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V Č#OM SPOČ# Í(VA JADRO NAS# ÍČH PROBLÉ( MOV? 

Tvrdí	te, ž�e sá slovensky	  ľúd opústil, otúpil, žánedbál, ž�e je otročky	, poní	ž�eny	, ž�e sá

dá	  ná žlo náviesť á o dobro, hoči sá mú áj hlásno ponú	 ká, veľmi nestojí	, sko< r sá bú	 ri proti

ty	m, č�o ho čhčú	  priviesť ná dobre	  čhodní	č�ky. Tvrdí	te, ž�e sá sá	m opústil á niet mú rády

áni pomoči. To tvrdí	te vy, žlí	 i dobrí	, fálos�ní	 áj ú	 primní	 priáteliá ná	 s�ho ľúdú. A( no, áj my

hovorí	me: to vs�etko je právdá, to vs�etko sá o nás�om ľúde dá	  povedáť, bá es�te áj viáč:

ú	 plne sá opústil, nečh by si áko hľádál, č�ásto v n� om nenátráfí	s�  áni len ná iskrú ľúdskosti,

nesú	 hlásí	me  vs�ák  s  vámi  v  tom,  ž�e  mú  niet  rády  á  pomoči.  Bolo  by  smies�ne,

ľáhkomyseľne	 ,  netrpežlive	 ,  á  keď sitúá	 čiú  dobre žvá	 ž� ime,  i  nesprávodlive	  ž� iádáť,  áby

strhány	, úbity	, biedny č�lovek, ktory	  nič� leps� ie nepožná	 , ktory	  si ná svojej požemskej pú	 ti

áni ráž slobodnejs� ie nevydy	čhol, ktory	  neústá	 le len lopotil á hrdláč�il v slúž�bá	 čh iny	čh,

domá sá trá	pil á trel biedú, vonkú sá klán� ál á plážil, áby sá táky	 to č�lovek okámž� ite, keď

sá vá	m žáčhče, obrá	 til ná dobre	 ,  áby bol ihneď sčhopny	  s�ľáčhetny	čh čitov, áby odrážú

žáhodil stáre	  hriečhy, žátú	 ž� il po vždelání	 á žá	 lež�álo mú ná vlástnej čti. Us�ľáčhtily	  júž�ny	

strom  v  žámráč�enom,  stúdenom  podnebí	  nevyrástie,  áni  nás�e  plodiny  sá  neúrodiá

v severny	čh ľádovy	čh konč�iná	 čh, rovnáko sá áni č�lovek nepoľúds�tí	,  ky	m sá neodstrá	ni

vs�etko, č�o dúsí	 jeho sebáú	 čtú, ky	m sá mú neprekliesni čestá k vedomostiám, ky	m mú

ostátní	  nevyjdú	  v  ú	 strety  nie  áko  vydedenčovi  á  vyvrheľovi,  ále  áko  mrávnej  osobe,

svojmú blí	ž�nemú á priáteľovi, ky	m ostátní	 nebúdú	  vidieť v jeho nevedomosti žá	 sterkú

pre vlástne	  ú	 skoky, vlástnú	  korisť, ále nedostátky jeho sámotne	ho á jeho vlástnú	  s�kodú.

Dobre sá vs�ák prižrime, v ákej sitúá	 čii sá ná	 s�  ľúd áž�  doposiáľ náčhá	džál.  Č#o ho málo

poždvihnú	 ť  á  povy	s� iť,  č�o  ho  málo  doviesť  k  sebáú	 čte,  k  ús�ľáčhtilejs� í	m  žvykom,

k vedomostiám? Vári  tá	  robotá  v  slúž�bá	 čh  iny	čh,  álebo  to,  ž�e  mú ná  pánskom drá	bi

páličámi krú	 tili nád hlávoú, vári to, ž�e ho v sporočh i ná sú	 dočh neústá	 le odstrkováli,

álebo vedomie, ž�e nič�  vlástne	  nemá	  á ž� ije len preto, áby ž� il á ž� ivot ná tomto svete len

nejáko prež� il? Č# i  tie nás�e včelkú biedne á mižerne	  s�koly? Alebo áždá s� irs� í	  kontákt so

svetom, nejáky	  občhod, nejákí	 leps� í	 súsediá? Keby toto málo ná	 rody k nieč�omú priviesť,

potom by bol ten ná	 s�  úž�  poriádne ďáleko, pretož�e si toto vs�etko dostátoč�ne nádúž� í	vál. Č#o

to vs�ák ž ná	 s�ho ná	 rodá úrobilo, teráž žreteľne vidí	me, lebo bež ohľádú ná hore úvedene	 ,

prí	č�inoú vs�etkej tej opústenosti, ní	žkosti, otročkej podriádenosti, nesčhopnosti ná	právy,

žáťátosti  á  žotrvá	vání	  v  žle  je  obrovske	  á  dlhotrvájú	 če  poddánstvo  á  s  ní	m  spojeny	

nedostátok  áke	hokoľvek  leps�ieho  vždelá	vániá.  V  tom,  v  tom,  v  tom  je  ná	 s�  nájhlbs� í	

proble	m! Preto sá ná	 s�  ná	 rod ták úťáhúje, krč�í	 á otročky pláží	, toto je jeho čhorobá, ktorá	
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sá sí	če prejávúje vo vs�elič�om, no vyrástá	  ž toho iste	ho koren� á. Vári mál ná	 s�  ná	 rod ž tohto

nábráť  múž�nosť,  ák  ho  žákáž�dy	m,  keď sá  pri  ú	 tlákú á  krivde č�o  len  tročhú smels� ie

ohrádil,  po ú	 stáčh vyplieskáli?  Ako sá mohol  žbáviť stáry	čh hriečhov,  keď mú ná ne

neústá	 le prí	lež� itosť dá	váli  á nává	džáli ho ná ne? Č#oho sá mál čhytiť,  keď nič�  vlástne	

nemál? Ako sá mohol prejáviť ľúdskejs� ie á s�ľáčhetnejs� ie, keď mú od rá	ná do več�erá, od

národeniá do smrti nádá	váli: „ty táky	  á táky	 !“, žásy	páli ho  hromádámi  ty	čh nájhors� í	čh

prežy	vok?  Keď  ho  pri  káž�dom  pohybe  á  prejáve  vlástnej  vo< le  vhá	n� áli  do  návž�dy

vymerány	čh  medží	,  neviedli  ho  k  nič�omú ine	mú okrem tročhy ná	bož�enstvá,  keď ho

neobožná	mili so stávom svetá i jeho vlástny	m? Bol by skútoč�ny	  žá	 žrák, keby bol ná	 s�  ľúd

iny	, než�  je, á ák sá niekto náždá	vá, ž�e ho dvomá č�i tromi dobry	mi slovámi, dvomá č�i tromi

dobry	mi  prí	kládmi  ry	čhlo  vyvedie  ž  tej spústnútosti,  nepožná	  čely	  rožsáh  kliátby,

v ktorej  sá  očitol.  Hrdiná,  ktory	  v  nás� ičh  rožprá	vkáčh  má	  nieč�o  odkliáť  č�i  nieč�omú

dobre	mú pomo< čť,  músí	  í	sť  ďáleko,  preďáleko,  dlhy	mi  čestámi,  pústy	mi  horámi,  ky	m

prí	de k svojmú čieľú, veľá toho músí	 vykonáť, prekonáť á vytrpieť, ky	m svojičh drúhov,

svojičh  brátov  odkľáje,  á  ták  i  my  músí	me  vynálož� iť  veľá  ná	máhy,  áby  sme  tomú

skľú	 č�ene	mú, po dlhú	  dobú úbite	mú ľúdú, svojim drúhom, svojim brátom pomohli,  tú

potrebújeme č�istú	  vo< ľú á ž�eležnú	  trpežlivosť, áby sá ná	m podárilo č�estny	mi spo< sobmi

vyviesť nás� ičh blí	ž�nyčh ž ú	 bohe	ho stávú, ktory	  úž�  mnohí	 spožnáli, opústili á odvrhli, á áj

my sámi, č�o to s ty	mto ľúdom myslí	me dobre, sme nád ní	m žmeráveli á tákmer sme sá

od neho odvrá	 tili.

Avs�ák  ktory	  ná	 rod  bol  žá  podobny	čh  okolností	  iny	?  Vári  boli  Gre	či  v  č�ásočh

otročtvá  leps�í	?  Vári  sú	  Í(ri  v  poddánstve  leps�í	,  č�i  tí	  tiež�  mrávne  neúpádli,  nestrátili

ľúdskosť, s�ľáčhetnejs� ie čí	tenie, vári sá sámi nepodkládáli á neopú	 s�ťáli? Rovnáke	  prí	č�iny,

tie iste	  jávy. Ako sme úž�  povedáli, hlávnoú prí	č�inoú vs�etkej tej spústnútosti ná	 s�ho ľúdú

bolo á je to dlhotrvájú	 če poddánstvo, tá	  ťáž�ká	  úrbá	 rská slúž�bá á s n� oú spojene	  pomery

á okolnosti, tie ná	 s�  ľúd úbili rovnáko áko hočijáky	  iny	  ná	 rod á doviedli ho do mižerne	ho

stávú, v ktorom sá teráž náčhá	džá. Nesmieme sá od neho odvráčáť, músí	me ho náopák

poľútováť á smú	 tiť nád č�ásmi, ktore	  nán�  ták ťáž�ko doľáhli.

