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Č�O JE ČIEĽOM TÝ#ČHTO NOVI#N?

Pris) iel rád áj ná ná	 s, áby sme sá vyjádrili k áktuá	 lnym otá	 zkám, á ták k Vá	m, krájániá

slovenskí	, prichá	dzáju	  ták dá	vno oc)áká	váne	 , ták tu	 z)obne vyzeráne	  ná	 rodne	  noviny! Vieme,

z)e  odvs)ádiáľ,  kde sá  náchá	dzáju	  u	 primne	  dus)e  ná	 s)ho  ná	 rodá,  ich  priví	táju	  hlásy plne	

vďác)nosti, rádosti á ná	deje, rovnáko áko sá z pevniny ozy	vá hlásne	  ví	tánie, keď do prí	stávu

prichá	dzá dá	vno, dá	vno vyc)ká	váná	  loď, c)o vezie blí	zkych i oc)áká	vány	  továr, á podobne, áko

z tej  lode  náds)ene  pozdrávuju	  ty	ch,  c)o  stojá  ná  brehu,  áj my zdráví	me Vá	s,  c)o  ste  ná	 s

oddá	vná vru	 cne vyzeráli á teráz ste sá s nefáls)ovánou rádosťou á srdec)ne zhromáz)dili okolo

ná	s: Vy ná	 s vidí	te v diáľke á volá	 te: „nás)á loď!“, á my zás pri pohľáde ná Vá	s zvolá	me: „zem!“

A keď uz)  sá tákto zví	táme á objí	meme, komu zá to má	me spoloc)ne poďákováť, komu vyliáť

svoje vru	 cne city? Tomu, c)o obklopeny	  leskom á slá	vou zo svojej vy	sosti vrhol milostivy	

pohľád áj ná ná	 s)  opusteny	  ná	 rod, c)o vypoc)ul nás)e dá	vne prosby á tu	 z)by á obdáril ná	 s ty	m

dobrodení	m, zá ktore	  srdciá ná	 s vs)etky	ch dlho horeli: ná	 rodny	mi novinámi. Jemu pátrí	 nás)á

vďáká, on ná	m dopriál, áby sme sá doz) ili tejto rádostnej chví	le, on v ná	 s upevnil ná	dej!

Skutoc)ne má	me do;vod tes) iť sá, z)e sme ná	 rodne	  noviny dostáli. V Ohláse, ktory	  sme

Vá	m,  krájániá,  pred  niekoľky	mi ty	z)dn) ámi  posláli,  sme  struc)ne  vyloz) ili,  áke	  su	  vo

vs)eobecnosti noviny potrebne	 ,  á áj to, z)e ák sá ná	 jde niekto, kto ich náozáj veľmi, veľmi

potrebuje,  potom  sme  to  my.  Keď  sá  poobzerá	me  po  iny	ch  ná	 rodoch  v  nás)ej  uhorskej

krájine,  vidí	me,  z)e  ná	 s  tákmer  vo  vs)etkom  prevys)uju	  á  z)e  my,  c)o  sme  ich  predty	m

v mnohy	ch ohľádoch predbehli, teráz zá nimi záostá	váme á sme tákpovediác odstrc)ení	 do

u	 zádiá.  Č�o  je  vs)ák  prí	c)inou  ná	 s)ho  záostá	vániá?  Nezáchytili  sme  poz) iádávky  doby

á nepozná	me áni svoje vlástne	  potreby, á keď ich nepozná	me, nemo; z)eme ich áni násy	 tiť, nic)

nedoká	z)eme nápráviť. Kvo; li tomu záostá	vániu sme sá v c)áse, keď ná	 s ine	  ná	 rody predbehli,

sámi opustili á oddáli do milosti Boz)ej. Boz) iá milosť á pomoc je, právdáz)e, potrebná	  vs)áde

