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Anotácia 

Bakalárska práca Spolok slovenských študentov v Prahe Detvan na prelome 19. a 20. storočia  

sa sústreďuje na vývoj činnosti a zmeny v názoroch členov spolku Detvan v období od jeho 

vzniku v roku 1882 až po prvé roky 20. storočia. Zámerom je podať obraz fungovania  

Detvana, predovšetkým počas prvých desiatich rokoch pôsobenia spolku. V prvej časti sa 

zaoberá popisom aktivít a vzťahov Detvana či už s inými spolkami, českou verejnosťou alebo 

uhorskou vládou. Sférou záujmu je takisto literárna tvorba členov, ktorá mala za následok 

vytvorenie vlastných názorov, samostatných od predstaviteľov národného hnutia na 

Slovensku. V centre pozornosti stojí aj vyvrcholenie tohto procesu v podobe vydávania 

časopisu Hlas, na ktorom sa podieľali niektorí členovia Detvana. Práca vychádza primárne zo 

štúdia archívneho fondu spolku uloženého v Archíve Univerzity Karlovej a memoárov 

členov. 

 

Kľúčové slová: študentský spolok, slovenskí študenti, Detvan, 1882, Matej Bencúr, Vavro 
Šrobár 
 
 
 
 

Abstract 

The bachelor thesis Slovak student's association in Prague Detvan at the turn of the 20th 

century focuses on development of activities and changes in the opinions of members of 

Detvan in the period from its establishment in 1882 up to the first years of the 20th century. 

The task is to give a view of functioning of Detvan especially during the first decade of the 

existence of the associaton. The first part is concerned with description of activities and 

relationships with other associations, Czech public and Hungarian government. The sphere of 

interest is also a literary production of members which resulted in the creation of their own 

opinions independent of from the representatives of the national movement in Slovakia. In the 

centre of attention is also a culmination of this process in redaction of the magazine Hlas in 

which were involved some members of Detvan. The thesis is based on the study of archival 

fund deposited in the Archives of Charles University and memoirs of the members.  
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Úvod 
 
  Už len samotná skutočnosť, že právo spolčovať sa patrilo a naďalej patrí medzi 

základné politické práva človeka naznačuje jeho význam pre formovanie modernej 

spoločnosti. Ten spočíva nie len v oživení spoločenského diania, ale dôležitá je najmä jeho 

integračná funkcia. Aj keď je spolčovanie v súčasnosti vnímané ako samozrejmá súčasť 

verejného života, naši predkovia sa pri tom stretávali s mnohými nepriaznivými okolnosťami, 

ktoré značne problematizovali zakladanie a vedenie spolkov, pri čom ich snahy často 

nevyzerali veľmi nádejne. Situácia na Slovensku v druhej polovici 19. storočia bola 

skomplikovaná predovšetkým maďarizáciou nasledujúcou po vydaní národnostného zákonu v 

roku 1868. Spolky síce zostávali povolené, avšak kvôli sprísneniu opatrení bola časť z nich 

zrušená. Ich eliminácia súvisela so snahou obmedziť možnosti, ktoré mala slovenská 

inteligencia na pôsobenie na vidiecky ľud. Na druhú stranu zase dochádzalo k prírastku 

spolkov, ktorých cieľom bolo podporovať postupnú maďarizáciu obyvateľstva. Pri pohľade 

na ich činnosť môžeme sledovať snahu o asimiláciu prevažne mladšej, názorovo nestálejšej 

časti ľudovej vrstvy inklinujúcej k ľahšej ovplyvniteľnosti novými ideami.  