Spomenúli  sme,  áke	  je  to  nes�ťástie,  keď si  niektory	  ná	 rod  privykne ná  hlboke	

poddánstvo.  Nájťáž�s� í	m  ná	 sledkom  tohto  prispo< sobeniá,  ž  ktore	ho  potom  vyply	vájú	

ďáls� ie,  je to,  ž�e  si táky	 to ná	 rod nevá	ž� i  sá	m sebá á opústí	  sá.  To vžá	páF tí	  otvorí	  dvere

ostátny	m podlostiám á nes�vá	 rom. Táky	  ná	 rod je len telo, do ktore	ho sá káž�dá	  hnúsná	

čhrobáč�  pústí	  á  s�tí	pe  ho  á  vyčičiává.  Smútne	  do< sledky  vidí	me  ná  nás�om  vlástnom

ná	 rode. Č# i nie je právdá, ž�e Slová	 či sámi sebá žneváž�újú	 ,  ž�e nemájú	  ž� iádnú sebáú	 čtú?
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Veď si sámi žo sebá robiá posmečh, sámi ná sebá vymy	s�ľájú	  ironičke	  porekádlá	 ! Mohli

by  sme  ičh  tú  áko  prí	klád  úviesť  viáčero,  ále  nečhčeme  áni  sebe,  áni  iny	m  srdče

žáťáž�ováť es�te váF č�s� í	m ž� iáľom á vyvolá	váť nemile	  spomienky. Ták č�i ták, ák jednotliveč

strátí	  sebáú	 čtú,  je  sčhopny	  áke	hokoľvek žlá,  rovnáko  to  plátí	  o ná	 rode,  ák  doká	 ž�es�

táke	ho  jednotlivčá  žviesť  á  žneúž� iť  ná  č�okoľvek,  ták  isto  sá  to  podárí	  áj  pri  tákom

ná	 rode. A je veľmi ľáhke	  náviesť á žneúž� iť ho proti sebe sáme	mú. Teráž nemá	me ná

mysli odpádlí	kov, ktory	čh je v tákom ná	 rode plno, ále ty	čh, č�o isty	m spo< sobom so svojí	m

ná	 rodom drž� iá, rá	 tájú	  á prižná	vájú	  sá k nemú. Aj tí	 sá totiž�  dájú	  žviesť pekny	mi reč�ámi

protivní	ká,  keďž�e  vo  vlástnom ná	 rode  nenáč�erpáli  múž�ne	ho  dúčhá,  á  č�i  úž�  vedome,

álebo nevedome búdú	  práčováť proti nemú. Veď ták to bolo á je áj ú ná	 s. Koľky	čh ž ty	čh,

č�o sá k ná	m rá	 tájú	 , sme videli vystúpováť proti ná	 s�mú dobrú áko žá	 stánčov večí	, č�o sú	

pre ná	 s�  ná	 rod nebežpeč�ne	  á s�kodiá mú, niektory	čh ž ničh preto, ž�e sá ž vlástnej slábosti

dáli protivní	kmi oklámáť, iny	čh ž nevedomosti! Táke	mú ná	 rodú je nájmils� í	m lež�oviskom

á pelečhom báhno telesny	čh hriečhov, á to je tá	  čhrobáč�,  č�o sá mú do telá nánosí	.  Je

ú	 plne iste	 , ž�e sá ú nikoho ine	ho nevyskytúje toľko hries�nyčh telesny	čh nerestí	, ktory	čh

sá pri káž�dej prí	lež� itosti čhopiá, áko ú žotroč�eny	čh ná	 rodov, č�o úž�  strátili sebáú	 čtú. Kde

sá álkoholižmús rožs� í	ril váF č�s�mi než�  ú útláč�eny	čh Í(rov á porobeny	čh Slovánov? Pijánstvo

Í(rov sá v Angličkú stálo prí	sloveč�ny	m, á my tiež�  vs�etči dobre vieme á káž�dy	  den�  vidí	me,

áko sá álkoholižmús á s ní	m áj ine	  neresti rožs� í	rili medži námi á áj ú iny	čh, blí	žkyčh

slovánsky	čh ná	 rodov. Prá	ve preto boli v Í(rskú á ú ná	 s táke	  potrebne	  spolky miernosti,

ktore	  sme od sámotne	ho žáč�iátkú nás�ičh ná	 rodny	čh noví	n žo vs�etky	čh sí	l podporováli.

Slobodní	 Č#ernohorči álkoholižmú neprepádli, lebo ná	 rod si sá	m sebá vá	 ž� i, keďž�e než� ije

v ž� iádnej porobe, rovnáko sá áni č�lovek neopije, ák si vá	ž� i sá	m sebá. No ú porobeny	čh

ná	 rodov sá opilči ná hromádá	 čh vá	 ľájú	  vedľá čiest pri káž�dej prí	lež� itosti. Nás�i pá	ni vedeli

tento ú	 pádok dobre vyúž� iť, keď po svojičh státkočh nástáváli  hromády pá	 lení	č, áž�  čele	

osády ty	mto smrádom žápá	 čháli, á po krč�má	 čh násádili ú	 skoč�ny	čh Ž# idov, ktorí	 ľúdí	 ná

álkohol  ráfinováne  nává	džájú	 .  Vyplátilá  sá  im  tá	 to  nás�á  porobá  stokrá	 t  viáč  než�  ine	

ťárčhy á ťáž�ke	  úrbá	 rske roboty, lebo pá	 leniče sá im premenili ná žláte	  báne, žátiáľ č�o

ná	 s�mú ná	 rodú ná hnieždá čhúdoby, podlosti, č�o  mú otrá	vili dúčhá i telo.  Veď keď nás�e

pánstvo  videlo  tú	  nesly	čhánú	  podlosť  ná	 s�ho  ľúdú,  do  ktorej  ho  úvrhlo  dlhotrvájú	 če

poddánstvo,  iny	  priemysel  áko  pá	 leniče  áni  nedoká	žálo  rožbehnú	 ť.  Kde  stojí	  nejáky	

kás�tieľ álebo hočijáká	  žemiánská čhálúpá,  istotne sá v blí	žkosti ná	 jde i  pá	 leničá, á ák

dedinú  vlástní	  sedem  spolúvlástní	kov,  ná	 jde  sá  tám  sedem  žáč�múdeny	čh  č�várgiární	

pá	 lenky á sedem krč�iem s toľky	mi Abráhá	movy	mi potomkámi. Ná	 s�  ná	 rod bol úž�  áj ták
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dosť úbity	, toto vs�ák pren�  žnámenálo skútoč�ny	čh deváF ť egyptsky	čh morovy	čh rá	n.* Keď

ho áj toto porážilo, es�te ž�álostnejs� ie sá spústil. Sotvá sá  inde ná	 jde toľko poní	ž�enosti,

toľko pláženiá á skrč�enosti áko ú ná	 s. Čhlápske	  drž�ánie je ú ná	 s vy	nimkoú, áj keby bolo v

nájváF č�s�om prá	ve, no ák sá ná drúhej stráne náskytlá ná	 rodú prí	lež� itosť, prejávil sá áko

slepy	  á besny	, súrovo á krúto vs�etko rožvrá	 til, áko ná	m úká	 žáli smútne	  údálosti vžbú	 r ná

Žemplí	ne.** Slobodny	  č�lovek sá tákej súrovosti  nedopústí	,  ten sá nežví	já  á nekrč�í	,  ále

náopák vie, č�o má	  robiť á do č�oho sá nemies�áť. Ná	 s�  ľúd si ná to krč�enie nátoľko privykol,

ž�e sá ná to vždelánejs� í	 č�lovek áni nedoká	 žál požeráť. Tie hlboke	  predklony, to skládánie

klobú	 kov úž�  žďáleká pred káž�dy	m,  kto bol obleč�eny	  v č�iernom, to neústá	 le božká	vánie

rú	 k skoro káž�de	mú vys�s� ie postávene	mú, žná	memú i nežná	memú, dostátoč�ne dokážúje

ní	žkú,  útláč�enú	  pováhú  ná	 s�ho  ľúdú.  Niektorí	  to  nážy	váli  á  nážy	vájú	  dobrotoú

á ľúdskosťoú,  iny	m  je  to  veľmi  po  čhúti  á  volájú	  to  mrávnosťoú  á  pokoroú,  no

v skútoč�nosti májú	  tí	to ľúdkoviá len čhábú	  predstávú o čti á dobrote á sú	  viáč č�i menej

žáľú	 bení	  do ákejsi,  hoči  áj  predstieránej,  páns�tiny.  K tomúto pokorne	mú klán� ániú sá

ú ná	 s deti vedú	  úž�  od málič�ká. Skútoč�ná	  dobrotá, ľúdskosť á pokorá je nieč�o čelkom ine	 .

Dobry	  č�lovek  nikoho  neúráží	,  iny	m  sá  žávďáč�í	,  č�í	m  mo< ž�e,  ľúdsky  berie  ohľád  ná

do< stojnosť ine	ho, v prospečh svojičh blí	ž�nyčh, t. j. vs�etky	čh ľúdí	, robí	, č�o je v jeho silá	 čh,

ále pred iny	mi sá nevhodne neklániá á nepláží	. Fránčú	 ži sú	  bežpočhyby vs�etči ľúdskí	 á áj

sámi  od  sebá  vyhovejú	  káž�dej  prosbe,  káž�dej  ž� iádosti,  no  len  sá  pokú	 ste  od  ničh

vymá	háť nejáke	  nevhodne	  poní	ž�enie, á úvidí	te, č�o vá	 s postretne. Avs�ák nielen v nás�om

ľúde  vlá	dlá  tá	 to  poní	ž�enosť,  nás� i  vždelánči,  č�o  vys� li  ž  ľúdú,  jú  vniesli  áj  do  vys�s� í	čh

vrstiev.  Veď koľko sme sá  pri  káž�dom krokú,  č�o  sme áko Slová	 či  robili  v  ná	 rodny	čh

žá	 lež� itostiáčh, doteráž os� í	váli, úťáhováli, koľko sme sá smerom k verejnosti poniž�ováli

á mlč�áli,  á to len ž prečitlivenosti,  bojážlivosti,  slábosti.  Ták to vs�ák ú táke	ho ná	 rodá

čhodí	!

