
svetskí: Hanrich, Hlaváč, dúverníci vlády i národa slovenského. Androvich9 atď., všetci 
to i horliví Slováci i dobrí katolíci. Pridlúhy by bol list múj, drahí bratia katolíci, 
keďbych Vám chcel aspoň povrchne spomenúť najprednejších mužov katolíckych, jak 
duchovných, tak svetských, za reč a národnosť našu celým telom i duchom zaujatých, 
kterí sa už zčástky pominuli a zčástky ješte žijú. 

Ale dosť je tomu už k dokázaniu toho, že pohyby terajšie Slovákov nie sú zhola 
luteránske, ale národnie, týkajúce sa rovnako i katolíkov i evanjelikov, v kterých 
na základe nepodvratnosti k zákonitému panovníkovi jako títo tak i tamtí rovný podiel 
brali, cítivše predtým rovnako krivdy hore spomenuté. 

Už keď krivdy tyto boli jak evanjelikom, tak i katolíkom společné, a ponevác jim 
už Jeho Veličenstvo cisár a kráľ František Jozef I. konec urobiť ráčil, udeliv nám to 
isté právo reči a národnosti,10 které jiným národom, či len sami evanjelici majú sa ra
dovať tomu? či len oni sami majú byť zato povďační a tým vernejší Jeho cís. kŕ. 
Veličenstvu, a nie zároveň jim aj my katolíci? 

Buďme, drahí bratia katolíci! i napozatým verní Jeho c. kŕ. Veličenstvu, a to jak 
podľa pravidiel našeho sv. náboženstva, tak též z vďačnosti za udelené nám práva 
reči a národnosti našej slovenskej. Ale pritom zostaňme též národu našemu verní. 

Zime pritom, drahí bratia katolíci! v svornosti, láske, znášanlivosti a pokoji s našimi 
bratý evanjelíky, jakožto spoluobčany jednej a tej jistej vlasti, jakožto spolupoddanými 
jedného a toho jistého zákonitého panovníka. Skrze to naše sv. náboženstvo zadnej 
ujmy neutrpí, ale tým viac skrze to velikú jeho cenu skutkom dosvedčíme. 

Odvracajme od seba všetko to, čoby mezi nimi a nami pokoj k provedeniu nového 
zriadenia v krajine potrebný rušiť a vynaložme všetko to, čoby ho udržať mohlo. Tým 
dokážeme, že sme hodní práv nám spravedlivou vládou udelených. 

Mezitým žehnajúc všetkým blahonosným národným podujatiam Vašini, zostávam. 
Vo Viedni, dňa 20. nov. 1849. 

Váš brat v Kristu najponíženejší, Dr. O. Radlinský, v. r., 
kat. kňaz a spoluredaktor Slovenských novín. 

2 6 

Dobrozdanie Jána Kollára viedenskej vláde vo veci úpravy pomerov 
na Slovensku po potlačení maďarskej revolúcie. 

Kollárov nemecký elaborát uverejnil J. Karásek, Kollárova dobrozdání a nástin životo
pisný z r. 1849, Praha 1903, str. 30—36. My uverejňujeme z nemeckého originálu v slovenskom 
preklade len III. časť, pokiaľ ide o riešenie vyučovacej reči v čisto slovenských a miešaných 

9 Alexander Androvich, slovenský sudca pri trenčianskej sedrii; František Hanrich (? až 
1889), slovenský právnik, pôvodne právny zástupca, po roku 1849 hlavný prokurátor pri 
súdnej tabuli bratislavskej, neskôr sudca pri najvyššom ríšskom súde vo Viedni. Bol autorom 
obšírneho elaborátu o riešení slovenskej otázky roku 1849. Spolupracoval s vodcami sloven
ského národného hnutia; Ján Hlaváč, slovenský právnik, ktorý sa stal podobne ako Hanrich 
po roku 1849 hlavným prokurátorom v Prešove. 

