
PRÚDY 405

slovenská dedina, a v čom je  hodná záujmu a lásky alebo súcitu 
i  pom oci bez ohľadu na to, č i tieto okolnosti objavuje v pomeroch 
dobrých alebo zlých. A tieto vlastnosti sú v jeho povahe a práci 
živé  a účinné v päťdesiatke jeho živo ta *  František Votruba.

Univ. prof. dr. Albert Pražák:

Slováci a čeština. — Tisícročná poroba.
L

V 6. čísle letošních Prúdú otiskl spisovatel pan Josef 
Gregor Tajovský velmi zajímavý a velmi cenný článek 
o oblibé češtiny mezi slovenskými katolíky a odmítl názor 
nékterých literárních historiku, jakoby slovenští katolíci bro- 
iili proti češtiné z duvodu náboženských. Mezi témito literár- 
ními historiky uvedl i mne a žádál, abych zmenil své výroky 
o slovenské nevraživosti vuči češtiné jako reči husitské a 
kacíŕské.

Dovolím si proto k jeho žádosti i k problému, jejž nad
hodil, zaujmouti stanovisko.

Pan Gregor Tajovský neuvedl sice místa v mých pu- 
blikacích, proti némuž namíŕil svou výtku, ale nemýlím-li se, 
myslil asi na múj článek o slovenské literatúre v Slovenské

*) Gregor bol pôvodne učiteľom. Na učiteľský ústav  v Kláštore pod 
Zniovom) dali ho stari rodičia. Tam v poslednom roku nabyl slovenského pove
domia a začal pisať. Roku 1894 vyšly  v SI. Pohľadoch prvé jeho verše. Zaoberal 
sa i  etnografiou, sbieralpre ľud rozprávky a na ich spôsob robil nové, písal
0 slovenčine, pro ti pijatike a tď  Učiteľoval p ä ť  rokov (kolegovia báli sa s nim 
— panslávom — stýkať), a naostatok vidiac, že by na škole pre slovenčinu 
neobstál, odišiel roku 1898 do Prahy na obchodnú akadémiu. Tam sa ma 
otvoril nov v svet, hoc priveľká zamestnanosť  v škole hatila ho v inej práci. 
Z Prahy odišiel za pokladníka banky do Trnavy, potom do „Tatry*  do Mar
tina, kde bol r. 1903. členom redakcie Bielkových „Ľud. Novín“, účinkoval
1 v ľud. banke slovenskej na dolnej zemi v Nadlaku a na ostatok znova 
v Tatre1' (v Prešove a v T. Sv. Martine). V T. Sv. Martinn stal sa tajom
níkom slov. národnej strany, rozvinujúc horlivú národnobuditeľskú čin
nosť (i pre slov. kultúrne ústavy Muz. Slov. Spoločnosť a Živenu) a cestujúc 
často a horlivé po celom Slovensku. Vojna vytrhla ho z  tejto práce, roku 
1915. dostal sa do ruského zajatia, a tam stal sa  vynikajúcim činiteľom v légi
ách (redigoval i  sibírske „Slovenské Hlasy", bol tam spolupracovníkom „Čsl. 
Denníka" a vydával pre legionárov „Knižnicu SI. Hlasov“, do ktorej sám 
napísal niekoľko brožúr). Koncom r. 1919 vrátil sa ako kapitán  (teraz major) 
rus. légii na Slovensko a účinkuje v Bratislave.

K  charakteristike soisovateľskej činnosti Joz. Gregora Tajovského 
vid tiež  v „Sborníku slovenskej mládeže“ (1909) článok Fr. Votrubu „Z no
vej literatúry“ (kap. III. str. 99—107.), o jeho dramatických dielach štúdie 
Dr. P. Bujnáka  v „Prúdoch1“. (Pozn. red.)
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čítance z r. 1911 a na mou Rukovéf déjin české literatúry 
z r. 1912, pŕetišténou ze stereotypu ješté i r. 1922. Objasnil 
jsem od té doby sice problém zevrubnéji a určitéji, ale mám 
dojem, že pan Gregor Tajovský téchto publikaci nyní znova 
a pozorné nepročetl a že polemisuje tedy hlavné proti mému 
stanovisku projevenému r. 1911 a r. 1912.