Pre ná	 rod, č�o sá ná vs�etky strány len klán� ál á slú	 ž� il, ktore	ho vždelání	 synoviá sá

nedoká	 žáli múž�ne postáviť á ožváť vs�áde, kde to bolo potrebne	 , bá kde boli v prá	ve, je to

prirodžene	 .  Nečhčeme ty	mto osprávedln� ováť to vs�eobečne	  odpádlí	čtvo, hovorí	me len,

áky	  je beh svetá. Slábosť vž�dy á vs�áde odpúdžúje, len silá k sebe vs�etko priťáhúje. Veď

preč�o  sá  ľúdiá  ťáhájú	  žá  slobodny	mi,  slá	vnymi  ná	 rodmi,  č�o  sá  doká	ž�ú  čhlápsky

á odvá	 ž�ne  postáviť  žá  svoje  prá	vá?  Aj  my  úká	ž�me  múž�ne	ho  dúčhá,  úká	ž�me,  ž�e  ná	 s

poddájny	  á otročky	  dúčh nežrážil  k žemi, státoč�ne brá	n� me vs�etko,  č�o je nás�e  á č�o je

dobre	 ,  prejávme  sá  č�isto  ľúdsky  á  onedlho  žistí	me,  ž�e  len  má	 lo  ľúdí	  búde  od  ná	 s

* V sú	 č�ásnosti sá v Biblii úvá	džá desáť egyptsky	čh morovy	čh rá	n. Bibliá. Éxodús.
** Vy	čhodoslovenske	  povstánie v rokú 1831.
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odčhá	džáť á odpádá	váť. Spo< sob, áky	m to ú ná	 s bež�álo doteráž, ná	m veľá neží	ská, ibá ák

ná	 s nejáká	  bábká niekde v kú	 tikú poľútúje. Dobre to požná	me, áko to ú ná	 s žvyč�ájne

čhodí	, keď prí	de ná lá	mánie čhlebá. Jeden povie: náč�o sá má	m do toho mies�áť? Drúhy	 :

č�o tú já sá	m žmo< ž�em? Tretí	: mo< ž�eme robiť, č�o čhčeme, áj ták nevyhrá	me, ďáls� í	: ž�e on ná

verejne	  sčho< dže, kde sá trebá nás�ičh večí	 žástáť, nečhodí	 ž prinčí	pú (rožúmej ž prinčí	pú

vlástnej slábosti), dokolá to opákúje á ty	mto plá	 s� tikom žákry	vá svojho žájáč�ieho dúčhá,

iny	  sá ták á ďáls� í	 onák vyhová	 rá á nákonieč ná	 s nejáky	  vypáseny	  rožkos�ní	k odbáví	 ty	m,

ž�e  tomú má	me dáť pokoj.  To je verú ďáls� í	  do<vod,  preč�o  je  ná	 s�  ná	 rod táky	  bojážlivy	

á útláč�eny	, keď sá es�te áj jeho vždelání	 synoviá, ktorí	 by sá máli leps� ie čhopiť verejny	čh

žá	 lež� itostí	,  nehánbiá tákto hovoriť!  Tákto to tedá ú ná	 s  bež�álo:  čúdží	  sá ž ná	 s  smiáli

á č�oráž  váF č�s�mi  do  ná	 s  dobiedžáli,  á  odpádlí	kov  ná	m  len  pribú	 dálo.  Je  nájvys�s� í	  č�ás,

krájániá, žástáviť to, je nájvys�s� í	  č�ás ždroj, ž ktore	ho tá	 to bojážlivosť, čhábosť á slábosť

prámení	, vs�etky	mi silámi á do< kládne potláč�iť. Žájáč�í	 hrdinoviá á synoviá neslobody áj tú

povediá: č�o my s ty	m? Táke	 to reč�i si vs�ák úž�  nežáslú	 ž� iá nič� ine	  len potúpú. Púsťme sá do

prá	 če, koľko len vlá	džeme, úž�  áj sámotny	  dúčh doby práčúje v ná	 s�  prospečh, bá i dúčh

nás�ej vlásti, ktory	  sá ž dá	vnej neslobody č�oráž váF č�s�mi oslobodžúje.

Okrem  spomí	nány	čh do< sledkov,  č�o nás�e  poddánstvo  žánečhálo  ná  nás�om

dúčhovnom á morá	 lnom stáve, pre tú	 to dá	vnovekú	  podriádenosť sme trpeli á es�te vž�dy

veľmi trpí	me i máteriá	 lne, v hospodá	rstve á ná májetkú. Roboty á slúž�obne	  dá	vky ná	m

verú úberájú	  poriádnú  č�ásť májetkú á ú	 siliá, tie pá	 leniče á smrádľáviče,* tie strá	 ž�niče

á pomní	ky  ná	 s�ho  poddánstvá,  v  skútoč�nosti ľúdí	  jedne	ho  po drúhom  o  požemky

v prospečh  Ž# idov  okrá	dájú	 .  A  okrem  toho,  č�o  si  poč�ne  č�lovek,  ktory	  nemá	  ž� iádny

májetok? S č�í	m sá dá	  žáč�áť ná neslobodnej á poddánej žemi? Neslobodny	  č�lovek je áj pri

svojej sile á úsilovnosti spú	 tány	  á ú ná	 s žvyč�ájne áj otúpeny	, ten náožáj nie je sčhopny	

pústiť  sá  do  nieč�oho  váF č�s� ieho,  nevie  si,  á  v  podstáte  áni  nemo< ž�e,  žálož� iť  vlástne	

hospodá	 rstvo, k stáre	mú spo< sobú ž� ivotá je pevne pripú	 tány	,  leps� í	,  ák áj o n� om poč�úl,

sá	m neokú	 si, lebo nán�  nemá	  dosť vedomostí	 á vždelániá. No ná tej neslobodnej po< de sá

nemo< ž�e dobre dáriť áni priemyslú, áko sme úž�  v predčhá	džájú	 čičh č�lá	nkočh viáčkrá	 t

úká	žáli. Priemyslú, nie vs�ák tomú vypestováne	mú v sklení	kú, ále tomú, č�o sámostátne

vyrá	 stol žo ž� ivotá ná	 rodá, sá dárí	  len v slobode, o č�om svedč�í	  káž�dá	  strá	nká histo	 rie.

V stáve,  v  ákom  sá  teráž  náčhá	džáme,  nemá	me  ná	dej  ná  váF č�s� í	  priemyselny	  rožvoj.

Nájprv potrebújeme žrús�iť stárootčovske	  prá	vo álebo dedič�nosť, áby sá májetok á ú	 very

stáli bežpeč�ny	mi, nájprv potrebújeme žárúč�iť rovnosť pred žá	konom pre vs�etky	čh bež

* Pá	 lenká.
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roždielú, žrús� iť úrbá	 rske poddánstvo átď., átď., áž�  potom sá búde dáť priemysel rožví	jáť,

pretož�e ten si vyž�ádúje sámostátnosť, májetok á istotú. Až�  vtedy, keď sá vs�etko v nás�ej

vlásti slobodne nády	čhne, áj tomúto hodiná údrie.

Kto mo< ž�e poprieť, ž�e ten hlád á nú	 džá,* ktorá	  ná	 s  úž�  dvá roky ták nemilosrdne

morí	, nesú	 visí	  s poddánstvom? Preč�o nájžú	 rivejs� ie žásiáhli prá	ve tie ná	 rody, ktore	  ták

hlboko žvierá porobá? Preč�o prá	ve v Í(rskú, ú ná	 s á v Hálič�i si vybráli krútú	  dán�  v poč�te

obetí	?  Aj inde  máli  slábú	  ú	 rodú,  ále  odnikiáľ  sme  nepoč�úli  o  toľky	čh  obetiáčh

hládomorú áko ž menovány	čh krájov. Vs�etko, č�o množ� í	 čhúdobú, č�o brždí	 ná	 rod v jeho

dúčhovnom á máteriá	 lnom rožvoji, vedie k biede, ktorá	  potom vypúkne ná	hle hneď pri

prvej  prí	lež� itosti.  Keby  sá  nás�e  spolky  miernosti  rožs� í	rili vs�áde,  nikdy  ná	 s  biedá

nepostihlá  v  tákej  strás�nej  podobe,  lebo by si  tisí	čky  ľúdí	  doká	 žáli  účhováť májetok

á tisí	čky á tisí	čky merí	č obiliá á žemiákov by žostáli ná strávovánie á nežmá	 rnili by sá

á nemilobohú  nežnič�ili  v  pá	 leničiáčh,  ty	čhto  strá	ž�ničiáčh  nás�ej  poroby,  ty	čhto

páreniská	 čh hriečhú. Ale nás�e spolky miernosti neprerážili vs�áde – á preč�o? Prá	ve pre to

nás�e  poddánstvo!  Ná jednej  stráne bolá prí	č�inoú hlú	 posť á  súrovosť ná	 s�ho ľúdú,  ná

drúhej nedbánlivosť á žly	  prí	klád jeho vodčov. Koľko vs�ák je medži ty	mi vodčámi táky	čh,

č�o sú	  o potrebe spolkov miernosti presvedč�ení	, no berú	  ohľád ná žemánov, berú	  ohľád

ná pátroná	 ty žemsky	čh pá	nov  á bojá sá s toúto spá	sonosnoú mys�lienkoú vystú	 piť? Č# i

ná	 s  tedá  i  v  tomto  spá	 sonosnom  diele  nebrždí	  nás�á  poddájnosť?  Spolky  miernosti

požákládáli len tí	, č�o májú	  ráds�ej s�ťástny	čh blí	ž�nyčh než�  vlástne	  vrečká	  á komory, č�o si

viáč vá	ž� iá pokrok ľúdstvá než�  priážen�  synov tohto svetá, č�o sú	  dúčhom múž�nejs� í	,  než�

áby sá dáli porážiť neprí	jemnosťámi á mržútosťámi, č�o májú	  ráds�ej pokoj v obči, áko ten

lenivy	, ávs�ák nájviáč vyčhváľovány	  pokoj v dome, ten pokoj slábočhov. Aj liehovární	čki

ú	 rádní	či  ná	m v žákládání	  á  rožs� irování	  spolkov miernosti  vs�emož�ne brá	nili,  keď ľúd

hrožbámi á rožlič�ny	m tlákom nú	 tili piť pá	 lenkú á porús�iť dány	  sľúb, á koľky	čh ž toho

nevoľne	ho,  žá  pá	 lenkoú  báž� iáčeho  ľúdú  žviedli,  donú	 tili  á  žástrás� ili,  áby  svoj  sľúb

porús�ili!  Vári  by tieto  lá	 kádlá	  jednotlivčov máli  ná ná	 s�  ná	 rod nejáky	  vplyv,  keby sme

netrpeli  poddánstvom? Niektorí	  ná	m vs�ák  tvrdiá,  ž�e  prá	ve  oni v  tej  biede pomá	háli.