1 0 Myslí sa na príslušné ustanovenie tzv. marcovej oktrojovanej ústavy. 
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krajoch Slovenska, a TV. časť, kde sa nachádza Kollárov návrh na administratívne oddelenie 
Slovenska od Uhorska. 

Tak ako Fr. Hanrich, i J á n Kollár ako slovenský dôverník viedenskej vlády 
kniežaťa F. Schwarzenberga vypracoval obsiahly eleborát pre potreby vládnych 
porád, na ktorých sa zaoberala rakúska vláda problémom reorganizácie Uhorska. 
Kollár na žiadosť viedenskej vlády odpovedá na štyri otázky, a to v duchu ná
rodnostnej rovnoprávnosti rakúskych národov. Kollár okrem teoretických úvah 
o tomto predmete podal konkrétny návrh na organizáciu protestantskej cirkvi 
v Uhorsku a na dotovanie jej duchovenstva, návrh na obecný poriadok, ktorý sa 
mal zaviesť na Slovensku, rozdelenom na štyri kraje a tieto na okresy, a napokon 
navrhol, čo sa m á vykonať, aby slovenská národnosť v budúcnosti bola uchránená 
pred prechmatmi Maďarov a aké opravy treba uskutočniť v školskej správe. Od
povede na prvú a tretiu otázku sa stratili. Z dobrozdania o školských veciach 
sa však dozvedáme niektoré zaujímavé skutočnosti, ktoré súvisia aj s odpoveďou 
na tretiu otázku, ktorá sa týkala administratívneho rozdelenia Slovenska. 

O vyučovacej reči v čisto slovenský ch a miešaných obciach. 

§ 1 . 

Najväčšie nešťastie Slovákov spočíva doteraz hlavne v tom, že nemajú vlastné školy, 
z čoho vyplýva, že nemôžu dosiahnuť skutočné vzdelanie. Ich školy boli iba hovo
rové a rečové komory, ich výchova bola cudzojazyčnou zlátaninou, ich vzdelanie bolo 
nesprávne práve preto, že nebolo prirodzené, rozumné, skrátka nebolo národné a slo
vanské. Niekoľkí, ktorí tvorili chválitebnú výnimku a ktorí si prostredníctvom materčiny 
našli cestu k srdcu a umu svojho ľudu, boli len náhodilou výnimkou, za čo neďakovali 
školám, ale sebe samým a svojej láske k národu a k materčine. Obsadením úradov, 
škôl a cirkevných ustanovizní Maďarmi a maďarónmi, vylúčením slovenčiny z vyšších 
škôl a učilíšť nadobudla maďarčina takú prevahu nad slovenčinou, že v novšej dobe 
sa stala samovládnou, ba dokonca v školách, v cirkevných ustnovizniach a v občian
skej správe premenila sa v neznesiteľnú tyraniu. 

§2. 

Táto okolnosť mala na školskú a celú ľudovýchovu smutné následky. Vzdelanejšie 
vrstvy sa pre svoju cudzojazyčnú výchovu odcudzili národu a nemohli ho ani, pretože 
neovládali jeho reč, pozdvihnúť k sebe. Ako mohol kňaz, ktorý vyšiel z maďarského 
seminára poučovať svojich slovenských krajanov o Bohu, o povinnostiach a iných 
dôležitých životných veciach, keď počas celých svojich štúdií nepočul o tom ani jedi
ného slova v ich reči, ba keď pre všetky tieto vyššie pojmy a myšlienky nepoznal ani 
patričné výrazy? Ako mohol im sudca zrozumiteľne prisluhovať právo, keď on sám 
nemal nikdy príležitosť sa tomu naučiť? — Ako mal hospodár alebo stavebný úradník 
s maďarským vzdelaním byť nápomocný ľudu, keď ani len nevedel po slovensky 
pomenovať najjednoduchšie a najbližšie predmety svojho odboru! 
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§3. 

