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O SBIERANÍ ĽUDOVÝCH PIESNÍ.

Netreba dlhého úvodu o tom, že ľudová pieseň upadá, že jej
zamknutie je iba otázkou času. Príčiny sú známe: zmodernizovanie '

života v posledních desaťročiach, vojna a okrem toho na Slovensku
i vliv piesne maďarskej. Nastala súrna potreba zachovať aspoň
čiastku tohoto národnieho pokladu, kým nezmizne bez stopy.
Chcieť vysbierať všetko, o tom pri veľkom bohatstve ľudovej tvorby
hudobnej nemožno ani hovoriť. Že ubúdanie spevavosti nie je len
bolesťou slovenskou, o tom svedčí usilovná práca v cudzine: uni
verzity, konzervatória i jednotlivci podoberajú sa na prácu sbera
telskú. Tak v Anglicku E. J. Dent (oxfordská univerzita), Vau
gham Williams, Cooper a Fellowes, vo Francúzsku prof. Tiersot
(konzervatórium), prof. Jardillier, v Rusku Grečaninov a vzorné
ústavy národopisné, v Maďarsku Bela Bartók, ktorý sbieral i na
Slovensku a v Rumunsku. V našej republike velkú prácu vy
konaly pracovné odbory štátneho ústavu pre ľudovú pieseň. Po
pritom začala Matica Slovenská systematicky sbierať a prácou tou
poverila mňa.

Chcem preto o celej akcii povedať niekoľko slov.
Kaleidoskopický ráz starších sbierok sústredňoval jednotlivé

piesne s rozličných strán. Z týchto ukážok, často náhodilých, o kto
rých vonkoncom nie je isté, či sú aspoň typické, alebo ozaj pô
vodu miestneho, nedá sa mnoho usudzovať na charakter kraja a
ľudu. Vedecká práca sberatelská, vychádzajúc z poznania, že každý
kraj, každá dedina má svoje piesne, obmedzuje sa na celky, na
koľko možno, najmenšie, ale zato ich úplne vyčerpáva.

Hoci som pevne presvedčený, že možno dosial v každej de
dine objaviť piesne, jednako len pokladám šťastnú voľbu miesta
za dôležitú. Výber je nie ani taký ťažký, ako by sa zdalo. Ideme
prosto po stopách ľudového umenia, ktoré sú v tesnej súvislosti:
kde zanikol kroj, nehľadajme už pôvodních piesní, aspoň nie žijú
cich. Netreba však pátrať po dedinách, ležiacich „Pánu Bohu za
chrbtom". Nečakajme zvlášť bohatú žatvu sberateľskú vo veľkej
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chudobe ztratených dedín a primitívnosti samôt, lebo ozajstná bieda
nikdy mnoho nestvorila. A naopak mnoho samobytnosti si zachovala
nejedna dedina bohatá a vlivom vystavená, prosto preto, že ľud
nebol nútený opúšťať svoju zem. Najlepším príkladom je moravské
Slovácko, kde sa kroj i pieseň ešte vyvíjajú.

Najpodstatnejšie rozlišujú sa dva základnie typy slovenskej
piesne: „horniacka a „dolniacka K Majú odchodné tóniny, modulácie,
lišia sa rytmom i tempom. O čo sú piesne na vrchoch samobyt
neišie a intímnejšie,

o to tvorí nižina širšie a bohatšie:

Obidvoje majú čisto j-z/č/č krásy: prvé vo vrchoch, druhé pod vrchy.
Horniacke („hoľové", „trávne", „poľnie" i „bačovské" a „žatevné"),
ktoré nevýslovné pôsobia plynným spádom triol alebo držanými tóny,
úboho by živorily v priestore tesnom, zatvorenom. A naopak: ťa
havá, zdobená pieseň s nížin zanikla by vo vrchoch. Speváci na
vrchoch mávajú rovný a mocný hlas neveľkého rozsahu. Nepre
stajným spievaním v jedinej polohe značne mohutnejú prsné tóny
a vzniká akýsi „horniacky registrík". Ostrosť a tvrdosť dôslednej

1 Tak označujem piesne z hornatých krajov a s rovín.
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prsnej rezonancie je celkom paralyzovaná širokým, voľným prie
storom tak, že výslednicou je vzácny dojem náladovo zvukový.
Na rovine piesňam veľmi pribúda rozsahu (na Dolnej zemi až
dve oktávy) a šírky smerom na juh.

Nemožno, pravda, meravo sa pridŕžať tohoto primitívneho roz
delenia, lebo, ako som už spomenul, každý kraj, každá dolina, de
dina i samota má svoje piesne. Koľko premien v kroji, ornamente,
dialekte i v architektúre, toľko odchodného i v piesni. RozhodnenT
sa teda pre niektorú typickií dedinu alebo skupinu dedín tohože
charakteru. Ako jednotlivú dedinu vyvolil som na pr. Važec, Pie
šťany a i., kdežto piesne „Bošácke" budú zahrnovať Bošácu, Ze
mianske Podhradie, Bošácke kopanice, Moravské Lieskové a Dolnie
Smie (dediny shodné krojom). Toto sústrednenie na jedinú dedinu
alebo na istý menší celok donáša utešené ovocie: sberateľ vniká
hlbšie a hlbšie do ducha dediny, až vníma i najjemnejšie jeho
zvláštnosti. Naučí sa rozoznávať pieseň miestneho pôvodu od pre
spolnej alebo prenesenej.

Z každého vyvoleného miesta alebo celku ufám sa sbier
kam 200 piesní. Azda budú podobnosti o tom, či je toľko mate
riálu v jednej dedine. Je, ba viac, než sa kto nazdáva. Napohľad
sa zdá, ako by bolo mlkvo i na slovenskom vidieku, ale prvý
dojem nesmie nikoho odstrašiť od práce. Priznávam sa, že ani ja
nebývam spočiatku dobrej vôle, keď prídem do takej „mlčiacej"
dediny. Ale som istý, že, hoci sa i piesne už nespievajú, žijú dosiaľ
v pamäti ľudu.

V prostredí celkom novom postupujem asi takto. Keď neza
pisujem nápevov na texty sbierky A. Halašu, môže mi mnoho po
môcť škola. Žiaci totiž zapíšu texty piesní, ktoré im doma nadik
tujú (najlepšie starí rodičia). Materiál takto získaný — stačia prvé
slová textu — je, pravda, veľmi nekritický, ale jednako je oporou
pre počiatočné práce. Keď nič inšieho, dosiahnem aspoň toho, že
dedina vie, prečo som prišiel, a to je, myslím, veľmi dôležité v ča
soch daňových výberčích a exekútorov. Jeden znamenitý bitkár
v Orave tak sa totiž naľakal môjho neočakávaného príchodu do svojej
chalupy, že zbledol na smrť a nemohol zo seba vydať ani slova:
obával sa exekúcie.

Potom hľadám spevákov. Je dosť takých, ktorí radi spievajú;
pátrajme však po nositeľoch tradície spevnej. Najčastejšie bývajú
to baby (pôrodné) a svati zväčša poslední a jediní udržovatelia
ľudového spevu. Pri svadbách a krstení vypočuli väčšinu piesní,
a sami častejšie spievajúc, sú smelší a obyčajne i temperament
nejší, než prostý ľud. Ostýchavých a nedôverčivých povzbudzujme.
Poshovárajme sa s nimi, priblížme sa ich záujmom, zanôťme nejakú
pieseň. Neraz nájdem priamy záujem, keď spievajúcemu robí radosť,
že sa jeho piesne páčia a že nimi môže osožiť. Niekedy však
sa stretnem s veľkým zatvrdilcom. Zdá sa, že je nedobytný, zmoc
ňujem sa ho teda úskokom: napovie obyčajne aspoň toľko, že zná
pieseň, na pr. „Borovenka zelená . To mi postačí, aby som mu
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zaspieval „pieseň", akej ešte nikto nepočul. Prudko protestuje,
cudzota textu i melódie ho uráža. Vonkoncom nedopúšťa, že by
za kopcom mohla existovať pieseň podobná, — ale dosial mlčí.
Začnem nový variant, tentoraz ťahavý, abych poslucháča účinnejšie
podráždil. Neovládne sa už dlhšie a vybúši: „To je celkom zle", a
pádne nôti tú jedinú, správnu svoju. Dosial sa mi podarilo pohnúť
spievať každého, okrem jedinej ženy v A. v novohradských vrchoch
(bohužiaľ, bývalú najlepšiu speváčku v kraji a pamätnicu prekrás
nych balád), ktorá si po smrtí svojej dcéry uložila „smútok na
veky". Všetko dohováranie, sľubovanie, najvýrečnejšie slová boly
celkom márne. Takých bolo v onej dedine niekoľko. Obligátny
smútok je vôbec trápnou prekážkou v práci. Niekde sa zachováva
tragicky vážne: umrie krstný otec alebo mama, bratova žena, a
je smútok na dlhé mesiace. Povoľnejšia speváčka pýta si dovo
lenie od farára. Často však dá sa nakriatnuť, že spieva potíšku,
aby nás nik nepočul.
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Pre autentičnosť podania dávam prednosť ženám pred chlapmi,
slarýni pred mladými. Piesne žatevné, poľnie i niektoré svadobné
možno verne zapísať i od mladých, spievajú sa totiž často a už
ododávna unisono. Ale ostatnie druhy piesní veľmi utrpely v po
daní mladých, najmä na juhu, kde v ich speve (nakoľko vôbec
ešte spievajú pôvodnie piesne) vymizla prekrásna ornamentika,
sotrely sa vzácne modulácie a jemnosti rytmické, vytuchla vôňa
starodávnosti. Obyčajne spievajú „novou nôtou . Tieto nové nôty
stály sa záhubou starej domácej piesne slovenskej. Pôvod svoj
odvodzujú od úpadkovej piesne maďarskej (nemyslím na starodávne
a cenné spevy maďarské). Už pred vojnou donášali ju vojaci
na dedinu, kde v slovenskej spevavosti našla najúrodnejšiu pôdu a
opanovala. Nie je ťažko ju poznať: šablonovitá stavba, rytmus jednej
podobný rytmu druhej ako vajce vajcu. Ak ich počujete niekoľko,
dostačia často dva prvé takty, aby ste ju dospievali do konca. Pamäť
sa ňou nijako neobťažuje, čo je tak príjemné dnešnej všeobecnej
spohodlnelosti ducha. Zdravý inštinkt starých ľudí nachádza tieto
„novotné" piesne divnými a prosto ich nespievajú, hoci sa im na
tískajú. Ale mládež v južnejších stoliciach už skoro ani iných
piesní nespieva. (Pravda, ich melódie dostávajú sa hojne i do ru
kopisných sbierok našich sberateľov.) S takými spevákmi neztrá
cajme času. Odporúčam však zaznačiť aspoň začiatok textu, ak
prejavuje tvorbu pôvodniu, aby sa mohlo pátrať po originále. A
vždy potom, ak spievajú chlapci alebo dievčence, napravme alebo
doplňme pieseň podľa prednesú žien. Pokým spevák spieva, ne
mýľme ho, ani mu nehovorme, že tá alebo oná melódia je ma
ďarská alebo česká, iná novotná alebo azda zlá. Tak by sme ho len
umlčali. Tu najlepšie osoží opatrná výhovorka: pieseň je už
známa, zapísaná. Sberateľ darmo by poučoval, čo je ľudové, pô
vodnie a teda cenné — toho ľud nikdy nepochopí; môže však ne
priamo mnoho vykonať: neprestajne ukazovať na krásu piesní staro
dávnych.
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Ako som už spomenul, najvďačnejším materiálom pre sbera
teľov sú staršie ženy. Mávajú úžasnú pamäť (neraz rozpomenú sa

j

na pieseň v detstve počutú, nezastanú v dlhých baladách, dávno !

nespievaných), ich ľahký, pritom rovný, pevný a jasný tón zdobí
ťahavé melódie perlami s touže pečlivosťou, s akou vyšívajú bo
haté ornamenty na rukávcoch. V ich speve nieto nahodilosti a ne
istoty. Ľahko vznetlivé a citové, priputnané k domom, spievaly
v živote pri každej príležitosti, sebe na radosť, vždy a všade, na I,

poli, na priadkach a páračkách, nad kolískou, na svadbách, j

krsteniach a inde.
Naproti tomu chlapi sú pre sberateľa živlom dosť nespoľahlivým.

Nevynikajú obyčajne zvláštnou pamäťou. Nie sú toľko viazaní na
rodnú hrudu, odchádzajú na vojnu, na robotu, do prostredia celkom
cudzieho. Navracajúc sa, sú hlavními pôvodcami rozkladu všetkého
ľudového umenia. Často „nevládze hrdlom", lebo hlasivky, ktoré
prepínal v bujných výčinoch, priskoro ztratily pružnosť i nie sú
schopné jemnejších odtienkov. Niekedy máte dojem improvizácie,
spev starcov potom často sa podobá púhemu recitatívu. Pri chlapovi
býva práve toľko fantázie, ako nehotovosti: tenže verš zaspieva po
každý raz inak. Z piesní sú mu najbližšie piesne vojenské (najmenej
typické pre jeho kraj) a zbojnícke, menej už tanečné a ľúbostné.
Nespieva vždy, potrebuje dobrej vôle: vína, pálenky alebo hudca.

Ak sa však mužský spevák vydarí, ukáže sa nám pieseň
v plnej kráse. Keď jablonický svat Pavel Pinkava zaspieva pri
veselí „Sirota, sirota, tvoja svadba stojí", chápem, že neplače len
sirota, ale plačú všetci okolo. Keď povážime, že jeho podanie
(i podanie nemnohých iných) v ničom sa neopiera ani o efektnú
dynamiku, ani o hľadané sostenuto a ritardando a vonkoncom už
nie o cvičený hlas umelých spevákov, nemožno nám ani dosť hod
notiť prekrásne, sýte espressivo v hlase, ktoré je božským darom
leniozajstných umelcov.

Zo speváckeho umenia Pinkavovho podávam túto ukážku:

V ženských hlasoch býva mnoho melanchólie. Tie, ktorým
život priniesol veľkú bolesť, akoby fikaly spevom — tak najmä
smutné piesne nadobúdajú neobyčajnej citovej pravdivosti. Na poli
a vrchoch pôsobia zas nevýslovným kúzlom hlasy dievčat.
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Zápis piesní je najprísnejším diktátom melodicko-rytmickým.
Ideálny je, pravda, snímok fonografický. Nielen že umožňuje po
kojnejšiu i pohodlnejšiu prácu a kontrolu, ale podáva spolu prednes
so všetkým citovým bohatstvom spevákovým. A to je veľký osoh,
lebo existuje niečo, čo nemožno zapísať: skutočný život piesne.
I v prostom zápise však nachádzame isté výhody: nespokojím sa
len jediným zaspievaním, ani podaním iba jedného speváka; dám
si túže pieseň zaspievať inokedy a inde, a tak nachádzam cenné
doplnky a premeny. Lebo dnešní náš spevák, rozpomínajúci sa
na pieseň, ktorú už dávno nespieval (a to sa týka mnohých piesní,
lebo slovenský ľud temer už len reprodukuje), iba niekoľkorakým
spievaním akoby stieral s piesne zabudnutie a upevňuje ju v po
drobnostiach.

Ale nevyhnutne treba fonografický zachytiť poslednie stopy
htidby nástrojovej. Nakoľko viem, jesto po jednom gajdošovi na
Detve, v Gemeri a v senickom okrese, dvaja sa udržali v novo
hradských vrchoch a niekoľko ich je v Orave pri poľských hraniciach.
Keď som pri gajdošoch, rozpamätám sa, ako starý gajdoš v za
padlej dedine vo vrchoch novohradských reprodukoval na prastarom
a úctyhodnom svojom nástroji moderný pražský šlágr. Česť však
jeho gajdošskému umeniu, že na „dané téma" improvizoval hodne
voľne. Bohatým cifrovaním a mnohými odchýlkami prehodnotil
triviálny popevok na nepoznanie. Videl sa mi v tej chvíli ako
perlorodka, ktorá drsné a nepriezračné zrnko piesku obaľuje
drahocenným obalom, aby ho urobila znesiteľným.

Okrem gajd zachovala sa ešte fujara na Detve a v krajoch
susedních i v niektorých ztratených dolinách. Píšťaly počujeme
ešte dosť často u bačov. Ale nástroje strunové temer vymizly.
Zatlačily ich hrmotné nástroje pľachové, ktoré, bohužiaľ, v krátkom
čase celkom preorientujú slovenský sluch a zánik starodávnej tra
dície len priskoria.

Zápis musí zachovať všetku vôňu piesne, má spievať sám sebou
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Reprodukujúci nesmie byť v pochybnosti, ako spievať, ako zapí
sanú pieseň spievať. Ak umelý spevák nemá toľko vnútorného
vzťahu i citu ako spevák z ľudu, nech tým netrpí aspoň vonkajšie
podanie. Ostatne sa piesne nezapisujú len preto, aby sa poznovu
spievaly, ony predovšetkým ostávajú večným dokumentom tvorivej
potencie národa. Bolo by teda veľkou chybou upravovať ich tak,
aby sa daly ľahko spievať, a násilím ich zbavovať všetkých „ťaž
kostí". Tak sa asi často dialo a dosial deje u laikov, ktorí to
robia, myslím, nedobrovoľne. Ale netreba vymýšľať, nemožno pri
dávať ani uberať, a už vonkoncom nie zlepšovať. Pieseň je len
taká, aká je, a tak je najlepšia (predpokladám, že ide o pieseň
pôvodniu). Avšak chtiac-nechtiac diletant upravovaniu nevyhne,
lebo práve najkrajšie piesne prinášavajú tak intonačné, ako ryt
micky prekážky neprekonateľné. A je lepšie, keď laik odstúpi od
zápisov ťažších, než aby pieseň celkom zkreslil. Preto sa s ne
dôverou dívam na náhodilé príspevky dobrovoľné.

Co zapisujeme f Všetko, čo patrí do oboru domácej piesňovej
tvorby: balady, legendy, piesne epické, ľúbostné, svadobné, vo
jenské, zbojnícke (najmä o Jánošíkovi), tanečné, vianočné (koledy),
žartovné, poľnie, bačovské, uspávanky, piesne humoristické a zo
života zvierat, piesne mytologické (sv. Jur, Ján, Morena atď.), det
ské piesne a hry a i. Nevyhýbajme ani piesňam, ktorých text je
troška voľný alebo závadný, lebo i ony sú obrazom života ľudu.
Pri svojej drsnosti a voľnosti sú vždy ešte omnoho zdravšie a cen
nejšie, než ľahká sentimentalita a klzký dvojsmysel analogickej
tvorby umelej, a so stránky melodickej bývajú práve tak hod
notné, ako ktorákoľvek pieseň iná.

Nie všetky zapísané piesne znova sa vzkriesia k životu, či už
v ľude a či v reprodukcii spevákov umelých. Tak najmä väčšina
piesní, ktorá zkrsla a žije len v prírode (poľnie a mnohé horniacke),
ostane len vzácnou pamiatkou, lebo sa nevzkriesia ani najvernejším
zápisom (viď. č. i. a 6.). Sú to kvety, ktoré, keď ich presadíme,
Hynú. Je to celkom prirodzené: sú voľné len vo volnej prírode,
vyvolávajú predstavy zelených úbočí a čistého vzduchu, v ktorom
sa zrodily a v ktorom žijú. Nezapustia nikdy koreňov v tesnom
priestore, kde nemôžu dýchať, neprivyknú v cudzom prostredí.
Umelí speváci ich nikdy nezaspievajú v duchu ľudovom (v budú
cich časoch ani sám ľud). Nemožno ich ani harmonizovať, lebo
neznesú ťažkosti akordov. Tým sa. pravda, nezmenšuje potreba za
pisovať ich, lebo tak by tento originálny a neobyčajne poetický
útvar ľudovej piesne zmh:ol bez stopy. Keď však bude zachovaný,
ostane pre budúcnosť nevyčerpateľným materiálom študijným so
stránky spevnej deklamácie i hudobnej poézie.

