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Olho ako vjete, bratja, ležalo vo sne Slovenstvo, rodina naša,

ňepohnntuo, prirazenuo k zemi víchricou hroznou dávnich ča
šou, i bolo, omračenuo ňou, stratilo a opustilo samo seba.
Pohlo sa síce v letjacich vekách lecikedi tu i tam dačo pod
šerom z víchrice tej na Slovenstvo rozsjatim, ale tje pohnutja
i sami súc malje i dotkínajúc sa hlboko zaspalích ňezdurkali

Slovenstvo, ale prebehli a stratili sa jako urobenje kolá na vo

dách. V našich časoch pohnutja tjeto stali sa i častejšje i sil

ň ej šj e i zavaďili mocňejšje o našich: kdo nevidí v ňích znaki

prebudzuvaňja sa nášho k životu, tolkje stoletja od nás ďale

kjemu? Strhávajú sa naši, bratja, i predrapujú si oči dlhím,
hlbokím snom obtjahnutje a vizerat začínajú na svet, na kto
rom ešte svjeti slnko Božje, bo svjetevalo ono po celje tje čaši

sna nášho na ňom, ale ňeosvecuvalo nás, stávau svet tak ako

stávau v dávnich vekách, ale ňeukazuvali sme sa mi na ňom
a svet zas ňeviďeu nás. Ako dlhospjaci, keď prebleskňe očima
a na novo vidí svet, veselo sa ozve: tak vileteu aj z prsú rodini

našej hlas, hlas potešeňja že sa zase zvítala so svetom, že sa

zase nachádza pod slnkom Božím. Nesje sa hlas ten teraz po
roďiňe našej, ňesje sa po tích široko ďaleko rozloženích ho

rách našich i odráža sa od jednich k druhím, a jak sa odráža

pribíva mu na plnosti a na sile : kdo bi rjekou že ňeznamená
mnoho hlas ten? Od dávna Vi, prjatelja drahí, načúvate hlas

tento, načúvajú ho aj inší, ale Vám vraziu sa do duše hlboko i Vi

v hlbiňe duší svojich popadli ste víznam jeho: komuže, preto,
inšjemu ako Vám posvetit písmo moje, v ktorom je, ako šípim
rozložení víznam hlasu toho tak, ako i Vi si vikladáte a rozu-



mjete ho. K Vám teda sa obracja písmo moje a bude, ako

vjem, dobre prijatuo od Vás, a Vi i menami svojimi i ochot

nostou svojou pripravíte mu dobruo prijatja aj u druhích krá

janou našich, dodajúc ešte čo bi chibelo k visvetleňú a viložeňú

hlasu toho životnjeho drahej roďini našej.
Pred rokom v peknom lete, ako vjete bratja, zastali

sme sa boli u drahjeho nášho Jozefa Miloslava v kraji po Nitre

nazvanom, tam v Hlbokom, v lone statočnjeho tamošnjebo
ludu nášho, kde po prácach denňích na večerních chvilách
dohovárali sme sa o kroku tomto hovoril k ludu nášmu ňje
len v obecnom ale aj v pospolitom a viššom živote nárečím na

ším, milou našou Slovenčinou. Pripustili sme si hlboko k srdcu

kmeň náš a povíšeňja jeho duchovnuo i rozvažuvali všetkje sem

padajúce okolnosti; rozvážili sme peknje následki samostatnje
ho jeho duchovnjeho rozvitja a posúdili pilňe aj ťažkosti kroku

podobnjeho. V pohnutí našom nad drahím kmeňom a ludom

Slovenskím navštívili sme toho spevca tam, čo sa i duchom i

postavou svojou pochodil zdá tam z lieh starích našich velkích

čašou, bo tak je s ňimí obznámení, ako kebi sám v ňích bou

žiu a so sinmí i správcami ich obcuvau, tak ich rád vidí ako

kebi sám bou velkost a slávu ich zažiu a blesk ich i jeho osvje

tiu, tak vznešene postavou svojou vizerá, ako kebi sám jeden
z mužou a hrďinou tích vekou bou, navštívili sme ho i prizreli
sme sa zasraútenej tvári jeho nad časmi terajšimí a bolestnjemu
oku jeho nad Slovanstvom, odhodením a opustením kmeňom

svojim. Videli sme ho tam nad šumnou Blavou, obstreljeho
horami visokími v tichom údolí ako pozerá na tje vrchi či mu

skoro vetrí čo sa do údolja z ňích spúšťajú donesú novinu radost

ňejšú, novinu ožitja Slovákou? Vidjac ho, rozlúčili sme sa:
Jozef Miloslav náš ostau tam pod svojou Bjelou Horou, v tom

milom, prjalelskom dome svojom, Ti Michal Miloslav poberau si

sa k cisárskemu mestu a z neho potom tadohlbkiTatjerajašjeu
som ta na tichuo Považja k rodine drahej a o ňedlho potom
nad Dunaj. Neostalo z ohladu Slovenčini na ničom istom me

dzi nami ale uzrekli sme sa že ešte tú vec za rok rozvážime,



mišljenki svoje pod ten čas si zveríme a potom sa uzňesjerae
po roku. Misleli sme, dopisuvali sme si, prešjeu rok keď sme
sa tam pod trónom matki Tatri, tam pod oltárom Tatjer na
šich, Kriváňom, zastali a jako sme sa zvítali, zvítali sme sa s

uznesením za Slovenčinu, i podali sme si na to ruki. Nebolo
treba vjac o tom hovoru; bola vec rozvážená, pretrasená a te
raz už prichádzame s ňou k rodákom svojim, s radostou a žja
dostou, abi premisljac vec k nám pristúpili a raz už roztrhaňú
Slovenskjemu koňjec urobil nám pomáhali i pridružili sa k či
sto Slovenskjemu životu. Ňesklarae nás, ako pevňe veríme,
očakávaňja naše: už mnohí súkremňe o kroku tomto uvedo
mení prirazili sa k ňemu s celou dušou, ako zo znameňilejších
bistroumní náš Kuzmány, oblúbení náš spevec Sam. Chalúp
ka, vrúcni Guoth, ostrovtipní Fejérpataki, pracovití a obe
tuvaví Kadaví a moc inších, druhí puojdu za ňiraí, bo chcejň
život kmeňa nášho a prišjeu i čas náš. Celá mládež Slovenská

prijala mišljenku túto so zápalom a mláďež ňesje so sebou
budúcnost života. Ešte slávni muž naš, Kollár, ďíva sa len

pozdaleki na to čo predsebaberjeme, ale akože muž co celí

svoj život na duchovnom zvelatku Slovákou pracuvau a tak re
čeno len v tejto práci prežiu život svoj, akobi ten ňemuseu
dobre prjal všetkjemu čokolvek k cjelu oznámenjemu zmeru

je? On, to iste vjeme, čo aj ňepuojďe po ceste našej, ňebuďe
a bit ňemuože proti nám. *)

Radostnuo bolo to zvítaňja a zrozumeňja sa naše tam pod
visokími Tatrami, preleteli nám tam v krásnom Liptove dňi
peknje! V čerstvích, životaplních Tatrách nabrali sme pri uzrek
nulí a zrozumeňí sa tomto našom novej vlahi životnej i pustili
sa tak rečeno do novjeho behu v živote našom. Tomuto na
novo sa rozživoteňú, tomuto zrozumeňú sa nášmu chcem tjež
posveteňím Vám muojho spisu položil pametňík, ktorí nás vždi
na tje dňi upametá, na tje dňi peknje. Ale oddávam ňím aj
srďečnú úctu Tvojej, Michál Miloslav, hlbokej misii a rozvažito-

'*) Písalo sa toto z jaraia. r.



sli, Tvojej, Jozef Miloslav, velkej pracovitosti, náramnej spruž
nosti a obetuvavosti srďečnej, ustavičnej, bez nárokou. Nikdis

si sa, Michal Miloslav, čo Ta znám neprenáhlili v krokách svojich
ale robiu si všetko čos robili po mnohostrannom rozsúďeúí a

najpilúejšom povážení, tak že teraz srďečnuo prihláseňja sa Tvo

je k Slovenčine je mi novím cluovodom i za pravďivost kroku

nášho i za to že sa on podarí, a k žjadanej jednote Slovákou

priveďje. Kdo nezná pracovitost ničím neunavenú, obetuva

vost sebazapjerajúcu Hurbanovu zo Slovákou, čo sa len trochu

so životom našim oboznalí? Rozprávajú, povedajú o nej ústa

všetkích našich, ale úctu k ŕiej pred svetom preukázal tuším že

sa svedčí mne, ktorí som i jej najdávnejším i jej najbližším sved

kom. V plnom zápale a činnosti vídavau som Ta ja už v prvom
mládenskom kvete, tu na pametnom poli našom Bratislavskom,
medzi úprimními a oddaními sinmi Slovenskími, kďe pracujúc
i ja často, ako vješ, ňezrovnajúc sa v náhladoch pri prácach
našich ako vlni vo zbehu prudkom sme sa od seba odrazili, ale

zas z odrazeňja nášho, viďjac že na jedno bije, za jednim horí

misel naša, sme si do náručja leteli a zas spojeními úmislamí

ďalej sme sa poberali. Túto Tvoju pracovitost preňjesou si Ti
z mláďenstva do mužskjeho veku, zo škuol do života, z prí

pravních namáhaní do prísnich trúdou, a tu hla sa nám otvára

so Slovenčinou nová postál činnosli, na ktorej si teraz ako

muž, ako znalel života, ako pracuvalel prísni zastaňeš. Mnoho

od Teba úfa mladí život Slovenskí, i pracujme teda, nech po

zná dačo i z našej usilovnosti i nech požehnáva dakedi prácu,

uzreknulja a zrozumeňja sa naše. Ak sme dobre vivolili, Boh

nám buďe pomáhal! —



Dlhje a dlhje stoletja prešli, čo mi Slováci alebo žjadne alebo

len chatrnje a rjedke dávali sme znaki života, ale, poďakuvat
Bohu, čas ten hliveňja národa nášho už prestáva a mi vždi vjac
a vjac preberáme sa i začíname schvatuvat sa na krjela života

duchovnjeho. Ňikdá ale ešte hnutja toto k životu nebilo tak
do očú ako práve teraz v našom čase, ako sa o tom každí,
kdo naše národňje, najnovšje usiluvaňja pilňejším okom pozo

ruje lahko presvedčil muože, bo ňikdá predtím tolko ďjel du

chovních sa u nás ňevidávalo, ňikdá mužou slovenskích a náj
me mládež našu tak vrúcna láska k národnosti našej ňerozpa
luvala, ňikdá predtím tolkuo túžeňja nášho ludu po zoznámeňí
sa so sebou i so svetom badal sa ňedalo. Že teda čas tento

pre nás je tak vážni v ktorom nám noví život nastáva, treba
bolo dokonale premisljet, ako mi a na ktorí spuosob do života
tohoto sa pustil máme, abi sa život náš podariu a tak, ako mi

ho vivjest muožeme a máme, vivjedou. A tu pred všetkím bl
ším muselo to do očú padnút že mi do teraz ňje v našom, ale
v inšom nárečí sme písali: ako ale život náš v nárečí takom
sa vidarí? Život náš mi len úplňe vislavíme a vistavit muožeme
v nárečí našom vlastnom, bo ono je nám najbližšje, ono je nám

rečou najzrozurnitelňejšou, ono má k srdcu i misii našej prí
stup najsnadňejší a v ňom sú i misel i srdce naše najotvore

ňejšje, preto treba nám k tomuto nášmu nárečú, keď život náš

počíname, sa privinúť a v ňom sa duchovno rozvíjal. — Oj

stoletja a stoletja premlčali ste Slováci, stoletja preleteli po
nad Vás a ňepodurkali Vás ale preleteli ako vetri ponad skali

ňečujnje a Vi rodáci stáli ste ako zakljati, ale prišjeu čas i

Vám i švihnuv Vás prútom a Vi strjasli ste sa, prebleskli a

ožili: oj akože, rodáci, budete slícbat veci, ktorje sa pod ča
som Vašej sto a storočňej ňečujnosti na svete prihodili, ako
dáte na javo radost z prebraňja sa svojho, ako sa ohlásite k



svetu s tím, čo je uloženuo v lone Vašom, na ktorí spuosob
zanuolile si pesňe svoje bistrje, pesňe svoje vážne jestli ňje v

reči svojej milej, v reči, v ktorej bije srdce a v ktorej virazená

je misel Vaša, v reči Slovenskej ? Oj vítaj, vítaj, Slovenčina

naša, ti cára Slávi pekná, rovnoprávna ale dávno utajená pred
svetom ! Vítaj nám storazí ti verná družica Slováka, ktorá zá

roveň jeho Váhu hneď prudko trjeliš a uďjeraš silne ako on o

veličiznje skaliská i zalomcuješ srdcom, hneď sa ňesješ bistro
i ako keď Váh pohráva sa s kamenčekamí i pošumjeva po ňích,
lúbezňe gagotáš, a hneď zas iďeš ticho a vážne ako Váh náš
v údoljach úzkich hlbočinami a pláňami i ako on tam poduňje
va a oči naň hlaďjaceho polichúčki zaberá, ticho so sebou

pojímaš i srdce ukolembáš: oj vítaj, vítaj Slovenčina naša !

Lud teda náš Slovenskí, pre ktorí mi hlavňe pracujeme, mali

sme pred očima pri urobeňí kroku tohoto, vezmúc jeho vlast

nuo nárečja a ňje dosjal užívanú, spisovnú reč k písaňú kňíh
našich. Každí ale a to slušňe od nás úplnuo viložeňja hlavňích

príčin, ktorje nás ku kroku tomuto pohli, očakával buďe, za

dobruo teda a potrebnuo sme uznali počet z toho, prečo sme

sa na Slovenčinu dali, pred obecenstvom našim zložil, k čomu,
ako každí po viložeňí príčin našich pozná, dostatočnje pohli
nás duovodi.

Pred všetkím inším v tejto veci na kmenovitost (die
Gliederung in Stamme, divisio in stirpes) národa nášho Slo

vanskjeho pozor obrátil treba, ktorá na viššom stupňi a

rozvilejšja u nás sa nachádza jako v ktoromkolvek druhom

nároďe, pre ktorú príčinu národ Slovenskí je v.a% eŠoxrjv
ako sa hovorí kmenovití a na osobnosli sa rozchádzajúci.
Kmenovitosl táto je pri každom tom nároďe, kďe sa na

chádza, znameňím velkej šili duchovnej v ňom sa ukríva

júcej, živosli a čerstvej hĺbavosli národa. Kďe v ktorom náro

ďe kmeni sa nachádzajú, musja bil tam rozličnje spuosobi ho

voreňja jedneho spojočnjeho jazika, ktorje rozličnje spuosobi

nárečjami (dialectus, Mundart) zovjerae, tím sa ukazujúce, že

tá sama reč v rozličních rečních formách ňje len čo do sklo-



ňeňja ale aj čo do zvukou a skladu slov sa hovorí, prjezviská
daktorích vecí a predmetou (objectum, Gegenstand) všeljake
sú, daktorje predmeti často mnohonásobnje v rozličních náreč
jach názvi (denominatio, Benennung) majú, pomisli (cogitata,
Gedanken) lebo čisto duchovnje lebo predmetnje, ktorje jednej
časti národa chibja v druhej časti, u bratrancou jej, sa nachá

dzajú, slová sa na všeljaki spuosob jedno s druhím spájajú a

potom aj rozlične s premenením prízvukom (accentuatio, die

Betonung) sa vislovujú. Cím rozvitejšja, rozraaňitejšja, bohat

šja je reč daktorjeho národa, tím iste aj duch národa, ktorí
si reč vitvoriu, musí bit bohatšje obdarúvaní, čerstvejší, živejší
a jako mi Slováci povedáme strunovatejší a národ takím du

chom obdarení sa aj v histórii pred inšími národami plodami

svojho ducha viznačuje, a krajšje od druhích poligotáva. Zo
starích národou bou takíto národ kmenovití hlavne národ Récki

alebo inakšje nazvaní Hellenskí, ktorí trebas malí sa na hlav

ňje tri kmeni rozkladau, Aeolskí, Dórski, a tretí od tíchto
dvoch duchovnejší kmeň Jonskí, ktorí bou najpekňejší víkvet
z národňjeho pňa Réckeho. Kdo ňevje o jeho velkom puoso
beňí historickom, o jeho živosti, ktorou je utešene prebraní
život Récki, o jeho plodách ducha, z ktorích všetkje po Ré

koch nastupujúce národi načjerali, učili sa, vzdelávali a ktorje
až po dnešní ďen v najviššej u všetkích národou vážnosti stoja
a slávu Récku v ligotaňí zornici rovnom zadržujú. Zjaden ňe
prevíšiu národ Récki v poesii, z ktorej sa nájme ich živí,
obrazotvorní (plenus phantasiae, phantasievoll), svježi duch po
znať dáva, a keď dakdo s peknou, ako stok Tatranskí čistou,
skrúcaním a roztáčaním človeka ňepokalenou, vnutrním poko

jom ovjevajúcou poesiou natešil sa chce, dáva sa do poesie
Réckej i s tou sa nateší. Takú čistú, kvetistú, pokojne ako

šuchot líp šumejúcu, Réckej najpríbuzňejšú poesiu má aj ná

rod náš Slovanskí a hlavne dva jeho kmeni, Maloruskí a milí

kmeň náš Slovenskí, kvetistú ako jeho lúki a stráne, vážnu
ako tje nad Súlovom skali, ihravú ako slovenskje panni, a ti

cho, časom žjalňe duňejúcu ako jeho Váh v údoljach pod Sta-



rím Hradom a Strečnom. Bou národ Récki kmenovití, je ná

rod Slovanskí kmenovití, okrem toho rečou a podstatou (es

sentia, Wesen) svojou národu Réckemu najbližší. Nemislíme

a ňemuožeme to istit, žebi daktorí národ len pre kmenovitost

svoju bou vjacej duchovní a k poesii schopní, ale je to jedno
s druhím: kde je kmenovitost, je viššja duchovnost a kde v ná

rodach viššú duchovnost, ducha čerslvotu a svježost nachá

dzame, vidíme že sú národi kmenovitje. Pri národach nízko

stojacích, na ducha chudobních, mizerních, ňepoetickích ne

nachádzame nárečí, nenachádzame kmenou. Turek najďalej
kde bíva v Ázii práve tak hovorí ako Turek Europejskí a tak

je to aj s Mongolmí. No nepotrebujeme i tak ďaleko zacho

ďit, bo i bližšje máme na to príkladi. Y nárečjach Réckich

kolko ich len kolko bolo vo všetkích sa písalo a plodi všetkích

nárečí boli jeden obecní poklad duchovnjeho života Réckeho.

Tak v Aeolskom nárečí písali Alcaus, Sappho, Theognis, v

Dorskom Theokrit, Pindar, Kalimach atd. v Jonskom Hesiod,

Hippokrat, a v Attickom, ktoruo bolo len vjac vibrúsenuo ale

aj ošúchaňejšje nárečja Jonskuo, písali mnohí: Isokrat, De

mosthen, Thukydid, Xenophon atd. Homér písau v reči ta

kej, ktorá ešte nebola sa ďaleko na nárečja rozrástla, alebo

abisme ínakšje povedali, písau v nárečí, ktoruo ešte od reči

obecnej a lak aj od druhích nárečí nebolo tak ďaleko odrast

nutuo lež ím ešte velmi blízko, pre tú príčinu míla sa tí, ktorí

mislja, že on zo všetkích nárečí reč svoju zhabau a do vedná

poskladau. Rimaúja nemali kmenou, aspoň mi nič o ňích

nevjeme, ale aj život Rimskjeho národa je studení, prosaickí
a literatúra ich, v ktorej oňi najvjacej za Rékmi išli, je len

tuoňa bohatej a vznešenej literatúri Réckej.
Kmenovitost teda národa je pekní, znamenití úkaz pri

samom národe, svedectvo dávajúci o višsej jeho duchovnosti

a duchovnej národa živosti, preto musí sa ona, kde sa na

chádza, jako sa len najlepšje muože, zachovával, ochraúuvat
a opatrne rozvíjal. Kde sa kmenovitost v národe nachádzala

a svojim spuosobom sa rozvíjala, tam všade vidíme čerstvo



kvitnúci, na spuosob zdravjeho, peknjeho stromu rozvití ži

vot duchovní národa, keď teda náš národ Slovenskí pomedzi
všetkimí inšírni je nanájme kmenovití, kmenovitosl nášho ná

roda ak chceme k takjemu ho životu privjesl, akjeho korene
sa v ňom nachádzajú a jakí mu história sveta zaslúbila, musí
nám hlboko na srdci ležal, inakšje ten život žjadnim spuoso
bom ňeobcjahňe a na mjesto toho, abi bujne rozkvitau v da

ktorích svojich haluzach a na vjacej stranách svojho života zakr

patje, podobajúc sa tu i tam zeline, ktorá stojac na zemi jej
ňepríhodnej chápe sa síce chápe k životu a zdá sa stával, ale

pri tom všetkom len predca, jako mi Slováci hovoríme, hlivje
a živorí. Považujúc toto, srďečňe žjadal musíme, abi sa ná

rod náš Slovanskí tak rozvíjau ako sa on sám rozrástou t. j.
abi sa rozvíjau kmenovito, bo len tak buďe život jeho samo

rastlí, ňezakrpalení, na silu ňevihnaní, ale podarení ako sku

točne organickí, a preto tá je naša najvrúcňejšja žjadost, abi

Slovanskje kmeni vo vlastních nárečjach svoj duchovní život

vistavili, teda kmeni v nárečjach osobních písali, v ňích čo sú

pred Bohom, svetom i Slovanstvom ukázali. Slovanskích krae

nou a tak aj nárečí živích je jedenásl a to k poludňovíchodňím
Slovanom patrja 1} Welko-Rusi, 2) Malo-Rusi, 3) Bulhari,
4) Srbi, 5) Horvati, 6) Slovinci, k pounočňozápadňím, 7) Po-

Ijaci, 8) Ceši, 9) Horňo-Lužičaňja, 10) Dolňo-Lužičaňja a na

posledok, 11) mi Slováci s naším vlastním Slovenskím nárečím.
Nemislírae to, abi každí kmeň, hocakí malí a chatrní vo vlast

nom svojom nárečí písau, ale žjadame abi každí kmeň, ktorí

má dačo osobitnjeho, duchovnjeho, ktorjeho nárečja je ešte

čistuo, ňepomúlenuo, ňepokazenuo, k písanú spuosobnuo,
ktorí duchovne i materiálne svoju literatúru udržal vistačí,
slovom abi každí takí kmeň nárečja svoje obrábau, v ňom plodí
ducha svojho vidávau a pred tvár Slovanstva postavuvau. Žja
dosl táto je na osoh každjeho a na osoh Slovanstva. Slovan

skí život je rozložití ako lipa na moc konárou, národ je jeden
ale jeden v rozmaňitoslach, i ňech teda je rozmaňitosl táto

ale v jednole aj v duchovnom našom živote zjavná, ňech du-



chovní náš život na záklaďe našej prirodzenej životnosti, ktorá

je národňja kmenovitost, stojí, a lak bude život náležití, na

dobrích základoch postavení, bo sa íiič čo bi virást malo ňeu
dusí a nič ňezakrpatje. Co bi ale, ako sme rekli, okreme
vikvitnút nemalo a nemohlo, to nech k najbližšej haluzi pri

rastje, abi samo sa namáhajúc ňevischlo a rovne v daromnej
namáhavosti tjež len leda bolo ňeživorilo. Tak teda dobre
urobí kmeň bulharskí, keď sa so srbskím, dobre azda kmeň

slovinskí, keď sa s horvátskim duchovním svojim životom zrastje,
a ten kmeň v srbskom, tento zas v dalmatinsko-horvátskom

nárečí, ktoruo je od horvátskeho kmeňa za spisovnuo povíše
nuo, plodi svoje duchovnje vidávat buďe, krém toho ani kmeň

bulharskí ani kmeň slovinskí nezdajú sa mat dačo tak osobit

njeho, k čomu bi oni vlastnuo nárečja potrebuvali, a ich ná

rečja sú, tamto starou bulharčinou a turčinou a toto nemči
nou nakvasenuo a preplňenuo, ošúchanuo a v ploďivosti svo

jej zatarasenuo. Panuvalo síce a panuje až do dňešnjeho dňa

medzi daktorimí Slovanskími učeními usiluvaúja, abi sa počet
literatúr kmenovích Slovanskích ako len najvjacej umenšiu a

tak abi k daktorím kmeňom inšje kmeni pristúpili a v ich ná

rečí ďjela spisuvali a vidávali, ktoruo umenšeňja kmenovích
literatúr slovanskích k vuoli tak rečenej vzájomnosti (Wech
selseitigkeit, nexus reciprocus) Slovanskej sa stat a k pev

úejšjemu sa spojenú haluzí Slovanskích najme tích, ktorím

nebezpečenstvo od cudzoti hrozilo, poslúžil malo. Nedávno
ešte o národ náš mnohozaslúžilí a všetkej úcti hodní našinec,
vo svojom spisku „Vzájemnost we príkladoch u Čechoslowanú”
v Pešti vidanom na tento spuosob o veci pripomenutej píše:
„Zústaňme pri tom počtu nárečí, který nám osudem již newy
hnutelňe dán jest, aniž je sami schwalné rozmnožujme, ale

radéji kde možno umenšujme.” Našinec tento písau o vzá

jomnosti, a predca sú tjeto slová ňevzájemnje! Nemá sa

umenšuvat, rušit a ňičit to, čo z národa sarajeho Slovan

skjeho a tak pekne virástlo, čo ňikím sebevolňe ňje je urobe
nuo ale z hlbini bohatjeho ducha Slovanskjeho pochodjace,



