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i. Ciele a problémy 
slovenského národného 
hnutia v rokoch 1861–1914

problém slovenskej autonómie: „okolie“

V druhej polovici 19. storočia bolo v Uhorsku približne dva milióny obyvateľov 
slovenskej národnosti. Väčšina Slovákov žila v šiestich severo-uhorských župách. 
Tieto župy sa v slovenskej tlači označovali ako Horniaky, Horné Uhorsko  a po-
stupne sa zakorenilo pomenovanie Slovensko.

Roku 1861 bolo vyhlásené Memorandum slovenského národa

Roku 1861 bolo vyhlásené Memorandum slovenského národa, v ktorom slo-
venskí politickí vodcovia žiadali samosprávu slovenských žúp. Táto samospráva 
slovenských žúp sa volala „Okolie“.

pasivita po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867

Nádeje na slovenský národný život v rámci autonómie stroskotali po rakúsko-
uhorskom vyrovnaní roku 1867. Vyrovnaním sa zosilnili maďarizačné tendencie 
v Uhorsku. Roku 1868 vyšiel národnostný zákon. Tento zákon kodifikoval ideu 
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jednotného uhorského národa, ktorý sa však zároveň bol stotožňovaný s ma-
ďarským národom. Maďarčina sa stala jediným štátnym jazykom: vo vyšších úra-
doch a školách sa mohla používať len maďarčina. Zákon pripustil národnostiam 
iba zriadenie vlastných kultúrnych a hospodárskych spolkov. Hlavným ideoló-
gom maďarizácie sa stal Béla Grünwald (1839–1891), ktorý vo svojom pamflete 
horniaky  z roku 1878 vyhlásil „veľkopriemyselnú“ maďarizáciu. Podľa jeho 
výrokov školstvo by malo slúžiť ako stroj maďarizácie: hodia do neho národnost-
né deti a vyjdú z neho maďarské. Roku 1874–75 dochádza (postupne v Revúcej, 
v Kláštore pod Znievom a v Turčianskom sv. Martine) k zatvoreniu troch sloven-
ských gymnázií. Roku 1875 minister vnútra, Kálmán Tisza zrušil Maticu slovenskú 
a úrady skonfiškovali jej majetok.

Následkom týchto nariadení sa  Slováci  utiahli do pasivity a táto pasivita charak-
terizovala slovenský národný život až do 90-tych rokov 19. storočia. V poslednom 
desaťročí storočia sa slovenské národné hnutie zaktivizovalo dôsledkom milenár-
nych slávností, ktoré tematizovali príchod Maďarov do Karpatskej kotliny.

Erb pripojených štátov a provincií rakúsko-uhorskej monarchie
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Dvojitosť slovenskej politickej orientácie:
stará škola – nová škola

Po neúspechu Memoranda sa slovenská 
politická reprezentácia dostala do zlo-
žitej situácie: skupina memorandistov 
(tzv. Stará škola) sa i naďalej orientovala 
na Viedeň a očakávala od cisárskeho 
dvora splnenie národných požiadaviek. 
Skupina okolo Jána Palárika kritizovala 
túto proviedenskú orientáciu a viedla 
prouhorskú politiku (tzv. Nová škola). 
Ján Nepomuk Bobuľa ako predstaviteľ 
slovenských podnikateľov v Pešť-Budíne 
začal od r. 1868 vydávať politický časopis 
Slovenské noviny, okolo ktorého sa 
usiloval zoskupiť svojich prívržencov. 
Nová škola vystúpila s kritikou Memoranda: požiadavky slovenskej autonómie 
(tzv. „Okolia“) pokladala za prehnané. Jej požiadavky na rozvoj slovenského 
národného života boli zamerané predovšetkým na jazykové a spolkové práva 
Slovákov.  Prouhorská orientácia novej školy však troskotala na zápornom prijatí 
z maďarskej strany.

úloha:

na základe nasledujúcej spomienky andreja mráza urči ciele, úspechy 
a neúspechy národného hnutia slovákov od roku 1861 do roku 1881.