Čo sa týka otázky taktovej, nie je tu na rozbor dosť miesta,
lebo by vyžadovala mnových príkladov. Upozorňujem na pred
mluvu Kuncových „Slováckych", ktorú doplňujem v tom smysle,
že niet a nebude pravidiel ani dôslednosti v upotrebovaní taktov
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jednotlivých alebo složených. Rozhoduje charakter piesne. Niekedy
prevláda spád rytmický nad prirodzenou deklamáciou, inokedy
rytmus (tu vlastne určité vymedzenie taktové) ustupuje celkom do
úzadia. Piesne prvého druhu sú všetky tanečné a im príbuzné.
Tým pristanú takty jednoduché. Sem najmä prislúcha bezprostrednie
opakovanie motívu (na pr. v piesni „Prší, prší, | dážď sa leje, | ne
zatváraj I . . ."). Pre piesne druhého typu citujem veľmi výstižné
slová Janáčkove: „ Vfídlo rytmu, sčasovek u lidového pévce je výplň
jeho vedomí, žáden obraz taktu. Omezeným shlukem rytmickým
je slovo. To nelze lámat žádnou snuškou taktu, slovo je takt
o sobe.

Často počúvam o slovenských piesňach bez taktu. Zdá sa tak
síce pri mnohých spevoch žatevných i iných, ale v skutočnosti ide
o takty veľmi složité, nie však náhodilé, o čom nás presvedčuje
prísne sborové unisono. Tu netreba predpisovať určitého taktu, ale
je treba spoľahlivé vypočítať dĺžku každej nóty:

Rytmicky voľná je len hudba nástrojová (fujara, píšťala, menej
gajdy). Spomínam ešte chyby v taktovaní starších sbierok: ľahký

spád triol v piesňach z prírody šnuro

val sa obyčajne do tanečného rytmu 3/8 alebo 6/8.

Podstatný rozdiel vidno z týchto dvoch ukážok:
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V starších zápisoch vôbec nenachádzam pozostatkov ty

pických starodávnych tanečných rytmov (1 "í 0 0 ):

V prvom prípade, nakoľko sa týka triol v osminách, bude ešte
možná revízia priamo v sbierkach; v druhom nedá sa už bezpečne
vytušiť rytmus pôvodní.

Veľmi dôležité je akurátne označiť tempo. „Rýchle", „mierne",
„zvoľna"" sú pojmy velmi široké a teda neurčité. A práve v slo
venských piesňach nachádzame veľké kontrasty: od 0 = 42 v ťa
havých piesňach nitrianskych a bratislavských až po 236
v tanečných z dolnej Oravy a Liptova. Tempo a ráz piesne menia
sa, pravda, podľa nálady, temperamentu, pohlavia i veku spevá
kovho ; rozhodujú i čas denní a noční, miesto, kde sa spieva, potom
či spevák spieva sám, alebo v sbore, a ešte iné vlivy.

Spoľahlivé vymerať časovú jednotku je vždy potrebné. Mo
derná veda používa prístrojov veľmi citlivých; kde ich nieto

( pri
ruke, možno merať metronómom alebo hodinkami. Pretože dĺžka
veršov je nerovnaká, Leoš Janáček žiada, aby sa vymeralo trvanie
nielen prvého, ale, nakoľko možno, i poslednieho verša. Treba vy
značiť tiež všetky rubata, sostenuto a tenuto. S ritardandom i ru
batom budme opatrní, často ide o nóty istej dĺžky. Koruny sa
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pri notácii vôbec primnoho upotrebúva, lebo obyčajne ide o doby
určite vymedzeného trvania. Janáček ju meria najkratším tónom
v piesni. Pri nevyhnutnej potrebe značí malá rrs predĺženie asi
dvojnásobné, veľká /tn niekoľkonásobné (podľa Bartóka).

Vždy treba uvádzať meno spevákov. Spevák je práve tak dô
ležitou čiastkou vzniku sbierky, ako sám sberateľ. V časoch, keď
azda všetky piesne bývalý majetkom všetkých, nemalo by to vý
znamu, ale dnes tie a tie piesne pamätujú už len tí a tí ľudia. Kto
sbieral piesne, alebo inak podrobnejšie pracoval vo folklóre, vie, ako
musíme byť povďační i za malú ochotu. Oddaný a inteligentný
spevák (mienim tu vrodenú inteligenciu) stáva sa nám drahou
bytnosťou, ktorú by sme najradšej srdečne vyobjímali za poskyto
vané radostné vzrušenia. Pýtalo by sa už i tu spomenúť mená ta
kých vzácnych zjavov, ale ich miesto bude v predmluvách sbierok.
Fotografoval som vždy tieto typy, lebo sú kryštálom ľudu, repre
zentantmi jeho tvorivého génia. Dvaja-traja takí speváci položia
pevný základ sbierky, druhí ju len dopĺňajú.

Treba zapísať i vek spevákov, jednak pre určitejšie označenie
spievajúceho, najmä však aby sme poznali, ako dlho žije ľudová
pieseň v mladšej generácii, a či bola zapísaná už v poslednej chvíli
svojej existencie. V severnejších stoliciach i v Trenčianskej a vo Zvo
lenskej spievajú ešte mladé dievčatá pôvodnie piesne, kdežto
v jednej dedine pri Nitre našiel som iba dvoch pamätníkov, obi
dvaja boli šesťdesiatroční. Pri jednej speváčke nemohol som vek
zistiť, lebo sa jej „letá ztracily".

Variant piesne je pojem veľmi relatívny. Na pr. pieseň „Pri
Dunajku...... je síce variantom, hľadiac na pieseň už vytla
čenú, ale vnútornou hodnotou, neodškriepiteľným starším vekom a
pôvodnosťou (a či správnosťou zápisu?) je ozajstný originál. A tak
tomu bude ešte s mnohou piesňou slovenskou. Obava pred hroma
dením variantov je zbytočná, lebo i malé odchýlky sú hodné zazna
čenia. Priveľmi shodný variant poskytuje aspoň príspevok k štúdiu
dialektologickému.

Dokonalý zápis dbá i stránky dialektickej. Spomínam to
len stručne2, nakoľko to súvisí s piesňou. Zbadal som neraz, že sa
ľud pri spievaní od nárečia uchyľuje. Pri južních moravských hra
niciach hovoria co, ale spievajú čo (vraj je mäkšie a lepšie sa
spieva). Nárečie je práve tak už rozrušené, ako pieseň a kroj.
V Jablonici (senický okres) počujete: bol, bul, bou i byl. Nakoľko
je možno, zisťujeme tvary najstaršie. Bolo by však nemiestne odievať
pieseň úpadkovú do starého rúcha nárečového.

Tóny priemenlivé a štvrťtóny (pozri pieseň „Pri Dunajku"),
2 Jazykový odbor Matice Slovenskej rozposiela podrobné návody,

ako zapisovať texty nárečové. Upozorňujem i na dôležité rady sbera
teľom, ktoré rozposiela „Moravský pracovní odbor" (L. Janáček -— J.
Horák). Niektoré rady som v tomto článku rozpriadol.
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glissandá, tóny ozdobné, tóniny, modulácie a mnohé iné zvláštnosti
sú kapitolou samostatnou. Neobišly by sa bez mnohých príkladov
a sú to veci čisto hudobné. Preto o nich bude reč až v sbierkach
samých.3

Julius Bodnár:

UDERINÁ.

Obraz jej minulosti a prítomnosti.

Úvod.
Niet takého miesta v celej našej Československej republike,

ale najmä na našom malebnom Slovensku, aby nemalo svojho
kúzla, svojho pôvabu. A keď by predsa niektorého kraja cudzinci
si i menej všímali, než zasluhuje, je on vzácny, milý, okúzľujúci
v očiach rodáka, ktorého ešte i krásne sny a bezstarostné dni
mladosti pútajú k nemu. Veď tie prvé dojmy, ktoré duša človeka
tak hltavo ssala do seba tu z prírody, tam z rozhovorov a rozprá
vania milých rodičov i štebotných babičiek, nikdy nemôžu úplne
vymiznúť z pamäti.

Ale aby to nielen v pamäti jednotlivca ostalo, lež stalo sa
majetkom i ďalšieho potomstva, ba celého národa, treba ho po
značiť na papier. Náš ľud slovenský ani v ťažkom, tisícročnom
jarme nezaháľal duševne, ale tvoril ustavične, o čom svedčia jeho
roztomilé povesti, pádne príslovia a porekadlá, nádherné piesne,
ktoré keď nemal kto složiť na papier, podával si sám ústne, ako
živú starinu, s pokolenia na pokolenie. Mnoho z toho sa už i pí
somne zachytilo, ale je to veru len neveľká čiastka všetkého bo
hatstva. Na nás je, aby sme sa so sbieraním a popisovaním po
náhľali, lebo každý deň sa mnoho z týchto dávnych pokladov
tratí, nakoľko nový vek nepraje už snivému poviestkárskemu ži
votu, ale núti ho v súťaži národov k tvrdému zápaseniu za svoje
jestvovanie a dejstvovanie.

Prácu túto ešte pred vojnou bol som si umienil vydať, abych
upovedomením svojich milých rodákov čelil násilnej maďarizácii,
ktorá najmä v Novohrade, v okolí Lučenca, bola krutá a vtieravá.
Ale ona vari ani dnes nebude neužitočná.

Štátny prevrat v októbri r. 1918 zažehnal k našej veľkej ra
dosti maďarizáciu, náš slovensko-národní život znebezpečujúcu a
pohlcujúcu. Naša ústna starina však, rozumie sa, ani takto nemôže
byť zabezpečená pred hynutím. Áno, práve teraz, keď už máme
voľnosť nielen sbierať staré veci, ale spísané i vydávať, keď i naša

3 Poznámku k textu piesní tu vytlačených pozri na konci sošitu.

Red.
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drahá Matica Slovenská ožila, máme povinnosť čím skôr dať sa
do práce a sosbierať všetko, čo nám ešte z minulosti pozostalo,
aby nás budúce pokolenia neodsudzovaly.

Práca moja nie je úplná, lebo „hnaný žitia nevôľou ďaleko
vzdialil som sa od svojho rodiska Uderinej. Ale jednako podávam
aspoň to, čo ja viem o nej, aby sa nič neztratilo a iní šťastlivejší
aby potom mohli budovať na tomto kusom základe.

V Bukovci dňa 1. januára 1924.

Poloha.
Uderiná leží v severnej čiastke bývalej Novohradskej župy

pod severnou šírkou 480 25' a východnou dĺžkou ig° 37' v údolí
Krivánskeho potoka, asi 2 km. poniže Lovinobane a na 12 km.
vyše Lučenca. Od spomenutého potoka, alebo, ako ľud hovorí:
„od lúk vôkol neho rozložených, vzdialená je na vyvýšenej terase
asi na dostrelenie. Horní koniec dediny je vtisnutý medzi dva
výbežky Ostrovského pohoria, čiže hory Striebornej, a celá obec
natoľko je ukrytá medzi stromovím, že človek hradskou idúci,
alebo ešte niže v doline lučensko-vrútockou dráhou cestujúci ani
by jej nezbadal, keby nebolo na konci dediny úhľadného kosto
líka so štíhlou vežičkou.

Najbližšia obec k nej na severo-západe je Lovinobaňa, ktorá má
i železničniu stanicu. Na severo-východ leží Cinobaňa, tiež banská
osada; na juho-východ Točnica, na juh Podrečany a na západ
Ružiná.

Poloha Uderinej je veľmi pekná a váblivá. Severne, ako celý
tento vidiek, chránená je vysokým Ostrovským pohorím od chladných,
mrazivých vetrov. Od juhu v krásnom slnečnom jase usmieva sa
jej v ústrety široká lučensko-ipeľská rovina až po maďarský Karanč
(Krnč), a v jej prostriedku rozkladá sa pamätné mesto, ako svedok
Jiskrovej slávy1, Lučenec.

Na východe 422 m. vysoké Hradište alebo Zámčisko, ako
najvyšší bod v chotári, hatí výhľad; ale keď s neveľkou ná
mahou vyjdeme naň, odmení nás hojne, lebo nám otvorí rozhľad
až po pokoraďské vrchy nad Rimavskou Sobotou, a tu príjemný
pocit unáša nás až do preddejinných čias, keď sa naši dávni pred
kovia tam opevnili a celý horno-ipeľský kraj im bol ako pod no
hami. — Nie taký je výhľad na západ, lebo tu ešte mohutnejšie bašty
sa každému stavajú do cesty, kto by chcel Slovensko napadnúť,
a to divínske 773 m. vysoké Javorie a Sedemchotárov, za kto
rými sa rozkladá severo-západnia alebo vrchovatá časť nášho
Novohradu.2

1 Tu pri Lučenci zvífazil Ján Jiskra nad Jánom Huňadom v sep
tembri roku 1451 a úplne ho porazil.
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Keď vyjdeme na uderiansku vežu, popri prírodnej kráse zjaví
sa nám i stredoveká romantika, upomínajúca nás na dôvtip našich
predkov. Tam zpod mohutného divínskeho Javoria medzi vŕškami
a hájmi smutne pozerajú rumy bývalého Divínskeho hradu, ku
ktorému s celým okolím kedysi patrila i Uderiná. Ani čo by žia
lily nad zašlými časmi, keď tu ešte násilnícky a lúpežný Juro
Balassa3 zúril a bol bičom celého okolia, najmä obchodních vý
prav hore-dolu Krivánskou dolinou chodiacich. — Od juho-západu
na malom kopčeku radostne škerí sa divákovi do očú, sťa nejaká
podlhovastá škatuľka, ešte i dnes úplne zachovalý Haličský zámok,
alebo Gáč4, bývalé sídlo Jiskrovo, ako by sa chcel chváliť, že sa
dočkal radostnej slobody a lepšej budúcnosti národa.

Cez dedinu tečie malý potôčik, ktorý vyviera z úboče vyše
dediny a má málo vody; len počas búrky sa hodne rozvodní a
berie všetko, čo mu v cestu príde. V lete niekedy úplne vysychá.
Uboč, kde vyviera, menuje sa Zubrí potok. Na vodu je slabý, preto
ženy chodia právať do blízkych doliniek, Lovinky alebo Uderiniek.

Niekdy naša dedinka bola vystavaná pri samej ^pSriv^rMsej
do line, ako Podrečany, ale vo vojenských nepokojoch -^KQjs^Ia
sa presťahovať bližšie k horám.

Meno Uderinej.
Mená našich slovenských obcí nie sú nahodu&'^Jeľ majú svoj

neoceniteľný národo-hospodársky alebo kultúrno-histôrický význam.
Často už samé meno dovedie nás na pôvod obce a odhalí nám
taj dávnej minulosti.

Pravda, niekedy pôvodnie meno obce nedbalým vyslovo

na ňom sbiehajú chotáre siedmich dedín: Tuhára, Ružinej, Lovinobane,
Uderinej, Podrečian, Viesky, Starej Haliče.

3 Maďarsky obyčajne píšu ho Balassa, ale ľud menuje ho Balážom,
ako po ňom pozostalú horu menujú tiež Balážovskou horou.

Tento Juro Balassa alebo Baláž bol náramne divý a bezohľadný
chlap. Pustošil, raboval, napádal okolité panstvá, ako sa mu ľúbilo. Po
trestaf ho bolo ťažko, keď mali s Turkom dosť roboty. I svoju ženu
vraj dal vyhodiť von oblokom z hradu do priepasti. Keď Leopold I.
predsa obsadil hrad nemeckou posádkou a Balassovi vykázal obydlie
v kaštieli pod hradom, smieril sa s veliteľom hradu, ktorého i s inými
dôstojníkmi pozval na hostinu. Tam sa mu podarilo tak opojiť hostí,
že nevedeli o sebe, a všetkých dal povraždiť i pevnosť zaujal znova. (Novák:
Divényvára, str. 27.)

4 Prvým majiteľom tohoto zámku, ako Mocsáry v svojom diele:
Nemes Nógrád Vármegye'nek Historiai, Geograpkiai e's Statisztikai Esmerte
te'se. Pest 1826, v L sv. píše, bol akýsi neznámy rod z Galície alebo
Haliče, podľa čoho sa obec vedľa hradu menuje Haličou.
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vaním a prepisovaním tak je skomolené, že ani po dlhom rozmý
šľaní nemožno dôjsť na jeho pravý pôvod.

Tak je i s Uderinou. Zdalo by sa, že jej meno pochádza od
slovesa „uderiť". A ľud si to i tak vysvetľuje. Ba udržalo sa i

podanie, že predtým pri búrkach často udieralo v obci, z čoho býva
lý ohne, tak že niektoré kajúce dni i prísne svätievali. S tým spo
jeno prísne svätievalo sa i odpoludnie v sobotu, a keď sa na veľký
zvon zazvonilo, každý sa s poľa ponáhľal domov na nesporné služby
božie, ktoré učiteľ odbavúval.

Ale čo i úctyhodný náboženský cit prejavuje takéto vy
svetľovanie mena Uderinej, v tomto znení nemohli by sme ho
uznať za prijateľné. Mnohé mená slovenských obcí maďarčina po
dnes zachovala v tom znení, ako ich bola prevzala pred stoletiami.
Tak na pr. maďarské pomenovanie obce Račišdorfu (pri Bratislave),
to jest Récse, je bližšie k pôvodniemu, Rieča, nežli dnešnie slo
vensko-nemecké Račišdorf. Maďarskí susedia Uderinú dnes zovú
Udornya, a Eduard Reiszig v monografii Novohradskej stolice
vykladá, že meno to je od dvora (= majer) a pôvodne znelo Dvoma
— z toho v maďarských ústach Udornya, a pri popise 1548-ho
roku uviedli dedinu pod menom Ugyerna.^ Od neho potom už
bolo blízko k Uderinej.

Podľa toho Uderiná zprvu mohla byť takým dvorom, majerom,
prináležajúcim Divínskemu hradu.6

Miestopis Uderinej.
Ako meno obce, tak i mená honov a poľností v mnohom sú

dobrým vodítkom pri stopovaní dávnych dejín osady, menovite
keď niet naporúdzi písomných prameňov. Preto prv, než by sme
sa pustili do skúmania dávnych dejín Uderinej, v duchu prejdeme
jej chotárom a podáme jej miestne mená.

Chotár Uderinej je zpolovice vŕškovatý a zalesnený, zpolovice
rovnastý, na obrábanie poľa veľmi súci i dosť úrodný.

Vŕškovatá a lesnatá časť ide ponad dedinu v polokruhu od
severo-západu k juho-východu.

Najvyšším bodom chotára je 422 m. vysoké Hradište, inak
i Zámčiskom menované. Že ho tak bez príčiny nenazvali7, je jasné.
Za starodávna podistým tu bol hrad, pravda predhistorický, väčším
dielom z primitívnych múrov alebo i z dreva stavaný. Že tu bolo
tiež bydlište ľudské, o tom svedčia starodávne črepy, ktoré
tam pisateľ týchto riadkov vykopávaním ponachádzal. Starší ľudia
hovorili, že ešte za ich pamäti boly badateľné základné múry.

5 Nógrádvármegye, str. 1^2.
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6 Udornya je už roku 1456. (Csánki D.: Magyarország tôrténelmi
fôldrajza a Hunyadiak korában, I, str. 110.) Red.

