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Anton Štefánek:

Československo a autonomia.

Čím viac sa zaoberám otázkou československou, tým 
lepšie cítim, že existencia štátu a tým i Slovákov, ba v ďalšom 
dôsledku i vážne záujmy Slovanstva a slovanskej myšlienky 
závisia na kladnom riešení československej otázky. Bez svor
ného spolužitia Čechov a Slovákov nie je budúcnosť republiky 
zaistená. Náš rozkvet a blahobyt je životnou otázkou Juho
slávie a pomeru Bulharov k Srbom. I Poliaci ba i Rusi*} 
sú v istom mravnom ohľade zainteresovaní na nás. Nehovorím, 
žeby bez nás ostatní Slovania nemohli žiť a maf svoje štáty. 
Ale otázka nacionalizmu a rozmachu Slovanstva sa nachádza 
práve v terajšej dobe v krízí. Nie bez príčiny som citoval 
strašné slová prof. Pekaŕa: „že starí Slované nebyli živlem 
štátotvorným.“

Nateraz neide o nič menej, než o dôkaz, že terajší Slo
vania sú štátorovní. Je  to otázka, nakoľko sú schopní sku- 
očnej samostatnosti, vnútornej i vonkajšej disciplíny a oprav- 

dovej sebevlády a tvorenia vlastného osudu z vlastnej vôle 
a z organizovanej sily v závodení národov.

Státotvornost je ovšem možná len koncentráciou slovan
ských kmeňov, ktoré pre malý počet duší a nevýhodnú zeme
pisnú polohu v srdci Európy nemajú nároku na štátnu su
verenitu a jako samostatné štáty by sa nemohly udržať ani 
z hospodárskych dôvodov. O Maďaroch, Nemcoch, Italoch, 
našich milých súsedoch, ani nehovorím, mám na mysli len 
známé velikášstvo a hašterivosť malých slovanských národov, 
ktoré vlastnosti nás priviedly temer na pokraj hrobu. Rôzne 
heslá autonomie, z Ameriky, Švajčiarska atd. prinesené, ne
majú u nás, ale ani v Juhoslávii, Poľsku, ba ani v Rusku 
smyslu. Neide u nás alebo v Srbsku a Poľsku o miestnu 
samosprávu, o voľnosť demokratickú. Tú si každý žiada. Nik 
na Slovensku, ani v Chorvátsku, Slovinsku, Poznani, Haliči 
atd. si nepredstavuje silnú centrálnu vládu ako sústrednenie 
všetkej moci v Prahe, Belehrade, Varšave atd. Ale na takú 
samosprávu (autonomiu), ktorá by bola len prvým krokom 
k rozpadnutiu m štátu, žiadna vláda, žiadon prezident, alebo 
kráľ pristať nemôže. Pre nás neplatia výhody, ktoré požíva

*) Smelý výrok vyslovil Jozef H o l e č e k  v svojej novej knihe „Národní 
m oudrost“ (Praha—Topič) str. 185. — „Možno, že takový zázrak ruská raysl 
bude spatŕovati v hodných podivu vojenských činech československé arm ády 
a již v tom, že se utvorila . . .“
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Švajčiarsko alebo Belgia*) v svetovej politike. My nesmieme 
posudzovať svoje postavenie v Európe so stanoviska senti
mentality, ale na základe svojej reálnej sily.

Problém československý v dobe predválečnej bol docela 
iný. Vtedy sme chceli zachovať pomocou českou aspoň naj- 
primitívnejšie podmienky národného života pre budúcnosť, 
ked sa rozhodnú velké osudové otázky Slovanstva. Je vše
obecne známe, akých názorov bol Hurban-Vajanský, ktorý 
bol ochotný vzdať sa prípadne i slovenčiny ako oficiálneho 
jazyka v prospech Ruska, ked by sa bol uskutočnil sen
o veľkej slovanskej ríši. A veľký počet inteligentov sloven
ských ba i českých boli skutočne panslávi. Ba i Hlasisti a 
prof. Masaryk sa nebránili panslavizmu vtedajších slaviano- 
filov z príčin miestneho nacionálneho separatizmu, ale preto, 
že považovali uskutočnenie spojenia všetkých, alebo temer 
všetkých Slovanov v jednej, čo priam len federatívnej ríši za 
nemožné. Bránili sme sa tejto myšlienke i preto, že bola za
ložená na príliš konservatívnej, ba priamo teokratickej zásade 
ruského cárizmu. Keby skutočne boly ruské armády okupo- 
valy monarchiu rakúsko-uhorskú a keby sa boly snv o slo
vanskej veleŕíši uskutočnily, sotva kto by sa bol v Čechách 
a na Slovensku proti tomu oprel.*)

Beh dejín bol iný. Slováci získali viac, než si mysleli 
národovci s dokonale vyvinutou fantáziou. Európa stvorila 
stát, ktorý máme spolu s Čechmi dobudovať a ochrániť proti 
Nemcom a Maďarom. To nie je žiadna maličkosť. Problém 
československý spočíva teraz v tom, ako sa osvedčíme a sľuby, 
dané Európe, splníme. Nevnikne-li do hlavy a srdca každého 
Slováka presvedčenie, že československý národ je skutočnosť 
reálna a objektívna, na ktorej skutočností boí stát česko
slovenský v Paríži a v Ríme stvorený, budeme-li stále opa

*) V Belgii sa v  poslednej dobe vnútropolitické a zvlášť národnostné 
pomery tak  priostrujú, že i tu sa stane priviligované medzinárodné postavenie 
štátu čoskoro otáznym. Boj medzi Valonmi a Flámami sa priostruje, a  to prič ine
ním belgickej katolíckej strany. Nenastane-li vyrovnanie oboch národov, hrozí 
opakovanie sa roku 1815 v prospech Francúzska a  Hollandska. Bude-li tým 
rozriešená otázka flámska, je veľmi pochybné. Takým rozriešením by sa do
stali Flámovia do takého postavenia, v akom sme teraz my Slováci ; čoskoro 
by prišli falošní proroci ako roku 1830 a hlásali by : Pod francúzskou vládou 
valonskou nám bolo lepšie. Teraz nás vlastní bratia utláčajú. Žiadame auto- 
nom iu . . .