Týmto spôsobom v dôsledku zvráteného opatrenia vyhrotila sa na Slovensku hlboká 
priepasť medzi tzv. vzdelaneckou a nevzdelanou vrstvou. Údelom nevzdelaných ako 
aj ich reči, ktorá zamĺkla v učebniciach, v súdnych sieňach a vo všetkých vzdelaných 
kruhoch, bolo podceňovanie, neúcta, ba dokonca nerozumné prenasledovanie. Každý 
svoj ľud a svoju materčinu ľúbiaci Slovák bol považovaný za nepriateľa Maďarov, 
za pansláva a boh vie ešte za čo. I keď sa požadovala od každého učiteľa a obecného 
notára, aj v čistoslovenských obciach, od každého sluhu na súde, každého stoličného 
hajdúcha a mestského drába znalosť maďarčiny, na slovenčinu sa nekládol dôraz ani 
u vyšších hodnostárov, ani u svetských a cirkevných úradníkov, ktorí boli v bez
prostrednom styku s jednoduchým ľudom. 

H. 
Každý Slovák, každý slovenský úradník, duchovný, učiteľ mohol sa zhovárať s ma

ďarskou mládežou po maďarsky, ale vyskytovali sa školskí inšpektori, ktorí pri skúšaní 
slovenskej mládeže boli nemými svedkami, a iba vtedy jasali a tlieskali, keď počuli 
z úst slovenských žiakov niekoľko maďarských slov. Boli farári a kazatelia, ako v slo
venských, tak aj protestantských obciach, ktorí nevedeli osloviť svojich slovenských 
cirkevníkov a ktorých celá činnosť spočívala v tom, že hlásali nie kresťanstvo, ale len 
jedine spasiteľné maďarstvo, podľa známej košútovskej zásady, ktorú tento verejne 
hlásal v Pešti na veľkom ľudovom zhromaždení: „Nebuďme katolíkmi, ani protestant
mi, ani grécko-katolíkmi, ani kresťanmi, ani židmi, buďme iba Maďarmi."1 Jestvovali 
politickí úradníci každej kategórie, ktorí nerozumeli ani najoprávnenejším sťažnostiam 
a prosbám úbohého potlačeného národa, boli súdni úradníci, ktorí neboli schopní ozná
miť najjednoduchšie rozhodnutie slovenským stránkam v ich reči, ba dokonca už vo
pred všetky po slovensky písané žiadosti s nevôľou odmietli; boli praktickí lekári, 
najmä v 12 nemocniciach v Pešti a v Budí ne, čo ako autor poznám z vlastnej skú
senosti, ktorí boli zbehlí vo všetkých starých i mladších európskych rečiach, no so 
slovenskými pacientmi alebo vojenskými invalidmi iba tak sa mohli dohovoriť, ak 
náhodou prítomný kazateľ robil obom stránkam tlmočníka. Sú ešte stovky advokátov, 
ktorí sa nemôžu dohovoriť so svojimi klientami, je nespočítateľný rad duchovných 
a učiteľov, ktorí neovládajú ani prvé základy slovenského pravopisu, ba nevedia po 
slovensky ani čítať, i keď bezchybne píšu a hovoria po maďarsky, latinsky, po nemec
ky, po francúzsky. Príčinou všetkých týchto zčasti smutných a škodlivých, zčasti ko
mických a smiešnych úkazov v živote Slovákov bola doterajšia zvrátená školská 
sústava. 

§5. 

Tomuto žalostnému stavu, v ktorom sa nachádza 3 milióny čítajúce obyvateľstvo Slo
venska, musí sa urobiť navždy koniec v mene ľudskosti a na základe cisárskeho výroku 
o rovnoprávnosti všetkých národností.2 Taktiež vo všetkých školách, vyšších i nižšíchr 

musí zaujať svoje náležité miesto slovenská materinská reč. Ziadon osvietený súčasník 

1 Ide pravdepodobne o prejav, ktorý mal Kossuth v uhorskom sneme, kde referoval o svojej 
ceste, na ktorej verboval pre nové vojsko. 

