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z počátku XVI. stol., jejíž pusobistém bylo slovensko-polské pomezí, 
hornatá a lesnatá krajina mezi Oravou, Muráném, Rimavou, Dunaj- 
cem, Sanokem a Pŕemyslem, jak se v podpisu správné udává. A  proto 
zcela správné list ten „písán s hor“, kde se tato lupičská tlupa zdržo
vala. Že slovensko-polské pomezí v XVI. stol., za boju mezi Ferdi- 
nandem a Zápolským, ale i pozdčji bylo oživeno takovými zbojnic- 
kýmí tlupami, je dosti svédectví. Nejvýmluvnéjší je zpráva o tom ve 
spisku „Ungarischer oder Dacianischer Simplicimus“ kde líčí se pouté 
tohoto toulavého študenta nékdy r. 1640 z Polska do Spiše, a jak 
tyto lupičské tlupy vybíraly na horských pŕechodech svoje poplatky 
za to, že pak cestujících neobtéžovaly. Takové asi tŕi-čtyry zbojníky 
Bardéjovští nékdy počátkem XVI. stol. jali a popravili. Jejich druho
vé slibuji jim za to pomstu, leč by se vykoupili 400 zlatými. Že 
jde tu o XVI. stol. a nikoli o XV. stol., svedčí každá podrobnost. 
Tak na pŕ. v pravém roku nakreslená pištole, zbraň v husitských 
dobách ješté neznámá.

A také jazyk listu, drsný, nevyspélý a prostoupený polskými 
i ruskými vlívy, ukazuje, že autora listu dlužno hledati mezi negramot
nými, nebo pologramotnými slovenskými horaly na polsko-slovenském 
pomezí a nikoli mezi českými neb slovenskými válečníky z XV. století. 
Nebot všecky až dosud známé památky, psané našim náŕodním jazy- 
kem na Slovensku v stol. XV., vynikají jazykovou ryzosti a čistotou.

V. Chaloupecký.

OBZOR LITERÁRNY A UMELECKÝ.
Albert Pražák: „Dejiny spisovné slovenštiny po doba Štúrovu. V sbierke 

„Okna", nákladom Gustava Voleského, P raha 1922. Str. 476.
Naše osvobodenie politické umožnilo intenzívnejšiu vedeckú prácu, 

zkúmanie po archívoch i rodinných, a  naša univerzita doprosta i nakladá 
svojim profesorom takéto prezkúmanie celej našej minulosti. Po novších dvoch 
dielach z tohoto oboru, po Hodžovom „Československom rozkole“ a Škulté- 
tyho „Stodvadsafpäf rokov.“ teraz Pražák doplňuje a dovršuje úvahy o osa
mostatnení spisovnej slovenčiny. Ale kým Hodža nastúpil cestu vedeckého 
bádania a rozšíril pole dôvodenia i na viedeňské podklady i na súkromnú 
korešpondenciu dejateľov, zatial Škultéty, obrnený slovenským idealizmom a 
romantizmom, dal sa v bránení Štúra zachvátiť ku prílišnému polemizovaniu, 
a ked aj dakde podvrátil Hodžove tvrdenia, jednako nespôsobil v otázke 
uspokojenia a jasnosti A  dokým v uvedenom Hodžovom diele sme poznávali 
snahu vedeckej objektívnosti, zatiaľ u Škultétyho jeho rozhorlenie aspoň len 
budí dojem predpojatosti a neobjektívnosti. Vyplýva to z ich rôzneho stano
viska : Hodža na počiatku našej národnej samostatnosti chcel ukázať národu, 
že príčiny, pre ktoré Štúr spôsobil rozkol, prestaly, že boly politické, že Štúr 
urobil ústjpok hungarizmu a tak  dnes môžeme sa úprimne vrátiť k  Cechom; 
Škultétymu išlo o obránenie národnej cti Štúrovej, aby oddialil od neho 
i najmenší tieň podozrenia z nenárodovectva a  aby celú vinu rečovej odluky 
uvalil na okolnosti, na vývoj prirodzený. Takto žiadúcne a  potrebné bolo 
stanovisko vedecky-objektfvne, aké priniesol Pražák vo svojich „Dejinách spi
sovné slovenštiny po dobu Štúrovu.“ Pražák stavia sa na stanovisko historické, 
chce podať dejiny spisovnej slovenčiny, a už i v  tomto stanovisku jeho máme
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akoby záruku, že bude chcieť byt spravedlivý. A  vopred môžeme povedať, že 
v celku i je takým, keď aj ako Čech nevie sa ubránil kde-tu, aby neprejavil 
svoju ľútosl nad rozkolom Ale' potrebné bolo, aby k otázke prehovoril i Čech, 
aby popri staro- a mladoslovenskom stanovisku poznali sme i stanovisko 
české.

