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I. CIELE A PROBLÉMY
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
HNUTIA V ROKOCH 1861–1914

IAROSLAV VLÇEK
(1860–1930)

TURÇIANSKY  SV.  MARTIN
(Úryvok)

Ak prídeß vlakom od Ÿiliny alebo od spißskæch Tatier a vystúpiß na priestrannej
stanici na Vrútkach, kde vyús†uje tie¥ budapeßtianska tra† ßtátnych ¥elezníc
uhorskæch, a kefl pozorujeß ruch a ßum, ktoræ sa tu rozvíri pri ka¥dom vlaku,
nepovedal by si, ¥e si sa ocitol na pol hodiny od strediska uvedomelej inteligencie
slovenskej. Maflarskí ¥elezni©ní úradníci, maflarskí konduktori a stani©ní
robotníci, maflarskí cestujúci, pova¬a©i, ßviháci a postava©i, maflarskí kelneri*…
roja sa tu v pestrej hara-vare, a okázalá, afektovane pre†ahovaná a prízvukovaná
maflar©ina peßtianskeho bulvárneho strihu zovßadia¬ ti zneje do ußí. Iba v ústraní
perónu alebo v kútoch ¥elezni©nej budovy tla©ia sa so svojimi batohmi a svojím
drobizgom hali©skí Ÿidia v ©iernych kaftanoch  alebo americkí vys†ahovalci
slovenskí vo svojich bielych halenách.

A ak cestujeß flalej a vystúpiß na neve¬kej stanici svätomartinskej a ponáh¬aß
sa k mestu, nepoci†ujeß eßte skuto©næ jeho ¥ivot a pravé prostredie. Nosi©i
a poslovia †a oslovujú po maflarsky alebo po nemecky; ideß okolo væstavnej
budovy s medzinárodnæm nápisom Museum, ktoræ neprezrádza, preto¥e nesmie,
skuto©nú príslußnos†; na susednej vä©ßej budove, upútavajúcej tvoju pozornos†,
©ítaß síce, ¥e je to Dom, ale akæ dom a k akæm ú©elom, to ti zatia¬ nie je jasné. Dva,
tri, ßtyri rady patriarchálnych prízemnæch domkov pod ßind¬om, s dvorkami ús-
tiacimi do stodõl a záhrad, tiahnu sa pozdÍ¥ cesty, alebo ak chceme, ulice, v idy-
lickom pokoji; medzi nimi vy©nieva nieko¬ko væstavnejßích domov poschodovæch,
súkromnæch aj úradnæch; stará, chatrná budova ¥upnej správy pripomína dobu
tereziánsku** a oproti nej, „stoli©nému domu“, ©pie nemálo staræ, oßarpanæ
„panskæ“ hostinec; na priestranstve medzi nimi sú rozlo¥ené ovocné koße pre-
dávajúcich báb a pobehujú skupiny klb©iacich sa polonahæch cigáºov a do-

* kelner: z nemeckého slova: der Kellner: ©aßník
** tereziánska doba – obdobie panovania Márie Terézie (1740–1780)
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biedzavo ¥obrajúcich cigánskych detí; vo dverách obchodov predava©i (zvä©ßa
Ÿidia), zvedavo a skúmavo si obzerajú ka¥dého chodca, najmä cudzinca; po
chodníkoch tmolí sa smotánka maflarskej alebo maflarónskej mestskej spolo©nosti,
bujné semitské krásavice a „zlatá“ mláde¥ v hlu©nom afektovanom rozhovore;
na obvode mesta (vlastne lepßie meste©ka s dvoma tisícmi obyvate¬ov) dymí
nieko¬ko továrenskæch komínov, to je na poh¬ad zovºajßok Tur©ianskeho Sv.
Martina, ako sa javí príchodziemu turistovi.

Ale ak sa prizrieme lepßie, odrypkáva sa povrchnæ náter a objavuje sa ¥ivel
a ¥ivot celkom inæ.

Oproti Domu priekom cez ulicu stojí jednoduchá poschodová budova
s jednoduchæm nápisom Sporite¬ºa, peºa¥næ ústav væborne zalo¥enæ a væborne
vedenæ, ktorého správa le¥í v rukách národnæch.

Na severnom konci mesta upúta pozornos† inæ podobnæ dom, Kníhtla©iareº,
akciová tla©iareº slovenská, zalo¥ená po©iatkom rokov sedemdesiatych, z ktorej
vyßla nepomerná vä©ßina vßetkého, ©o sa od ßtyridsiatych rokov vydalo na
Slovensku. Tam sa tla©ili „Letopisy“ a iné publikácie bævalej Matice slovenskej;
tam od rokov opúß†ajú tla©iarenskæ lis objemné zväzky diel náu©næch, pekne
vybavené zbierky básnické a knihy beletristické, h¿by kalendárov a ©ítania
¬udového, tam sa tla©ia celé rady ro©níkov slovenskæch ©asopisov revuálnych,
zábavnæch, humoristickæch, novín politickæch, – tam ©eskí sadza©i a strojníci
zalo¥ili domáci dorast typografickæ. Keby sme chceli opisova† kultúrny a ná-
rodohospodársky ruch slovenskæ v Martine võbec, museli by sme sa zastavi† i
v neflalekom prostom dome banky Tatry , v ústave dnes u¥ so zna©næm obratom
peºa¥næm a so sie†ou filiálok* po okrajoch slovenskæch. Alebo by sme za mestom
vyh¬adali  t o v á r e º  n a  n á b y t o k  z ohæbaného dreva, v ktorej dielºach vidie†
pestré ¬udové kroje vari zo vßetkæch ¥úp slovenskæch a ktorej værobky putujú do
Afriky a Austrálie. Alebo by sme si prezreli slovenské k n í h k u p e c t v á
Gaßparíkovo a Kompißovo, slovenské ko¥iarne a farbiarne, ve¬kæ tur©iansky
pivovar, zalo¥enæ slovenskæm kapitálom atfl.