„Slovenský život v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, po páde bachovského ab-
solutizmu, šťastne a úspešne organizoval svoje národné a kultúrne sily. V požiadavkách, 
vyslovených  v Memorande z r. 1861, formulovali Slováci svoj maximalistický politický 
program, ktorý vo vtedajšej situácii zdal sa im byť uskutočniteľným, najmä pri bezrad-
nosti Viedne v usporadovaní uhorských pomerov. Na poli kultúrnom postupovalo sa ešte 
úspešnejšie. Bansko-bystrickému biskupovi Štefanovi Moysesovi podarilo sa posloven-
čiť bystrické katolícke gymnázium a evanjelickí Slováci r. 1862 založili si gymnázium 
v Revúcej. Pre tieto roky kultúrneho, národného a vedeckého organizovania slovenských síl 
veľký význam mala najmä Matica slovenská, otvorená r. 1863. Spojila duchovne všetkých 
Slovákov, stala sa ich vedeckou a národnou reprezentantkou. V rámci Matice slovenskej 
vykryštalizovala sa i ideálna spolupráca dvoch slovenských vierovyznaní, ktorú výrazne 

Ján Palárik
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stelesňovali matičný predseda Štefan Moy-
ses a matičný podpredseda Karol Kuzmány. 
V týchto rokoch upevňovali sa a na širokom 
základe do života uvádzali zásady sloven-
ského národného života, ktoré formuloval 
Ľudovít Štúr a jeho rovesníci.

Matičné časy v našom vývine zname-
najú zgrupovanie slovenských síl a ľudí, 
rozšírenie slovenskej aktivity v každom 
smere, vtedy medzi Slovákmi pevno sa vy-
budovali vzdelanostné i ideologické základy, 
na ktorých náš ďalší vývin mal spočívať. 
No pomery sa vyvíjali nepriaznivo. Viedeň, 
po vojenských porážkach, r. 1868 (sic!) 
vyrovnala sa s Maďarmi a všetky uhorské 
národnosti vydala tým napospas maďar- 
skému šovinizmu. Začal sa ťažký boj. 
Bezohľadný a dravý. Boju tomuto padli za 
obeť všetky vzdelanostné ústavy slovenské 

a vzmáhajúcemu sa národnému životu podťali sa žily. Slovenský živel v Uhorsku stal sa 
temer úplne bezprávnym v zmysle politickom a národnom. Márne bolo i aktívne vystupo-
vanie Slovákov pri parlamentných voľbách, a preto po volebnom nezdare r. 1881 politické 
vedenie Slovákov vyhlásilo i politickú pasivitu.“

(Andrej Mráz: Jozef Škultéty. In: Z príležitosti jubilea osemdesiatky dr. Jozefa Škultétyho.
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom sv. Martine, 1933,  str. 9.-10.)

úlohy:

1. Pozri sa do ročníkov slovenských novín. nájdeš ich v széchényiho knižnici 
v budapešti!

�. navštív webové stránky matice slovenskej www.matica.sk a zisti, na základe 
akých stanovísk pôsobí dnes! aké vedecké časopisy vydáva a ako sa stará 
o krajanov!

�. navštív webové stránky martina www.martin.sk a na základe informácií 
priprav referát na tému: história mesta a dôležité osobnosti slovenskej kultúry, 
ktoré pôsobili v martine!

 Štefan Moyses – bansko-bystrický biskup, 
prvý predseda Matice slovenskej
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národnostné procesy
a incidenty 

Intolerancia voči nemaďarským náro-
dom v Uhorsku viedla za Bánffyho vlá-
dy (1895–1898) a počas koaličnej vlády 
Wekerleho (1906–1909) k silným retor-
ziám: vládnuce kruhy vystúpili proti 
národnostným bankám a vzrástol počet 
národnostných procesov. Odsúdili na 
žalár mnohých politických vodcov ne-
maďarskej národnosti. Medzi rimi bol aj 
Svetozár Hurban Vajanský, ktorý sedel 
trikrát, dokonca celý rok v Segedíne vo 
väznici „Csillag“. 