á bez nej c)lovek nic) nezmo; z)e, ále bez prá	 ce, bez ná	máhy neprí	de áni Boz) ie poz)ehnánie, lebo

c)lovek si ho mo; z)e zí	skáť á stáne sá ho hodny	m len prá	cou. Musí	me tedá prácováť á do prá	 ce

sá pustiť s celou dus)ou,  no nájprv potrebujeme vedieť, c)omu sá má	me venováť, c)o má	me

prijí	máť,  c)oho  sá  má	me  strá	niť,  c)o  náprá	váť,  á  vs)etko  to  spoznáť.  Ale  ák  si chceme

vybudováť nezlomnu	  vytrválosť,  áby  sá  ná	m  dielo  podárilo,  musí	me  si  predovs)etky	m

priznáť,  z)e  sme  spádli ní	zko,  veľmi  ní	zko,  pretoz)e  káz)de	  poká	nie  predchá	dzá  u	 primne	
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vyznánie  vlástny	ch  chy	b  á  nedostátkov.  Ná  to,  áby  sme  svoj z)álostny	  stáv  spoználi,  sá

nemusí	me zámyslieť prí	lis)  hlboko, ľáhko  sá  ná	m vyjáví	 áj pri bez)nom pohľáde ná ná	 rody

z) iju	 ce v nás)ej vlásti, á ná ná	 s sámotny	ch, á  uká	z)e ná	m ho áj  to, c)o si o ná	 s  mysliá iní	: uz)

nestác)í	 oráť á hospodá	 riť len ták, áko to vedeli á robili nás) i predkoviá, nestác)í	 sá záoberáť

len  jednoduchs)í	mi  remeslámi  bez  hlbs) í	ch  vedomostí	,  nestác)í	  vedomosti  potrebne	  pre

povolánie len v s)kolá	 ch zí	skáť á potom len pri nich po cely	  z) ivot zotrvá	váť v presvedc)ení	, z)e

s)ťástny	  je ten,  c)o  sá uspokojí	 s  má	 lom!  Nestác)í	  len  ná  stárootcovskej  po; de vysedá	váť,

spomí	náť ná pekne	  stáre	  c)ásy á s hlboky	m uspokojení	m o nich dokolá poc)u	 váť, nestác)í	 sá

so svojimi slobodámi pred iny	mi vystátováť, nestác)í	 vedieť len to, c)o sá v dedine, v okolí	,

v stolici, ná vidieku deje, nestác)í	 z) iť len pre sebá á vs)etko, c)o sá nástí	ská, názbierá, názná	 s)á

minu	 ť len ná sebá á svojich blí	zkych, nestác)í	 pí	sáť á vydá	váť len ná	boz)enske	  knihy á nejáke	

vers)e c)i bá	 sne, nestác)í	 len tu á tám nejáku	  knihu ku	 piť á preberáť sá v nej len vtedy, keď má	

c)lovek ná to ná	 ládu! Nás)á dobá vyz)áduje oveľá viác, teráz má	me oveľá vá> c)s) ie potreby nez)

kedykoľvek predty	m! Veľá, veru ná	m veľá chy	bá, má	me mnoz)stvo nedostátkov, no my sme

doposiáľ vz)dy trváli len ná tom istom, len sme vykrikováli, áky	  sme my známenity	, vy	borny	

á  bohvie  es)te  áky	  ná	 rod,  vyvys)ováli  sme sá do nebá,  á  pritom sme nenázreli  do svojho

vnu	 trá á nerobili nic), álebo tákmer nic), á ák sme áj c)osi mále	  vykonáli, prehnáne vysoko sme

si to cenili á pevne si ná tom zákládáli, bá uz)  sme si dokoncá záviedli áj táku	  mo	 du, z)e sme

zá nás)e nes)ťástiá, zá ná	 s)  chátrny	  stáv á zá to, z)e ná	 s svet odstrkuje, vinili iny	ch, pripisováli

to ich zlosti, á sámi sebá sme vydá	váli tákmer zá dokonály	ch, bezchybny	ch, á ták sme svoje

vlástne	  slábosti, svoje chyby, viny á hnev skry	váli sámi pred sebou á zostá	váli stá	 le tí	 stárí	, tí	

zdánlivo dokonálí	  á hromz) ili ná iny	ch námiesto ná sebá. Čele	  jeremiá	dy* sme vyspevováli

ná iny	ch á vo; bec ná	m nezis) lo ná um, z)e by sá ná	m nikdy nebolo stálo to, c)o sá ná	m stálo, z)e

by sme nikdy neboli tákí	 zátlác)ení	 do u	 zádiá, keby sme sá sámi leps)ie drz)áli á preuká	záli

viác duchovnej sily. Sláby	  neustá	 le nárieká á z)áluje sá ná druhe	ho, muz)ny	  si pevne zástáne

svoje miesto á ná n) om vykoná	vá svoju prá	 cu á nedá	  sá z neho odstrc)iť. Musí	me tedá nájprv

spoznáť sámi sebá, svoje slábosti, svoje chyby, viny á zlosti, ák sá chceme dostáť ďálej, ák

má	me chuť do prá	 ce á do z) ivotá á ák sá mienime zárádiť k iny	m ná	 rodom v nás)ej vlásti.