*) Teoretizovanie o možnosti uskutočnenia veľkej federatívnej ríše slo
vanskej neutíchlo ani teraz úplne. Známy pedagóg nemecký W. Foerster kladie 
otázku, čo sa stane, k ed  ruské pohraničné štáty, napijúc sa z blenu novo- 
nemeckého uniformizmu, použijú prvého začiatku konsolidácie Ruska a p ri
hlásia sa za členov federatívnej ruskej republiky? Ale čo sa stane, keď 
v ďalšej konsekvencii aj ostatné slovanské krajiny bývalej dunajskej monarchie 
budú náklonné pripojil sa po svojej štátnej konsolidácii federatívne k  R usku . . .  
(Zentralismus und Foderalismus — Mníchov 1920, štr. 322).
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kovať, že nejestvuje národ československý a republika „česko
slovenská,“ ale len národ český a slovenský a republika 
Cesko-Slovenská,*) musíme si pripomenúť i to, že ani Rusíni 
nie sú žiadnou organickou súčiastkou štátu, ale akýsi na- 
hodilý prívesok. Slovensko a Podkarpatská Rus sú v tom 
prípade len partes adnexae, ktoré majú nárok na celú, alebo 
aspoň polosuverenitu. V ktorejkoľvek učebnici o štáte možno 
nájsť výstrahu pred drobením výsostných práv parlamentu a 
vlády. Zkúseností mnoho sto rokov staré nás učia, že stát 
bez silnej a jednotnej centrálnej vlády je vystavený na piesku. 
Jellinek“ ) nazýva krajiny, ktoré vykonávajú administratívu 
svojimi snemami a zvláštnymi autonomnými zemskými orgánmi, 
trefne „Staatsfragmente" a vyjadruje už týmto slovom do
statočne, aká môže byť vývojová tendencia podobného auto- 
nomného celku. Aby študent alebo inteligentný laik dobre 
rozumel, čo chce „Staatsfragmentom" povedať, vyslovuje sa 
slávny státovedecký učenec niečo dalej ešte určitej šie.***)

Život a menovite štátny život dáva občanovi nielen 
práva, ale vyžaduje od neho i povinnosti a uskromnenie. 
(Nemci majú ,na to dobrý výraz „Rechtliche Selbstein- 
schränkung“). Ústava dala Slovensku toľko práv a takú svo- 
bodu, že len zlomyseľník, alebo politicky nevyspelý môže 
hovoriť o nesvobode, alebo priam o českom útisku. Nechcem 
polemizovať s neserióznymi výrokmi našich protičeských po
litikov, ale povedať môžem len toľko, že nikto nepoškodil 
slovenské záujmy v poslednej dobe viac, ako istá politická 
strana, ktorá nevážnými, vedecky i eticky nemožnými dô
vodmi a spôsobami bojuje za autonomiu. Práve tá nevážnosť, 
ten dedinský naivný žvast, nepodložený politicky a státo-

*) Asi pred  dvoma rokmi upozornil som na osud čiaročky v slove 
„česko-slovenský.“ Upozornil som, aký to bude maf následok, ak  sa budeme 
prikloňovat k  starej ideologii maďarských státoprávnikov. Za istý čas nepo
stačí autonomistom „česko-slovenský,“ ale nasledoval bude „Česko-Slovenský,“ 
„Česko- a slovenský“ a konečne „Česká a  Slovenská republika“. Dnes sa už 
píše o „suverenite,“ o „Slovenskej krajine,“ o „dualizme“ atd. Nie som pyšný 
na to, že sa moja predpoveď tak dokonale splnila. K vôli objektívnosti a ve
deckej presnosti treba  doložiť i to, že zásluha o uvedenie čiaročky „(odborne 
vyslovené; glória divisionis in partes duo) patrí mar inským „Národním 
Novinám.“

" )  Allgemeine Staatslehre str. 657.

***) „Politisch bedeutet in der Regel das Land (t. j. v protive ku ríši) 
ein Element der unvollkommenen oder der Desorganisation eines Staates. 
N ebenländer kônnen vom Hauptlande getrennt werden, ohne dessen inneres 
Leben irgendwie zu beriihren. A ber auch der Staat, der Länder als in 'er- 
grierende Bestandteile besitzt, ermangelt der politischen Einheit Häufig findet 
in den Gliedern ein zentrifugales Streben nach grôsserer Selbständigkeit statt, 
dass die Fortdauer dieser Form des Staates ebenso prekär macht. wie die der 
meisten Staatenverbindungen . . . Von der Dezentralisation durch Selbstver- 
waltung unterscheidet sich die durch Länder somit politisch dadurch, dass jene 
eine normále, diese eine abnorme form ist . . .* (str. 660).
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vedecky serióznymi dôkazmi a myšlienkami, odhalil naše 
slabiny a urobil z našej opozície nedospelého a zle vychova
ného kverulanta.

Neide o to, či ten alebo onen český úradník spáchal 
hriech, či vzal niekomu chlieb, či sa nedôstojne choval, da
koho urazil, či vytisnul z úradu Slováka výhybkára v Ru
žomberku, alebo inde (?) či stát zhabal mojim pričinením 21, 
katolíckych gymnázií, ale o to ide, ako upraviť náš národný 
a štátny život tak, aby kresťanský svetový názor a cirkev 
katolícka obstála v súťaži s moderným názorom pokrokovým 
a štátnym. Sú isté sily, ktoré vládnú nad štátmi a národmi 
a uplatňujú sa vo verejnom i súkromnom živote suverenne 
a nedajú sa žiadnymi zákonmi a policajtami, ani dobrým slo
vom, ani cirkevnou kliatbou prekonať. Českí katolíci to už 
pochopili. I oni sa bránia. Ani od Hlinku nikto nežiada, aby 
pokorne sa prizeral, ako mu ľudia iného vyznania a presved
čenia podkopávajú pôdu. Nie o myšlienku opozície a odboja 
tu ide, ale o spôsob a prostriedky, akými sa pracuje. Treba 
si uvedomiť, že stát československý má isté sociálné složenie, 
ktoré treba rešpektovať a že len v rámci dovolených záko
nov možno sa vynasnažovať o zmenu toho, alebo onoho zá
kona a poriadku. A tieto medze zákona nedovoľujú upotre- 
búvať zbraní, ktoré poškodujú celok, celý národ i stát, a 
oslabujú jeho pozíciu na vonok i voči vnútorným inorodým 
nepriateľom.