7 Idúc za menom „Starý Hrad , našli sme s inž. St. Janšákom
na Bukovci tiež predhistorické rozsiahle hradište so spečenými valmi.
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Povesť vie i o tom, že keď hrad stavali, nikdy ho nemohli do
staviť, lebo čo vo dne vystavili, to vraj zlí duchovia v noci od
niesli na Gáč. Vprostred vrchu je malá rovinka, ktorú menujú
Podhrádkom.

Hradište delí horstvo na dvoje, na hornie a dolnie hory.

Vo všeobecnosti ľud lesy po týchto vŕškoch menuje podľa
ich predošlých majiteľov. Jedine prvý les a vôbec bučinu od lo
vinobanského chotára, alebo bližšie od potoka Lovinky (bývalý
majetok grófa Esterházyho) menuje Horou. Tu nachádzajú sa až
dodnes jamy, „Gáfľami" menované, kde kedysi rudu kopali. Tieto
jamy až donedávna boly dosť hlboké a nezakryté, kam hádzali na
smrť odsúdené domáce zvery, ako mačky, psov; ale keď zavše i
užitočné zviera padlo ta, ako ovca, jamy boly zahádzané. Zato
však ich stopy poznať i dnes. Podľa dávnejšieho podania tu na
„Hore' bol i „haviarsky dom". Železnú rudu odtiaľto vozili do
cinobanskej maše.

Pod Horou sú role Baniská. Meno dostatočne a dosť jasne
svedčí o tom, že tu kedysi boly bane. I dnes je viditeľná stopa
priekopy v doline Lovinke na úpätí lovinobanskej Stráne, zkade
bola vedená voda na banské stupy. Tu vraj kedysi kopali rudu
na olovo a na zlato, odkiaľ má meno i susedná obec Lovinobaňa,
alebo, ako ju Bel odvodzuje: „Olovená baňa".8 Tu je i hon Ža
bisko, kde zas žabicu kopali pre sklenú hutu.

Hneď nad obcou, bo horní koniec dediny až sem zabieha,
je takzvaná Orcovská hora, bývalý majetok baróna Orczyho.
Jej čiastky sú: Uhliská, kde niekdy uhlie pálievali; Viničke,
akiste od nejakých záhrad alebo vinohradov tak pomenované;
Zubrí potok, kam dnes už vyhynuté zvery, zubri, chodievaly vodu
piť, čo je znakom, že Slováci sú dávni obyvatelia tohoto kraja,
keď pamätajú tieto vyhynuté zvery. Tiež tu v úbočí je Štepnica,
povyše Jarčisko, nav vŕšku je Rovienka a najvyšší kopec od se
vera je Vyhničnô. Ďalej na východ rozprestiera sa Čerťaz a Čer
vený vrch, väčším dielom od červenej rudy tak menovaný.

Nad samou obcou od východu je trávnatý briežok Ferjami
kovo, kam na jar húsence vyháňajú a kde sa deti hrávajú.
Ďalej za Ferjamikovom je hora Hájik, ktorej vždy viac a viac
ubúda, lebo ju menia na role. Pole poniže Hájika a poza cinter
menuje sa Podháj.

Medzi Orcovskou horou alebo lesom a Hájikom tiež sú nie
ktoré pásma hôr, počínajúc od dediny až po cinobanský chotár

8 Bel píše: „Ad eundem modum (podľa Cinobane) et Lonyo
Bánya, quod slávi hodie Loviná Baňa dicunt, olim Olovená Bafia, hoc
est plumbi fodina, audiebat, ob plumbi mineram, quae hic effodiebantur."
Lovinobaňa mala svoju pečiatku z roku 1667, na ktorej okolo troch
kladív bol tento kolopis: „Sigil. totae communit. oppidi Lovinobanensis.
Podľa toho bola kedysi mestom.
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tiahnúce sa i cez dolinu Veľkú Uderinú. Tak menovite bývalá
hora Sághiho, predtým Thôkôlyho; potom Keményovská a na
kraji Tôrôkovská, alebo Hájik. Je to stará, niekoľkostoročná dubová
hora, chlúba Uderinej, ale jej duby sú už zväčša zvnútra sprách
nivelé a. tak pomaly hynie. Dnes všetky tieto hory sú v rukách
ľudu. Čiastky týchto hôr menujú sa: Voloviarky, kde na Vianoce
a na Zvestovanie P. M. kraviari trúbievajú; Košiarik; Pirte; za
vŕškom dolina Veľká Uderiná, kde sa kedysi ľudia skrývali pred
„psohlavci", akiste Tatármi, Turkami. Až dodnes sú tam viditeľné
jamy, kde v kolibách bývali.

Breh za dolinou Veľkou Uderinou, zkade je i chodník na
Cinobaňu, až k chotáru Cinoplu, menuje sa Nevestou. A medzi
Nevestou a Zámčiskom je úboč Hurajovie jama.

Meno „Nevesta" je z toho, že sa tu kedysi nevesta obesila
a že vraj až dodnes o polnoci s čerty tancúva v červenej sukni a
v žltých „karmazínových" čižmách so závojom a s kykou na hlave.
Raz vraj pochytila do tanca cinobanského kušniera tadiaľ idúceho
a tancovala s ním dolu až do doliny Veľkej Uderinej, kde ho
nechala omráčeného.9

Od Zámčiska na juh je druhá časť uderianskych hôr, ktoré
tiež menujú podľa ich bývalých majiteľov Balážovskou horou (od
Balassu) a Zičovskou (od Zichyho). V oboch najvyššie body me
nujú Kopaňmi. Podľa toho je Balážovská Kopaň a Zičovská Kopaň.
Predošlá spomína sa i v povestiach ľudu, že sú tu ukryté Jáno
šíkove poklady. Lenže ťažko ich je nájsť, lebo človek musel by
na tom mieste zarezať 12 kohútikov od jednej sliepky, alebo 12
barancov od jednej ovce, a až vtedy by sa otvorily dvere do piv
nice, kde poklady sú ukryté. A ešte je jedon spôsob: keď z di
vínskeho Javoria vystrelia guľu na túto Kopaň, kam ona spadne,
tam sú dvere od pivnice.

V Zičovskej hore za Kopanou je Dolina, kde je dobrý pra
mienok pod mohutným dubom, rozkošné miesto našich rodinných
vychádzok, vzbudzujúce milé rozpomienky mladosti. Cez horu za
touto Dolinou ležiacu, ktorá je už skoro cele rovnastá a leží pri
podrečianskom chotári, na juhu vedie Kráľova cesta, po ktorej
vraj kráľ chodieval na Cinobaňu do kostola, kým tam bývali ba
níci. Keď prvý raz zvonili, ešte len vstával v Budíne; keď druhý
raz, ešte sa len obliekal; a keď tretí raz, už bol i na Cinobani.
Vedľa tejto hory je pastvisko, obyčajne Svinnou horou menované.
Pri Svinnej hore sú Kukuriská, kde niekdy väčšinou kukuricu
sadievali.

Druhá čiastka chotára sú role, lúky a pastviny; je úplne rov
nastá. Hneď poniže Veľkej Uderinej je Andrášovo, veľmi úrodné
pole. Medzi Hradišťom a Balážovskou Kopanou je lúka Barkáčka,

9 Viď Bodnár: Rozprávočky z Uderinej, str. 9.
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akiste od nejakého panského úradníka tak pomenovaná, a Priehon,
lebo tam statky preháňajú na pastvu.

Pokračovaním Veľkej Uderinej je dolinka Uderinky až k Podre
čanom, v ktorej sú Periská. Spodnia časť Uderiniek, zkade križuje
hradská cesta zo Zvolena na Lučenec vedúca a kde je veľký most,
menuje sa Biela Voda. Tu úplne na rovine nachodí sa znamenitý
kameňolom na čedič (bazalt), z ktorého i cesty štrkujú a preto sú
tu cesty znamenité. — Povesť hovorí, že Jánošík so svojimi kama
rátmi tu šarapatil a neraz si pristavil kráľovské fúry, ktoré viezly
dukáty z Kremnice do Budína, alebo kupcov na jarmok idúcich.
Bohatým brával a chudobným dával. Raz jedon chudobný človek
tiež bol dostal od Jánošíka voly, a keď ich hnal domov, spravil
si žart a pomenoval ich podľa Jánošíkových kamarátov. Ako ich
tak poháňa: „Čalej Ilčík, hejc Barbošík", začuli to hôrni chlapci
a voly človekovi pekne-rúče odobrali.

Nad Uderinkamiv od vrchu je pole za Hlbokým jarkom, pod
dedinou sú Klienik, Šíriny, Dlhie. Lúčinky, kade dedinský potok
tečie, menujú sa Lúčičky.

Za hradskou cestou k Podrečanom je Pivnic, bezpochyby od
jám, kde sa ľudia ukrývali, kým i tam boly ešte lesy. Potom je
vedľa najúrodnejšie pole Uderinej, kde sa rodí znamenitá pšenica:
Suchý Potok. Povyše Suchého Potoka sú Zhony, Nadomlyn a ešte
ďalej Konopiská, čo inak i Starou Dedinou menujú. Konopiskami
iste od siatia konôp a Starou Dedinou, lebo že pôvodnia osada tam
bola a len pozdejšie sa ľudia presťahovali pre neprestajné vojenské
nepokoje a vojenské ukrutnosti. Že tu bola obec, svedectvom toho
sú často vyorávané dávne predmety, ako na pr. peniaze.10

Kopec naproti Konopiskám hore k Zámčiskám za Lúčičkami
ležiaci menuje sa Kápolnou. Tu bol kedysi cintor starej dediny
a akiste i nejaký kostolík alebo kaplnka; po tom však dnes niet
ani stopy, len meno zostalo.

Pole od dediny na západ menuje vsa za Ulicou, lebo z dediny
smerom k Lovinobani sa ide uličkou. Ďalej sú záhrady. Bližšie ku
hradskej ceste je Pankurt a blízko lúk: nad Lacovkami.

Vyšli sme od Hory a prešli sme okolo obce v úplnom kruhu
a zas sme sa vrátili ta. Tu pripomíname dolinku Lovinku, ktorej
potok až zpod Striebornej hory vyviera a medzi Uderinou a
Lovinobaňou vteká do Krivánskeho potoka. Sú tu lúčky, ale nie
veľmi dobrej jakosti.

Ostatnie lúky sú v Krivánskej doline od lovinobanského cho
tára až po podrečiansky. Hore pri chotári sú Dielnice; kde potok
Lovinka prechodí žľabom cez mlynský potok, menuje sa: pri Zun
gáre; ďalej sú Lacovky, menované tak od obyvateľov Lacovcov,

10 Taký peniaz opatruje a nášmu Múzeu daruje pisateľ týchto
riadkov. Vyoral ho v Starej Dedine Indej Laco Durný roku 1904 a po
chádza z r. 1688.
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potom: pod Mostíkom, Galádky, vyslovované len „Galádke", Vôhrad,
Kováčikove, pod Jarkom a Uhlisko.

Na lúkách je i uderiansky mlyn, pod Starou Dedinou alebo
Konopiskami, asi 2 km. od obce. Za lúkami, na druhej strane Kri
vánskeho potoka, ide železničnia trať od Fiľakova na Vrútky.

Celý chotár činí 1118 kat. jutár a 14 [] siah. Usilovnosť
obyvateľov ho zdvojnásobnila tak, že Uderanci zakúpili už roku
1868 na Gregora od Charloty Pirétovej rod. barónky Orczy horu v toč
nickom chotári, ale tesno vedľa uderianskeho chotára ležiacu a 320
jutár zaberajúcu a okrem toho ešte v lučenskom chotári na
Fabianke väčšie priestranstvá, o čom inde prehovoríme.

Je v chotári i niekoľko pramienkov, medzi ktorými vyniká
dobrou, čerstvou vodičkou prameň nad Lovinkou, neďaleko hrad
skej cesty, ktorý Ondrej Laco Vlčko preto, že sa jeho žena touto
vodou vyliečila, nádherne usporiadal, obstavil a zakryť dal ume
leckou prácou.

(Pokračovanie.)

Josef Zubatý:

66

DROBNOSTI MLUVNICKÉ A ETYMOLOGICKÉ.

IV.

Podlý.
Toto prídavné jméno je slovo z nejedné príčiny podivné. Podlé

výkladu Miklosichova (Etym. wtb. 254) by bylo vzniklo z pred
ložky pod* zpúsobem u pŕedložek indoevropských neslýchaným:
není ani v slovanštiné samé druhé nepochybné odvozeniny podobné,
protože pŕíd. jm. č. oblý, pol. obty, círk. obfc, srb. obal (obao), rus.
óblyj atd. podlé pravdepodobného výkladu Miklosichova (t. 219)
je z praslov. ob-vfo nebo spíše ob-v^>ť>- Podivné je, že slovo podlý
nemá ze staré doby (na pŕ. ze staré češtiny) dokladu, že se na pf.
v češtine objevuje jeho domnelý nebo skutečný komparativ podlejší
dríve než positiv, že tento komparativ zní stejné jako prídavné
jméno pŕíslovce a predložky stč. podlé (nč. podlé, sloven. podľa,
pol. podlé, podlá) a že vlastné je nesnadno i podlé významu mezi
komparativem a pŕíd. jmenem podlejší vésti určitou hranici.

Ve Sborn. filol. 6, 117 n. j sem psal o slovanské rodine pŕíslovcí
a pŕedložek sdružených okolo psl. podst. jm. d*>ľa „délka" ; zde
nás zajímají jen složené odvozeniny, které stč. znejí vedlé, podlé,
jejichž praslov. tvar by byl poduje, veď>lbje (j'e pravdepodobno,
že púvodnejší jsou složeniny s po- a teprv podlé nich že vznikaly
i složeniny s v>-, ale nesejde zde na tom). Tam jsem již upozornil,
jak se v živých jazycích slov. rúzné koncovky téchto slov vy
rovnávají. Stará čeština méla dle (pŕehláskou z dľa), ale podlé,
vedlé (délka -é je zaručená ojedinelými doklady stč., kde je psáno
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podlee, wedlee, doklady se zúženým -í, podlí, vedlí, které se objevují
od konce 15. stôl. a žijí i v nékterých náŕečích dnešních, i spisy
z 16—17. stôl., které píší podlé, wedlé), v nové dobe však na
podobením tvaru dle opanovalo podlé, vedie, mimo moravská
nárečí, ve kterých se ŕíká dľa a v nichž podlé toho je podľa,
vedľa. Polština má dla a podlé, -.vedie, ale objevují se i tvary
podlá, wcdla. Podlé toho se ovšem smime domnívati, že i v slo
venštiné bývalý vedie dľa tvary podlie, vedlie; vždyť je zpŕedu
pravdépodobno, že vedie základního podst. jména ď>ľa „délka"
byla složenina poď>b>je, jako jsou vedie svých základních jmen na
pŕ. sloven. složeniny pomorie, pobrežie atd. Toto vyrovnávaní
koncovek púvodne ruzných se stalo možným teprv po dobé, kdy
tato púvodní podst. jména nabyla významu pŕíslovcí a pŕedložek.

Západoslovanské jazyky tvorí si od nékterých pŕíslovcí i podst.
jmen prídavná jména s koncovkou podobnou komparativúm
(Vondrák, Vergl. Sláv. Gramm. 1, 474); složená koncovka nom.
sg. m. je -éjší, -ejší nebo -ajší, podlé toho, jakou melo púvodní
slovo koncovku. Tak na pŕ. čeština mívala pred pŕehláskou -aj
v -ej- pŕíd. jm., na pŕ. dolejší, hofejší (nč. hofejší), nynéjší, zajutfejší,
zajtfejší (nč. zejtŕejší), zde/ší k slovum dole, [najhofe, nynie
(nyní), podst. jm. zajutŕie, zajtŕie (= zítŕek, v nč. nazejtŕí, pozejtŕí,
dozejtfí), sde = zde, ale včerajší, nékdajší, včždajší (quotidianus),
snad i tehdajší (nč. včerejši, nékdejši, vezdejší se zmenou ž v z
podlé zdejší a významu v „pozemský", tehdejší), protože byla
pŕíslovce včera, nékda, vežda, tehda, vedie nikdy, veždy (vždy,
vzdaj, tehdy. Podobne má polština dzisiejszy i dzisiajszy (dziš,
dzisia, dzisiaj „dnes"), zajutrzejszy (podst. jm. zajutrze), tamtejszy
(„taméjší, na onom svete jsoucí", k tamto, tamte), ale wczorajszy
(wczora, wczoraj). Proti č. zejtŕejší, pol. zajutrzejszy má slovenština
zajtrajší (podobné tvary jsou i v blízkych moravských náŕečích);
ten rozdíl má základ v tom, že se pŕíd. jm. tvorilo jednak od
podst. jm. záp.-slov. zajutŕie, jednak od pŕíslovce (púv. pŕedlož
kového pádu) za jutra, zajutra. Tato pŕíd. jména mohou míti nékdy
i význam komparatívni, kde vúbec je možný (na pŕ. č. dolejší,
hofejší; proto také lze ŕíkati podlé potreby nejdolejší, nejhoŕejší),
ale obyčejné jsou to prostá pŕíd. jména bez neho.

Také pŕíslovce nebo predložky č. podlé, vedlé (podlé, vedie),
pol. podlé, wedle mohly tvoŕiti taková pŕíd. jména. V Čechách a
i na Morave je na pŕ. rozšíŕen tvar vedlejší, jenž posud má nej
starší doklad až z Komenského; v polštine tohoto tvaru není,
v slovenštiné je vedľajší, proto, že predložka v ní již má tvar
vedľa. Ale je zajímavé podívati se na významy tohoto slova. Je
nepochybné, že se ho užíva i v souhlase s místním významem
pŕíslovce a predložky vedie; na pŕ. „vedlejší dúm" je dúm vedie
našeho, pod. „vedlejší záhrada, pole, svetnice" a j. Ale vedie toho
se objevuje i význam néčeho podradného, co nemá stejné dule
žitosti, stejné ceny s tím, co nazývame „hlavním". Komenský
mluví v Labyrintu sveta 5, 4 (v brnén. vyd. 4, 197) o šesti hlavních

5*
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ulicích mesta a vykladá, kdo bydlí „v oné ku poledni", kdo
„v vedlejší", kdo „v tretí této, nejbližší ryňku", a pak o ostatních
tŕech ulicích s druhé strany námestí; zde „vedlejší" ulice je ulice
v pravém smyslu slova vedlejší, druhá hlavní ulice, ležící vedie
první. I my se tak múžeme vyjádŕiti; ale nejčasteji nám je „ve
dlejší" ulice postranní, která svou výstavností a jinými vlastnostmi
se nevyrovná ulicím „hlavním". A tento význam slova vedlejší je
dnes vúbec obyčejný; tak mluvíme o vedlejších liniích nejakého
šlechtického rodu, o vedlejších vetvích stromu, o vedlejším výdélku,
o vedlejších dúvodech atd. Slovo vedlejší je na ceste stati se slovem
významu komparativm'ho, tŕebas není vedie neho positivu, pŕídav
jména, které by vyjadrovalo bez srovnávání vlastnosť toho, co nám
je „vedlejší". A co v tomto vývoji slova vedlé, vedie, vedľa a
jeho pŕíd. jménu vedlejší, vedľajší schází, vytvoril si jazyk aspoň
na časti západoslovanského území u slovní rodiny pŕíslovce a pred
ložky podlie (č. podlé, podlé, sloven. podľa, pol. podlé, podlá): pŕíd.
jméno puv. snad podlejší (č. a sloven. podlejší, pol. podlejszy) se stalo
skutečným komparativem a jazyk si k nénru pŕitvoŕil i positiv
podlý, pol. podty.