Ale chceme si letmo vßimnú† najmä svätomartinskæ ¥ivot literárny.
Jeden sa rozvíja  pred naßimi o©ami, patrí ¥ivej skuto©nosti. Ak neh¬adíme
k redak©næm stolkom novinárskym, snahy tie vychádzajú zo súkromnæch
pracovní spisovate¬skæch a redaktorskæch. Dvaja dlhoro©ní pracovníci, hoci srieº
veku u¥ pokræva ich temená, dosia¬ neúnavne a svie¥o sa hlásia k slovu: beletrista
a básnik Svetozár Hurban Vajanskæ a podpredseda Slovenskej muzeálnej spo-
lo©nosti Jozef fikultéty. Onen svoju tridsa†ro©nú bohatú úrodu usporadúva a vy-
dáva v objemnæch zväzkoch (za minulæ rok ich vyßlo pä†) a iba z tohto súboru
vysvitá jasne a presved©ivo, ©o Vajanskæ znamenal pre slovenskú novelistiku  a

* filiálka – pobo©ka
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ako flaleko za domácu oblas† siahal jeho væznam: neviem, ko¬ko máme
románovæch skladieb takej úrovne umeleckej a popritom takej hodnoty ¥ivotnej,
ako je Vajanského starßia „Suchá ratoles†“ a novßia „Koreº a væhonky“. fikultéty
je z najhú¥evnatejßích a najpracovitejßích redaktorov, ktoræch poznám. U¥ od
rokov nielen vedie, ale aj zap¬ºa svoju revue. „Slovenské poh¬ady“ s neocha-
bujúcim úsilím, starostlivo udr¥uje a sústrefluje h¿stku svojich spolupracovníkov,
sleduje vedeckæ slovesnæ ruch doma i medzi Slovanstvom, pestuje dejiny
literatúry, jazykospyt,* folklór, literárnu kritiku a iné odbory s vytrvalou
usilovnos†ou a rozh¬adom. Muzeálna spolo©nos† slovenská po smrti Andreja
Kme†a má v fikultétym dobrú náhradu. Zbierky tejto Spolo©nosti, najprv
umiestnené v Národnom dome, teraz v novej budove muzeálnej, ukazujú
svojráznu kultúrnu prítomnos† i minulos† slovenskú v jej plnosti a rozmanitosti:
kroje, ná©inie, náradie, spõsob ¥ivota a zamestnanie, staré mince a vykopávky,
/.../ ktoré starostlivo a obetavo opatruje svojimi skuto©ne neúmornæmi rukami
vzácny, skromnæ mu¥, advokát Andrej Halaßa. Neraz som stál nad tæmi
zriedkavæmi staræmi tla©ivami z ©ias reforma©næch a protireforma©næch, bibliami,
kancionálmi, traktátmi a polemikami, ktoré z tla©iarní ©eskæch, moravskæch
a slovenskæch s tunajßími vys†ahovalcami i s domácim obyvate¬stvom putovali
z ruky do ruky a s pamätnæmi dojímavæmi prípismi prechádzali z otca na syna
a vnuka po mnohé storo©ia… Slovensko malo u¥ pred ßtyridsiatimi rokmi súbor
takæch pokladov v bævalej Matici slovenskej; ale dnes v rozsiahlej jej budove, kde
v rokoch ßes†desiatych a sedemdesiatych na væro©næch schõdzach domáceho
vzdelanstva, za prítomnosti hostí zflaleka-ßiroka rozliehali sa ohnivé, dõle¥ité
programy národnej práce osvetovej, je ßtátna poßta a telegrafnæ úrad a okresnæ
súd – bævalé bohaté zbierky mati©né pres†ahovali sa do Zemského múzea
peßtianskeho a z fondov mati©næch sa vydávajú slovenské noviny vládne…

To je teda u¥ kus obrázku slovenskej minulosti. A táto minulos†, kultúrno-
literárna minulos†, najdojemnejßie nás ovanie na miestnom c i n t o r í n e
svätomartinskom. Vyjdeß za mesto na návrßie, rozh¬adíß sa po celej rovine
najmenßej a najmalebnejßej ¥upy slovenskej: vpravo, v¬avo, pred tebou, i za tebou
dlhé chrbáty alebo zase lysé ostré hroty modravæch hõr oravskæch, tren©ianskych,
zvolenskæch a liptovskæch (k úbo©iam jednej z nich túlia sa Kollárove rodné
Moßovce) – a tu, pod rovmi,** ktoré ozdobujú pekné mramorové lebo kovové
pomníky, rozkladá sa malé mesto tichæch spá©ov, naozajstnæ slovenskæ Vyßehrad.
Rodinná hrobka hostí telesné pozostatky superintendenta Karola Kuzmányho,
priate¬a Kollárovho, vydavate¬a ©eskej revue „Hronka“ na Slovensku v rokoch
tridsiatych, v ktorej programovite pestoval slovanskú vzájomnos† a prvæ sa ujal