Boj1 proti Čechom a heslo autonomie ako výraz zrejme 
protištátny a protinárodný poškoduje Slovákov a nepriamo
i stát a nebude mat priaznivých následkov. Dojemne primi- 
tívné sú heslá ľudovej strany: Von s Čechmi, dolu s Čechmi! 
My žiadame autonomiu, slovenský snem, slovenské súdy, 
slovenské školy atd. V rokoch osemdesiatych a deväťdesia
tych minulého stoletia agitovalo sa u nás s heslom: „Dolu 
so židmi! Von so židmi!“ Maďarská ľudová strana využívala 
hojne antisemitizmu, ale ani slovenskí kňazi, ani inteligencia 
svetská nekričali nikdy: Dolu s Madami, von s Maďarmi, 
ačkoľvek útisk maďarský sme cítili všetci na vlastnom tele. 
Tak ako v algebre negatívne číslo plus pozitívne dáva na 
veky súčet negatívny, tak nemožno získať autonomiu Slo
venska protičeskou agitáciou. Pod dojmom takýchto protiče- 
ských hesiel nemôže si žiadon rozumný človek mysleť iné, 
ako rozdvojenie republiky a konečne odlúčenie Slovenska 
vôbec. Akú ideovú podstatu môže mať autonomia Slovenska, 
splodená heslom naprosto negatívnym pre stát?

Povedzme, že Slovensko získa, čo si ľudová strana žiada. 
Prestane tým protičeská agitácia? Nastane svorná spolupráca 
Čechov a Slovákov? Rozhodná nie. Spory a žiarlivosti by 
sa len stupňovaly. Ak nie všetci, nuž značná časť českých 
úradníkov by opustila Slovensko dobrovoľne, alebo z núte-
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nosti. Ich miesta by zaujali úradníci slovenskí a maďarskí 
buď postupom alebo novoustanovením. Tým by bola posil
nená docela mechanicky stará právna a ideologická kontinuita 
s bývalým maďarským štátom. Život národov je niečo dyna
mického a nie statického. Prirodzene, že poslanci a politiko- 
via budúceho snemu slovenského by sa neuspokojili iba 
prácou v legálnych medziach autonomnej ústavy, ale čoskoro 
by zabŕdali do vecí, ktoré by patrily do právomoci centrálnej 
vlády. Politické zasahovanie snemových poslancov do financií, 
zahraničia a vojenských záležitostí by bolo nevyhnutné. Či 
nemáme dosť zkúseností z rôznych snemov českých, chorvát
skych a maďarských, založených a stvorených podobným ne
gatívnym heslom: Preč od Viedne? Nemecká ústava Bismar- 
ckova mala priaznivejší poroď a koľko konfliktov musela ríša 
prežiť už v dobe všemohúcich Wilhelmov! O tajnom zasaho
vaní maďarskej vlády do našich pomerov, o rôznych iných 
momentoch kultúrnych, školských, cirkevných atd. ani neho
vorím, veď je pravdepodobné, že budúci snem slovenský by 
práve tak nemal kompaktnej väčšiny jednej strany, ako jej 
nemá ani pražský parlament, ba máloktorý obecný výbor 
slovenský. Hodná dóza naivnosti je potrebná k tomu pred
pokladať, že v budúcom sneme by pokrokové strany t. j, 
roľnícka a socialistické nemalý žiadnej moci a žeby musely 
trpeť každú reakciu.

Odhliadnúc od všetkých uvedených ťažkostí, predpo
kladajúc i to, že by vlastenecky cítiaci Slováci prekonali 
každú Slovensku škodlivú prácu maďarskej delegácie sne- 
movnej, ktorá by tvorila najmenej jednu tretinu poslancov, 
hospodárske a finančné ťažkosti by prekonať nemohli bez 
českej pomoci. Treba uvážiť, že autonomiou by sa Slovensku 
hospodársky a finančne nepomohlo. Naopak, poplatky a dane 
by sa len zvýšily. Na armádu, na centrálné úrady a spoločný 
štátny dlh by Slovensko svoj podiel platiť muselo. Celkový 
počet úradníctva sa síce behom času sníži, ale počet učiteľov 
a profesorov bude stále stúpať. Dnes máme na Slovensku 
na 6000 učiteľov, o 10 rokov ich budeme mat najmenej 
8—9.000. Tu nemožno počítať na restrinkciu. Snáď sa podarí 
snížíť počet vojska, ačkoľvek mnoho nádeje na to niet.
V celku sotva budú efektivné výdavky státné značne menšie 
už i z toho dôvodu, že ani autonomné Slovensko nevyhne sa 
veľkým výdavkom investičným. K tomu nutno dodať i to, že 
k autonomii treba mnoho nových úradníkov zemských.

Co sa stane, keď Ceši povedia autonomistom: Rozpo
čítajme na halier, čo stojí armáda, finančná správa, zahraničné 
ministerstvo, parlament, reprezentácia ministrov a prezid nta 
republiky. Každá zem nech platí dľa istého spravodlivého 
kľúča svoj podiel. Všetko ostatné si zariaďte na Slovensku 
dľa najlepšieho vedomia a svedomia. Samozrejme, že sa
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daňové zákony roztriedia a upravia primerane novým 
pomerom.

