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jako čosi skutečného, pomíjivého a horkého. Jestliže Hebbel chce na 
každém uméní, aby bylo ne opisem, nýbrž realisovanou filosofií, Hil- 
bert tedy, jeden z nejpŕíznačnčjších mluvčích devadesátých let, dávaje 
v tomto smyslu tvar chaotičnosti vnítŕního života moderní doby, pŕe- 
tváŕí obsah problému individualísmu v obsah lidských životú a vy
slovuje tyto životy v ostré vyhranéných karakterech.

Ale první dúsledný a pronikavý náraz individualismu, jemuž 
generace z konce století otevŕela brány dokorán a jenž v dramaté 
obrátil na ruby realism a princípy naturalistické, fedrované z Francie 
J. J u l l i e n e m  a žijíci pod oporou starších výtvorú ruských. 
P i s e m s k é h o  H o r k é h o  o s u d u  a T o l s t é h o  V l á d y  
t m y ,  ústí nezadržitelné do roztŕíšténého svéta s u b j e k t i v n é  
individuelních déjstev anebo se oddramatisuje v stylisacích lyrických. 
Chudé na déj, ale pfímo zasypané bizamím chaotickým obrazem pudú, 
vášní a hystérií, drama P r z y b y s z e w s k é h o  je názorným 
prikladem ústupu tuhého individualismu do dekadentních senzací. Že 
se Polákovi dobre porozumélo i v Čechách, ukazují jeho preklady. 
A když ten, jenž napsal P s a n c e ješté po letech*) doznává, jak 
výsledný dojem z Przybyszewského mu není ani krása tragiky a ani 
mocnost heroismu, ani vznešenost bolesti a ani závrat z velkosti, ani 
povznesení ze steskú a ani očištční z žalu, a ovšem teprve ne prostá 
radost, prostý puvab, prosté roznčžnéní či prostá veselost, nýbrž 
hypnotický a ostrý pocit nechuti a ošklivosti, smíšený pocitem ŕezavé, 
živé a ukrutné skutečnosti, —  mluví ješté pod dojmem minula.

Drama Przybyszewského, af už jeho umélecká struktura a 
básnická hodnota vnitíní byla vážená na téch či onéch váhách, bylo 
plno kypivého kvasu, ohrožení koreňu dramatiky nešlo pŕímo odtud. 
Nebezpečí vyvstávalo o d M a e t e r l i n c k a  a ď A  n n u n z i a. 
Od nich se začína dramatu rozumčti jako členéné lyričnosti, Ital do- 
konce není dalek náladování.

Tisícročná poroba?
Napsal Václav Chaloupecký.

Názor o „tisícročné porobe" Slovenska pod jaŕmem Ma- 
darú neb „tisícročné pŕehradé“ v národním vývoji mezi „hi
storickými zemémi“ a „nehistorickým“ Slovenskem je do té 
míry rozšírený a užívaný, že snad nikdo o duvodnosti nepŕe- 
mýšlí a nepochybuje. Bohatýrští rečníci z jedné i z druhé 
strany Moravy, ano i učenci a védci príliš néjak oblíbili si 
tuto frási velkého gesta a užívají ji pri nejruznéjších pŕíleži- 
tostech. Jednou, aby vzbudili soucit s „úbohým a kulturné 
zaostalým Slovenskem“, které z dopustení neblahého osudu 
„tisíc let“ vydáno bylo despocii „sveŕepých M adaru“ (a tisíc 
let je dlouhá doba, poznamenává se k  tomu s pŕízvukem hlu-