Tehdy jsem v posudku slovenské spisovné odluky za 
Bernoláka uvedl jedenáct motivu tohoto počinu a mezi nimi 
i, že k osamostatňovací spisovné akci došlo také pro naše 
domnélé kacíŕství. Tento motiv byl tedy vzat v úvahu jako 
součinitel, ale vedie ného uvedeno ješté dalších deset duvodu, 
čímž jasné byla charakterisována složitost problému. Jestliže 
nyní pan Gregor Tajovský z tohoto komplexu vyjímá jen 
jednoho součinitele, nejedná dobre, protože zamlčuje, že vedie 
ného rozhodovaly činitelé další a rozhodné duležitéjší.

Dnes po novém obhledání problému i po článku pana 
Gregora Tajovského trvám však na svém nékdejším tvrzeni 
a véŕím, že na Slovensku byli opravdu jednotlivci, kteŕí již 
ode dávna agitovali proti češtiné z duvodu konfessijní zauja
tosti nebo s tendencí oddélovati evangelíky a katolíky. Lid 
tu byl celkem stranou, o néj se jen hrálo.

Dokladú pro zaujatost slovenských katolických vudcu, 
určujících slovenským katolíkúm spisovný jazyk, proti češtiné 
jako reči husitské a kacíŕské, jest proto dosti. Bajza  v „Právu
o živeňí faráruov“ r. 1787 uvádí na pŕ. proti protestantské 
češtiné, že prý její vinou slovenčina zaostala a husitství že 
je proto odsouditi, ponévadž prý katolické Slováky nábo
žensky poškodilo. Ribay  pri Bernolákové akci upozornil dne 
3./IX. 1787 Dobrovského (Srv. Korr. II., 18, 91): „Rómisch 
katholische Slowacken in Ungarn waren dem Bohemismus 
nie gewogen.“ A  ješté J. M. Hurban vysvétloval pri své mo
ravské návštévé u Karla Smídka v prítomnosti Daniela Slo
body, že jeho a Štúrovým pohánéčem k slovenčiné byl po- 
znatek, že katolické duchovenstvo české reči nepŕálo (srv. 
Kvéty 1847, 622). Také J. V. Fričovi ŕekl Hurban i Štúr, že 
Maďari agitovali mezi slovenskými katolíky proti Cechum 
a češtiné s heslem boje proti užívání kacíŕského jazyka (Pa- 
méti II., 375). Stejné zaznamenal i nestranný posuzovatel 
otázky Dr. J ■ P. Jordán (Ungarns liter, u. nationale Bestre- 
bungen v Prutzové Lit. hist. Taschenbuch), že katoličtí Slo
váci nevražili na češtinu v zápasech katolicko-evagelických 
za protireformace a i pozdéji z duvodu konfessijních, ale tato 
nevraživost prý v prítomnosti polevila pro nebezpečí maďar
ské. Toto „polevení“ bylo však jen zdánlivé. Již Palúrik, 
získaný Scitovským, vytýkal Čechum, že donesli do Tater 
se spisovnou češtinou husitství a náboženský rozkol i že 
rozevŕeli brány némeckému protestantismu. (Cyrill a Method, 
1852, č. 38). Proto katolíci hledí na češtinu jako na reč ka-
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cíŕskou a jako na zdroj protestantismu (ib. č. 49., L, 238).
V dopise Radlinskému dne 7./IV. r. 1850 Palárik pozna
menal, že katolickým Slovákum čeština „smrdí“ i luterči- 
nou. Radlinský pozdéji (v Priatelu školy a literatúry, II,, 27) 
doznal o slovenských katolických knéžích, že by se radéji 
odnárodnili, než aby českou literaturu podporovali, — tak 
prý jsou predpojatí! Farár J.-h (ib. II., 221) výslovné prohlásil, 
že se na Slovensku čeština znelíbila k vuli husitství, a L e 
mešany a Híroš poznamenali, že se slovenští katolíci češtiny 
proto štítili a jí nenávídéli právé z duvodu konfessijních 
(ib. L, 185).

Nékolik téchto citátu mluví presvedčivé, že na Sloven
sku konfessijní pfedsudek vuči kacíŕské, husitské reči sku- 
tečné existoval a že jeho intensita byla úmérná církevní a 
politické tendenci. Lid nebo vzdélanecké vrstvy národné cí- 
tících katolíku mu snad čelily a i odpíraly, ale pŕedsudek tu 
byl a agitovalo se jím proti Čechum a češtiné i pri snahách
o spisovnou slovenčinu.