* jazykospyt – jazykoveda
** rov – hrob
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v Čechách za kacíra* vyhláseného Máchu; Kuzmányho pieseň „Kto za pravdu 
horí v svätej obeti“ spievajú dnes naše zástupy robotnícke, netušiace snáď ani, že 
vznikla r. 1849 proti revo lučným snahám maďarským a že pôvodne odznievala
v radoch slovenských dobrovoľníkov pod ochranou čierno-žltých zástav. Pod 
šedivým pomníkom drieme Janko Kalinčiak, bývalý riaditeľ ev. gymnázia tešínskeho, 
„maliar slovenských zemanov“, ktorý niekoľkými svojimi typickými fi gúrami 
navždy životne a verne zachytil zapadlý svet drobnej slovenskej šľachty. Kamenný 
obelisk označuje hrob Viliama Paulinyho-Tótha uprostred rovov a ná -h robkov jeho 
milých a blízkych – muža nevšedného rozhľadu a veľkej energie, ktorý zanechajúc 
vysoký úrad správny za druhého provizória** rokov šesť de siatych, presťahoval sa 
do Martina a šťastlivou rukou z nepatrného mestečka čoskoro vytvoril stredisko 
kultúrneho ruchu slovenského: Paulíny politik, Paulíny publicista a organizátor, 
Paulíny literát a beletrista je zaujímavá a vďačná kapitola dejín slovenských. A 
tak by sme vo svojich literárnych pochôdzkach cintorínom mohli pokračovať ešte 
dobre dlho…

Lenže povinnosť volá od mŕtvych k živým.

 

IVAN GALL
(1885–1955)

ČERNOVÁ

Sme zotročilí, ľudia malej viery,
krv v našich žilách lenivo sa plazí…
tvár skepsy*** sa v prázdnych prsiach škerí
a v zmäklých mozgoch páli stigma**** skazy.

Nám v oči môžu pľuvnúť tisíc razy – 
za jeden úsmev hnev sa zase zmieri,
daň platíme si sami na povrazy
a prorokom už nikto neuverí.

 * kacír – kto sa odkláňa od ofi ciálnej cirkvi
 ** provizórium – prechodný stav
 *** skepsa – pochybovanie, nedôvera
 **** stigma – znak, jazva 
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Revolta* kdesi v horskom hniezde vzplála,
aj krv vraj tiekla, ¥urnálov rad vraví,
je vænimka to z pravidla len malá,
©i osvietilo nebo naße hlavy?
A dußa moja akoby sa bála,
©ím budúcnos† zas rados† tú otrávi…

MARTINSKÉ SPOMIENKY

Tur©. Sv. Martin vyße polstoro©ia bol slovenskému národnému citu posvätnæm.
Nie pre toho cirkevného svätca, ktoræ delil sa s chudákom o svoj pláß† a po kto-
rom nosí svoje meno, ale preto, ¥e z neho vyjde lepßia budúcnos† poní¥eného
národa. Kefl roku 1861 na ve¬kom slávnostnom zhroma¥dení zosnovali politické
memorandum a polo¥ili základy Matice slovenskej, zdalo sa ú©astníkom a sú-
©asníkom, ¥e zasvitla hviezda záchrany a po chmúrnej noci rozbrie¥di sa radostnæ
deº. V Matici videli paládium** slovenského národa. Paládium, ako vieme, bola
socha Pallas Athény, ktorú poslali bohovia mestu Athénam a ktorá bola
zábezpekou ich bezpe©nosti. Teda a¥ do flalekého pohanského sveta ßli si naßi
otcovia pre symboliku. Prirovnávali mesto k Betlehemu, lebo aj Sv. Martin bol
hniezde©ko malé, skromné, a chudobné, kde pastieri vyprevádzali svoje stáda,
cvend¥iace idylickou hudbou spie¥ovcov*** po praßnæch cestách, a predsa z neho
vyßlo spasenie.

Prezævali mesto aj slovenskou Mekkou. Zdá sa, ¥e toto prirovnanie bolo
najpriliehavejßie. Ako ka¥dæ moslim tú¥il osved©i† svoje nábo¥enstvo, svoje ideové
príslußenstvo pú†ou do Mekky a potom po celæ ¥ivot nosil ©estné meno Had¥i,
tak roduvernæ Slovák aspoº raz putoval do Martina, aby sa prihlásil k národnému
súru©enstvu**** a nav¥dycky bol stigmatizovanæ názvom nie Had¥i, ale pansláv.

A tak k pohanskej symbolike pristupuje aj kres†anská aj musulmanská, a to
sta©í, aby sa Tur©. Sv. Martin sám stal symbolom. Posudzova† Martin ako mestské
stredisko zo stanoviska historického, sociologického, geopolitického stretne sa
s neúspechom. Vieme, ako vznikali mestá v histórii. Krá¬ potreboval zlato, striebro,
remeslá a obchod, pozval si teda Nemcov, dal im k dispozícii kus zeme, Nem-
©íci zobrali svoje inßtrumenty, svoj Sachsenspiegel lebo Schwabenspiegel a iné

* revolta – vzbura
** paládium – ochrana, záßtita

*** spie¥ovce – bronzové zvon©eky
**** súru©enstvo – spolupatri©nos†
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privilégiá, pris†ahovali sa, ohradili svoju osadu hradbami, postavili ratúze*
a kostoly s nemeckæmi svätæmi – a bolo mesto.