Maďarizačné tendencie sa zosilnili 
na začiatku 20. storočia následkom 
tzv. aponiovských školských zákonov 
z roku 1907. Podľa zákona  maďarský 
jazyk v ľudových školách  sa mal stať 
vyučovacím jazykom. Deti ktorejkoľvek 
národnosti si mali osvojiť maďarčinu v štyroch základných triedach, a potom mohli 
študovať už iba po maďarsky. Tieto zákony vyvolali silný odpor nielen u Slovákov, 
ale aj u iných národov Uhorska.

K najväčšiemu rozporu došlo v roku 1907 v Černovej neďaleko Ružomberka, 
kde národný vodca a katolícky farár, Andrej Hlinka dal postaviť kostol. Občania 
obce nechceli dovoliť, aby kostol posvätil iný kňaz ako Hlinka, preto zastúpili cestu, 
ktorá k nemu viedla. Ružomberský slúžny dal žandárom rozkaz paľby. Žandári 
začali strieľať do dedinčanov – zomrelo 15 ľudí, medzi nimi i deti a ženy. Incident 
v Černovej vyvolal veľký medzinárodný ohlas a rozhorčenie.

úloha:

Prečítaj od svetozára hurbana vajanského denník „z väzenia“ o jeho pobyte 
v segedíne a o jeho ceste do segedína!

Stanovy Matice slovenskej
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vývin spisovného jazyka v druhej polovici 
19. storočia

Uzákonením jednotného spisovného ja-
zyka roku 1843 Ľ. Štúrom, Hodžom, M. 
Hurbanom a jazykovednými prácami sa 
splnil dôležitý predpoklad na zosilnenie 
moderného slovenského národa. Novým 
spisovným jazykom sa podarilo zjednotiť 
katolícku a evanjelickú inteligenciu. Na 
vývine slovenského spisovného jazyka má 
najväčšie zásluhy Martin Hattala, ktorý 
roku 1851 vytvoril normatívy slovenského 
jazyka a jazykovedec Samo Czambel (žijúci 
v Pešť-Budíne a dobre známy i v maďarskej 
jazykovede), ktorý značne prispel k ustá-
leniu nového spisovného jazyka.

úloha:

Priprav referát na tému: samo Czambel – slovenský a maďarský jazykovedec. 
v referáte môžeš vychádzať z hesla lexikónu – szinnyei józsef: magyar írók 
élete és munkássága.

vývoj slovenskej spoločnosti

Slovenský národ v druhej polovici 19. storočia bol prevažne sedliackeho pôvodu. 
Užšie spoločenské vrstvy tvorilo zemianstvo, meštianstvo a inteligencia. Behom 
niekoľkých desaťročí sa však ukázalo, že zemianstvo ochotne podlieha maďarizácii 
(vytvoril sa špecifický výraz na pomaďarčených Slovákov: „maďarón“) – práve 
tak ako obyvateľstvo nemeckého a židovského pôvodu. Národné hnutie Slovákov 
sa v prvom rade spoliehalo na aktivitu duchovných a inteligencie. V slovenskej 
spoločnosti následkom hospodárskeho rozvoja v krajine na konci storočia pomaly 
zosilneli ďalšie spoločenské vrstvy, ktoré sa pripojili k národnému hnutiu: meš-
tianstvo, podnikateľská vrstva a robotníctvo.

Titulná strana Czambelovko jazykovedného 
diela
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podpora českej verejnosti slovákom

Česká verejnosť v druhej polovice 19. storočia , ovplyvnená aj Jánom Kollárom, 
nepodporovala snahy Slovákov v otázke samostatnosti spisovného jazyka a 
vo vzniku samostatnej slovenskej literatúry. K zblíženiu sa Slovákov a Čechov 
značne prispela česká spisovateľka Božena Němcová, ktorá v päťdesiatych rokoch 
viackrát navštívila kúpele v Hornom Uhorsku. Na rozdiel od svojich súčasníkov, 
ktorí  nesúhlasili so štúrovskou odlukou, zaujala kladné stanovisko voči Slovákom 
a slovenskému jazyku. Vrhla sa do poznávania slovenskej kultúry a reči a svoje 
poznatky zachytila v diele Slovenské pohádky a pověsti (Slovenské rozprávky a 
povesti), ktoré vyšli v rokoch 1857–1858.