 

 V období postupujúcej maďarizácie bol založený aj spolok slovenských študentov a 

absolventov v Prahe Detvan, ktorý je už podľa názvu ústrednou témou mojej bakalárskej 

práce. Hoci v dejinách Slovenska môžeme nájsť významnejšie a čo sa týka množstva členov 

aj početnejšie spolky, Detvan predstavuje jednu z dôležitých kapitol spolkového života 

Slovákov. Stal sa útočiskom slovenských študentov žijúcich v kultúrnom, politickom a 

hospodárskom centre, ktoré bolo aj napriek jazykovej príbuznosti, v mnohých ohľadoch 

značne odlišné od ich domoviny. Počas svojich začiatkov Detvan pomáhal členom rozvíjať 

rečnícke schopnosti, rozširovať ich vedomosti týkajúce sa literatúry, geografie alebo 

medicíny. Význačne sa zaslúžil o podporu chudobnejších študentov, ktorí by bez 

sprostredkovania ďalšej pomoci neboli schopní študovať v Prahe. Aj keď je potrebné 

podotknúť, že samotná finančná a materiálna pomoc neprichádzala zo spolkovej kasy, ale z 

pomocných fondov rôznych českých organizácií a osobností. Po prvotnom, najmä kultúrno-

vzdelávacom pôsobení, sa začal Detvan angažovať aj pri pozdvihnutí literárnych a rečníckych 

schopností svojich členov skrz pravidelne organizované konkurenčné prednesy alebo finančné 

odmeny za vlastné práce. Svojou činnosťou Detvan pomáhal aj pri budovaní česko-slovenskej 



spolupráce, ktorej dopomáhal informovaním o slovenskej ľudovej kultúre alebo 

prezentovaním vlastnej činnosti medzi významnými predstaviteľmi českého verejného života. 

V posledných rokoch, ktoré ešte zachytávam v svojej práci, môžeme sledovať aj snahu o 

budovanie národného povedomia a čoraz viac politicky orientovanú činnosť. Tá súvisela 

najmä s príchodom nových členov spolku - Vavrom Šrobárom a Milanom Rastislavom 

Štefánikom. 

 

  Súčasťou Detvana sa počas jeho pôsobenia stalo mnoho popredných predstaviteľov 

slovenskej inteligencie - literáti, lekári a politici. Mimo vyššie spomenutých pánov medzi nich 

patrili napríklad Martin Kukučín, Ladislav Nádaši-Jégé alebo Jozef Gregor Tajovský. Aj keď 

pre mnohých Detvan nepredstavuje z hľadiska veľkosti alebo vplyvu  mimoriadne významný 

spolok, stal sa v priebehu svojej existencie miestom stretávania osobností, ktoré sa svojím 

dielom zapísali do slovenských dejín. A práve jeho schôdzky umožnili budúcim 

predstaviteľom slovenskej inteligencie vzájomné zoznámenie a sprostredkovali im kontakty 

užitočné najmä v ich nadchádzajúcom pôsobení. Ako príklad by  som tu uviedla predstavenie 

členov Rudolfovi Pokornému. Vďaka priateľstvám nadviazaným na stretnutiach si členovia 

mohli uľahčiť nie len svoj pobyt na univerzite, ale aj hľadanie pracovnej pozície a zároveň 

naďalej rozširovať svoje vedomosti prostredníctvom štúdia. Praha sa takisto stala miestom ich 

kontaktu s predstaviteľmi českého verejného života. Od nich prevzali mnohé vzory neskôr 

využité počas ich činnosti v rodnom kraji. Zároveň však Detvan tvoril pôdu pre utváranie a 

formovanie ich názorov, ktoré ďalej prezentovali prostredníctvom svojich diel - či už 

literárnych alebo politických. Spolok slovenských študentov v Prahe Detvan predstavuje aj 

vďaka študentskej iniciatíve v 90. rokoch minulého storočia slovenský spolok s jedným z 

najdlhších trvaní v histórii Slovenska.  

 
 Ako cieľ mojej práce by som si chcela vytýčiť zachytenie pôsobenia a postupné 

rozširovanie činnosti spolku v období od jeho vzniku v roku 1882 až po prvé roky 20. 

storočia. A to konkrétne po rok 1904, teda rok odchodu Milana Rastislava Štefánika. Zároveň 

tento rok predstavuje zlomový okamih v dejinách spolku, po ktorom začala jeho činnosť na 

istý čas upadať, čo bolo aj dôvodom výberu môjho chronologického rozpätia. Vo svojej práci 

by som sa chcela sústrediť na popísanie činnosti spolku, predovšetkým v prvých desiatich 

rokov jeho pôsobenia, keďže v neskoršom období ich aktivity nabrali stereotypný charakter a 

aj samotné záznamy vo fonde Detvana sú o dosť stručnejšie. V kapitolách venujúcich sa práve 

prvému desaťročiu som sa sústredila podrobnejšie na spolkovú činnosť a styky za účelom 

vytvoriť predstavu o fungovaní spolku. Medzi otázky, ktoré som si kládla patrili: Aké boli 



vzťahy  Detvana s ostatnými spolkami? Akým spôsobom si členovia uľahčovali štúdium v 

Prahe a aká bola v tom úloha Radhošťa? Ako sa mohli Detvanci realizovať v rámci spolku? 