Banská Bystrica, Kremnica, Lup©a atfl. Alebo usadili sa na kri¥ovatke ciest a
obchodovali medzi západom a væchodom, severom a juhom, ako v Koßiciach,
Bardejove, Ÿiline. Niekde vzniklo mesto z podhradia, z remeselníckych osád pri
strategickæch punktoch, napr. Tren©ín. Inde priaznivá zemepisná poloha, klíma,
rieka ako vodná cesta alebo hnacia sila pripútali na seba pozornos† ¬udskæch
dru¥ín, ktoré tam ustálili svoje sídlisko. Ni© takého nebolo v Martine. Minerálne
bohatstvo v blízkosti nebolo, rieka Turiec neslú¥ila ani plavbe, ani værobe – vefl
obec rozkladala sa od nej v úctyhodnej vzdialenosti, lebo na jar vylievala sa za
humná a v inunda©nom** teréne prenikala do pivníc. Bolo tak eßte v historickæch
dobách, kefl som bol chlapcom a kefl v koryte veslovával som po rozsiahlej pivnici
po f¬aßu vína na ve©eru. Martin©anom ani neimponovalo by† dopravnæm uzlom,
kefl opatrní otcovia obce odopreli koßicko – bohumínskej ¥eleznici pozemky na
stanicu a tra†, lebo by stratili  kapustné záhrady.

V stredoveku spomína sa Martin len ako fília fary vo Svätej Helene, dnes
bezvæznamnej osade. A tak sa zdá, ¥e sa stal Martin stoli©næm sídlom iba zo
¥iarlivosti mnohæch zemianskych obcí, ktoré navzájom nechceli si dopria† tohto
vyzna©enia. Nemal teda Martin ani mestskæ væzor, ani mestskú históriu a  ani
historickej budovy okrem katolíckeho kostola. Pod¬a svedectva ©eského turistu
z roku 1839 bola to bezvæznamná dedina s dvoma murovanæmi budovami. Ale
netreba sa dovoláva† ani archívnych záznamov, starí Martin©ania vám eßte dnes
vypo©ítajú, ktoræ murovanæ dom bol prvæ, druhæ, tretí, desiaty.

A predsa sa stalo toto meste©ko povestné, predsa sa zapísalo do histórie národa
nezmazate¬næm písmom a hralo v osudoch slovenskæch po desa†ro©ia najpred-
nejßiu úlohu. Je mestom, ktoré vyrástlo vælu©ne z predpokladov ideálnych,
morálnych, citovæch. Skuto©næ Betlehem, skuto©ne posvätná Mekka. Stalo sa tak
takmer pred naßimi o©ami, eßte v pamäti starcov.

Základy svojej slávy polo¥ilo uvedomelé predstavenstvo ve¬kej obce Tur©. Sv.
Martina tæm, ¥e ponúklo sa iniciátorom memorandového zhroma¥denia. Na
zhroma¥dení zalo¥ená bola Matica slovenská a Ÿivena. Matica spõsobila pre-
miestnenie Peß†budínskych vedomostí a zalo¥enie Národnæch novín. Ale nejde
o politickú alebo kultúrnu históriu. Sledujme len povrchové zjavy, ako sa tvorila
societa, ktorá potom vtla©ila Tur©. Sv. Martinu jeho osobitnæ ráz a ur©ovala po
istú epochu politickæ, kultúrny a spolo©enskæ tón celému národu. Za Maticou
presíd¬uje sa do Martina Karol Kuzmány, Ján Francisci, Fr. Sasinek a Viliam
Paulíny-Tóth. Za Národnæmi novinami Ambro Pietor, Sv. Hurban Vajanskæ, Jozef

* ratúze – radnice
** inundácia – zaliatie terénu vodou
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fikultéty, a tæm u¥ automaticky vzniká akési kultúrne stredisko. Zakladá sa
tla©iareº a prichádzajú do nej odborníci z Prahy. Ich synovia stali sa væznamnæmi
Slovákmi.

Domáce obyvate¬stvo a tur©iansky vidiek, ktoræ oddávna vynikal svojou
úrovºou – spomeºme Jána Kollára z Moßoviec, Hod¥ovcov z Rakße a celæ rad
evanjelickæch a katolíckych farárov – prijíma tæchto væznamnæch prißelcov
s odußevnením a pripojuje sa do ich spolo©nosti a ich záujmov. Tak Kohútovci,
fiimkovci, Galandovci, Lilgovci, Van©ovci atfl, i zemiansky Jesenskovci, Ivankovci,
Vanovi©ovci a iní. Do Martina prichádza z Oravy pravotár Pavol Mudroº a jeho
osnovník Andrej Halaßa, tie¥ Oravec, stáva sa jeho za†om. Advokát Matúß Dula
z Blatnice ¥ení sa s dcérou Paulíny – Tótha. Prípravné práce na gymnáziu
privolávajú Jána Kadavého a evanjelická ¬udová ßkola dáva útulok veselému
muzikusovi rektorovi Jánovi Meli©kovi a „pánu profesorovi“ Andrejovi
Sokolíkovi, ktoræ prißiel sem zo zrußeného gymnázia revúckeho. Paulíny –Tóth
zakladá roku 1863 Sporite¬ºu, Mudroº s ing. Krupcom r. 1885 Tatra banku a oba
peºa¥né ústavy preberajú továreº na nábytok od preßporského podnikate¬a
Dobrovitsa László – prvá slovenská továreº vä©ßieho væznamu. Jozef Capko, jeden
z tæch tur©ianskych obchodníkov, ktorí obchodovali za hranicami, zakladá roku
1893 pivovar. Vßetky tieto hospodárske podniky zamestnávajú úradníkov národne
uvedomelæch, ©asto pre sloven©inu zo ßkõl vyhodenæch alebo inde miesta
pozbavenæch.