V nasledujúcich desaťročiach sa situ-
ácia zmenila: do konca storočia sa Česi 
zmierili s faktom, že slovenská literatúra 
je osobitá. Česká národná politika, ktorá 
sa márne pokúšala o rakúsko-české vy-
rovnanie a preformovanie štátu na tria-
listickú monarchiu, silne podporovala 
všetky autonomistické snahy Slovákov 
v rámci Uhorska. 

Od sedemdesiatych rokov slovenské 
kultúrne a národné snahy našli najväč-
šie pochopenie u českej verejnosti, ktorá 
čoraz aktívnejšie upozorňovala na stav 
Slovákov v Uhorsku. Prvým signálom 
pre českú verejnosť bola básnická zbierka 
českého autora Adolfa Heyduka: cym
bál a husle (1875). Roku 1882 vznikol 
v Prahe kultúrny spolok Detvan, ktorý 
si vytýčil za cieľ nielen vzdelávať svojich členov, ale aj oboznamovať českú ve-
rejnosť so slovenskou skutočnosťou a kultúrou. České tlačové orgány pravidelne 
prinášali správy o slovenskom národnom živote, o politickom postavení Slovákov 
v Uhorsku. Česká spoločnosť silne podporovala politickú aktivitu a rozvoj kultúry 
Slovákov.

austroslavizmus a čechoslovakizmus

Popri prežívaní myšlienky slovanskej vzájomnosti a panslavizmu v českej politike 
na konci storočia postupne zosilnela myšlienka austroslavizmu. Austroslavizmus 

 Titulná kresba k Slovenským rozprávkam
a povestiam Boženy Němcovej (1857–58)
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sa zakladá na fakte, že v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie v tom čase žilo viac 
občanov slovanskej (Čechov, Slovákov, Chorvátov, Slovincov, Srbov) ako nemeckej 
a maďarskej národnosti. Predstavitelia austroslavizmu chceli dosiahnuť pretvorenie 
monarchie na slovanský štát, v ktorom by mali slovanské národy viac práva na 
politickú, kultúrnu a jazykovú reprezentáciu.

Na prahu prvej svetovej vojny a počas vojny však zvíťazila myšlienka če-
choslovakizmu. Čechoslovakizmus vyrastal z myšlienky jazykovej a kultúrnej 
spolupatričnosti, ba totožnosti českého a slovenského národa. Túto ideu vedome 
pestovali a popularizovali vodcovia českej a slovenskej emigrácie, ktorí pôsobili 
v dohodových krajinách: T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik. Táto myšlienka 
slúžila ako základ k vytvoreniu nového štátneho útvaru: Česko-Slovenska.

sociálne problémy a umenie

Nerozvinutosť hospodárstva na území 
Uhorska obývanom Slovákmi spôsobila 
niekoľko nepriaznivých dopadov na 
národnú societu. Jedným z problémov 
bol nedostatok práce, preto sa sloven-
skí roľníci a remeselníci často vydávali 
za prácou do iných častí krajiny. Roľní-
ci chodili na sezónne práce do južných 
častí Uhorska, alebo na stavby do 
Budapešti. Značná časť obyvateľstva 
sa vysťahovala do Spojených štátov 
amerických a do Kanady.

Títo vysťahovalci potom silne za- 
sahovali do dejín slovenského národa 
a podporovali myšlienku vytvorenia 
Česko-Slovenska.

úloha:

Prečítaj k tejto tematike báseň svetozára hurbana-vajanského: malý drotár! 
ján Palárik venoval tejto tematike tiež jednu drámu s názvom drotár, ktorá sa 
udržala na ochotníckych javiskách 19.–20. storočia.