Tento vývoj se udal až do posledních dúsledkú jen na vý
chode území západoslovanského; ale tyto dúsledky se dostaly i do
nové české spisovné mluvy prenesením z poľštiny a snad i ze
slovenštiny. Jako u vedie, vedľa, i u podlé, podľa ovšem musíme
vycházeti od základního významu tohoto slova, od významu
„podel, po délce" néčeho jiného1; z neho se vyvíjel obyčejný
význam pŕedložek vedie, vedľa atd. Týž význam co č. vedlejší
mívalo v starší dobe i podlejší. Tak čteme v Kronice turecké
2, 292 (r. 1594), jak radi bývají turečtí vojaci, vyjde-li veliký oheň
v meste, protože „ten jejich prací a pomoci, však nejináč nežli...
zboŕem'm sousedských a podlejších (= sousedních a vedlejších)
domúv oheň uhašen býyá" a oni pri tom všude drancujú A tak
píše i pani Kateŕina z Žerotína r. 1634 o dvou sousedících domech
v Brne, z nichž jeden se v jejím listé označuje slovy „druhej
podlejší Kotlaŕovskej dúm" (Hist. arch. 7, 101, Kott, Pŕísp. 1, 288);
z Rosova slovníku pak má Jungmann slovo podlejší s významem
„neben, vicinus (sousední)". Vedlejší muže znamenati nejen vedlejší
dúm, nýbrž i lidi, kteŕí v nem bydlí, sousedy (srv. doklad Kottúv
z Císaŕova^na Morave, Pŕísp. 2, 366); a y témže smyslu v Pŕi
byslavi v Čechách užívají slova podlejší. Ríkají tam na pŕ. „byla
tu od podlejších (t. slúžka), pošleme k podlejším, podlejších mají
novou slúžku ; tak se ŕíká pŕedevším o obyvatelích sousedního
domku, ale slúžka pocházející z Pŕibyslave stejné se vyjadruje
o sousedech z vedlejšího bytu v pražském činžáku.

1 Tento základní význam slov. pfíslovcí a pŕedložek patfících ke
skupine slova čfaľa, „délka má známe obdoby v podobných výrazech
jazyku jiných, jako ném. entlang, angl. alo?ig, franc. le longue, au longue
(na pŕ. le 1., au 1. de la riviére „podel, podlé ŕeky").
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A jako vedlejší nabývá významu nečeho podŕízeného, méné
cenného, tak i podlejší. A tento význam se hlási u slova podlejší
mocnéji než u slova vedlejší; asi proto, že čisté místní význam,
jaký vedie z veliké časti podrželo, u slova podlé z veliké míry
ustupuje významu lat. „secundum" a tak se vedomí souvislosti
pŕíslovce a predložky podlé s pŕíd. jmenem podlejší uvolňuje. Tak
se stáva, že slovo podlejši nabývá v významu skoro skutečného
komparativu. vedie néhož však v Čechách, jak se zdá, positivu
podlý v dobé starší nebylo. Tak čteme na pŕ. u Wintra (Dejiny
ŕemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. stôl,, 567), že hrobník,
rasové a kati byli svou živností v službách obecních a náleželi
k čeledi „zadní" a „podlejší" (srv. t. 721 zprávu, že deti potulných
hudcú, lazebníkú, biŕicu a jiných „zadnejších" lidí nebývalý prijí
maný do cechu). Komenský píše o „drahém kameni" (karbunkl,
diamant atd.) a pak o kamenech jiných, které „podlejší (špatnéjší)
jsou", jako karneol, lazurit a j. (Janua 89 a n.). Jungmann pak
má ze spisu snad z poč. 19. stôl. vety „prút vinný jeden necháva
se na hrozno, jiní podlejší se uŕezují", „aby dobytčí plémé podlejší
mezi dobrým rozeznal". Tyto doklady pŕekvapují stálostí, s jakou
se v nich opakuje tvar podlejší. Proč nečteme nikde pred r. 1800
podlý, podlost, slova dnes u nás žijíci? Proč nenalézáme v starší
dobe dokladu s významem nám z pozdéjší doby známym, vztahu
jícím se k nízkosti mravní, nejen k menší cene hmotné nebo
společenské ? První takové doklady zaznamenal Jungmann ze spisu
buditelú a vedomých rozhojňovatelú českého slovního bohatství:
z prekladu Montesquieuova Chrámu Gnídského, jejž Puchmajer
r. 1804 poŕídil podlé polského zpracováni Szymanovského z roku
1776 (Jar. Vlček v Ottove SLN.), a ze své Slovesnosti (1820).
Doklad z Puchmajera (prístupu podlým nedadí chtivostem) je
poučný svým významem, jejž nájdeme zvlášté v polštiné; Jung
mannova slova o „podlosti", jinak „plaskosti" slohu, jež „záleží
v nízkém predstavení obecných aneb i dústojných predmetu",
znéjí dnes českému uchu nesrozumitelne, ponévadž v nich slyší
slovo podlost s významem dnes jemu úplné čizím. A je neméné
poučné, že mimo tento doklad ze spisu svého má Jungmann pro
slovo podlost doklady jen ze slovníku Lindova a Palkovičova.

Obrátíme-li se k slovenštiné, shledáváme se zase s úkazem,
že se ku podivu často hlási tvar podlejší. Slovákovi se tento tvar
vzdálil od pŕedl. podlie významem i znením. Je-li múj výklad
správny, vzniklo podlejší jako pŕíd. jméno této predložky v dobé,
kdy znela ješté podlie; významovým vývojem i predložky i pŕíd.
jména se obe slova navzájem odcizila a proto, když predložka
zmenila svúj tvar v podľa, pŕíd. jméno se této zmeny — na rozdíl
od tvaru vedlejší, který se zmenil ve vedľajší — nezúčastnilo.
Slovákovi je podlejší komparativem, jako dnes Čechovi, který
zapomnél, co podlejší v dŕívéjší dobé bylo a zná z písemnictví
dnešního slovo podlý. Ale práve tvar podlejší se hlási k svému
púvodu podnes svým významem. Jako v starší češtine, nemusí
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znamenati jen vétší míru mravní nízkosti, podlosti ve smyslu
dnešním, ba nemusí ani býti komparativem v plném smyslu slova,
slovem naznačujícím vétsí míru vlastnosti na jednom ze dvou
srovnávaných predmetu: znamenáva menší cennosť néčeho, i bez
pŕímého srovnávání s predmety jinými, s významem t. zv. ab
solutního komparativu. Tak asi v mluvé lidové, což mi dosvedčuje
faktum, že slova podlejší takto užíva na pŕ. Kukučín. Již Jungmann
má z Bajzy (1795) slova „podlejším (asi „méné cenným, skrov
néjším") spokojený býti", Kott z Pohľadu „kde je oves podlejší"
(1895, 311), „podlejšia šata" (1897, 496). Kukučín vypravuje o dvou
mužích, jak pracují v lese a jak jim ženy pŕinesly obed, každá
pro oba: „usniesli sa na tom, že lepší obed zjedia a podlejší že
bude na večeru" (7, 18); jinde „Helena (Cigánka) raz našla moriaka,
veľký bol, no, bol by prevážil podlejšieho barana" (8, 115).

Proto si slovenština také vytvorila k domnelému komparativu
podlejší, který by jinak byl stál v jazyce bez príbuzenstva, také
positiv, slovo podlý; pro vzor k tomu daleko choditi nemusila,
méla jej u nesčíslných pŕíd. jmen s komparativem na -ejší. A
k tomuto novému pŕíd. jménu si pŕitvoŕila i jiné tvary, jaké prí
davná jména mívají, pŕíslovce podlé i podlo (najskvelejšiu ženu,
ktorú videl v živote, opustil podlé, Jégé v Slov. Pohľ. 40, 207),
podst. jm. podliak (jako nadávka v Zátureckého Slov. pŕísl. 13),
podliačka, podlina (nadávka, t.)2, podlec, hromadné pejoratívni
podľač, spodliť sa (len by sa celkom nespodlil! O. Bella, Výbor
z básní, 5 2 ; srv. pol. podlič sv', spodlič si$, upodlič si§). Ve všech
téchto slovech, aspoň jak jich užíva dnešní slovenské písemníctví,
silné se hlási význam mravní nízkosti a ten také mají novéjší
slovníky (tak Pechány: hitvány, h. ember, gyalázatosan; Seewarth:
ein Niederträchtiger, elende, niederträchtige Leute; tyto i nékteré
jiné z uvedených dokladu mám láskavostí p. odb. r. dra Menšíka).
Znám príliš málo lidovou mluvu slovenskou, abych smel souditi,
není-li snad v tomto literárním omezování významu téchto slov
na stránku mravní aspoň z časti vliv polštiny nebo nové spisovné
češtiny, neznamená-li na pŕ. podliak, podľač v lidové mluvé také
lidi chudé, náležící k vrstvám nízkym. Že význam mravní nízkosti
není aspoň podlé púvodu v téchto slovech jediný, soudím z Pal
kovičova výkladu slova podlost: „špatnost (ve smyslu staročeskom,
t. bezvýznamnosť, nedostatek ceny hmotné), Geringfúgigkeit,
schlechte Beschaffenheit, exilitas .

2 Podlina, podlinka je slovo známe již v staré češtine i v dnešních
náŕečích o lemovaní šatu nebo obuvi (Kott 2, 641; 7, 291; Pŕísp. 1,

289), také o obrabé drevené, na pŕ. na dne koše (Kott. 2, 641), v stavbe
chrámové (Comest. Cerr. 169 b, 2, k 1^3 Král. 6). To jsou ovšem
významy, které nepatrí ku pŕíd. jm. podlý, nýbrž ku pŕíslovci podlé:
podlina = co je podlé, podel. Lašské podlinka (podlá véc, Gemeinheit,
Kott 7, 291) je zdrobnélé podlina a podlé významu odvozenina pŕíd.
jména podlý; to ovšem práve v laštiné, blízke polštiné, snadné pochopíme.
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V češtine slovo podlý ve smyslu mravní nízkosti, pokud vím,
je jen knižní, tŕebas ovšem z knih a časopisu vniká i do mluvy
živé, tím spíše, že slovo hanobící čest blížního snáze se ujíma než
které jiné; pochybuji, že by toto slovo tak žilo kde v ústech
prostého lidu venkovského, nedotčeného mestským nátérem společ
nosti „panské . I v písemnictví si dobýva pudy od prvního dokladu
u Puchmajera z r. 1804 jen velmi nenáhle; o tom nám dá bližší
zprávy ovšem teprv chystaný slovník akademický. Dnešní spiso
vatelé čestí ho užívají snad již jen tak. I o samém tvaru podlý
mi je pochybné, žije-li kde v Čechách nebo na Morave (o lašském
území zde nemluvím). Není mi toho dúkazem, napsala-li Gabr.
Preissová, rodila z Kutné Hory, „podlé stavení" (Kott 7, 293); nie
v této otázce ovšem neznamená, ŕíká-li se v nékterém t. ŕ. uhersko
slovenském nárečí na Morave podlý ve význame „špatný" (Bartoš,
Dial. 1, 250; toho asi se tyká i Kottúv zápis „podlý život = nuzný,
bídný 7, 293 se zkratkou Bartošovou). A nemusím vykládati, že
mi není skutečným dokladem tvaru podlý, uvádí-li Bartoš v Diali
slovn. pod tímto heslem Vahalíkúv zápis „vem si nejaké podľejš.
háby (špatnéjší, obnosené šaty). Dnešní spisovný jazyk s významem
mravní nízkosti ovšem užíva jako slovenština i tvarú podlé, podlec,
podleetví, podlost; u Holečka (Naši 3, 222) jsem četl také mazlivé
a pri tom pohŕdavé ironisující podlounce (tak mu bylo slaďounce,
podlounce, že by se byl k vúli nim odrodil).

V polštiné jsou podfy, podhšč, pŕísl. podlé, podlo, podst. jm.
podlec, sloveso podlie si§ slova nepochybná, bežná v písemnictví
i v mluvé lidové nejčastéji s významem mravní nízkosti. Ale
nalézáme v ní i základy, z nichž jsme odvozovali v češtine a
slovenštiné vývoj celé této slovní rodiny: pŕíslovce a predložku
podlé {podláJ. s významem „vedie" (také o čase, dzieň podlé
dnia = den po dni, vi. den vedie dne) a pŕíd. jméno podlejszy,
ovšem již jen s významem odchýleným od významu púvodního,
asi tolik co slov. podlejší. Na pŕ. „dla rzeczy (veci) podlejszéj nie
opuszczaj godniejszéj; lepszeš opuscil, a do podlejszegoš sie, obrócil"
a p. A jako jsme videli č. podlejší o lidech méné vzácnych, tak
bychom našli u Linde na pŕ. tento popis (náŕeční) zvyku poho
stinského : „pierwsi zasiadaja. do stolu gospodarze zamožniejsi, a
kiedy ci sie, posila, prosza. gosci podlejszych t. j. ubožszych". Ale
i pŕíd. jméno podlý samo, v tvaru positivním, tŕebas pri ném
prevláda význam „mravné nízky", mívá i význam hmotné necen
nosti; tak mají slovníky doklady výrazu „podíe súkno, pszczoly
(včely) podíe, podlý koň, grunt, owies", i o človeku ubohém,
slabém a p. se ŕíká, že je „podlý". A polština byla podlé mého
mínéní asi hlavním pramenem, z kterého pŕedevším čerpala nová
spisovná čeština, když se v ní usazovalo slovo wpodlý se svou
rodinou a s významem, v jakém v ní dnes žije. Že by to nebyl
jediný doklad takového vlivu polštiny ve vývoji nového če
ského spisovného jazyka, nemusím vykládati. I slovenské podlý
pri tom snad pomáhalo; ale neznám dokladu na pŕ. ze spisu
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Kollárových nebo Šafárikových, které by nečemu takovému na
svédčovaly.

Až posud múj výklad nenarazí podlé mého soudu na zadnou
prekážku, která by jej činila nemožným nebo pravde nepodobným;
naopak odstraňuje podstatnou námitku proti posavadnímu výkladu
slova podlý, podty, podlé nehož by to byla odvozenina predložky
pod tvaru v slovanských jazycích jinak neslýchaného. Ale stojí
proti nemu faktum, že také ruština má pfíd. jm. pódlyj, v ruštine
spisovné velmi známe, kterého se užíva pfedevším o človeku
mravne „podlém", ale také o človeku z nízkeho stavu nebo rodu
(ŕíká se — podlé Daľova slovníku — i na pŕ. „pódlyj tovar"
o bídném, špatném zboží; v listé kol. Polívky ze dne 29. dub.
1924, který mi je pramenem všeho podstatnejšího, co o rodine
slova našeho v ruštine dovedú fíci, je také láskavá zpráva, že
v díle Dobrovolského Smolenskij oblastnoj slovaŕ jako nadávka
je také výraz „podlaja mjasa!"). Hlavní námitka, již z ruštiny lze
uvésti, jest, že ruština od pŕísjovcí vubec nemá prídavných odvo
zenin téhož tvaru jako podlejší, podlejszy, které by vypadaly jako
komparativ a mohly tedy býti východištém, odkud by ruština
byla mohla dospeti k positivu pódlyj. V ruštine je na pf. staré
slovo zdššnij (zdejší, doložené u Sreznevského v tvaru s^deščHiij
z 11. stôl.), také tamošnij (tamejší), i vnišnij (vnejší). ukraj. tamešnij,
tamtešnyj, tamtuškyj (tamtejšyj je pol. tamtejszyj; pod. je srb.
ovdašňi (zdejší), sadahíi (nynejší, stsrb. s^dašin), stsrb. v^néš^n
(vnejší). Je-li muj výklad správny, musí býti rus. pódlyj slovo
púvodu polského. Nemožné to není; starších dokladu toho slova
v ruštine není, aspoň pokud lze videti ze Sreznevského Materiálu,
a Daluv slovník také pod tím heslem nemá zpráy ani dokladu,
z nichž by bylo lze souditi, že by to bylo slovo v lidových ná
ŕečích néjak rozšírené (v. ovšem ono „podlaja mjasa" ze Smolenska,
které by pak v pŕíd. jméne bylo slovem knižního puvodu). Pol.
podlý by se bylo ovšem dostalo do ruštiny asi ukrajinským pro
stredím ; Hrinčenkúv slovník opravdu má slovo podľák (gen. -ká),
které samo predpokladá existenci ukrajinského pódlyj (pídlyj)?

3 Článok tento je pokračovaním serie, počatej v I. ročn. nášho
Sborníka 1922—23, na str. 83.
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Václav Vážný:

PRÍSPEVKY K SLOVENSKÉMU DIALEKTICKÉMU
SLOVNÍKU.

Niektoré význačné slová v nárečiach slovenskýchazeme
pisné určenie hraníc ich upotrebovania

(S mapou.)

(Pokračovanie.)

6.

Kukurica — žito — turecké žito — turešina
turkyňa.

Pre lat. zea mais, čes. spis. kukurice, slov. spis. kukurica, má
ľudová reč slovenská mená: kt<,kurica — žito — turecké žito —

turešina alebo turošina a tu i tam i turkyňa.
Z týchto pomenovaní najrozšírenejšie je kukurica. To je

takmer jediné známe meno na slovenskom východe, v oblasti nárečí
strednieho Slovenska a velkej časti nárečí západno-slovenských,
t. j. v nárečí horno-trenčianskom i dolno-trenčianskom, vo väčšine
trnavského nárečia v župe Bratislavskej a Nitrianskej a v oblasti
nitrianskej po lavom boku Váhu. Vid na mape východne od izo
glósy č. 1.

Na oblasti, kde žito — triticum sativum, slovenské spisovné
pšenica, miestami v krajoch, kde sa pestuje pšenica i kukurica,
i ktikuricti volajú žitom, obyčajne s epitetom: turecké žito; vedia
toho volajú kukuricu turešinou alebo turošinou i turkyňou.

Je to najmä v „belohorskom" nárečí v Nitre a Bratislave a
okrem toho v bratislavskom nárečí modrianskom (Sv. Jur, Pe
zinok, Modra). Na mape západne od izoglósy č. 1.

Tieto pomenovania „kukurice" mám doložené:
a) Žito = kukurica.
V belohorskom nárečí v župe Bratislavskej v okolí Malaciek

a v okolí Búrskeho Sv. Jura a Kuklová, vedia názvu turecké
žito, rovnako vv Ivanke pri Dunaji (pri Bratislave); podobne
v Nitre v okolí Cáčova a Senice.

b) ^irecké žito = kukurica.
Vo Vajnoroch pri Bratislave (vedia turešina) a v Ivanke

(vedia zvyčajnejšieho „žito") a v belohorskom nárečí v okolí Mor.
Sv. Jánov, Búr. Sv. Jura, Búr. Sv. Mikuláša a Búr. Sv. Petra a
z oblasti belohorského nárečia v Nitre: zo Skalice, Holiča, Bro
ckého, Kút, Radošoviec, Štepánova atď. V okolí Cáčova a Senice
volajú kukuricu obyčajne tiež len žitom.

c) Slova turešina alebo turošina poznajú len v bratislavskej
časti belohorského nárečia:

turošina: v okolí Malaciek (Leváre, Kiripole, Malacky, Dim
burg, Jakubové, Pernek, Jabloňové, Zohor, Sološnica, Podhradie,
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v
Plav. Sv. Mikuláš a Plav. Sv. Peter; v Sandorfe, Jablonici a
Dobrej Vode je už „kukurica"');
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turešina: v najbližšom okolí Bratislavy smerom severo
západním: Stupava, Bystrica, Devín, Nová Ves (vedia turkyňa);
na severo-východ: Vajnory (vedia turecké žito).

d) Turkyňa: mám doložené len z Devínskej Novej Vsi, za
chovalej osady horvatskej, kde užívajú i slova turešina.

Poznámka. Na Morave pre kukuricu je zvyčajné slovo hirkyň
alebo turkyňa. (Vid Bartoš, Dialektologie moravská, I, str. 308.)

C.