* V e n k o v, 2. II. 1908.
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boké filosofie!), jindy opét, aby se vysvétlilo a zduvodnilo, 
proč vlastné Slováci nejsou s Čechy a Moravany jeden národ, 
nýbrž jakýsi národ zvláštni, „uherský“, který béhem tisícelet, 
kdy nežil s Cechy a s Moravany v štátni a tudíž prý ani 
v kultumí jednoté, vytvoril si jakousi bastardní kulturu svoji, 
jejíž základy spočívají v slovanské povaze lidu pod Tatrami 
a v jeho madarském tisícletém státním zajetí. Naznačuje se 
pri tom dosti pruzračné asi tolik: kdy by byla ríše Svätoplu
kova, která se kulturné uznává zpravidla bez výhrad (ne tak 
svým vlivem dokonce významnejší ríše českých Boleslavu!) 
nezanikla a kdyby byli Slováci dále žili s Čechy a Moravany 
v jednom státé, nebyl by se z nich vytvoril onen zvláštni 
národ slovanský. Ale práve onéch osudných tisíc let prý 
zpusobilo, že celý život slovanských kmeňu pod Tatrami 
nabyl zvláštního zabarvení a rozruznil se od svých „bratŕí“ 
za Moravou do té míry, že je to prý už jiný národ, s vlastní 
svou minulostí (či spíše bez minulosti, jak se véc chápe), 
vlastní svoji kulturou (anebo nekulturou), s vlastním svým 
jazykem (anebo néčím, co se za zvláštni jazyk vydává). Nej- 
častéji však užívá se této lesklé fráse zcela bezmyšlenkovité, 
jen pro její pohádkové kouzlo, pro krásu slova tisíc a pro 
jeho velikost a oblíbenost.

Zamyslíme-li se však ponékud nad tímto okrídleným 
rčením, shledáme, že je jednak nesprávné, jednak pak, že 
vyplývá vlastné z hungaristického názoru na déjinný vývoj 
Slovenska, a není než doplňkem maďarské stejné lesklé a bo- 
hatýrské a stejné pochybené fráse o trvání tisíceletého krá- 
lovství maďarského národa. Počítáme-li a zejména uvažuje- 
me-li o téchto tisíci letech a nefídíme-li se pri tom maďar
skou filosofií déjin, tisíce let se nedopočítáme.

Není ovšem pochybnosti o tom, že Slovensko po dlouhá 
staletí bylo odloučeno od českého štátu, ale tisíc let to nebylo. 
Slovensko bylo pŕipojeno k uherskému království nékdy ke 
konci vlády Sv. Štépána. Obyčejné pŕijímá se rok 1025, možná 
že došlo k tomu i néco dŕíve (1018), možná že pozdéji, jisté 
však pred r. 1038, Bylo tudíž Slovensko odtrženo od Čech 
asi od r. 1018 (1025) do r. 1918 čili približné 900 let. Sto let 
(a sto let je dlouhá doba!) by tudíž z tísíciletí odpadlo.

V této dobé Slovensko (není treba opakovat, že jméno 
je novéjšího data) tvorilo součást Uher. Pŕíslušenství k * uher
skému“ štátu neznamenalo však vždy a v každé dobé život 
v maďarské porobé. Nebof i když Slovensko béhem téchto 
900 let státoprávné netvorilo s Čechami a Moravou jeden 
štátni celek, nelze pŕece nevidéti, že béhem téchto devíti set 
let Slovensko odlučovalo se na kratší a delší dobu od vlast- 
ního Maďarska (za Dunajem a za Matrou), ba že odlučovalo 
se a bylo po dlouhou dobu odloučeno od zemé Maďarú do
konce státními hranicemi! Nemíním klásti tu prílišnou váhu
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na celkem krátké odloučení Slovenska od zeme Maďaru za 
Matouše Čáka Trenčínského v století XIV., ani na dobu vlády 
Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensku v stol. XV. Jedno i druhé 
bylo episodou, kterou nesmime pŕeceňovati, ale ani podce- 
ôovati. Nebof jedna i druhá episoda tvorí pŕece jen povážli
vou trhlinu v názoru o kontinuite maďarského panství nad 
Slovenskem, i když snad dohromady vydá néco pŕes čtvrt 
století.