čím národ náš Slovanskí že je životaplní dokazuje! A všetko
toto umenšeňja a ňičeňja nárečí Slovanskích stat bi sa malo

pre tú príčinu, abi sa našinci menší počet nárečí lahšje naučil
mohli a abi cudzincom naša literatúra prístupňejšja a snadííej
šja bola, lebo hovorí sa, že ako bi potom cudzinci do litera
túri Slovanskej sa dávali a ju poznal si žjadali kebi tolkí bou

počet nárečí spisovních. Mi teda k vuoli dakolko dobrovolňí
kom a leňochom, ktorím sa učil ťaží, peknú rozmaňitosi reči

našej Slovenskej hubil, na vňivoč uvádzal a rozkvit osobitních

jednotlivích kmenou pre tak rečenú vzájemnost zastavuvat bi
sme mali? To ňje je vzájemnost, ale ňevzájemnosl, to dobrí duch
Slovanskí ňikdá žjadat ňemuože a ňebuďe, a bez tejto oprav
divej jednoti ňikdi ňebuďe medzi nami opravdivej vzájom
nosti , ale pod jej zásterou námeri sebeckje, osoblivje a

sebevolnje. —A či je to pravda že mi preto píšeme, abi
sme inším národom lahodili, ím sa zalúbili, slovom či mi pí
šeme pre inších a ňje račej z nás a pre nás? Ňikdi žjaden ná
rod ňepísau pre inších, ako aňi jeden velkí umelec (artifex,
Klinstler) aňi ňebásňiu aňi ňemaluvau atď. pre druhích, ale vi

konávau svoje umelectvo preto že museu, že ho k tomu vnú
trná potreba, ktorú on premuoct ňevládau, hnala, že chceu

ideál, ktorí sa v jeho duši zjaviu, spredmetňit (vergegenstand
lichen, objectiv machen) a na svetlo vistavit. Tak aňi národ
ňenamáha sa duchovňe pre inších, ale vistavuje na svetlo to,
čo sa v jeho duchu nachádza; čím sa zapáliu, o tom spjeva;
čo o Bohu, svete namisleu, pre nás to rozpráva a rozpovedá.
Mi teda Slovaňja tjež ňebuďeme len inším so životom našim
duchovním posluhuvat, ale budeme to, čím je duch náš zapá
lení, vispevuvat a o tom ako sa na známosl všetkích vekou a

národou podoprení na svet dívame, v duchovních plodoch na
šich rozprával a všetkím, svojim i cudzím ohlasuvat. Ak chce
dakdozcudzincou obsah duchovnjeho života nášho poznat, ňech

príde k nám, ňech sa to tak učí ako mi mu to podávame, ňech
nás uzná v našom národňom živote ! — A tak toto ňje je žjaden
duovod oproti rozmnožeňú spisovních Slovanskích nárečí, ale



aňi vzájemnost iba zle zrozumená a čjastočná. Ako pekne ho

vorí Kollár, zvestuvatel vzájemnosti Slovanskej, o vstahu ná

rečí jednich k druhím, ako čistou vzájemnostou díchajú nasle

dujúce jeho slová, napísanje v znamenitej jeho knižke o vzá

jomnosti na strane 6-tej: Jede Mundart soli neue Lebenskraft
aus der andern schbpfen um sich zu verjlingen, zu bereichern
und zu bilden, und nichtsdestoweniger die andern nicht an

tasten und sich auch nicht antastenlassen,sondern neben allen
úbrigen ein eigenes freies Gebieth zu behaupten fortfahren.
Bei der Wechselseitigkeit bleiben a 11 e Starnme und Mund

arten unverrúcket auf ihrem alten Platz stehen, beíordern

aber mit gegenseitigvereintem Wirken und Wetteifern die Bili

the der gemeinschaftliehen Nationa 1-Li teratur“ t. j.
„Každuo nárečja má sa z druhjeho obživuvat abi omladlo, zbo

hatlo a sa vzďelalo, pri tom ale nemá druhje ukrivďit aňi sa

ukrivďit ňedat, ale vedia všetkich inších slobodnuo svoje pole
zadržuvat. Pri vzájemnosíi (t. j. opravďivej) ostanú všetkje
kmeni a nárečja ňepohnutje na svojich dávnich mjesťach
a pri tom všetkom napomáhajú vzájemním puosobeňím a spo
ločním sa predbehúvaňím rozkvit spoločnej literatúri ná

rodnej.“ Sú toto slová utešenje, z duše vzájemnou láskou k

Slovanom hlboko pohnutej viljate, predca ale ten sám Kollár, ktorí

sa tak krásne o vzájemnosti Slovanskej vijadriu, vzájemnost túto

Slovanskú nedobre určiu (bestimmthat, definivit) a na skutoční

život nedobre obrátiu, lebo v tej samej už pripomenutej knižke

vzájemnost Slovanskútakto určuje: „Die literarische Gegenseitig

keitistdiegemeinschaftlicheTheilnahmeallerVoIkszweigeanden
geistigenErzeugnissen ihrerNation; ist wechselseitiges Kaufen,
Lesen der in allen slawischen Dialekten herausgegeben Schri

ften oder Bucher“ t. j. „Literárna vzájemnost (medzi Slovan

mi) je spoloční úďel všetkich kmenou v duchovních plodach

svojho národa; je vzájemnuo kupuvanja a čílaňja kníh a spi
sou vo všetkich slovanskích nárečjach vidaních.“ A potom v

tej samej knihe a aj v najnovšom svojom cľjele „Cestopise do

Itálie“ vzájemnost Slovanskú len na štiri kmeni obmedzuje a



k ňej len tjeto štiri kmeni so svojimi nárečjamí pripúšla. Ne

chceme mi naskrze nášho Kollára obviňuval, alebo mu dačo z

jeho velmi mnohích o nás a Slovenstvo zásluh odberať, ale chce

me to čo on samí prví visloviu ďalej rozvíjať, tam kďe on ideu

vzájomnosti Slovanskej úzko a len zvonku (ausserlich) misiou

pojau (aufgefasst hat, concepit) ju rozšíril, doplnil a odušev

nil, to čo on smutnimí ešle okolnoslamí Slovanstva za toho

času donúlení o našej vzájemnosíi povedau pri veselšom už

dačo Slovanou stave napravil a objasnil. Ale vidno i tak že

určeňja jeho vzájemnosíi Slovanskej a obmedzeňja jej na štiri
kmeni so spisovnimí ich nárečjamí s tím, čo o tejto z jeho ho

rúcej čistou láskou k Slovanstve dosjal najzapáleňejšej duše

viljeklo, sa ňezrovnáva, bo akože pri štiroch nárečjach všetkje

nárečja obstoja, ako sa pri štiroch inšje úeukrivďja, ako všet

kje na svojich mjestách zostanú a sa vzájomne obohalja a

omladnú, naposledok všetkje k rozkvitu spoločnej Slovanskej
literatúri dopomáhal budú? Viďel teda, že obmedzeňja toto
vílevu jeho srdca láskou Slovanskou plnjemu sa proliví, že naho

vislovená mišljenka nepodala nám to čo nám viljalo srdce a že

čistí jeho pocit vzájemnosíi Slovanskej na ďalšje jej rozviíja
ukazuje, kďe mišljenka práve to, čo z hlbokjeho citu višlo, vi
slovenuo obsahuval buďe. Sám teda Kollár žjadal musí ďalšje

vzájemnosíi rozviíja, abi ono jeho srďečnej túžbe sa virovnalo,
klorá je isleynajšlechetňejšja a najspravedlivejšja. Kollár celú,

úplnú pravdu cíliu, ale ju v tom spuosobe/v tom obvoďe

(Umfang) ako ju cíliu ňevisloviu. Velmi smutnje ešle boli vtedi
okolnosti Slovanou, keď rozžjalení Kollár ich ku vzájemnosíi
napomínal počau, a preto chljac ich od zljeho ochránil, raďí
a porúča on, abi sa vjacej kmenou v jednom literárnom nárečí

spojilo a spojenimí silami všetko to, čo ím v duchovnom ich
rozvili na prjek stojí, na stranu' odrúlilo. Poctivá je misel Kol

lárova, ale teraz už ďakuval Bohu, trebas ňje docela ale predca
značne premenili sa čaši, bo o veci, o ktorej predtím len pár
učeních mislelo, teraz stá a stá mislja a že sa národnosl v kme

ňoch našich každí ďeň vjac a vjac buďí novje a novje duokazi
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na svetlo prichoďja. Vidáva sa vždi vjac a vjac medzi nami

kníh, zakladajú sa kňihovňe, povstávajú ňeďelnje po obcach
našich školi atď., čo všetko o tom svedčí, že život duchovní
ktorí sám je opravďiví život ludskí, medzi nami rastje a tím

uvedomeňja nás samích zo dňa na ďen sa zvetšuje. Vedomja
seba, národa jako národa, je národu i každjerau zámok bez

peční o ktorí sa všetkje naň sa rúíacje návali rozrazja a roz

práskajú, lebo národ sebavedomí je spojení duchom najsilňej
šje, on sa zriedil a zašpiňit ňedá, on si na bitosli (existentia)
svojej a na poctivom staňí medzi inšími najvjacej zakladá, lebo

žije duchovňe. Po stoletjach drjemoti prebudili sa v našich
časoch ako na hlas trúbi archaňjela aj kmeni Slovanskje k du

chovnjemu životu, a prebudili sa raz aj naši Slováci i pricho
ďja k sebe ako národ, a preto zavolal muožeme trebas ešte
mnoho a mnoho máme k pretrpeňú a k prevládaňú, po sto a

sto rokoch alebo hliveňja alebo čjastočnjeho života hlasom
radostním i prestáli sme nebezpečenstvo najvetšje! oj prišli aj
naše čaši! prišjeu aj náš vek! Ale kebi sme v ňebezpeéen
stvach žjadnej inšej ohradi proti ňím ňemali len toto spojeňja
s kmeňom inším vo spisovnom nárečí, tobi nás iste pred ňe
bezpečenstvom ňeochráňilo, lebo je to spojeňja ešte len vjac
vňešnuo (externus, áusserlich) ako dolu ňižje o tom povjeme.
Spojeňja pravďivuo je v duchu, a najlepšja proti ňebezpečen
stvu ohrada je sila -vlastná, ktorú mi práve v kmeňe našom
Slovenskom prebudil chceme, prihovárajúc sa k ňemu v jeho
vlastnom nárečí, ktoruo mu hovorí k srdcu a hovorí k misii.
Pre tjeto teda duovodi mislíme že ohraňičeňja vzájemnosli Kol

lárovej len na šliri kmeni ňje je vjac na čase a že ho vjacej
netreba, ale určeňja vzájemnosli medzi našimi kmenamí tak

vistavujeme a rozširujeme, ako ju on v srdci svojom hlboko

pocíliu ale ju tak, ako sme už aj hore viššje poznamenali, ňe
visloviu. —

Kollár určuje vzájemnosl Slovanskú, ako už hore viššje
o tom reč bola, že ona je spoloční údel všetkích kmenou v

duchovních plodach svojho národa a vzájemnuo kupuvaňja a



čílaňja kníh a spisou vo všelkích Slovanskích nárečjach vida

ních; na to mi ale vravíme, že táto vzájemnost je ešte len po
vrchňja, majúca pravda zárodok vzájemnosíi opravdivej, lež pri
tom ešte nerozvitá, ňezavršená. Každí kdo dačo predsebaberje,
kdo si dačo zváži, ten to nerobí len preto, ak ňje je dajakí
lahkomiselňík alebo hráč s časom, abi ňječo predsebabrau,
dačo si zvážiu, ale abi to k potrebám svojim, tím lebo inším,
obrátili, a tak kdo si kupuje dajakje kňižki a číta na pr. histó
riu Rékou, nekupuje tje kňižki a nečíta ich len preto, abi ich
mau a prečítau, ale abi sa z tích kníh dačo podučiu a v pri
pomenutej prípadnosti, abi život historickí Rékou poznau a s

ňím sa podlá možnosti dobre obznámiu. Predsebabraňja, teda
kupuvaňja a čítaňja kňižjek je len prostrjedok k dačomu viš

šjemu, k vikonaňú čohosi, k obznanú sa s dačím, bo duch,
ktorí hĺbe človeka len vtedi to, počom túži, do svojej moci do
stane a tím sa uspokojí. Kedbi teda vzájemnost u Slovákou
bola len údel v duchovních plodoch svojho národa a tento bi
sa len kupuvaňím a čítaním kníh a spisou v druhích nárečjach
Slovanskích vidaních ukazuvau, tobi ona na polovičke cesti
štát ostala a to čo vikonat má, žjadnim spuosobom ňevikonala,
bo duch bi na ten spuosob svoje ďjelo ešte ňezavršiu a ňena
vrátiu sa s tím po čo višjeu. Dostatočnú iste príčinu musí mat
duch alebo jednotlivca (unius indivíduí, eines Einzelnen)
alebo kmeňa, pre ktorí on hranice kmenovitjeho svojho odďe
leňja opúšta, a táto ňje je žjadna druhá, ako že sa on v tejto
kmenovitej odseknutosti ňespokojním už cíti a na vetšje pole
prejst si žjada. V kmeňovej odseknutosti ňespokojním sa on
cíti preto, že ako duch kmeňoví je on len jeden jediní úkaz

(manifestatio, Offenbarung) ducha národa toho, ku ktorjemu
jeho kmeň náleží a tak v hraňicach svojho kmeňa on sa ešte
nenachádza, preto leda z tíchto úzkich hraňíc, abi sám seba
poznau, vichoďí a sa na širšje pole, ktoruo je jeho podlahou,
prenáša. Najvctšja ducha úloha (probleraa, Aufgabe) je, abi
sám seba poznau, s čím sa do našich čašou zaňeprazňuvala hi
stória ludstva, lebo duch je podstata (substantia) všetkjeho, a
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len po úplnom seba poznaní muože on založil trón poznaňja
všetkjeho na svete. Tak sa všetko v ňom zhŕkne a on ako král

nad všetkím duchovne panuje. Duch teda dajedneho kmeňa z

hraníc tíchto na pole celjeho národa vistupujúci, horí za po
znaním seba, abi sa von koncom so sebou oboznámení aj tak

ukazuvau, podlá toho puosobiu, pracuvau, tak len prícTe k

svojmu určenú a práca jeho sa mu podarí. Na tento spuosob
cjel vzájomnosti našej je poznaňja národa nášho, alebo pozna

ňja ducha celjeho nášho národa, ktorjeho keď poznáme budeme

podlá tejto známosti žil, aspoň tak sa žil usiluvat, budeme na

ozajsňe svojskimí. Rozumje sa, že toto poznaňja ňesmje bit

len zvonku a zvrchu, ňesmje len pri počte, postave, zemi a jej
hraňicach národa nášho zostával, slovom ňemá bit len pozna

ňja prirodzenosti a abi som tak reknuv materiálnosti nášho ná

roda, ktorú on alebo sám tvorí alebo ktorá ho otáča, ale musí

bit poznaňja obsahu (Inhalt) života národa nášho a podstatních
jeho forjem, v ktorích on žije a žil muože ako národ tento.
Keď teda cjel vzájemnosii našej je poznaňja národa nášho,
údel duchovní v plodoch jeho a tak kupuvaňja a čítaňja kňíh

vo všetkích našich nárečjach vidaních je k tomu len cesta, teda

prostrjedok. Na tento spuosob KoIIár keď činnost pripomenutú
za vzájemnost pokladau, zavjaznuv pri prostrjedku a ňenazna
čiu cjel, čo ale, ako sme už aj rekli, všade sa stáva, že sa od

razu jadro ňevikluje a človek hňed ho ňevilúpi. Ale zo vzá

jomnosti Kollárovej musela sa úplňejšja viššja vikluvat, on teda

aj teraz ostáva zvestuvatelom jej prvím, ňesmrtelním, a preto
Kollárovi, hlave do teraz čo do Slovanstva medzi nami s hlbo
koumním Šafárikom najbistrejšej, poctivost a sláva !(/Mi teda

vzájemnost ňeberjeme vjac len povrchňe, ňenachádzame ju len

pri prostrjedku k ňej vedúcom, ale berjeme ju vo viššom,

opravdivom zmisle, a to v tom značeňí, v ktorom je ona cje
lom. A tento cjel Slovanou alebo vzájemnost naša záleží v po
znám ducha národa nášho a to ako sa tento duch v uraeňí, (in
der Kunst, in artc) vo společenskích formách života Slovanou
atd. atď. ukazuje a jako sa on tam ako duch Slovenskí uka-



žuval musí! Keď toto poznáme, poznáme samích seba a po

veďjeme život takí akí, ak žil máme, vjesl musíme. Každí ná

rod v histórii sveta žiu podlá ducha svojho a tak len aj v skut

ku žit mohou, lebo inakšje nehou bi sa schápauk životu samo

statnjemu, a duchu viššjeho národa podlahnúl bi bou museu,
v ktorej prípadnosli ňebou bi život vlastní vistaviu a v histórii
sveta ako národ osobní sa ukázau. Kdona nás Slovanou pozre a

pilňejšje nás považuje, ten veru pozná, že mi v histórii sveta
osobnuo položeňja zaujímame a k životu zvlášnemu povolaní
sme, ku ktorjemu abi sme prišli, treba nám poznal ducha
národa nášho, poznal v čom bude záležal tento život náš.

Opravdivá vzájemnost nám to ukazuje, visvetluje, teda k tejto
viššej vzájemnosli sa dostal a ju s celou dušou objal musíme,
ak sa k životu opravJivjemu a k životu nášmu po stoleljach
hlásime. Tejto opravdivej vzájemnosli je tamtá predchádzajúca
len prostrjedok, a tak teda mi sa nárečja slovanskje učil, kňihi
a spisi v druhích nárečjach spísanje kupuval a čítal musíme,
ale pri tomto len ostal ňemuožeme, lež z kníh a spisou tích ži
vot náš Slovanskí ako on na rozličnícli stranách vizerá musíme

poznal a si osvojuval. Táto vzájemnosl ale ňežjada, ako tá

predešlá, odhadzuvaňja, zapjeraňja, zaňedbávaňja alebo práve
zatracuvaňja daktorích nárečí Slovanskích, ale naopak každej
určitej čjastke národa nášho všetko možnuo rozvilja praje,
ktoruo len v jeho osobnej duchovnej forme t. j. jeho nárečí
celkom sa stal muože, bo vo všetkích tích rozmaňitích úkazoch

a formách všeživot Slovanskí na rozliční spuosob savistavuje, a

mi teda chijac dokonale poznal ducha národa nášho, všeživot

náš, bez čoho ako sme už povedali neprideme k životu vlast

njemu, všetkje tje rozmanitosti na poli života nášho Slovan

skjeho vikvitnutje poznal a v duchu našom strovil musíme.

Vzájemnosl Slovanská je po hustích mračnách, nad Slovanskím

svetom dlho a dlho sa rozpresljerajúcich, nad svetom našim vi

kukajúce slnko, i ako-toto všetko zahrjeva a každú b i 1k u k ži

votu a rozkvitu privádza, tak aj slnko našej vzájemnosli všet

kím polám Slovanskím svjcti i každjeho kvjelka zvelatok a úpl-



nuo rozkvitnulja na tíchto polách napomáha. Rozvi sa rozvi ti
velikuo rozmaňitími čačkami a kvjetkamí rukou velkjeho ho

spodára visjato pole Slovanskuo, oj rozvi sa vo svojej strakatej

kráse, abi sa aj oko naše aj oko sveta s tebou natešilo, a po
dlhom suchu človek zas sa rozveseliu a zaspjevau k sláve tvojej
a k sláve velkjeho hospodára tvojho ! Ale roztratíme, rozírka

me sa, poveďja daktorí, keď každí so svojim vistúpi, každí

svojou cestou puojďe ! Krátkozrakí! Oni nechápu vzájemnost
našu, ich ňezahrjeva jej slnko ! Sama naša vzájemnost to ňe

dopúšla, ona je proti tomu všemohúca. Ak nám je súďení

život, ako pevňe veríme, príme sa pravá vzájemnost medzi

nami a v ten čas rozpŕchnut, rozfŕkal sa ňemuožerae, lebo

sme poznali podstatu života nášho a prichitili sa jej, a tak

všecci buďeme štát na podstate jednej, buďeme pri našej kme

novitosti, predca vždi nachádzal sa vo Slovanskej všeobecnosti,
buďeme vo všetkích okolnostach, každím časom Slovaňja. Za

svjet len zasvjet slnko naše a rozohrej srdca ludu nášho, abi

zmekli a spadla z nich tvrdá kuora kmeňovej samolúbosti, na

dutosti a vipínavosti, i zapála sa oni potom láskou, ktorou dí

chajú spevi naše a ktorou pošumjevajú lipi sveta nášho od mora

k moru. Povedajú mnohí, že je rozpadnutja sa národa nášho

na kmeni ňešlestím pre Slovanou, pri čom oŕii iba to velkuo

trpeňja, ktoruo sme v rozpadnutosti našej kmeňovej pri zosla

bení šili obecnej podstúpili, považujú. Mi pripúslame že nám

iažko padlo to trpeňja, ale ako každuo zluo k dobrjemu po

slúži, tak aj toto velkuo trpeňja naše ňebolo nadarmo, ale po
slúžilo nám a poslúži nám ešte len na budúce čaši k nášmu

dobrjemu. Z trpeňja, čo z tohoto rozpadnutja pochodilo, na

učili sme sa každuo súžeňja pokojňe znášal, čím sme stuhli,

potom ale naučili sme sa s každím trpením, ktorjeho trpkosl
sme zakúsili, lútosl mal, čo nám k životu nášmu budúcemu,

ktakjemu akí je Slovanom od Všemohúceho súďení, ňevihnutňe
bolo treba, a pri tom všetkom sila naša, ktorá bi v ňerozpad
nutosli svojej bola sa do behu pustila a sa do našich čašou už

bez pochibi aspoň zvetša visilila a vitrovila, zadržala sa v roz-



padnutosli svojej, súc v najvjacej kmeňoch pritlačená ale ňje

udusená, čerstvo a bistro. Ale naiste to do povahi vzjat treba,
že kmeni tje, ktorích sila kmeňová nebola utlačená ale sa v

živote osobnom kmenou pri lepších ich okolnostach rozvil mo

hla, nepracovali nadarmo a jako mi Slováci hovoríme vospust
sveta, lež oni pracuvali, kecT sme mi ešte duchovne drjemali,
oni ducha Slovanskjeho v pohibuvaňí zadržuvali, a čo je hlav

ne do veci, puosobeňja jeho rozširuvali a rozmnožuvali. Puo

sobili kmeni tjeto, Česi a Poljaci, ak na nás ostatňích, svo

jich spoluplemenňíkou, prebudzujúc nás pomalí z duchovnej
drjemoti a sprjaielujúc životom i djelamí svojimi so životom

višším, tak tjež puosobili oni, a najme Ceši, aj na históriu
obecnú ludskú a vidobívat nám začali aj na nej mjesto. Sila
lieh kmenou, pravda, v čjastočnom svojom namáhaní zo svojej

čerstvosti, súc aj na silu nalomená, upustila, ale ak sa ona

úebuďe len v kmenovích medzach zadržal a pohibuval chcel a

jestli od čerstvej ešle šili obecnej Slovanskej, ktorá pravda len
v čistom duchu Slovanskom vre, popchnúl sa dá, sila tá nalo

mená na novo sa schilí a k velkej činnosti omladne. Naljeklosíce
pri živole odlúčenom daktorích kmenou našich dosl kalužňice

do života nášho Slovanskjeho a napadalo dosl z cudzoti tro

sák, ale život Slovanskí to, ako pevne veríme, prečistí a

preoseje. Aj to je pravda, že v kmeňovej našej rozpadnutosli
vjacej kmenou nás odomrelo a do cudzjeho národa sa preljalo,
ale ako tam za timí žjalime, tak nad počtom velkím čo ostali

sa tešíme, ktorí počet, dakuvalBohu, je ešle tak velkí, že

mnoho, náramne mnoho, a iste to čo nás očakáva vikonal muože.
Keďbi ale dakdo na velkuo naše trpeúja ňepozerau a na kmeno

vitosl našu bi sa žaluvau, ten bi v skutku ňeveďeu čo hovorí.
Už hore viššje sme povedali, že kmenovitosl v národe je zna

kom bohato obdaruvanjeho jeho ducha, jeho čerstvosti, živosti

a tak tím samím znakom je ona aj v našom národe Slovanskom.
Že náš národ Slovanskí je na ducha bohatí, svedčí celí jeho

doterajší život, celuo jeho usiluvaňja a dosvjedčajú aj Nemci,
ktorí o nás napospol hovorja, že všetko lahko chápeme a všet-



kjemu sa s velkou snadnostou priúčame. Duokazi o tom, že

náš národ je živí, máme Ijež a hlavne v jeho bohatej naozaj

krásnej poesii národnej, ktorá sa muože zvat kvetom všetkích

inších poesii. Kebi ale nehou národ náš kmenovití, ňeboubi
tak na ducha bohatí a naopak, lebo je to, ako sme už aj hore

viššje spomenuli, jedno s druhím spojenuo. Ale takí pripome
nutí žalobňík na kmenovitost našu si sťažujúci mrmlau bi ne

vedomki aj na ten úkaz, ktorí svetu Slovanskjemu najvjacej

slubuje a ktorí sme mi slnkom nad svetom naším Slovenskím

po dlhom zatmenú vichádzajúcim menuvali, bo akože bi bez

kmenovitosti našej bola mohla povstať medzi nami zlatá vzá

jemnost, ako stretnutja sa síl a úmislou po dlhom sem a tam

točení v jednom strjedku, v jednom duchovnom obrúsku? Ni

kdá bi jej bez kmenovitosti, ňikdá nebolo bívalo, a tak ňikdá

bi nebolo v Slovanstve sa vijavilo to silnuo napnutja misií, to

velkuo pobnutja duchou, to osvježeňja srdca po rodinách
našich Slovanskích, ale muselo bit jedno a tak muselo bit aj

druhuo, všetko k nášmu dobrjemu! —
Hore viššje sme už rekli, že Kollár náš vzájemnost Slo

vanskú na štiri kmeni s ich spisovními nárečjami obmedziu a tak

len tímto štirom právo staňja i trvaňja na duchovnom poli Slo

vanskom pripustiu. Kollár to, ako sme hneď pripomenuli, uro

biu zo šlechetnjeho srdca, z dobrjeho úmislu a pripojili sa k

jeho určenú vzájemnosti a literatúr Slovanskích potom aj inší,
tak že už teraz prijímaňja štír viznačeních literatúr Slovanskích,
a to: Ruskej, Polskej, Českej a tak zvanej Ilirskej na pospol
do behu prišlo a ustáluvat sa začalo. Či je to ale pravda, že

sa len štiri líteratúri Slovanskje nachádzajú? či sa toto učenuo

určeňja literatúr našich so samím životom zrovnáva a či je to

ňje len holuo klaraaňja nás samích? potom či toto určeňja ňe

veďje práve tomu k odporu čo sa obsjahnut malo a chcelo,

najme ku kmeňovej osoblivosti, nadutosti a vipínavosti? Holí

blud a klam je to, že sa len štiri literatúri Slovanskje nacho

ďja, bo kďeže zostala pri určení tomto literatúra Srbská, kďe

Lužickích Srbou a kďe naposledok naša literatúra Slovenská,



ktorej jeden jeďiní plod, ďjela nášho velebnjeho Holljeho vnú

trnou svojou cenou odváža peďesjal druhích veršami a veršíč

kamí visipaních kňižjek a kňižtičjek? je to leda pravda, že má

me len štiri literatúri? či s tím ňešjalime seba a neklameme

svet? alebo či tje literatúri ňje sú Slovanskje? či naša litera
túra úje je tak Slovanská ako druhá, ba moc razí keď na ducha
a stavbu jej pozreme, Slovanskejšja? Zbadali sme, že najme
tí, ktorí až velmi do svojich kmenou sú zalúbení a len v ňích

a pre ňe žil a pracuvat chcejú, určeňja toto štír literatúr Slo

vanskích s radostou pochitili a pri každej príležitosti vistavuvali,
ale veru už čas tomu klamu, tej práznej vipínavosli, tej nadu

tej nevšímavosti koňjec urobil, čas mišljenku so životom zrov

nal a zmjeril, čas všetko čo Boh na poli Slovanskom požehnau
prijal a za to mu, uznaním toho, srďečiie sa poďakuvat. O na

šom Hollom ňikďe, ňikďe zmjenki, krém čo sa dakedi o ňom

u nás na Slovensku povedalo, ňikďe zmjenki o velkích záslu

hách ňebohjeho nášho Palkoviča, a predca je Hollí hvjezda

prvej velikosti na ňebi poesie Slovanskej a mužovja naši cítili,

pracuvali, do svojej starobi namáhali sa pre národ Slovanskí a

bohabojňe svoj život k dobrjemu nášho národa vinakladali, a

ich aňi ňespomenú, a čo vjac sa ím aňi ňepoďakujú, ňe
vďační! Sem teda veďje tá vzájemnost? To je laskavá, milosti

plná matka Slovanská, ku ktorej sa mi sinovskí držal máme?