Proto nemohu uposlechnouti pŕání pana Gregora Ta- 
jovského a nemohu tento motiv ani dnes vyŕaditi ze souboru 
odlučných pohnutek. *)

Jinak jsem uvítal článek pana Gregora Tajovského ra
dostné jako podnét diskusse o tomto tématu a jako počátek 
dalších revisí našeho vzájemného československého poméru 
na strané katolické. Kdyby byl pan Gregor Tajovský pročetl 
pozorné mé poslední knihy o této otázce, byl by v nich 
našel leckde jen potvrzení svých nékterých názoru a pokus
o revisi problému, jejž ŕeší. Ukázalt jsem tam pŕece na né
kterých publikacích z XVIII. stol., že i slovenští katolíci če
štinu nazývali svou rečí materskou, že i pro né platil název 
Bohemoslavus, že i oni ješté za Štúra uchovávali českoslo- 

• venskou tradici, tíhli ku Praze a k české literatúre, a ko
nečné v podrobném rozboru jsem vyložil, jak se slovenští 
katolíci za Bacha vrátili k spisovné češtiné a jak mohutnou 
frontou osob a projevu stáli za naši jazykovou jednotou. 
Tamtéž vénoval jsem pozornost i slovenským katolickým 
tiskum pred padesáti léty a ukázal jsem, jak v jediném de- 
sítiletí i po dualismu bylo treba pro slovenské katolíky a 
jejich církevní potrebu právé pro jejich oblibu spisovné če
štiny vydávati po Česku knihu za knihou.

Problém jsem tedy rešil objektivné a na nékolika mí- 
stech jsem pozoruhodné omezil časem, místem i osobami 
event. nepŕízeň u slovenských katolíku vuči češtiné. Po roz
boru psaných a tišténých slovenských památek, jak evange 
lických, tak katolických jsem uzavrel svou stať v svých Dé-

*) Srv. mé Déjiny spisovné slovenštiny, str. 19, 55, 61, 67, 68, 436- 
Víz mou Slovenskou otázku u Hurbana, str. 315—367, 401—434 a d., 483 atcT-
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jinách spisovné slovenčiny (str. 114) prohlášením, že na Slo
vensku slovenštící značky v česky psaných projevech prosy- 
cují listiny katolické a evanjelické stejnou mérou, že tu není 
konfessijniho rozdílu, že je tu prosté týž tlak domácího ná
rečí, pusobící stejné na katolíka i na evangelíka. Jestliže 
evanjelici tomuto tlaku lépe odolávali, vyložil jsem to jejich 
lepším školením v spisovné češtiné a jejich četbou knih psa- 
ných správnou bibličinou. V tomto prohlášení jsem docela
i ŕekl: „nesouhlasím s názorem, jakoby katolíci sahali ke 
krajomluvé jen z nevraživosti vuči kacíŕské češtiné.“ A  stejné 
u Mačaje jsem polemisoval proti Pypinovu mínéní, jakoby 
jeho slovenšténí bylo akt nevraživosti vuči „kacíŕské češtiné: * 
„Mačaj psal, jako se v jeho dobé vubec psalo v katolických 
a nékde i v evanjelických stranách, o néjakém zvláštním 
zpusobu psaní z  nenávisti ke kacíŕské češtiné nemuže býti 
podie mého soudu reči.“

Tyto doklady cituji jen proto, aby bylo zŕejmo, že jsem 
náš vztah k slovenským katolíkúm a jejich vztah k češtiné 
zkoumal všestranné a nestranné a že jsem sám opravoval 
tradici o slovenskokatolické nevraživosti vňči Husovu jazyku, 
kde jen bylo možno a pramenné doloženo-