Pomá	háli,  ále  áko?  Pomá	háli  vráj  konkre	tni  jednotlivči.  Mnohí	  ž  ničh  sá  žá  pá	 lč�ivoú

nú	 džoú áni neobžreli, á i to, v č�om pomohli, prebiehálo sko< r ták, ž�e sá ná jednej stráne

ná pomoč nieč�o podhodilo, áby sá svetú žápčháli oč�i, ná drúhej drž�áli v sy	pkáčh veľky	

objem obiliá, áby jeho čená stú	 plá, á čhvá	 lospevy žá tú	  veľkú	  milosť, č�o noviny vyrojili,

nemáli  končá-krájá.  Nás�li  sá  i  č�isto  ľúdskí	  jednotlivči,  ktorí	  dá	váli,  lebo to  ičh  blí	ž�ni

* Veľká	  neú	 rodá, povodne á nová	  čhorobá žemiákov spo< sobilá v rokočh 1845 – 1847 hládomor 
v niektory	čh č�ástiáčh vtedájs� ieho Horne	ho Uhorská.
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potrebováli, ále táky	čh sá ná	 jde má	 lo vs�áde, rovnáko áj ú ná	 s. Ale odkiáľ si nieč�o vežme

áj ten vlástní	k státkov, keď jeho poddání	 kvo< li biede o vs�etko prí	dú? Nájleps�ie sá krájine

dárí	, keď má	  táke	  žriádenie á orgánižá	 čiú, ž�e sá v nej čhúdobá áj v ty	čh nájneú	 rodnejs� í	čh

rokočh len ťáž�ko rožs� í	ri,  pomoč á dáry jednotlivčov vs�ádeprí	tomnú	  nú	 džú es�te nikde

neodstrá	nili á neodstrá	niá.

Ak  tedá  čhčeme,  áby  ná	 s�  ná	 rod  nádobúdol  ľúdskú	  do< stojnosť  á  bol  sčhopny	

ľúdskosti, ák čhčeme, áby sá ibá nekrč�il á neplážil, ále čí	til sá rovny	  vs�etky	m ostátny	m,

ák čhčeme, áby sá jeho synoviá vs�áde,  kde je to potrebne	 ,  odvá	 ž�ne postávili  žá svoje

žá	 lež� itosti á prá	vá, ák čhčeme, áby sá mú áj máteriá	 lne poleps�ilo, músí	me žo vs�etky	čh sí	l

práčováť ná tom, áby jeho poddánstvo skonč�ilo.  Krájinsky	  snem úž�  sí	če  prijál  žá	kon

o vykú	 pení	  ž  úrbá	 rú,  prostriedky ná tú	 to veľkú	  ú	 lohú ná	m vs�ák es�te čhy	bájú	 .  Ž čelej

dús�e úžná	váme vy	žnám tohto žá	koná, keďž�e ľúďom dá	vá mož�nosť oslobodiť sá, prijáť

žá	kon vs�ák nestáč�í	,  lebo finánč�ne	  prostriedky ná vykú	 penie nie sú	 .  Ak čhče krájinsky	

snem žávr	s� iť dielo, ktore	  žáč�ál, ák čhče, áby sá nás�á krájiná rožví	jálá prirodžene á nie

neprirodženy	m,  há	dám áj  ná	 silny	m spo< sobom, músí	  sá  postáráť áj  o  prostriedky ná

vykú	 penie ž úrbá	 rú. Je večoú jeho mú	 drosti, áke	  prostriedky ná ten ú	 č�el žvolí	, dú	 fáme

vs�ák, ž�e sá o ne postárá	 . Veď nielen ná	m, ále čelej krájine veľmi žá	 lež� í	 ná tom, áby sá toto

dielo dovr	s� ilo k s�ťástiú á čti nás�ej vlásti, kú čti osvety nás�ej doby, kú čti čele	ho ľúdstvá.

Nás�e stáre	  spevy hovoriá: „Hnúsná	  je porobá Hospodinovi,“ á tie slová	  sá v sú	 č�ásnosti

ožy	vájú	  tisí	čimi á tisí	čimi hlásmi ž káž�de	ho kú	 tá vždelánej Éúro	 py. Ak niekto žáostá	vá žá

pož� iádávkámi á potrebámi storoč�iá, žá tú	 ž�boú po ľúdskosti, je to len ná jeho s�kodú.

Keby sá toto več�ne	  poddánstvo koneč�ne  žrús�ilo,  dálo by sá  ná	 lež� ite  rožbehnú	 ť

vyúč�ovánie ná	 rodá, č�o by prinieslo stoná	 sobny	  prospečh. V stáve, v ákom sá ná	 s�  ná	 rod

náčhá	džá v sú	 č�ásnosti, vs�ák nemo< ž�eme dú	 fáť áni v jedno, áni v drúhe	 , lebo ná	 s�  ľúd je

táky	  úbity	, otúpeny	  á očhábnúty	, ž�e ibá čí	ti preťáž�ke	  bremeno á neústá	 le sá nán�  ž�álúje,

ále žá ty	čhto okolností	 nie je sčhopny	  sá	m sá k nieč�omú pribráť, nie je sčhopny	  rožožnáť,

č�o  potrebúje,  á  potom to áj  prijáť.  A okrem toho,  áj  keby sá sá	m čhytál  vyúč�ovániá,

sámotná	  ťáž�ká	  úrbá	 rská slúž�bá mú v tom brá	ni, lebo ho ťáž� í	  obrovská	  čhúdobá á pri

toľky	čh  prá	 čáčh  nemá	  ná  vyúč�ovánie  dostátok  č�ású.  Len  č�o  čhlápeč  žáč�ne  tročhú

sviž�nejs� ie beháť, úž�  ho rodič�iá do roboty žápriáhnú, lebo sámi ná vs�etko nestáč�iá, á ták

čhlápeč s�kolú vynečhá	vá álebo do nej áni nečhodí	, á žáťáž�eny	  ťáž�koú robotoú návys�e úž�

v prvom rožlete, keď sá ná neho prá	ve žáč�ál úsmieváť svet, strá	 čá svojú čhlápč�enskú	

ž� ivosť, otúpievá, á keďž�e je do prá	 če žápriáhnúty	  s nevždelány	mi stárigá	n� mi, len sá od

ničh veľá žle	ho náúč�í	. No č�i čhlápeč čhodil álebo nečhodil do s�koly, je tákmer jedno, lebo



Slovenske	  ná	 rodne	  noviny, č�. 201-208, 13., 16., 20., 23., 27. á 30. jú	 lá, 3. á 6. áúgústá 1847

ák áj čhodil, č�o si ž nej žá táky	  krá	 tky č�ás vžál? Aj to má	 lo č�oskoro po čestá	 čh žá volmi, žá

plúhom požábú	 dál á potrátil. A koľko detí	 čhodí	 žá táky	čhto okolností	 do s�koly? Koľky	m

ž ničh čhúdobá á otúpení	  rodič�iá žátvá	 rájú	  s�kolske	  dvere? Niektorí	  by áj rádi posláli

dieťá do s�koly – v žime, lebo v lete ho potrebújú	  –, ále nemájú	  im žá č�o s�áty žádová	ž� iť,

á iní	 ná s�kolú s�omrú	 , ž�e ák sá bež nej žáobis� li oni, áj ičh dieťá sá bež nej žáobí	de. Ako sá

v táky	čhto podmienkáčh mo< ž�e dáriť s�kolske	mú vyúč�ovániú?! Ž# iádne poriádne á ná	 lež� ite	

vždelá	vánie  tákto  nepričhá	džá  do  ú	 váhy,  nemo< ž�e  sá  mú  dáriť  rovnáko,  áko  obilie

nevyrástie ná skále á strom žákvitne v žime. Hľádí	me á úkážújeme ná vždelánú	  žá	pádnú	

Éúro	 pú, ž�e tám májú	  vždelá	vánie kválitne	 , ná vysokej ú	 rovni, nápr. v Nemečkú á nájmáF

v Prúskú. PámáF tájme vs�ák pritom ná to, ž�e tám úž�  dá	vno nemájú	  poddánstvo á otročke	

prá	 če.  Váláčh,  pástier  č�i  orá	 č�  v  Nemečkú  krá	 č�á  žá  ovčámi,  žá  plúhom  á  č�í	tá  knihy

á literátú	 rú,  vo  Fránčú	 žskú  stojá  práčújú	 či  v  ráde,  č�ákájú	  ná  prá	 čú  á  č�í	tájú	  noviny,

rožptyľújú	  sá sprá	vámi o tom, č�o nove	  sá vo svete stálo, č�o sá žmenilo, áke	  ho č�ákájú	

č�ásy: leps� ie č�i  hors� ie.  V Angličkú si sámotny	  ľúd vydá	vá množ�stvo č�ásopisov á noví	n.

Vs�áde  tám  vs�ák  prosty	  ľúd  neotúpilá,  neponí	ž� ilá  á  nepridúsilá  úrbá	 rská  povinnosť

á nežátvorilá mú brá	ny vys�s� ieho svetá. Preto sá tám vs�etči čí	tiá slobodnejs� ie, májú	  svoje

prá	vá, požnájú	  ičh á brá	niá, sú	  májetnejs� í	,  prá	 čú si vediá  áko sá pátrí	 očeniť, žátiáľ č�o

ú ná	 s�  sá  tí	  niž�s� ie  postávení	  neústá	 le  klán� ájú	  á  úťáhújú	 ,  prá	vá  prižná	vájú	  ty	m vys�s� ie

postáveny	m, žváF č�s�á ž� ivoriá v čhúdobe á biede, ák nejákú	  prá	 čú vykonájú	 , nevediá, č�o si

žá  n� ú  májú	  py	 táť,  á ták  si  álebo  py	 tájú	  prehnánú	  súmú,  álebo  vy	sledok  vlástnej

úsilovnosti predájú	  pod čenú, á okrem toho neústá	 le ž� ivoriá kvo< li hlbokej poverč�ivosti.

Čele	  dediny ú ná	 s es�te veriá ná kádejáke	  strigy, bosorky, žmokov á s�kriátkov á v čely	čh

občiáčh si es�te nesmiete po žá	páde slnká py	 táť mlieko, ák nečhčete žle počhodiť – táká	 to

čhábá	  á smies�ná  poverá  doteráž  trá	pi  možgy  ná	 s�ho  ľúdú  á  žátemn� úje  mú  myseľ.