Mnohí z nich písali, kefl nie básne, aspoº básni©ky, prekladali, hrali divadlá,
Peter Kompiß vydával ©asopis pre ¥ivnostníkov, Ivan Pietor redigoval Národného
hlásnika, Anton Bielek akési katolícke noviny, ëuro <ajda <ernokºa¥níka ako
dedi©stvo po Viliamovi Paulíny-Tóthovi. Ale knihy vydával aj odußevnenæ kupec
Jozef Fábry a pravotár Gustáv Izák, drobné knihy pre ¬ud Jozef Gaßparík,
kníhkupec a tla©iar. Inæ kupec priviedol aspoº svoju man¥elku – uß¬achtilú Elenu
Maróthy fioltésovú. Za©as bæval v Martine i Pavol Országh-Hviezdoslav ako
koncipient u advokáta Melfelbera a básnik Ján Botto ako geometer. Dußan Jurkovi©
tu praxoval u Felixa Bullu, architekta a komponistu. V rokoch osemdesiatych po
dlhßí ©as bavil sa v Martine Jaroslav Vãßín, skvelæ maliar, ktorého obrazy tak
lahodili slovenskému vkusu, ¥e i básºami bol oslavovanæ. Potom inæ ob¬úbenæ
©eskæ maliar Karel Svoboda.

Je prirodzené, ¥e vyvinul sa ©ulæ spolo©enskæ ¥ivot, ktoræ spo©iatku sústre-
floval sa v budove Matice a kefl Maticu skonfißkovali a nastala bieda, kde hra†
divadlo alebo kona† schõdzky a zábavy, po rõznych súkromnæch miestnostiach.
Roku 1889 zalo¥il Matúß Dula na obchodnom základe spolo©nos† pre væstavbu
Národného domu. Ve¬mi ¥ivæ spolok bola Ÿivena, ktorá ako celonárodná
organizácia ¥ien zvolávala sem na væro©né zhroma¥denie hostí zflaleka-ßiroka.
Roku 1887 usporiadala aj væstavku ¬udového umenia, menovite væßiviek, ktorá
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vyvolala ve¬kú pozornos† a reßpekt. Pri tej príle¥itosti vymysleli aj slovenskú
mu¥skú koße¬u, vyßívanú, trocha pod¬a ukrajinského vzoru. Bola pohodlnejßia
ako tvrdæ golier, bola malebná, mala v sebe nie©o individuálneho a dæchala teplom
z prstov matere, sestier, mladej man¥elky, „starostlivej gazdinej“, ktorá ju vyßívala
na dõkaz lásky.

Ale bola to aj koße¬a politická, væbojná, demonßtra©ná proti panujúcemu re¥imu
a proti dekadentnému západu – krátko panslávska.

Takého panslavizmu bolo v Martine a v tur©ianskej stolici viac. Za©ali sa tu
rodi† Vladimírovia, Igorovia, Fedorovia, Miloßovia, Milutíni – Milan Ivanka, ktoræ
mal dosta† rodové meno Tobiáß, v poslednom okamihu pokrstenæ bol na Milana,
lebo vtedy srbské knie¥a Milan Obrenovi© práve kdesi nabil Turkov. Diev©atá
boli O¬gy, Viery, Ÿelmíry, Bo¥eny a kto eßte mal meno západné, premenoval si
ho na rítus* væchodnæ. Tak napr. z Felixa stal sa Bla¥ko, a©ko¬vek Bla¥ej je vlastne
Basilius – Vasil. Po tur©ianskych dedinách ßumel ©aj v tulskæch samovaroch, naßli
sa aj po rusky zarastené brady a na hlavách fura¥ky – biele ©apice ruského typu.
Ale ßírili sa aj ve¬ké znalosti ruského zemepisu a ¥ivota, ktoré prináßali kupci,
ktorí preputovali flalekæ ruskæ svet a¥ na Sibír i Rumunsko, Bulharsko.

Tæmto hoveli i Národnie noviny, kde ruskej politike venovaná bola mimoriadna
pozornos†, kde sa mohli dozvedie† o generáloch, politikoch, ale aj o tom, aké
dary priniesli chánovia a væchodné knie¥atá ba†ußkovi cárovi na korunováciu
a aké meno dostala kºa¥ná Jusupová od starého Jusupova. A so zá¬ubou ©ítali si,
ako úvodnikár Národnæch novín mydlí hlavu Gladstonovi, lebo vtedy u¥ bolo
Anglicko rivalom Ruska.

To¬ko ¬udí národne væznamnæch zaslú¥ilæch  politike cirkvi, literatúre,
zhroma¥denæch na malom priestore tri a¥ ßtyristotisícovej obce, pretvorilo mes-
te©ko z provinciálneho mesta na centrum národného ¥ivota. Miestne stoli©né
veli©iny zatla©ené boli do úzadia, vidiecki d¥entríci nemohli konkurova†
s Martinom. V Martine nemusel sa nikto hanbi†, ¥e je Slovákom, naopak, od-
padlík deklasoval** sa v o©iach verejnosti. K vyßßiemu sebavedomiu napomáhali
aj spolo©enské formy, bály vo frakoch a tu i tu duel*** ako záväzok noblesy.