Ďaleko vétší význam pfísluší tu však vláde vlastních 
Habsburkú v „Uhrách". Nebof v století XVL a XVII., chceme-li 
mluviti srozumitelné, nelze psáti jméno „Uhry“ bez uvozovek. 
Jsou to vesmés udalosti príliš známé, ale pŕece jen ve svých 
dusledcích nedomyslené a nepochopené. Po bitvé u Moháče 
(1526) staré Uhry, jak vytvoŕeny byly Árpádovci, Anjouovci, 
Lucemburky a Huňadovci, vlastné zanikají. Celá ona krajina, 
která byla puvodní zemí Madarú, starodávná Pannonie, saha- 
jící na sever až k  Dunaji a na západ k Matre a rozsáhlým 
pomezným horám slovenským, stala se koristí Turku, Sedmi- 
hradsko pak s horním Potisím stalo se nejprve vlastním „krá- 
lovstvím uherským“, pozdéji knížectvím Sedmihradským, 
které však záhy též dostalo se pod svrchovanost tureckou. 
Hlavní však véc, na niž treba položiti dúraz, je fakt, 
že Slovensko, t. j. kraj mezi hranicemi Moravy, Polska, 
Dunajem a pomeznými horami táhnoucími se podél potisské 
roviny od ohbí Dunaje na severovýchod (pozdéji v stol. XVII. 
posunula se turecká hranice dokonce i dále a dovnitŕ ge
ografického Slovenska) bylo státními hranicemi odloučeno od 
kraju maďarských a vnitŕné žilo po celé století XVI. a XVII. 
(vlastné až do r. 1723) zcela a naprosto odlišným životem 
než tyto. Co zfistalo na této nemaďarské, neuherské zemi 
lpéti dále, bylo její jméno: „Uhry“. Ale tyto Uhry nebyly 
uherské, nebyly maďarské. Není veci histórie uvažovatí o tom, 
co by se bylo stalo, kdyby . . . Ale pro objasnéní celkové 
situace (a jediné jako pomucku methodickou) možno snad
i tuto úvahu pŕipojiti. Predstavme si, že by se bylo podarilo 
Janovi Zápolskému uhájiti pro neho i jeho nástupce titul 
„uherského krále“, kterého legitímne užíval, ba dokonce, že 
by Jan Zápolský dovedl byl pŕiméti Ferdinanda Habsburského, 
aby se titulu uherského krále zŕekl (ve skutečnosti bylo 
tomu obrácené!) a že by se byl spokojil Ferdinand s titulem 
nejakého knížete nitranského nebo slovenského, ale jinak, 
že vše bylo by tak, jak skutečné bylo: zem Habsburkú 
mezi Moravou a Dunajem méla totiž v stol. XVI. a XVII. 
svého vlastního panovníka, který nevládl v krajích vlastné 
uherských (za to však v českých), méla svoji vlastní ústavu, 
která jen v malé míŕe souvisela se starou uherskou ústavou 
ze stol. XIII.—XV., a byla naprosto odlišná od ústavních zŕí- 
zení jak v Sedmihradsku, tak v maďarských krajích okupo
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vaných Turky, (za to méla však analógie v Čechách a na 
Moravé) méla svuj snem (král sice činil pokusy o gene
rálni snem v Praze, ale bez výsledku), méla svuj vlastní 
a od maďarských zemí odlišný vývoj kulturní, sociálni, hospo- 
dáŕský, náboženský (a náboženská otázka v této dobé je 
nervus rerum), literárni, jazykový atd.

Odluka Slovenska od maďarské Pannonie (nehledíme-li 
k úzkému a v celku bezvýznamnému pruhu mezi Stýrskem 
a Rábou a dále k autonomnímu Chorvátsku) byla fakticky 
v XVI. a XVII. stol. úplná. Slovensko žilo vlastné od 
roku 1526 až do jeho ústavního spojení se zemémi na 
Turkách Habsburky dobytými 1723 pod etiketou „uher- 
ského království“ samostatným státním životem, který svým 
celkovým rázem úzce souvisel se státním, ústavním a kul- 
turním životem na západé za Moravou, avšak zcela byl 
odloučen a odlišný od státního, ústavního a kulturního života 
za Dunajem a za Matrou. A tak nezbývá, než abychom 
z „tisícileté poroby“ odečetli dalších 200 let, celkem tudiž 
více než tri století. Ale tu nejde jenom o celkové snížení 
tohoto pochybeného počtu. Nelze nezdurazniti,, že „maďarská 
poroba“ je na Slovensku bez kontinuity. Po Árpádovcích je 
krátké prerušení za Matouše Cáka Trenčínského. Po stu a 
nékolika letech episoda Jiskrova. A opét po stu letech dvésto- 
leté odloučení za vlastních Habsburku! Habsburkové užívali 
sice titulu uherských králu, avšak s uherskou či maďarskou 
štátni ideou a dokonce už s uherskou čili maďarskou kulturou 
neméli nie společného. Slováci byli i od Habsburku utiskováni 
(na pŕ. nábožensky), ale nikoli po maďarskú.