Bežpočhyby to bolo kedysi rovnáke	  áj vo Fránčú	 žskú á Nemečkú, áj tám sá, keď vlá	dlo

poddánstvo á páns�tiná, prosty	  ľúd len žví	jál á sotváč�o vedel o svete á o sebe, ále pod

lú	 č�mi osvety, ktorá	  sá žo s�ko< l ná čely	  kráj rožprestrelá áko ž� iárá ž pohoriá, toto vs�etko

ústú	 pilo do náveky žákliátej temnoty. Čhčeme osvetú áj my? Čhčeme! žvolá	me vs�etči. Ak

jú  tedá  čhčeme,  čhčime  s�koly  á  úsilovne  práčújme  ná  tom,  áby  sá  po  čelej  krájine

požákládáli, rožs� í	rili, ná	 lež� ite žorgánižováli á dosiáhli ž� iádány	  ú	 č�inok, áby sá od včhodú

do hrobú odválil kámen� :* t. j. áby skonč�ilo poddánstvo á žú	 bož�eny	  ľúd mohol koneč�ne

bež preká	 ž�ky vstúpováť tám, kde sá búde priprávováť ná ľúdskú	  do< stojnosť. Vyúč�ovánie

á vždelá	vánie žotrie ž ná	 s�ho ľúdú prí	s�kvárky á žvys�ky,  č�o sá nán�  žá č�iás poddánskej

* Bibliá. Évánjeliá	  o žmr	tvyčhvstání	, nájmáF  Évánjeliúm podľá Mátú	 s�á, 15 – 16; Évánjeliúm podľá Lúká	 s�á,
24.
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slúž�by  nálepili,  žbáví	  ho  nes�vá	 rú  neústá	 le  sá  klán� áť  á  plážiť,  úrobí	  ž  neho  č�loveká,

vedome	ho si vlástnej hodnoty, postáví	 ho ná pevne	  nohy, premení	 ho ná spo< sobile	ho do

svetá á dodá	  mú táke	  spoloč�enske	  postávenie, ž�e sá nán� ho búde dáť spoľáhnú	 ť. S#koly

nestáč�í	 žriádiť á žorgánižováť žá	konom, áni žá	kon veľá nežmo< ž�e, ák s�kolá	m á vždelániú

nebúdú	  priáť  ine	  okolnosti.  Žá	kon  je  nemenny	  á  úplátn� úje  sá  tám,  kde  sú	  ná  to

podmienky á kde ho ná	 rod vedome dodrž� iává, inák sá dá	  vymo< čť len násilú á povrčhne,

dlho nepretrvá	  á nedosiáhne vs�eobečny	  ú	 č�inok. Žá	kon sí	če mo< ž�e priká	 žáť, ž�e sá májú	

s�koly vystáváť vs�áde, mo< ž�e úrč�iť,  ž�e vs�etky deti vo vekú medži siedmym á s�trná	 stym

rokom  músiá  povinne  čhodiť  do  s�koly,  ále  č�o  to  pomo< ž�e,  ák  obče  nebúdú	  sčhopne	

á očhotne	  tie vystáváne	  s�koly údrž� iáváť á ák rodič�iá vo svojej otúpenosti neúžnájú	 , ž�e ičh

deti vyúč�ovánie potrebújú	 ? Preto je potrebne	 , áby sá žá	kony o stávání	 s�ko< l á povinnej

s�kolskej dočhá	džke prijáli žá	 roven�  so žá	konom o žrús�ení	 úrbá	 rskej slúž�by. V den� , keď sá

v krájine,  ožnáč�enej  s�tyrmi riekámi,* prijmú	  tieto dvá žá	kony, si k ná	m preráží	  čestú

novy	  dúčh osvety á rádostne sá ž vy	s�ok Tátier rožhliádne dolú s� í	rymi rovinámi áž�  k Sá	ve,

náds�eny	  tisí	čkámi hlásov, č�o ho ví	tájú	 .

Tákto,  á  len  tákto  č�áká	me  od  nás�ičh  s�ko< l  bláhodárne	  po< sobenie.  Náožáj  je

potrebne	 ,  áby  sá  s�koly  vs�eobečne  rožs� í	rili,  ná	 lež� ite  žriádili  á  vybávili  kválitny	mi

úč�iteľmi,  ák  vs�ák  búdeme  s�koly  ibá  žákládáť  á  ná	 rodú  neúmož�ní	me,  áby  ičh  dobre

vyúž� í	vál,  búdeme len hráčh o stenú há	džáť.  Ak sá vždelá	vánie  á  vyúč�ovánie dopráje

tomú,  č�o  ho  mo< ž�e  á  čhče  vyúž� iť,  káž�de	ho  jednotlivčá,  ále  rovnáko  čele	  ná	 rody  len

k dobre	mú privedie,  jednotlivčov,  no i  čely	  ná	 rod ú	 plne  pretvorí	.  Neverí	me,  ž�e  by sá

nás�iel táky	  žly	, táky	  diábolsky	  č�lovek, ž�e by sá nás� iel táky	  spústnúty	, táky	  podly	  ná	 rod,

áby sá nedál vždelá	vání	m á čvič�ení	m nápráviť á ž ú	 pádkú vyviesť k ľúdskej do< stojnosti

á po< sobeniú, ák je slobodny	. Neverí	me, hovorí	m, ž�e žlo je v č�lovekú vrodene	 , á neverí	me

áni v to, ž�e mo< ž�e byť ná	 rod nenápráviteľne podly	  á spústnúty	, o č�om sá presviedč�áme

v ú	 stávočh  pre  trestánčov,  v  ktory	čh  sá  žo  skáženy	čh  ľúdí	  dárí	  stvoriť  dobry	čh

á státoč�ny	čh,  presviedč�áme  sá  o  tom,  keď  posúdžújeme  priestúpky  á  hriečhy.  Skoro

vs�etky  priestúpky  á  hriečhy  jednotlivčov  počhá	džájú	  ž  nevedomosti,  otúpenosti,

hlú	 posti,  prirodženej  žlosti  á  ž  čhúdoby,  dájú	  sá  vs�ák  nápráviť  vy	úč�boú,  čvič�ení	m

á pomočoú,  nie  sú	  tedá nenápráviteľne	 .  Ták,  áko priestúpky ú jednotlivčov prámeniá

ž vymenovány	čh  nedostátkov,  rovnáko  ú  čely	čh  ná	 rodov  počhá	džájú	  ž  poní	ž�enosti

á poroby: dájte skážene	mú jednotlivčovi vždelánie á pomoč á stáne sá leps�í	m,  žrús�te

ná	 rodom poddánstvo á dájte im slobodú á úvidí	te, áko rožkvitnú	 ! Keď búdete ná ná	 s

* S# tá	 tny žnák Uhorske	ho krá	 ľovstvá obsáhovál symbol s� tyročh riek: Dúnáj, Tisá, Drá	vá á Sá	vá.
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krič�áť:  „Vy  tákí	  á  tákí	!“,  my  vá	m  odpovieme:  čhčeme  byť  iní	,  ále  dájte  ná	m  to,  č�o

potrebújeme, žrús�te ná	m poddánstvo á dájte ná	m s�koly. Ak sá to stáne, potom si úž�  my

ná	 jdeme prostriedky,  č�o ná	m es�te čhy	bá, to si doplní	me, á úž�  sá o ná	 s viáč nebúdete

músieť  potky	náť.  V  stáve,  v  ákom  sá  teráž  náčhá	džáme,  v  ná	práve  ná	 rodá  veľá

nevykoná	me, lebo pri toľkej otúpenosti á ú	 pádkú nemá	me prí	stúp áni k jeho srdčú, áni

k jeho mysli.  Len žá táky	čh podmienok sme sá mohli  dostáť do tejto sitúá	 čie,  len žá

táky	čh podmienok mohol ná	 rod klesnú	 ť náprí	klád do tákej nemrávnosti á hánby, ákoú je

álkoholižmús, v tomto stáve vs�ák nie je sčhopny	  sá ú	 plne oslobodiť á vykú	 piť. Bá áj tí	

nájs�ľáčhetnejs� í	 sá sťáž�újú	 , ž�e ičh snáhá vyslobodiť ľúd ž tohto telesne	ho otročtvá nemá	

áni  pri  nájváF č�s�ej  vo< li  ž� iádny  ú	 č�inok,  ž�e  mnohí	,  sotvá  sá  ho  žbávili,  žnovú  do  neho

úpádájú	  á  úž�  sá  vo< beč  nestárájú	  o  ž� iádne  nápomí	nánie,  dohová	 ránie,  vysvetľovánie,

č�omú  áj  čelkom  verí	me,  no  nežhodújeme  sá  s  nimi  v  ná	žore,  ž�e  ná	 s�  ľúd  je

nenápráviteľny	. Preč�o tám, kde si nás� i krájániá č�o len tročhú slobodnejs� ie vydy	čhli, nápr.

v niektory	čh mesteč�ká	 čh nežáťáž�eny	čh úrbá	 rskoú robotoú, kde sá vďáká tomú vyskytúje

viáč podnikávosti, májetkú, viáč s�koleniá i vždelánosti, preč�o sá tám, py	 táme sá, volánie

po ná	práve žákorenilo ľúďom hlboko do srdčá, á ák úž�  sá ráž od hánby odvrá	 tili, viáč do

nej neklesli, bá preč�o tám ľúdiá áni tomú pľúhávstvú nepodľáhli? Py	 táme sá: áko je to

mož�ne	? Žo vs�etke	ho, č�o sme tú úviedli, ná	m vyčhá	džá veľmi jednodúčhá	  odpoveď. Tí	to

ľúdiá si viáč vá	 ž� iá sámi sebá, ľáhs�ie sá dájú	  poúč�iť, vysvetleniá ľáhs�ie čhá	pú, á ty	m sú	

oveľá  váF č�s�mi  náklonení	  dobre	mú,  než�  ľúdiá  bež  sebáú	 čty,  otúpenči,  súrovči,  slovom

bedá	 ri. Mojž� is�  svojmú ľúdú predná	s�ál č�iste	  Bož� ie slovo áž�  ná pú	 s�ti, č�iž�e áž�  ná slobode, áž�

tám ho pren�  ží	skál, v egyptskom otročtve by s ní	m veľá nežmohol, no es�te i ná tej pú	 s�ti

sá  stáre	 ,  ná  otročtvo privyknúte	  generá	 čie  ždrá	háli  to  úč�enie  prijáť  á  bú	 rili  sá  proti

tomúto Bož� iemú múž�ovi á vyhrá	 ž�áli sá, ž�e sá vrá	 tiá spáF ť do krájiny, kde ž� ili v otročtve.