Slovenskí vysťahovalci na lodi Slavonia
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inštitúcie a fóra slovenského národného života

Po zatvorení Matice slovenskej slovenský národ stratil svoje najdôležitejšie inšti-
tucionálne zázemie. Napriek tomu sa pravidelne konali tzv. augustovské slávnosti 
v Turčianskom sv. Martine, keď sa na počesť založenia Matice pravidelne schádzali 
politickí a kultúrni predstavitelia slovenského národa. Tieto slávnosti sa stali kaž-
doročnou prehliadkou slovenskej kultúry a zároveň protestným aktom.

Roku 1869 sa podarilo dosiahnuť schválenie stanov dvoch významných spol-
kov: Spolku svätého Vojtecha a spolku Živeny. Spolok sv. Vojtecha bol katolíckou 
cirkevno-kultúrnou organizáciou, ktorá  prostredníctvom svojich kalendárov 
šírila popri náboženskej literatúre 
aj vzdelanosť a osvetu v slovenčine. 
Spolok vydával aj Katolícke noviny, 
v ktorých vychádzali dôležité člán-
ky z národného a kultúrneho živo-
ta. Spolok Živena bol organizáciou 
slovenských žien, ktorá prerástla 
svoj rámec a šírila i slovenskú kul-
túru a literatúru prostredníctvom 
svojho časopisu, ktorý redigovala 
Elena Maróthy-Šoltésová.

Vysťahovalectvo z Uhorska do zámoria v rokoch 1899–1913

• 500 emigrantov
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zapamätaj si:

Vedecké talenty slovenského pôvodu sa uplatnili nielen v Uhorsku, ale aj 
v zahraničí. Priekopník tepelných turbín Aurel Stodola pôsobil vo Švajčiarsku, výs-
kumník v bezdrótovej telegrafii Jozef Murgaš žil v USA, astronóm Milan Rastislav 
Štefánik, pracoval vo Francúzsku. Najznámejším slovenským vedcom je Štefan 
Banič, ktorý je vynálezcom princípu padáka a žil v USA.

Pohľad na padák zhora

Aurel Stodola Jozef Murgaš Štefan Banič

1859–1942 1864–1929 1870–1941

Stodolovo dielo o parných a 
plynových turbínach

Z dokumentácie k Murgašovým 
patentom

Baničov padák zpredu
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ii. Postromantizmus 
v slovenskej literatúre

úloha postromantizmu v druhej polovici 19. storočia

Po kodifikácii nového spisovného jazyka roku 1843 nastal v 40-tych a 50-tych 
rokoch veľký rozkvet romantizmu v slovenskej literatúre. Tento „zlatý vek“ slo-
venskej literatúry ešte dlho doznieval aj v druhej polovici storočia, no postupom 
času sa poetické formy romantizmu vyprázdnili, behom niekoľkých desaťročí sa 
romantické poňatie sveta stalo anachronistickým. V 70-tych rokoch sa presadzuje 
nová generácia slovenských literátov, vyrastajúca na princípoch realizmu, avšak 
obdobie postromantizmu ešte nekončí: súčasne sa pestujú v hojnom počte literárne 
žánre romantizmu, sú obľúbené u čitateľov. Prežívanie romantizmu sa prejavuje 
aj v množstve literárnych predstaviteľov a čitateľov. Jednou z dôležitých úloh 
postromantizmu v druhej polovici 19. storočia bolo udržiavať  kontinuitu sloven-
ského národného vedomia a aktívne 
pestovať nový literárny jazyk. Básnici 
postromantizmu rozvíjali svoje témy 
ako vzťah k národnej myšlienke, zvele-
bovali materinský jazyk, pestovali kult 
veľkých osobností národného života 
(Jána Kollára, Ľudovíta Štúra, Jána 
Bottu atď.) a národných dejín (pokra-
čovali v pestovaní kultu veľkomorav- 
skej ríše), definitívne zosilnili postave-
nie nového literárneho jazyka  a upred-
nostňovali básnický jazyk a básnické 
formy blízke k ľudovej reči a ľudovej 
poézii. 