Je Slovensko finančne sebestačné? Na túto otázku 
možno odpovedať áno i nie. Keby sa dane značne povýšily 
a výdavky zmenšily, snád by poplatná sila Slovenska stačila 
na bežné výdavky a každodennú spotrebu. Do podrobného 
vypočítania sa neidem na tomto mieste púšťať. Ale na nové 
železnice, úpravu ciest, výstavbu nových škôl, inštitútov, ne
mocníc, na značnejšiu podporu cirkví a kňazstva, na vedecké 
výzkumy, nákladné meliorácie, regulácie riek atd. Slovensko 
dnes z vlastných prostriedkov nestačí. Možno, že bude se
bestačné o 20—30 rokov, ak vývoj a konsolidácia republiky 
bude riadne postupovať a hospodárska kríza v krátkej dobe 
prestane.

Uvážme dalej hospodársku situáciu Slovenska vôbec. 
Obchod, priemysel, peňažníctvo, veľkostatky sú z troch štvrtín
i viac v rukách neslovenských, maďarských, židovských i ne
meckých. Umožní autonomia rýchlejší presun na tomto poli? 
Zamedzí sa autonomiou eventuálne značný presun v pro
spech český? Nebudú českí obchodníci, finančníci, priemy
selníci a statkári sa sťahovať do autonomného Slovenska? 
Hovorí sa dnes o českej konkurencií. Prestane ona, ked bu
deme mat autonomiu? Je vôbec žiadúcne, aby prestala? . . . 
Nechcem pokračovať v otázkach. Kto len trocha reálne po
zerá na život a pomery slovenské, vidí, že autonomia je ns- 
prosto negatívnym heslom, jedine na to dobrá, aby získala 
pri budúcich volbách ľudovej strane väčšinu. Keby sa so 
štátom a celým národom mohly robiť experimenty, poradil 
by som Čechom a vláde, aby ľudovej strane tú autonomiu 
dali.

Rôzne útoky a výpady na zodpovedných ministrov a 
politikov slovenských, že zapredali slovenskú národnú vec 
Čechom a centralistickou vládou chcú počeštiť Slovensko, 
postrádajú vecného podkladu. I keby hmotné záujmy a 
ochladnutie čistého národovectva u jednotlivcov maly aký 
taký základ, nemožno predpokladať u väčšiny, alebo u vše
tkých protiautonomistických inteligentov motivy zištné, alebo 
nečestné. Nanajvýš, že by sa mohlo povedať : sú príliš skromní, 
ovláda ich pocit malomyseľnosti, nerozumejú politike a štátnej 
správe, podceňujú hmotnú a duševnú silu Slovákov, naopak 
preceňujú silu a dobrý úmyseľ český. Keby bolo čo len malé 
procento pravdy na tom, že vedúci politikovia a úradníci 
slovenskí zradili slovenskú vec, muselo by to byť viditeľné 
menovite v školstve a v kultúrnej práci. Snád nebude ani 
treba podrobne a obšírne dokazovať pokrok slovenčiny v ško
lách, pri úradoch, súdoch, v literatúre, v novinárstve atd. 
Zaujímavé je, že dnes naše noviny prinášajú menej českých 
textov než pred vojnou. Je známe, že „Slovenský Denník,“
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„Slovenský Týždenník“ v Pešti, „Ľudové Noviny" v Skalici 
úmyselne a tendenčne uverejňovaly mnoho českých textov. 
Dnes to nie je treba a redaktori prepisujú napospol české 
články do slovenčiny, aby opozičníci a ultravlastenci nepo
vedali, že češtíme. Že úrady vydávajú i české prípisy, nie je 
predsa žiadne češtenie, kedže české úrady prijímajú po celej 
republike slovenské prípisy. Kto chce dokázat mravnú alebo 
národnú korrupciu vedúcim ľudom republiky, nesmie narábať 
negatívnou metodou. I o sto rokov, ak bude republika a Slo
vensko existovať, bude nedostatkov a hriechov nadostač. 
Cirkve kresťanské už bezmála 2000 rokov hlásajú lásku a 
pokoj a ľudstvo je stále hriešne a krehké. Je mi nadmieru 
trapné, že musím v práci, ktorú chcem mať prísne vedeckú, 
opakovať priamo banálnosti. Ale verejná diskusia o akejkoľ
vek politickej a sociologickej otázke sa vedie u nás tak po
vrchne a demagogicky, že nemožno vyhnúť samozrejmostiam.

Pozitívne treba dokazovať na základe faktov, či repu
blika a český národ nevykonaly maximum práce za sloven
činu a Slovensko. Pozitívne treba uvádzať faktá. že republika 
založila tisíce slovenských škôl, že vychovala tisíce nových 
slovenských učiteľov, že dáva milióny na školy, na literatúru, 
na vedu slovenskú, že tisíce Slovákov umiestnila v úradoch, 
že zorganizovala školstvo, súdy, slovenskú administráciu, že 
slovenských úradníkov nižších i vyšších je mnohonásobne 
viac v službe než českých a že tých českých úradníkov po
trebujeme i dnes, lebo nemáme za nich náhradu. Na inom 
mieste pokúsim sa podať podrobný popis, koľko slovenských, 
maďarských, nemeckých a rusínských úradníkov na Sloven
sku účinkuje. Prechmaty jednotlivcov, hriechy lokálneho rázu 
nemožno brat za základ objektívneho posudzovania situácie 
celej ríše, alebo celého Slovenska. Podstatou každého ve
deckého a objektívneho súdu nad prácou českou na Sloven
sku môžu byť len zákony a ministerské nariadenia a celkový 
ráz práce úradníkov, ďalej postup celkovej konsolidácie a 
pokrok v kultúrnom a hospodárskom živote. Som presved
čený. že bilancia vykonanej práce je aktívna, ba vysoko 
aktívna. Ovšem kto chce kritizovať, nájde v našom živote 
nejednu ztratu i dačo dubioz. Ale ku správnemu posúdeniu 
vykonanej práce je treba vždy porovnávajúcej metódy, o ktorej 
som sa zmienil i v kapitole *) o psychologii národov a stavov.