2 Podľa tzv. marcovej ústavy zo 4. marca 1849. 
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19. storočia, žiadon ľudsky zmýšľajúci rakúsky občan, ani Maďar, ktorý má v srdci 
iskru ľudskosti, nemôže poprieť, že Slovák má plné právo uplatňovať si túto rovno
právnosť a vymaniť sa z doterajšieho pohŕdavého a zanedbaného stavu. Okrem vše
obecných práv národov majú Slováci ešte osobité práva a l nároky za svoje zásluhy 
o rakúsku monarchiu. Slováci nielenže sa nezúčastnili na povstaní a detronizácii, ale sa 
zúčastnili na ich potlačení.3 Nemci i Maďari si majú želať, aby sa čím skôr uviedla do 
života rovnoprávnosť Slovákov a ich národnosti v škole, v cirkvi a vo správe, nakoľko 
je to v ich vlastnom záujme, pretože iba potom prestane nedôvera, žiarlivosť a národ
nostná nenávisť, aby sme to pomenovali pravým menom, Slovákov voči Maďarom 
alebo Nemcom; iba potom nastane svornosť medzi susediacimi alebo na spoločnom 
území bývajúcimi národmi, ako aj vzájomná úcta a náklonnosť medzi Slovákmi, Ma
ďarmi a Nemcami. 

§6. 

Pre zrovnoprávnenie a paritu Slovákov, najmä Slovákov s Maďarmi a Nemcami, je 
potrebná úplná a prenikavá reforma v školskej a výchovnej otázke, reforma, s ktorou 
sa nemôže stotožniť doterajšia samobytnosť a nadradenosť maďarského živlu, reforma, 
ktorej podstatnou požiadavkou je oddelenie Slovenska a jeho škôl od maďarských. 
Ak teda uvážime, ako nerád sa človek lúči s panstvom, ktoré sa mu stalo prirodzeným 
zvykom, ako nerád sa zrieka dlhoročného, nespravedlivého vlastníctva, ľahko pocho
píme, ako bola zo strany Maďarov, košutistov aj starokonzervativcov potlačovaná 
snaha Slovákov o uskutočnenie rečovej rovnoprávnosti s Maďarmi a podozrievaná ako 
arogancia alebo komunizmus, socializmus, panslavizmus. Toto nesmie mýliť žiadneho 
verného a úprimného poddaného rakúskeho štátu a žiadneho priateľa ľudovej vzdela
nosti. Co najviac je potrebné jasným, nevykoľajiteľným pohľadom namieriť k cieľu, 
predostretému duchom času a ústavou a usilovať sa ho docieliť zákonnou cestou, bez 
násilného porušenia jestvujúcich pomerov, najmenej však potlačením alebo ujmou 
v právach iných národností, či sú to Nemci, Maďari alebo Slovania. 

§7. 

Autor tohoto školského plánu sa snažil v prcdostrelom spise dokázať, ako by bolo 
možné tento cieľ ľahko dosiahnuť, a to na základe rovnoprávnosti a obecného zriade
nia už v jednotlivých a rôznych triedach nižších a vyšších škôl. To, čo tam uviedol 
Toztrieštene, chce tu krátko z jednoho hľadiska zhrnúť a pripojiť k základným tézam. 
Vyučovanie vo všetkých školách má sa teda uskutočňovať v materinskej reči. Pri tom 
sa všade-má poskytnúť žiakom príležitosť naučiť sa iným rečiam, najmä nemeckej 
a maďarskej, ak by ich vo svojom budúcom povolaní potrebovali. V nižších, ľudových 
školách je v slovenských obvodoch, okresoch, obciach len slovenská, v nemeckých 
nemecká, v maďarských maďarská. Ostatné reči nemajú byť v ľudových školách vy
učovacím predmetom. 

§8. 