V rozvoji moderného národného 
vedomia Slovákov stále ubúdal význam 
konfesionálnosti. Básnici slovenského 
postromantizmu tvorili jednak na zák-
lade estetických názorov prežívajúceho 
romantizmu, jednak pod osobným vply- Portrét Petra Bellu Horala
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vom svojich rovesníkov väčšieho umeleckého formátu ako Hviezdoslav a Vajan-
ský. Práve preto sa často spomínal v súvislosti s ich tvorbou pojem epigonizmu. 
Epigonizmus znamená napodobňovanie básnických vzorov. Napodobňovanie 
básnických vzorov v ich tvorbe často má za následok prelínanie postromantizmu 
s epigonizmom Hviezdoslava a Vajanského.

od slovenského postromantizmu 
k prahu moderny

Jedným z umeleckých predstaviteľov slovenského postromantizmu menšieho for-
mátu je Peter Bella (Liptovský Sv. Mikuláš, 1842 – Budapešť, 1919), ktorý tvoril pod 
pseudonymom Horal. Bol pevcom svojho rodného kraja, Turca. Stal sa železničným 

Peter Bella Horal–Eugen Suchoň: Aká si mi krásna…
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úradníkom v Budapešti a odtiaľ posielal svoje básne o domovine do literárnych 
časopisov. Ospevoval prírodné krásy svojho kraja a slovenskej reči (Materinská 
reč v cudzine). Vo svojej básni zvony v Silvestrovskej noci sa štylizuje do roly 
veriaceho Slováka, ktorý aj v ďalekom meste myslí na svoju rodnú zem. Národná 
túžba v nej dostane sakrálny rozmer. Veľa jeho básní zľudovelo a niektoré z nich 
zhudobnili skladatelia. Je aj autorom básne Návrat, ktorá sa stala známou svojou 
prvou slohou v zhudobnení Eugena Suchoňa v roku 1932.

Jeho brat ondrej Bella (1851-1903) vzbudil pozornosť roku 1880 svojou 
básnickou zbierkou Piesne, ktorá obsahovala svieže cykly drobných piesní 
s ľudovým charakterom.

Izidor Žiak, básnickým menom 
Somolický (odvodeným od potô-
čika Somolica tečúceho v Turci) je 
osobnosťou, ktorá už nesie vo svojej 
tvorbe niektoré náznaky básnickej 
moderny: v prvom rade na pocitovom 
pláne svojich básní, ktoré sú plné 
disharmónie. izidor Žiak Somolic
ký (1863–1918) bol advokátskym 
pisárom a redaktorom Národných 
novín. Časopisecky publikované 
básne uverejnil v zbierke Na svite 
(1892). Uprednostňoval básnické 
formy ľudovej poézie (báseň Piesne, 
moje drobné…) a často vyjadroval 
svoje národné túžby pod vplyvom 
Vajanského.Izidor Žiak Somolický
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iii. organizátori 
slovenskej literatúry 

a literárni vedci 

Jozef Skultéty
(1853–1948)

Životná dráha

Jozef Škultéty sa narodil v gemerskej dedine Potok. Jeho rodičia nepatrili k národne 
uvedomelým, preto ich syn navštevoval maďarské školy v Rimavskej Sobote. Až 
po návrate do matkinho rodiska Kamenian a po prehováraní rodičov miestnym 
evanjelickým farárom nastal prelom v jeho národnostnom cítení. Z maďarského 
gymnázia prestúpil na slovenské gymnázium v Revúcej, kde sa naučil čítať a pí-
sať po slovensky. V učiteľskom ústave 
revúckeho gymnázia študoval tri roky. 
V rokoch 1874–76 študoval na učiteľ-
skom ústave v Budíne, kde navštevoval 
aj univerzitné prednášky. Za svojho 
pobytu v Budapešti nadviazal dobré 
kontakty jednak s predstaviteľmi inte-
ligencie, medzi inými s básnikom Ond-
rejom Miloslavom Bellom a Adolfom 
Svätoplukom Osvaldom.