Neviem, ako prijmú Češi vývody Pražákove, ale mne Slovákovi sú ony 
veľmi sympatické, prijateľné. Možno je to i proti v  li samého pôvodcu, ale 
z knihy jeho mám dojem, že Štúr je čistý, vina jeho je naskrze nie tak veľká, 
ako dosiaľ bývala hlásaná. A  z viny rozkolu \teľmi mnoho pripadá na Čechov.

Pražák s podivuhodnou pilnostou sosbieral všetky údaje o Slovákoch 
a  Slovensku. N eopiera sa len o spisy a ľudí, ktorí pa tria  do dejín literatúry 
slovenskej, ale odvoláva sa na pram ene latinské, maďarské, nemecké, francúz
ske i české. Bohaté čerpá i z korešpondencie jednotlivcov. A  zvlášte týmto 
spôsobom, menovite hojným odvolávaním sa na mienku mnohých Čechov, 
priniesol do otázky svetla, takže, myslím, budeme na otázku spisovnej sloven
činy trocha ináč hľadet, ako dosiaľ. Pracným posbieraním prameňov sostavil 
takrečeno celú bibliografiu spisov, v ktorých slovo Slovák, Slovensko v akom
koľvek vzťahu sa nachodí.

Celé dielo možno rozdeliť na dve čiastky. Prvá časť, kde pojednáva
0 pôvode a význame názvu „Slovák“, „Slovensko“, „Československo“, o po
jmoch „slovanský“, „slovenský", „československý“ a „český“ a kde podáva
1 vývoj slovenského národného povedomia, táto čiastka vlastne nepatrí prísne 
k  predmetu, k  dejinám spisovnej slovenčiny. Jednako  sú to cenné state, ob
sahujúce kus kultúrnej histórie Slovenska a prinášajúce objasnenie mnohým 
otázkam.

Ale dovolíme si niekoľko kritických poznámok. Pražák tvrdí, že Slovák 
bol pôvodne názov len pre Slovanov, okolo r. 1500 snáď i p re  Slovanov by- 
dliacich v Uhorsku, a že až od Bernoláka sa ustálil názov tento pre obyvate
ľov býv. horného Uhorska. To môže tak byt v knihách zväčša latinských, kde pre 
Slováka i Slovana mali len jeden výraz, sclavus, slavus, pozdejšie bohemo- 
slavus, alebo slavobohemus. Ale to neznamená, že by v ľude nebol býval 
užívaný názov Slovák, a  to v pravom smysle, na označenie obyvateľov horno
uhorských. Sám Pražák uvádza veľmi jasné doklady, aby dokázal, aký kolísavý 
bol význam názvu Slovák, ale z dokladov tých vysvitá cele určite, že názov 
ten  žil v ľude s určeným, stálym významom. Jasný je tento dvojaký význam 
názvu Slovák vo vede a u ľudu na pr. v poznámke maďarského dejepisca 
Otrokotsiho. ktorý menuje „eiusdem Patriae nobiscum cives,“ tsdy  Slovákov, 
Slovanmi, ale dokladá, že oni sami „Slovák“ a  „Slováci" sa volajú. Podobne 
je to jasné i u Komenského, ktorý  z ethnografického názvu Slovák urobil 
i geografické pomenovanie „Slováky,“ za vzorom Čech — Čechy, Uhor — 
Uhry, atď. T edy  práve len za to, že v  latinčine nebolo výrazu na označenie 
Slováka, povstal celý ten zmätok v označení Slovanov a Slovákov. A le vlastne 
ani to neobstojí cele, lebo u Krmana nachodíme i latinské označenie pre Slo
vákov, v  jeho spise „Rudimenta grammaticae Slavicae — — in gratim Slova- 
ciorum, lingua Slavico-Bohemica utentium,“ a  ako tu  vidíme, Krman píše 
mluvnicu českú pre  Slovákov, aby ím obľahčil pravopis, robí tedy sám rozdiel 
medzi Slovákom ja jazykom československým. Ďalej prvé použitie, vlastne 
utvorenie názvu Československo Pražák privlastňuje až Hurbanovi. Myslím, že 
je ono dávnym prekladom toho latinského označenia „slavobohemica“ a  
„Bohemo-Slavi“, aké nachodíme už u Krmana, Doležala, Béla a iných.