Prívrženci ľudovej strany tvrdia, že Česi dobre nead- 
ministrujú, dobre neučia, že čechizujú, hmotne vydierajú 
Slovensko atd. Dôkazy podávajú známym spôsobom čisté 
negatívne, neberúc nikdy do povahy celok a tiež kladné 
výsledky českej práce. Keby som paušálne vyhlásil sťažnosti 
a dezideria ľudovej strany a istej skupiny, takzvanej martin
skej inteligencie, za bezpodstatné, sotva by som niekoho pre

*) „Prúdy“, ročník 1922. str. 441—450.
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svedčil. Nebolo by snáď ani účelné vyhovárať isté nedostatky 
českých ľudí všeobecnými výklady o ľudskej krehkosti, ačkoľ- 
vek by sa drobné gravamina osobného alebo hmotného rázu 
nemalý braf do povahy pri úvahách o veľkých otázkach po
litických a svetonázorových. Ale naše pomery sú také, že 
ani tie drobné veci nesvobodno zaznávať. Jednako sa musím 
pridŕžať otázky:

Sú Slováci už natoľko vyspelí, že by stačili na štátnu 
samosprávu v smysle požiadavkov politickej autonomie? Hore 
som naznačil, že z hmotných dôvodov rozhodne nie. Taktiež 
tvrdím, že nemáme nadostač úradníkov. Tvrdím dalej, že 
by sme museli po odchode českých úradníkov a profesorov 
zavret bratislavskú univerzitu, aspoň 20 stredných škôl, naj
menej 50 meštianskych škôl, niekoľko priemyslových, obchod
ných a roľníckych škôl, mnohé oddelenia v expozitúr ách a 
referátoch zemedelských, finančných, verejných prác, sociál
nej pečlivosti, pošt, železníc atd Ale odhliadnúc od tohoto 
všetkého, bolo by veľmi zaujímavé konštatovať komparatívnou 
metodou, nakoľko sme vyspeli v prácach už existujúcich 
inštitúcií a korporácií samosprávnych. Máme celý rad spolkov 
a inštitúcií, v ktorých sú sami Slováci rozhodujúcimi činiteľ
mi, máme i také, kde Slováci pracujú spolu s Čechmi. Bolo 
by zaujímavé porovnať výsledky týchto spolkov a korporácií: 
Na pr. „Sokola“ a „O rla ', cirkve katolíckej a evanjelickej, 
bankových inštitúcií slovenských a českých, priemyslových 
podnikov akciových, stavovských spolkov, družstiev, odbo
rových a politických organizácií, ale predovšetkým obecných 
a župných zastupiteľstiev. Porovnávaním podobných auto- 
nomných sborov s českými alebo maďarskými by sme najr 
lepšie zistili, nakoľko sme sebestační a konkurencie schopní. 
Tu neide o niekoľko vynikajúcich individualít, osvedčivších 
sa v organizačnej a kolektívnej práci, ale o národ celý a 
vrstvy ku samospráve povolaných. Mám-li isté obavy v tomto 
smere, nechcem podceňovať práceschopnosť národa; myslím, 
že tak ako mladý človek sa naučí svojmu remeslu len po 
dlhoročnom školovaní, tak i práci (remeslu) v autonomných 
sboroch sa národ môže vyučiť po dlhoročnej, metodicky spra
vovanej škole. Slováci takej školy nemali, a štyri roky pová- 
lečné j ia  výcvik nestačily.

Žiadať autonomiu v takej miere, ako ju žiadajú ľudáci 
alebo po'itici v Podkarpatskej Rusi, znamená stavať od 
strechy a mať v nevážnosti najzákladnejšie zásady pedago
giky. Mužovia, ktorí robili našu ústavu, veľmi dobre vedeli, 
že príroda nezná skokov, že k demokracii treba národy vy
chovať Slováci budú mať dosť príležitosti naučiť sa samo
správnej práci v obciach, okresoch a župách. V župnom sväze 
budú mať dokonca quasi parlament, v k'orom budú mat na
teraz dostatočnú príležitosť ukázať, nakoľko majú schopnosti
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riadiť tie záležitosti, ktoré patria do kompetencie župnej. 
U nás si mladí politikovia myslia, že politika pozostáva len 
z legislatívnej činnosti a politického rečnenia. Politika spo
číva predovšetkým v pozitívnej práci odbornej a v ustano
vovaní najvhodnejších osôb na patričné miesta. Intenzívnou 
prácou možno dokonca odstraňovať i mnohé nedostatky zá
konov.

Slovensko je národnostne, stavovsky, cirkevne, politicky, 
kultúrne taký kaleidoskop, že i vláda a snem, pozostávajúci 
zo samých geniálnych a poctivých ludí, ťažko by ovládal našu 
spoločnosť. Treitschke povedal raz v univ. prednáške, že 
v národnej agitácii nemožno sa vyhnúť istým premrštenostiam, 
lebo neprebudené národy sú ťažkopádne a tak je treba sil
ných slov, kým sa rozkývajú. Ostré slová a nevážne vykriko- 
vanie niektorých našich tribúnov by preto človek nebral tak 
vážne a tragicky. Ale je podivuhodné, s akou ľahkosťou a 
priamo mladickým švihom odpovedá Andrej Hlinka na vecné ná
mietky proti jeho autonomii. Slovensko má vraj dosť schopných 
a kvalifikovaných úradníkov, profesorov, učiteľov, administrá
torov, lekárov, advokátov, sudcov atd. Slovensko sa nebojí 
ani maďarskej, rusínskej, nemeckej otázky, Slovensko je se
bestačné hospodársky, má kvetúce roľníctvo, priemysel a 
hlavne veľké poklady podzemné; Slovensko je kultúrne jed
notné a civilizačné vyspelé. Slovensko je z 80% katolícke, 
preto sú predovšetkým katolícki kňazi predurčení k vedeniu 
Slovenskej krajiny; mestá so socializmom sa musia podrobiť 
vôli dediny, atd.