Nie je div, ¥e aj pæcha vstúpila do martinskæch hláv, vefl tu bol ka¥dæ
národnæm predákom , ka¥dæ bol pohlavárom, ka¥dæ sa cítil rímskym senátorom.
Neomylnos†, autoritárstvo, exkluzívnos† stala sa geniom loci.**** Kefl zaviali nové
vetry v politike národnej, za©al Tur©. Sv. Martin starnú† ako mrzutæ ß¬achtic vo
svojej kúrii.

* rítus – obrad, súhrn zvyklostí
** deklasova† – preradi† do ni¥ßej triedy

*** duel – súboj
**** génius loci – ochrannæ duch mesta
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ŠTEFAN  KRČMÉRY
(1892–1955)

NA  ROZCHODNÚ
     

Hej, Maďari, Maďari,
veď sme sa len sklamali,
keď sme vás pred tisíc rokmi
do domu prijali.

Tak sme si my mysleli:
dosť široký je náš dom,
môžeme tu, ako bratia,
bývať v ňom, bývať v ňom.

Ale naše nádeje,
kde sa ony prepadli?
Ani sme sa nezbadali,
už ste nás podsadli.

Nadarmo sme prosili,
i plač náš bol darobný,
vy ste riekli, že ste páni,
a my len slúžobní.

Orali sme, orali
i do skaly z nevole,
a za plácu, iba čo tie
mozole, mozole.

Svážali sme, svážali
do tej vašej stodoly,
ani sme len zaspievať si
nesmeli po vôli.

Hej, Maďari, Maďari,
už to viac tak nebude:
spravodlivá naša vec je
na súde, na súde.
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Hej na súde velikom,
d¬a zákona Bo¥ieho,
uká¥e sa, kto tu pánom
d¬a neho, d¬a neho.

To, ©o sme vám oddali,
tie dolniacke roviny,
tie si dr¥te, ale tu sme
páni my, páni my.

Tu, kde Tatra velebná,
tu, kde ßumí Hron i Váh,
my sme páni vo slovenskæch
kon©inách, kon©inách.

Hej, Maflari, Maflari,
nik nás u¥ viac nespojí,
rozíflme sa, jak sa patrí,
v pokoji, v pokoji.
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II. POSTROMANTIZMUS
V SLOVENSKEJ LITERATÚRE

PETER  BELLA  HORAL
(1842–1919)

ZVONY  V  SILVESTROVEJ  NOCI

Z tej strany Dunaja zvony vyzváºajú,
dumné melódie nocou vyhrávajú;
tie ich zvuky nesú ku nebu sa hore,
i na dol rovinou, po ßírom priestore.

<asom tak zahu©ia, jak by zavzdychali;
jak by sa dve srdcia nav¥dy rozlú©ali;
©asom ©u† v tom hraní nárek a ¥alobu,
jak by Boh rok staræ ukladal do hrobu.

I mne v srdci hudú zvonov tæch ohlasy:
vidím si, jak vo snoch, moje mladé ©asy;
moje mladé ©asy, v nich ¥ia¬ne hodiny,
i chvíle radostné v stred mojej rodiny.

Vidím sa v domove u mojej matere,
s bratmi a sestrami o ßtedrom ve©ere:
modlitbu otcovu i sväté ¥ehnanie
jak by rozprávalo zvonov tæch zvu©anie.

Ako by hlásalo do no©nej tichosti:
„Pokoj bufl na zemi, sláva na væsosti!
A kto si v cudzine, k svojmu vrá† sa domu:
ß†astnæ, kto má eßte vráti† sa ku komu!…“

Zvonov tæch zvonenie dußu mi preniká…
Ach, ¥i† medzi svojimi milos† je veliká!
Ono i v cudzine, vßade je svet bo¥í,
fi†astnæ vßak, kto kosti v zemi rodnej zlo¥í!…
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Posledné u¥ k hviezdam vznáßajú sa zvuky,
tu ja, kloniac hlavu, k nebu dvíham ruky,
a ústa v modlitbe lkajú k Hospodinu:
Chráº Slovensko, Bo¥e, – moju domovinu!

IZIDOR  ZIAK  SOMOLICKÃ
(1863–1918)

PIESNE  MOJE  DROBNÉ

Piesne moje drobné,
flatelinka biela,
ja si vás tak rada,
ako kvietky v©ela.

Kefl je v©ela smädná,
flatelinku prosí,
by jej do¥i©ila
sladkej mädnej rosy.

A kefl moje srdce
tú¥bami zamiera,
dußi u¬avenie
z pieseºky vyviera.

Piesne moje drobné,
flatelinka biela,
ja si vás tak rada,
ako kvietky v©ela.

* Pravopis básne je upravenæ pod¬a sú©asnej normy.