Opravďivuo Slovanstvo je dobruo, plnuo láski, ono sa prizná
ku všetkím svojim ďetom, velkím i málim, nádherním i chatr

ním, bohalím i chudobním, a to je jeho požehnaňja, s ktorím

vistupuje a vistúpit musí pred svetom. Preč teda s každou v

Slovanstve osoblivostou, preč s ňízkim len v kmeňe svojom za

lúbeňím! Nemislela to duša Kollárova, že bi to la vjedlo a že

bi raz z ňeúplnjeho určeňja Slovanskej vzájomnosti práve ňe
vzájemnost, samolúbost, sebevolnosl povstal mohla, ale naša

povinnostjc, keď následki toho víďíme, sarnuo zluo s koreňom

vitrhnúl a ďalšje jeho rozširuvaňja zamedzil, čo inakšje sa ňe
staňe, okrem kedv vzájemnost naša úplňe sa určí a mišljenka
vzájemnosíi so skutočním životom sa zmjeri a virovná. Nič



nepomáha všetko formulkuvaňja, íiič všetka suchá theoria, keď
sa od života odtrhne, ba s iiím práve do odporu postaví. Mi

šljenka a život ako všaďe v živote Slovanskom, tak aj tuto

musja bit zmjerenje a virovnanje. Pripomenutuo určeiVja vzá

jomnosti Slovanskej a obmedzeňja jej len na štiri literatúri
vzalo si za príklad, ako zo všetkjeho vidno, život Récki a štiri

literatúri, v ktorích sa tento na poli čisto duchovnom ukazu

vau, ale to je velkí blud, je číro, holuo nasleduvaŕija, v kto
rom samotvornosti a tvornosti tej, ktorá bi životu nášmu Slo

vanskjemu prislúchala, von koncom ňjet. Život Récki bou vo

štiroch tíchto literatúrach dokonále vistavení, v ktorích kmeni
vedia seba rovnoprávne stáli, bo tri boli kmeni Récke, z ktorích
kmeň Jonskísa vo všeliteratúre Réckej v nárečí dvojakjeho spuo
sobu,jednom puovodňejšom, plnohlasňejšom,druhom vibrúseňej
šomaleaj zbrúseúejšom,takmenuvanomAttickoraukazuje. Každí
život alebo každí obsah má, a keď chce skutočne bitá opravďivo
sa rozvíjal, mat musí sebe patrjacu formu, čo sa v živote Réc
kom aj tak stalo, bo tam kmeni, ktorje sú obsahom života

Réckeho, vistavili Récki svoj život vo formách osobních, v ná

rečjach vlastních, a tak toto aj u nás, ak chceme abi sa život

čistí, samotvorní, rozumje sa Slovanskí, v kmeňoch našich roz

víjau a pri vjacej čjastkach ludu nášho ňezakrpaleu a sa ňeza
tarasiu, bit musí. U nás ale ňje sú tri alebo štiri kmeni ako u

Rékou, ale ich je jedenást, lež mi ňežjadame, ako sme už aj
hore viššje povedali, jedenást literatúr, nechceme abi každí
kmeň v svojom nárečí pisau, ale abi písau ten v svojom nárečí,
ktorí má dačo duchovnjeho, osobnjeho, Slovanskjeho, ktorje
ho šili duchovnje i materiálne k tomu vistačja, ktorí v nárečí
sebe najbližšom ňemohou bi sa dobre vislovit a ďjela v ňom

písanje lud jeho dobre zažil a spotrebúval. Toto žjadame a

všetkím právom. Život náš Slovanskí je v histórii docela od

inších rozďjelni, noví, svoj vlastní, v histórii ale pri novom
rozvili života, pri novích okolnoslach ňikdi z predchádzajúceho
života a okolností podobních, ale z nich samích, čo a jako je
dno lebo druhuo sa robí a rjaďil má, súďil sa musí, lebo sú



okolnosti novje, akích so všetkími podrobnoslamí ešte predtím
nebolo. Toto história učí a je to docela rozumnuo. Čo sa

stalo, mohlo sa len v tích istích, v akích bolo, okolnosiach
stal: Alexander V., ten pekní hrdina, mohou len v tom čase
bit Alexandrom Y-ím, tím krásnim nad svetom sa ligotajúcim
mládencom, v ktorom žiu; reformácia mohla tjež len v tom

čase, v ktorom sa zjavila, na svet vistúpil. Prečo na pr. teraz

ňepovstávajú vjacej mníške, rilírske rjadi atď. atď. a trvá ešte

krestanstvo, sú ešte ňeverjaci? prešli povstanú ich príhodnje
okolnosti a preto ňemuožu povstal vjacej. Prečo tjež nepo
vstala prú vzájeranost Slovanská, a nachádzali sa predca tje sa

mje kmeni Slovanskje aj predtím, ktorje sa teraz nachádzajú?
V živote teda ludstva vistupujúce úkazi musja sa na veki s tím
samím životom a so všetkimí okolnostamí dobre schádzal, a to

je blúd daromní chcel do života silou mocou strčil to, k čomu
on sám základu, podstaví nedáva a čo okolnosti ňežjadajú, da

romná je to k tomu aj práca, lebo sa to nastŕkanuo nemá na

čom zachilil, nemá sa na čom rozložil, preto sa aj v živole za

držal ňemuože. Často vidíme vistavuval ludí pláni a silne pra
cuval na ich viveďeňí, a o pár čašou nevidíme z ich plánou
ničoho, okrem ak počúvame slažuval si puovodcou ich nad tím

žalostne, že sa ím pláni ich nepodarili. Oňi dávajú príčinu
zljemu, ňeschopnjemu, hluchjemu svetu, ale skutočne príčina
je v ňích samích, bo oni s ňeskutočními alebo tak rečeno s

ňeživotními mišljenkamí do života docela inšou cestou idúceho

vpratal sa chceli, ale nepoznajúc dobre potrebi života, s ňou
sa o život trepli, po čom ich mišljenki, tje len formálne pláni
sa rozpraskli. Takí luďja padajú s mišljenkamí kolŕb svojich
tak do života, ako čo mi Slováci hovoríme: že dakdo prišjeu
akobi z duba spadou. Ani v prírode ňjet úkazou bez príhod
nich okolností, ňjet búrki bez pár a inšjeho k tomu potreb
njeho. Preto sa vždi na to pozor dával musí, keď s dačím pred
svet vistupujeme, či je to životu treba, či mu je to teraz prí
hodnuo, či to bude preň. — Vidno teda zo všetkjeho, že aj
národ náš musí mal sebe príhodnje formi a spuosobi života,



a takjeto budú tje, do ktorích sa on sám rozkládou, v ktorích
sa život jeho rozložiu. Skutočná, životná mišljenka pre národ
náš je mišljenka vzájemnosti Slovanskej, ktorú Kollár náš vi

sloviu, a z toho vidno jeho génia, bo visloviu to, za čím celí

svet Slovanskí temno túžiu, čo národu nášmu najvjacej bolo

treba a čo bolo teraz na čase. Skutočnost a životnost tejto

mišljenki dokazuje to, že sa ona v živote našom tak prijíma a

zápalom srdca i misii naše naplňuje. Skutočná je naozaj mi

šljenka vzájemnosti, ale ňeskutočnuo, ňeživotnuo, životu od

pornuo je obmedzeňja jej na štiri literatúri a tak akobi len na

štiri kmeni, bo štiri kmeni ňje sú obsahom celím národa náš

ho, a tak ani štiri literatúri príhodnou jeho formou, v kto

rích sa celí čistoduchovní Slovanskí život neukazuje a ukazuvat
ňemuože. Štiri literatúri to sú formulki v daktorích knižkách
a časopisoch sa nachádzajúce, to je ňje život; i preč so su

chĺrai, mrtvími theoriamí, preč s formulkami, kde je život

inakší a to čerství, kefe on inšje pohladáva. Preč teda s me

nuvaňím štír literatúr, kďe ich je vjac a kde ich vjacej k roz

vitú celjeho života nášho bit musí! ! —

Ale pohladňime aj na to, či sa toto menuvaňja štír lite
ratúr zrovnáva s celím ich obsahom a či tu tjež mišljenka ži

votu, formulkuvaňja skutočnosti na prjek ňestojí? Naše

plodi duchovnje literárne na pr. volajú sa literatúrou Českou:

je to pravda? Docela ňje! Tje plodi duchovnje literárne, kto

rje sme mi Slováci dosjal vivedli, ako na pr. Kollárova Slávi

Céra, Šafárikove Starožitnosti Slovanskje atď. atď. ňemohli,
smelo istit muožeme, v našich časoch ňikďe inde v tom spuo

sobe, vakom sa ukázali, v tom duchu, v akom sa spísali, vi

stúpil, okrem u nás Slovákou, bo v Tatrách, najstaršom a pr
votnom bitovisku všetkích Slovanou, zrodila sa a najmocňejšje,

najdúžejšje sa pocítila, hocbi aj druhí ale omílňe si to osobo

vali, vzájemnost Slovanská a len v Tatrách, tejto najdávňejšej
hradbe Slovanstva, ako ich Mickievič volá, sa zrodil a k po
vedomú dozrjeval mohla. Njet tu mjesta, pričiní zjaviska to
holo a prečo ono práve u Slovákou povstalo vipočituval, da-



ktorje z ňích už Kollár vo spise svojom o vzájomnosti vilo

žiu, viloženja inších mi na druhí čas a na druhuo mjesto od

kladáme. Tímto ale nehovoríme, žebi rovne velkjeho spevca

(Dichter, poeta) ako je Kollár inde u inších kmenovích brat
rancou našich sa nenachádzalo alebo povstat nemohlo, ani to

neistime, že bi rovne učenej hlavi, ako je Šafárik, u inších

našich príbuzních nebolo a sa ňevicvičilo, ale to povedáme a

smelo istíme, že sa ten zápal (Begeisteruug, enthusiasmus), to

velkuo zalúbeňja sa do tohoto predmetu, o ktorí v pesňi Kol

lárovej a ďjele Šafárikovom ide, to pritúleňja Slovanstva k

srdcu najvrúcnejšou láskou, to rovnakuo súďeňja o všetkích

našich kmeňoch bez všetkej víminki, to rovnakuo považuvaňja,

horeňja za všetkím, čo sa ktorjehokolvek z ňích tíka, to srdce

všetkím prajnuo, slovom to zamoreňja sa do Slovanstva so

zabudnutím seba, čo sa u Kollára najjasňejšje ukazuje, nemo

hlo sa nikde inde tak zjaviť ako u nás, ako u Slovákou. A

tjeto naskrze Slovenskje ďjela, ktorje sú vítvorom nášho, v

istom zvlášnom stave sa nachádzajúceho ducha menujú sa —
literatúrou Českou! Či Čechovi bolo možnuo v tíchto časoch,

po svojom dlhom histor. kmeňovom živote, kde kmenovitost

hlbokje korene pustila a mocne zatvrdla takjeho ďjela stvoril?
ňemislíme ! Lež nahodí dakdo, iste, — keď ale bolo možnuo

prečo že oni tje ďjela nestvorili? Povedá sa síce že na mene
ňič nezáleží a že na pr. u Nemcou ďjela Sasou, Bavorou atď.
sa len ďjelamí Nemeckírai zovú, a sú ďjela Sasou, Bavorou atď.
na čo ale a to po pravde sa odpovje, že meno je podstatnuo
a rozličnuo meno ukríva aj rozliční obsah, a ukrívat musí,

inakšjebi ani rozličnuo meno nepovstalo a ani povstat nemohlo.
Meno je forma a keď stratí túto formu, bude aj inší obsah a

tak druhá vec. To sa rozumje že meno podlá nášho určeňja
musí bit pochop (Begriff, conceptus) t. j. musí podstatu samú

zahŕňal, alebo inšimí slovami, musí vijadruvat a v sebe obsa

huval to, čím je vec to čo je, lebo inakšje bude len meno po

vrchnú©, a takuo sa len na predmet prilepuje, z neho sa ne

rozvíja, a tak ho ani nemení. Či ti budeš volal dakoho Janom,



Mišom, tím sa v ňom ani mak nepremenilo a on ostáva len

samí, ale nadaj mu do hlupákou, vichvál ho ako múdreho,
tak ale že on to skutočne zasluhuje alebo inšimí slovami že v

prvej prípadnosti jeho duch je chudobní, velmi mizerní, v dru

hej bohatí, pekne obdarúvaní, tu tvoje menuvaňja sa jeho vnú

trnosti dotkína, forma sa s obsahom zrovnáva a pod rozličnimí
formami sa aj všeljaki obsah ukríva. Daromnje sú to reči o

jednoplatnosti (Gleichgultigkeit) formi, bo inakšje všetko bi
bolo jedno čibi si dakoho hlupákom alebo múdrim nazvau a jemu
bi to tjež jedno bit muselo, ale až sa dakím inším cíti ako ho
ti voláš, tu pri zlom poctení na teba naskočí, pri dobrom me

nuvaúí, ak nič ti ňepovje, je neúprimní, márnomislní alebo
len jednoplatní, mlčanliví. Tak i mi sme Slováci a Slováci bit
musíme, preto ale aj naše misii, naše djela sú Slovenskje, bo

inakšje ňebolibi naše t. j. od nás bi nepochádzali a tak dru

hjeho obsahu bi bit museli. Keď ale od nás pochádzajú, majú
sa aj tak menuvat akje sú, a potom buďe meno ich pravďivuo.
Co sa Nemcou tíka, to je pravda, že ďjela Sasou i Bavorou
sú Nemeckje, ale u Nemcou kraenovitost sa nerozvila, ŕieroz
viu sa teda ani život ich kmeňoví čistoduchovní, lež len samá
všeobecnosť na vrchu ostala, a preto aj smješno bi bolo ďjela
od Sasou, Bavorou pochádzajúce Saskími, Bavorskími menu

vat, bo oni sú len Nemeckje. Potom tjež menuvaňja „Ňemeckí“
je všeobecnuo, ňje je čjastočnuo, Českí ale v nároďe našom

je len meno čjastočnuo, jedneho kmeňa, pre ktorú príčinu
ďjela jedneho kmeňa sa mu ako čjastočnjemu podrjaďit ne
muožu. Aj mi máme takuo všeobecnuo meno a to je Slovan
skú© a tomuto sa všetkje naše misii i djela podrjaďit majú,
bo ono je všeobecnosťou a pravdou našou. Kebi sme neboli

Slovafija, inakšje bi boli i misii i ďjela naše, ale sme, teda

dajme mu všetko a prinesme mu všetko na obeť ako ďjetki
vdačnje, bo sme od neho všetko to čo máme v ludstve osob

njeho dostali. Ani timíto kmenamí bi sme neboli bez Slovan

stva, a tak aňi kmeni ňje sú zo seba a pre seba, ale sú z viš

šjeho, musja teda aj za to viššje štát a bo za pravdu svoju



uznávat. Tak aj náš kmeňoví život musí bit Slovanskí, musí
slúžil životu Slovanskjemu, inakšje sa od svojej pravdi odtrhne,
preto ale buďe život bjedni, zakrpateli a dlho neobstojí. U nás
nič viššjeho bit, nič za viššje nad Slovanstvo uznávat sa ňesmje,
a k nemu tak všade sa obracal máme, ňje ale ku kmeňom tím

spuosobom akobi oni boli celoslou, všeobecnosíou, i kdo z

kmenou našich sa chce ako taká všeobecnosl nadhodil, druhích
kmenou oči len k sebe ako k sebe obrátil, ten má námeri

čjastočnje a osoblivje. Všecci sme rovní v sláve! Jestli dakdo

vjacej urobiu, dobre, urobiu si čo bola povinnosl tvoja, za čo

li inší budú vdační, jestli dakdo menej, usiluj sa, abis urobiu

vjacej, všetko to buďe pre rodinu spoločnú, národnú a ludskú.
Isle v kmene našom musíme bil Slovaňja, v národe našom lu

ďja: to je slávno, požehnanuo, to je visokuo určeňja naše

Slovanskuo l

Obsahom svojim teda, jako sme videli, djela naše ňje sú

Českje, ale sú ňje docela Českje aňi svojou formou t.j. rečou
v ktorej sú písanje. Keď pohljadňeme do kníh našich do teraz
od evaňjelikou A. V., ktorí s Čechmi spoloční jazik v knihách

užívali, nájdeme že v nich i Slovenskje naše formi i Slovenskje
slová sú užívanje a presvedčíme sa, že aj v tomto ohlaďe kňihi
naše od Českích odstupujú, v klorích aňi vlastnje formi ani

slová nenachádzame. Vjeme dobre z posúdkou Českích o na

šich knihách, ako sa Česi nad našimi formami a slovami za

stavovali, ako ím prebívaňja v literárnej svojej reči poprjal
ňechceli a nám ich vždi naspet vracali. Škultéti vo svojich
básňach užiu dakolko Slovenskích slov, Českjemu súdu sa bá

sňe lúbili, ale slová slovenskje sa z užívaňja literárneho viob

cuval kázali. A toto je urobenuo v básňach, kde slovo dakto

ruo tak názorňe (anschaulich) mišljenku maluje a ju tak pred

stavuje, že sa žjadnim inším slovom dosadil ňedá. *} Česi

*) V prácach zo Slovenska do Českích časopisou posjelaních sa

•vlastnje Slovenskje slová na čistje Českje, často aj s preina
čeňím víznainu zamjeňali. Stalo sa to aj spisuvaťelovi tejto

rozpravi, V „dumkách večerňíčh“ básňach, ktorje on do Kve-



nemali ohlad na Slovákou, aňi na ich bohatuo a určituo ná

rečja, aňi na to, že Slováci ich kňihi v rozličnom docela ná

rečí čítali, a keď sami Slováci nárečja Českuo vpletaním viast

ních slov do spisou svojich si oblahčit alebo Českje formi svo

jimi určitími formami podoplňuvat chceli, mali ím to Česi za

zluo. Prízvuk (die Betonung) Slovenskí bou v knihách našich
u Čechou vždi chibní a nám samím za chibu pokladaní, a pre
dca je tento prízvuk u nás docela pravdiví od Českjeho velmi

odchodní. Všetko toto pripomenutuo dokazuje, že kňihi od

nás Slovákou písanje ňeboli aňi formou svojou docela Českje,
lež z vetšej polovice Českje, a menšej Slovenskje, práve ale

preto aňi jedno aňi druhuo, dajakási zmješaňina, v ktorej sa

duch Slovenskí úplňe, tak akobi treba bolo ňevislovuje a ňe
viráža. Abi sa táto zmješaňina, ktorá aňi jednemu aňi druhje
mu ňepatrí, ktorá ňemá žjadneho istjeho a víznamnjeho rázu

(charakter) prebrala a kňihi naše obsahu Slovenskjeho i slo

venskú úplnú formu mali, obsah teda a forma sa docela virov

nali, treba mišljenki naše aj v ich vlastnej forme, v tej v kto

rej oni u nás povstávajú, do ktorej sa v duchu našom obije

kajú, predstavit, tak iste aj mišljenki naše úplňejše, víznam

ňejšje, duorazňejšje budú, k duchu kmeňa nášho Slovenskjeho

mocňejšje prehovorja a ďjela naše aj formou svojou, slovom,
budú ďjela Slovenskje.

v v # •

tou, časopisu Českjeho. posjelau, v texťe skladaťelovom sa
raz táto zmena stala. V texťe stálo:

Slýchal sem písne a slýchal povesti,
Chroptící hlasy to stariny mraučí,

Hlasy, jenž časení srdce rozbolestí
Jako volám ze lodi lonaucí,

A v Kvetoch sa takto premenilo:
Slýchal sem písne a slýchal povesti,
Chroptící hlasy to stareny mraučí;

Co za náprava! U nás Slovákou jak aj u Kusou znamená
. v

starina starožitnosť (das Alterlhum), vek dávni, u Cecliou

značí starena starú babu, a táto ňepoetická postava strafila
v v

sa sem ako náprava v básni, abi len slovenskuo Cechom ue

dosť známo slovo vistalo.



Za našich čašou, ako Kollár vo svojej vzájemnosti hovorí,

ňje dost bit tím lebo tím kmenovcom, ale sa vihladáva bit Slo

vanom, ňje je dost len to lebo inšje kmenovuo nárečja znat,
ale vihladáva sa znat, ňje len ako Kollár vo svojom spise ho

vorí, tje lebo tje nárečja, ale na pospol reč Slovanskú, ktorá

je vo všelkích nárečjach našich rozložená, bo akože inakšje
buďeš Slovanom, čo je hlavňje pri vzájemnosti, bez známosti
reči Slovanskej ? KecT buďeš znat len daktorje nárečja, buďe
to známost len kúskovitá, neúplná a ti ňebuďeš naskrze veďet

to čo je k pravdivosti života nášho ňevihnutňe potrebnuo. Ale
akože si nadobudneš známosti tej bez poznaňja nášho boha

tjeho *), jadrnjeho, plnozvučnjeho, čistjeho slovenskjeho ná

rečja, ktoruo, ako svojim časom na svojom mjeste dokážeme,

je o moc od druhích nárečí Slovanskích zachovaňejšje, nárečja
ktoruo ako Tatri sú strjedkom Slovanstva tak je strjedkom
nárečí Slovanskích, ktoruo je prjechodom od víchodňích k zá

padňím a v ktorom ako v klbku sú zvitje ňitki jednoti všetkích

nárečí Slovanskích. Pod tímto ale čistím, ňeporúchaním, pl

nozvučním, všetkje nárečja Slovanskje spojujúcim, v strjedku
nášho sveta hovorením a najstaršje meno Slovanou najči
stejšje zachovávajúcim nárečím naším Slovenskím zachovau sa

*) Velkú túto bohatosť nárečja nášho ukáže a na jasnuo svetlo
vislaví slovník Slovenskí, ktorí práve teraz jeden zo Sloven
skŕcb rodákou našich k vídanú pripravuje a jako pripraví prjam
na svetlo vidá. Pevne veríme, že sa tam mnohím otvorja oči

a že sa s počuduvaňím prizerať budú tomu dosjal zaňedbanje
mu nárečú, o ktorom oni to, čo uvidja, nikdi ňemisleli, do-
máci i cudzí!

**) Nestor vo svojom letopise volá všetkích Slovanou Slovenamí
a vivod’í všetkích zo slovenskjeho jazika, ktorí sa uňho ví
slovňe jazik slovenskí menuje. Mi Slováci sme toto naj

slaršje a všeobecnuo naše meno verne zachovali. Ten istí
Nestor vidáva zem Dunajskú za najslaršú vlasť Slovanou, o

čom všetkom svojim časom a na svojom mjesťe obšírňejšje
hovoriť budeme. r
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aj duch Slovenskí alebo Slovanskí vo svojej čistote a svježosli,
alebo abi som lepšje savijadriu, zachovali sa spolu duch i ná

rečja v pokojních, údolistích Tatrách našich, na zemi medzi

Dunajom a Tatrami, v prvotních tíchto a najstarších, najdáv

nejších sedaliskách Slovanou na zemi Europejskej. Duch ten

to a nárečja naše sú jedno, i kdo ich chceš jedno od druhjeho
odtrhnúl, trháš objatja, v ktorom sa ti duch náš ukazuje a po

kojne, milostné ako dobrí mládenec z náručja vrstovnice usmje
va. Záleží nám teda a záležal musí aj všetkím naším pravím
kmenovcom na tom, abi sme mi vo vlastnom našom nárečí pí
sali a to, čím sme nadchnutí a naplnení, verne ako to mislíme

a cítime, s tou samou vrúcnostou, s tou samou túžobnostou

predstavili a rozpovedali. Aj toto teda jako aj známost nášho

nárečja jako podstatnjeho pri známosti reči Slovanskej mocne

a ňeodolatelňe nás k tomu ponúka, abi sme, keď nechceme

sami seba zaprjet, keď chceme svedomito a verne svetu nášmu

slúžil, písali v nárečí našom peknom, v nárečí našom Sloven

skom. — Velmi bi sme si Ijež prjali, abi tje kmeni a kmenki

ktorje vo svojich nárečjach písal úemuožu, aspoň s osnovou

grammatickou i s pokladom slov svojich nárečí, vídajúc k tomu

cjelu úplnje grammatiki a slovúíki, nás zoznámili a rovne zo

svojej stráni všereč Slovanskú svojimi prídavkami obohalili a

úplnú jej známosl možnú urobili. Mickievič vo svojich predná
šaňjach Parízskich o literatúre Slovanskej hovorí, že inšje ná

v . r ,

rodi vítazoslávne, pametnje stipi, chrámi a rozličnje pomňíki
(Denkmal, monumentom] nastavali a na zemi kde bívali po
sebe ňehali, Slovaňja ale že nenastavali takích po svojej zemi

pomňíkou, predca ale že vikuvau duch Slovanskí jeden takí

pomúik ozorní, a ten je vraj reč Slovanská! Mickievič má docela

pravdu! Zjadna reč na svele sa ani bohatoslou slov aríi tolko
rakou rozmaúitosiou forjem svojich rečí našej Slovanskej ňevi

rovná, naša ale svätá povinnosl je ozorní tento pomník Slovan

skí v celosli svojej zachoval, kďe ešle vec možná viplňií, okrá

sit, zokrúhlil, ňje zanedbával alebo práve kazil a sebevohie

rozhadzuval. Pomník musí bil viplňení, celí, mocne zbití,



inakšje tratí svoju cenu a svedčí o ruke ňespuosobnej, tento
teda náš pomník reční ňemuožu len skladal daktorje kuši t. j.
daktorje nárečja naše, bo tak bi bou pomník ešte neúplní,
kúskovití, ale v ňom musja bit zloženje všetkje nárečja naše,
a tak len aj všetkje kuši jeden k druhjemu dobre pristával budú
a dobre sa k jednej mocnej celkovitosti spoja. A preto žjada
me, abi všetkje vítvori rečnje ducha nášho Slovanskjeho sa vi

stavili, život náš, čo buďe z ňích potrebuvat, si vezme, bo

naozaj náramná táto naša rečná bohatosť a velká jej rozmani
tosť ňevistúpila z ducha na svet nadarmo! -—

Zakričja tu, vjem, daktorí, načo nám bude tá všeljaka

zmješaňina, k čomu tá Slovanstvu poslúži? ale kriki takjeto

pochádzal budú od 1uď í, ktorí ň i k d i ňehlaďeli do tajomstva
ducha ale vždi len živorili na kuore zemskej. Yjem že mnohí

Ijež vikrikuvat budú, kdo sa tú všetku zmješaňinu naučí a kdo

buďe mal vuolu naučil sa ju, na čo mi odpovedáme: vzájom

nosť, ktorá zmješaňinu túío na svetlo vivolala, sama nám dá a

musí dal prostrjedki, abi ona do života sa dostala, v ňom sa

držala a životu osožila. Kolko nám už dosjal ulahčila vzájom
nosť a kolko nám ešíe v poznaňí, skusuvaňí a osvojeňí si života

nášho ulahčí! Už dosjal pretrhla mnobje hate medzi kme

namí a nárečjami, ktorje rozliční spuosob písaňja tíchto nárečí

bou medzi ňimí a nárečjami našimi naválau , čím sa nám po

znaňja druhích nárečí velmi oblahčilo, ale slaňe sa časom, a

jako mislíme ňezadlho, ešle o moc a kďe vjacej. Už teraz po

vslávajú v zemach Slovanskích a aj inďe po Európe stolice slo

vanskí’ch nárečí, pri ktorích má už mláďež príležitosť rozličnje
nárečja Slovanskje zavčasu sa naučil a s doterajším životom Slo

vanskím bližšje sa zoznámil, čo predtím ňebolo, a naozaj tjeto
stolice budú sa kam djal vjacej množil, zlepšuval a úžitok

vždi vetší a vetší vidávat. Nemuože už bil aj dlho do vidaňja

zrovnávajúcich Slovanskích grammatík, a všetkje nárečja zahr

ňujúcich, ich jedno vedia druhjeho stavajúcich slovňíkou, v

ktorích budú nárečja naše na jeden prjehlad usporjadanje.
Láska prikríva všetko a láska muože všetko podlá slov evaňje-
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lia nášho, láska ale k životu nášmu kam ďjal vjac raslje a

na vidomoči každím dňom sa zmáha. Mŕtvim duchom pravda
ani to ňespomuože, ale spomuože tím čo sa ňeživja len samím

chlebom, čo ňechoďja len po kuore zemskej a ňeviďja ďalej
od kuori, ale ktorí sú živí duchom, ktorí sa dávajú mu vjest
a prebíjajú sa do hlbini jeho! —

Pri tomto vizdvihnutí Slovenskjeho nášho nárečja za reč

spisovnú pozdvihnú kmenovci naši, ako dobre vjeme, hlas a

volal hudú počínaňja naše rozdrobuvaňím, rozkúskovaním a

abi nás o tom že počínaňje naše je ňepravďivuo presvedčili,
odvolával sa budú na národi inšje europejskje, Nemeckí, Fran

cúski, Talianski, Špaňjelski, Englickí, ktorje jeden spisovní

jazik majú a tíchto príklad nám vichvaluval a k nasleduvaňú

porúčal budú. Ci je vizdvihnutja nárečí našich na spisovnje
rozdrobuvaňím, o tom sme už hore viššje hovorili, kďe sme

dokázali, že bi ono len tak rozdrobuvaňím bolo, kebi kmeni

naše tím jeden od druhjeho sa celkom odsekli, do tejto kme

ňovej odseknutosíi sa zamotali a v ňej strvával chceli. Mi ale

každjemu nášmu kmeňu sme raďili a nakladali poznal duchovní
náš život a ustavičnú bral v ňom účasl, čím sa sebectvo od nás
von koncom odstrkuje. Odvolávaňja sa v histórii na národi in

šje s tou námerou, abi sme ich v živoíe našom nasleduvali, to

islí, že sú v histórii rovnakje čaši a okolnosti, čo sme mi ale
už hore viššje vivrálili, keď sme dokázali, že v histórii sú vždi

novje a novje zjaviská, ktorje len v príhodních okolnoslach po
vstával muožu, a tak teda musja bil vždi novje a novje čaši,

novje a novje okolnosti. Odvolávaňja sa teda na národi inšje
s tou námerou, abi sme mi podlá ich spuosobu žili a sa podlá
ňích v živote našom spravuvali, ňič, docela ňič ňeplalí a keď
bi stálo, ta bi vjesl muselo, abi čokolvek u druhích národou
viďírae mi sme Ijež hňeď to prijali a do života nášho uvádzali.