Lenže pomery nie sú tak jednoduché, a tendencie vý
vojové nesľubujú v budúcnosti valného polepšenia a to tým 
menej, že autonomizmus sa mení u nás v čirý antagonizmus 
nielen národnostne protičeský, ale i protipokrokový. Tým stáva 
sa nebezpečným i v národnom ohľade. Náš nacionalizmus 
mal v sebe vždy značnú dávku pokrokovosti a invidualizmu. 
Vznik slovenského národného povedomia je už značne pre
skúmaný a vedecky zistený. Práce Vlčkove, Skultétyho, Czam- 
belove, Pražákove, Hodžove nás poučujú o tom, prečo sa 
stali u nás priekopníkmi československého, pozdejšie sloven
ského uvedomia práve evanjelici. Evanjelicky indidualizmus 
spojený s tradíciami husitskými oprel sa proti centralistickému 
univerzaiizmu Ríma.

Národné prebudenie české vzniklo už v XV. století a 
driev, ked Češi si uvedomili tlak Nemcov, vystupujúcich s glo
riolou svätej rímskej ríše nemeckého národa. Konečne nielen 
v Čechách, v Nemecku, ale í vo Francii a Anglii odboj cir
kevný mal i ráz politický a národný. Najväčším, najdôsled
nejším a najkrutejším centralistom a nivelízátorom bola predsa 
rímska kúria. Rímsky pápež šíril katolicizmus i politickými
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i vojenskými prostriedkami a reprezentoval v Európe po celé 
stoletia nielen cirkevnú, ale i politickú myšlienku teokracie. 
U nás sa zabúda na to, že národná a politická emancipácia 
Angličanov, Nemcov, Čechov, atd. musela byť vybojovaná 
v krvavých a celé storočia trvajúcich bojoch.

Niet preto nič divného v tom, že myšlienka národná, tak 
úzko spojená s materinskou rečou a československým rituá
lom evanjelickým, našla u evanjelikov prvých a rozhodných 
pestovateí’ov. Vznik spisovnej slovenčiny musíme oddeliť od 
národného citu, ktorý ešte i v dobe polemík doby Štúrovej 
bol československý. Slovenská inteligencia a ľud, nakoľko 
mal slovenské povedomie, bol vždy československého smý- 
šľania. Slováci si boli vedomí toho, že ako separátna a izolo
vaná čiastka by museli kultúrne a politicky zahynúť preto, 
že sú málopočetní a svojou geografickou polohou vystavení 
prílišnému tlaku s maďarskej strany. Perióda 1848 — 1918 nám 
to až priliš jasne demonštrovala. Palackému, Šafárikovi, Kollá
rovi atd. zaiste nevadila slovenčina ako výraz bohatosti re
čovej a kultúrnej, tak ako Čechom nevadí Hanák Prikryl, 
valašský Slavičinský, alebo Nemcom Hans Grott, Fritz Reuter, 
ale mali strach pred budúcnosťou. Každé delenie jazykové 
prívodí v príhodnej dobe i oddelenie kultúrne a politické a 
splodí antagonizmus, ktorý sa stane nebezpečným práve preto, 
že konečne naruší citové pásky, spojujúce národ v jedon 
mravný celok.

Toho antagonizmu sa bál, i Bernolák i Štúrovci a ne
chceli narušiť dobrý pomer s Čechmi. Boli si však vedomí 
toho, že ich dielami mohlo by k tomu prísť. Preto nechce 
Bernolák: „ut Bohemicum sermomem, hactenus cum Rus- 
sico et Polonico inter omnes Slavos cultissimum, in odium 
vel contemtum apud Slavos adducam“ *) Štúr a Hurban sa vy
slovili podobne mnohoráz. M. Miloslav Hodža dokonca tvrdil, 
že spisovná slovenčina neruší československú jednotu. „Čechov 
a Slovákov nespojovala len reč, ale i princíp náboženský, 
národný, slovanský a ľudský. Nárečie slovenské a české je 
jedna reč, to je patrné i na staročeských pamiatkach. Slováci 
sa nemôžu odštepiť ani od českej literatúry. To by sa mu
seli odštepiť sami od svojho dejinného behu . . . Preto je 
chyba, že niektorí Slováci od všetkého českého odbočujú a 
šli by trebárs preto i do Skandinavie, len aby sa rozrôznili. . .  
Slováci nesmú sa dať zaviesť negáciou všetkého českého, 
musia skor pozitivne usilovať o češtinu pre slovenčinu a o 
slovenčinu pre češtinu.**)

Nie je bez zaujímavosti, že na mňa ako mladého, ne
stranného a horlivého Slováka, vychovaného v nemeckom

*) Slowar slowenskí česko-latinsko-nemecko-uherskí . . • IX.
**) A. Pražák: Dejiny spisovné slovenštíny po dobu Štúrovu, str. 426. 

(Praha 1922.)
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ovzduší, pôsobily antičeské výpady mojich kolegov vo Viední 
dojmom nepochopiteľnej zaťatosti a politickej povrchnosti. 
Slovenskú literatúru som znal len z románov a básni, Škul- 
tétyho a Czambelove filologické a literárne historické práce 
som neznal a z Vlčkových „Dejín literatúry slovenskej“ 
som nijako nemohol vyčítať, prečo čelní spisovatelia nenávidia 
Čechov, prečo si robia posmešky z nich práve naši evanje
lickí študenti. Ale jedno som cítil hned od prvopočiatku, že 
Slováci hynú a zhynú pod jarmom maďarským, nespoja-li sa 
s Čechmi v jedon celok. Možno, že my študenti zo západu, 
kde národná tma bola vtedy najtuhšia a pamäť na českoslo
venské zvady a vzájomné urážky dávno vymizela, boli sme 
prístupnejší rozumovým úvahám než študenti zo stredného 
Slovenska, národne sebavedomejší a stojací pod silnejším 
vlivom Hurbana-Vajanského. Psychologickej stránke celej 
slovenskej otázke sme vtedy nerozumeli, a len hodne pozdej- 
šie som pochopil jedno druhé. Neváham priznať sa, že knižka 
Meakulpinského: „Čo hatí Slováky" mňa upozornila na váž
nosť rozkolu československého; a svetová vojna a posledné 
štyri roky našeho osvobodenia, ruskej katastrofy a rozbrojov 
srbskochorvatských poučily mňa o tragickom priamo posta
vení, v ktorom sa Slovania nachodia. Len teraz chápem plný 
význam slov Pekárových o štátotvornej neschopnosti Slova
nov a vnútornú nepravdivosť mnohých výrokov našich veli
kánov, hnaných pudom odstredivosti, nenávisti a nezkrotenej 
pýchy a velikášstva, ktorí okrašlovali len svoju rozkladnú 
prácu. Po osvobodení našom sa všeobecne myslelo, že otázka 
československá je rozriešená. Otázka účelnosti alebo neúčel- 
nosti slovenčiny pozbyla aktuálnosti. Romaniické sny a často 
veľmi povrchné filozofické fantázie zaujímaly už len literár
nych historikov a umelcov. Sám Jozef Škultéty, najvážnejší 
odporca Hlasistov, sa úprimne potešil, že svetová vojna roz- 
ťala mečom otázku československú a rozriešila ju priamo 
geniálnym spôsobom. Rovnoprávnosť oboch spisovných jazy
kov, oficiálnosť slovenčiny v živote štátu, to všetko je dôka
zom, še dostali sme viac než ktokoľvek mohol očakávať. Ani 
Štúr, ani Hurban a všetci silou fantázie bohatí Štúrovci ne
mohli by si žiadať viac.