Dialektické mená zemiakov.
Za spisovne slovenské zemiaky, čes. brambory alebo zemáky.

lat. solanum tuberosum, majú slovenské nárečia mnoho mien.
Najprv uvediem abecedný soznam a potom sa pokúsim zemepisne
určiť užívanie jednotlivých slov.

Soznam mien pre zemiaky vslovenských nárečiach.
Bandory, bandorky, krompachy. krompašky,
bandury, bandurky; krompaky, krompačky;
bobále; krompari;
brambory či brambore; krompele, kromple či krompli;
bumbury; krompere;
butky; krumpire;
erteple, ertepue; krumple, krumpole, krumpolce;
grule či grule; kruple;
grumbír, repa;
grumble, švábky, švábočky';
grumbole, zemáky, zemiaky,
grumple, zemnáky, zemňáky,
chromple, žemňoky,
kompere, zemky.

Zemepisné určenie jednotlivých slov.

1. Zemiaky — zemáky — zemnáky — zemňáky — žemňoky —

zemky.
Toto pomenovanie je rozšírené na veľkej časti západnieho

a strednieho Slovenska, a to: » celej župe trenčianskej, v nárečí
horno-trenčianskom a dolno-trenčianskom, zväčša vo forme zemáky,
miestami i vo forme zemňáky (Krásno) alebo zemnáky (Rovné)
alebo zemky (H. Vadičov) alebo žemňoky (Čadca) či zemiaky (pri
Varíne);

v župe nitrianskej na Myjave, v okolí Nového Mesta n/Váhom
a na Brezovej, t. j. medzi Javorinou a Brezovou horou, v severnej
polovici nárečia piešťanského medzi Brezovou horou a vrchy Ino
veckými, prechádzajúc ďalej trenčianskym nárečím ostratickým
v okrese Bánovce do nitrianskeho okresu Prievidza a zaberajúc
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úzky pruh okresu Žabokreky severne od nitrianskych Žabokriek,
na pôdevnitrianskej znie slovo to vo forme: zemáky;

od Žabokriek v Nitre prechádza upotrebovanie slova zemiaky
na oblasť stredno-slovenskú; malým úsekom tekovského nárečia
v okolí Pažite, kde upotrebujú slova ešte vo forme zemáky, prechádza
okolo nemeckej oblasti pri Kremnici a Sklenom do nárečia turčianskeho
v župe turčianskej, ktorú vyplňuje takmer úplne vo forme zemiaky
okrem malého úseku na severo-východnej strane župy, od Turiari
smerom na Sútovo a od Sučian na Krpelany a Kralovany, kde už
prevláda oravské a liptovské pomenovanie zemiakov = švábka alebo
švábočka.

Inak „zemáky poznajú ešte miestami v župe Bratislavskej
v okolí Sv. Jura a Modry, na pr. vo Vajnoroch (zemáky), Svans
bachu (zemnáky); v Jure (zemáky, ale i krumple a brambore);
v Modre (zemáky i krumple).

Približnú zemepisnú hranicu slova: zemáky či zemiaky atpod.
ukazuje na mape izoglósa č. 2.

2. Druhá najrozšírenejšia skupina slov pre zemiaky má za základ
novohornonem. slovo grzmdbirne, dial. grumbire, grommblr,
krumbeer atď. (Srov. Berneker, Slavisches etymologisches Wôr
terbuch, I, 81 a 82 a 622.) Sú to slová: grumbír, krumpire,
krompere, kompere, krompele či kromple alebo chromple, krumpole
či krumple a grumbole či grumble a gncmple, kruple, grule a
krompachy, krompašky či krompaky, krompačky a krompari.

a. Grumbír.
Tak volajú zemiaky pri severnej hranici župy Bratislavskej

na línii: Búr. Sv. Jur, Kuklov, Búr. Sv. Mikuláš a Búr. Sv. Peter
a severne odtial v Nitre v nárečí belohorskom popri iných menách
ako erteple či erteple alebo ertepue (pozri nižšie), brambory
a pod. Viď izoglósu č. 3.

b. grumpole či krumpole, krumpolce.
Južne od naznačenej oblasti (grumbír) v belohorskom nárečí

bratislavského slúžnovského okresu Malacky a v severo-západnej
polovici slovenského okresu bratislavského (Hochstetno, Zohor,
Stupava, Mast a Bystrica) upotrebujú formy: grumbole či krumpole
alebo krumpolce. Viď izoglósu č. 4.

c. Krumple — gncmple — grumble.
Meno zvyčajné vo forme krumple na západnom Slovensku vo

východnej polovici župy Bratislavskej v nárečí trnavskom, vo
velkej časti trnavského nárečia v Nitre, v okolí Prietrže vo forme
grumble, pri Senici vedia mena erteple, v južnej polovici nárečia
piešťanského a v nárečí hlohoveckom a vôbec v celej Nitre na
lavom boku Váhu okrem nárečia okresu Prievidza a časti okresu
Žabokreky, kde už je zvyčajné slovo zemiaky, takmer v celom
Tekove okrem malej časti slovenskej oblasti v okolí Pažiťa,
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v celom Honte, vo Zvolene, v okolí Brezna tiež vo forme kromple
a miestami (na pr. Beňuš, Mýto) i krompachy, krompašky, pri
Nemeckej a Sv. Ondreji grumple, v Novohrade vedia krumple i
kromple a v Gemeri vedia krumple častejšie kromple či krompele
ale i krompaky a krompačky a na gemerskom severovýchode
pri Polonke a Závadke upotrebúvajú i slova grule. Na slovenskom
východe poznajú krumple vo Spiši v okolí Levoče vedia iných
pomenovaní: gruľe, krumpire. (Viď nižšie.)
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d. Kromple — krompele — krompli — chromple.
Slova kromple poznajú vo strednom Slovensku, ako som už

poznačil vyššie, v župe Zvolenskej v okolí Brezna, v Novohrade
popri krumple a v Gemeri vo forme kromple i krompele vedia
krumple alebo tiež krompaky, krompačky alebo grule.

Na východnom Slovensku poznajú miestami y nárečí abaujskom
krompľi a v zemplínskom tiež krompíi (Úhor. Žipov) či chrompíe
(Michalovce) vedia zvyčajného východnoslovenského bandurki
či bandorki. Rozsah foriem: grumbole, krumpole či krumpolce,
grumble, krtimple, kromple atď. ukazuje izoglósa č. 5.

e. Krompachy, krompašky.
Tak volajú zemiaky miestami v zvolenskom Horehroní v okolí

Brezna (Mýto, Bujakov, Beňuš).
f. Krompaky, krompačky.
Miestami v Gemeri.
g. Krompari.
Mám doložené iba zo zvolenskej dediny pri hraniciach

gemerských na pravom boku Hrona, z Bacúcha.
h. Grule.
Vedia spomenutého gemerského severo-východu v okolí Po

lonky a Závadky a v Liptove Tepličky je slovo grule rozšírené
takmer v celom Spiši (v okolí Levoče poznajú na pr. i krumpire
a krumple), miestami i v Šarišj zväčša pri hraniciach spišských
(Plavnica, Lubotýn, Sabinov, Široká a Klembarek) a menej, ale
miestami i popri iných meaách [kompere, kro?npere, bandurky
atpod.) v nárečí abaujskom (na pr. Košická Bela.) (Srov. tiež o tom
u Czambela, Slov. reč I, 1. str. 510.) Viď izoglósu č. 6.

i. Krupľe.
V zemplínskom nárečí v okresu Sobrance užívajú miestami

(Hámre) pre zemiaky mena krupľe.
j. Kompere, Krompere.
V Abaujskej župe menujú zväčša zemiaky: kompere, kro7npere

alebo i krompli, vedia miestnych mien bandury, bandurky, grule.
Viď izoglósu č. 7.

k. Krumpire.
Mám doložené iba zo Spišského Podhradia vedia zvyčajného

spišského gruíe alebo krumpľe.
3. Svábka.
V súvislej oblasti, v severo-východnej časti nárečia turčianskeho

na východ od Turian a Sučian smerom na Kralovany, v celej
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Dolnej Orave celkom pravidelne, a v stredno-oravskom nárečí
hruštínsko-oravskom popri mene repa a zväčša i v goralských
nárečiach Oravy a takmer v celom Liptove okrem Tepličky pri
hraniciach spišských, kde je zvyčajné meno grule, upotrebúvajú pre
zemiaky mena švábka alebo švábočka. Viď izoglósu č. 8.

Vedia tejto hranice i na Polhore v hornej Orave.
4. Repa.
V súvislej oblasti slovenských nárečí strednej a hornej Oravy,

v horno-oravskom nárečí námestovskom a trstenskom a v stredno
oravskom nárečí tvrdošianskom v plnom rozsahu, v stredno-oravskom
nárečí bielooravsko-hruštínskom popri mene švábka, je zvyčajný
názov zemiakov repa. Viď izoglósu č. 9.

Inak kde-tu upotrebúvajú slova toho v tomže význame na
západnom Slovensku v župe Bratislavskej v okolí Pezinka (vedia
bumburd) a Mor. Sv. Jánov (vedia erteple).

5. a. Bandttry, bandurky, bandory, bandorky.
Zväčša v nárečí šarišskom, najmä vo väčšej východnej polo

vici, sú zvyčajné banditry alebo bandurky; na západnej hranici pri
Spiši poznajú i gruľe. Czambel (Slov. reč I, 1, str. 510) ukazuje
pre gruľe doklady zo Širokého i Sabinova, ale možno citovať i

iné miesta zo západnieho Šariša: Plavnicu, Lubotyn, Klembarek a i.
Viď nižšie pri grule.

Rovnako v Zemplíne pravidelné meno pre zemiaky je bandurky
či bandorky, vedia už vyššej spomenutých miestnych mien chrompľe
(v okolí Michaloviec) alebo krompli (pri Úhor. Žipove) a miestami
i v župe Abaujskej hlavne v časti východnej. Viď izoglósu č. 10.

b. Brambore.
V Nitre na Myjave a v Bratislavskej župe v okolí Bratislavy

a Sv. Jura. Viď izoglósu č. 11.
c. Bumbury.
V slovenskej časti seneckého okresu župy Bratislavskej:

v okolí Švansbachu a Igrámu. Viď izoglósu č. 12.
6. Bobále.
V Nitre na Brezovej a vo Vŕbovom a okolí.
7. Btitky.
Vo Zvolene vo Valaskej.
8. Erteple či erteple.
V sev. polovici nárečia belohorského, v Bratislavskej župe

v severo-západňom úseku pri Sv. Jánoch a v Nitre v okolí Skalice,
a odtial smerom južním a juho-východním na Popudin, Sobotište,
Senicu a Čáčov, popri iných menách: grumbír, repa, brambore.
Viď izoglósu č. 13.

(Pokračovanie.)



Flóra Kleinschnitzová:

LIST ĽUDOVÍTA ŠTÚRA DR. STAŇKOVI.

Zakľúčenie školského roku mávalo i v slovenskom Ústave bratislavskom
slávnostný ráz. Poslednie zasadnutie mládeže, konané v hodinách večerních,
bývalo povzbudzujúcou, nezapomenuteľnou chvíľou pre všetkých, ktorí sa
lúčili s Ústavom, idúc realizovať na životnej postatí, za čo sa v pekných
zápalistých hodinách oduševňovali. Spev a reči na rozlúčku boly zavŕšením
týchto „loučivých zasednutí", z ktorých sa členovia rozchodili pohnutí a hotoví
ku každej žertve za národ.

Tak bolo i roku 184?. Ľudovít Štúr vtedy k mládeži prehovoril ako vedel
najdôraznejšie a najprenikavejšie, berúc na pomoc všetku svoju výrečnosť:
bál sa, aby sa mu neporúcalo všetko, čo za dlhé roky nastaval. Mal cele
zvláštnu piíčinu horliť v reči svojej: „I což jest tak zlého u národu našeho
a Slovanského vesmés?... Vypínaní osobnosti, zvláštni vule jednotlivcu Slo
vanských nad vuli skutečnou, objektívni, v ustanoveních, zákonech Oustavú,
společností, obcí zrejmou a patrnou, a pak, neprorazí-li vúle zvláštni, prira
zená, formálni, zazlení na vec samu skutečnou, objektívni, jest porok, kterýž
vyrkla pŕirozenost nad nami, jest červ, jenž hlodá ve vnitrnostech našich a jenž
podežral ty nejpéknéjší, nejnadéjnéjší skutečnosti a stavby pokolení našich."1

Ústavu bol totiž odrazu zkrsol protivník v mládeži samej — „palácová
revolúcia", ktorá by ho bola zahubila, nech ju v kritickom okamihu nezlomí
Štúr silou svojej osobnosti.

Chystalo sa to už dávno. Ján Francisci vo svojom životopise spomína
iba to, že v rokoch 1841—43 boly škriepky o nové ustrojenie Ústavu, pri čom
sa mládež rozpadla na dva tábory: na „konštitucionalistov" alebo „auto
nomistov", ktorí chceli Ústav mať sriadený slobodomyseľne, a na takých,
ktorí boli za prísny poriadok a za väčší vplyv profesorátu na Ústav.2

Viac o tom rozpráva Janko Kalinčák vo svojich „Rozpomienkach na
Ondreja Sládkoviča".3 Už od časov Červenákovho odchodu do Halle roz

padávala sa mládež na dve stránky v otázke správy Ústavu: „Vzory poľské
a ruské malý vtedy u mládeže veľké závažie, podľa čoho obracaly sa vtedy
i sympatie na tú alebo onú stranu, t. j. k pozitivismu a tak zvanému libera
lismu... Bol to výpuk snahy vznešenej za zvelebenie národa svojho. Len
náhľady o spôsobu boly rozličné. Keď dospelí ľudia driemkali, hýbala sa,
neobzerajúc sa na nich, mládež samorostle, i tvorila si samostatne, od nich
neodvisle cesty života." Potom rozpráva, že r. 1842, kým bol v Bratislave
ešte i Sládkovič, „Štúr chcel znova usporiadať Ústav i pôsobil na mládež,
aby si stanovy Ústavu paragrafovala, tak žeby potom žiaden úd Ústavu nič

1 Pozri Sborník Mat. Slov. 1924, str. 5.
2 J. Francisci, Vlastný životopis. V T. S. Martine 1909, str. 36.
< Sokol 1862, str. 444.
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ľubovoľne robiť nemohol. Ale nepáčilo sa to mnohým, v tom všetkom akýsi
nátlak na mládež vetriacim; povstaly teda dve strany: Štúrovská a Antištú
rovská, o rok gemerskou od nás menovaná. — V Ústave prijala sa predsa
naostatok zásada formulovania stanov... schádzali sme sa k cieľu tomuto
v Drevovej ulici u Ed. Škultétyho. Bolo tam hádok!... Najtvrdší oriešok bolo
však určenie pôsoblivosti výboru. Na otázke: Čo je výbor? sme si celých
osem hodín hlavu lámali, až sme sa naostatok povadili; a síce tí... nám
do ruských absolutistov a knutárov nadávali, my zas Gemerčanom do poľských
sebevoľníkov a odporníkov každej sriadenosti. Naostatok sa dobrý náš priateľ
Francisci jakožto zapisovateľ Ústavu, t. j. hlavní úradník a náčelník gemeiskej
strany, potkol, vypovediac: ,Vidíte, výbor je kvet a druhí sú masa Ústavu!'
Roj včiel nehučí tak, ako zahučali to počuvší vrstovníci naši. Obe stránky
malý predtým rovný počet hlasov; teraz zostali gemerskí údovia výboru
sami. Ústav sa teda zriadil v smere prísnom, disciplína, ktorú škola neznala,
sa v Ústave zaviedla a vplývala mocou svojou na mládež i vtedy, keď táto
do Levoče vyvandrovať musela a práve v Levoči v ohľade tomto do naj
tajnejšieho extrému prešla."

Toľko vraví o veci Kalinčák. Ale obidvaja, Francisci i Kalinčák, mlčia
o tom, že neostalo iba pri škriepkach, že r. 1842 došlo i k vzbure proti ná
mestníkovi Ústavu. A s touto revolúciou v súvise je Štúrova reč, po
vedaná dňa 18. júna 1842 v „Ioučivém zasednutí"4 — je ohlasom
toho, čo sa bolo v Ústave krátky čas predtým stalo. Že je tak, vysvetľuje
nám Štúr sám v liste, ktorý (s láskavým dovolením správy Národnieho Múzea
v Prahe) tuto podávame. Písal ho dr. Stankovi, pražskému lekárovi, ktorý
slovenské pohyby s velikým záujmom pozoroval a s mládežou bratislavskou
bol v živom spojení.

V Bŕetislave 1842 dne 19. června.

Velectený Predrahý Pŕíteli !5

Psal sem p. Šafárikovi obšírne p representacii a vyslanství
našem, které již skutečné bylo ve Vídni a nade všecko naše oče
kávání pŕijato bylo. Zrovna je tam již ve Vídni čekali. Na čele
byl velebný, 68-letý šedivý kmet, náš Superintendent Jozef}', a pri
nem ješte čtyré. Slováci vyslovili zde prvníkráte pred vládou,
vlastí a svétem sebevédomí své! Vec velikých následku, byť nám
i nie shúry polehčení neprišlo. Ale máme i proto silnou nádeji.
Podpisu bylo 179, rozumí se, že jen samé verejné osoby. Kdyby
bylo času bývalo a mohli bychom byli proniknouti i do nejzazších
koutú, kam pošty nedosahují, a kam sem ani našich hodných
jinochú jako poslu posiati nemohl pro jejich vzdálenost (nebo do
bližších šli), bylo by bývalo ješté dvakráte tolik, ba trikráte, a
kdybychom [byli] dali soukromým osobám podpisovati se, bylo

4 Sborník M. S. 1924, str. 1.

' Počiatok listu, podávajúci vyúčtovanie z odpredaju kníh, vynechávame.



Strana 80 SBORNIK MATICE SLOVENSKEJ Sošit 2

by bývalo podpisu na sta a sta... Ale o tom všem Vám p. Šafárik
obšírnéji povi.