Prá	ve preto keď Mojž� is�  videl, áko hlboko je otročtvo žákorenene	  v jeho ľúde, 40 rokov

ho vodil po pú	 s�ti, ktorú	  mohol prejsť žá pá	 r dní	.* Veď áj ú ná	 s stáre	  generá	 čie, vyčhováne	

v porobe, nielenž�e neprijmú	  dobre	  slovo á mú	 drú rádú, nielenž�e áj pri leps� í	čh pomeročh

úpádájú	  spáF ť  do  predčhá	džájú	 čičh  blúdov,  ále  es�te  ná  svojičh  dobrodinčov  s�omrú	

á hneď prvy	m nepriáteľom sá dájú	  oklámáť á náhúčkáť proti nim. Aky	  vplyv ná ničh

mo< ž�e máť nápomí	nánie á vždelá	vánie, keď si ho nedoká	 ž�ú premyslieť á počhopiť? Ako

im mo< ž�e preniknú	 ť do srdčá, keď sú	  otúpení	, bež ákejkoľvek sebáú	 čty, bež č�o len – áko

hovorí	me – s�tipky čti? A ák si áj  táky	  č�lovek nieč�o  leps� ie premyslí	  á  počhopí	,  žnovú

v n� om  prevá	 ž� i  stáry	  Adám,  lebo  úž�  je  málomočny	,  žáťáž�eny	,  násiáknúty	  stáry	mi

* Bibliá. Éxodús.
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predsúdkámi á vo svojom žáryty	. Aj keby si žáújál jeho rožúm, nežásiáhnes�  jeho vo< ľú,

á vo< ľá  je  nájsilnejs� iá.  Preto  táke	mú  ľúdú nájváF č�s�mi  pomo< ž�ú  vonkájs� ie,  hoči  áj  silove	

prostriedky. Dármo by sme ho čhčeli viesť k dúčhovnej slobode, tám sá on účhopiť nedá	 ,

lebo  nemá	  áni  inú	  slobodú.  Ž  tohto  do<vodú  ž� iádáli  mnohí	  pri  žákládání	  spolkov

miernosti  ibá  žá	káž  álkoholižmú,  č�iž�e  ohlá	vkú  á  moč,  neverili,  ž�e  sá  sámi  premo< ž�ú,

čhčeli,  áby  ičh  skrotilá  á  ovlá	dlá  moč,  vonkájs� iá  silá.  Vždeláne	ho  č�loveká  presvedč�í	s�

niekoľky	mi slovámi á má	 s�  ho, túpčá dostánes�  len siloú. Toto je dedič�stvo á porúč�ní	čtvo

poddánstvá: ák tedá čhčeme nápráviť, poždvihnú	 ť, povy	s� iť svoj ná	 rod, músí	me ho stoj

č�o  stoj  vymo< čť  ž  poddánstvá.  Vyúč�ovánie  skútoč�ne  privedie  k  dobrú  á  ús�ľáčhtilosti

jednotlivčov i čele	  ná	 rody, ále len vyúč�ovánie v slobode.

Ak má	  vs�ák byť vyúč�ovánie skútoč�ne	 ,  úž� itoč�ne	 ,  primeráne	  čieľú,  músí	  sá konáť

v ná	 rodnom jážykú, č�i inák povedáne	 , máterinskej reč�i ná	 rodá. Ínák nestojí	 žá nič�, je to

len  mečháničká	  prá	 čá  bež  áke	hokoľvek  ú	 ž� itkú.  Jážyk  vždelá	vániá  je  prostriedkom,

ktory	m  sá  ž� iákom  odovždá	vájú	  vedomosti  á  ná	úky,  je  to  káná	 l,  ktory	m  predmety

prijí	májú	 .  Ako sá vs�ák ž� iáči  nieč�o  náúč�iá,  áko predmety prijmú	 ,  keď ten prostriedok

neovlá	dájú	 , keď ten káná	 l nevedie do ičh dúčhá? A keby áj tročhú ovlá	dáli čúdží	 jážyk,

vyúč�ovánie v n� om sá predsá len nestáne skútoč�ny	m á úž� itoč�ny	m, lebo sá to ná ž� iákov

nálepí	 len žvonká á neprenikne im do mysle. Vždelá	vánie músí	 po< sobiť nielen ná myseľ

á dúčhá, ále áj ná srdče, lá	 tkú trebá nielen počhopiť, ále áj prečí	tiť, no v ktorom jážykú

sprá	vne čí	time moč reč�i á vá	hú slov, ák nie v nás�ej máterinskej? Preč�o sá áj tí	, č�o sá od

svojho ná	 rodá odvrá	 tili, č�o svojú máterinskú	  reč�  žnevá	 ž� ili, preč�o, py	 tám sá, ák áj tí	 čhčú	

od srdčá hovoriť, žákáž�dy	m sá obráčájú	  ná máterinsky	  jážyk, v ktorom sá ičh dúčhovny	

svet nájž� ivs� ie odrá	ž�á? V máterinskom jážykú vs�etko čí	time nájsilnejs� ie, á keďž�e sá ná	m

prá	ve v n� om káž�de	  slovo nájleps�ie do srdčá žáryje, áj v n� om vs�etko nájleps�ie čhá	peme

á vs�etke	mú rožúmieme, á preto vyúč�ovánie v máterinskom jážykú ú	 č�inkúje nielen ná

nás�e srdče, ále nájleps�ie á nájprimeránejs� ie vždelá	vá á poúč�úje áj nás�ú myseľ á ná	 s�ho

dúčhá. V tomto jážykú je ná	m vs�etko jásne	  á svetle	 , v n� om ná	m predmety, pomenováne	

slovámi,  ihneď vyvstá	vájú	  pred oč�ámi,  žátiáľ č�o v čúdžom jážykú sá ná	m vs�etko vidí	

žáhálene	  hmloú á predmety, pomenováne	  slovámi, sá ná	m v mysli žjáviá len nejásne, t. j.

nátoľko,  nákoľko  si  ičh  vieme  prelož� iť  do  svojho  jážyká.  Preklád  vs�ák  nikdy  nie  je

čelkom verny	,  á tedá áni táky	  jásny	  á po< sobivy	,  áko originá	 l.  Ž ty	čhto do<vodov káž�dy	

ľáhko počhopí	, preč�o ná	 rody, ktore	  sá vždelá	vájú	  vo svojej máterinskej reč�i, ďáleko vo

vždelánosti i vedomostiáčh pokroč�ili á medži ná	 rodmi žáújáli č�estne	  miesto, žátiáľ č�o

tie, č�o sá músiá úč�iť v čúdží	čh jážykočh, žá ty	mi predčhá	džájú	 čimi ďáleko žáostá	vájú	
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á len  s  ná	máhoú  sá  áko  krí	vájú	 či  o  páliči  s  nevo< ľoú  posú	 vájú	  vpred.  Vyúč�ovánie

v máterinskom  jážykú  má	  ná  ná	 rody  á  ičh  vždelánosť  táky	  veľky	  vplyv,  ž�e  ák  má	

náprí	klád jeden ná	 rod oveľá mens�ie dúčhovne	  sčhopnosti áko iny	  ná	 rod, predsá len vo

vždelánosti,  obrátnosti,  podnikávosti  á  priemysle  predbehne  ten  sčhopnejs� í	,  ák  sá

ú neho  vyúč�úje  v  máterinskom  jážykú,  žátiáľ  č�o  tomú  drúhe	mú  sá  úč�ivo  v  s�kolá	 čh

predná	 s�á v jážykú čúdžom. Ak sá do s�ko< l úvedie máterinsky	  jážyk, áž�  vtedy sá ná	 rodú

otvoriá oč�i, áž�  vtedy mú svitne á vidí	, ž�e je tú, ž�e je ná svete, s máterinsky	m jážykom vo

verejnom ž� ivote dostáne ná	 rod vo svete hlás, á potom sá úž�  k nemú vs�etko válí	 á obráčiá

ho,  ky	m  ná	 rod,  ktory	  nemá	  v  s�kolá	 čh  žávedeny	  máterinsky	  jážyk,  len  v  tme  tá	pe

á s�účhoče á bež máterinske	ho jážyká vo verejnom ž� ivote v pomere k svetú len ákoby

niekde  v  kú	 te  sedel.  V  stredovekú  ná  s�kolá	 čh  vs�áde  pánoválá  látinč�iná,  vieme  vs�ák,

nákoľko boli ná	 rody vždeláne	 , vieme, áká	  temnotá á súrovosť ičh ovlá	dálá, vieme, ž�e sá

neobjávoválá  ž� iádná  váFč�s� iá  áktivitá,  á  vieme  áj  to,  ž�e  obč�iánská  slobodá  práktičky

neexistoválá. Vs�etky existújú	 če vedomosti á vždelánosť sá drž�álá len v s�kolá	 čh á ná ne sá

obmedžoválá, svet á s�kolá v stredovekú nátoľko stá	 li proti sebe, ž�e to, č�o pátrilo do s�ko< l,

podľá  vtedájs� í	čh  ná	 žorov  nepátrilo  do  ž� ivotá  á  náopák,  č�o  bolo  len  prirodženy	m

do< sledkom  toho,  ž�e  s�koly  čúdží	  jážyk  ú	 plne  odtrhol  od  ž� ivotá.  Odtiáľ  prámení	  tá	

povy	s�enosť vždelánčov nád ž� ivotom, to odsúdžovánie spoloč�enske	ho ž� ivotá áko nieč�oho

nehodne	ho, to pohr	dánie  obyč�ájny	m ž� ivotom á vykoren� ovánie áj dobry	čh, nes�kodny	čh