Ale porazený nepriateľ, dobre znajúc dušu s rozdvoje
ným srdcom našej inteligencie, zasial kúkol do našej panen
skej pôdy. Slovensko, ktoré bolo včera krajinou rabov a pod
manených, nie je už spokojné. Mužovia, ktorí ani nenakukli 
do dielne svetovej politiky, do štátnych vied, do duše Euró
py, túžia po hegemónii, po úplnej samostatnosti, po nadvláde 
nad tými, ktorí Slovensko osvobo -ili. Ked svojho času Michal 
M. Hodža polemizoval s Kollárom, Šafárikom a Palackým
o slovenčinu, upotrebil herlianskej formy tézy, antitézy a 
syntézy. V VI. až XIV. vete bránil sa takto: Slováci začnú
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radšej svojim grošom, než cudzím zlatom; pri češtine by mali 
Slováci viac čitateľov, ale keby písali rusky, mali by ich 
ešte viac; novoslovenčina Cechov a Slovákov odcudzí a Slo
vákov nespojí, ale Slováci si svoj domov usporiadajú. Sloven- 
čina Slovákov v Uhrách udomácni, takže Madari nebudú 
môct vravet o zrade vlasti a o panslavizme a nebudú Slová
kov považovať za nebezpečných a neverných.*) Tak ako naši 
romantikovia v štyridsiatych rokoch minulého storočia od
povedali smelo a nie bez vtipu na vážne české námietky, 
tak i naši politickí romantikovia (nemyslím tu na ľudí, ktorí 
sa vkradli z osobných a zištných dôvodov do ľudovej strany) 
ľahko a vtipne odbavujú naše a české námietky. Oni myslia, 
že Slovensko neutrpí hospodársky, kultúrne, politicky, národ
ne, sociálne, ked sa úplne osamostatní, ked nastane dnaliz- 
mus a suverenita „Slovenskej Krajiny.“ Či budú mat naši 
spisovatelia dost čitateľov, vedecké knihy odberateľov, či sa 
hospodárske pomery polepšia, či budú Slováci zvorní, či 
vnútorné boje politické, sociálné, národnostné ľahko zdoláme; 
autonomiou sa staneme milými Rímu a Maďarom . . . .

Dnes je slovenčina len kepienkom našich protičeských 
autonomistov. Len naivni ľudia nevidia, že pod heslom slo
venčiny, samobytnosti atd. boria sa dva svetové názory. Som 
pevne presvedčený, že keby v Prahe prišly k vláde konser- 
vatívne a klerikálne strany, nastal by čo skoro v politike 
našich autonomistov obrat. Poneváč takýto obrat nie je fyzic
ky možný, nemožno československú otázku rozrieši! dáky- 
misi ústupkami alebo reformami jazykového rázu. Českoslo
venská otázka nie je už otázkou jazykovou alebo národnou, 
ale politicko-cirkevnou a náboženskou. Ešte pred dvoma rok
mi sa stávaly prípady, že príliš horliví alebo radikálni uči
telia a úradníci českí sa dopúšťali kde to nejakej nejapností 
proti slovenčine. Ale od roku ani len „Slovák" nemá príčiny 
si sťažovať. Zriedka kedy sa stane nejaký incident. Českí 
rodičia sa naprosto nebránia, že ich deti sa učia slovensky 
v školách. Mimo novopovolaných učiteľov a profesorov tu nieto 
českého pedagóga, ktorý by neznal lepšie slovensky ako 
mnohý poslanec ľudovej strany alebo nejeden kňaz katolícky. 
Zo svojej úradnej praxe viem, že mnoho kňazov, ktorí kričia, 
že slovenčina je v nebezpečí, sa ešte nenaučili poriadne slo
vensky. A zaujímavé je i to, že ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety nebude môcť zaplniť definitívne na stá učitel- 
ských staníc preto, že značná čast slovenských učiteľov pre
padla pri zkúškach zo slovenčiny alebo sa ku nostrifikačným 
zkúškam vôbec neprihlásila.

Jako vyzerá v praxi horlivosť za slovenčinu, mohli by 
najlepšie dosvedčiť naši nakladatelia a kníhkupci. O novinár-

')  Mích. M. Hodža: Vétín o slovenčiné.
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stve ani nehovorím. Nemyslím tu na dedinský ľud, ktorí teraz 
nepomerne viac číta ako driev, ale na inteligenciu a meno
vite tú novú, ktorá „sa bojí počeštenia." Maďarských novín 
a kníh sa ešte vždy pomerne viac číta ako slovenských. 
Niekoľko príkladov lepšie znázorní situáciu ako dlhé teori- 
tické vysveľovanie. Studenská revue „Svojeť“, učiteľská „Slo
venská Vlastiveda“, trnavský „Slovenský Učiteľ“, atd. zani- 
kly pre nedostatok odberateľstva. O publikácie „Matice Slo
venskej“ sa naša inteligencia tak málo stará, že Letopis bude 
varí vychádzať pre budúcnosť, až dorastie nová horlivejšia 
inteligencia. Mnohí kníhkupci a nakladatelia priamo zúfajú 
nad malým počtom odberateľov a čitateľov práve vážnych a 
cenných slovenských kníh.