Stŕedovéký stát byl útvarem mocenským, do jisté míry
i právním, ale o kulturní otázky se vúbec nestaral. Nábožen- 
ství, cirkev, škola, literatúra, obchod, prumysl, politika agrárni 
atd, — to všecko byly obory, které stŕedovéký stát prene
chával činitelum jiným. Kdybychom to chtéli vyjádŕit moder- 
ním zpusobem, stŕedovéký stát mél by pouze ministerstvo 
zahraničí, a spolu vnitra, justice, financí a vojenství. Teprve 
v stol. XVl. a XVII. počíná si stát ponékud více všímati záleži
tostí náboženských a spolu i s nimi školství. Pokud štátni moc 
uherská zasahovala na Slovensko, bylo toto sice počátkem stol. 
XI. odloučeno v státním životé od českých zemí, avšak kulturné 
s nimi žilo v jednoté dále po celý stŕedovék. U nás z nepo- 
chopitelné neznalosti minulosti a tu pak zejména našich kul- 
tumích déjin, vžil se názor, že teprve husité získali Sloven
sko národní a jazykové jednoté. Názor ten je veskrze ne- 
správný a pochybený. Husitství, pokud zasáhlo na Slovensko, 
bylo pouze jedním z článku dlouhého ŕetézu kulturních déjin 
v zemích našeho národa, nikoli však článkem prvním. Všecky 
velké kulturní epochy déjinné, i po svém pripojení k maďar
skému štátu v stol. XI., žilo Slovensko s českým západem
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jedním dechem a v pŕirozené jednote. Vznik panství šlech- 
tických, kolonisace ohromných a do počátku XIII. stol. ješté 
netknutých hvozdu-slovenských, počátky banictví, vznik mést 
a obchodu, vytvorení stredovekých pomeru poddanských ve 
vétší části zemé — to vše, abych aspoň véc stručné naznačil, 
dálo se pod vlivem, často až tíživým vlivem českého západu 
a v kulturní spojitosti s tímto. Pŕičteme-li k tomu ješté na- 
prostou téméŕ jednotu jazykovou (uherská slovenčina tenkráte 
ješté byla vécí neznámou) a jisté už podvédomí národní 
{„Slováci“ jmenují se ve stŕedovéku dusledné „Slávi seu Bo- 
hemi") nemužeme než s podivem pŕijímati názor o tisíci- 
leté pfehradé, i když stále máme pred očima dusledky 
politického pŕíslušenství zemé k Uhersku. Nebof zasahování 
štátu moderního, jak jej vytvorilo století XIX., nedá se pŕe- 
nášeti do stŕedovéku. O stŕedovékém štátu uherském možno 
pak všítn právem ríci, že byl bezkulturní, t. j. že do vécí 
kulturních zasahoval jediné potud, pokud pŕímo ohrožovaly 
jeho fiskus a bezpečnost. Počátky kulturního štátu tkví vlastné 
až v novovéku. Ale tu došlo k osudnému zániku uherského 
štátu a k  osudné odluce Slovenska od maďarské zemé, která 
poírvala po celé století XVI. a XVII.

A tak doba vlastního babylonského zajetí Slovenska Ma- 
ďary počíná se teprve v stol. XVIII. a sice až v druhé polo
vici stol, XVIII. Od r. 1723, kdy Slovensko opét i ústavné 
sloučilo se s maďarskými kraji za Dunajem, počíná se epocha 
maďarské nadvlády nad Slovenskem, která se čím dále méní 
v despocii maďarského národa nad lidem slovenským. Tu na 
konci století XVIII. počíná se teprve vlastní doba poroby. 
Osudné bylo, že také materská zemé kultury našeho národa, 
Čechy, žily v této dobé v ponížení a v úpadku. Slovensko, 
samo o sobé kulturné vždy chudé, nejsouc více Živeno chle- 
bem vzdélanosti z kraju za Moravou, počíná podléhati vyšší, 
panské vzdélanosti maďarské, která tou dobou se právé vze- 
pjala po staletém úpadku k novým činfim, a počíná jísti a 
oblibovati si chléb cizí . . ,