Že slovenský lid užíval českých knih i v kostelích dlouho 
a rád a že jich užívá často i nyní, jsem nikdy nepopíral, ba 
sám jsem doklady toho hromadil, posledné i pri návštévé 
oravské Jablonky predané Polákum 1920, kde katolíci méli 
ješté české modlitební knihy a zpévníky fSrv. Naši Oravu, 
srpen 1920). Nelze však pri tom nevidéti, jak mimo tuto 
praxi církevní vúdcové tohoto lidu si vedli z konfessijních
i politických tendencí vúči češtiné a jaké následky pro jazyk 
a jeho knižní užívání toto jednání mélo. Tu mají rozhodné 
pravdu literárni historikové, že v téchto vudčích vrstvách se 
vúči kacíŕské češtiné nevražilo, že se tradice pretínala, že 
se mezi Cechy a Slováky kopal hluboký pŕíkop, jenž by byl 
ješté hlubší, kdyby konservatism a tvrdošijná tradičnost lidu 
to byla dopustila. Tento problém nelze pŕirozené isolovati 
jen na lid a na jeho knižní konsumci. Je nutno jíti do záku
lisí, do spleti cílú a method jeho vúdcú, je promysliti v tomto 
smyslu dobu, poméry a tendence štátu a církve atd., a pak 
teprve lze ŕíci poslední slovo. Mám za to, že ani v ném ne
bude lze umlčeti konfessijní pŕedsudek vuči češtiné a Če
chám na slovenské katolické strané, jenž mutatis mutandis 
konečné se ohlašuje ješté i dnes a snad ješté daleko neho- 
rázňéji u t. ŕ. strany ľudové.

n.
V minulém čísle Prúdu prozkoumal kol. Chaloupecký 

oprávnénost dosavadního hovorení o t. ŕ. tisícileté slovenské
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porobe a odkryl v ném pŕesvédčívé frási nadále v historič
kám smyslu neudržitelnou.

Zaujala mne pri četbé článku Chaloupeckého otázka 
pävodu této fráse. Mám za to, že vznikla za slovenského 
povstání r. 1848, kdy naskytla se Slovákum v nové dobé 
první vážná možnost vybaviti se z maďarského panství.

Tehdy byl asi poprvé méŕen čas tohoto panství a pfi 
neznalosti podrobné histórie byl odhadován spíše od oka 
a približné na 800, 900 a 1000 let, což jest právé dokladem 
neurčité znalosti minulosti anebo rozpaku, od kdy maďarské 
jarmo datovati.

V Havlíčkových Národních Novinách v prešpurské zprávé 
ze dne 18./IL r. 1849 dopisovatel P. P. možnost slovenského 
vybavení z osmsetletého otroctví hledal v silném Rakousku. 
Národní slovenská schuzka v L. Sv. Mikuláši dne 10./V. r. 
1848 usnesla se na „Žádostech slovenského národa“, v jejichž 
prvním článku jest ohlášeno, že „slovenský národ procitá po 
devét set let dlouhém snu.“ V lednu znovu bylo ohlášeno 
svétu, že nelze bydlet nadále v Maďarsku a že se.Slováci 
budou ohližeti po obnové své nékdejší politické jednoty 
s Moravany, s nimiž pred deviti sty  léty byli jedno (N. N., 
19./I. 1849). Také J. M. Hurban na kazatelné v T. Sv. Mar- 
tiné hned po okupaci mésta slovenským dobrovolnickým voj- 
skem v lednu r. 1849 prohlásil, že se priblížila slovenskému 
lidu hodina vykoupení, aby se pozbavil devitistaletého jarma 
a tyranství maďarského (N. N., 22./I. 1849).

V letácích Slovenské národní rady bylo toto jarmo od- 
hadováno vesmés na tisíc let. Knéžím a učitelum obojího 
vyznání bylo aspoň oznámeno, že dobrovolníci povstávají za 
svobodu, kterou národ na prešporských polích pred 1000 
roky utratil (N. N., 30./IX. 1848). Pred druhým dobrovolnickým 
tažením v agitačním prohlášení k Slovákum J. M. Hurban 
oznámil svétu, že se duše slovenského lidu probudila po 
tisiciletém snu. (2./II 1848). Dne 7./II. 1849 stéžoval si nezná- 
mý Slovák v Nár. Nov., že za 1000 let pod Maďary byli 
Slováci vysvlečeni ze své slovanské pŕirozenosti. Sám L  Stúr 
povédél r. 1851 (SI. Pohl., 148): „Maďari boli to, ktorí otčinu 
našu a krajinu už mohutnú zničili, naše kmeni sa spojujúce 
na všetki stráni rozhodili, nás v čistuo neštésťja, a to za tisic 
rokov vtiskli.“ A  M. Dohnáni v své Histórii Povstanja hned 
v úvodé oslovil Slováky, že byli 1000 let pod vládou cizího.