Znalosť iných rečí môže v každom prípade sa uplatniť u občanov pri doprave, 
obchode a pri iných príležitostiach, no takéto prípady prichádzajú len ojedinelé a preto 
neospravedlňujú zavedenie vyučovania druhej reči na školách ani popri svojich pre 

Kollár v tomto smere je už úplne na strane kontrarevolučnej Viedne. 
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skutočné vzdelanie mládeže vyplývajúcich prednostiach. Školská mládež býva na vi
dieku, najmä cez letné obdobie, zapájaná do domácich a poľnohospodárskych prác a vy
necháva vyučovanie. Ak by sa ešte povinne vyučovalo inej reči, mohlo by sa to diať 
iba zanedbaním ostatných pre život potrebnejších predmetov. Žiaci sa nebudú po
riadne učiť ani tieto predmety, ani cudzie reči, ktoré zabudnú, keďže sa v mieste 
nepoužívajú a po odchode zo školy nebudú môcť mať príležitosť sa v nich cvičiť. Starý 
nedostatok slovenských škôl a ľudovej výchovy by nebol odstránený, Slovák by sa 
vychovával ako rečový automat a nie ako rozumová bytosť. Jednotlivci môžu sa naučiť 
súkromne alebo návštevou škôl v oblastiach, kde sú tieto reči domáce. 

§ 9 . 

V miešaných obciach so slovensko-maďarským alebo slovensko-nemeckým obyvateľ
stvom by sa vyučovanie malo diať podobne miešane po slovensko-mad'arsky alebo 
slovensko-nemecky podľa toho, aký rečový element v mieste prevláda. Vo všetkých 
obciach so smiešaným obyvateľstvom má sa náboženstvu i nemčine vyučovať v mater
čine, tak isto má, kde je to možné, i iné predmety. V takýchto mestách sa majú zria
diť viaceré školy, ako napr. v B. Bystrici, B. Štiavnici, Prešove, Košiciach, Pešti, Bra
tislave atď., kde by boli deti rozdelené podľa materinského jazyka a učili by sa 
v oddelených školách alebo oddeleniach a nechalo by sa na vôli rodičom, či pošlú 
svoje deti do slovenskej, nemeckej alebo maďarskej školy podľa toho, aké vyučovanie 
uznajú za vhodnejšie vzhľadom na dovtedajšiu výchovu a vzhľadom na budúce po
volanie. 

§ 10. 

To, čo bolo povedané o vyučovacej reči na ľudových a meštianskych školách, platí 
i o materských škôlkach, o židovských školách, o ústavoch pre choromyseľných, hlu
chonemých, sirotincoch, večerných a nedeľných školách a o iných ľudovýchovných 
ústavoch. 

§ H. 

Na základe novoutvorených politických pomerov v rakúskej monarchii a pri bližšom 
zomknutí zrovnoprávnených národov, i Slovensko odteraz ešte väčšmi ako predtým 
primkne sa v školách, cirkvi, v knihách ku vzdelanejšej spoločnej spisovnej reči, 
ktorú používajú kmeňové príbuzní Ceši, Moravania a Slováci spoločne už po stáročia. 
Bude to mať aj tú prednosť, že školské a ľudové knihy budú cenové lacnejšie, lebo čím 
väčší je náklad, tým môže byť kniha lacnejšia. V domácom prostredí môže však Slovák, 
tak ako Nemec, v rôznych oblastiach používať svoje nárečia. 

IV. časť. 

Miestopisné zadelenie škôl alebo kde majú byť na Slovensku nižšie a vyššie školy? 

§ i . 

Ľudové školy majú byť všade v každom mestečku a dedinách, a to podľa toho 
aj viaceré: menšie, pomerne blízko ležiace obce, môžu sa pre jednu školu spojiť. 
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§ 2 . 