ˇ
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III. ORGANIZÁTORI
SLOVENSKEJ LITERATÚRY

A LITERÁRNI VEDCI

JAROSLAV VLÇEK
(1860–1930)

LISTY Z ÇIECH
(Úryvok)

XVIII.
V Prahe dºa 20. novembra 1890.
Teda u¥ i tu ohlásila sa borba dvoch umeleckæch princípov, ktorá hlasno ozæva
sa zo vßetkæch literárnych kon©ín európskych: starého romantického idealizmu
s novæm naturalistickæm realizmom. Ide o to, ©i umelec, najmä románopisec
a dramatik, má v¥dy iba zbiera† i zh¿ºa† kvety nasnívanej obraznosti, vymæß¬a†
ideálne typy a figúry, akæch nezná skuto©nos†, bleskom staræch mytológií
a kni¥nou u©enos†ou, nahrádza† ¥ivæ pulz prítomnosti, ru¥ami duchaplnæch
sentencií, vtipom salónneho ovzdußia a „obecnæmi pastviskami“ zvy©ajnej
morálky zakræva† zrázne* priepasti spolo©enskæch, psychologickæch, srdcovæch
záhad – alebo ©i smie i odchæli† záclonu k ozajstnému svetu, a stadia¬ vynies†
tmavú, smutnú, krvavú pravdu, pravdu spravodlivú, tak ako pod ºou stene
spolo©nos† i jednotlivec, srdce i um. Inde odpovefl na túto otázku dali u¥ duchovia
a umelci prvostupºoví: Tolstoj a Dostojevskij, Zola a Flaubert, Ibsen a Eliotová
klasickæmi dielami svojimi dokumentovali oprávnenos† realizmu pre vßetky ©asy.
V <echách teraz za©ínajú hæba† otázkou. Príle¥itos† skrsla na divadle. Pani
Gabriela Preissová doniesla nám toti¥ z Moravy druhú svoju drámu z dedinského
¥ivota: „Její pastorkyºa“. Je to kus starej ¬udskej tragiky: diev©a, zanechané od
frajera, kefl následky pomeru u¥ nemo¥no utaji†, potajomná vra¥da decka rukou
nevlastnej materi, nemohúcej znies† hanbu pastorkyni hroziacu, a objavenie
zlo©inu práve v sobáßnej chvíli, ktorá mala naveky zakry† temnú minulos†. Postavy
svoje autorka postavila na javisko tak, ako ich dáva ¥ivot: s tõºou i svetlom. Ÿe
tõne je omnoho viac, toho citlivá myse¬ mo¥no sa hrozí, ale tak je tomu naozaj.
(…)

* zrázne – strmé
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VSTUP

Dejiny slovenskej literatúry
(Úryvok)

Medzi Tatrou a Dunajom, od Jablunkovského priesmyku k Novæm Zámkom
a od Bratislavy po fiarißskæ Potok, v pätnástich põvodnæch stoliciach rozkladá sa
jeden z najmenßích slovanskæch kmeºov, S l ov á c i, po©itujúci do dvoch miliónov
dußí. Osady jeho rozosiate sú hlboko po Dolnej zemi i za Dunajom.

Slováci predstavujú národopisnæ stred Slovanstva a jazyk ich je v malom obraz
vßetkæch slovanskæch jazykov. Rozsæpajúc sa vo ve¬a rõznore©í, skupí sa zase
v tri celky: v dialekt západnæ alebo ©eskoslovenskæ v stoliciach Nitrianskej,
Bratislavskej a dolnej Tren©ianskej; severovæchodnæ alebo po¬sko-slovenskæ
v fiarißskej, Spißskej, Abaujskej, Zemplínskej i Gemerskej (v tej pomießanæ so
¥ivlami rusínskymi), a strednæ alebo ©isto slovenskæ v Turci, Liptove, dolnej Orave,
hornom Tren©íne, Zvolene, Tekove, Honte a Novohrade.

Vlastná literatúra slovenská trvá málo vyße sto rokov. <o ostalo z pohanskæch
©ias, je slabæ tieº; dußevnú snahu prvæch storo©í kres†anskæch kryje latina,
a husitstvo i protestantizmus od veku pätnásteho do osemnásteho literárne plody
slovenské spája formálne so slovesnos†ou ©eskou. A¥ koncom osemnásteho
storo©ia J. Bernolák a v polovici veku devätnásteho ª. fitúr, M. Hod¥a, M. Hurban
dávajú vznik a základ samostatnej literatúre slovenskej.
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IV. POÇIATKY REALIZMU
A JEHO NAJVÝZNAMNEJÏÍ

PREDSTAVITELIA (1870–1918)

SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÃ
(1847–1916)

Z  VÂZENIA
(Úryvky)

(…) Za©iatkom februára 1893 prißiel do redakcie Národnæch novín súdny sluha,
aby sa mi pá©ilo k okresnému sudcovi. Okresnæ sudca, Mikuláß Fekete, v tie ©a-
sy stál na ©ele „patriotickej“ spolo©nosti tur©ianskej, divæ medzi divæmi, politi-
zoval, prenasledoval, korteßoval a nenávidel roduvernæch Slovákov. Namiesto,
aby mi bol oznámil, ¥e krá¬ovskæ fißkus volá ma na 17. februára do segedínskeho
ßtátneho väzenia za©a† jednoro©né sedenie, robil so mnou nepotrebné nestatky,
bral s vá¥nou, kriminálnou tvárou protokol (písal ho mõj teßínsky spolu¥iak
z druhej triedy gymnaziálnej, Martin Koßut, súdny pisár), dal ma na centimetre
odmera† tomu istému Koßutovi a potom ©osi mrmlal o mojom vlasteneckom srdci.
Neodvetil som na blbé alotriá sudcove, a opatrenæ dokumentom, vrátil som sa do
redakcie.