Tyto doklady prokazují nejednotnost datování slovenské 
poroby pod Maďary a její kolísavé ohraničování, spokojené 
približným odhadem.

Zdá se, že terminus a quo bylo ztroskotání Velké Mo
ravy, bitva u Prešporka r. 907 anebo príchod Maďarú. Dato
vání dálo se i podie téchto kritérií velmi približné a za- 
okrouhlené. V ŕečech k lidu nebo v agitačních novinových
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zprávách nezáleželo mluvčím asi na néjakém tom roku či 
století, protože časový rozmer slovenské poroby tak i onak 
musil i v této své zaokrouhlenosti pŕipadati čímsi vékové 
ohromným a nekonečným a povzbuzoval již tímto časovým 
označením k zlomení maďarského jarma. Od dob Hollého 
Velká Morava, Rastislav a Svätopluk, Cyrill a Methodéj méli 
mimo to na Slovensku svatozáŕ nejkrásnéjší slovenské doby. 
Sami Štúrovci r. 1849 naznačovali, že jim jde o čosi, jaka 
byla Velká Morava, o návrat Slováku k Moravanum a k Če- 
chum. Práve tato nová politická ideologie a kombinace nové 
státné politické úpravy Slovenska podporovala a živila nové 
stvorenou frási o 800—1000 leté porobé Slováku pod Ma- 
dary, protože v pádu Velké Moravy a ve svém oddelení od 
Moravanu videli slovenští dobrovolníci r. 1848/9 opravdu
i konec své vlastní samostatnosti, po jejíž obnové lze branné 
sáhnouti až teprve v této nové dobé.

V tomto roce začala také asi poprvé reč o slovenské 
„porobé“ (N. N , 8./IX. 1848), o madarském „tyranstvu“ lib. 30./9.), 
„panstvu“ (12./I. 1849 ib.), „jarmu“ (30. IX. 1848, N. N.), „otro
ctvu“ (ib. 31./III. 1849) atd., vesmés to výmérech, jež se pak 
nastéhovaly do slovenské žurnalistiky i belletrie. Proti tomuto 
„jarmu“, „tyranstvu“, „otroctví“ a „porobé“, trvajícím „tisíc 
let“, se potom již psalo a hromžilo stereotypné i po dualismu. 
Jako Slováci pomemorandoví celkem trpné pŕejali ideový, 
estetický, látkový a jiný inventár hurbanovsko-štúrovský, tak 
pŕejali i inventár jejich politické fráse, jejíž součástkou, jak 
vidéti, byla právé i „tísíciletá poroba“. S touto frasí se vy
stačilo dalších osmdesát let, aniž se je kdo pokúsil pŕičísti 
a dataci podie nich upraviti. Nyní tedy tato fráse se odstra
ňuje jako pŕežitek a jako produkt slovenského novodobého 
romantismu, inšpirovaný asi také hlavné Hurbanem a Štúrem.

JOSEF KNAP:

Genese a cesty moderního českého 
dramatu.

n.
Jaroslav Kvapil zlyŕičfuje drama české a Hílbertovy nejodmíta- 

véjší kritiky, jež Kvapilovi platily, nebyly diktovány jen osobním 
rozbrojem. Jest pochopiti, že i když nemél dost vúle oceniti Kvapilôv 
význam pro nuancové ztvárnéní jevištního slova,*) Hilbert tu byl 
ospravedlnén k výpadúm jako strážce dramatičnosti v dramatu.

*) Sám Hilbert ovšem nebyl nékým, pro koho by byl výrazový prostŕedek 
vécí druhého rádu. Již na jeho povídkách bude možno zjistiti, čím mu byl 
zvuk, plastika a malebnost slova. Ale jeho prínos není v zjemnéní, nýbrž právé. 
v sesvalnaténí a dynamickém zdramatisování slova. Ješté 20./I. 1924 pod čá- 
rou V e n  k o v  a ŕíká, že spisovateli je reč v ý r a z e m  I p o h n u t i .  — Nedá- 
vaje mnoho na gramatické predpisy, Hilbert chápe reč jako véc vývoje,.