V stati o slovenskom národnom povedomí Pražák akoby vytýkal Slo
vákom ich hungarizmus, že i takí národne uvedomelí mužovia, ako Pilárik, 
Krman, Jozeffy označovali sa ako Hungarus, a neoznačovali svoj národ, a  
z toho usudzuje, že Slováci do konca 18. storočia nemali valného národného 
povedomia, že sa vôbec nepokladali za osobitnú národnú jednotku, politicky 
cítili sa Uhry, jazykom a náboženskou tradíciou klonili sa k  Čechom, a že 
v  dejinách a literatúre Slovákov možno nájsť len zákmity slovanského alebo 
českého povedomia. Myslím, z toho zjavu, že sa podpisovali ako „Hungarus", 
nemožno robiť tak  veľavýznamný záver. Bol to zvyk všeobecný v 17. n 18. 
storočí, ktorého sa pridŕžali nie len Slováci, ale i Slezáci, í Nemci a možno
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i  Češi. Menovite keď študovali na vysokých školách v Nemecku. Češi mali 
výhodu, že mali svoju aniverzitu, na ktorej nielen že sa ako domorodci ne
museli označovať ako Bohemus, ale ktorá i budila v nich národné povedomie. 
A práve i medzi tými, ktorí takto označovali svoju príslušnosť, nachodíme 
národné povedomie, čo je dôkazom, že slovom Hungarus označovali len k ra 
jinu, z ktorej pochádzajú, a  nie svoju národnosť. Alebo, zvlášť keď sa kniha 
doma tlačila, a zbytočné bolo označovať krajinu, vtedy naznačili obec, svoje 
rodisko, na pr. Michael Pawlowitz Turoceno Jessen. A  mnohí majú i národné 
povedomie, ktoré však nám prichodí ešte len shľadávaf. po ňom pátrať, preto, 
že minulosť Slovenska, jeho tlačivá ešte nie sú prezkúmané. Na pr. Pavel 
Tessedik z Púchova r. 1708 žaluje si na ťažké časy, a  medzi iným spieva: 

„Germano Slavus non est PrOximus,
Germanus Hungaro non est Proximus,“ 

a dalej „Solvite in Lacrymarum flumina nives, Tatra, Fatra, Matra, Montes !“ 
a podpísal sa „Paulus Tessedik Slavicae Nationis Concionator“ v Kežmarku. 
Má tedy jasné povedomie i národné i zemepisné. A  kým v uvedených ver
šoch Slavusom mysli na národ, Hungarusom na celok geografický, politický. 
Ale veď i sám Pražák ďalej hovorí a protirečí tomu, čo vyššie tvrdil, že ľudia 
na Slovensku „tvorili skupenství podie jazyku a že hájili svých zájmú jako 
jazyková jednotka,“ a  tiež, že v  tej dobe, v 17. stor., učení Slováci „méli 
i povedomí slovanské.“ A  keď budeme mat dôkladnejšie spracované tieto 
staršie doby, pribudne ešte dokladov o národnom povedomí u Slovákov.

Ale vôbec ťažko je odsudzovať tento tak  zv. hungarizmus u Slovákov 
17. storočia, ked  uvážime turecké panstvo v bývalom Uhorsku, ktoré trvalo 
vyše poldruha storočia. Na túto okolnosť sa zapomína. Myslím, že Slovákov 
skulo s Maďarmi spolu na tak  úzky politický celok práve toto turecké pan 
stvo. Čechov nebezpečenstvo turecké nezasiahlo nikdy. Ale Slovákov áno. 
Tých niekoľko stolíc, ktoré ostaly Turkami nedotknuté, nemohlo tiež pomýšľať 
snád na to, aby sa politický cítiíy čiastkou inej krajiny; naopak stálý strach, 
r  akom nažívaly, nútil ich stŕpať, obávať sa za ostatných trpiacich, spolucítiť 
s nimi. A v tomto stálom strachu a stŕpaní za bratov trpiacich pod Turkom, 
bratov vo viere, kresťanov, trpiacich od pohana, v tomto spoločnom nebezpe
čenstve, i v tej spoločnej neresti, ktorú válečné časy donášaly, v hlade, moru 
a  iných nemociach — tam sa vyvinul hungarizmus, tam uhorské vlastenectvo 
Slovákov. Dobrý doklad toho som našiel v latinských veršoch A brhama Ce- 
bana, spišského župného notára, ktorý volá ku všetkým silným a mocným pá
nom, i k mestám slovenským, ktoré ešte neboly Turkom  obsadené, volá
o pomoc, vyzýva všetkých k  svornosti. Chcel by všetkých sjednodit, i privo
láva im, že nie Peter, ani Apollo. ani pápež nás nespasí, ale Kristus, a  že 
len nesvornosť kresťanov robí T urka silným („Turcam discordia nostra poten- 
tem fecit“), až konečne k spoločnej obrane zve Rakúšanov, Moravanov, Nem
cov, Hunnov, Čechov, Poliakov, Lužičanov, Slezanov; ba i samých Turkov 
volá k jednote v  Kristu:

„— — — — — — — — — ut isthunc
Austria Marchmanni, gens Turcica, Tentones, Hunni,
Est quae Parrhasiis obiecta est Lechia cauris 
Unum ineant foedus Lusatia e t ora Silesi 
Ter-sanctae fidei, Sacramentoque recenti 
Posonii et Pragae Christo Duce e t auspice Christo 
Maiestate Sacra coram vobisque novatum-“

Spoločné boje proti Turkom, spoločné utrpenie, spoločné neresti a ne 
bezpečenstvá vytvorily tedy hugarizmus slovenský.