Dºa 15. februára, odprevádzanæ mno¥stvom martinskæch priate¬ov a rodinkou,
obsypanæ kvetmi, sadol som v Martine do ræchlovlaku. Ach, tá odobierka! Keby
si ju mohol ©lovek predÍ¥i†! Milo je vidie† sústrastné kolo priate¬ov, národovcov,
vidie† slzy a pocíti† tisnutie ©estnæch rúk … Ale potom – cudzí vozeº, cudzí ¬udia,
zadivení nad ováciou, ßkodoradostné úsmevy, surové, nenávis†ou srßiace
poh¬ady! I to ©loveka tiesni, ¥e nie vßetci, ©o ti ruky tisli, zmæß¬ajú s tebou tak
citne a úprimne. Kto by si na svete nena¥il nedobro¥elate¬ov? Ale ty si predmetom
sústrasti, teda treba utla©i† záß† a ruku tisnú†, dobré slová hovori†…Vefl sa nájde
©as poßkodi† trpite¬ovi!

Od Hatvanu za©al sa pre mºa novæ svet na Solnok a <abu dos† lenivæmi
bo©næmi ¥eleznicami. Medzi <abou a Segedínom po©ul som prvæ raz v ¥ivote
©istú, ¬udovú maflar©inu, ktorá sa valne delí od naßej posloven©enej i od
peßtianskej po¥idov©enej a ponem©enej. Hovoril ºou asi 40-ro©næ drie©ny mu¥skæ
– a to hrozne nadával na Wekerleho, vtedajßieho finan©ného ministra, a võbec na
celú vládu.
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„Celá krajina stáva sa predmetom ßpinavého kßeftu“, hovoril, „vßetko ide len
z oh¬adu na fißkus! Ÿi† nemo¥no!“ a pritom vyßlo, ¥e má ve¬kæ majetok pri
Solnoku, a ¥e ho ledva udr¥í.

Pomyslel som si: kefl vy, majitelia rovnæch, ¥írnych pozemkov, tak nariekate,
©o majú hovori† moji biedni zemkovia? Vtla©il som sa do kútika slabo osvieteného
vagóna, a bolo mi †a¥ko. Vßetko majú, vßetko im slú¥i, vßetko im daºuje – ©o
mám poveda† ja, cestujúci do väzenia pre væraz svojich najsvätejßích citov a
pomyslov?

Pred obedom 16. februára †arbavæ vlak dovliekol ma do Segedína. Najal som
si fiakra, dal nalo¥i† ve¬kæ kufor – ohromnú debnu s knihami viezol mi osobitnæ
voz do hotelu Tisza. Ako debnu skladali v elegantnom vestibule, práve pri vchode
do ve¬kej jedálne, milá debna sa rozsypala a knihy, azda zvedavé, akæ je Segedín,
vyrojili sa na mramorovú dlá¥ku siene. A to aké knihy: Turgenev, Tolstoj,
Danilevskæ, Pußkin, Gogo¬, Goethe, Hegel, Homér v põvodine, lexiká, Hum-
boldtov Kosmos atfl. Moje inkognito bolo odhalené. V jedálni u¥ na mºa pri obede
h¬adeli ako na ©udné exotické zviera.

„Prißiel sa ochladi† do Segedína“, po©ul som od ve¬kého stola posmeßnú
poznámku. (…)

Ÿivé vnútorné ulice sú ¥idovské, aspoº hlavné, bohaté sklepy patria Ÿidom.
Presved©il som sa, ¥e ani silnejßia maflarská rasa nemõ¥e sa ubráni† hospodárskej
sile Ÿidov. Videl som i dos† otrhanæch postava©ov.

Ve©er ißiel som do malinkého segedínskeho divadla pokocha† sa na vætvore
pravej maflarskej múzy. No sklamal som sa, vlastne – nesklamal. Dávali drámu
Brankovi© ëorfl, do nemo¥nosti hlúpu zlátaninu, kde hlavnæm dramatickæm
prostriedkom bolo ßtrnganie ßab¬ami a krik „elôre!“ a „éljen!“ Akási kráska,
poma¬ovaná ako stará opona, robila tragickú hrdinku v srbskom kroji. Videl som,
ako pri vßetkej tragike svojho polo¥enia koketovala s oficiermi, sediacimi na prvæch
kreslách prízemia. Odißiel som dos† skoro; vyhodili ma fráza akéhosi heroa
v dráme, ¥e vraj Srbom len vtedy sa mõ¥e dobre vodi†, kefl dr¥ia s Maflarmi. Ale
sa im vodí! Zvláßte uhorskæm. ëakujem!

Sú to zvláßtne pomery: ja som rab, strá¥nik je slobodnæ; on mi slú¥i, ja mu
rozkazujem; on mi je predstavenæm, a ©istí mi topánky; ja som nevo¬ník, a dávam
mu dißkrécie. Ostatne, mõj Búza je originál „ßtátotvorného elementu“. Pußného
prachu nevynaßiel!  Rovno: sprostæ je ako bota, úslu¥næ ako gróm, vßetko robí
naopak, mnoho hovorí. Chcel som ho trochu  civilizova† zlatkou – nedajbo¥e;
odvtedy bol eßte hlúpejßí, eßte úslu¥nejßí a robil eßte viac vßetko naopak. Izbou
chodí po palcoch, ka¥dæ tanier berie tri razy do ruky, kæm ho odlo¥í; odlo¥í ho
najprv na kufor, potom na umyva©, kone©ne do koßa, ale sa mu hnefl nezmestí.
Probuje hore dnom, bokom, a pritom dißkuruje neprestajne svojím kalvínskym
dialektom. Je to smießne, ale nie veselé.
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