Robja to daktorje národi, práve ale tím samím chudobu vlast

njeho ducha a vlastnjeho života ukazujú a sú opravďivimí opi
cami inších národou. Takíto požičaní, na národ nastrknutí život,
že v nároďe základou ňemá, ňebuďe mal aňi zvelatku, ale chitro



skapal a zahinúl musí. Naša povinnosl je ňje sa na druhích
ďíval, a podlá ňích život náš života
nášho sa dobil, a tam vibadat, akje si on sám spuosobi pre
seba virobiu, a potom keď sme to vibadali podlá spuosobou
tích život náš napravoval, usporadúval, rozvíjal. Pohladňime
ale na tje spomenutje národi a dajme pozor, či v ňích naozaj
spuosob života je ten samí ktorí u nás, či sa oni od nášho do
cela ňedelja. Keď ale to urobíme a dobre pozoruval buďerae,
najďeme velkí rozďjel medzi ich a naším životom. Podstata
života nášho Slovanskjeho je kmenovitosl, s čím sú spojenje
nárečja, v ňích naproti je kmenovitosl alebo docela bujná a

jako taká do života naskrze odchodnjeho, do inonárodňjeho pre
chádzajúca, alebo je kmenovitosl slabá, ňerozvifcá, v ich duchu

ňezakoreňená, ktorá sa práve preto ňje v nárečjach ale len v

rečních rozličnosíach, v rozličnorečjach ukazuval buďe, ako to

aj v skutku u spomenutích národou vidíme. Národ germánski
ňerozviu sa kmenovito, ale od ňeho haluze alebo docela od

padli a tak svoj osobní život, ňje kmenovití ale inonárodňí za
čali i vedli, alebo haluze na spoločnom pňi, ňemajúc vlahi k

svojmu rozvitú, zakrpateli. Germánski národ ňje je ten národ
živí, čerství, k svetu obrátení, ako je národ náš Slovanskí, a

preto sa živosl lá vo kraenach aňi ukázal ňemohla. Ňje ger
manskje kmeni ale národi germanskje sú Škandinávci, Engli
čaňja, ku ktorím sa aj Ňizozemci pripočítal muožu. Ostatňe
reč ňemecká ďelí sa na horňo- a dolňoňemeckú, a tá prvá zase
na Allemanskí a Longobardskí spuosob hovoru, z ktorích prví
na zápaďe, druhí na víchoďe je v úžitku, druhá zase t. j. dol
ňoňemecká na Frízki v Hannoveru a v Šlesvigu užívaní, a na
dolňosaskí v Sasku a Prusku domáci hovoreňja spuosob. Po

zoruval treba že rozďjeli tjeto rečnje sa na kmeni ňeopjerajú,
bo kďeže bou Aleraanskí kmeň ňemeckí? Vjeme síce, že na
konci markomanskích vojjen sa jedna čjastka Germanskjeho
národa Alemanamí zvala, ale títo Alemaňi ňič ňeboli inšje
ako zmješaňina zo Švédou, Sasou a inakšje nazvaních ňemec
kích luďí, ktorí medzi Mobanom, prjekopamí ohraďenou hra-



ňicou Rímskou a Dunajom sa zdržuvali. Takáto zmješaňina boli

i Duringoyja. Za nášho času sa toto tak nazvanuo Aleman

skuo rozličnorečja yo všeljakich krajinách hovorí, na pr. vo

Švajcjarsku, Elsassu, Švábsku, na hornom a dolnom Réňe,

ktorje zeme sú dost jedna od druhej rozmetanje, čo sa dobre

s tím zrovnáva, že Alemaňi neboli jeden nemeckí kmeň, ale

že sa ich meno rozličním luďom ňemeckjeho národa prilepu
valo. Vjeme tjež, že sa jedna čjastka národa ňemeckjeho Lon

gobardamí zvala, ktorá pod králom svojim Alboinom r. 568.
hornú a strednú Ráliu opanuvala, ale Longobardovja títo s

malimí víminkamí v Itálii zahinuli a do inších národou meno

vite do Talianskeho sa preljali, a predca sa za našich čašou v

Bavorsku a v Rakúsoch užívanuo rozličnorečja Longobardskím

zovje, skaďjal vidno že meno toto ňje jeden kmeň nemeckí ale

len jednu hŕbu ludu Ňemeckjeho, ktorá trochu inakšje po Ňe
meckí rozpráva, viznamenáva a že luďja toto rozličnorečja uží

vajúci ňje sami si meno dali, ale luďja učení, chtjac tú hrbu

rovnjeho skoro rozličnorečja užívajúcu označil. Kmeni Slovan

skje sami si dali meno a toto až potjal čjaha , pokjal sa kmeň

ten nárečím tím hovorjaci rozprestjera. Slovinac je Slovinac v

Uhorsku, Štirsku, Korutánsku, Srb je Srbom v Srbsku, Bos

nii, Hercegoviňe, Čjernejhore atd
v
. Tak je to ako u spomenu

tích Ňeracou aj s druhimí ňeracckimí rozličnorečjamí. Frízko

tak nazvanuo rozličnorečja hovorí sa v Hannoversku a v Šles

vigu, dolňosaskuo v Sasku a v Prusku, žjaden ale Hannoverčan

alebo Šlezvičan ňenazvje seba Frízom, ale aňi žjaden Prusák

ňemenuje sa Sasom t. j. ňepočíta sa k istjemu kmeňu ale sa

pokladá za úda a poddanjeho istej krajini. Z tohoto teda jasno

viďet, že mená krajín prevládali mená nazdaních (der daflir

gehaltenen) kmenou, alebo abi sme lepšje rekli, preto že v

nárocTe Ňemeckom podlá nášho zmislu a zároveň nášmu Slo

vanskjemu národu rozvitích kmenou ňebolo, prjezviská krajín
a krajinák prišli do behu a do života, ktorje ňje bližšje ná

rodňje spojeňje ale spojeňje v jednej obci pod spoločnou vlá

dou viznamenávajú. Pre tú príčinu sa aj to sláva, že lud ňe-



meckí od jednej vládi k druhej prejdení tak lahko preddšluo
svoje meno opúšta a sa po prjemeňe vládi zemskej zaraz po

krajine, po vláde, ku ktorej sa dostau, menuje. Tak na pr.
terajšja tak nazvaná provincia Saská v Prusku nedávno ešte pa
trila k vláďe Saskej a ludja tam žijúci seba sami Sasmí volavali,
teraz ale po dakolko rokoch od odtrhnutja toho kraja od Saska
a jeho k Prusku pripojeňja už všecci sa Prusmí nažívajú. Pred
met tento, o ktorom čo vjeme ešte ňikdo v učeních ďjelach
úerozprávau, je velmi duoležití a iste bi mnoho v histórii ne

meckej visvetliu, kebi sa obšírňejšje rozobrau. — Medzi hor
ňo- a dolňoňemeckím hlavňím rozličnorečím njeto naskrze toho

rozďjelu, ktorí je medzi našimi Slovanskimí nárečjami, ako sa

o tom spisatel tohoto, ktorí i Horňo- i Dolňoňemcou hovoril

počuv, osobne presvedčiu. Rakúšan íije je velmi odchodní od

Prusáka, a rozličnosti tjeto nestoja v celkom rozličních reči

formách, v rozličnom slov spojuvaňí, vo značnom počte od

chodních slov ako u nás Slovanou medzi rozličnimí našimi

kmenamí, ale záležja najvjacej v prekrútení tej samej formi a

v odchodnom slov víhovore. Ďaleko je odtjalto rozmaňitost

Slovanská, kde kmeni svoje vlastnje nárcčja a aj, čo velmi do

očú bije, svoju vlastnú históriu, akú takú, majú. Preto, že ná

rod Germánski ani je újc ani nehou kmenovito rozvití, potom
že uňho neukázali sa nárečja ale len rozličnorečja alebo račej
rečnje rozličnosti, stalo sa a stal sa mohlo to, že sa všecci

Nemci v jednej spisovnej reči, ktorej základom je reč Dolňo

saská, spojili a túto jednu na reč kníh a píšem vizdvihli. Pri

rozvitej kmenovitosli nebolo bi sa to stat mohlo! Vizdvihnutja
dolňosaskej reči na reč u Nemcou spisovnú všeobecnú stalo sa

preložením písma svatjeho do reči tej spomenutej pod refor

máciou, že sa ale to stalo a reč spomenutá od všetkích Nera

cou za spisovnú sa prijala, muselo to mat istí, dokonalí základ,
ktorí uje je žjaden inší, ako že Nemci na kmeni sa úerozpadali
a tak reč pri všetkích rozličnostach rovná si ostala, bo bez to

hoto základu akobi katolíci Nemci boli sa samím preložením
písma svatjeho k jednej spoločnej reči hlásili a pripojili, ktorí



sa s latinskou bibliou tak rečenou Vulgátou uspokojujú a na

tejto, s vilúčeňím prekladou biblie do rečí náródňích, dost

majú? LuíTja krátkozrakí, čo sa do histórie ňevmisleli ale len
z vrchu po ňej pobehali hovorja pravda, že tím samím písma
svatjeho predložením jedna reč spisovná v Nemecku sa prijala
a rozprestrela, docela na to ňemisljac, že kebi preložeňja toto

samojedinou príčinou povíšeňja tejto reči za spisovnú a rozší

reňja jej po Nemecku bolo bívalo, mi Slovaňja tjež jednu reč

spisovnú podlá toho bi sme mat museli, lebo aj u nás tjež ta
kíto príbeh sa stau ako u Ňemcou, t. j. do reči tak rečenej
Staroslovanskej je u nás tjež písmo svatuo preloženuo, s ná
boženstvom krestanskím všade takmer medzi všetkimí kmenamí
rozšírenuo a predca mi, trebas toto je príbeh v histórii našej
najvážnejší, jednej spisovnej reči nemáme ale sa j ako v živote
na vjacej kmenou tak v písaní na vjacej nárečí rozchádzame.
Prečo že sa u nás nestalo to samuo čo u Ňemcou? Inší život,
inšje, celkom inšje sú u nás spuosobi života a život náš ako

pred tím tak najme budúcňe na ten spuosob vistupoval musí
ako to jeho podstava so sebou donáša. Dobre sa to stalo u
Ňemcou i pre nich samích i pre inších, že sa v jednej reči

spojili, bo oni tohoto spojeňja, tejto jednoti k životu svojmu
vjacej misleňím ako činamí sa zaňepráziiujúcemu, slovom k ži
votu svojmu mislivjemu potrebuvali, abi vo viďjeku poznaňja i

veďeňja to čo pre iiích a pre ludstvo napospol virobit a načhi
stat potrebnuo bolo, tím lahšje nachistali a všetko svoje pra
cuvaňja ducha vždi na jednej tabuli pred očima mali a potom
aj druhí k ich prácam lahko sa dostali. Touto jednotou reči
nebolo tam nikomu násilja urobenuo, bo ako sme už povedali
nachádzajú sa tam rozličnosti rečnje ale ňje nárečja, u nás ale
ako v kmenach ro.zvitích prihodil bi sa to muselo. Hlavňja vec
v tomto ohlaďe je to, že život náš nebude, ňesmje a ňemuože
bit životom Ňemeckím, tím len mislivím, rozvažujúcira, málo

činním, ale v živote našom musí sa spojil oboje, i misel i čin,
skaďjal vikvitňe život náš. K tomuto životu mi nepotrebujeme
tej jednoti, akú potrebuvali Ňemci, ktorá ako sme rekli, v je-



dnej spisovnej reči záleží. Z pripomenutjeho, mislím, mnohí

sa presvedčí, že život náš celkom inšou cestou, akou Ňemcou,

puojďe a v odchodnom od tíchto spuosobe vistupuval bude,

presvedčí sa Ijež, ako mislím, každí o tom, že len tí u nás na

život Ňemcou úkazúval a odvolával sa budú, ktorí všetko v je
dno mješajú a motajú, celkom inší obsah na tú samú formu

nastrkujú, bo ani jedno aúi druhuo nerozumejú, jedno ako

druhuo, život ako život považujúc, a pri tom ani jedneho aúi

druhjeho podstaví a obsahu neznajúc. Nadhodí sa ale, ako u

Ňemcou tje rozličnje mená na pr. Sasou, Frankou, Alemanou,
Gothou atď. atď. povstal mohli, keď tam kmenou podlá nášho

zmislu sa nenachádza, a stadjal zavjeral sa bude že predca
mená tjeto na kmeni ukazuval musja, ale mílúe. Rozličnje

tjeto mená všeljake svojstva luďí ňemeckích, spuosob života,

odev atď. atď. viznamenávajú, od rozličních sedalísk, kde tí

lebo druhí Nemeckí luďja bívali a sedeli pochádzajú, rozličnje
ale kmeni neoznačujú alebo s rozličnimí nárečjami na jedno

ňevichodja. Tak na pr. Šasi sa nazvali od ich zbroje sax na

zvanej, tak Ijež aj Frankovja od zbroje, ktorú oúi užívali a

ktorá u nich framja sa menuvala. U Slovanou je sila takích

to mjen od rozličních svojstvou luďí našich, ich sedalísk atď.

pochádzajúcich napr. Poločaúja, Smoljaúi, Dregoviči, Turovci,

Suselci, Radimiči, Vjatici, Bužaúja, Yeliňaňja, Norevlaúja,
Drevljani, Polaúja, Sjeverjaúi, Uliči, Ďjadoši, Kolpjani, Za

porozi, Ljutiči, Vilci atď. atď., ktorje predca žjadne kmeni,
okrem istje kopi nášho ludu tam lebo inde seďjace, tej lebo

inakšej povahi, ňeviznamenávajú. I to je pravda, že vjacej krae

novích mjen z takíchto prjezvisk svojstvá viznamenávajúcich

počjatok vzalo a do behu prišlo, ale mená tjeto ňeskuor na

odďjeli osobním nárečím hovorjace prepadli, inšje naproli to

mu, ktorje menami kmenoviraí ňeostali, sa stralili, skaďjal
Ijež jasno sa vidí, že len kmeni v živole Slovanskom dostali

značeňja. —
V národe Francúskom ŕijeto Ijež žjadnich kmenou a tak

aúi mjen kmenovích. Tam sú Ijež prjezviská krajou a provincií,



a luďjasa ňje po kraenách ale po rozličních mjestach a krajoch,
v ktorích bívajú, rozličnimí menami zovú, na pr. lucTja z de

partamentu Sejni, Márni, Ardennou atď. a pred tím z provin
cie Isle de France, Orleans, Gascogne atď. Od počjatku vlast

nej Francúskej obce vi stupuje provincia Isle de France, v kto

rej leží Paríž, vždi na predku, ona dala základ celej francúskej
obci, bo jej grófovja, jako najmocnejší z tejto provincie všetkje
druhje grófstva i s grófmi jích podmanili a svojej vláďe pod
vrhli. Takímto prvím mohútnira jej grófom bou po vistrčeňí

Karolingou z Francie Odo, gróf Parížski, ktorí ďjelo pripome
nutú© začau a inší ho po ňom dokonali. Ako vláda občjanska
z pripomenutej provincie sa po celej Francii rozšírila a všetko
si podmanila, tak aj reč v tejto provincii užívaná rozprostrela
sa po Francii a za jedinú reč spisovnú sa vzala a prijala. Ueč

stúpala jedním krokom s vládou. Pre tú príčinu že táto pro
vincia a menovito slávno jej mesto Paríž nad všetki druhje sa

vivíšilo a tam duchovnu© spojeňja života národa Francúskeho

počjatok vzalo i staďjal sa po celej zemi rozšírilo, život du

chovní Francúski sa do tohoto mesta, z ktorjeho višjeu, zámo

riu, v ňom strjedok svoj našjeu, bo všetko v inších provinciách
bolo len jeho nasleduvaňja, ohlas bitja tohoto srdca Francie.
Preto muožeme rject, že Francúzi prežili svoju históriu v tom

to meste, jeho história je história Francie. Za našich čašou

tjež je v meste tomto i čo do vládi, čo do vjed, i čo do ume

ňja atď. všetko nahromaďenuo, skopenuo; provincie inšje z to
hoto mesta sa občjanski rjacfa, od neho všetko prijímajú. Tím

to zljatim života Francúskeho v jednom meste stau sa ale život

tohoto národa jednotvárni, bez všetkej rozmanitosti jednim
koljeskom sa pohibujúci. Ale stjahnutja toto života Francús
keho do jedneho mesta, rozšíreňja reči jeho po celej Francii
nebolo bi sa na žjaden spuosob prihoďit mohlo, kebi už od

prvoti v živote Gallskom rozmanitosti sa boli nachádzali a ná

rečja s kmenamí rozličnimí v národe tom boli bívali. Mali síce

Gallovja, ako z Cesara vjeme, rozličnje prjezviská ale tje boli

len mjestne, ňje kmenovje. Nebolo u Galiou kmenou, ňebolo



tam aňi živej, čerstvej národnej poesie. A pre tento nedosta
tok rozmanitosti, pre nedostatok kmeňmi mohlo sa i jedno ná

rečja za hlavňje a samoplatnuo vizdvihnút a duchovnjeho života

írancúskeho truhlou úmluvi stal. Kdo bi chceu život a národ

Slovanskí s Francúskim zrovnávat a naň sa u nás odvolával?
iste ňikdo inší iba človek povrchní, krátkozrakí. Kolko je u

nás kmenou a kolká proti tomu rozmaňitost života?

V nároďe Rímskom, ako iste vjeme, nebolo žjadnich
kmenou, a táto ňekmenovitosl národu Rimskjemu celí svoj
život náramnou prácou zaňeprázňenjemu a životu jeho usta
vičním tímto namáhaním a pracuvaňím v próze strvávajúcemu
velmi dobre svedčí. U Rimanou bola jedna reč v živote po

spolitom užívaná, prerobená, viokrúhlená, druhá obecná, pod
stata predošlej ňeokrúchaňejšja. Z tejto obecnej reči s pri
mješaňím mnobjeho z tamtej viokrúhlenej a z namelú z cu

dzích rečí najme z Germánskej zrodila sa terajšja reč Talian

ska, z tejto zase rozličnost Toškánska alebo račej Florentínska
slávneho Dante Alighieriho a spisamí Petrarkovimí a

Roccaččovimí v 13. a 14-tom století ustálila sa a vizdvihla za

reč spisovnú Taliansku, ktorá je aj v našich časoch v užitku.
Ako dakedi u starích Rimanou panuvala v pospolitom živote

reč jedna, tak sa to stalo aj u Ťahanou a aňi sa inakšje stal

ňemohlo. Z ludu jednu reč obecnú užívajúceho pod námelom

z rečí druhích národou ňemohli virásl kmeni, ale sa alebo
celkom inšje národi vitvoril museli, alebo len museu ostal
národ jeden pomješaní, ktorjeho teda reč sa Ijež na rozličnje
nárečja rozrásl nemohla, ale jednou rečou tam vjacej tu me

ňej pomješanou, tam tak, inde inakšje vislovuvanou sa stala.

Nažívajú síce napospol rozličnorečja tjeto ako Genuézko, Pa

duánko, Roloňézko nárečjamí, ale docela chibňe. Kde sú

kmeni pítame sa, keď ich zovjele nárečjami? Genuézkeho,
Paduánskeho atď. kmeňu ňjel, bo to sú mestá a rozlično

rečja tjeto ňje od kmenou ale od mjest mená svoje dostali.

Rozličnorečja sú toto, ňje nárečja, bo bi inakšje reč jedna
za všeobecnú spisovnú ňebola mohla prijatá bíval a život všet-



kích obhrnút. — Vo Špaňjelskej je tjež jedna reč spisovná,
a to že Nová Kastília a hlavňje jej mesto Madrid stali sa strjed
kom života Špaňjelskeho, reč Kastílska. Dlho držali starú
Iberiu Rimaňja, pod ktorích panovaním sila pánou a osadňí
kou Rimskích do zeme tejto sa prestehovala, až na počjatku
V-ho stoletja navalilo sa do zeme moc ludu Ňemeckjeho, ako

Alánou, Švédou, Yandalou a Gothou, ktorí zem Iberskú

zpod panuvaňja Rimskjeho vidrapili a sami v nej vlastnje krá
lovstvá pozakladali. Alánovja umestuvali sa v tej zemi, ktorú
mi Portugalskou voláme, Švédovja na strane pounočňozápad
nej, Vandalovja na poludní, Gothovja v strjedku zeme a na

víchodňej jej strane. Vandalovja ale nemali dlho tu pokoja, i

ňezadlho virojili sa do blízkej Afriki, ostali teda len inšje
spomenutje Gerrnanskje plemená. Z reči Rímskej, bo Rima

ňja ako osadníci vo velikom počte, ako sme pripomenuli, v

zemi bívali, a z reči nemeckej pristehuvancou Germanskích
zrodila sa terajšja reč Špaňjelska, tak ale, že reč rimská ako
ludu vzdelanejšjeho reč nemeckú od ludu ešte surovjeho ho

vorenú prevládala. Vtrúsili sa do tejto reči bez všetkej pochi
bi aj slová Kantabrickje z reči Iberou a Arabskje z jazika Mau

rou, ale očividnej prjemeni v nej neurobili. Čo sme o Ta-

Ijanskej zmješaňiňe povedali, to samuo aj o tejto motaňiňe platí.
Zo zmješaních národou kmeni a zo spleteních rečí nárečja po
vstal; nemohli, ako to jasne vidno pri národoch romanskích,
kde reč rimská je základná a inšje reči vjacej menej prikmo
trenje. To sú opravďivje reči a ňje nárečja, ako sú aj na pr.
Francúski, Spaňjelski, Talianski národ osobitnje národi. Vo

lajú síce rozličnorečja špaňjelske nárečjamí, ale celkom ňe
pravdivo. Limosínski, Gallícki, Kastílski hovoreúja spuosob
je rozličnorečja ako to aj ich meno mjestno a ňje kmenovuo

ukazuje. —

Anglická reč je najvetšja na svete motaňina. Povstala
ona z reči starobritskej, rímskej, ľraneúskej a všeljakich rečí
a rozličnorečí Germanskích: Anglosaskej, Normanskej s pre
vládaním Germančini. Na tento spuosob tam tjež nárečja sa



zrodiť nemohli, ale sa zroďila reč jedna zbalamutená a táto je
aj vo spisoch v zemi Englickej v úžitku.

Navrhne sa síce že u nás Slovanou preto jedna reč spi
sovná sa nezakorenila, lebo náš národ Slovanskí ako Englickí,
Francúski, Spaňjelski ňeprišjeu pod jednu vládu, ale sa pod
rozličnimí vládami rozkúskuvau, mi ale ďalej puojďeme a opi
tame sa: prečo že národ Slovanskí sám dobrovolňe vjacej vlád

a královstvou medzi sebou utvoriu, prečo sa on v jednej vláde

ňespojiu? Nespojili sa v jednej vláde ale na vjacej královstvou
sa rozpadnuv pre tú príčinu, že bou a je kmenovití a preto
vjacej vlád utvoriu a rozličnje prijau spisovnje jaziki, keďbi
ale v národe pod rozličnimí vládami stojacom aj rozličnje spi

sovnje reči vistúpit museli, prečo že u Nemcon a Ťahanou

pod všeljakimí vládami rozdeleních jeden jediní spisovní jazik
do behu prišjeu? Tak hla ňje rozličnje vládi ale rozličnje
kmeni sú naozajsná príčina všeljakich spisovních rečí, kto

rje v jednom národe sa zakoreňja. — Kmenovitosti tejto
u Slovanou mnohovíznamnej mohou slávni náš Šafárik vo svo

jich starožitnostiach za dobrí dúvod užit starobilosti nášho ná

roda, bo istotne okolnosť táto na velkú jeho starožitnosť uka

zuje.— Pozorlivím teda okom po národoch v histórii pred na

mi stojacích pohljadnuc, nemuožeme sa naskrze čo do reči

spisovnej na národi tjeto odvolávať, bo videli sme že je tam

docela od národa nášho rozličnuo rozvitja a že tam rozličnje
sú od našich okolností. Co sa tam stalo potrebne, nám to ne

treba, a práve preto ňeiďe to u nás do života. — Od

volávaňja sa teda z ohladu spuosobu nášho života na národi

pripomenutje ukazuje len toho, kdo to robí, ňeznámost a ne

vedomosť a neprináša tjež žjadneho úžitku ani národu, ani

tomu, kdobi život jedneho národa na druhjeho formu rád na

strknút, bo život ide a puojďe cestou svojou a krik jedneho
alebo aj mnohích ho nezastaví, ani na druhú stranu neobráti.
Stala sa tjež u nás znamenitá a v živote našom, ako sme už

hore viššje pripomenuli, najvážňejšja príhoda, preklad písma

svatjeho do reči tak rečenej Staroslovanskej a rozšíreňja jeho



v reči tejto s náboženstvom kresianskím po zemach a rodoch

našich, a predca táto tak vznešená, tak znamenitá príhoda

podobná tej u Nemcou pripomenutej, rovne velkej, nebola v

stave ako Ňemcou tak Slovanskje naše kmeni v jednom spi
sovnom jaziku zjednotil a vo vňešnej forme jednu jeďinú lite

ratúru utvoril. Náš slávni, spaňilomislní krajan, Pavel Jozef

Šafárik, hovorí sám v mnohovážnom svojom ďjele „Geschichte
der slawischen Sprache und Literatúr nach allen Mundarten.
Ofen 1825“ v § 6. na stránke 59 o príhode tejto takto:

„Hvjezda novjeho duchovnjeho života višla nad Slovanmi v

Srbsku, Bosnii, Bulharsku, Pannónii a Morave, keď Cirill

a Method v ich vlastnej reči začali ím čítal sv. omšu. Reč

dvoch tíchto bratou, ktorú oni pri preklade sv. píšem užívali,

prišla do toho stavu, abi ako úeskuor v Itálii Toskánska a v

Ňemecku Horúosaská, spisovnou rečou Slovanskou sa stala a

tak aspoň duchovnú jednotu medzi roztrhanimí článkami tak
ďaleko rozšírenjeho národa spuosobila : ked

v
zrazu pretržki me

dzi víchodňou a západnou cirkvou vec docela prekrútili a pe
knú náďeju zmarili.“ On sám teda považuje túto príhodu za

tak znamenitú žebi spojeňja Slovanou v jednom spisovnom ja
ziku bola mohla uskutočnil, a predca to neurobila, úje sú ale

tomu vina, jako náš Šafárik sa nazdáva, roztržki medzi víchod

ňou a západnou cirkvou, bo takbi aspoň kmeni Slovanskje k

víchodúej cirkvi sa priznávajúce, medzi ktorimí táto roztržka

žjadno rozdvojeňja neurobila, bola znamenitá tá príhoda v

jednom spisovnom jaziku spojila a jednotu túto, keď bi oprav
ďivím ohniskom jednotí bola bívala, až do našich čašou zadr

žala, ale mi, tomuto v cirkevnej staroslovanskej reči spojenú

naprjek, za našich čašou vidíme že nepanuje medzi timí kme

nami jeden spisovní jazik, ale že Rusi vo svojom, Srbi vo

svojom a Horváli, ktorí z ruch k víchodňej cirkvi patrja, tjež
len vo svojom nárečí kňihi spisujú, a vjacej sa sotva k reči