Včera dne 18. byl nejpéknejší den posud v životu mém; já
ješte i dnes celý ve vytržení. Pŕes rok totiž byl sem já ovšem
náméstníkem pfednášejícím pri Oustavé našem, ale ponévadž já
v pracích tonul, i najednou mne p. prof. Palkovič ve všem námést
níkem jmenovati nechtel, aby nerozdráždil nepŕátelu našich, číha
jících na mne, jmenoval p. Hodžu6 v praktických hodinách, které
se rovne jak theoretické dvakráte v týdnu drží, svým pomocníkem
čili náméstníkem druhým. On již v téchto predsedal, ačkoliv i já
sem každý druhýkrát pfítomen byl. Mezi ním a oudy Oustavu
byla v prubéhu roku vznikla nedorozumení, která konečne v plápol
vypukla, a ponévadž tito nerozdelili osobu námestníka od osoby
zvláštni, prešlo to potom i v boj proti námestnictví. Slovanú vubec
živel a charakter jest subjektivnost, mající ovšem v sobe zárody
veliké, ohromné budoucnosti a epochy, ale dosud byla hlavní prí
činou staletých neštestí našich. Tvrdili konečne, že zákonu Oustavu
netreba, že jest si každý zákonem, že každý svou vúlí se fíditi
má atd. V máji sem byl s nejdražším Hodžou7 ve Vídni, kterýž
chtél predbežne audiencii pŕipraviti, a já chtél predbežne o noviny
u Kolowrata se ucházeti. Ale sotva sem tam den byl, pfichvátá
list z Bfetislavy i narychle mne volá, nebo se všecko kývalo a
zapálilo. Nechav Miška H[odžu] ve Vídni, spéchati sem musil.
Pfijda, hnedky mél sem u sebe vyslanství z nespokojených, pfed
nášejících žádosti své a osvedčivších se na počátku, že oni od
veci své ani na krok neupustí. Predstavil sem jim vec, ale vášne
byly velice zbouŕeny, než aby byli mohli ji tehdáž pojmouti;
i upokojil sem je jinými duvody. Bylo zevnitŕne ticho, ale podtají
oheň tím více horel a tu i tam vybuchoval. Vida to, myslil sem
již p. Palkoviče žádati o plnomocenství, nímž nadán bych byl vy
stoupil se vší prísností a zamezil další cestu bezuzdnosti, nebo
obetovati nekolik — byť to jak horké srdci mému bylo bývalo,
anť jsou jinoši ti jináče výborní a znamenití — jest svätou povin
ností pro vec. Hodža, bratr Miška8, stál ve všech outocích a
pravdivom ohni jako škála tak, že samých jich to zarazilo. Pro
táhli sme véc, nebo to nejopatrnéjší bylo, a já sem byl pfesvédčen,
že nespokojní konečne upustiti musí a o jiném se presvedčí. Prišlo
včerejší poslední loučivé zasednutí, kteréž se obyčejné večer držívá.
Hluboce sem pojal dúležitost okamžení tohoto, nebo pakli by byly
zásady jejich zvítezily tehdáž, zostane rána Oustavu a rozejdouce
se, naše mladíky a Oustavy nimi naplní, čímž naše véc za krátky
čas se rozpadne a nevyhnutelné jest ztracena. Drželi oni nejprvé
reči, pak konečne držel sem já dlouhou. Drahá duše! Ti nejtvrdší
jak kámen rpzplynuli v slzách, pokfikování v síni bylo náramné.
Zavznél ješte loučivý krásny čtyrhlasový zpev, po nem závrativé
pokfikování. Spéchal sem ze sine, ale pokfikování nebylo konce.

6 Ondreja.
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' Michalom Miloslavom.
s = Miškov (Michalov), spomenntý Ondrej:
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i musil sem se vrátiti. Vstoupil sem, ale sem byl pfemožen citem.
Nemohl sem k slovu pro volaní, až konečné promluviti sem mohl:
„Sláva veci naši!" Náramné Sláva zavznélo ješte a stalo se ticho.
Drahá duše! to byla boufe, to bylo vítézství závrativé! Všech
sem z ouplného srdce pfesvédčil. že máme život, máme budoucnost.
Nemohl sem spáti noc a dnes ješte celý sem v zápalu.

Byly vétší radovánky již dány osobe mé, ale verte mi, ty
nemají pro mne významu a jsou mi docela nepatrné, nebo osoba
má jest mi pradiem v zápalu pro véc naši; ale včerejší radovánka,
včerejší vítézství bylo sväté veci naši. Den tento byl nejradostnJ9$?i?
živoca mého, neh.ť na nem se ustaví, ustaviti musí budoujénost _
naše. Mluvil sem konečné v reči mé o nerozlučitedlnosti vjjäci'Siasi
s Čechy. Snad na jeseň pošlú Vám tu reč. Než nebylo to éoslédní
vítézství. Vlastenci naši silné na tom pracují, abych byl vlšjjíh do
snemu. Dalby Búh, aby se podarilo! Mám dobrou nádejiV^kišení
jakovési nepfemožitelné. Pohleď, Bože, na nás z nebe! —%t:>jäQ
vršení radosti dnes prišli naši Srbové pravé ke mne, se za'paíetjív
mluvíce o Kolu ilirském, nebo sme první svazek dostali pfe&r&C
včerem. Nová nám jde doba, nová epocha.

Smetanovu fysiku sem prijal. Více našincú ji chtélo míti, ale
sem dáti nemohl. Dají si ji donésti knihkupectvím. Jest to utešené
vydaní. Oh, Vy pilní, Vy pracovití Bratfi Čestí! Sláva Vám!

28. neb 29-ho tohoto mésíce odcházím do Tater, do domu.
Vrátim se s počátkem záŕí a budú zde již jisté 7-ho. Prosím Vás
vroucné, pište mi po ten čas, prosím Vás o to, Nejdražší Pfíteli
Český! Oslovte list svúj p. Pressburg-, Tyrnau, Topolčany

zu Zay-Ugrócz, Trench. Comitat. Schovanec muj
9. jehož sem posud v historických a politických

vedách, nimiž sem se na université bavil, vyučoval, odchází nyní
do Paríže k vyslanství. Ztratím tuto podporu, ale všickni, co jich
máte uvedomených a šlechetných na Slovensku, búdou mne pod
porovati, na čele Kollár a Hodža, ráz žulový a duše čistá jak
prameň pod Kŕiváném. Podporujte i Vy mne ješte za nékterý
čas, nebo doufám, že brzo budú samostatné stati. Ano, Bratfi
Čestí! Slovensko se jednou povznese na výsost Tater a s jejich
výsosti, obratie se k Vám k západu, bude Vám blahofečiti. Nie
a nie nám neprekazí!

O Ilirských záležitostech psal sem p. Šafárikovi. To jsou dú
ležité veci; ptejte se ho na ne.

Včerejší den jen to mél bolestného a smutného pro nás, že
mi psal Kollár, jak náš úbohý Červenák v posledních dobách
života svého již postaven jest. On vadne na souchotiny: škoda
mladíka pilného, ochotného!

Den 23. kvetná obnovili sme v paméti.10 Stojíť on pro 18.
' Nečitateľné.

10 To je vlastne odkaz pre Bohuslavu Rajskú, švagrinú dr. Staňka, ktorá u neho bývala
a dna 23. mája 1S41 s druhým švagrom svojím, dr. Fričom, navštívila mládež slovenskú v Bra
tislave. O tom viď v budúcich Slov. Pohľadoch 1924 článok „Ľúbostný román S. B. Hroboňa".
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červeň dosud na druhém místé. Byl zde práve Miško H[odža]
z Liptova. Bloudili sme samotní po bfehách Dunaje v hovoru
0 veci naši.

Znáte-li Vy H ? On sem pfišel s p. Týlem. Našinci
mu dali vdéčné byt za dva mésíce. Ale p. M nám po
védél, že jest on v Praze ze všeho tovaryšství vyloučen i zle jej
líčil. Zde též zadného podílu na veci nebral, i jinak se choval
proti určení svému a pochopúm našim. Slyšíce našinci to od p.
M , vypovédéli mu byt, nebo naši jsou svrchované mravní.
Pište mi néco o ném. Tváf jeho mnoho neukazuje. Je-li on sku
tečné poslán Slavojem?11 Buh s Vami!

Jsem Váš upfímný ctitel a pfítel
Lud. Š.

Odevzdejte, prosím Vás, tyto pfiložené Nezabudky poŕadateli
Kvetu, aby je vytisknouti dal.

Nitra již vyšla.12 To bude hluku! Tatranka tyto dny vyjde.
1 ta nadélá hluku. Ale nie to.

Úcty a srdečné pozdravení p. Palackému, p. Šafárikovi, p.
Hankovi a všem jiným drahým.

*

Toto víťazstvo Štúrovo nebolo iba chvíľkové. Nasledujúceho roku — 1843
— napísal i nové stanovy Ústavu pod nápisom „Saustava Austavu Sloven
ského v Bŕetislavé". Ale v život uvedené už neboly, lebo o pol roka neskôr
prišla katastrofa: Štúrovi úrady vzaly námestníctvo a mládež opustila Bratislavu,
aby nový život začala v Levoči. Či sa spravovala podľa „Saustavy", nevedno.

JOZEF MILOSLAV HURBAN DANIELOVI SLOBO
DOVI.

(1844—1881.)

Dopisy tieto, ako celok, pre Sborník získala dr. Fl. Kleinschnitzová od
min. inšpektora Jána Kabelíka, ktorý ich prijal z pozostalosti Hurbanovho
švagra, skalického" iSIovákä "Daniela Slobodu (1809—1888), evanj. farára na
Rusave pod Hostýnom, niekdajšieho spolupracovníka Kuzmányho ,Hronky'
a odborníka botanického (jeho ,Rostliníctví' vydala r. 1852 Matice Česká v Prahe).
Čo z listov tých tu uverejňujeme, to tlačíme verne, prepisujúc len starý pra
vopis Štúrovský spôsobom terajším.* Vynechané čiastky sú pre verejnosť bez

významné. Poznámky pod čiarou pridala redakcia.
Listy Jozefa Mil. Hurbana, ktoré tu tlačíme, sú pozoruhodné už svojou

otvorenosťou, ba príkrosťou, s ktorou sa vyslovujú o osobách a veciach, nám
'i Karel Slavoj Amerling, český pedagóg, ktorý veľmi sympatizoval so slovenskou mlá

dežou. I o ňom viď spomenutý článok „Ľúbostný román S. B. Hroboňa".
12 Ročník I, 1842, po česky písaný.
* Niektoré miesta, bohužiaľ, nebolo možno prečítať.
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často blízkych a drahých, tak na pr. o Ľudovítovi Štúrovi a iných. Ale práve
tento nekompromisný sangvinizmus, ktorý nesputnane sa prejavuje všade, kde
sa vec dotýka citu, verne charakterizuje i Hurbana samého a jeho vlastnie
účinkovanie. Jozef Miloslav Hurban, rodený literát, publicista, politik, teológ,
Hurban prenikavý pozorovateľ a rozhľadený sudca nášho spoločenského a
národnieho života, ako ho známe z jeho životnieho diela, a nie na poslednom
mieste Hurban priateľ, javí sa nám v týchto listoch vypuklo a verne. Súkromné
prejavy z r. 1846 a 1847, z času osobného nedorozumenia, o Štúrovi, a re
trospektívny úsudok o ňom z listu poslednieho sú toho význačným svedectvom.

J. V.

I. Hlboké, 13/4 1844.

... O Morave viem všetko — lebo som dostal od Šembery
a Slottu listy; je tam veru bieda väčšia lež u nás. U nás sa hýbe
novejšia škola dobre; a budeme skoro môcť ukázať, čo Slováci
môžu. Česi a Moravci — zvlášť ale Ceši sa duria teraz proti nám
— a my stojíme stále pevne v tom, čo je spasenie Slovákov. Ne
beský aj s Furchom nevedia, čo je poézia, Nebeský za to — že
hovoril o Furchovi tak ako o básnikovi a Furch že si myslí, že
je básnik. To je vrnkanie na gajdy, čo Furch — a škriekanie na
husle staré — čo Nebeský hovorí.1 Dobre vravíte — risum tene
amis amici...

Strojíme sa zas do Viedňa. Naša vec rastie zo dňa na deň.
Daj nám len Bože trpelivosti a viery v mnohonásobných našich
trápeniach . ..

II. 12/1 1846.

. . . My tuná žijeme šťastne; lebo aj naše domáce štestie, aj
pokrok našej veci národnej nám k spokojnosti sa daria. Žijeme
v ustavičnej radosti aj nad prospechom našich domácich aj nad
zdarom našich národních dúležitostí. Nieto skoro dňa, čo by nás
dáke dobré novinky hneď v novinách hneď v lištách nedochádzaly...

Či čítate Vy tam na Morave naše Noviny slovenské ?2 Hanba
je to na Čechov, že ani len jeden výtisk z Novín našich ta ne
chodí. No ale veď čas vari všetko zahojí. A aj Čechovia sa pre
budia k povinnosti národnej . ..

III. 8/5 1846.

.. . Ide to tuná teraz hodne rezko a švižko. Slovensko te
rajšie — a len Slovensko pred trima rokmi sú veci celkom roz

1 Isteže mladý Václav Nebeský, umný vzdelávateľ Boženy Nem
covej, o priateľovi Furchovi hovoril priaznivejšie, než zasluhoval, asi tak,
ako mladý Hurban v svojom Cestopise z r. 1839 o veršujúcom Voce
lovi. Ale inak Nebeský ako literárny historik a kritik v rokoch štyri
dsiatych a päťdesiatych minulého storočia dokázal, že vie veľmi dobre,
,čo je poézia.

2 Štúrove ,Slovenskje Národňje Novini s prílohou ,Orol Tatranskí
od r. 1845.



Strana 84 SBORNIK MATICE SLOVENSKEJ Sošit 2

dielne, sama rozdielnosť storočných princípov čo deň to deň sa
v jedno steká a slieva. Aj reči rozmanitosť — literárnej — sa
ustáluje a konsoliduje v kristal jeden velebný slovanskej reči. Vy
protestanti tam — neviete predsa dobre chápať naše dúležitosti;
darmo je — musí sa v hýbaní žiť — keď sa chce hýbania po
chopiť.

Teraz ale nám nastáva boj vnútorný. Čechistovia sa chápu
na kriedla pod vodcovstvom Kollárovým3 a dákeho Dianišku,
v druhom roce medicinera vo Viedni. Kollár pre svoj materializm
a z ľútosti nad pádom svojej teórie o všeslovanskej vzájemnosti
a jeho slávuvania Slovanov; Dianiška, človek obmedzený, viac
zelinkám ako duchu rozumejúci, z osobných hnevov vproti Štú
rovi a mne píše akúsi brošúru, tento vo spojení s Čechátkami
daktorými. Ale my sa im len smejeme, lebo oni už neskoro pri
chádzajú k boju; my sme zaujali školy, literatúrou život, duchom
precitlejších ludí na Slovensku, talenty budúcnosti sú naše, tak že
vec u nás čo deň to deň viac víťazí. Osobné ale na nás vyhodiť
sa majúce strely — my odhodíme od seba. Oj a ja som teraz
velice dobrej vôli, nekúpi odo mňa nikto nič. Na dvev strany sa
teraz sice mám čo brániť; Unistia4 na mňa samého, Čechistovia
ria mňa a na Štúra sa oboria a vylejú. Ale Šmittu, ktorý vydal
proti mne jednu biednu kázničku, som už zmrvil, neprišlo to ale
ešte z cenzúry. Vydávam teraz Pohľady Slovenské, vedecký ča
sopis, tam dostanú po nose Čecháci, prvý sväzok teraz prepisu
jeme do cenzúry. Jesto teraz u mňa roboty dosť; mám ale pomoc
na Ludevítovi Šulekovi. A tak to živo ide i pri novinách, v Pešti,
v Bystrici, v Levoči, v Mikuláši, takže nám je teraz ozaj čo sveta
žiť. Rozumie sa, že všetko ide v najväčších bojoch a šarvátkach.
Slovenčinou sa Slovensko vzkriesilo. Knihy slovenské sa na
úchvatky míňajú, Lichardova Pokladnica5 pred svojím východom
do teraz už 1000 odberateľov predplatných má. Môžeš si pomyslieť,
že najmenej 1500 sa bude musieť dať tlačiť a to je už veru veľkô
obecenstvo, akô ani Palkovič s jeho Češtinou ani Fejerpataki so
svojou polovičatosťou mrzutou pri všetkej nepatrnosti ceny nemajú.
Jeden tisíc výtiskov mojej Únie6 bude teraz už na málo miestach
k dostaní; rozchvátaly sa razom. Slovo o Spolkách miernosti sa
u mňa v 50 ex. za dva dni rozchytalo. Z 50 Nitier ja nemám už
iba 3 či 4 výtisky. Beda a rata7 v 3000 výtiskoch sa len v Horních

3 Hlavne v známych Hlasoch o potrebe jednoty spisovného jazyka
pro Čechy, Moravy a Slováky, z r. 1846.
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4 Prívrženci snáh o sjednotenie protestantskej cirkve augšb. a hel
vetského vyznania vo vtedajšom Uhorsku, proti ktorým Hurban pole
mizoval.

5 .Domová Pokladnica. Kalendár na rok običajni: 1847. Ročník
prví. Vidáva: Daniel Lichard. V Skalici.

6 ,Unia čili spojení Lutheránu s Kalvíny v Uhrách, v Budíne 1846,
7 Aug. Hor. Skultétyho ,Beda a rata', v Levoči 1846.
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stranách za 3 týdne rozchytala; v Orave samej predal Cochius
veľkô množstvo kníh slovenských, prenumeranti na Noviny sa čo
deň to deň množia. Vidíš, brat môj drahý, vidíš, že to u nás vi
ide pekne! A Boh dá, že za rok za dva celkom sa usporiadame
a aj do vyšších vecí zasahuvať budeme moci. Ej švagre — švagre,
keby si mohol medzi nami byť — zrástol by si za jeden rok na
výšku lipky Tvojej v Lipnici Sobotiskej od radosti nad životom . . .

... Pozdravte od nás Pána Blahoslava a odo mňa všetkých
dobrých bratov Moravských, Slovensku jeho z mŕtvych vstanie
prajúcich.

IV. 21/6 1846.

... Zariekol si sa už písať o našich veciach. Veď už ani nemáš
čo písať? Pochybuješ o princípe našom —a teraz práve Šafárikom
si za jeho náhľad zaujatý. Tak sme sa už srozumeli. Vy máte
Hlasy — my máme ľud náš a hlasy také sbierať nebudeme.

Ty máš náhľady dobré, ale ver mi, keby si prišiel sem, sám
by si videl, že by si pre ne inšieho sveta nenašiel, ako je ten,
z ktorého pošli Devanovci a ten Maďar8, čo, prepytujem, hovniválom
nášho Orla pomenoval. Proti Štúrovi si tiež natoľko zaujatý, že
pre jeho (hej, hej, veľkú) osobnosť a chvastúňstvo nevidíš veci,
ktorú on vedie. Materiál má Štúr veľký, dialektiky nemá, ctižiadosť
má, presvedčujúcej moci nemá: ale pravda veci našej, ktorú on
vedie, teraz je predsa na vzdor toho mocná a znamenitá. S Kollárom
on zle začal, písal mu list predkom; ale Kollár postupuje so Štúrom
huncútsky, lebo súkromný list, ktorý nadto ani celý nedal vytlačiť,
verejno trhá a súdi.9 Od Kollára je to ničemnosť. Hlasy bude Štúr
v brošúre replikuvať, a stroji on sa tak pokračuvať, ako Ty sám
radíš, mierno, skrovno, dúvodami a čo ja už viem, aké Vy máte

8 .Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Mora
vany a Slováky. Spisu musejních číslo XXII. V Praze 1846'. Na str.
185: ,XV. Jan Dévan. (Slova božího kazatel ve Bzincích, jménem
mnohých Nitranských Slovakii.) Clánek do nemeckých a maďarských noviu
poslaný na počátku r. 1846'. Na str. 186: ,Opravdu, Slovensko celé ne
méloby pošetilcu téch nékolik poslouchati a od nich se trýzniti nechá
vati! Ano, slyším, že i naši milostivé a otcovské vláde se tato feč ne
líbi, ponévadž knížata rakouská radi československý mluví, nikoli ale
horňácky aneb radéji pltnícky a čipkársky'. Na str. 200: ,XXIII. Hlasy
spojené Sam. Krištófiho, seniora Békešského, Daniele Zajace, Jana Kutlíka
a jiných. Na str. 203 : ,Každá reč a literatúra musí míti svou, a tak
ŕeknu, knihovčinn, která není nárečím, ale národní rečí. Štúr, jak slyším,
jest jináče učená a spusobná hlava: tím více tedy to k politování jest,
že ten, který mohl býti životodárcem prítomnosti i budoucnosti, pretvoril
se v šakala, hroby otcuv rozrývajicího a na jejich kostech zuby sobé
zatupujícího, a svého vysokolétati chtéjícího Orla že najednou zmenil
v hovnivala (maďarsky szar-hajtó-bogár).'

9 ,Hlasy str. 127: ,Odpovéd Jana Kollára na psanl Ľudevíta
Štúra ode dne 7. unora 1846.
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o replikách pochopy. Ja som sa s ním o tom shováral — a po
disputuval. Ja teda budem v mojich Pohľadoch Hlasy recenzovať.
Ale celé Hlasy budem brať s medom aj voskom — a nie ako
Ty radíš, len Šafárika. A veznem to tak — že tie „hovnivály"
Museum vydalo, že tie „kočištiny ..." až po „Čechožrúty". . . .