Škultétymu sa síce naskytla mož-
nosť, aby zostal v Budapešti, predsa sa 
vrátil na Horniaky. Roku 1879 sa usadil 
v Turčianskom sv. Martine, kde strávil 
temer 70 rokov svojho života. Spočiatku 
bol úradníkom v banke Slávia a od r. 
1881 redaktorom Národných novín. Od 
založenia Slovenských pohľadov roku 
1881 redigoval tento časopis spolu s Va-
janským a od roku 1890 sám. Pomocou 
Škultétyho, ktorý v Slovenských pohľa-
doch podporoval mladé talenty, vyrástli  
nové generácie slovenských literátov 

ˇ

Škultétyho portrét k osemdesiatym narodeninám
z vydania s názvom  Z príležitosti jubilea osemde- 

siatky dr. Jozefa Škultétyho
(1933, Turčiansky sv. Martin)
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(Timrava, Kukučín atď.). Jeho zásluhou vyšli aj knižné vydania: Kukučínove novely, 
Zobrané spisy Hviezdoslava, Dielo Andreja Sládkoviča, Spevy Jána Bottu, Hollého 
Selanky, Žalospevy, Svatopluk.

úlohy:

1. na základe uvedeného textu spracuj začiatky dejín najstaršieho slovenského 
literárneho časopisu slovenských pohľadov!

�. zisti, za akých podmienok pracovali redaktori, vydavatelia a autori slo-
venských pohľadov v období 1881–1916.

„Začiatkom toho istého roku (1881–poznámka od autora knihy) Škultéty so Svetozá-
rom Hurbanom začal vydávať Slovenské pohľady. Slovenské pohľady znamenali rozkvet 
nových tvorivých síl slovenských na poli slovesnom i vedeckom. Škultéty spoluredaktorom 
v Pohľadoch bol len v prvom ročníku, potom redigovanie viedol Vajanský a od r. 1890 zasa 
sám Škultéty, o niečo pozdejšie stal sa vydavateľom tohto časopisu, a tak bolo až do roku 1916, 
keď pre vojnové pomery vydávanie Slovenských pohľadov muselo byť zastavené. (…)

Keď ich redigoval Vajanský, vychádzali každý druhý mesiac. Škultéty urobil 
z nich mesačník. Dva roky nakladateľom bol horlivý a obetavý Andrej Halaša, potom 
Škultéty prevzal i vydavateľstvo. Škultétovci sa vtedy starali i o administráciu časopisu. 
Rozumie sa, že vo vtedajších pomeroch muselo sa na Pohľady doplácať. Hneď v prvom 
roku vydávania časopisu Škultéty za Pohľady zostal dlžný tlačiarni 1457 zlatých a roku 
1909 tento dlh činil už sumu 8902 koruny. Pritom, pravda, ani redaktor nebral si nijaký 
honorár za redakčnú prácu, ani spolupracovníci nedostávali nijakú peňažnú odmenu 
(Hviezdoslav napr. prvý honorár za svoje literárne práce dostal u nás až r. 1909, keď bol 
šesťdesiatročným, na vydanie dramatickej práce Herodes a Herodias). Ale Škultéty ani 
v takýchto  nepriaznivých pomeroch neodstúpil od vydávania časopisu, lebo vedel, že ním 
bráni slovenskú vec, udržuje v pospolitosti národného ducha a pred svetom dokumentuje, 
že Slováci žijú literárne i vedecky. Slovenské pohľady cez roky zhromažďovali na svojich 
stranách najlepších spisovateľov a najlepších vedeckých pracovníkov.“

(Andrej Mráz: Jozef Škultéty. In. Z príležitosti jubilea osemdesiatky dr. Jozefa Škultétyho, Kníhtlačiarsky 
účastinársky spolok v Turčianskom sv. Martine, 1933, str. 12.–13.) 
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