Okresné školy alebo nižšie gymnáziá (latinské školy) môžu byť najľahšie v hlavných 
mestách okresu zriadené a organizované, a to nasledovne: 

Kraj 

Dolnopovažský 

Hornopovažský 

Banský 

Toryský 

Rusínsko-slovanský 

Enklávy 

Okres 

1. Bratislavský 
2. Nitranský 
3. Trenčiansky 

1. Turčiansky 
2. Liptovský 
3. Oravský 
4. Kysucký 

1. Zvolenský 
2. Tekovský 
3. Ostrihomský 
4. Hontiansky 
5. Novohradský 
6. Gemer a Malohontský 

1. Spišský 
2. Šarišský 
3. Zemplínsky 
4. Abovský 

Rusíni v Uhorsku, Bereg, 
Ugočská, Marmarošská, 
Satmárska 

1. Peštianska 
2. Békéšska 
3. Báčka 
4. Vendi v Železnej stolici 

a Zalánskej 

Mesto 

Modra 
Nitra 
Trenčín 

Mošovce alebo Martin 
Lipt. Mikuláš 
Dolný Kubín 
Žilina 

B. Bystrica 
Kremnica 
Ostrihom 
B. Štiavnica 

Stítnik či Jelšava 

Levoča 
Prešov 
Humenné či Košice 
Košice 

Môžu byť dopýtaní a vhodné 
miesto pre ich školy navrhnúť 

Pešť-Budín 
Sarvaš 
Petrovec 
Môžu sa opýtať a príhodné 
miesto pre ich školy udať 

§ 3. 

Krajské školy, vyššie gymnázia alebo lýcea. 
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Meno kraja 

1. Dolnopovažský 
2. Hornopovažský 
3. Banský 
4. Toryský 
5. Rusínsko-slovanský 

Krajská škola 

Mesto Nitra 
„ S v. Mikuláš 
„ B. Bystrica 
„ Prešov 
„ Mukačevo 

§4. 

Krajinské školy alebo vysoké školy. 

Pre zriadenie krajinskej alebo ústrednej školy na Slovensku navrhujeme dve mesta, 
a to B. Bystricu alebo Nitru.4 

Obidve majú mnohé prednosti pre seba, obidve sú biskupské sídla, obidve majú 
významné školy. B Bystrica leží súčasne v strede Slovenska, má priemysel, obchod, 
mnohorakú komunikáciu na všetky strany, blahobyt a vzdelanie. Nitra leží viac pri 
Dunaji, má ľahké spojenie s Bratislavou a Viedňou, má v blízkosti viaceré významné 
rieky, Váh, Hron, Nitra, Zitavu atď. 

26a 

List Michala Cyrila Chrásteka dr. Andrejovi Radlinskému 
o postavení slovenčiny roku 1850. 

List je v pozostalosti dr. A. Radlinského v AMS. Uverejnil St. Drozd v Litteraria historica 
slovaca l—U, str. 223—233. Vynechávame posledné odstavce súkromného charakteru. Text 
sme čiastočne pravopisné upravili odstránením pravopisných nesprávností. 

Autor v liste ostro kritizuje zavedenie tzv. staroslovenčiny dr. A. Radlinským 
a D. Lichardom na príkaz viedenskej vlády, ale nie bez ich podnetu. V tomto 
jazyku, ako známo, vydávala od roku 1850 viedenská vláda pre Slovákov svoj 
úradný časopis Slovenské noviny. Používanie tzv. staroslovenčiny vyvolalo na 
Slovensku medzi prívržencami štúrovského spisovného jazyka veľkú nevôľu 
a rozhorčenie, ktoré sa nemohli verejne nijako prejaviť pri nedostatku tlačového 
orgánu jeho prívržencov. Chrástek sa ostro postavil proti tzv. staroslovenčine 
a vyvracia dôvody uvádzané dr. A. Radlinským v niektorých jeho príspevkoch 
uverejnených v Slovenských novinách. Chrástek vytýka dr. Radlinskému najmä 
to, že nevedel zabrániť úsiliu viedenskej vlády pri nanútení tzv. staroslovenčiny, 
ktorá bola v podstate češtinou nesústavne a neorganicky premiešanou slovakiz-

4 Kollár má tu na mysli univerzitu. 
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