V celku v týchto čiastkach Pražák chcel dokázať, že Slováci sa necítili 
osobitným národom, že sa s Čechmi cítili za jedno, až potom s hungarizmom 
nastáva v tejto jednote akási trhlina, ktorú Fándli, Bernolák a Štúrovci zväč
šili a rozšírili. Ale ja by som ani k  vôli tejto tendencii nemohol tak prísne 
súdiť Slovákov. Muselo byt niečo v celom Uhorsku, čo prekážalo prejavom 
národného povedomia. Veď Slováci, ktorí sa usadili v Čechách, ako Sylván,
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Nudožerský, Tesák, Kyrmezer, písali česky, rečou národa; na Slovensku okrem 
maličkých výnimiek písalo sa latinsky. Z toho vidíme, že v Čechách holo od 
počiatku cele iné ovzdušie, priaznivejšie národnému prebúdzaniu. Či azda 
miešanina rozličných národov v Uhorsku nakladala písaf la tinsky? Zjav tento, 
že Slováci v  Čechách písali a  cítili národne a na Slovensku latinsky, iste je 
dosť výmluvný na ospravedlnenie Slovákov.

Žatým prechodí pôvodca k vhstném u predmetu, k  pojednávaniu dejín 
spisovnej slovenčiny. Sostavil k  vôli tomu soznam pamiatok písaných a  tlače
ných, v  prvých uvádza v časovom postupe listiny úradné, cechovné, cirkevné 
a súkromné. Myslím, že pri uvedení ako písaných tak  i tlačených pamiatok 
mu nešlo tak  o úplnosf, ako o to, aby aspoň na každé desaťročie mal niečo 
a takto aby dokázal, že v pamiatkach tých je čeština s malými odchýlkami. 
Uznáva pri tom. že od konca 17. storočia prejavuje sa silne tlak domáceho 
nárečia, ktorému evanjelici odolávali, lebo čerpali z českých bratrských kníh, 
kým katolíkov domáce nárečie proste zmáhalo, a nesúhlasí s názorom, akoby 
ka'olíci siahali ku krajomluve len z cevražitosti voči kacírskej češtine. To by  
som nemyslel ani ja, ale je isté, že v boji protireformačnom chceli sa lepšie 
priblížiť k  ľudu , viac ho zaujať pre  svoje učenie, a k  vôli tomu priberali ľu
dové výrazy krajomluvy.

V článku Povedomí slovenskéko dialektu dokazuje, že už Hus mal po
vedomie o slovenskom dialekte, a  toto povedomie slovenčiny ako dialektu 
udržalo sa po Bernoláka, a aj lieto dialektické odchylky boly nepatrné, takže 
neoprávňovaly krok Bernolákov, A  v nasledovnej kapitole posudzuje rečové 
novotárenie Bajzovo a Bernolákovo. U Bajzu tvrdí, že Maďari pôsobili naň, 
lebo jeho uhorský a protičeský program je vedomý pokus o rozštiepenie Če
chov od Slovákov, a túto vieru že sosilňuje i to, že r. 1830 Maďari menovali 
do peštiinskej učenej spoločnosti i J .  Bajzu, ač  jeho činnosť nebola nijak 
mohutná, a ďalej, že Jan  Gasparides Vladár ospieval Bajzu ako „nejstatečnéj- 
šího hrdinu" vedia palatína, prímasa, G araya a Vorôsmartyho, a  že tu účin
kovala hlavne jeho hodnosť akademická. Nuž. je v tom veľký omyl; i Maďari 
totiž majú svojho Bajzu Józsefa, básnika, rovesníka Garayovho, -t tá  akade
mická hodnosť patrila asi tomuto maďarskému Bajzovi, a  nie nášmu Slovákovi. 
Za to mohol byt Slovák Bajza naklonený Maďarom a konať v ich z." ujme, ako 
je to zjevné i pri Bernolákovi. Pekne je ocenená i činnosť Hamuljákova pri 
tvorení spisovnej slovenčiny, A  tu  poznávame i spoluvinu Čechov; menovite 
Jungm ann a  T rnka podopreli separačné snahy Hamuljákove. A  keď čítame
o stanovisku Šafárikovom v otázke spisovnej slovenčiny, nemožno je nám tak  
prísne odsudzovať Štúra, veď obaja hlásali to isté. Avšak Pražák líči, ako 
postupne sa zmenil názor Šafárikov a zmenu túto privlastňuje jeho štúdiu 
prameňov a odpútaniu sa od cudzích autorít, Schlôzera, Rybaya, Kopitara. A le 
to bolo už pozdejšie a pozde.