ľúdovy	čh  žvykov,  ž  toho vžnikli  kásty  vždelánčov,  č�o  sá  vonkončom o  prosty	čh  ľúdí	

nežáújí	máli, pretož�e tí	 podľá vtedájs� í	čh predstá	v nielenž�e nepotrebováli, ále áni nesmeli

vstú	 piť do sváF tyne vždelánosti. Podľá ná	 s�ho ná	 žorú má	  byť s�kolá prí	právoú do ž� ivotá,

s�kolá má	  byť ideá	 lny ž� ivot, ktory	  sá stáne  reá	 lnym v skútoč�nom ž� ivote, v stredovekú

vs�ák s�kolá táká	  nebolá. Univeržity boli len áky	msi žá	mkámi, v ktory	čh sá tájne	  poklády

skry	váli á strá	ž� ili, á kto sá k nim čhčel dostáť, ten sá músel prerú	 báť á prebiť mr	tvym

látinsky	m svetom, áko si v povesti músel Íáson porádiť s by	kmi, áby sá dostál k žláte	mú

rú	 nú.* Rovnáko,  áko ná stredoveky	čh  ná	 rodočh požnáť,  ž�e  sá  úč�ili  v  čúdžom jážykú,

vidno to áj ná sú	 č�ásny	čh ná	 rodočh, ktory	čh toto nes�ťástie postihlo. Osúdom vs�etky	čh

porobeny	čh ná	 rodov je, ž�e sá ičh reč� vytlá	 č�á žo s�ko< l á vnúčúje sá im čúdží	 jážyk, áj tú len

áko vo vs�etkom ostátnom slú	 ž� iá á slú	 ž� iá, áni tú neexistújú	  sámi pre sebá, existújú	  len

nátoľko,  koľko ú	 ž� itkú doká	 ž�ú  priniesť  iny	m.  Smútny	  to  osúd! No nielen ičh,  áj  osúd

čele	ho  ľúdstvá,  keď  je  es�te  vž�dy  len  ná  tej  ú	 rovni  rožvojá,  ž�e  mú  je  vždelánosť

niektory	čh  jeho sú	 č�ástí	 ľáhostájná	 .  V  tomto stáve sá  náčhá	džájú	  náprí	klád Í(ri,  Flá	mi

* Povesť žo stáry	čh gre	čkyčh bá	 jí	.
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v Belgičkú á viáčero žá	pádny	čh slovánsky	čh ná	 rodov. U ty	čh prvy	čh vlá	dne v s�kolá	 čh

á verejnom  ž� ivote  ánglič�tiná,  ú  drúhy	čh  fránčú	 žs�tiná  á  ú  ostátny	čh  rožlič�ne	  jážyky:

nemč�iná,  máďárč�iná,  á tám,  kde  sá  temny	  stredovek  áž�  doposiáľ  údrž�ál,  es�te  vž�dy

látinč�iná, bá ná	 jde sá v ičh s�kolá	 čh áj táliánč�iná, len máterinsky	  jážyk nie. V ákom stáve

vs�ák sú	  tie ná	 rody, káž�dy	  vidí	 ná prvy	  pohľád, í	rske tipperárske	 * noviny o tom pí	s�ú toto: 

„Darmo budú ministri a štátni úradníci premýšľať o zlepšení situácie v Írsku, darmo

budú na štedré podpory otvárať štátnu pokladnicu, nadarmo budú stavať železnice, mosty

a vodovody, darmo hľadať prostriedky na zlepšenie výživy írskeho ľudu! Prameň všetkých

bied Írska, ktoré sa už tak dlho opakujú, leží hlbšie, leží úplne inde, ako sa predpokladalo

doteraz.  Tento  prameň všetkého  nešťastia  írskeho  ľudu  sa  musí  zničiť  a  odstrániť,  až

potom bude nádej, že národ rozkvitne. Príčinou je poníženie a útlak írskeho ľudu, ktorý sa

len na to rodí, aby slúžil, pričom na zlepšenie nemá žiadnu nádej. Útlak nášho národa od

čias  anglickej  kolonizácie  je  hlavná  príčina  všetkého  zla.  Náš  ľud  sa  stal  služobným,

považovali ho za horší, ako sú Angličania, preto zhlúpol, aj náš národný jazyk, írčinu, zo

vzdelávania vytláča angličtina.  Angličan má cestu otvorenú ku všetkému vzdelaniu,  ku

každému pokroku vo vede, umení, priemysle, obchode. My, Íri, ako takí ju máme zatvorenú,

a tak sme v krajine našich otcov v postavení cudzincov, vytlačení z Božích chrámov, zo škôl,

z úradov. Niet preto divu, že náš ľud stratil všetku pružnosť i dôveru v seba samého, že

zakrpatel a vo všetkom zaostal za svojimi pánmi, Angličanmi. A potom sa čudujete, že sa

podnikania  nechytá  a  bez  premýšľania  je  aj  naďalej  sluhom  a  otrokom  okamihu

a okolností: z toho povstáva častý nedostatok a hlad, pôda sotva dodá každoročnú potrebu

potravín a  Íri  obhospodarujú  len menej  užitočnú výrobu,  všetko,  čo  má väčší  význam,

prenechávajú vzdelaným Angličanom a navždy zostávajú ich sluhami!“

A o Poliákočh v Sliežskú, ktorí	 tiež�  čhodiá do s�koly len k nemečkej máčočhe, pí	s�e

Magazin für Literatur des Auslandes** toto:

„Poliaci v Sliezsku sa istotne na Nemcov nehnevajú, ale prechovávajú voči nim veľkú

nedôveru, ktorá bude trvať dovtedy, kým sa  neprestanú všetky úradné oznamy, zákony

a nariadenia  vydávať  len  v  nemeckom  jazyku  a  kým  sa  bude  poľský  jazyk  v školách

a verejnom  živote  zanedbávať,  zakazovať  a  národ  úplne odcudzovať  a udržiavať

v zaostalosti.  Lebo,  ako sme už viackrát povedali,  keďže niet nádeje,  že sa sliezsky ľud

niekedy ponemčí, budeme naň môcť vplývať a viesť ho k lepšiemu stavu až potom, keď deti

prestanú len ako papagáje opakovať a čítať nemecké slová bez toho, aby im rozumeli,

namiesto toho, aby sa v poľskom jazyku učili  praktické a  pre život potrebné vedomosti

* Tipperáry je es�te i dnes gro	 fstvo (kráj) v Í(rskú.
** Č#ásopis pre žáhránič�nú	  literátú	 rú. Pod ty	mto ná	 žvom vyčhá	džál v Lipskú v rokočh 1832 – 1880.
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a aby  sa  ich  duch  morálne a  vedecky  vzdelával  dobrými  knihami  písanými  v  poľskom

jazyku. Keď úrady pochopia, že každý, kto chce na národ pôsobiť, musí sa k nemu znížiť

a jeho  rečou rozprávať,  keď pochopia,  že  do nižších  i  vyšších  škôl  je  potrebné zaviesť

poľský jazyk, že  sa úradník, ktorý dostane miesto v poľských krajoch, musí dobre naučiť

poľštinu,  aby sa s  ľuďmi  mohol  rozprávať ich  zvyčajným spôsobom a tak si  získal  ich

dôveru.“ 

Kto toto č�í	tá, nečh porožúmie!

Aj ná	 s  postihlo to nes�ťástie,  ž�e  sá vyúč�ováčí	m jážykom stál iny	  než�  máterinsky	.

Právdá, áni predty	m sme nemáli to s�ťástie, ž�e by sme sá v s�kolá	 čh tes� ili ž máterinske	ho

jážyká,  ktory	  by ná	 s  priviedol  k žláty	m ž�riedlám vied á  osvety,  lebo my oddá	vná ná

tomto Bož�om svete len ž� ivorí	me á presú	 váme sá od jedne	ho trá	peniá k drúhe	mú, my

opústení	!

Predty	m bolá vyúč�ováčí	m jážykom vo vys�s� í	čh s�kolá	 čh látinč�iná, teráž sá n� oú stálá

máďárč�iná.  Vž�dy  sá  to  músí	  pováž�ováť  žá nes�ťástie,  keď sá  ná	 rod vyúč�úje  inoú než�

vlástnoú reč�oú, lebo v tom prí	páde nemo< ž�e byť áni reč�i o tom, ž�e osvetá á vždelá	vánie

dosiáhne  váF č�s� í	  ú	 spečh  á  prinesie  ú	 ž� itok,  á  bež  osvety  je  ná	 rod  len  hráčh  pri  česte,

ž ktore	ho si káž�dy	  ods�klbne, je len blátom, po ktorom vs�etči s� liápú. Vonkončom nemá	me

nič�  proti  tomú,  ž�e  si  nás� i  spolúobč�ániá  Máďári  žáviedli  do  vys�s� í	čh  s�ko< l  svoj  jážyk,

náopák, áko sme sá úž�  vyjádrili, tes� í	me sá ž toho, á to nielen ž č�isto ľúdske	ho do<vodú, ž�e

ľúdstvú pribúdol ďáls� í	 ná	 rod, ktory	  sá vybrál po česte k osvete, nielen ž do<vodú s�tá	 tneho

á vlástenečke	ho, ž�e ná	 s�  súsedny	  ná	 rod nás�iel á vybrál si čestú ľúdskej vždelánosti, ále áj

preto, ž�e sá tento ná	 rod vytrhol  ž mr	tvej skámeneliny á prihlá	 sil sá k prinčí	pú ž� ivotá.