Staroslovanskej vrála. Prečo teda títo v literatúre svojej pri
reči Staroslovanskej neostali, prečo sa oni od nej odljahli a

k svojim nárečjam sklonili? Rozstúpeúú sa Slovanou a prijatú



nárečí svojich za spisovnje nebola teda vina táto rozličnosť

cirkve, ale ich kmenovitosťi a staďjal pochádzajúca nemožnosť
v jednom nárečí, ktorjeho formi už ím neboli živje, ktorjeho
slová ím už boli z velkej čjastki vjacej, menej ňezrozum

nje, ktorjeho okres už ím bou úzki a duch celí úedomáci,
duchovne sa rozviť a život duchovní v tomto nárečí vislovit a

vistaviť. Ruskí cár Alexander už povedau o Staroslovanskej
reči do teraz ešťe pri službách božích a menovito pri sv. omši

vo víchodúej cirkvi užívanej, že lud Ruskí je pri obradoch
staroslovenskou rečou konaních skoro takím poslucháčom ako
lud v západnej cirkvi pri obradoch (ceremónia) laťinskích t. j.
že ju málo čo lepšje rozumje ako lud obecní v cirkvi západnej
reč laťinskú, i akože teda mohou sa lud Ruskí, Srbskí atď.
v tejto reči staroslovanskej, jemu už len málo známej, du

chovne rozviť? Pre túto nemožnosť duchovnjeho rozviťja v reči

staroslovanskej sklonili sa kmeni Slovanskje aj tje, ktorje k ví

chodňej cirkvi patrja, k svojim nárečjam a začali sa rozvíjať i

rozvíjajú sa v nárečjach vlastních, a tak len aj v skutku sa

rozviť muožu. Boli kmeni tjeto pravda, čo staroslovanskú reč
v kostole svojom užívajú, spojenje aj v literatúre jednou re
čou a to staroslovanskou písanej, ale dokjal? doťjal kím duch
u ňích málo čo vjacej robiu ako hliveu, kím on úebou k čin
nosť! prebuďení ale len podremuvau. Co za znaraeúitje plodi
duchovnje vivedli Rusi, Srbi atď. v reči Staroslovanskej?
Vonkoncom nič znameňitjeho! Písanje sú pravda dajedne ná

božnje, obradnje kŕúhi v tejto reči u Rusou a aj u inších Slo

vaňou, ktorje samojeďinje ešťe sa v reči tej najlepšje písať
mohli, bo boli obsahu nábožnjeho, akjeho boli aj kúihi sva

tje do reči staroslovanskej preloženje, ale pri všetkej svojej
nábožnosti sú kúihi tjeto na obsah chudobnje, a rjecť sa muo

že ešťe len ňerozvitje púčki ducha Staroslovanského. Sama
kronika Nestorova, trebas pre nás z celjeho starožitnjeho veku

Slovanskjeho z ohladu historickjeho najpametnejšja a tak re

čeno nám svätá, je najlepší toho dokaz ako v tejto úedomácej
reči duch Ruskí len sťažka sa pohibuvau, a tak akobi bou



mau a jakobi aj sám bezpochibi bou chceu., sa vislovit úemo
hou. Ukazuje to v Nestorovej kronike suchí prednášaúja spuo
sob, vípoveďe tak rečeno sekanje, predmeti tím spuosobom
vipravuvanje, že viďet ako ím ešte dačo chibí, úeiďe vi

pravuvaúja jeho slobodne, úetečje jedno z druhjeho, ale sa

zdá vjacej na silu zlepenuo. Dlho sa duch Ruskí s touto jemu
ňepríhodnou formou pasuvau až na ostatok keď do šili prišjeu

ju ako tarchu ho ovažujúcu odhodili i schopili sa do letu a

leteu rozprestrúc krjela vlastnje v nárečí národnom. Ako

všaďe tak aj tu ukázau Peter I. um svoj velikánski, on pri
strojiu duchu Ruskjemu tjeto krjela, bo on národúje nárečje
za reč spisovnú Ruskú vizdvihnuv. Bola pri tom pravda na po

čjatku všeljaka motaňina, bo do spisovnjeho národújeho ná

rečja mješali sa slová staroslovanskje, Polskje atď., pravo

pis sa klátiu a mnohí kričali proti tomuto nazdanjemu od

sveteúú doterajšeho pospolitjeho jazika i proti povíšeúú do

teraz len nízkeho, chudjeho nárečja, ale všetko to duch k

životu opravďivjemu prebudení prevládau a virovnau. Potom

len keď národúje nárečje za reč spisovnú bolo povíšenuo

prišjeu a príst mohou Lomonosou, Karamzín a inší v du

chovnom Ruskom živote bohatjeri (heroes). — Tak to bolo

aj u Srbou. Srbi tjež keďvišli z duchovnej nečinnosti, hlá

sili sa k životu nárečím národúím, a v tomto vistúpili: Vuk

Karadžič, Milutinovič atď. Ľutuje Šafárik, že Starosloven
čina neostala rečou všeobecnou, mi ale sa z toho raduje
me, bo kebi ona rečou spisovnou bola ostala duch Slovan

skí bou bi hlivjet museu a k životu sa úeschopiu, toto ale

bit nemohlo, nemohla tedi aňi Staroslovančina stat sa po

spolitou rečou spisovnou u Slovanou.
Ako len u Rusou Staroslovenčina v literatúre sa stra

tila, hneď na to v Ruskej literatúre ukazujú sa znameúitje
spisi, akích sa predtím úikdi neukázalo, a duch Ruskí čer
stvo sa pohibuje, alebo inšimí slovami, kedv národ Ruskí k

životu čerstvjemu sa prebuďiu, odrjekou sa Staroslovenčini.
— Co Staroslovenčina bola Rusom, Srbom, to samuo skoro



bola nám Slovákom Čeština. Ona tjež prišla k nám so svatimí

knihami a došla pospolnjeho práva v kostoloch našich, i bola

nám dostatočná pokjal sme mi sami málo vjac čo robili ako

hliveli, keď ale sme sa naozaj k životu prebudili, teraz ju zo

spisou našich vitvárame, bo bi duchu nášmu raz už k životu

prebuďenjemu len na tarchu bola. Duch Slovenskí tjež len na

svojich krjelach do letu sa pustil muože, a tjeto sú jeho vlast

nuo nárečja, ktoruo mu za čas panujúcej u nás Češtini a to

síce s jej pomocou podrástali, teraz už odrástli a k letu zatre

potali! — čo sme robili za čas panuvaúja Češtini u nás? To

čo ňehlivelo, písalo najvjac kňihi náboženskje, kúihi toho ob

sahu, akjeho obsahu kúihi sme mi od Čechou a s nimi reč
ich dostali. Už aj sami Česi nám na oči vihadzuvali, že vidá

vame len najvjacej kázne a rozličnje kúihi homiletickje: dobrje,
potrebuje, požehnanje boli a sú kúihi tjeto, ale chitíme sa aj
do inšjeho, budeme aj veci inšje vispevuvat, budeme vipravu
vuvat všeličo, to ale, bratja Českí, ktorí síe aj druhje
veci vihladávali od nás, vispjevame a vipravíme, vispjevat a vi

pravit len muožeme v nárečí našom, ktoruo nám hĺba srdce a

budí misel našu! Povstali u nás pravda za času Češtini mu

žja pilní, pracovití, duchom velkí a rozšírili kruh pracuvaúja
ducha nášho, ale tí si vo visloveúí citou, vo vijadreúí mišlje
nok svojich Slovenčinou pomáhali, i úeboli bi ich djela tím
bívali čím sa stali, úebolibi sa nás tak dotkli ako sa dotkli
bez pomoci nárečja nášho, ktoruo na srdce i misel našu naj
hlbšje puosobí. A predca bolibi djela tjeto, akokolvek sú

úžitočnje, znameúitje, velkje, kebi už Slovenčina vtedi na čase
bola bívala, po Slovenskí inakšje vipadli a pre nás Slovákou
trebas s velkou úctou na úe hladíme, znameúitejšimí ešte pa
metúíkamí boli bívali ako teraz, keď sú, čo do formi reči z

vetšej polovice Českje, z menšej Slovenskje. To platí o Tebe,
Palkovič náš, čo od dávna pre rod náš Slovenskí pracuješ, o

Tebe, bistrí Chalúpka, pozoruvatel znameúití života nášho, o

Tebe, Kollár, velkí duch náš a platí to aj o druhích Slová

koch, čo sa umom svojim višvihli. Ukazujú síce daktorí na
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Vás a raďja nám, abi sme Vás v tej polovičatej Českej reči
nasleduvali a za Vami sa držali, ale lo pre dostatočnje príčini
ňeurobíme, ba ani urobil ňemuožeme. Ktorjeho kmeňa stro

jom a visloveňím je reč táto? Českjeho či Slovenskjeho? cel
kom a ň i jedneho. Takímto spuosobora sa človek ani k Čechom
docela skloňil aňi k svojim obrátil a dušu svoju tak akobi chceu
otvoril a vislovil ňemuože, ale sa hneď sem hneď tam streja,
z každjeho dačo kmáše, a na ten spuosob ani jedno aňi dru
huo dokonale ňevistaví, a potom aňi tak, akobi treba bolo, na
ňikoho ňepuosobí. Duch národa českjeho hoc je nášmu roveň

je predca aj od nášho odchodní; národ Českí mau život histo
rickí a bou ten život slávni, s tímto ale životom vjedla sa aj

jeho reč za ruki, ona sa Ijež, bo kmeň Českí lesnimí mjesta
mí pomedzi skaliská a tŕňa sa preškrabal museu, dačo oškrela,
mi ňemali sme toho života, ňemali sme pravda aňi tej slávi,
za to ale dodržali sme ducha svježeho, a jakí je duch náš,
taká je reč naša: zavaruvaná, svježa, plná šili a tvorivosli.

Tejto reči sa mi ňepuslíme, bo bi sme sa dňeská, zajtrá aj
od ducha nášho odchílili, ducha nášho bi sme ňevislovili, ži

vot náš tak ako máme ňerozvili a Slovákamí sa v živole du

chovnom ňestali. Preto ňebuďeme, ba aňi ňemuožeme kráčal
za Vami, trebas hlaďíme na Vás po sinovskí; bo sme nado
všetko oddaní kmeňu nášmu potlačenjemu a pre ňedostatok

duchovnjeho života do teraz opovrhuvanjemu. — Mi ňepova
žujeme Vás za postaví, pri ktorích čo do reči bi sme sa zaba
vuval mali, ale považujeme Vás za prjechod k samjemu nárečú
nášmu, k našej Slovenčiňe; Vi sami sle nám na Slovenčinu

ukazuvali, keď sle z póla nárečja Českjeho do svojho si pre
behúvali i kolkorazí, keď pre odchodnosl plodou druhjeho to
ho póla z nášho sle si kvjetok odtrhnúl ňemohli, túžobňe po
našom poli strakavím a pekním kvjelim visjatom sle pozerali:
kolko si sa razí tak po našom poli obhljadou Kollár náš! Naozaj
Vi sle takí prjechod ku Slovenčiňe, ako boli v Rusku pred uve

ďeňím národňjeho nárečja do spisou tí, ktorí si v Staroslovan

skej reči s polšlinou a ohecním nárečím pomáhali, a jako tam



po vistúpeňí národňjeho nárečja pekne zakvitlo na duchovnom

poli, tak zakvitne, ako veríme, aj na našom poli Slovenskom

utešene. Dorastajú svježi, čerství sinovja, ktorích i prse sú

nadchnutje i um mnohoslubní i plecú mocnje; na nich sa vi

švihŕie duch náš i pustí sa do letu, bo mu jeho vlastnje krjela
podrastú. Bude pravda aj u nás ako bola u Kusou z počjatku
uvedenja nárečja národňjeho do spisou trochu kívaňja a nestá

losti, ale všetko sa to premele a reč sa ustáli, bo duch sa

schopiu s pevnou vuolou k životu.

Bližšje pričiní, ktorje nás k prijatú milej našej Slovenčini
za reč našu spisovnú ponúkajú a k ňej prísne napomínajú, sú

tjeto. —

Mi Slováci sme kmeň a jako kmeň máme vlastnuo náre

čja, ktoruo je od Ceskjeho odchodnuo a rozcľjelno. Pomáhalo
sa nám síce tímto nárečím kím náš lud Slovenskí duchovne

drjemau a predca bez potravi duchovnej hlavne vo vecach ná

boženskích obíst sa ňemohou, ale teraz keď k životu sa pre
buďiu, ako sa o tom každí ďen presvedčujeme, ňebuďe náš

Slovenskí národ len na druhích čo mu tí dajú čakal, a len pri
jímal, ale buďe si tvoril sám a sám sa buďe ďuchovnimí plo
damí zaopatruval. Za čas drjemaňja nášho duchovnjeho nemo

hla sa naša Slovenčina vo spisoch ukázal a za spisovnú reč
našu vizdvihnúl, bo z jednej stráni kmeň náš Slovenskí ako

nevzbudení na tú mišljenku prísl ňemohou, z druhej ale všet
ko takuo usiluvaňja ňebolo bi podporí našlo a zaraz bi bolo

prestal i zastavil sa muselo. Cešlina teda, ktorá inde, ňje na

Slovensku, svoj základ, pole a tím samím ujislenuo staňja mala,

dostávajúc sa k nám s kňihamí nábožnimí, mohla a v ňečin
nosli našej musela nás plodamí duchovnimí zaopatruval, ale

Češlina bola nám len na pomoci a mi sme na ňu, keď sme ňič

svojskjeho ňemali, len ulisknulí boli, preto ale ona, že je ná

rečja druhuo, život náš ňepresjakla. Plodi jej boli len tím do

cela prístupnje, zrozumilelňejšje, ktorí sa s ňou naozajsňe za

oberali, ostatňí lud museu si tje plodi od tíchto aj čo do reči

aspoň z vetša dal visvetluval, čo je svedectvom, že ona je ná-
4*



rečja od nášho rozdjelno a práve preto aŕii ňemuože ňikdi na

lud náš tak mocne puosobil a dorážal. Mocne a všeobecne na

lud náš muože sa dorážal len jeho vlastním nárečím, ono je
klúč k jeho srdcu a misii, lebo on len v ňom žije duchovne.

Celí stroj nárečja nášho ukazuje odchodnosl od Češlini, mi len

dakolko príkladou tejto odchodnosli a samostatnosti nášho ná

rečja podávame. — Daktorje hláski (Laut), ktorje Slovenčina

má, Čeština nemá a naopak. V Českích grammatikách stojí,
že Češi nemajú hláski „f“, a že ona v Českej reči len v cu

dzích slovách sa nachádza, Slováci aleju majú vo vlastních, či
stích Slovenskích slovách, na pr. fúkal, fučal, íižďal, fŕkal,

íikal, fuňjel, fialka (ktoruo slovo tak dobre je slovenskuo ako

ňemeckuo Yeilchen a lalinskuo viola) atď. Tak Ijež v Českích

grammatikách stojí, že v Českej reči sa „g“ nenachádza, ale

len v cudzích slovách sa užíva. Inakšje je v nárečí Slovenskom,
kďe sa „g“ vo sto a sto slovách a to síce čisle Slovenskích na

chodí, na pr. gágal, gagotal, zdrúzgal, gnávil, ligotal sa,

brízgal, gúlal, glgat, balanguvat, hegal, gánil, bedzgal,

galiba, kljag, striga, slriguoň, rázga, denglaví, gajdi, gamba,

gunár, gula, gágor, guba, glgot, mjadzga, ogrmári atď.

Y Českom sa ňenachoďí „dz“ v Slovenskom áno, na pr. há

dzal, sprevádzal, vchádzal, pradza, chuodza, mládza, me

dza, rídziki, sadze, rindza, brindza atď. Tak Ijež v Českom

ňjeto „dž“ u nás je na pr. fundžat, vrndžal, zmedžgat, ma

džgal sa, hádžem atď. V Českom ňjeto dvojhláski „ja“, kďe

ona ňerobí sama silabu, ale sa s inšou spoluhláskou spojuje,
na pr. mi hovoríme prjalel, vjac, sjaha, mesjac, horjac,
viďja, nosja, luďja atď. v Českom pŕítel,. víc, sáha, mésíc,

honíc, vidí (podlá novejších videjí), nosí (nosejí), lidé atď.

Nachádzajú sa ešte aj v terajšej Českej reči ostatki tohoto náš

ho plnozvučnjeho „ja“, ktorje svedčja že aj v ňej dakedi bi

valo na pr. rozpjatí, ale len tuším v tomto jednom slove.

Kolko už teda v nárečí Českom zvukou sa ňenachádza, ktorje
mi Slováci máme a o ktorje je naše nárečja od Českjeho bo

hatšje, víhovorňejšje. Tím je aj sama reč dokonalejšja, čím



vjac zvukou má, a čím verňejšje, malovňejšje prirodzenje hlási

vihovára a predstavuje, a už aj z tejto stráni ukazuje naše ná

rečja spuosobnost k poesii, bo aj svojimi hlasamí rozmaňitost
tonou prirodzeních, na čom v poesii velmi mnoho záleží , úpl
ňejšje vistavuje. V prírodi hlasoch počúvame aj „f“ aj „g“,
„dz“ aj „dž“ počul ich aj v našej Slovenčine, tam ňje orga
nickí tuto organickí predňesenje. Kebi sme Českí písali, slov

tích, v ktorích „f“ a „g“ prichádza bi sme alebo užíval ne

mohli alebo ich len nedovolene, sebevolňe užívali, v našej ale

Slovenčine užívat ich muožeme bezpečne. Slová zas tje, v kto

rích „dz“, „dž“ a „ja“ sa vihovárajú, museli bi sme preob-
Iject a ich v tom preobleku užívat, na pr. chuodza, prjadza,
vrndžat, prjatel, mesjac atď. museli bi sme klást: chúze,

pŕíze, vrnžet, pŕítel, mésíc atď. Proti tímto zvukom Česi

nám len jeden vlastní, ktorí mi nemáme, vistavja, a tento je
„ŕ“ za ktorím ale velmi ňebanujeme. Česi na pr. hovorja
vnitŕ, hríbe, ŕetéz, stolár atď. a samuo „ŕ“ mi ani dobre
vislovit ňemuožeme. A na čo ho písal keď ho ňevislovujeme?
zrovnáva sa to písmo s rečou našou? naskrze ňje! Česi majú

inakšje hláski tam kďe mi inšje užívame na pr. hríbe, hrtan,
jehla, ječmen, díra, víra, cihla, cídím, cvrček atď. mi Slo

váci máme: žrjeba, hrtan, ihla, jačmeň, ďjera, vjera, te

hla, cúďim, svrček atď. Česi majú inakší sklad hlások ako
mi Slováci na pr. Českuo stŕep, stŕevo, tŕešen, slaup, lžice,

psaní, prázdni, ŕku; u nás je: čerep (črep), čerevo (črevo),
čerešeň, stĺp, ližica, písaŕija, prázni, rečjem atď. Česi majú
ukončeňja slov od nášho odchodnuo na pr. plíseň, stŕevic,

vítr, vicher, bratr, zajíc, duše, kuše, ňedéle, kačice, ví

chrice, díté, prase, kure, húse, piji, viji, hinu, minú,

padl, sedí, kradl, vadí atď., Slováci: plesňina, čerjevica

(črjevica), vjetor, víchor, brat, zajac, duša, kuša, ňeďela,

kačica, kačka, víchrica, ďjeta, prasa, kura, kurča, húsa,

pijem, vijem, hiňjem, miňjem, padou, sadou, kradou, va

dou, padnuv, sadnuv, kradnuv, vadnuv atď. Česi inakšje

pretahujú alebo skracujú silabi ako mi, na pr. Česi hovorja



slávik, lipa, vicher, sláma, ochránce, nadéje, stádo, striž,

síra, jídlo, víko, vrána, téméŕ, slávny, ptačí, slávim, stú

ňi, žrát a sto inších; Slováci ale: slávik, lipa, víchor, sla

ma, ochranca, náďeja, stádo, stráž, sirka, jedlo, viko, vra

na, temer, slávni, ptáči, slávim, steňem alebo stonám,
žrať. — Skloňeŕija naše slov samostatních, prídavních, poctou,

všemjen (pronomina) je najvjacej od Ceskjeho odchodnuo, na

pr. Českí holub, inst. jed. p. holubem, nom. mn. p. holubi

alebo holabové, g. holubú, dat. holubúm, ak. holuby, lok.

holubích, instr. holuby; Slov. holub inst. jed. p. holubom,
nom. mn. p. holubi alebo v osobních pánovja, tak aj bratja,
luďja atcT., gen. holubou, dat. holubom, akus. holubi (Česi

hovorja: videl sem ty pékné pány, čo Slovákom ňeide dobre

do hlavi, ktorí: videu som tích pekních pánou, vravja), lok.

holuboch, holubách, instr. holubmi, holubamí. Naseje star

šje, zavaruvaiiejšje, Českuo novšje. Skoro ten samí rozďjel
je aj v sklonení dub. Českí muž gen. jedn. p. muže, dat.

muži, ak. muže, vok. muži, lok. muži, instr. mužem, nom.
mn. p. muži, gen. mužú, dat. mužíim, ak muže, lok. mu

žích, instr. muži. Kolká u nás rozmanitosť a určitosť proťi
tomuto: muž gen. muža, dat. mužovi, ak. muža, vok. muž

(mužu), lok. mužovi, instr. mužom, nom. mn. p. mužja,

gen. mužou, dat. mužom, ak. mužou, lok. mužach, instr.

mužmi, mužamí. Skoro tak ťjež delí sa meč od Českjeho
skloňeňja toho samjeho slova. Českí kosť, duše, cirkev, ak.

kosť, duši, cirkev, instr. kosťí, duší, cirkví, dat. mn. p. ko

stená, duším, církvím, lok. kostech, duších, cirkvích, instr.

kostmi, dušemi, církvemi, Slovenskí: nom. kosť, duša, cir

kev, ak. kosť, dušu, cirkev, instr. kosťou, dušou, cirkvou,
dat. mn. p. kosťam, dušara, cirkvám, lok, kosťach, dušach,

cirkvách, instr. kosťami, dušami, cirkvami. Českí slovo inst.

slovem, Slov. slovom. Č. lok. mn. p. slovích, Slov. slovách,
Č. instr. slovy, Slov. instr. slovami, Českí kure, Slov. kura,
č. gen. kuŕete, Slov. kuraťa, Č. dat. kuŕeti, SI. dat. kuraťu,
č. instr, kuŕetem, Sloven. instr. kuraťom, Č. nom. mn. p.



kura la, SI. kuralá, ale aj kurence, Č. g. kuŕat, Slov. kurjat,
kureňjec, Č. 1. kuŕatech, SI. I. kuratách, kurencoch, Č. in.

kuraty, SI. instr. kuratmí, kuratamí, kurencami. Českí: pani
gen. pani, dat. pani, ak. pani, lok. pani, instr. pani, nom.
mn. p. pani, gen. pani, dat. paním, ak. pani, lok. paních,
instr. paními; Slov. nom. pani, gen. paňej, dat. paňej, ak.

paňu, lok. paňej, instr. paňou, nom. mn. p. paňje, g. pani,
dat. paňjam, ak. paňje, lok. paňjach, instr. paňjami: hla!

jako rozdjelno je Českuo skloňeňja od Slovenskjeho! -—- Z

prídavních mjen vezmime na dokaz odchodnosti ich skloňeňja
od nášho prídavnuo meno Českuo jedneho ukončeňja. Česi

hovorja dávni čas, dávni zima, dávni leto, letní čas, letní

chvíle, letní žito, silnoplecí muž, silnoplecí žena atď. Slováci
dávni čas, letňja chvila, letňje žito, silnoplecí muž, silnoplecja
žena atď. Letňí v Českom nárečí skloňuje sa takto: n. letňí,
m. letní ž. letní ňijakjeho pohlavja, gen. letního, letní, letní

ho, d. lelnímu, letní, letňímu, ak. letního, letní, letní, lok.

letním, letní, letním, instr. letním, letní, letním, nom. mn.

p. letní, letní, letní, g. letních, dat. letním, ak. letní, lok.

letních, instr. letními. Sloven. nom. jed. p. letňí m. letňja,
ž. letňje ňijakjeho p. gen. letňjeho, letňej, letňjeho, dat. let

ňjemu, letňej, letňjemu, akus. letňjeho, letňú, letňje, lok.

letňora, letňej, letňom, instr. letňím, letňou, letňím, nomin.
mn. p. letňí, letňje, letňje, gen. letňích, dat. letňím, akus.
letňích, letňje, lok. letňích, instr. letňimí. Kolká u nás roz
raaňitost! Vezmime ňeurčituo prídavnuo meno. Českí nom.

jed. p. Petrúv m., Petrova ž., Petrovo ň., gen. Petrova, Pe

trovy, Petrova, dat. Petrovu, Petrove, Petrovu, ak. Petrťiv,
Petrova, Petrovu, Petrovo, nom. mn. p. Petrovi, Petrovy, Pe

trova, ak. Petrovy, Petrova; Slov. Petrov m., Petrova ž., Pe
trovo ň., gen. Petrovho, Petrovej, Petrovho, dat. Petrovmu,
Petrovej, Petrovmu, ak. Petrov, Petrovho, Petrovu, Petrovo,
nom. mn. p, Petrovi, Petrove, Petrove, ak. Petrovích, Petro

ve, Petrove tak aj ňijakuo. Slovákom ňeidú do hlavi vípovede:
tento ječmen je z Petrova statku, dal sem to Petrovu



chlapci, ten nôž je Petrovy ženyatď.; Slováci hovorja:
tento jačmeň je z Petrovho statku, dau som to Petrov
mu chlapcovi, ten nuož je Petrovej ženi atď. Kolka od

chodnost Slovenčini od Češtini! — Pocti Slováci tjež celkom

inakšje skloňujú ako Česi, na pr. Českí: nom. dvojnjeho: dva,

dvé, dvé, genit. dvau, dat. dvéma, lok. dvau, instr. dvéma,
Slov. dvaja, dva, dve, dve, gen. dvoch, dat. dvom, 1. dvoch,
instr. dvoma, Č. tri, obojakjeho pohlavja gen. tŕí, dat. tŕem,
lok. tŕech, instr. tŕemi, Sloven. nom. traja m., tri ž., tri ň.,
gen. troch m., trich ž., dat. trom m., trim ž., ak. troch m.,
osobní a životní, tri ňeživotní, tri ž. ň., lok. troch m., trich

ž., instr. troma m., trima ž. A takáto rozdjelnost je aj v in

ších počtoch. U Slovákou vípoveďe: tri muži, z téch tri chlap
cú sú bez zmislu. — Podobňe aj všemená v Českom odchod

nuo majú skloňeňja od Slovenskjeho na pr. Českí nom. ja, g.

mne, dat. mné, ak. mne, lok. mné, instr. mnau, SI. n. ja,
g. mňa, dat. mňe, ak. mňa alebo ma, lok. mňe, in. mnou.
Česi on, ona, ono, gen, jeho, jí, jeho, dat. jemu, jí, jemu,
ak. jeho, ho, ji, je, lok. nem, ní j ňem, instr. ním, ní, ním,
nom. mn. p. oni, ony, ona, gen. jích, dat. jím, ak. je. SI.

nom. on, ona , ono , g. jeho, jej, jeho , d. jemu , jej, jemu,
ak. jeho, ho, ju, ho, lok. ňom, ňej , ňom, instr. ňím, ňou,

ňím, nom. mn. p. oňi, oni, oni, gen. ich, dat. ím, akus.

ich atď. Dajednim sa to ňebuďe zdat, že mi v ak. jednotnje
ho počtu v ňijakom pohlaví hovoríme ho a v ak. mn. počtu
vo všetkích pohlavjach ich, ale v grammatike Slovenskej pre

ukážeme, že naša reč aj tuto si veďje zákonňe. Práve tak ako

u nás je aj u Kusou, ktorí v ak. mn. p. tjež len ich vo všet

kích pohlavjach pri osobních, ňeosobních a ňeživotních užíva

jú’ — V slovesách Čeština ňje je tak celkom ako Slovenčina

určitá. U Cechou prvá osoba v jednotnom počte a tretja oso

ba množnjeho počtu sa hodňe od starjeho spuosobu uchílili, u

nás sú kďe zavaruvaňejšje na pr. Češi majú v prvej osobe jed.

počtu piji, kryji, skáči, maži a tak tjež len že zdlženuo aj v

tretej osobe množnjeho, teda pijí, krijí, skáčí, maží, a potom



aj vidí, činí, hledí atď. alebo podlá novejších, ktorí tejto ne

určitosti poraďit chceli: vidéjí, činéjí, hledéjí atď. I jedno i

druhuo je Slovákom ňje po vuoli, lebo Cech hovorí já piji a

lidé pijí, já skáči i chlapci skáčí, tak tjež lidé vidí, muži činí,

páni hledí atď. mi Slováci: ja pijem, luďja pijú, ja skáčem,

chlapci skáču atď. potom luďja viďja, mužja čiňja, páni hla

ďja. Aňi Českjeho „u“ v prvej osobe jed. počtu mi nemáme,
ale mjesto neho prvotnuo „m“ na pr. česki minú, hynú, bu

du, Sloven. miňjem, hiŕijem, buďem. Kdobi ňedau prednosť
nášmu určitjemu, starodávnemu, pred Českím ňeurčiiejším a

novším? Nadhoďja nám za to bratja naši Ceski, že mi v množ

nom počte medzi mužskím a ženskím pohlavím rozďjel nerobí

me a píšeme na pr. mužja choďili i paňje choďili, ale akí že

je ich rozďjel? Celkom len na papjeri, bo trebas aj píšu: muži

choďili, pani choďily, oboje predca jednako vislovujú. — Ceši

majú rozličnje menoslovja prjestupnje pre rozličnuo pohlavja,
mi to nemáme ale sa len s jednim zaobchádzame, ktoruo práve
tak ako u Rusou vstahuje sa na všetkje pohlavja a na oba počti
na pr. Češi hovorja muž hledé videl, žena hledíc videla
zvíŕe (za starodávna) hledé (u novejších) hledíc vidélo a v

množnom počte: všickni hledíce videli. Po Sloven. sa hovorí:

hlaďjac, viďjac, idúc, práve tak ako po Ruskí, na pr. muž,

slon, kňjagina, otroča (ďjeta) dvigaja alebo dvigajúči, choďja,
iduči atď. potom tjež v oboch počtoch na pr. muži, kňjagini,
otročata, dvigaja, choďja atď. Slováci v nárečí Českom ne

zhojili, píšuc po Českí, Českje menoslovja prjestupnje jedno s

druhím docela múta, tak že časom na smjech píšu na pr. mat

ka vida, otec viďíc alebo já mislíce žeby to škodné bylo atď.

chcejú oňi tu Českích menosloví užíval podlá svojho spuosobu
ale to v Českom ňeiďe. Viďet oj staďjalto ako odchodní je duch
Češtini od nášho nárečja! — Mjesto spomenutích menosloví

sú u Slovenou aj príslovki v úžitku, lebo sa hovorí: idúc i

idúčki (idúcki), pískajúc, pískajúčki (pískajúckí) atď. Latinská
reč tjež nerobí, v menosloví prítomnjeho času ba aňi v gerun
dium žjadneho rozďjelu medzi pohlavím, držjac sa celkom toho



pochopu, ktorí sa menoslovím alebo gerundium vislovit má.