Trocha nejasnou mi je úloha Kollárova v týchto dejinách spisovne} 
slovenčiny. Jeho  priazeň k  Bernolákovcom, jeho priateľstvo s Hatnuljákom, 
jeho predsedníctvo v spolku Hamuljákovom, jí ho príspevky do Zory, i jeho 
ústupky slovenčine Pražák odôvodňuje tým, že Palacký ho vyzval 1c získaniu 
Bernolákovcov. Ale keď chcel získavať, ako mohol tak ďaleko ísť v sloven- 
čen í?  A  ako bol možný pozdejšie zas tak  náhly obrat u neho? Ešte v Cesto
pise žiada pravopisné ústupky od Čechov,- a o 4 roky za tým v Hlasoch ani 
počuť nechce ó slovenčení. Á  p red  tým šiel tak  ď. leko, že i Jungm ann ho 
odsúdil, i Kuzmány mu zazlieval preháňanie slovakizmov.

Pražák uznáva, že slovenčiace zjavy zachvátily evanjelikov v 19. sto
ročí tak, ako katolíkov v 17. a 18. storočí a priznáva i romantizmu silný vliv 
na  s! ovenčiaci prúd. Kollár a  Kuzmány, ba  i druhí, Samo Chalúpka, Hroboň, 
Hodža i H urban dlho usilovali stavať prekážky tomuto prúdu, a  síce tak, že 
žiadali ústupky od Čechov, iní, ako Ján  Benedikti a M atej Holko i Fejérpa- 
taky sťažovali si na niektoré nesrozumiteľné slová české, a  takto mysleli, že 
Česi niečo popustia, a  bude možné sblížen'e i sjednotenie dvoch spôsobov 
spisovných. Slováci títo chceli len malé reformy v češtine, ale nie sa trhať. 
Sám Pražák hovorí (str. 236), že „Štúrovci horovali pro češtinu jako pro svúj 
vlastní spisovný jazyk,“ a Samo Chalúpka tiež sa pridŕžal češtiny, len by bol



PRÚDY 39

chcel ju očistiť od germanizmov. Ešte prv  pri Michalkovi bol Vyzdvihol po
dobné, že píše pre ľud „veľmi sprostou“ (slová Michalkove) mluvou, a že 
predsa je táto slovenčina na malé nepatrné odchylky češtinou. A  spomeňme 
ešte i to (str. 237 1, že Samo Hroboň ešte r . 1846 česky básni do Štúrovho 
Orla Tatranského, takže je jasné, že ani Štúr nebol proti češtine, aspoň s po
čiatku. A keď toto a podobné zjavy všetky uvážime, je nám až divné, ako 
mohlo príjsť k  rozkolu! Kde je chyba?

Ba ešte jedno musíme tu poznamenať, čo Pražák v knihe svojej nespo
mína, ale o čom sa môžeme dočítať v Sborníku Matice Slovenskej 1922 č. 
5. 6. v článku Flóry Kleinschnitzovej „Tabiicov článok o spoločenstve Slová
kov s Čechmi a M oravanmi,“ že totiž i Tablic k  vôli udržovaniu ? zachrá
neniu spisovnej jednoty žiadal tiež isté ústupky od Čechov, menovite upu
stenie od nie Koľkých zjavných germanizmov.’) A  ačpráve Tablic napísal článok 
ešte pred r. 1829, predsa Časopis Českého Múzea ho vytlačil až r. 1842, a 
z tadiaľto bol prevzatý i do „Hlasov o potrebe jednoty spisovného jazyka pro 
Čechy, M oravany a Šlováky“ r. 1846, ale — a toto je hlavné — na oboch 
miestach bez požiadaviek Tablicových. Tie boly vynechané a  Tablic už nežil, 
nemohol sa ozvať.