Museum vydalo; že Museum, ktoré Slovákom doteraz nič neurobilo
dobrého, teraz totc-toto-toto- (a čo už tam hovniválskeho je) vy
dáva! Ja prostituírujem a kompromitujem Museum! Už čokoľvek
mierni a vážni ľudia povedia. Poviem ja aj slovo vážno — na
slova vážne, dúvodnô na dúvodné, krasocitnô na krasocitné. Hej
ale o suchu nenecháme tých, čo strkajú prsty medzi nás. už či
sú Devanovia či Musea české! . ..

V. 31/7 1846.

... A či by si mi do Pohľadov nemohol dačo vo výťahu
poslať? aby sme aj z tohoto ohľadu mali sa čím preukázať. Ja by
Ti to zoslovenčil. — U nás ide všetko dobre, až na mňa úbo
hého ! . . . Pohľady sa tlačia — na Hlasy české som ja obšírne
odpovedal10; čakám túžobne Tvoj súd. Ja som bez veľkých Štú
rovských longopeticií vec vychytil a kde tu aj ostrejšie pohovoril.
Ty si tú vec s dúverou chcel mať na mňa složenú; uvidím, ako
som Tvojmu očakávaniu zadosť urobil. Ale napospol — Pohľady
moje Ti k čítaní pre dúverný a priateľský, ale prísny súd kom
mendujem ...

VI. 14/12 1846.

Tvoj list, Švagorko môj drahý, som ja iba dňa 12-ho Pras.
prijal, zvedel som o ňom ale už predtým v Sobotišči, kde Tvoj
list Apkovi písaný sme oba čítali. Tento Tvoj mne písaný ma
obživil, nie len preto, že je v ňom priaznivý súd o mojom naj
novšom podujatí vyslovený, ale najmä, že tak spravedlivo si v ňom
súdil, aspoň, nechcem si prichvaľuvať to, čo je v ňom chvály pre
mňa, pravdivo si mi daktoré veci vytkol. Najmä čo do Kollára,
tu ja iste oľutoval som moju iróniu, ktorá je viacej obeť zapálená
Štúrovi a ktorý je nie jej hodný. Ja som v najväčšom ohni písal
to — čo je proti Kollárovi, tak že som perom hýbať nemohol —

a vidiac kam sa až púšťam, už vtody som to zbadal a prenechal
to na čas, potom ale už iba irónia mi sedela y^ pere. Všetko za
Štúra, ktorý bol náramne od Kollára snížený. Štúr ale teraz sa
mopašno si počína — a divil by si sa sám, kebych Ti vypisuval,
čo robí. Samá ctižiadosť a sebeckosť sedí v tom človeku. Nič ne
môžeme už s ním vykonať, priam dostávam list od Geromettu,
aj ten sa naňho žaluje, žaluje sa naňho Hodža, Kuzmány, Lichard,
Francisci a žalujem sa už aj ja najposlednejší v žalobách hojných
proti nemu — žalujem sa aj ja naňho. O tom ale viac indy, a
toto teraz len pre Teba sub rosa. Nech nevie druhý, čo je už

10 V 1. sväzku I. dielu Slov. Pohľadov 1846, v odseku Literatúra,
str. 35—67
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teraz medzi nami. Tvoj slovníček slov prostonárodních ma veľmi
potešil; Brat môj, ja to vyšej cením ako Ty. To je piesok pre
budúce stavivo slovanského života. Terajšie literatúry slov., bár na
oko vzdelané, sú iba kamenia k budúcemu staveniu slovanskej
vzdelanosti a literatúry, tej generál je im werden v týchto sférach,
ako Ty vravíš, ešte len triviálnych spôsobov reči. Len to sbie
rajme .. . Pan Boh daj, čo praješ nám a nášmu podujatí, ale sme
len ešte ozaj im werden! Kebych ja bol po česky písal — bol
bych už mohol dač aj mať. Takto sa ale človek len trápi a trápi.
Dostal som teraz priaznivé veci našej chýry. Štúr je veľmi v ceste
teraz, priam zato, že nie je redaktorom takým, akým by byť mal.
Všetko je to presiaklô jeho osobnosťou. Teraz mi Gerometta píše,
že jeho články nepúšťa v novinách, a o tých predmetach potom
on (Štúr) píše! Pomysli si: ale zachovaj to u seba. Ja som sa už
trochu tiež pohádal s ním.—

Týdenníkovi11 prajem štestia, ak ma požiadajú za spolupra
covníka, čo budem moci, to rád urobím; i tak ja veru po česky
rád píšem a ide mi to tuším nie veľmi zle! Aspoň vČeši radi mali
moje čechisuvanie. Natískať sa jim však nebudem. Škoda by bolo
Týdenníka, akby Oheral mal tendenciu diktuvať. To je nemecká
figúra, ten p. Oheral. Klácelovi by to mali popustiť celkom, čo
priam s reskíruvaním do času pár tisíc zlatých. Potom by sa to
iste odmenilo. Ja viem, že Morava sa do ak len orgán jej
bude v rukách Klácelových. Pan Boh požehnaj kroky Vaše! Ja
som už aj redakcii Týdenníka Pohľady poslal — vari bude si za
meňuvať; ak nie, doplatím. Havlíček mi neposlal svoje noviny.
Uvidím, čo urobí s N. rokom; 2. sväz. Pohľadov mu tiež pošlem,
a tak aj tretí. Jestli bude sedliacky groldus — nuž nech si nechá
tie 2 Ex. Pohľadov; ja mu za ne Conto ver nepošlem. Ej, keby
Klácel chcel napísať recenziu Cestop.: ja by ho ver nevyzradil, a
nevedel by o tom nik, iba my, a od nás by to žiaden nezvedel.
Na Svatopl. slávu ja nie som pyšný: ale už, prosím Ťa, sa to len
človek rád ohliada na ten vek, kde aspoň dačo svojho vidí. Uvidím,
čo povieš na pokračuvania moje v článku hist. literárnom — Tvoje
poznamenania si ja veľmi dobre skovám — a aj ichdakedy k dô
kazu, že chcem aj seba samého vydať súdu, vytlačiť dám. Ja som
dobrý Kazar budúci na Štúra, lebo seba veru rádvidím aj čo naj
ostrejšie posúdeného, zato aj môžem aj o druhom súdiť po pravde,
a toto viem, je Štúrovi strach a hrúza. Prujší diel Pohľadov — bude
mať veľa, to je pravda, plytkého. Ale ak sa udržia Pohľady —
bude to lepšie budúcne. Teší ma, že Morava takovú účasť vyjavila
naproti Pohľadom. Mená, ktoré spomínaš, som ja v pojedn. môjho
pokrač. v 2. sv. tiež spomínal — keby to bolo prv prišlo, bol bych
aj úžitok z toho vzal; no ale aspoň budúcne toho použijem . . .

M Ján Oheral (1810—1868), Moravan, chystal sa vydávaf ,Tý
denník, prvý toho spôsobu časopis na Morave; redaktor národne nebol
spoľahlivý a r. 1849 celkom prešiel k Nemcom.
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VIL 26/1. 1847.

88

Drahý môj Svagorko aj Svagrinka!
Ja mám syna, Svetozára Miloslava, narodil sa mi dňa 16. b.

r Ja môžem povedať, že som tiež ešte tak šťastného počiatku
roku nemal — ako je tento počiatok roku 1847. Nie len, že sa
mi syn narodil, ale aj ináč idú zprávy dobré so všetkých strán
o vecach našich verejných a pospolitých. Z Viedňa nám práve tú
radostnú zprávu píšu, že Jeho Jasnosť ráčila vlastnoručním Hand
billetom Dikasteriam náš Tatrín odporúčať a na podania zprávy
o ňom vyššiemu miestu dotierať. Daj Boh, aby to pravda bola. —

Ale naše Noviny sú zo dňa na deň horšie,vplanšie, prázdnejšie;
ozývajú sa so všetkých strán naši ľudia proti Štúrovi. O Pohľadoch
teraz v Orlovi stojí recenzia, nie je ešte ale dokončená.12 Hľadí z nej
Štúr a Štúrovstvo. Planej kus recenzie, chcel by haniť — silí sa
k vyhrabávaní chýb, ale ťažko mu to ide a chválu odpierať nie je
vstave — zato ju len tak akosi cez zuby prepúšťa, a ako má von
výnsť, vtody od hnevu zahryzne a ešte ju prekúsne. Ja som sa
smial na tom; Lajko ale náš sa jeduval. Mňa také veci nevedia
pohnúť. Ja ked budem chcieť posúdiť jeho Noviny a Orla — teda
mu poviem doprosta. Štúr sa na mňa krivým okom díva a zdá
sa, že ma akosi nerád vidí samostatno vystupujúceho. On by rád,
aby Pohľady boly len jeho pobočníkom: ale toho nedosiahne.

Lež, brat môj drahý, čo povieš na toto. Ja vidím, že pole
vystavenô v L sväzku velikô je a my ešte aj čo do pracovníkov,
aj čo do obecenstva slabí sme, aby sme ho mohli vyplniť. To po
znávam. Ja bych teda myslel, aby sa Pohľady stály zábavno-po

12 V čísle 51—53. z r. 1847 od Ctiboha Cochiusa. Je prísna, ale
zároveň uznanlivá. ,Akokoľvek velkú máme dúveru ku schopnosťam a vedo
mosCam p. H . . ., nemôžeme nevyjaviC našu nespokojnost s tým, čo sa
týka hneď samého plánu. Majú to byt „Slovenské Pohľady , okom a
duchom Slovenským sa má hľadieC na vedy a na svet; myšlienka a život,
teória a praxis sa tu majú ustavične spolu stretat — to myslíme
je pohľad Slovenský; my ale vidíme z celého plánu samo teoretizovania,
časopis nepraktičný ... Veda so školou a vychovávaním a toto so životom
sú v najbližšom sväzku, pán Hurban ale vychovávania naše, školy a ústavy
mládeže z Pohľadov svojich docela vytvoril. To držíme za nepraktičnô
počínania. Lebo čože nám budú platiť všelijaké pojednania a teórie bez
pohľadu na terajší stav vecí pozitívny, ktorý predsa chceme aby sa inakšie
utvoril, a pre kohože bude časopis učený, vedecký, keď nie pre našich
učených, profesorov, učiteľov, vychovávateľov, ba i samu mládež vedám
posvätenú ? ... Lebo už len človek musí hľadieť nielen čo, ale i pre koho
píše! — V oddiele umeleckom sľubuje už viacej praktičného, ako len
samé pojednania a rozpravy. Najspôsobnejšie a môžeme povedať po maj
strovsky sa bude p. H. pohybovať na poli literatúry, časopisov a recenzií;
tuto je on celkom doma, tu on má svoj už vybitý takt a tón, a preto
aj pohľady na literatúru nám najmilšie budú z pera samého p. redaktora,
ako to aj v tomto sväzku dokázal.
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učným časopisom, circiter ako Pútnik čo do zábavy, ale stranu
náučnú by sme si dľa svojho plánu zriadili. Dostali by sme hádam
aj väčšie obecenstvo. Čo mi poradíš? V 3. sväzku bych ohlásil
túto premenu.

Kvety v}'staly s novým rokom; chodiť sotva budú bez pre
numeracie. My teda chceme Havlíčkove13 držať; lež ako urobím
s 2. sväz. Pohľ., či ho mám len poslať aj Havl. aj Pos.14 grátis?
Už len vari pošlem, veď uvidím, čo urobia. Aspoň ja budem ge
neroznejší ako oni, tak že čo mi aj nezaplatia, ich neupomcniem.
Ja bez pár zlatých ta budem. Štúr sa poka . ..; sľúbil v posledných
číslach vloni, že sa pravopisom sblíži k Cechom (57), a teraz zas
odvolal. Viem, že mu to Havl. odplatil: a spravedlivo, lebo prečo
že má za bláznov mať ľudí a obecenstvo. Všetky noviny to vítaly
s radosťou, Včela, Kvety, Horv. Noviny len tak jasaly, teraz ale
neviem, čo hovoria na ten chlapčenský kúsek, Prijal sice / v mi
nulom (v daktorých katolíckych článkoch) a ov miesto ou, n. pr.
domíW miesto doterajšieho áomou; ale tým len bláznom uhovel a
sám sa vydal nekonsequencii; už sa smejú z neho aj naši, aj chisté,^
aj Čecháčkovia. Očujem, že mu veľa predplatiteľov vystalo; to ale
nehovor nikomu. Neviem sám, čo je vo veci. Ale bár ich aj držíme
— držíme ich len zato, že sú slovenské. Tak nám Štúr zatne bez
pochyby najväčšiu ranu . . .

A ten p. Legis-Gluckselig16 — kde a z čoho si ma tak
zaľúbil? Rád by som ho poznal, hádam by sa dalo skrze neho aj
na literatúru nemeckú učinkuvať, aby sa aj cestou tejto o nás
poctivejšie myšlienky do sveta dostaly. Ja budem aj Hankovi
písať... V 2. sv. Pohľ. sa podivíš — ako som „Mojim nepria
teľom , ktorí sa skrze jedného žida dali do mňa, vyplatil! Tento
sväzok je väčší ako 1. — Náš Svetuš je hodný chlapina, dobrý je
tak, žebys mohol s ním rany obvazuvať . ..

VIII. Na Brezovej, 4/1 1850.

.. . Lež čože Ti teraz písať? Ja som žil od času historického,
ktorý už preletel, ako uhorský zeman za časov blahoslaveno-ze
manských, nič som nerobil, čo by bolo mohlo oslavuvať panstvo
sveta tohoto, nič som nerobil, čo by bolo mohlo pomáhať zakladať
novú tyraniu nad národom naším! Toto je moja zásluha, a táto
bude hádam vďačnejšia u národu, ako trápenia sa skoro dvojročnô,
ktorô, to teraz vidím, pomáhalo len dosadzovať na kurulské stolice
našich tyranov! To je ozaj čertovský osud presvedčiť sa po dlhých
bojoch, že človek robil a maril sily drahé života krátkeho na roz
množenia sa toho, čo chcel podvrátiť a znivočiť! Toto je rezultát
môjho hľadenia od septembra 1849 na ukladania sa rozbúrených

13 T. j. ,Pražské Noviny s lit. prílohou ,Ceská Včela'.
14 Pospíšilovi, vydavateľovi ,Kvetov'.
'5 ,Cechisté, vtedajší prívrženci spisovnej češtiny na Slovensku.
16 Nemecký literát, zaoberajúci sa najmä českou históriou.
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vecí pospolitých. Naše ovocia zedol vlk. ktorého sme my zesť
chceli! Kossuth odišiel a Kossuthovci prišli. A my Slováci máme
teraz za naše práce — a za našu vernosť — a za naše obete,
čo máme? Ani to neviem pomenúvať, čo za všetko — všetko
máme. Hanák by povedal, že máme za to ... no. Hanákovi sa to
odpustí, mne by si to ani Ty neodpustil, kebych to povedal. Ale
item je tak, máme za to ... no, . . . no, .. . no, kakramente, nechce
to ven!

Je to vidíš, Švagre jnôj, všetko, čo Ti môžem písať. Také
veselo-smutné tragédie. Človek by teraz len básnikom mal byť,
keby nebol stav obleženia na zemi, a dali mu Passierschein do
nebe ideálov! Ale takto ani básniť nemôže človek, iba ak by' sa
mu chcelo verše robiť na Windu z Wetrného Hradca.

Maďari pri Világoši vyhrali a v Komárne korunu triumfu
svojmu na hlavu položili. Tí sú v úcte, čo s nimi držali, tí sú
v úradoch, čo rebelliu ztropili. a Slovan — čo lial krv (len
v Hranici je 17.000 vdov a najmenej dvarazy toľko sirôt), Slovan
skrovný stojí zas na boku!

To je sakramentská škola — ten život! Ja bych sa o
tejto pravdy možnosti nebol dal ani samému Platónovi, ba ani
Hegelovi presvedčiť! Sedemnásť tisíc vdov a tridsať štyri tisíc
sirôt len z jednoho kmeňa, z druhého, tretieho a štvrtého zas aspoň
toľko, a nič zato nedostať! To je hrúza.

Ale hádam nás Slovanov naposledy odmenia! Vederemo. A
naša slovenská literatúra? Tá je ohluchla, oslepla, ochromelá od
tedy, čo sme my vojaci prestali s perom sa hrať a nechali vedenia
týchto vecí iným, vážnym pánom. Tí, čo utekali, čo-čo-čo etc. etc,
tí podostávali úrady, platy veľké, sedia vo Viedni a diktuvať mieňa
zo svojich... život Tatrám! Ale my sa nahľadíme! Kollár, Kuz
mány17 — nechcú o slovenčine nič čuť; Lichard s Radlinským18 vy
dávajú noviny — a sú tiež ponížení služobníci a poddaní tamtých
dvoch. Oni sa spolu nanúkajú pri zvonoch, s ktorými vyzváňať
mieňa Slovenčine do hrobu. Na Slovensku ale sme my a naša
škola, ktorá bola vo vojne a teraz už doma súc, literárne pracuvať
bude. Že literárne veci viesť nevedia tí Viedenskí páni, toho nám
dosť dôkazov dali. My jim zas dač inšieho dokážeme.

Ale ký kuvik to už zas vykuvikal, že ja so Štúrom mienim
vydávať Noviny? To my máme v úmyslu, aj to vyvedieme, ale kto
to už môže vedieť, keď my sme s tým mlčali? Toho sa, hádam,
ľudia istí boja, zato s tým ako s hádkou uhádnutou po predku
vychádzajú. Uvidíme, ako sa veci ústroja — lebo teraz by to ešte
nebolo možno. My chceme dač dokonalého zaviesť.

Češtinu pre pohodlnosť svoju chcú z Viedni do Slovenska
viesť, a to Ministerium! To by nebolo zle, nech by to už len bolo.
Však by to i tak len slovenčina bola, bo šlechta slovenská sa

17 Vtedy univ. profesori vo Viedni a prívrženci vládnej politiky.
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18 Vtedy redaktori vládnych Slovenských Novín vo Viedni.
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nebude českej gramatike učiť. My ale pevne máme pred sebou
slovenčinou ľud vzdelávať. Ak sa štát dokonale zkristalizuje, a
Slovensko bude k jednej lebo druhej slovanskej zemi pripojenô,
alebo zem korunná pre seba, v tom budúcom páde sa i los slo
venčiny určí! S väčšou Slov. zemou príme iste Slovensko reč
väčšiny bratov svojich; ak bude s Maďarskom spojenô, zadrží
svoju reč, a ak bude o sebe korunnou zemou — podobne. To
je logika naša; bez určitých výminiek nepopustíme známy vzne
šený nástroj k povzbudení národa za neznámy a vierenepodobný!
Tu sa môže kto chce bár na hlavu postaviť — nepomôže si, bo
naše rozumuvania je na základe nutného, prirodzeného sa vyvino
vania národm'ch dúležitostí stanovenô.

Takto stoja u nás veci národňo-literárné. Ja začnem práce
svoje s 3-tím sväz. Slov. Pohľadov, na ktorom práve teraz pra
cujem. Budú celkom v tej reči, v akej sú prvé dva sväzky. Už
vieš teda zas môj pomer ku frakciám, ktoré sa medzi tým natvo
rily, čo som ja šabľu nosil!

Pýtaš sa, aké noviny čítame? Čítali sme Prcsse, Pressb. Zeitung,
Oesterreichische Reichszeitg. a Slovenské Noviny. Teraz budeme
čítať Nár. Noviny, Union a Pressb. Zeitg. Slovenské Noviny Viedenské
sa samy budú čítať, to jest predplácať; chodia totiž na obec darmo!