Prídavnje mená slovesňje u Čechou sú jedneho ukončeňja,
na p. muž hledící, žena hledící, zvíre hledící atď. kďe Slováci

človek idúci, žena idúca, zvjera idúce hovorja. Ďalej ďelí sa

Čeština od Slovenčini rozličním pri tích istích slovách pohlavím
na pr. Česi hovorja: tá obyčej, ten odév, ten ŕetéz, ten hro-

zen, ten lej, tá zver atď., mi na proti tomu: ten oh i čaj, tá
oďev práve tak ako tá obuv, tá retaz, to hrozno, tá leja, ten
zver atď. Do nedávna ešte hovorili Česi aj tá Dunaj podlá
Nemcou až ím to Kollár na oči vihoďiu. •— Češi majú v bl

šom vízname tje samje slová, ktorje mi v inšom užívame n.p.
Češi hovorja chlap v zmisle surovom, asi v tom ako Nemci

svoje Tdlpl, Bengl, mi naproti tomu v zmisle mužnom: to je

chlap, po chlapskí sa zadržau. U Čechou bi dakoho s tím zle

uctiu kebi o ňom rjekou chlap, ale u nás, ako hovoríme, po
saďí s tím dakoho na koňa. U Čechou chlapík je asi to čo

u nás chlap, u Slovákou chlapík je alebo malí chlap, ktorí sa

dobre vrtit zná, alebo šepleta. U Čechou znamená zboží

rozličnje veci k telesním potrebám a aj duchovnje, u nás ale

práve len zrno rozličnjeho spuosobu. U Čechou je svet len

vo vízname „die Welt“ užívaní, u nás znamená pravda aj to

samuo, „die Welt“ ale aj užíva sa vo zmisle luďí aj svetla
a v tomto zadržuje svoj starodávni víznam. Slováci hovorja:
tak svet o ňom súďi, svet bi ta vismjau, potom tjež:
vstau ešte pred svetom t. j. svitom. — Zbytek značí u

Čechou ostatok, zvíšok (der Rest), u nás daromnuo troveňja,
mrhaňja: ten človek robí zbitok. — Šelma Čechom vi

znamenáva ďiví zver, u nás aj to, ale tjež ako aj u Nemcou
človeka všeljake smješne kúski alebo aj daromnosti vistrájajú
ceho. Pláň sa hovorí u Čechou o roviňe, u nás o voďe, kďe

rovno, ticho iďe. Letňice sú u Čechou svjatki, u nás Turíce
alebo Svati Duch menuvanje, letňica u nás znamená istú
ženskú oďev, ktorú sedljacke ženi nosja. Chudí u Čechou
znamená chudobný, u nás značí macer, mager. Ranní u Če
chou jutŕní, u nás zavčasní na pr. rannje hruški. Sloveso zvi-



š i t značí u kmenovcou Českích to samuo čo u nás povíšit, u

Slovákou znamená z hotovjeho alebo odmeranjeho ostal na pr.
to sa mi z muojho platu zvíšilo. Česi užívajú sloveso jyo-

vo zmisle „envagen“, Slováci Ijež, ale aj vo zmisle

c t i t na pr. ten človek nás ani ňepovážiu, že k nám ňeprišjeu.

Zpytuval Čech rozumje vo zmisle „eríbrschen, forschen“,
Slovák sa spituje t.j. dopituje sa, interrogat. Zavál u čechou
hovorí sa o vetre, u nás Ijež, ale aj o porážke, alebo ako Česi

vravja mŕtvici: zavjalo ho, porazilo ho, vjetor ho za

šjeu, všetko značí: „der Schlag hat ihn geruhrt.“ Porazil
u Čechou premuoct v bitke, u nás o porantaňí, pošinulí,
Českej mŕtvici: Poši n aut u Čechou vo zmisle „weiter brin

gen atď., ďalej padal, u nás vo zmisle porazit. Vychitit
Čechom značí „aus den Handen greifen“, nám to samuo ale

aj pustil sa do behu, do letu na pr. vjetor sa vichitiu, orol

sa vichitiu. U Čechou líbjl s e je len nasebaohraňičenuo, u

nás aj sloveso inamnamerenuo, na pr. kone lúbil, v ktorom
zmisle to Česi neznajú. Práve aj v odpornom zmisle nachá

dzajú sa tje istje slová u nás a u Čechou na pr. Česki vyká-J J J X , i..rA.

zat znamená ňječo naznačil, viznačit, ako: vykázal mu mí

sto v škole, u nás ale znamená v i k á z a t: vipovedal, a tak

donesená za príklad vípoveď u nás bi práve odpornuo ako u

Čechou značila, teda vikázau mu mjesto v škole, zname

nalobi: vipovedau mu zo školi. A mnoho inších je takíchto
slov. —

Obecnje, u Čechou známe, napospol u nich užívanje slo

vá sú Slovákom docela neznáme, od nich ňikďe ňeužívanje, a

naopak, slová u Slovákou obecnje sú Čechom docela nezná

me. K prvím náležja na pr. blíženci, blivoň, biŕic, beseda,

bezdéky, bidlo (Stange), blbý, blíti, braukati, brauk, brýle
(Brillen), brnéní, brslen , bručeti, chauliti se, chramostiti,
chrliti, cpati, cvrčala , čalaun , čenichati, číti, čpiti, ču
méti, díti, dna, dovádivý, draha, drast, drndačka, drndati,
drn, drslavý, drtiti, drúbér', druh, drzí, dýka, jahen (kaplán)
jednání (Handlung), jho, jih, jilec, jitrolec, jíva, jíví, jizlivý,



jizva, habr (u Slovákou hrab), hadr (u Slov. handra), hemžili

se, hýble, hezký, hlemyžď, hlodali, hmožditi, hnedý, hnésti,
hoch, hokyné, holeček, holka, hony (vo zmisle štádium) hore

(vo zmisle lútosl), hrana, hŕeb, hubený (vo zmisle nášho chu

dí), hubička, hul, hvozd, kachna (u nás kačka, kačica), kal

hoty, karboník, katan, klacek, klec, klid, klízení, klopotný,
kluk, kmet, kmoch, kmocháček, kocábka, kokrhati, kolauch,

koŕalka, korauhev, krb, krbec, zakrsalý, krunýŕ, kýž, motýl,

pauzdro, pnéti, spílai, smyčec, zakrnélý, zženkylý, žežhule,

žezlo, žíné, žláza a tisíc inších. Neuvádzame novejšje a na

novo natvorenje slová, ktorích je hodní počet. — K slovám

druhjeho spuosobu t. j. k tím, ktorje sú u Slovákou užívanje
a Cechom docela neznáme, patrja na pr. baláchat, boženňík,
chabina , chábzda, chmátat, chmatnúl, chmára, chmúlií sa,

chňápat, chorlaví, chotár , chrochot, chrumkat, chrúst, chĺr,

chitljanka, chitlaví, česnúl, odčesnút, črjeda, čudo, čudní,

čujem, čujní, čvirikal, drječni, dosalápit, ďumbjer, domŕzat

(dakoho úemilimí prosbami mnoho unúval), dopálil (v náhlosti

príst), delia (hrďina), cTever (Českí švakr), dovedat sa, drglu
vat, drúzgat, dúčela, dudlat, dudlaví, ďula, duújet, dunčat,
ďurandzia, duril sa, dušil, dúži, ďíval sa (Českí kaukat),
dvojčatá, džavkal, íikal, fíknut, fŕkal, garázda, gebzuval,

gálií, grlo , grznár, grúň, hid, hlaváň , holús, haljena, haluz,

hapkal, haspra, hal, hatal, zahatal, hegnúl, hljen, hlivjel, ho

donka, holohumnica, humno, holá, hradskí, na pr. hradská
cesta (u Čechou silňice), hrada (u Čechou trám), hrkávka,

hrkluval, hrkútal, hromžil, hružlil, huckal, hupnúl, híkal,

jašil sa, jeduval sa, jurha, inoval, íver, izba, kmásal, ken

teš,kinožil, karhal, kar, kabáč, kabaňa, kečkuval, kálal,

kalabní, kamenica, karpaví, kasaňica, kazár, kepeň, kešeň,

kjepil, okjepil, klonka, kĺzal sa , knísal, koliba , kolísal sa,

kolmí, konár, konkaňina, kornaljel, koritnačka (u č želva),

kosjer, kosodrevina, košjar, koluh (zrov. maď. kutya), kolú

lal, kozub, krašlica , kŕďel, kresačka, krosná (Weberstuhl),
krúlel, kukučka, kukuljenka, kundolil, kutáč, kulica, kuvik



(u Čechou seyček), kila, kiptaví, ligotal sa (u Čechou tŕpytét
se), mrkal, mrholil, nátoň , nadrážal, okacerní, ozorní, po
nášal sa, nanášal sa, prekáral, potváral, pavúz, poparalil,

perlík, parul, sipkí (u C. kyprý), smed, stoh, šípka, svorka,

samokíša, sokorce (vrchovce huor), srďil sa, šumní (pekní),
šuhaj, zvelet, zvelatok a lisíc inších. Kolká malovnosl v slo

vách našich, a bohatstvo nárečja nášho je náramnuo dosjal
ešle ňevimeranuo! — Česi majú ďalej mnohje inšje alebo

inakšje zloženje vípoveďe, ktorje mi zas docela inakšje vislovu

jeme ako, Českí: mŕtvici jest poražen, Slov. vjetor ho

zašjeu, zavjalo ho, porazilo ho, Českí: jednal sem s

ním o to a to, SI. s ííím som sa o to dohovárau, Českí:

na nékoho néco sčítal, Slovenskí: vinu mu dávat, Českí

ten človek se u nás dobre chová, Slovenskí: ten človek
sa dobre spravuje, dobre rjadi (Slovák pod Českím do

bre se chová, rozumje „er nährt sich gut), Č.: oni se spolu
dobre chovají, svorne žijí, Slovenskí: oni sa dobre

spravujú, dobre spolu prežívajú, jeden s druhím do

bre nažíva, znášajú sa, Českí: na nékoho ňevrážet,
Slovenskí: ňeprjalelskim bil dakomu, Českí: ucházet
se o právo, Slovenskí: práva sa domáhal, Českí: né

koho slintat, Slov.: špintal dakoho, Českí: nékoho

oslyšet, Slovenskí: úevipočúval dakoho, odbil ho, Č.

daufat v Boha, Slovenskí: Boha sa dokladal: Českí:

pomstit se na nepŕíteli, Slov. íjež tak, ale aj vivršit
sa na ňeprjalelovi, Českí: zamésknávat se s néčím,
Slov.: zapoďjeval sa s d a čí m, a mnoho inších. A čo ešle

povedal o vípoveďach nemčinou uapáchnutích, čisto ňemeckích,

ktorje sa do novejšej Českej reči z jazika Nemeckjeho povkrá
dali a teraz už u Čechou k velkej škoďe Českej Slovančini po

prijímali? na pr. ušetril nékoho s néčím (jemanden mit
etwas verschonen), Slovák tú vípoveď docela ňerozumje a

mjesto toho hovorí: dakomu dal s úječim pokoj, ďalej
Česko-Nemeckí: byt pŕedmétem néčeho na pr. smíchu

(er ist zum Gegenstand des Gelachters geworden), Slovák:



j smjali sa na ňom, vismjevali ho, Ceskoňem.: písat
na nékoho list (an einen schreiben), Slovenskí: dakomu

písat, Českoňemecki: pohodlí by se tak v ústrety veslo

(man wiirde auf diese Art der Bequemlichkeit entgegen kom

men), jsem k tomu zprávnéna (ich bin dazu berechtigt;
v Českej Včele), trváme té dúvéry (wir harren der Hoff

nung; Kvéty), časopisy nebývají dostupnými (die Zeit

schriften sind nicht zuganglich, v Českej Včele), čtenárstvo
k velkému díkúčinéní zavázal (er hat die Leser zora gros
sen Dank verpílichtet; v Českej Včele), j e t to smutné re
meslo to spisovatelství, a trojnásobné každého li

tuji, kdo od toho živ býti musí; Kvéty r. 1841. p. 41.
str. 326. (wer davon leben muss), a i tento Turek nemi

slí, že své dústojnosti néco zadá, když s ním hovorí

Kvéty r. 1841. p. 51 str. 406 (er glaubt nicht, dass er sei

ner Wiirde etwas vergibt atď.), nechat si líbit (sich gefallen

lassen), dat néco k lepšímu (etwas zum Besten geben); byt
rozpoložený tak neb jinak (aufgelegt sein), Slovák hovorí

akej si vuoli? — Ono prvuo dobre sa znáša s ňemeckím

„Gemiith“, toto je zas docela podlá Slovanskej povahi. Srdeč
ne lutujeme mi Slováci, že bratja naši svoje nárečja nemčinou
a to dost zhusta napúštajú. .Slovák tje Českoňemeckje vípove

ďe, trebas sú mu aj všetkje slová v ňích jasnje, docela ňero

zumje, okrem ktorí aj nemeckí jazik zná. 1 do našej reči a

našich spisou Slovenskích začali sa už boli z Českích takjeto
ňemčini vljevat, ale majme pozor na čistotu našej reči a nedaj
me sa kúkolu v Slovančiňe pljest, bo Slovaňja vonkoncom
ostával chceme. Keď v našom nárečí písal budeme, isle sa z

tohoto ohladu vetšja v reči spisovnej čistota zachová, a bralja
Českí nech si potom podlá nej svoju tam, kde je už cudzinou

nasjaknutá, napravja. Tak pomuožeme i sebe i bratom naším.
— Všetko to, čo sme dosjal z Češlini a Slovenčini predňesli,
potvrdzuje našu hore viššje vislovenú vípoveď, že je Češlina

nárečja inšje ako Slovenčina, a že Slovenčina je nárečja zvlá

šno a samostatnuo. Teraz si už visvetlíme, prečo sa lud náš



na kňihi, ktorje z Čjech dostávau alebo ktorje boli tu u nás v

nárečí tom popletenom, z vetšini Českom, z menšini Sloven

skom písanje, ustavičňe žaluvau, že ich nedobre rozumje a že

z nich preto osohu ňeberje. Kímkolvek lud náš k duchovnje
mu životu sám sa ňeprebudiu, inakšje pravda bit nemohlo,
teraz ale keď sa k životu duchovnjemu čo den vjac a vjac chá

pe , vec sa premeňil musí a naša povinnost je, abi sme, ako

duchovní ludu vodcovja, brježďeňja viššjeho života medzi lu

dom našim na všetek možní spuosob napomáhali, čo sa nám

tak najlepšje podarí, keď budeme preň celkom zrozumňe

písal, keď i k jeho srdcu i k jeho misii v takej reči hovoril

budeme, v ktorej on sám misií a žije, a s ktorou sa jeho celí

život zrástou. Na Češtinu sme mi boli v čas potrebi len utisk

nutí i pomáhali sme si s ňou tak dobre ako sme vedeli, že ale

celí život náš ona ňepreberala, ňeurobila, trebas ňejedno sto

letja sa u nás ako reč spisovná pridŕžala, žjadno vetšje du

chovnu© pohnutja v ludu našom, lež-mi sme si len podremu
vali a hliveli. Čas ten už, dakuval Bohu, prechádza i keď lud
náš k životu sa prebrau, žjada si žil s tím, čo samuo preňho
má plno života a takáto mu je naša Slovenčina, jadrná, pekná,
vírazná a bohatá. S ňou sa ukrívau Slovák vo tmách, s ňou, vernou

jeho družicou, prežiu svoje pohadzuvaňja a potupu, i teraz keď
mu čas lepší nastáva, teraz bi ju mau opuslil a na stranu od

hodil? Nje, ňje, s ňou bou pred svetom ukrití, s ňou vistúpi na

svet, s ňou bou v opovržeňí, s ňou sa Ijež, Boh dá, oslávi a

dožije čašou lepších, ulešeňejších!! Nášmu teda ludu lažko pri
chodila Čeština, ale aj sami tí daktorí učilelja ludu ako že ju
znali? Vidíme to najlepšje z našich škuol evaňjelickích, kde

každí skoro učilel druhú mau reč, druhí pravopis, a tak lud
náš k ňičomu pevnjemu priviknúl a reč spisovnú sa viučil ňe
mohou, bo ju dokonále, s malimí víminkamí, aňi jeho učilelja
ňeznali. A či je to ňje velká bjeda, keď národ v ňičom istom

ňje je spojení, ale sem tam rozmelení, ňje je spojení v tom v

čom bi mau bil celí najtuhšje zjednotení, a takú vec ňeznajúci,
čo bi mu pred všetkím inším dobre známa bil musela? Kňihi



Českje sa u nás Ijež slabo míňali ňje len pravda pre reč ale aj

pre inšje pričiní, náďeju ale máme, že knihám Slovenskím sa

lepšje poveďje, bo lud náš sa na vidomoči k životu duchovnje
mu prebudzuje a tak buďe si hlaďel zaopatril aj to čo život ta

kíto napomáha, naša ale, ako sme rekli, najsvatejšja povinnosl

je ludu nášmu v tomto usilovaní s celou dušou bit na pomoci,
bo k čomu že sme tu povolaní keď ňje k tomu, abi sme opu

slenjemu, odhoďenjemu , zaňedbanjemu ludu nášmu z jeho
stavu terajšjeho pomohli a ho ako lud porjadni do radu inších

národou pred tvár Boha a človečenstva postavili? To iste má

nám najhlbšje na srdci ležal, i kdo pri svojej práci na inšje

pozerá, ňje je z Boha aňi z drahjeho opustenjeho ludu nášho!

Nadvrhnú nám takíto luďja, že keď v Slovenčiňe písal buďe

me, stralíme v Čechách a na Morave odbit našich kňíh, ktorí

tam do teraz mali: mi teda pre kramárstvo robil a písal, pre
kramárstvo lud náš zaňedbával máme? Keď bi sme tak robili,
hanba bi nám bola naozajsná! Mi píšeme a písal máme, abi

sme to čo v nás dobrjeho sa skríva vonká vídali a abi sme lud

náš ďalej v ludskosli poliskli! Život každjeho národa stojí mno

ho, velmi mnoho obetí a to všeljakich, mi sami teda ňič obe

tuval, nič pre dobruo ludu nášho posvelil a na oltár ludstva
zo stráni našej ňič polozil ňechceme? Tak bi sme v skutku
ňeboli hodní života a ňemohli bi sme sa aňi k ňemu prebral,
i kebi sme ňechceli obetuval, ňechceli bi sme aňi žil a jak v

skutku ňechceme obele dával, ňechcime aňi žil a ňehovorme
aňi o živole národňom. Bez obetí, bez činou sú naše reči da

romnje bublini, smradlavje pod zásterou národňou ukritje
osobnosti. Lež keď mi s ludom naším úprímňe mislel buďe

me, keď všetko možnuo urobíme, pozná nás lud náš, uviďí kdo
sme i tak vrúcňe nás obime, jako sme mi ho vrúcňe objali.
Uviďí že jemu žijeme a že jeho život, jeho dobruo zo všetkích
síl napomáhame, a viďjac toto, dá nám on trebas ako lažko

zobranje prostrjedki ku ďalšej našej práci, a mi zaiste s ďjela
mí a prácami našimi od skazi bezpeční buďeme, a ňje len to
ale buďeme muooí čím ďjal práce naše rozširuval a zdokona-



luvat. Kdo tejto dúveri k ludu nášmu nemá, ten zúfa nad nami
a stratí sa, ale lud náš plní života a dobroti k obetam, keď
ich potrebu pozná, hotoví, mladí čerství sinovja jeho, mnohí v

nároďe našom zaslúžení, vitrvalí, požehnaní mužja dúveru našu
k sebe samím upevňujú a nám ju za podstavu života nášho dá

vajú. Pomíňa aj u nás čas omrzlej, suchej utúlenosti, do

márstva, prichádza čas ohecnosti a s ňím i čas obetí a s ča
som obetí život náš!! — Písat teda máme v nárečí Sloven

skom, lebo je ono nárečja osobnuo, svoj okremní život ma

júce a reč vlastná ludu nášho, ktorú on samú dokonále rozu

mje, a ktorá samá k jeho srdcu i k jeho misii najlepší prístup
má. Yzďelaňejší a učeňejší budú vždi muset aj inšje nárečja
Slovanskje, abi postup duchovnjeho života celjeho národa
nášho znali, a menovito Ceskuo naveki sa učil, od ludu ale,
ktorí sa z vetšej čjastki s inšimí vecami, ňje ale s literatúrou,
zapodjeva a zapoďjevat musí, sa to žjadat ňesmje a ňemuože.
Co ale lud urobit ňje je v stave, to urobit máme a musíme

mi, starat sa o to, abi všetko čo je vzďelavatelnuo, poučnuo
a krásno ako medzi inšimí tak najme v nároďe našom Slovan

skom mu ňeostalo ňeznámo, ale abi sme ho o tom všetkom,
ako sa svedčí, v nárečí našom uvedomili, ktoruo je jeho po

chopu najotvoreňejšje. A žjadau si aj lud náš nárečja svoje
vo spisach našich: kolkorazí sa súkremňe napospol za to ohla

suvau! Tak teraz keď sa chĺr rozleteu o vichodeňí novín Slo

venskích *}, sto a sto hlasou k nám z rozličních kútou Sloven

ska dobehlo, abi novini naše vidávanje boli v nárečí našom,

jednemu každjemu najlahšom. Bola vec svedomja tjeto hlási

našincou vipočúvat a ich žjadosti zadosi urobit. A je veru ná

rečja naše, ako sme už aj hore viššje pripomenuli, plnohlas
nuo, zavaruvanuo a bohatuo, čo nám na novo nakladá, abi

sme v ňom písali, bo má k tomu peknje spuosobnosti. O pl
nohlasnosti sa každí, kdo len z ňeho kolko tolko počuje, lahko

presvedčí, a pravďivost nášho isteňja už aj z toho zrovnaňja

'*) Písalo sa toto esľe min. roku
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nášho a Českjeho nárečja, ktoruo sme hore viššje na krátko

predložili, lahko vibadá. Čo do zavaruvanosli previšuje ono
vo vjacej formách ňje len Českuo, Slovinskuo ale krém forjem

práve v samej hmote aj druhje Slovanskje nárečja. Naše formi
na pr. k skloňeňja slov samostatních sú velmi zavaruvanje a pr
votním o mnoho vjac ako daktorích inších nárečí bližšje, čo naša
Slovenská gramrnatika dosvedčí. Kolmé číta na pr. Česi uchí

leúje sa svojho nárečja od prvotňejších a starších forjem, sta

ďjal videl muožeme, že dakedi von z úžitku svojho nárečja
plnšje, zavaruvanejšje naše formi užívajú, ktorje u nich už
dávno sa stratili. Tak na pr. dakedi v ich spisoch nachádzame

hrobmi, pánmi, potokách mjesto ich vlastnjeho: hroby,
pány, potocích alď., tak si aj pomáhajú keď daktorí píšu:
pijú, žijú mjesto: pijí, žijí atď. Zbočeňja tíchto a podohních
forjem ku škode určitosti reči dobre cítiu znamenití Čech
Hanka a preto v predmluve k Rukopisu Kralodvorskjemu na

pomína čitatelou, abi básne Rukopisu Kralodvorskjeho nečítali
v terajšej reči Českej, ale abi ich čítali v starej, tej plnohlas
nej reči. Ra z jeho najnovšjeho vidaňja Rukopisu Kralodvor

skjeho sa zdá, že si tento vichírení muž umjeňiu k starej za

varuvanej reči sa navrátiť, lebo píše na pr. vidáňje, národ
njeho, pjeseŕí alď. Rusi napospol o našom nárečí povedajú:
„Vaš jazyk charošo sďeržalsja“ (Váš jazik sa pekne zadržau},
a to je čistá pravda. Radja nám daktorí, abi sme nárečja Če
skuo podržali a ho len v spisovaní našom plnohlasúejšimí na
šimi formami tu i tam viplňali: lež čo si tím poradíme? Hneď
ale po predku musíme povedal, že nárečja Českuo našimi for

mami, ak máme pri jednote v reči spisovnej s Čechmi ostal,
ňikdi tak viplňal ňemuožeme, ako bi sme museli a chceli, bo

Česi na takúto prjemenu a obecnuo užívaňja našich forjem
sotva docela pristal muožu. Mi podlá ducha nášho nárečja ňi
kdi inakšje písal ňemuožeme, ako: pijem, sejem, viďja,
choďja, potokoch, brehoch lebo potokách, brehách,
pre dobrích luďí, pre velkích pánou atď. Česi ale sotva
bi tak písal mohli, bo je to proli svojstvu ich nárečja. Oňi



píšu a musja tuším písal: p i j i, s ej i alebo pijú, sejú, vidí,
chodí alebo videji, chodeji, potocích, bŕezích, pro
dobré lidi, pro velké pány atd. Teda bi sme sa už v

tomto sotva zjednotili, a čo bi aj na to prišlo, na jakú bi

sa strakaíinu a vimislenú plátaňinu reč zrobila!! Cja bi to

bola reč? Česká či Slovenská? ani jedna! Akí bi sa duch v

tej reči vislovuvau? Českí či Slovenskí? ani jeden! A kdo bi

to všetko ako sa má písal ustanoviu? Dakolko spisuvatelou?
či sú tí mocnejší, silnejší ako národ sám a obecná reč jeho?
Dakolko bi ich tak písalo, druhí bi pri starom ostali, a jeden
bi písau tak, druhí inak, lebo bi sebevolnosii dvere boli do

korán otvorenje, a čo bi staďjal vikvitlo? Len číra strakatina

spisovná, ktorej bi sa za krátki čas každí našitiu a potom bi

sa zas každí k svojmu navrátili. Nje dakolko hláv tvorí a vimí

šla reč, ale reč si vitvorí národ sám, a povinnost jeho vzďe
laních sinou je tou rečou, ktorá je jeho, sa k nemu prihová
ral a o tom čo znajú ho viučuval. Tejto radi teda naskrze užil

ňemuožeme, ako každí viďí, z dostatočních príčin. — Krém

spomenulích vlastností má naše nárečja aj tú, že je na slová

velmi bohatuo. Ked
v Slovenskí náš slovník, ktorjeho hodná

časí je už zhotovená, víde, o tom sa každí presvedčí. Budeme
sa teda muocl v plnohlasnom nárečí našom pekne, v bohatom

rozmaúito, podlá vuole vijadril a budeme pri všetkom tom náš

mu ludu na pochop lahkí.