A  nie len že Češi na požiadavky Slovákov nere-govali, nie len — ako 
z umlčania požiadaviek Tablicových videť — nechceli o takých ani jednať, 
ale i napá ali Slovákov tak  ostro, že ich dráždili, že ich odpudzovali od 
seba. Ani nespomínajúc Kampelíkove ostré a opovržlivé výpady, veď Kampe- 
líka nespomína veľm i ani Pražák, ale aj iní Češi vtedy sa chovali tak voči 
i tak už dosť biednym, od M adarov bitým Slovákom, že to nemohlo priťaho
vať Slovákov k Čechom. Mnohí Slováci sa žalujú na Čechov Tyl ostro útočil 
na slovakizmy, a Pražák uvádza slová Kalinčákove, že „Čechove se nikdy 
neohlíželi na Slov?ky a jejich nejznamenitéjší díla ponižovali uštépačné,“ 
i Hurban sa odho ilal k  slovenčine „na zlobu Čechú a Moravanú,“ prezradzu
júc ťým slovom, že Češi a  Moravani Sa zlobili na všetko, čo Slováci žiadali 
alebo robili; Kollár i prvej prejavil, že keby nie tvrdosti českej, nebola by 
vznikla bernoláčtina, a pri vznikaní štúrovčiny tiež vyhlasuje, že nové nárečie 
povstáva vinou Čechov; a podobné i Nosák, i na Slovensku osadený Čech 
Kadavý obviňujú Čechov (Pražák 295 301. 302). Myslím, že nejaká filologická 
anketa v tom čase by bola mohla viesť k  vzájon nému dorozumeniu a  k  ne
jakým ústupkom s oboch strán. Miesto toho Češi, ked  to už horelo, ešte 
lepšie dúchali do ohňa bratskej nesvornosti, a  vážnejší k rok  s knižkou 
„Hlasové“ na smierenie urobili pripozde, až r. 184''.

Ale ani vtedy nie jednomyseľne všetci. Havlíček na pr. vôbec nechce 
ani počuť o nejakom sbližovaní sa. Zaujímavý doklad toho máme v Kvetoch 
r. 1846, kde Karel Štorch bránil sám seb proti ostrým nápadom Havlíčkovým, 
a pri tom vytýkal mu i jeho stanovisko voči Slovákom, že rozsieva zášť medzi 
jednotlivé kmeny nášho národa; Štorch hovorí' „Ať pomlčím o jiném — bylo 
to také pro svornost, jejímž beránčím odšvem se odíváte, že jste záští mezi 
jednotlivé kmeny našeho národu tak neúnavné rozsíval? — - S bolestí bylo 
vidéti, jak se neduvéra Slovákú, dlouhovékých, verných našich v literatúre 
spojencú, proti Čechum mocní; Vaše lehkovážná ruka pričiňovala se verné, 
aby ji v plameň možná ješté vétší rozdmychala. Neumyté vtipy, nadávky, vše
lijaká jizlivosť bylo Vám milým nástrojem Vašich prostopášných choutek, — 
a Vy se neostýcháte jméno svornosti ješté z úst svých vypustiti, jméno svor
nosti, kteréž u Vás jen sarkasmem je s t!! Právem  nazval Vás nékdo jiný 
„apoštolem nenávisti" (Kvety č. 48.) Což pak si asi Štúr pomysli], když ste 
jej po všelijakých svévolných urážkách — hnedle potom, když jste mu dne

*) Mimochodom dovolím si poznamenať k  slovám sl. Kleinschnitzovej 
„Autor prácu tú napísal medzi rokmi 1821 a 1829“, že nap ísil ju bližšie k  r. 
1829; v práci spomína totiž a cituje Boileaua a  Horáca a  citáty tieto mu u- 
tkvely v pamäti pri prekla. ani Boileaua a pri opatrovaní prekladu vysvetliv
kami a paralelnými miestami z Horáca. S prekladom svojím bol hotový už r. 
1827, ač tenže vyšiel knižne až r. 1832. Spomínaný článok tedy mohol Tablic 
napísať bližšie medzi rokmi 1827— 1829.
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4. prosince v České Včele za výtopek, od Vás zaslouž’ný, náležité po chlap- 
covsku, pane redak t i r e ! „velikých Slonú“ a „Mamu ô “ nadal — co si po- 
myslil, když jste jaj dne 13. prosince téhož raésice v Novinách najednou tak  
po krajanskú objímati počal, že on češtiné néjaké koncssse ve svých časo- 
pisech činiti chce?  — Ó vy „Staroslováku“ ! — J e  to dôležitý doklad, a  
škoda, že ho Pražák neuvádza.