To je radosť také noviny vydávať; redaktor aspoň na nich
neškoduje, nakladatel má zisk, obecenstvo sa môže na druhé pred
platiť— a predsa ich dostane! Štát má peňaz dosť. Pýtaš sa, ktorý
štát? No bár ktorý, ku pr. Ruský a Rakúsky, títo dva spojenci
a kamaráti.

Apropos! SťažuVal som sa Ti, že na nás zabúdajú! A tu som
si sám dal oflinok! Na Noviny som zabudol, tie sa darmo dávajú
ľudu! Štát vedie náklad na ne. I no, zaplať Pan Boh aj za to!

Som zvedavý na tú Úniu19 Pražskú! To je... smiešno pre
mňa a môj sprostý rozum, spojovať Čecha s Nemcom. Ale Pala
ckého článok o federácii Rakúska — v Const. Blatt aus Bôhmen
je dač výborného! Lenže to sú perly Nemcom hodené! Oni ich
do blata zašliapu. Ani ja napospol veriť nemôžem, jako by sa
Nemci mohli dať odohnať od panuvania svojho nad Slovanmi
článkami novinárskymi! Das geht halt nicht! A Nemci v centra
lizovanej Austrii majú vždy ubezpečenô panstvo nad Slovanmi.
Palacký je ostrovtipný politik, ale tu sa mi zdá byť veľmi sangui
nickým vo svojej nádeji. Tú otázku nerozhodne iba jeden veliký
meč. Nuž ale veď uvidíme, jako bude Union pokračuvať; Palacký
je hlavná podpora tohoto časopisu .. .

Abych Ti môj súd o Slovensku v krátkosti vyslovil, ver mi,
Brat môj zlatý, veliký pokrok je urobený. Národ sa vzchopil na
kriedla patrné. Povedomia hodnosti národnej, tento faktor večný
v histórii národov a človečenstva — sa zmohlo ode dvoch týchto
búrnych rokov o 50 rokov vyše! Ľud náš je napospol seriózny

19 Časopis ,Union .
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a vážny a chápe položenie svoje ako národ. Ešte tento stav ducha
nemá úst, ktorými by sa vyslovil, ale aj tieto dosť skoro nájde.
Jednotlivé kraje, ako stolica Zvolenská, sú práve úradníkmi ná
rodními obsadené. U pospolitých obcí tých, ktoré nedržaly s nami,
ale boly do prích. Kossutovho zachvátené, sa vzbudil cit kajícnosti,
ľutujú a želejú náramne poblúdenia svojho a s túžobnosťou velikou
čakajú času toho, v ktorom by jim možno a dopriano bolo do
kázať sa vernými svojmu národu. Ja mám veľa príkladov takýchto
obcí, ktoré komise vyslaly s tymato osvedčeniami svojich ľudí.
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Et hoc bene!
Takto sa zobúdzajú národy! Post tanta discrimina rerum

tendunt Slávia in Slaviam!
Tešilo ma veľmi vo Tvojom liste čítať sympatie Tvoje za

Slovenčinu. Len v tejto je možnosť slovenského rozkvitu. Keď sa
národ vzdelá, zobudí, morálne zvýši, už si on potom nájde spôsob,
ktorým sa stane aj iným bratom srozumiteľným. Mne veru nikdaj
neišlo o jazyk, ale o národ. Keď budeme mať slovenský národ,
potom bár po rusky, polsky, illirsky, propter augendam nationis
. . . et glóriám pjsať budem: pokým ale ešte ani len Slováci niesme,
nesmieme byť Čechami. Punktum!!...

IX. 7/2 1850.

(Oesterr. Correspondent, Nár. Noviny a Moravské Noviny ob
sahují zprávy a slovenském povstaní. V pražském „Pokroku" jsou
otištény reči Slovákú, konané na Kongressu.)

X. V Hlbokom 14/4 1851.

. .. Kebych Ti chcel úplno vypísať všetko, čo som už povy
konával, čo sa robí a deje, teda bych musel prinajmenej času dosť
a papieru viac ešte mať. Slovenčina je centrum, kolo ktorej sa
točia všetky otázky, ba všetky deje a nedeje.

Veľa je už tými pár sväzkami Pohľadov vykonanô, vykoná
sa ešte viac: ale času potrebujeme. Čiastku toho všetkého budeš
čítať a na ostatnô zavierať moci zo sväzku Pohľadov Septembro
vého.

Dlžen som Ti už dve odpovede. Ale vlastne odpovedi nepo
trebuješ; viem, že budeš mať na všecko dostatočnú odpoveď vo
sväzku Pohľadov za pár dní prísť majúcom i na Rusavu. My sme
už prelomili ľady, sám nebudeš veriť ani očiam svojim, ale tak je.
Katolícka strana Slovákov sa pridala k nám; ja som schválne
udržoval tú najpresnejšiu slovenčinu i s jej neorganickým, neslo
vanským pravopisom, abych mal, keď čas príde, hodne čo po
púšťať. Už teraz sa hodne k nám pridali a ešte sa pridajú lepšie;
my ale popustíme dačo, pravopis prijmeme tento a uderíme na
Čechov, aby sa odvrátili od ponemčilej svojej češtiny a pridali sa
k nám. To sa nestane, rozumie sa, a Slováci budú aspoň medzi
sebou spojení, a do času, kým bude vsje parusky, utrímu si ....
literatúru.
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Lichard stojí už sám. Radlinský i Paliarik odpadli od neho a
s týmito celá strana slovenských katolíkov. Ja teraz v tomto ohlädu
stále pracujem, dopisujem, do Pohľadov píšem, takže nemám kúska
času zbytočného . ..

Tento ale list má aj iný cieľ, a sice: Kmotrošvagre drahý!
Moje Pohľady žerú rukopisy a ja skoro ošediviem od práce! Po
máhej tedy, safraporte! Čítaš, hádam, moje Obozrenia literatúr!
Kde čo viem, o tom píšem a raisonirujem. O českej literatúre nie
nevím skoro! Ty viac vieš. Napíš mi teda raisonnement dáky o
českej literatúre, o čom chceš! O romantike, lyrike, histórii, ar
chaeologii, dobrom i zlom, eekání a iíkání. Mea pace — nech je to
i humoristické, Tvoje nápady o českej literatúre bych mal veľmo
rád. Napíš všetko, čo vieš. Však to ja vezmem na svoju odpoveď
a zrobím to všetko k mojim cieľom. Ty len napíš bez ostýchania.
Ty si i romány čítal a máš dobrý priehľad všetkého i zdravý
náhľad! Len sa chyť do práce čo skôr, a píš tak, aby v Novem
brovom a Decembrovom sväzku to výnsť mohlo. Lebo moje Obo
zrenia dôjde vo sväzku Októbrovom. Daktoré poznamenania si ja
zrobím dotedy, a Tvoje keď prídu k tomu, bude to dobro ku čí
taniu. Teš sa na sväzok Septembrový . ..

XI. 3/9 1851.

.. . Akože si spokojný s posledním číslom Pohľadov ? U nás
robí furore a má význam aj ta hore vyššie. Actie sa nám trochu
popravily, a my sme ľudia vďační; to poltronstvo Maďaronské už
predsa raz poznávať začali i tam hore. Nádeja jesto, že už ko
nečne prídeme do koľaje i strany škôl. Brat môj drahý — teraz
už Ťa prosím, zmýšľaj na odstránenia sa z tej Rusavy. Ja všetko
urobím za Teba, aby si sa dostal za profesora do Modry, kde
bude Akadémia naša, náš Vaimar, naše Atheny. Tam sa pohrnie
i mládež našavi všetko, čo je čelnejšie ....

Ľudevít Štúr bude konkuruvať tiež do Modry za profesora".
Naša strana v dištrikte je teraz už natoľko Pohľadami zkonsolido
vaná, že môže vystupovať víťazne bar v ktorej veci našej. Pro
fesorov si dištrikt bude voliť tých, ktorých platiť bude. A na gym
názium vyššom budeme všetkých platiť, podobne i na fakulte theo
logickej. Praeparandie učiteľskej profesov ale bezpochyby bude
Vláda platiť, lebo my sotva vystačíme natoľko. Ostatnie školy po
Dištrikte bude Vláda vydržiavať ... čo Slovensko výtečného má,
všetko sa shrnie do Modr)r. Tam si pripravíme zahrevu! Ó, moje
nadeje, moje sladké nadeje!! ...

XII. 28/1 1852.

.. . České časopisy, ktoré nám voždy memento mori privolá
valy — pre slovenčinu, jedon za druhým padajú do jamy, nám
vyhrabávanej. Na hrob Viedenského denníka by si mal hymnu
alkaickú spraviť. Vesna pôjde nezadlho za ním; Mor. Noviny Klá
celove, bar sú české — tiež už sa ztratily z Českého sveta a
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M. .... národní by hádam mal viac predpl., keby po slovensky
vychádzal. My sme sice ešte nie von z krizy, ale už aspoň tak
stojíme, že sa Pohľady samy vyplatia. Víd. denník prehajdákal
pár tisíc — a tož pújde — ba šel již spat.
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Nieto nad Slovákov, bar i tu veľa jest šepliet: ale národ je zdravý
a čerstvý. Tí, ktorí nechávajú polemiky o jazyk, majú dobre teraz na
Slovensku. Mor. Nár. Noviny (Oheralove) poznaly svoj čas^a vystú
pily s inšou nôtou; dá Boh, že prídu k rozumu i Česi i Češata...

Nuž a jakože — na Slovanský bál do Viedne nepôjdeš ?. . . .

Keby mi prišlo 300 predplatiteľov zajtra, pozajtra bych Ťa za refe
renta na ten skvelý bál vystrojil na útraty Slávnej Redakcie Po
hľadov. Ale takto Pohľady trpia hlady. Keby ich chcel dakto po
hladiť zlatou rukou, nuž by boly iné ohľady. Pohľady, ohľady,
hlady, ľady. Dobrý vtipálek Staroslovenský by sa už doteraz bol
mohol dosť navtipkuvať o tých sebe nepriateľských našich ob
hladoch .. .

XIII.
V Bielu Sobotu nomine et omine r. 1853.

Ja som celý teraz šachu odovzdaný . . . Veď teraz ani je nie
hodno velice čo inšieho robiť. Vyndem-li kam, hneď hrajú tele
grafy žandarmerie, kde som sa pohnul. Nuž mi je najlepšie doma
sedeť. Verejné pôsobenie teraz už iba takí páni majú, ktorým za
chrbtom stoja stĺpy plamenné á la hrabe Leiningen v Carihrade
a Menčikov detto v Stambule. Stambul a Carihrad a Carihrad a
Stambul, to je refrain terajších pohybov. Nuž ale už len predsa
raz toho Turka vzali coram. Leiningen ho nahnal do súry a uvi
díme, čo Baťuška Menčikov vykoná. Černohorci nás tu dobre za
bavuvali s tým urezovaním hláv Turkom a odobieraním jim kassí
Omerových a Kanónov nepremožiteľnej Porty. Tí chlapi dobre vy
viedli tú predehru k tým drámam orientálnym . ..

Tú Revúcu sme spomínali a spomíname. Ale už je to raz
s nami len zavše jednako, k ničomu sa nemôžu sobrať Slováci.
Celý proces povstal z toho. Vládny komisár sa zopieral tomu a
celé maďaronstvo gemerské ho podpieralo v tom, takže Revúckym
mešťanom všetko prekazili. Nuž tu máme z toho ovocie. Daxnera,
štátneho zástupcu, preložili kdesi do pekla do Košíc, aby nemohol
radou a pomocou prispievať ľuďom dobrej vôle, a tak všetko je
zas zničené. Stalo sa to ale všetko pôsobením nešťastnej smrti
Reussovej. Lebo tento starček, pokým žil, vedel tie impostúry
paralizuvať, stojac i u vlády dobre zapísaný a dúveru jej majúci.
Zato ako zomrel, hľadel Gômôry, vládny komisár, ešte len i jeho
syna, kaplána v Revúci, z kandidacie vyšmariť, tak že mali čo
robiť mešťania Revúcki, aby sa aspoň tu nemuseli dať preintri
guvať . . .

XIV. 1/9 1854.

.... No už teda nemám Ti čo písať. Pújčka sa so zápalom
— ako noviny píšu — všade robí; u nás je bieda, neúroda v poli,
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ohne, požáry, hlad, nahota, zármutek nad zármutek: ale požičia
vame predsa; to je najlepší dôkaz zápalu velikého. Lebo zápal pri
nedávaní a dobrom pití — ä la 1848 Viedeň — je vec ľahká:
ale nemať peňaz, mať hlad a dlhy a nahotu: a ešte požičiavať so
zápalom, to už je potom len naozajstný zápal! A tohoto zápalu
Austria naša zlatá, naša jedinká nádeja, pomoc a podpora, aj po
trebuje: lebo má nepriateľov veľa spolu i s nami! Jej teda dôle
žitosti sú i naše, ztadiaľto ten zápal pochodí. Päťsto millionov vraj
už bude skoro podpísané: a tak bude po starosti na čas! Príde
i lacnota i blaho i pokoj! . . .

XV.
8/11 1854.

.. . Orientálna otázka sa ku slovanskej kloní. A fúrie fran
cúzskej hrdinskosti — sa jakosi pomaly ošuchujú o piky kozácke.
I ten Sebastopol, čo padol s posádkou a 18.000 mŕtvymi do ich
rúk — ešte sa drží a 30 zahlobených diel francúzsko-anglických
v najnovejšom čase zdá sa zvestovať nemilé výhľady do budúcnosti
pontickej expedície!

Toľké veci sa na/ šachovnici sveta dejú. a náš svet šachový,
môj aspoň, docela umlkol. Čože Vy tam za Moravou na Morave
robíte? Čomu sa tešíte, čoho sa bojíte? U nás chýry idú, že bu
deme mať vojnu s Rusy; Rakúsy, Prusy, Rusy sú jednaké kon
covky, kto vie, ktorá ktorú pohltí! . ..

XVI.
1/9 1856.

.... Inšieho u nás málo zaujímavého. Otázka školská zas
stojí. Sišli savv Martine na Distr. Konvente, vystrehli — a teraz
zas čakajú! Žiadneho praktického taktu, žiadnej opravdivej vôle
nikde nieto. A capite etc. Nemá kto viesť tyto veci a záležitosti.
Jestli nás vláda nevytrhne z neistoty, veru len zas živoriť budeme,
až nás zachytí náhoda dáka nešťastná a veta po nás! Naše kňažstvo
zo dňa na deň viac padá, opúšťa sa, dorastať nevidíme nikoho, zlé
ústavy, horší profesorovia, ach, bieda to s ľudom naším! Lebo ľud
— ten ide po vecach sveta, a keď tí sú neslaní, čo majú byť
soľ — aké bude osolenie života! . ..

XVII.
19/3 1858.

.... Ja som si umienil Nitru československý vydať k budú
cemu Novému roku. Apko ma odrádza, že sa to ozaj neminie,
škoda že bude etc. etcv Ale ja sa predsa nazdávam, že by to malo
dobrý učinek mať na Cechov a Moravanov! Bude predsa väčšie
obecenstvo, a okolnosti všecky ukazujú na potrebu faktického sa
sblíženia kmeňov našich. Však básne by mohly — kratšie, roz
umie sa — aj v slovenčine byť spísané, to by neurážalo tak Čechov.
Materiálne čísla konečne rozhodujú i podobné otázky. Ale predsa
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nevydám ešte prihlás, lež budem hľadeť na puls siahnuť súkremnou
cestou, čo by sa o tom asi súdilo. A prosím Ťa, či by si nemohol
sa na Morave tak prepýtať, u našincov, na koľko by sa asi mohlo
rátať predplatiteľov ? Mohol bys zrovna riecť, že sa strojím vydať
Nitru českým spisovným jazykom, len že ešte ma zdržuje ohläd
materiálny, že totiž nemajúc nakladateľa, ani sám prostriedkov,
bojím sa, abych do škody neprišiel. . .

XVIII.
22/2 1862.

. . . Tam (na Slov. bale ve Vídni) sem bol s Helcelotom,
Tomkom, Riegrom, Zeleným, Tomanom, Ljubišom, Šemberom,
Ševčíkom, Štúrom20, Kuzmánym, Jesenským, Seberinim, Novákom
(z Oravy) a sto inými, ktorých mená sú v knihe Slávie dobre
zapísané. Dobre sme sa mali. Už to Slovanstvo Božie neusne
viacej, keby len Ježiše Pána lepšie poznali tí, jimž i dano jest
pjusobiti na lid! Mnoho pohanství se jeví i medzi temi liberalními
Češí. Veru že se tím neposlouží Slavii! ...

XIX.
17/5 1881.

. .. Tá prvá láska Štúrova ma osobne veľmo zajímala; lebo
zdalo sa mi — r. 1840—43

— že Wilhelmína bola Lude
vítom naším; ale toho som sa nenazdal, že by i Ludevít bol trochu
trafený býval. Chudák, on to tajil v hrudi svojej. Pozdejšie mu
sekla do srdca Maňa Pospíšilova21, ale i tá láska zostala len plato
nickou. Na pokon zarezala sa mu do srdca Adela Ostrolúcka, ale
i tá láska, najbližšia cieľa, ostala pre chudáka len platonickou.
Pekné sny a pekné žiale splodila v ňom láska, časná. On nebol
vôbec pre tento svet. On doniesol ovocie v ideáloch a nie v synoch
a dcérach! . . .

20 Buď Jankom, alebo Dionýzom.
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21 Mária Pospíšilova, dcéra známeho nakladateľa z Hradca Krá
ľovej, krásavica, ospevovaná najmä Boleslavom Jablonským.

Poznámka k textu piesní, vytlačených v prvom článku
tohoto sošit u. Vo fototypickej reprodukcii ostaly niektoré chyby.
Na strane 50. v piesni druhej čítaj: ,smutne kohút splvá ; na strane 53.
v druhej polovici piesne: ,rozmarín prekvz'/a ; a na strane 56. text má
zniet: ,dal bych vás poz/átiŕ, keby sa mi chcela frajerôčka vrátia

Sborník „Matice Slovenskej" vychodí v štvrťročních sošitoch trojhárkových
(48 strán v. 8°) redakciou Jaroslava Vĺčka.

Tlačou vlastnou a Kníhtlačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv. Martine.



/limské číslice od I <žo 11/7/1.

označujú župy slovenské
podľa 'prosiebo politického

rozdelenia,.

Župy:
I bratislavská župa,,I Nitrianska,
M Trenčiansku "

,

W Oravská. •>

V Liptovská, " ,
W Turčianska
W Zvolenská'
M Tekovská *

,
H Hontianska, "

X Novohradská, "

M Gem.ei-'ská
M Spišská " ,

M Šarišská'
SF JbaiĹJ-Tbrnianska ž.
ffl Zemplínska
JMUžhorodskás

Komárňanská
Ostrihomská

TÍ

Č. 1. žito, turecké žito a/ď. > kukurica =

C. 2. zemiaky, zemáky atď=

CA. grumpole, krumpole= *

C.6. grule *^w>
C.ô. svábka = *'•»«.
Č/O bandory,bandury=
C12 bumbury.

>C.d. grumbir =i :w"~-^~.
C. 5. krump/e, grurňplé a{i.= —

CT.kompere, krompere = ooooo

C.9. repa
CUbrambory =

CM erhple • = .*op <?<?

Vysvetlivky:
M.(_(4-i.»-« Hranice/Slovenska,
—• • staré žuanéAran ice,

rieky,
pohoria,,

>••• prióZi-žná hranica oélcLstis
;;•#/ w> slovenského jaxt/kats,

MilMitfai- národnostneZh.esZavenskéj
HIHI* ^^Miw^.