Čítaníe slovenských kníh a časopisov nestoji v žiadnej 
proporcii ku politickému horleniu za slovenčinu. Popredný 
slovenský autonomista mi raz úprimne povedal, že na čítanie 
kníh a mesačníkov nemá času. Stačí mú „Slovenský Denník,“ 
„Slovák“ a „Magyar Ujság.“ Keby sme nemali väčší počet 
profesorov, študentov a istý počet vzdelaných úradníkov, 
slovenské knihy by vôbec nebolo možno vydávať vo väčšom 
počte a rezkejším tempom.

To znamená, že za slovenčinu a slovenské národovec- 
tvo skrýva sa mnoho elementov hluchého srdca, ktoré zavá
dzajú našu verejnosť. Elementy tieto zneužívajú úprimnú lásku 
patriotov ku cieľom nenárodným alebo osobným. Keby šovi
nizmus prevažnej väčšiny našich autonomistov, t. j. antičes- 
kých agitátorov, sa kryl s čistým národným presvedčením, 
museli by sme to videť v literatúre, umení a vede slovenskej. 
Kto dnes produkuje literárne a vedecky na Slovensku naj
viac ? Mimo starých osvedčených a niekoľkých mladých ta
lentov veliký počet českých spisovateľov. Na vedeckom poli 
pracujú mimo niekoľkých starších učencov samí Češi, podob
ne v odbornom spisovateľstve zemedelskom, priemyslovom, 
technickom atd. účinkuje prevažný počet Čechov, Je pravda, 
že slovenskej inteligencie bolo málo, ale dnes je rozmnožená 
konvertitami na takú výšku, že by pri dobrej vôli a národ
nej horlivosti mohla účinne súťažiť s českou inteligenciou. 
Prečo novoslovenskí učitelia, profesori, doktori, odbornící 
rôznych .odvetví neuplatňujú sa na poli vedeckom a umelec
kom? Či snád nemajú dosť vedomostí alebo spisovateľskej 
rutiny? Sotva, ked medzi našimi novoslovenskými profesor
mi, učiteľmi, odborníkmi sú i bývalí maďarskí* spisovatelia a 
zaiste vzdelaní a v každom ohľade kvalifikovaní ľudia. Chýba 
im elán, horlivosť národná. Ja  sa tomu ani nečudujem. Po
ctivý človek nesvlečie zo seba svoju minulosť ako roztrhaný 
kabát, a staré zvyky, názory a bývalý národný idealizmus 
maďarský nemožno tiež snadno prekonať. Je  samozrejmé, že
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kto nie je úprimne oddaný slovenčine a slovens' osti, nebude 
sa venovať nevýnosnej a ťažkej práci spisovaleľskej. Z písa
nia kníh, románov, básní, vedeckých prác nekynie dnes ešte 
hmotný zisk, naopak často treba doplácať a obetovať.

(Dokončenie).
Dr. Dušan Makovický.

Jasnopolianské zápisky.
(Úryvky.)

Vybral a  preložil dr. Dušan Makovický ml.

1. januára 1905.
Lev Nikolajevič cíti sa dnes slabým a nemá pokoja od 

množstva tunajších hostí. Ráno sa prechádzal a popoludní 
jazdil koňmo. Dnes došiel sem V. J. Skorochodov*} s jeho 
19ročným synom Iljom Ľvovičom.

V. J. Skorochodov prišiel k Ľvovi Nikolajeviči, aby sa 
s ním poradil, čo má robiť so synom. Matka si žiada, aby 
dalej pokračoval v škole, ale on, aby jeho syn pracova na 
poli. V. J. Skorochodov je úplne spokojný so synom, ktorý 
pomimo roľníctva rozumie sa i do stolárstva a do obuvníctva.

Lev Nikolajevič schválil plán V. J. Skorochodova, aby 
syn pracoval na poli. (Sofie Andrejevna povedala mi, 
že Lev Nikolajevič závidí všetkým rodičom, ktorých deti radi 
pracujú.)

Pozdejšie L. N. podrobne sa spytoval V. J. Skorochodova 
ohľadne pôdy v Uíinskej gubernii, kde tento žil a o tamej- 
šícb spôsoboch hospodárenia.

V. J. Skorochodov prišiel so synom preto, aby ho osob
ne ukázal Ľvovi Nikolajevičovi a vypočul od neho mienku, 
či sa hodí pre život, ako sa neskoršie žartujúc vyjadril. L. 
N-čovi sa mladý Skorochodov zapáčil. Dlho sa s ním shová- 
ral, dávajúc mu rôzne otázky ä  nakoniec sa ho spýtal:

— Zaujímajú vás náboženské otázky?
— Nie.
— Ako je to možné? Ved čoskoro vám otec zomre . . 

Ako je to možné nepremýšľať o tom, kto som a čo bude zo 
mňa? Sme tu v živote ako na parolodi. Treba je, aby sme 
pluli, majúc na zreteli, že nás skoro môžu vylodiť na posled
nej stanici, alebo ešte predtým a že treba poslúchať kapitána, 
Boha, ktorého nosíme v sebe — a svojho svedomia.

(V denníku 1. januára r. 1905 zaznamenal si Lev Niko- 
levič nasledovné : Život je nič iné než jazda na lodi, na ktorú 
som vstúpil a z ktorej chtiac-nechtiac budem museť sostúpiť 
nevediac kedy a kde, alebo vtedy, ked to bude chcieť ka
pitán, alebo ked dôjdem poslednej stanice (prístavu). Neza
búdaj nikdy na to, že sí na ceste a že každú minútu môžeš 
byt sosadený a že v každom prípade, či tak či onak, raz

*) Prívrženec Ľva Nikolajeviča.