Pražák vo všetkých sťažnostiach Slovákov poznáva len „uraženú ješit- 
nost“ a  chce túto mienku svoju podopriet tvrdením že Slováci vtedy už rok 
boli rozhodnutí. Nuž ten rok by tu  nič nezaamenal, veď i Slováci sa neozý
vali vtedy odrazu všetci, ale i rokom, i viacej rokmi prvej. A  „uraženou 
ješitnosťou" asi tiež nemožno pomenoval chovanie sa všetkých Slovákov, veď 
aspoň len jeden, Kollár, asi nebol urážaný a kritizovaný bezohľadne. A  nebol 
urážaný asi ani Hodža, ani H urban, a jednako si sťažovali. Pri tom mnoho 
hovoria i také maličkosti, že Štúr ešte r. 1846 dal v Orie Tatranskom vytla
čil Hroboňovu českú báseň, a  že Hodža chcel mať i v Tatríne členov Čechov. 
A  je potom zvláštne u Pražáka, že ked  z výv o d o v 'jeh o  všetko vysvitá na 
ospravedlnenie Slovákov, on akoby v logickej re tíz i preskočil ohnivko, za
mešká čo len slovíčk >m omluvit Slovákov a zamešká čo i len slovíčkom 
vytýkať Čechom. Naopak, omlúva chybu Čechov, že totiž u nich vládly vtedy 
„ochromenost a zaujatost vlastními poméry.“ To by som radšej ničoho nebol 
poved 1. A ká ochromenosť? Aká zaujatost vlastnými pomery? Češi nestáli 
vtedy, ako Slováci, pred  otázkou .by ť či nebyť.“ Češi neboli tak  ochromení 
ako Slováci, ktorí utrácali generálov — zemianstvo, a  nemali ani vojsko — 
ľu d  za sebou.

Pri otázke spisovnej rozluky by som robil rozdiel medzi jej pohnútkami 
a  jej dôvodmi. Z historického st noviska Pražákovho tento rozdiel sa sám 
ponúka a Pražák tiež robí rozdiel, totiž najprv pojednáva pohnútky rozkolu, 
a  potom rozoberá Štúrove, Ho žove, Hurbanove dôvody pri nej. Ale t Je by 
som myslel robiť rozdiel, že inak treba posudzovať pohnútky, a inakšou mie
rou súdiť zas nad dôvodami. Pohnútky, ako jasne vysvitá z doterajšieho po- 
jednania, — ač sme nevyzdvihovali ani politickú stránku — dajú sa veľmi 
ospravedlniť j a  toto je hlavné. Čo Štúr potom už uviedol na odôvodnenie 
svojho činu a vôbec celého rozkolu, nemá už toho významu, tam š tú r  
mohol sa už i mýliť, ba mohol sa dopustiť i špatných prostriedkov, zatemŕio- 
vania fakt, menenia slovenskej skutočnosti, atd., čím Pražák obviňuje Štúra. 
Toto všetko už nemenilo na vecí, najviac ak klátivých ešte posmelovalo, u tv r
dzovalo, alebo chcelo získavať národu zemianstvo a  ľud. Keď tedy Pražák po
sudzuje aôvody Štúrove, je síce kriticky správny a spravedlivý, podvráti 
mnohý dôvod Štúrov, dokáže, že nepoznal mnohé dostatočne, že sa mýlil,
i vedome preinačil niečo; ale pripisuje týmto dôvodom väčší význam, než 
pohnútkam. A  ved i Hodža bol už odmietnul dôvody Štúrove, nemohly byt 
tedy  tak  nebezpečné.

Pohnútky rozkolu Pražák vystihol správne, a  uviedol ich v o moc 
väčšom počte, než dosiaľ ktokoľvek. Popri romantizme a Heglových ideách a  
popri historicky neodtajiteľnom prerážaní slovakizmov do spisovného jazyka 
československého, potom popri tlaku maďarskom, politickom a popri tvrdohla
vosti českej, čo dosiaľ bývalo uvádzané ako pohnútky a príčiny rozkolu, 
Pražák poukazuje i na  príklad Juhoslovanov, Rusínov a Poliakov a na po
vzbudzujúce styky s Rusmi, A  ačpráve týmto všetkým je dosť vysvetlená 
í odôvodnená pohnútka Štúrova, jednako v ,tý k a  Slovákom i nerozvážnu fan- 
tiz iu . Že Slováci hlásal čechoslovakizmus, potom že zúžili pojem národa len 
na  Slovákov a konečne ho za« rozšírili na Slovanov, tým síce jasne dokazuje 
Pražák u Slovákov fantastické a  omantické blúznenie a  mysticizmus, ale ja 
by  som videl v  tom i niečo iné, že totiž Slováci vtedy, keď Češi v tom naj
ťažšom čase ich opustili, chytali sa všetkého, ako topiaci aj britvy, cítiac aj 
inštinktívne nebezpečie maďarské.