Nárečja naše, ako sme už aj hore viššje pripomenuli, aj
čo do forjem aj čo do bmoti je takuo klbko všetkích nárečí

Slovanskích, z ktorjeho ňitki sa rozvíjajú po všetkích. Mnoho

takjeho sa v našom nárečí a jeho podrečjach nachodí, čo sa v

inších len roztrúsenuo, v každom dačo a po jednom ukazuje.
Na svojom mjesle to obšíruejšje dokážeme. Stadjal pochodí,
že nárečja naše Slovenskuo všetkje kmeni Slovanskje medzi
všetkimí nárečjami najlahšje rozumejú a že ono každjemu z

nich najsnadňejšje naučil sa prichodí. Ľutuje náš slávni kra

jan Šafárik, že naše nárečja Slovenskuo ešle málo do známo

sti prišlo a pravdu má, bo ono učeňja sa všetkích nárečí Slo-
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vanskích najvjac po Staroslovanskom ulahčuje. O Slovákoch

do Horvátska a Srbska cestujúcich, ako nás sami Horváti a

Srbi ujistuvali, hovorí sa tam napospol, že hovorja horvátski

a srbskí ale len trochu odchodné. Jeden muž Slovenskí roz

právau mi, že jeho príbuznjemu Slovákovi, keď prišjeu do

Sljezka za kňaza, Sljezki Poljaci Polski ňeveďjacemu čisto slo

venskí k ludu kázne držal naručili s tím doložením, že oňi ten

jazik dokonale rozumejú. A tak ím Poljakom kázavau po Slo

venskí. Tô samuo aj Rusi i druhí Slovaňja o našom nárečí

istja. Naopak ale aj Slovák všetkje Slovanskje nárečja najsnad

ňejšje rozumje a najlahšje sa ich, keď k tomu dari má, naučí,
Slovanou potom všetkích, v akomkulvek nárečí hovorja, Slovák

mi a ich reč Slovenskou volá. Co to za tajnost? Dunaj a

Tatri sú najslaršje sedaliská Slovanou v Európe. Tak rozpráva
starožitní náš Nestor, že Sloveni a jazik Slovenskí sedeli naj

prú na Dunaji, to samuo bolo mjenkou všetkích stredňích ve

kou, istením starích historikou Polskích a Českích: Kadlubka,

Boguchvála, Dalimila, tak Ijež novejších učeních mužou n.pr.
Poljaka Surovieckjeho a je to iste číra pravda, čo mi na svo

jom mjeste a svojim časom obšírňejšje preukázal sa usilúvat

buďeme. Vnajstarších tíchlo sedaliskách Slovanou v Európe dodr

žau kmeň náš aj najslaršje ich prjezvisko, zovúcjazik svoj Sloven

skím, bjelo svoje pohlavja Slovenkami, ako sa u Nestora naj
starší Slovaňja volajú. Kmeň náš, ktorí najslaršje prjezvisko
Slovenou čisté dodržau, zachovau v dolinách tichích svojich a

ňeprístupních Tatjer aj v reči to, čo všctkím Slovanom bolo

za starodávna spolóčnuo čo ale potom kmeni časom jedni po

premjeňali, druhje potratili. Z hlavňích znakou trebas len z

vrchu vzatích, ktorimí sa podlá pozoruvaňja Dobrovskjeho Sló

vanskje nárečja na víchodňje a západňje ďelja, má Slovenčina

vjacej znakou spoločních obom hlavňím haluzam jazika nášho

Slovanskjeho, skaďjal vidno že je v prosrjeď nárečí Slovanskích
a jako prjechod od jedneho radu nárečí k druhjemu. Kdo bi

grammatiku nárečja nášho Slovenskjeho so všelkimí jeho pod

rečjami napísau, ten bi práve pre toto zvlášno mjesto Sloven-



čini medzi inšimí nárečjami Slovanskimí v malom obraze reič
Slovanskú predstavia. Iďe už povesí od vjacej rokou medz
Slovanmi o napísaní zrovnávajúcej grammatiki Slovanskej, jestli
ale dajaká sa napíše a spisuvatel ňebuďe dobre zbehlí v nárečí

našom, jeho ďjelo buďe jednostrannú© a ňedovršenuo. Na tolko

je hla naše nárečja vážno a v takomto položení sa medzi ná

rečjami našimi nachádza. Keď mi Slováci vlastnuo nárečja ob

rábal buďeme, spisi naše budú mat ku všetkím kmeňom Slo

vanskím snadní prístup, lebo ich každí kmeň krém spisou svoj
ho nárečja a najbližších z toho radu, ku ktorjemu jeho nárečja
patrí, najlepšje zrozumje. Tento prístup ku všetkím pokrvním
kmeňom v Slovenčine je pre nás Slovákou velmi vážni a duo

ležití, i kebi sme sa Slovenčini ňechilili, nepoznali bi sme ani

povolaňja svoje, ani čas a potrebi jeho, a bezpečne rject muo

žeme, že bi sme sami proti sebe a povolanú svojmu brojili.
Pre túto svoju prístupnost má Slovenčina, ako pevne veríme,

peknú v Slovanstve budúmost.

Braíja naši Slovenskí katolíci pridŕžali sa ijež v dávnej
ších časoch Ceštini, že ale u katolíkou vždi vetšja príchilnost
k svojmu domácemu ako k ňedomácemu bola, odstúpili skoro
od nárečja Ceskjeho a chitili sa už dávno nášho vlastnjeho

Slovenskjeho, počnúc v ňom kňihi spisuvat a vidával. Puovod

covja tohoto povíšeňja nárečja nášho boli na konci minuljeho

stolelja: Ignác Bajza, Durko Fa nd 1 i a slávni Anton Bernolák,
ktorí cestu prekljesňili slávnemu Slovenskjemu za našich čašou

spevcovi , Jánovi Holljemu, čo dávni a terajší život Slovákou

utešene vispjevau. Za timíto obrátili sa bratja naši katolícki a

naliali nás evanjelikuu pri Češtine. Povíšeňja nárečja nášho

Slovenskjeho za reč spisovnú od Bernoláka a požehnaních jeho
nástupcou vikonanuo ňevišlo zo sebevolnosti, ale pridŕžaňja sa

domáceho a z toho poznaňja že Slováci len v svojom vlastnom
nárečí dačo vikonat muožu. Nárečja naše bolo tímto mužom

podstava, na ktorú si zastali a k ludu svojmu Opustenjemu a

zaňedbanjemu sa obrátili, i Česi a sláva Vám nás už odomrelím:
v

#
v

Tebe, pracovití Bajza, Fandli a Bernolák ňeunavení. Tebe,



prácou ustavičnou ňezmorení, vrúcni Palkovič, Tebe, dakedi

visokô postavení, na Slovákou plním okom milosti pozerajúci
Rudnay, sláva Vám ešte teraz medzi nami pracujúcim ! Tebe,
Ottmayer srdeční, Tebe, neunavení, obetí a zásluh plní Harau-

Ijak a Tebe naposledok Hollí velební, čo si prežiu v duchu

svojom všetkje Slovákou čaši a na zádumčivom Považí rozžjale
ním zápalním hlasom na svojich z lichjeho Považja si povolá
vau. Oj dopočuli sme Tvoje žjalne hlási, i prichádzame sa Ti

poďakoval, muž velební! — Takto hla pristali bratja naši ka

tolícki k nárečú nášmu domácemu, a mi evanjelici stáli sme

dosjal pri Češtine, či je ňje ale pre nás toto rozčesnulja, kmeňa

krém toho ňevelkjeho, hroznuo ňešleslja? kďe bi sme sa prá
ve, abi sme sa duchovne ďalej podali a všetko čo nás tiskúe

prevládali, čím najmocúejšje a največmi spojil mali! K mno

hím našim bjedam pristupuje aj hroznuo toto ňešlestja, ktoruo

abi čím skuor od nás sa odvrátilo, má bil každjeho z nás prá
ca najvetšja a povinnosl svätá. Dokjal buďe medzi nami toto

rozčesnulja trval, doljal buďe život náš len trhanina, doijal sa

budú o nás protivníci oljeral a nám v najšlechetňejších prácach

prekážal, doljal sa nepostavíme ako Slováci a zo života nášho

pospoliljeho ňič ňebuďe. Prestal teda musí toto rozčesnulja a

nastal musí bratrskuo spojeňja. Či je ňje pravda, že sme sa

do teraz s bratmi našimi katolíckimí jeden druhjeho stranili,
že sme o prácach ich pre vzďelanosi a povíšeňja národa nášho

skoro ňeveďeli, v nich alebo malú alebo žjadnu účasl nebrali,
a predca robili braíja naši katolícki to samuo čo aj mi robíme
a robil chceme, horeli za tím samím za čím aj mi horíme,
na srdci nosili to samuo čo aj mi na srdci nosíme! Žijeme tu

spolu, bívame na zemi starootcovskej, sme si zo všetkích naj
bližší, ba tí samí, a jeden o druhom ňevjeme! robíme to sa

muo a ruki si nepodávame! A jako sme sa mi do bratou na

šich málo starali, tak sa oni naopak málo starali do nás: akí

že bi teda úžitok mohla mal všetka naša práca? Prečže s tím

rozčesnutím, preč s cudzotou medzi bratmi! Podávame Vám

ruki, bratja naši, na spoločnú pre národ náš prácu, podávame



Vám ich, bo aj z Vašej straní a to každí ďen večmi tje samjo
za spojeňja v reči a v literatúre od statočních, dobrích našich

krájanou počul hlási: potreba je toho spojeňja na vidomoči

velká, cíteňja jej vždi vjacej a vjacej rastje i nastane a nastal
musí medzi nami porovnaňja. V čom že sa porovnáme? v čom

že bi inšom ako v našom ! Celí náš článok dokazuje potrebu
písaňja v našom Slovenskom nárečí, keď teda mi sme doteraz

pri ňom ňeboli a žil chceme, ňevihnutňe k Slovenčiňe pristú

pil; musíme, ku ktorej ste Vi už dávno pristúpili. Tak vitaj

nám, vitaj Slovenčina naša! Ti céra slávi pekná, rovnoprávna,
ale od dávna utajená pred svetom! Vitaj nám drahá!! Sila

Tvoja vivoláva nás k čerstvjemu životu a spojuje nás s bratmi
i ukazuje nám, že jedno sme a že je jeden cjel náš! Už od
dávna aj zo stráni našej vichvaluvali Vás, krajaňja Slovenskí,
naši mužja slávni, že Slovenčini ste sa chitili a v ňej ňeunave
ňe pracuvali. Tak hovorí náš slávni Šafárik vo svojom zname

ňitom ďjele ,,Geschichte der sluwischen Sprache und Literatúr
nach allen Mundarten“ na str. 389: „Od lohoto času (od za

hinutja inštitútu Slovenskjeho) pracuje dakolko spisuvatelou
evanjelickích, pod krjelamí Českej iiteralúri, ako railovňíci na

poli národňom, čo medzi tím katolíci, ktorích horlivosť za

povíšeňja vlastnej Slovenskej literátúri dost nachválit sa ňe
muože, málo daktorích vímuc, odvážni sa zdajú, po ceste od

Bernoláka pretatej pokračuvať.“ I Kollár tím samím spuosobom
v druhom ďjele svojich spjevanjek na str. 494 velmi vivišuje
katolíckich spisuvatelou i porúča na tom samom rajeste, abi

ich inší p i 1ň e nasleduvali. A zasluhujú naiste títo mužja všet

ku možnú chválu a povážeňja ! Kolmo Slovenčina pre rozvitja
života nášho potrebná a ňevihnutná je, dáva znal medzi inším

Kollár sám na sebe, a to ňje len ustavičním kvetou z póla Slo

vanskjeho trhaňím a do Cešlini vpletaňím, ale čo je vjacej
chiteňím sa samej Slovenčini, chtjac ju za spisovnú reč povi
šil. Lež pustota a drjemota hlboká panuvala ešle vtedi na Slo

vensku a preto Kollár, keď žjaden ohlas ňedostau, od svojho

odstúpili a zase k Ceštiňe sa naklonili. Daktorí mu prjemenči-



vost túto na oči vihadzuvali, mi ho tu ale aňi mak ňeviňíme,
lebo z toho všetkjeho len bistrota hlavi a srdce za kmeň svoj

zapálenuo vizerá. Kollár ako hlava bistrá šípiu, že Slováci bi
len predca mali vo vlastnom nárečí život svoj duchovní vistavit,
a že tak len dokonále ho vistavit muožu, a preto sa bj Sloven
čini chitiu, potom ale kaďenáhle videu že sa lud Slovenskí za

ňu ňezaujau a že tomu ešte čas ňeprišjeu, abi beh vecí sa ne

trhali, navrátiu sa k Češtine. Dobre vjeme, že Kollár v naj
novšom ďjele, v Cestopise po Itálii, odpornú našej vistavuje
mjenku, ale sme silne presvedčení, že on vidjac teraz ako lud
náš Slovenskí k životu sa schopiu a že k tomuto svojmu životu

Slovenčinu potrebuje i z celjeho si ju srdca žjada, oproti nám
nič mat nebude*). Hovoríme pre to o Kollárovi s takou isto
tou , lebo známe jeho za národ svoj bez odpočinku pracujúcu
dušu: on ňemuože bit proti životu nášmu, ktorí celí svoj život

vzbudil sa usiluvau, on ňemuože bit proti nám, bo v kom bi

sme potom mohli skladal dúveru? Neohlásili sa Slováci na hlas

Kollárov, prebudzujúci ich k životu vlastnjemu, k Slovenčiňe,
lebo drjemali, ale ohláša sa teraz ňje dvaja, traja, ďesjati, ale ako

silno veríme, ohlási sa keď ňje na raz teda pomalí celuo božje
Slovensko! Vstalo ono a chce žit; velmi premeňili sa čaši!

Predtím smutnje išli od Tatjer k Dunaju hlási a smutňe sa od

rážali naspet, teraz ale počínajú sa ohlasuvat radostňejšje, i

takje sa zas odrážajú od nášho starjeho Dunaja k visočizním

Tatrám. Otcovja tešja sinou a sinovja potešujú otcou! — Je
dnota teda naša prísňe nás k Slovenčiňe napomína, bo len v

ňej do jedneho kola si zastat muožu Slováci. Mi sme jeden
kmeň, i ktorá ruka bezbožná nás bi roztrhuvala a čo za misel

bezbožná bi nám prjala abi sme boli odtrhnutí jedňi od dru

hích? — Život náš je odchodní od Českjeho, odchodní tak
ako nárečja ich od Slovenskjeho. Život Čechou terajší, či sku

toční, či čisté duchovní, vitjekou z predošlích osudou národa

tohoto, ktorí trebas vždi hrdinskí sa držau a na podiv celej

*) Písanuo je toto zároveň druhjemu z jara m. r.



budúcnosti bojuvávau, predca sa návalu života cudzjeho, ňe
meckjeho, ňeobráňiu. A tohoto šlapaje životu Slovanskjemu

prolivnje rni mjesti u bratou našich s boleslou vidíme, a to v

ich obci, v ich literatúre a aj v živote domácom. Nemuožeme

sa pri tomto dlhšje zabával, k čomu tu i tak mjesta ňjet, ale

kdo sa o tom presvedčil chce, nech Českí terajší život pilňejšje
skusuje a nech s ich literatúrou sa zaoberá a isle nám dosved

čí. — Y poesii Českej ešte málo čo je podarenjeho a čo sa

hlavne podarilo cudzím duchom páchne; v druhej peknej lite
ratúre románi a všeljako menuvanje odŕhaňini romantickje
hlavňje mjesto zaujímajú a v daktorích, ako asi pred dvoma

rokmi vo Kvetach v článku „o žene“, hnusnje vivrhliní sjekt
Nemeckích a inších k pohoršenú ludu Slovanskjeho do života

nášho sa kidajú. Dajle nám pokoj s timí mátohami cudzimí,
s timí šjalamí zúfanlivimí, s tím drvením samjeho seba pre
mrie, s tím prevrálením citou spružuvaňím, ňevoďie do nášho

sveta zúfanlivích kadeakích vicivencou, zvodcou, to sú pre nás

potvori, ktorích sme mi u nás nevídali a nevidíme, úekazle

pokoj náš: pozrile na naše lipi ako ticho šumejú, pozrite na
náš život, ako je pri všetkích ňešíesljach pokojní, pozrile ako

naše misii i srdcá horja svätím ohňom a nebúra sa pre žjadosli
a mrie daromnje! Visoko si mi vážime duchovnuo pracuvaňja
a tešíme sa srdečne, že u bratou našich Čechou ono sa pohi
buje a zo dňa na ďen sa zmáha, ale hnusnimí cudzích svetou

vivrhlinamí, ktorje život náš čerství kántra a pokoj náš hubja,
mi sa zaljal a z hora na dol poprevracal dal ňechceme. Nech

si to zadržja a strovja tí, ktorí si to navarili, mi tej chovi ňe

potrebujeme a srďečňe lutujeme, že do života bratou našich
Čechou sa tje vivrhlini vpíjajú. — Ako život náš je od Českje
ho odchodní, tak sa delí aj naše nárečja. Nárečja naše je ňe
običajnej plnohlasnosli, svježosli a malovnosli, ktorá sa so ži

vou a malovnou obrazotvornoslou našou dobre zrovnáva a vel

kú budúcnosl poesii u Slovákou slubuje. Y nárečí ňje tak ako

je naše svježom a malovnom ňemožno abi sa obrazotvornosl
naša náležíte predstavila a do odeve slušnej obljekla, ale jej



pristal muože len nárečja tak ako ona svježe, a v tomto sa ona

len pekne ukáže. Dobre to cítili a číta všetkje naše poetickje
hlavi, a preto tak horja za Slovenčinou. Toto samuo muselo

z velkej časti pohnút Kollára, že sa raz dau písat po Slovenskí,

pre toto samuo ňepísau Hollí Českí ale skladali svoje básne v

našom Slovenskom nárečí, a táto sama príčina pohla aj mla

djeho nášho mnohoslubnjeho spevca, Sara. Chalúpku, že pe

knje svoje, duchom Slovenskím naskrze presjakle, pesňe v na

šom nárečí vispjevau. Prijali sa tjeto jeho pesňe v nároďe i

spjevajú sa už ako národňje po Tatrách, neprijali sa ale tje,
ktorje sú Českí trebas pekne napísanje. Nech ňikdo nehovorí,
že reč pri básni málo znač1 a že sa báseň y ktorejkolvek reči
tak dobre ako v inšej podarí; báseň, ak má letet a letet živo,
musí mat takje krjela, ktorje ju lahko a čerstvo poňesú. Sám

najvetší Nemeckí hásňik, Goethe, hlboko cítiu túto pravdu,
keď o reči ňemeckej povedau: ,,Ein Dichter war’ ich gewor

den, hatte sich die Sprache nicht unúberwindlich gezeigt,“
t. j. básňikom bi som sa bou stau, kebi mi reč ňebola preká
žala. Tak teda naša báseň ňemuože inakšje len v Slovenskom

nárečí sa vispjevat a rozvit; báseň tá, ktorá viletí ako orol nad

Kriváň a staďjal dolu po zemi pozerat buďe, musí si pripuút

krjela misii našej a na tíchto krjelach do visosti sa vichitit.

Let že let spev náš silní, čerství, hňeď ako potuoček blbotajúci,
hňed ako šum vŕb a hňeď zas temňc ako víchor po horách

pohučjevajúci, let že let spev náš čerství a rozlet sa rozňes i

citi i túžbi naše! Ňezapjerame, že bi sa u Cechou poesia ňe
mohla rozvit, rozvije sa ona ako veríme ale v svojom spuosobe,

pri inších národa okolnostach a pri inšej vuoli kmeňa samjcho.
O ňedlho rozoberje sa u nás pekná literatúra Česká, kďe iste

ňja terajšje sa preukážu. Ňjet ďivu, že pred dakolko stolelja
mí Česká reč sa bola u nás prijala a za spisovnú povíšila, do

ňesli nám vtedi Česi so svojou rečou dačo viššjeho, velebňej

šjeho čo hlboko pohlo duše naše, a preto aj chitili sme sa reči,
v ktorej sme to dostali, teraz ale ňje len že ňepuosobja tak na

nás Česi, lež práve daktorje ich spisi cudzími vivrhlinamí na-



plňenje nás odstrkajú. K životu leda nášmu a dokonaljemu sa

rozvitú i visloveňú misii nasej nevihnutne nám je potrebná
naša domáca Slovenčina.

Ktorí národ a kmeň žil chce a žil má, ten sa ňesmje a

ňemuože na druhí národ alebo kmeň spoljehat a od neho pre

buďeňja i zadržaiija života svojho očakával, ale musí sám pra

cuval a na nohi sa postavil, ho inakšje, ozerajúc a podopjera

júc sa len na druhích, aŕii k pravďivjemu životu ňikdá ňepríďe

aňi života nje je hoden! A čo to za život, ked druhí dakoho

držja a on sám sa postavil úevje? Takíto človek alebo národ

alebo kmeň je len klát, v ktorom ducha ňjet a s ktorím si diu

hí podlá vuole zahrávajú. Život muože len a musí vivjeral z

práce, bo vtedi sa hĺbaňja, ktoruo je znak života, ukazuje,

chljac teda žil, musíme sa hĺbal a sami, sami pracuval. Do

sjal sa kmeň náš velmi po Čechoch ohljadau a to, do čoho sa

sám ňechitau, od ňích očakávali, práve ale preto že stadjal na

všetko ako na hotovuo čakan sám sa do práce ňepúšlau. Ale

za toto sčakávaňja na druhích, za túto svoju nepracovitosl do

stávau Ijež zaslúženú plácu, bo s ňím inší čo chceli vistrájali

a mi Slováci tolko sme plalili, kolko sa druhím páčilo a za čo

nás druhí držal za dobruo uznali. Ňje, nechceme sa vjacej

takto povaluvat a na inších dobrú vuolu sa spúšlal: hanba a

posmech nám, ak bi sme aj ďalej kmeňu nášmu takto povalu

val sa dávali a na druhích lásku a velkomislnosl s cenou kme

ňa nášho sa nahávali. Preto pracuval musíme s celou dušou,

a ahi sme sa s dušou celou do práce chilili i videli že teraz

od nás všetko visí, musíme sa postavil sami: tak sa zmuože u

nás práca, bo nebudeme sa spoljehat na nikoho, a prácou do

stane zvelatok život náš. Pri práci ňezahiňjeme, ale spevnjeme

a budeme i žil i nadobudneme si vážnosli u samích seba a aj

u druhích. Pokím sme sa len na druhích dívali a na ich moc

držali, knísali sme sa jako osika pri každom vetra hnutí, ne

budeme sa ale knísal teraz, bo prácou nadobudneme šili a

príduc do ňej budeme o istole a ŕiepodvratnosli života nášho

presvedčení. Kmeň náš má vclkú silu a súcost k životu, ale



tje šili musíme rozjatril a rozvitja ich všetkimí prostrjedkamí
napomáhať, a toto sa stane prácou i mnohím tích síl zaňepraz
ňuvaňím. Kdo nemá chuti do práce, ten ňje je s nami a ten
buďe vivolával, abi sme sa aj ďalej len na druhích ohljadali a

ukazuval nám buďe na slabosi našu, takíto ale človek nemá v

živote našom dúveri a všecci tí, ktorí tejto dúveri nemajú, sú
alebo úeznalci, alebo lenivci, alebo slabosi. Kdo nám pomuo
že inší keď ňje mi sami? Kebi sme alebo šili životnej nemali,
alebo túto silu nerozvili, žjadna v svete moc bi nás od zabinu

tja ňeviratuvala a darmo bi nás hoc kdo podopjerau, bo bi sme

len predca do hromadí padli a skvacli. Postavme sa teda, ale

si zastaňme na pole s chutou do práce. Aj v tomto ohlaďe stojí
slávňe medzi nami Kollár a ligotá sa náš pracovití, ňeunavení,
príkladní Hurban, ktorí v mladom ešte veku tolko a tak vivje

dou, že jeho život je naozaj do vrúcneho povážeňja. On aj v

literatúre už na svoj mladí vek mnoho urobiu, aj mnoho pre
ďalší čas nahotoviu, aj v okolí svojom, kďe povolaňja mau,
všaďe noví život prebuďiu, a puosobiu aj na ďalšje aj ďalekje

okolja, i všetko svoje čo mau životu nášmu ochotňe bez všet

kích nárokou obetuvau. Na Teba verní, ňeunavení pracovňík
Slovenska, s úctou a s láskou hlaďí mláďež naša, na ktorjeho
tvári je sila života vibitá. Keď takíto mužja v kmeňe našom

povstávajú, iste že nám je život súďení. Súďení nám je, ale

majme sa preto k práci a rozvime šili naše, ku ktorích rozviiú

nás priveďje milá naša reč starootcovska, naša silná Slovenčina.

Poveďja nám pravda istí luďja, že načo to život začínal a načo sa

do novej práce chitat, keďuž máme od inších mnoho prerobenuo,
čo bi sme si bez velkjeho trúďeňja len osvojil mohli. Yistalu
val sa budú s Českou grammatikou a s Českím slovňíkom, kďe

mi si veci tjeto na novo virobil musíme a tak podlá ich misii

do zbitočnej práce sa púšlal budeme. Tjeto reči skoro odpo
veďe ňezasluhujú, bo sú blúdne a k tomu ešle hnusnje. Kdo

nás chce a opováži sa od práce odvracuval, ten ňecbce život

náš, a kebi sme mi aj Slovenskí písal ňechceli a ňemuseli,

predca bi sa grammatika nášho nárečja a slovňík bohatosl slov



jeho obsahujúci napísal museu, bo bi to vihladávala známosť

úplná Slovenčini a dokonaluo jej viskusuvanja, čo sa bez zná

mosti dokonalej Slovenčini našej stal ňemuože. Práca teda i

tak na toto sa obrátil musí a či mi ku prebudenú a rozvitú ži

vota nášho drahjeho kmeňa k tejto práci sa pribral nemáme?
Tak sme teda leniví a daromní, lak nám kmeň náš na srdci
málo leží! Varuj nás Boh od tejto lenivosti a záhalčivosli!