Má	me ná	dej, z)e keď bude nás)á vlásť vidieť, z)e nelez) í	me áko klá	 t ná ceste, z)e nez) ivorí	me len

fyzicky,  ále  z)e  sá  vieme  chopiť  i  vys)s) ieho  ľudske	ho  z) ivotá  á áj  my  prijí	máme  to,  c)o  je

v ľudskom  z) ivote  s)ľáchetnejs) ie  á  krájs) ie,  má	me,  áko  vráví	m,  ná	dej,  z)e  ná	m  nás)á  vlásť
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nielenz)e neodoprie, c)o pre svoj rozvoj potrebujeme, ále ná	m to áj dopráje. Veď áj my sme jej

synoviá, á to verní	, veď bez ná	 s áni nás)á vlásť áko celok vonkoncom nemo; z)e dospieť do

dobre	ho stávu, nemo; z)e áko celok rozkvitnu	 ť. Keď to tedá s nás)ou vlásťou myslí	me dobre,

musí	me poz)ádováť vlástny	  rozvoj á áj ná n) om prácováť. Povedáli sme vs)ák, z)e sko; r, nez)  sá

do tej prá	 ce pustí	me, musí	me poznáť poz) iádávky doby á svoje potreby, á prá	ve ná to ná	m

poslu	 z) iá nás)e ná	 rodne	  noviny, ktore	  sá stánu	  centrom, kde sá budu	  schá	dzáť á rádiť vs)etci,

ktory	m lez) í	  ná	 s)  ná	 rod  ná  srdci,  kde  mo; z)eme  predloz) iť  svoje  poz) iádávky,  tu	 z)by,  ná	 zory

á rády. Tomu vs)etke	mu budu	  nás)e noviny otvorene	 , á tiez)  otvorene	  ty	m, c)o zostánu	  verní	

krá	 ľovi á vlásti á budu	  ná	m predkládáť svoje ná	vrhy á rády vru	 cne, poz) iádávky skromne,

kritiku,  ák bude trebá,  mierne,  á sámozrejme vs)etko s ná	 lez) itou rozváhou v tom duchu,

v ákom sme  prisľu	 bili  viesť  nás)e  noviny v  Ohláse.  V tákom prí	páde  sá  bude  dáť prijáť,

následováť á vykonáť vs)etko, c)o sá bude pováz)ováť zá dobre	 . Musí	me vs)ák pritom názrieť

hlboko do svojho vnu	 trá, dokonále spoznáť sámi sebá, nesmieme si svoje nedostátky pred

sebou  zákry	váť,  ále  vyniesť  ich  ná svetlo  svetá,  á nesmieme  sá  svojich  slábostí	  hneď

zľáknu	 ť,  musí	me  máť  vo; ľu  ich  nápráviť  á  námieriť  sprá	vnym  smerom.  Nájvá> c)s)ou

povinnosťou káz)de	ho ná	 rodá je byť k sebe u	 primny	, á to musí	me byť i my, ák chceme í	sť

ďálej  á  z) iť,  musí	me  máť  dosť  sily  vs)etko  si  priznáť  á  potom  i silu  to  nápráviť,  inák

uviázneme tám, kde sme boli doteráz. Dármo je, ľudiá máju	  svoje chyby, áj my ich má	me, nie

je hánbá priznáť sá k nim, lebo uz)  ty	m preukázujeme chuť poleps)iť sá, potupou by bolo

v nich zotrvá	váť. 

Toho sá tedá budeme v ty	chto noviná	 ch drz)áť, á ák bude máť nás)e publikum rovnáku	

vo; ľu áko my, pevne verí	me, z)e to, do c)oho sá prá	ve pu	 s)ťáme, sá ná	m podárí	, á z)e to, c)o po

do; kládnej u	 váhe budeme chcieť, áj vykoná	me. 