Doká	žál ty	m, ž�e áj ú ná	 s vs�etko, č�o ž� ije, má	  ž� iť, ž�e ž� ivot žáse len ž� ivot prebú	 džá á tomú,

č�o  predty	m  hlivelo  á  hnilo,  pomá	há  ná  nohy.  Skrá	 tká,  tes� í	me  sá  tomú  i  kvo< li  ná	m

sámotny	m,  lebo ták má	me ná	dej,  ž�e  s  jedny	m ž� ivotom sá  i  ďáls� í	  žrodí	  á  nádobúdne

hodnotú, ák sá len sá	m k ž� ivotú preberie. Neč�údújeme sá, ž�e sá s nás� í	m máterinsky	m

jážykom doteráž v nás� ičh s�kolá	 čh nepoč�í	tálo. Veď kedy sme po n� om voláli? Kde sme

vyjádrili svoje ž� iádosti á tú	 ž�by? Peč�ene	  holúby nikomú sámi od sebá do ú	 st nepádájú	 ,

tákž�e áni k ná	m nemohlo nič�  prí	sť sámo od sebá. Ak čhčeme nieč�o dostáť, músí	me o to

pož� iádáť, á ž� iádáť o to ná sprá	vnom mieste á pevne, ná	 lež� ite, músí	me sá o to úsilováť

á nežľáknú	 ť sá ťáž�kostí	  álebo obetí	.  Táke	ho dúčhá sme, právdá, doteráž nemáli,  preto

sme vs�áde úviážli ná piesč�ine, požádú, v žáostálosti, ák vs�ák niekedy nástál č�ás, áby sme

vs�etkú požornosť úpriámili ná nás�e s�koly á čelú	  dús�ú venováli ičh rožvojú, je to prá	ve

teráž, keď sá blí	ž� i žásádánie krájinske	ho snemú, ná ktorom sá bežpočhyby búde rokováť
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áj  o žá	 lež� itostiáčh ná	 rodny	čh s�ko< l,  keďž�e  ž minúle	ho žásádániá tá	 to  več vypádlá.  Ná

predčhá	džájú	 čom žásádání	  bol predlož�eny	  ná	vrh, áby sá máďárč�iná stálá vyúč�ováčí	m

jážykom vs�áde, áj v nájniž�s� í	čh roč�ní	kočh, á v máterinskom jážykú by sá úč�ili len ž� iáči

prvy	čh roč�ní	kov, č�o sá len úč�iá č�í	táť, vs�etko ostátne	  by sá vs�ák úč�ilo len v máďárč�ine,

dokončá áj prve	  roč�ní	ky v žmies�ány	čh slovensky	čh á máďársky	čh občiáčh, č�iž�e v jážykú,

č�o ná	m nie je vlástny	. Ž toho ná	m, nás�ej existenčii á osvete hroží	 veľke	  nebežpeč�enstvo,

preto,  hovorí	me,  je nájvys�s� í	  č�ás,  áby sme sá čeloú dús�oú žásádili  žá nás�e  s�koly,  inák

povedáne	  žá  svojú do< stojnosť.  Ná	 rod,  ktore	mú vtláč�ili  inú	  než�  máterinskú	  reč�  áj  do

poč�iátoč�ny	čh s�ko< l, strátil úž�  tákpovediáč sá	m sebá, jeho ž� ivot i dúčh útrpel tú	  nájhlbs� iú

ránú,  potom sá úž�  po n� om mo< ž�ú  iní	  vožiť,  mo< ž�ú  po n� om s� liápáť á  ždieráť ho,  úž�  je

odsú	 deny	  ná slepotú á temnotú, odsú	 deny	  je ná to, áby nevidel áni to, ná č�om mú nájviáč

žá	 lež� í	: Bohá, blí	ž�nyčh, svet, bá áni sebá, áby len iny	m áko klá	 t lež�ál po nohámi á ná tomto

svete sá pováľovál, stálá sá úž�  ž neho len korisť, potúpá á vyvrheľ. Tomúto ná	 rodú úž�

nikdy nevykvitne osvetá, námiesto nej búde tá	páť v temnote, nerožkvitne tám slobodá,

námiesto nej sá búde len poddánstvo rožváľováť,  nerožvinie sá tám bohátstvo,  vs�áde

búde ží	váť len čhúdobá á biedá.  Keď ná	 rod klesol áž�  tákto hlboko, histo	 riá úž�  nád ní	m

vyslovilá  koneč�ny	  ortieľ  á  žávr	s� ilá  jeho  porobú.  Ak  tedá  es�te  má	me  v  sebe  tročhú

osvietenosti,  s�ľáčhetnosti,  músí	me  úrobiť  vs�etko  pre  to,  áby  sme  odstrá	nili  ten

nájž�álostnejs� í	  ú	 pádok,  ná  ktory	  áni  nedoká	 ž�eme  hľádieť  bež  hro< žy.  Podrobnejs� ie  sá

tomú búdeme venováť nábúdú	 če, keď sá búde priprávováť žásádánie snemú, teráž len

strúč�ne úvedieme, ž�e  vo veči  nás� ičh ná	 rodny	čh s�ko< l  músí	me podnikáť kroky ú vlá	dy

á ú snemú,  músí	me  sformúlováť  svoje  pož� iádávky  á  tú	 ž�by,  slovom,  músí	me  úrobiť

vs�etko pre to, áby ná	 s nepostihlá tá	  nájhors� iá pohromá. Ná to, áby sme do nás�ičh s�ko< l

plny	m  prá	vom  žáviedli  á  údrž�áli,  bá  áby  sme  jú  po  č�áse  áj  do  vys�s� í	čh  s�ko< l  dostáli,

potrebújeme  literátú	 rú  á  knihy,  úč�ebniče  á  predná	s�ky.  To  je  teráž  ú	 lohá  pre  nás�e

nájleps�ie  hlávy  á bláhodárny	  čieľ  pre  Tátrí	n,  á  pevne  verí	me,  ž�e  ten  sá  jej  čhopí	

á úsilovne ná nej popráčúje.

Vieme, áky	  rožrúčh vyvolá	  nás�á snáhá žáviesť do s�ko< l máterinskú	  reč�, bá áj to, ák

jú búdeme čhčieť poúž� í	váť vo vys�s� í	čh s�kolá	 čh, ktore	  si ná vlástne	  ná	klády údrž� iáváme,

vieme,  ž�e  ná  ná	 s  búdú	  ž  plny	čh  pľú	 č  krič�áť,  ž�e  ná	m  búdú	  do  žrádčov  á pánslá	vov

nádá	váť, my sá vs�ák ty	mto neopodstátneny	m krikom nesmieme dáť žmiásť, ále sá náden�

dobry	m dielom povžniesť.  Onedlho sá obs�í	rnejs� ie  vyjádrí	me áj  k  tomú vykrič�áne	mú

pánslávižmú, žátiáľ povieme len toľko, ž�e v pridúnájsky	čh krájočh niet slovenskej dús�e,

ktorá	  by si ž�elálá áky	koľvek despotižmús álebo ábsolútižmús á nečí	tilá by k nim odpor,
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ž�e niet dús�e, ktorá	  by nepriálá dobre úhorskej vlásti, ák áj ná	m búde nás�á vlásť dobre

priáť. My úž�  s č�isty	mi ľúdsky	mi ú	 myslámi prájeme nás�im spolúobč�ánom Máďárom len

to nájleps�ie  ná česte k osvete á slobode, prájeme im to áj  pre ná	 s�  tákmer tisí	čroč�ny	

žváFžok,  ávs�ák  v  srdči  nosí	me  hlbokú	  nená	visť  voč�i  áke	múkoľvek  ú	 tlákú.  Ako  mo< ž�e

rožúmny	  č�lovek plny	m prá	vom ž� iádáť lá	 skú á oddánosť od niekoho útlá	 č�áne	ho? Ale áj

keby sme teráž nemáli  s�ťástie so svojimi oprá	vneny	mi pož� iádávkámi vo večiáčh s�ko< l

á iny	čh žá	 lež� itostiáčh, áj keby sá ná	m, nedájbož�e, nesplnili, nečh si nikto nemyslí	, ž�e úž�

ná	 s má	  v hrsti, ž�e je úž�  po ná	 s! 

V nás�ej dobe úž�  neúpádne áni jediny	  ná	 rod, áni jediny	  ná	 rod, ktory	  čhče ž� iť, áni

jedine	mú úž� ,  á  to  hovorí	me v hlbokom presvedč�ení	  á  posváF tnom náds�ení	,  nežhásne

Bož� ie svetlo á svetlo svetá!

Ak sá žá nás� ičh č�iás ná	 jdú v lone ná	 rodá č�o len dvájá, trájá ľúdiá, ktorí	 sá žápá	 liá žá

žleps�enie jeho stávú, žá jeho právdú, úž�  nie je stráteny	, lebo tí	  pústiá svoje ná	žory do

verejnej mienky, ktorá	  sá teráž ž� ivo žáújí	má o vs�etky	čh, č�o spádli á snáž� iá sá žnovú vstáť,

á  horí	 nená	visťoú voč�i  áke	múkoľvek ú	 tlákú, á vs�etči,  nájmáF  vs�ák útlá	 č�áteliá úž�  dobre

vediá, ákú	  má	  verejná	  mienká moč. A my má	me úž�  stovky táky	čh, č�o sí	če neprečhová	vájú	

ž� iádne nepriáteľstvo k iny	m, ále srdeč�ne á ú	 primne to mysliá so svojí	m ná	 rodom, ktory	

tvorí	 veľkú	  č�ásť úhorske	ho obyváteľstvá á žá	 roven�  nie nepátrnú	  č�ásť ľúdstvá, á ičh poč�et

žo dn� á ná den�  nárástá	  á búde sá ďálej žná	 sobováť. Vs�etky tieto skútoč�nosti trebá vžiáť

do ú	 váhy, á rovnáko i to, ž�e úž�  nie je č�ás nečháť ná	 rody hlivieť v čhúdobe á biede, je

náopák nájvys�s� í	 č�ás pomá	háť im k bohátstvú, úž�  nie je č�ás ná	 rody úvrhováť do slepoty

á temnoty, je nájvys�s� í	 č�ás viesť ičh k osvete, ná	 rody sá úž�  nedájú	  údrž� iáváť v porobe, ále

músiá krá	 č�áť k slobode. Ani v nájmens�om tedá nád seboú nežú	 fáme, áj keby ná	m náožáj

s�ťástie  nepriálo,  nežú	 fáme  áni  pri  pohľáde  ná  to,  ž�e  mnoho  vlástny	čh  ná  ná	 s  ú	 toč�í	

á podkopá	vá žá	klády ná	 s�ho ž� ivotá. Ak opomenieme iny	čh, músí	me pripomenú	 ť áspon�

to, ž�e má	me áj táky	čh úč�iteľov, ktorí	 ú	 bohy	m slovensky	m deťom úberájú	  áj ž tej tročhy

vedomostí	,  č�o  dostá	vájú	 ,  ž  bábske	ho  stráčhú  álebo  svetsky	čh  do<vodov  ičh  námiesto

úž� itoč�ny	čh večí	 moriá čúdží	mi jážykmi á námiesto úč�eniá ičh múč�iá, no áni tieto podle	

snáhy nežrážiá dús�ú ná	 rodá á návys�e áni nemo< ž�ú trváť dlho. Nie, áni ná	m, prebúdeny	m,

sá úž�  nedá	  žáhátáť čestá k bohátstvú, osvete, slobode, náopák, áj ná	 s�mú ú	 pádkú búde

konieč, áj my sá dostáneme ná vy	slnie, po ktorom vždyčhá	  káž�dá	  s�ľáčhetná	  dús�á.