Luďja tí, ktorí nás na jakíkolvek spuosob od práce odtrhujú,
nám neprajú a zluo o nás majú i roztrusujú domneňja, bo

chcejú abi sme to, čo nám inší pohoďja, prijímali a s tím sa

zabávali. Alebo keď nám prajú, velmi planú známosl majú o

behu vecí. Česká grammalika a Českí slovník ŕije sú naše, a

tak pre túto príčinu mi sa s ňimí uspokojil úemuožeme, alevlast

nú grammatiku i vlastní slovník mal musíme. Keď ale tí luďja
prácu túto za zbitočnú držja, krém odvracuvaúja nás od prá
ce ešte aj to islja, že je vec zbitočná pre národ, keď už jednu
grammatiku má, vjacej gramraatík virábal a vidával, bo to po
dlá ich misii musí bil Ijež čistuo času mrhaňja. Národ teda má

prestal na jednej grammatike a na jednom slovníku : ňje je ale
toto docela nepravdivú© isleňja? Všetko skusuvaňja reči, všet

ko skusuvaúja napospol sa tímto zatracuje a keď bi sa toto za

pravdu prijalo, národ bi každí pri všetkom na jednom ďjele
museu prestal a potom sa uložil. Prečo že Česi neprestali na

starej prvej grammatike ale vždi novje a novje vidávajú? Kolko
ich je u nich: Nejedljeho, Dobrovskjeho, Burianova, Zjakova,

Konečnjeho a mnoho iních! Dobre majú, že sa o bádaňja svojej
reči starajú, a to samuo aj mi urobil musíme. Ale reknú tí, čo

starje predsudki zastávajú a sami ďalej ňemislja: načo to znovu

prácu začínal a život náš obňeskoruval? Toto domúeňjaje práve
takuo ako prujšje: či mi tím obňeskoríme život náš? Muože
bil život bez žilja, bez jeho prebuďeiija? A či su nám istje
hranice vimeranje pokjal len sa doškrabal máme, či je nášmu
životu istá medza viznačená, pokjal buďe a muože trval? A či

teda máme sa ponáhlat abi sme dačo zo života nezmeškali?

Nje je to pravda, že sú nám istje medze položenje a istá hodina



vimeraná, pokjal žit máme a muožeme, ale budeme žit, kím

všetko čo je pre život náš odsúdenuo ňevikonáme a tak čas sa

musí rjaďit podlá nás a podvrhnút nášmu životu. — A čo že

za reč vizdvdiňete za spisovnú, ohlasuvat sa budú hlási protiv

úíkou našich? Akú že inšú — ako Slovenskú, a to síce tú,

ktorá je najpravďivejšja Slovenská, najzavaruvaúejšja, najčistej

šja, najplnohlasúejšja a pri tom najrozšíreňejšja! A takáto je
reč tá, ktorá sa hovorí v Turci, v Orave, Liptove, Zvolene,

Tekove, Gemeri, Honte, Novohrade, hornej Trenčjanskej i

Ňitránskej stolici a po celej dolnej zemi. Túto už sám Šafárik

a za ním všecci inší rozvažití a pilní bádačja za opravdivú reč

Slovenskú uznávajú a to všetkím právom. Je aj v dolnej

Trenčjanskej, Ňitránskej i v Prešporskej stolici Slovenčina, ale

pre blízkosť Moravi sa ona tu i tam v daktorích prípadnostach
na nárečja Moravskuo ponáša, a preto tu i tam od druhej Slo

venčín! odstupuje. Že tamtá je najpravďivejšja, najzavaruva

ňejšja reč Slovenská, to na svojom rnjeste dokážeme. 1 sami

Slováci po Trenčíne, Nitre a v Prešporskej stolici Slovenčinu

spomenutú za najverňejšú a najlepšú Slovenčinu uznávajú i kde

príležitosť majú, radi ju pochitja. A samá táto reč tak na in

ších odchodné od nej hovorjacich Slovákmi puosohí, že Slováci

Prešporskí, Ňitránski, Trenčjanski sa ju tak rečeno úevedomki

podučja a daktorje svoje od nej odchodnje ľormi s jej formami

popremjeňajú. Dajedúi k vizdvihnutú daktorjeho podrečja za

reč spisovnú hlavňje dáko mesto v ktorom sa to podrečja užíva

alebo vážne v tom podrečí spísanje kiiihi , ktorje v národe vi

soko sa ceňja, držja za potrebnuo, mi ani jedno ani druhuo

nemáme, ale v našom stave ani jedno ani druhuo nepotrebu

jeme. Nám je život náš v tomto ohlaďe najlepším vodcom a

zákonom. Nárečja to, ktoruo je v živote najužívaňejšje a sa v

ňom najlepšje zadržalo, ktoruo najvetšú silu v živote prezra

dzuje, vezmeme si za reč spisovnú a lak pomeríme náš čisto

duchovní život so skutočníra, tamtomu dáme pevní základ na

tomto a vihĺbňeme všetkím odporom. Ňikdo nám nebude smjet
na oči vihoďit, že je naša reč vimislená, bo je docela zo života



do spisou uvedená, tak i;eda skutočná, a kedbi nám dakdo čosi

takjeho na oči vihoďiu, prezraďiu bi alebo velkú života nášho

ňevedomosl, alebo bi to en robiu na protiveň nám, i vidno bi bolo

čo je za človeka. Toto nárečja, ktoruo sa nám samo od seba

ponúka, mi teda s celou dušou objal a za pospolituo v našich

spisoch vizdvihnúl máme, ono je v ktorom žije i srdce i duša

Slováka. Nebude pravda u nás hneď z prvú, ako sme už aj

hore viššje povedali, dokonalej jednostajnosti, ale všetko sa

to prevarí a o krátki čas nárečja naše docela sa ustáli i to čo

je v ňom najlepšjeho do úžitku pospolitjeho príde. Mi chceme

žil, a tak v tom, čo nás k životu vedje, skoro sa dokonale

ujednostajňil musíme. Mi sme Slováci a jako Slováci stojíme

pred svetom i Slovanstvom, dosjal ale pozná nás svet len po
meňe a bratja naši tjež len po raeňe o nás hovorja. Chitili

sme sa boli pravda za starodávna do velkej práce, ale prekazili
nám druhí; za našich čašou pustili sme sa tjež do duchovnje
ho života a mnoho nä tomto poli peknjeho sme vivedli, ale ňje

je to predloženú© svetu v podobe duchovnjeho života nášho, a

preto sa nám len po meňe ráta a k vlastnjemu nášmu imaňú

sa ňepričituje , a pre tú príčinu ostávame pred inšimí len ako

odhoďenci. Každí ale šlechetní človek túži ä za tím horel

musí, abi dačo duchovnjeho vivjedou a ďalší pokrok i zvelatok

človečenstva napomáhali, podlá čoho, na kolko to vikonau, sa

aj váži a ceňí. Abi sa mu ale jeho djelo prirátalo, musí mal

pečal jeho svojstva a to ňje len čo do obsahu ale aj čo do for

mi, lebo ako sme už aj hore viššje videli, formu si obsah po
sebe rovnal musí. Jestli že za tím každí šlechetní a ňje len sá

mím chlebom žijúci človek horí, čím vjacej za tím horel musí

každí národ, ktorí ňje len k zemi patril chce ale aj k viššjemu
životu sa vivíšil a žilja svoje v žili ludstva zaznačil si žjada.
Mi Slovaňja pre tú príčinu, že sme ako starí Helleňi národ

kmenovití, máme z tohoto ohladu dvojakuo položeňja, posta
vení k ludstvu ako národ, ako celosl, a polom sami k sebe

ako kmeni. Mi sme ešle sami svet v sebe. Ako v živole lud

stva život náš životom našej celosli národňej zaznačil musíme,



tak v živote našom národnom kmenovitost našu vibit a každí

povolaňja svoje odbavit máme, bo inakšje aňi život náš sa ňe
vidarí a mi aňi sebe aňi druhím ňespomuožeme. Puosobeňja
ale kmenou našich ňemá len vstah (relatio, Bezug) k životu
nášmu národňjemu, ale životom naším národňím aj k životu

ludskjemu na pospol. Preto musíme sa rozvit kmenovito a

kmenovituo rozvitja naše ňemuože bit inakšje skutočnuo a

pravcľivuo len v nárečí našom. Mi raz tu stojíme ako Slováci:
hanba a posmech bi nám bou, ak život náš pospolití národňí

ňenapomuožeme, ďalej ho zo svojej stráni mocňe ňepotiskňe
me a puosobeňja naše do života nášho rukou vlastnou ňezapí
šerae. Z ohladu tohoto puosobeňja národňjeho máme mi Slo

váci osobnuo povolaňja a to inakšje ňevikonáme len v našej
Slovenčiňe, lebo ona je nášho ducha a všetkích jeho hnutí

samojeďiná, verná ä dokonalá vislovuvatelkiňa. Preto kdo si

Slovák, maj sa k Slovenčiňe, inakšje ňepoznau si povolaňja
kmeňa svojho a chceš abi aj ďalej boli sme len odhoďenci a

povrheli sveta. Krém toho mi Slováci dosjal ňičoho ňemáme,

po čom bi sme sa v duchovnom živote národou a bratou našich

poznali, bo ňemáme pospolitjeho staňja, ňemáme aňi len ústa

vou čo bi sa podlá nás menuvali, s naším duchovním životom

zaoberali a o nás svedectvo vidávali, preukážme sa teda aspoň
dačím v našom duchovnom svete, preukážme sa tak abi sme boli

po tom poznaní. Ci bi už ňič ňemalo, čo je Slovákovo a Slo

venskuo, v svete opravďivo ludskom štát a platit?! všetko to

malobi v skritosti hňit a hňit a sa pred tvárou človečenstva

ukrívat? •
— preč s tou mišljenkou, ktorá vnútrnosti každjeho

vernjeho z našich hlboko pobúri a zalrasje, preč s tou mišljen
kou a von zo skritosti s našou Slovenčinou! Poveďja nám tu

pravda mudráci — ale čo nám po mudrákoch — že život národa

počína sa so zapreňím jednotlivcou, a tak že mi, keď chceme

žit, musíme sa zaprjet. Dobre mi vjeme o tejto velkej pravďe
a aj s celou dušou to robit chceme: chceme sa zaprjet mi je-
dnotlivci a doňjest čo máme na obet nášmu odhoďenjemu ná

rodu. Dobre viďíme že sme do teraz života národňjeho ňemali



prelo, že sme len žili každí o sebe a pre seba i nestarali sme

sa o obecnuo dobruo ludu nášho, ako národa, za čo sme aj
slušnú dostali odmenu, bo nás opovrhovali, za odhodencou

považovali a s nami podlá dobrej vuole nakladali, ale chceme

napravil ohavnú vinu našu a z celej duše úprimne bez nárokou

posvetit to, čo máme, obecnjemu dobrjemu. Nebude táto hor

livosť naša len slovom, oko mnohích pred nami stojacích, ale

bude, dá Boh, sô skutkom spojená. V tomto máte pravdu

protivníci naši! Ale nemáte pravdi v tom, čo z toho zavjerale,
že bi sme sa mi pre kmeň inší docela zaprjet mali, teda nič o

seba nedbali lež všetko len druhím na obet dávali. Inší kmeň je
len kmeň ako mi a jako takí k celkovitjemu zapreňú druhjeho
práva nemá, bo ňj e je pospolitostou národnou ale sám len v

národe častou a osobnosťou. Keď sa takíto celkovitjeho zapre

úja od druhjeho domáha, tím istí, že druhí k životu sám o

sebe žjadnej spuosobnosti nemá, takto ale mu hrozne ubližuje.
Čas dokáže, či mi sami o sebe dačo muožeme lebo ňje, ale

len si bude vuola pevná, vjera tuhá, Boh nám bude na pomoci.
Či sa vari preto zaprjet máme, že nám inší dosjal literatúrou

svojou pomáhali? Hanba tomu, ktorí človekovi a čím vjac ešte

svojmu bratovi pomuoct nechce a keď je tento v súre nepo
máha. Za túto ale pomoc osobuvat si dajakí nárok a chcel,
abi sa to odslúžilo, ňje je po bratrskí. Dost na tom, že sa do

bre urobilo, že sa vikonala najšlechetiiejšja povinnosť človeka.
Z tohoto teda ohladu zapreňja sa od nás ňik domáhal ňemuo

že, ale chceme sa mi s celou dušou zaprjel, ňje ale k vuoli

čjastočnosli lež všeobecnosti, bo v tej je všetkích život náš.
Kdo je človek čistí, ten sa leší z rozvilja a zo života druhjeho,
bo i tam sa zmáha a pokračuje ludstvo, a toto je statočnjemu
a dobrjemu ostatňja najvetšja úlecha. — Česi sú kmeň od

nášho odchodní, ich história ňepadá na nás, bo sme mi v ňej

žjadnej účasli ňemali. Oňi si žili pre seba a vikonali pre seba

to, čo vikonali a vikonal mohli, mi sme ale v ich histórii ňe
žili, a tak aňi história ich ňje je naše spoločnuo imaňja. Ked oňi

po svele hrmolili a vílaztvamí a druhimí svojimi skutkami
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slávu si nadobívali, podremuvali sme mi v iichích našich Ta

trách, i keď nám kclo čo podau prijali sme to, kím ňcprišjeu
i nám čas a kím aj nad našou drjemotou ňezatrúbila trúba ži
vota národou. Vstali sme a chceme žil: kdo nám to za zluo
brat i kdo nám pravidlá žilja nášho predpisovať bude? Život
náš sám si musí bit zákonom, z neho sa všetko rozvije čo nás

vjest má, veďeňja ale nás nech si inší, čo život náš a podstatu
jeho dokonále nezná, ňeosobuje, bo čo jeden predpis nám

dá, to blúdil bude. A že chceme ži t, to sa len naším úeprja
telom nepáči, o kmenovcoch našich sme presvedčení že ím ži
vot náš ňje len na protiveň nebude, ale že ho prjatelskí priví
tajú. Čo za povedomja muože mat národ o sebe ten, ktorí ani
mak zo svojho v živote pospolitom uznatuo nemá, ba ešte aňi

svoju reč v pospolitom užívaní nevidí, ale sa táto len ako reč

obecnjeho Indii po chalupách a dedinách potĺka a za nehodnú

viššjeho života pokladá. Dobre jeden Čech vo spise polemic
kom proti nastrkanú cudzej reči o tom poznamenau, že národ

takí, keď sa nikde v tom, čo vo viššom živote platí, uznanjeho
nevidí, pomalí sám seba opovrhuje a za lud chatrní, odhodení
sám seba považuvat sa naučí. Smutnú máme z tohoto obladu

skúsenosť, a preto svätá je naša povinnosť všetko nášmu ludu

podávať, na čom sa on povíšit muože a seba samjeho vjaccj
vážil navikňe. Na čom sa mau náš Slovák doteraz pozdvihnúť:,
pre čo jasnejším čelom a radostnejším okom kolom seba po

hljadnut? Kam nazreu do života, všade len videu panuvat cu
dzuo a svoje odhodením; s akím srdcom rauseu sa od všetkje
ho odvrálil a s akíma očima sám na seba sa podíval? Ak pri
nútila ho potreba do pospolitjeho života sa zastaral, tam reč

cudzá, išjeu do školi, tam reč inšja, počúvau višších okolo se

ba, tí hovorili rečou cudzou, pohljadnuv do kňižki i tam ňje
reč jeho! Njet veru aňi divu že sa Slovák bou sám seba spu
sliu, bo sa zdalo, že ňič vjac preňho v svele ňjet, a že celí
svet ho zavrhnuv. Porauocl, pomuocl rodákom naším je svätá
naša povinnosl, i bude ím každí z nás pomáhal, koho je srdce
ňeskazenuo. Aj je povinnosl naša všetko to k povíšeňú kmeňa



nášho urobil, čo na dobrí spuosob urobil množenie, reč ale

jeho vlastnú do spisou uvjest v našej moci stojí, preto uveďme

ju ta jednomislúe. Co do počtu kmeňa nášho, kmeň sme takí,
ktorí je v stave literatúru svoju vidržal, keď len opravďivá
vuola duchovne sa hĺbal a kmeňu nášmu pomuocl pristúpi.
Podlá vipočítaúja Šafárika je nás Slovákou 2,753,000, leda
blízko troch milionou, čo isle stačí k vidržaňú literatúr!. Ani

Cechou bez Moravanou, ktorí ím ešle teraz dosl málo pomá

hajú, vjacej ňjet, a prcdca Česi držja svoju literatúru. Je i

vjacej takích národou, klorje sú na počel ňevelkje ale duchov

ním životom silnje. Nje počel, nje hŕba, ale duch je podstata
vecí a všetko to, čo z ducha ide. Majme misel dobrú, vuolu

pevnú a splní sa isle slovo prorockuo:

„Nad Tatrou to ňebe mračuuo
Buíľe Ijaľ a hronii metal’,
Ale naše kraje spevnje
Krajšje polom budú skvilaľ.

Skvilaľ budú s rodmi svimí,
Matka Tatra smútok zvlečje,
Medzi brehmi Slovenskimi
Cisťe Váh i Hrou poľečje.“

Pri povíšení ale nášho nárečja za reč spisovnú aj na to ohlad
mat treba, že plodi naše literárne, ak budú dobrje, sami od

seba aj k ínším kmeňom Slovanskím cestu najdú a práca naša

duchovná aj od tích podporoval sa bude. — Máme teda písal
Slovenskí, abi sme život náš v duchovnom živote národa nášho

a ludstva zaznačili, seba ako svedčí rozvili, kmeň náš z teraj
šjeho nízkeho stavu pozdvihli a ho k vetšjcmu povedomú pri
vedú, slovom mravne povíšili, druhím so sebou podlá dobrej
vuole nakladal a za povrhel sa držal nedali. A to tím vjacej
máme písal v Slovenčine, že sme kmeň takí, ktorí literatúru

svoju pri dobrej vuoli je vidržal v stave.

Písal máme Slovenskí na poslcdok aj pre tú príčinu, že

náďeju na povíšenja reči našej otcovskej vo vlasti mal niuože-
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me, k čomu reč našu pripraviť musíme. Ak príde raz k tomu

vec, iste že sa len poviši reč domáca, ktorá sa od národa v

krajine našej užíva a hovorí. Keď kmeň náš k sebe príďe, do

života pospolitjeho a síce s tím čo je jeho domahat sa buďe,
a k tomuto tjež buďe mu reč vlastná na dobrej pomoci. Jedno

buďe druhuo napomáhať a jedno druhjemu ruki podávať. —

Stav zemjanski národa Slovenskjeho vždi nás k domácej reči,
abi sa literatúri našej chitit mohou, napomínali. Mi ňesmjc
me zaňedbal žjadnu čjastku národa nášho, a tím menej tú,
ktorá nám v svojom staňí mnoho poradil a pomucl muote. A

z tohoto stavu vislúpili v najnovších časoch zástupcovja a

obrancovja národnosti našej, ako slávni Ján Čaplovič, visoko

ctení Ďorď Košút a podžupan Turčjanski i královskí radca,
velkomožní p. Emerich Lehockí, mnohozaslúžení náš Gašpar

Fejérpataki a druhí. Z lohoto stavu prosilo vjacej sto o povo

leňja na naše Slovenskjc novini, a je mladích milovňíkou ná

rodnosti našej z lohoto stavu hodní počet. 1 z tohoto vidno, že

v nárečí našom Slovenskom celí kmeň náš sa spojí, a po sto

letjach rozpadnutosti i stuďenosti v ňom sa údovja jednej ro

dmi poznajú a na novo zvítajú a obímu.

Toto sú dúvodi, ktorje máme za užívaňja Slovenčini vo

spisach našich a ktorje sme Vám úprimne predňesli, Slováci!

Či uznáte dúvodi tjeto, či prímete svoju Slovenčinu? zle, zle

bi bolo kebi ste ju neprijali a vari zas inam s túžbami svojimi
sa obrátili. Ponosuvali ste sa na Češtinu: tu teda máte náre

čja svoje, v ňom i srdce i misel svoju celkom vijadrit muožele

a buďe Vám ono hovoril, bo zo srdca vitjeklo, k srdcu a bu

ďe hovoril zrozumňe a jasno k misii Vašej. Kebi sle sa od

ňeho odvrátili a zas za inším bažili, bolibi sle rovní ňezdra

vjemu, ktorí z mjesta na mjesto sa premáva a ňikde uspokoje

ňja ňenacboďí. Zle, zle s takím ňezdravím, a zle bi tak s

Varní bolo, Slováci! Ale preč s limílo mišljcnkamí, Vi chcete

žil a tak obímele to, čo Vás k životu vedje, čo o Vašom ži

vôle zvestuje, obímele svoju Slovenčinu! Vitaj, vitaj Sloven

čina naša, ti céra Slávi pekná, rovnoprávna, ale dávno utajená



pred svetom a vitajte na poli života, Slováci! prišjeu i na Vás

rad, zašvihnuv i Vás prút života, ako že dáte na sebe znal ži

vot tento, jestli ňje tím čo žije medzi Vami, akože inak posta
víte sa v živote?! Vi a reč Vaša mali ste jeden osud, spolu ste
boli pred svetom ukrití, spolu odhodení, spolu ste podremu
vali a búrki, ktorje nad Vami preleteli, spolu prečkali: oj či

sa teraz opustíte, či sa rozlúčite a vernú družicu dnou smut

ních či na stranu odstrčíte, Slováci?! ! Nje, ňje, čujem sa va

lil z úst Vašich, ňje, ňje odpovedá na to duša moja: a tak vi

stúp v dome svojom Slovenčina naša, prestálas mnoho i zara

duj sa a poži si s nami! Zavrená si bola dosjal v Tatrách, a v

tichu ich pošeptávala si, ale teraz obzreš sa z ich sokorcou na

svet, spustíš sa doňho a budeš si po ňom poletuvával. Let len,
let len a povedz, že ožiu Slovák a že sa hlási k svetu! Vjem,
že budú na teba, ako si sa do sveta pustit opovážila, vikriku

vat a dajedňi do teba aj hrudami hádzal, ale ti len let pokojňe
a polutuj ich, bo ta oňi ňeznajú a ňebadajú v tebe holubicu

pokoja Slovanskú. Oj sinak Slávi Slovenskí! sinak najmladší!
budú vari na teba daktorí tvoji starší bratja, že si s rečou svo

jou, že si so spevom svojim medzi ňích sa postaviu, šemral a

budú ta z mesta svojho odtiskuvat, ale tak to bíva, sinak, s

najmladším! Starší bratja rozdelili si ďedictvo matki, tebe,
sinak najmladší, okrem reči a spevu ň i č ňeostalo, ale v tej
reči samá dobrota, v tom speve samá láska. Co ím odpovješ
tím tvojim bratom, ktorí na Teba zle zahljadal a vitiskuvat Ta

budú z kola svojho, sinak Slovenskí? Poprosíš Boha, abi ím

dau srdce bratrskuo a ňedbajúc na reči a skutki ich, hovoril
k ňím budeš slová dobrje, slová bratrskje a vižjadaš si od Bo

ha pomoci! Vari obmeknú ich srdcá, bo vješ že dobrota všet

ko prcmuože! Nebudeš sa do ňích zapjcrat, ňebudeš rovním

sa odplácal, ale pomislíš si na toho sinka najmladšjeho v živote

a v povestach našich! Ale ver viberú sa aj z tvojich bratou

takí, ktorí ta privítajú bratrskí, bo hovoríš v reči otcou, v reči

bralrskej, ideš k ňím s dobrimí slovami a máš srdce dobruo k

matke našej. A všecci tí privítajú ta srdečňe, ktorí ňechcejú



len hospodáril pre seba, ale ktorí majú srdce dobruo a chcejú
pomuoct matke našej tak dlho opustenej, svetom opovrhnutej
a po ďetach svojich laskavo ruki rozpínajúcej!

Misljet si budú daktorí, že vari vistupujeme na svet s na

šou Slovenčinou pre omrzlosl dajakú na Čechou, ktorích náre
čím sme si do teraz pomáhali. Pravda je, že Česi nedržali sa

k nám vždi tak akobi boli mali, ale mi preto ňikdi sme na tú

mišljenku neprišli, abi sme od ich nárečja v spisach našich od

stúpili, najme teraz ňje kde nám a to dvojnásobne všetko na

hraďiu šlechetní Českí gróf, Leo Thun, jasná hvjezda Slovan

ská v kmene Českom, vo znáraich svojich dvoch spisach ,,XJber
den gegenvvärtigen Zustand der bóhmischen Literatúr und ihre

Bedeutung“ a v druhom „Die Stellung der Slovaken in Un

garn.“ Úprimne, spravodlivo visloviu sa tam spomenutí šle

chelní muž, čo tu s hlbokou k nemu vďačnostou pripomíname,
a šlechctnjcho grófa za príklad nestrannosti všetkím bratom
naším vistavujeme. — Budú si vari daktorí aj to misljet, že sa

od Čechou odtrhnúť chceme, ale zachovaj nás Boh od odtr

hnulja. Kdo sa teraz od bratou svojich trhá, padne pod naj
tažšú odpoveď pred národom naším. Mi v tom zväzku s nimi,
ako sme boli, aj na ďalej ostal, čokolvek znamenitjeho vivedú

si osvojuval, s nimi v duchovnom spojení stál a kďe ím buďe
me muocl čo dobrjeho urobil, vikonal chceme, ako to naspet
od nich ako bratou očakávame.

A teraz sa ešle k Vám obracjame, Slováci, a kladúc ruku
na srdce hovoríme Vám: - všetko čo sme robili, robili sme a

robíme pre život Slovanskí, pre život Váš!



Prídavok.

Na strane 14. spisu toholo hovorí sa, žebi kmeň Bulharskí do

bre urobili kebi sa so Srbskŕm a Slovinskí kebi sa azda s Hor

válskim duchovním životom svojim zrástou, a v jednakom nárečí
oba tjeto kmeni, Bulharskí n Slovinskí, s pripomenutimí písali.
Povedali sme toto ňje pre tú príčinu akobi sme život osobitní v

celku kmenou Slovanskích íieraďi viďeli ale len preto, že sa nám
vtedi keď sa tento spis písau tak okolnosti ukazuvali. Medzitím
teraz s radosťou viďíme ako i kmeň Bulharskí i kmeň Slovinskí,
každí v svojom vlastnom nárečí, horlivo do práce sa pusľiu, proti
čomu mi uje len nič nemáme, ale rozvíjanú sa kmenou líchlo v
ich vlaslních nárečjach z celej duše mnoho sťesťja a požehnanja
prajeme, i srdečne z rozkvitli toholo sa ťesíme.



24.

Ľudovít Štúr: NáreÔja slovenskou alebo potreba

písačja v tomto nárečí.

Bratislava 1846.

Text: Potrebu spisovného jazyka pre Slovákov na základe

strednej slovenôiny, I. 2tur zdôvodnil v knihe

Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto

nárečí, 1846 #
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Znacňejšje chibi tlače.

IVa sírane 7 v poznám, stojí „z jara b. r. 44 má stáť „z jara m.r. 4*

„ 13 v r. 7. zhora za slovnú „rozkvitali44 má stáť ,

„ „ 23 v r. 12. zhora stoji „Česi44 má štát' „Česi44 a tak
sa má aj inďe napraviť.

„ „ 24 v r. 10. zhora stojí „zatmenú
44 má stáť „zatmení. 44

„ „ 33 v r. 2. zhora za slovom „ňje44 má stáť „je.44

„ „ 87 v r. 5. zhora stojí „pohlatlňime 44 má stáť „po-
hljadňime.44

„ „ 40 v r. 5. zhora stojí „predložením44 má stáť „pre-
ložením.44

„ „ 49 v r. 8. zhora stojí „ktoruo 44 má stáť „ktorje.
44

„ „ 62 v r. 19. zhora stojí „vuoli 44 má stáť „vuole. 44

„ „ 69 v r. 6. zdola za slovom „ale44 má stáť „z 44
.

Druhje chibi ako dakďe dlhje koncovki v muzskích
lokálach na pr. vekách, krok á ch, plodách, kmeň ách, ho
lubách mjesto praviďelnŕch krátkich: vekách, krokach, plo
dach, k menách, holuboch; polom dve dlhje silabi dakde

jedna za druhou u. pr. n áre čj a m í, m j es lá ch, úprimne mje
sto nárečjami, mjestach, úprimne, ďalej co mjesto čo,
Slovenskí mjesto Slovenskí, Polski mjesto Polskí a to
muto podobnje a na ostatok poslovenčení pravopis v príkladach z

reči Českej doveďeních si každí sám lahko napraví. Slovo sj a

hať píše sa i cjahať i čjahať: všetko sa na Slovensku užíva;
budúcnosť rozhodne či sa každá forma a či len jedna užívať bude.