Skutečná doba poroby Slovenska trvala tedy néco pf es 100 
let. A vlastní bezohledná despocie Maďaru počíná vlastné až 
po r. 1867, V této dobé skutečné Slovensko se v svém 
životé od českých zemí odchýlilo. Naučilo se v ruzných va
riacich opakovati, že „extra Hungariam non est vita“, naučilo 
se velebiti svuj uherský svojráz, dostalo svoji uhersko-ze- 
manskou pýchu, pýchu onéch chudých kobylkáŕu z hor, príliš 
vdéčných svému králi a pánu za barevný cimer a chudý kus 
zemé, darovaný kdysi pred staletími jich pŕedkum. To byla 
skutečná doba uherského a pak i maďarského zajetí . . .

Kdyby byla tato doba poroby a kulturní odluky skutečné 
byla trvala tisíc let, pravdépodobné byla by zanechala v povaze 
lidu pod Tatrami stopy mnohem vážnéjší a trvalejší. Avšak
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práve proto, že to tisíc let nebylo a že stŕídaly se doby 
užšího pričlenení Slovenska k vlastní zemi M a daru s epochami 
častečného neb naprostého odloučení, velkých a podstatných 
rozdílu není; ty pak, které jsou, jsou po výtce novéjšího data, 
kdy pod vlivem uherské ideologie a romantické filosofie byly 
umele zveličovány a tendenčné zdurazňovány. V této dobé 
dostalo se Slovensko do slepé uličky separatismu a naivní 
sobéstačnosti. Slováci sami nikdy nestačí na to, aby byli 
kulturním národem. Nebot dáti národu kultumí život, nezna
mená jen písničky a rozprávky po slovenskú skládat, jak si 
to príliš prostoduše predstavovali Štúrovci. A také všecko 
„poslovenštélé“ není ješté slovenské; v česky psaných Šafá
rikových Starožitnostech je tuším více slovenského ducha, 
než v celé té záplavé náukové literatúry na rýchlo „prepísané“, 
kterou prítomná doba zahrnula Slovensko.

Slovensku, chce-li skutečné žít kulturním životem a nebýti 
pouhým pŕíživníkem, nezbývá, než aby opét vrátilo se k histo
rickým základum svého staletého vývoje, který povždy poutal 
je k západu. Čím dŕíve Slovensko pochopí smysl svého histo
rického kulturního vývoje a čím dŕíve samo, dobrovolné a 
bez výhrad vráti se ze slepé uličky naivní touhy po sobé
stačnosti na cestu, kterou po století šli jeho pŕedkové, tím 
rýchlej i zbaví se znamení uherské poroby, v níž nikoli sice 
tisíc let, avšak pŕece jen dlouhou dobu žilo.

Dr. DANIEL RAPANT:

O cenzúre novín za Jozefa II.
m.

Dosiaľ sme spoznali všeobecné zásady novinárskej cen
zúry a mali sme príležitosť vidieť niekoľko dokladov o duchu 
a smere cenzúry dodatočnej, ktorú vykonávala námestná rada. 
Všimnime si teraz prakse cenzúry predbežnej, vykonávanej 
cenzormi miestnymi, senátormi mesta Prešporka.

Niektoré výtky, ktorých sa dostalo cenzorom so strany 
námestnej rady, boly zavinené prílišným spechom pri cenzúre, 
lebo — ako sa cenzori viac ráz žalujú — noviny im boly do
dávané k cenzúre až neskoro večer. Preto mestská rada opätne 
nariaďuje, aby nakladatelia dodávali noviny najmenej 24 hodi
nami pred ich vydaním, aby cenzori mali dosť času ich nále
žíte prezreť.

Čo sa ducha miestnej cenzúry týka, jeho všeobecný smer 
najlepšie charakterizuje stručná zpráva Windischova, cenzora 
nemeckých prešporských novín, žo dňa 2. X. 1786, v ktorej, 
držiac sa inštrukcie, oznamuje, že v číslach zo dňa 27. a 30. 
IX. nebolo nič, čo by smerovalo proti náboženstvu, štátu a do
brým mravom, vytlačenie obidvoch čísiel teda povolil. Nasle