Ináč Pražák miesty je cele spravedlivý. Dopúšťa, že politický tlak 
Maďarov to bol, k torý  prinútil Slovákov k  odluke. Priznáva, že „Obrana 
Slovákú a  slovenčiny proti M iďarúm byla pfedním úkolem i Š tú rovc i,“ uvá
dza búrenie Zayovo proti Čechom, spomína snahy Maďarov po pretrhnutí
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spojenia Slovákov s Čechmi, a  vyzdvihuje, že Slovákom ostala už len náde j 
v  dynastiu a v slovenčinu a tejto nádeje sa chytili.

Slovom, kde ostáva historikom, profesorom dejín literárnych a pisateľom 
dejín spisovnej slovenčiny, je Pražák spravodlivý, objektívny, uznanlivý, ale 
kde sa ozve v ňom Čech-národovec, tam odrazu prehliadne všetky závažné, 
fažké príčiny u Slovákov a  vytýka im nelásku k  Čechom a obviňuje ich, a 
tiež tak prehliadne zas fažké viny Čechov a zabudne ich vytknúť, odsúdiť.

Odluka iste bola „osudná“ pre Slovensko a jej osudnost nahliadli i sami 
Slováci. I Češi poznali svoju chybu, ako dali tomu výraz Purkvné. Stanék, 
Lambl, Šrnídek, ale i jedni i druhí poznali chybu pozde. História aspoň trocha 
ospravedlnila Štúrovcov, totiž tým, že skutočne získali národ, ktorý upovedo- 
melejší, prebudenejší, než býval, vedel sa oduševniť za obnovená českoslo
venskú n irodnú  jednotu, k torá  môže byt silná a trvanlivá i vtedy, k e ď  Slovák 
buda slovensky písaf, jestli takí noví Kampelíkovci nebudú chcet i dnes p re 
vádzať násilné sjednotovanie spisovnej reči od večera  do rána, razom, ale 
ponechajú zdežitost prirodzenému a pokojnému vývoju.

Bohatý obsah Pražákovej knihy som ani z d’aleka nevyčerpal a  na 
celý nepoukázal. J e  to vzácna kniha i so svojim stanoviskom, i so svojimi 
omylmi, ktorá zanecháva v čitateľovi dojem, budí refleksie, vedie k  úvahám. 
Som povďačný pôvodcovi za požitok, ktorý som z nej mal. A prajem si len, 
■aBy našla hojných čitateľov i na Slovensku, i v Čechách. Myslím, že mohla 
by poslúžiť ku vzájomnému lepšiemu porozumeniu a k  mierneniu toho, čo
i dnes je prekážkou úplnej shody.

Menej tlačových chýb by bolo knihe len na osoh. Aspoň vo vedeckom 
diele nem jú miesta také chyby, ako na pr. Houter miesto Honter, Zsilniczky 
m. Zsilinszky, a iné a iné.

V knihe je daný i sľub, že po dejinách spisovnej slovenčiny po Štúra 
bude nasledovať pokračovanie od Štúra po dnes, čomu sa úprimne tešíme.

Dr. Pavel Bujnák.

K výročiu narodenia G. J. Mendela.
23. septembra v prítomnosti učencov z celého sveta zasvetené 

bolo v Brne sté výročie narodenia veľkého moravského prírodo- 
zpytca Gregora J. Mendela. Nemožno nám je, aspoň pár slovami 
nezmieni! sa o veľkom tomto mužovi.

Mendel narodil sa 22. júla 1822 v sliezskej dedine Hynčiciach 
ako syn roľníckych manželov. Po skončení nem. ľudovej školy 
a gymnázia študoval v Olomúci filozofiu. Potom pod menom páter 
Gregor vstúpil do augustiánskeho kláštora s v. Tomáša v Starom Brne, 
kde po troch rokoch prijali ho do rádu sv. Augustína. Keďže preja
vovať veľkú lásku a náklonnosť k prírodným vedám, kláštor poslal 
ho do Viedne študovať tieto vedy. Roku 1854 stal sa profesorom 
fyziky a prírodovedy na brnenskej reálke, a roku 1868 prelátom svojho 
kláštora. Už od roku 1856 zaobral sa usilovne krížením (bastardáciou) 
rastlín, a pri tom objavil veľmi dôležitý zákon dedičnosti vlastností, zna
kov. Výsledok svojich pokusov shrnul r. 1865 na zasadnutí brnen- 
ského prírodovedeckého spolku v prednáške, ktorá potom vyšla i tla
čou a to pod názvom „Versuche uber Pflanzenhybriden“. O štyri 
roky neskoršie vydal o tomto predmete ešte jeden spis „Ueber einige 
aus kiinstlicher Befruchtung gewonnene Hieraciumbastarde“. Jeho 
objav ostal však nepovšimnutý. Ani slávny mníchovský botanik C. Nae- 
geli, s ktorým si Mendel usilovne dopisoval, nepochopil ho. Posledné