Aká bola reakcia uhorskej a neskôr aj rakúskej vlády na existenciu spolku? Toto obdobie som 

rozdelila do dvoch častí, prvá pojednáva o období do roku 1885, kde rozoberám organizáciu 

stretnutí, spolkovú knižnicu, vzťahy spolku a jeho pôsobenie na verejnosti. Verejnou 

činnosťou a knižnicou Detvana sa zaoberám aj v nasledujúcej kapitole venovanej rokom 1885 

až 1890. Tam im však venujem priestor len v súvislosti so zmenami, ktoré sa odohrali oproti 

prvým rokom. V ďalšej časti som sa zaoberala postupným odklonom od obdivu 

predstaviteľov Slovenskej národnej strany a ich aktivít, kde som sa snažila načrtnúť postupný 

proces tohto osamostatnenia. Záverečná kapitola ja venovaná rozpätiu rokov 1890-1904. V 

nej som sa pokúsila stručne popísať aktivity Detvana, najmä rozdiel v ich zameraní oproti 

predošlej činnosti.   

 

 Hoci Detvan patrí medzi pomerne často zmieňovaných aktérov v príručkách 

slovenských dejín, najmä v súvislosti s hlasistickým hnutím, žiadna súvislá monografia k jeho 

dejinám doposiaľ nevyšla. Za zmienku ale stojí brožúra vydaná k výstave Slovenskej 

národnej knižnice pri príležitosti 130. výročia od založenia spolku, ktorá sa konala v roku 

2013 pod vedením Petra Cabadaja.1 Tá sa však nezaoberá spolkovými dejinami do hĺbky, i 

keď poskytuje zaujímavú obrazovú prílohu. Stručne o činnosti Detvana pojednáva Nadežda 

Jurčišinová v článku uverejnenom v Annales Historici Presovienses, kde sa zaoberá 

aktivitami spolku od jeho vzniku po koniec prvej svetovej vojny.2 

 

 Bohatým a asi najdôležitejším zdrojom informácií sa pre mňa sa stal fond k spolku 

Detvan vo Všestudentskom archive Ústavu dějin a Archívu Univerzity Karlovej. Činnosť 

spolku mi pomohli ozrejmiť predovšetkým zápisnice z týždenných a výborových schôdzok, 

ktoré prostredníctvom zmienok o referátoch a následných diskusiách zachytávali aj názory a 

záujmy jednotlivých členov.  Dokresliť obraz sociálnych interakcií s okolím mi umožnili zase 

pozostatky spolkovej korešpondencie a osobné fondy Rudolfa Pokorného a Dušana 

Makovického, konkrétne ich korešpondencia, dochovaná v Literárním archivu Památniku 

národního písemnictví. O právnych záležitostiach spolku som sa snažila informovať skrz 

dostupné materiály vo fonde Policejního prezidia v Národním archivu, tvorené 

korešpondenciou medzi policajným prezídiom a Detvanom. Bližšie znalosti o pomeroch, 

                                                 
1
 CABADAJ, Peter. Slovenský spolok Detvan v Prahe. (130. výročie vzniku spolku). Martin, 2012. 

2
 JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Zameranie činnosti slovenského spolku Detvan v Prahe (1882-1914), In: Annales 

historici Presovienses, Prešov: Universum, 2010, č.9, s. 136-157.  



ktoré v spolku panovali, mi pomohli ozrejmiť zápisky bývalých členov spomínajúcich na 

svoje štúdiá v Prahe. Spomedzi tých by som spomenula predovšetkým spomienky jedného z 

predsedov a významných predstaviteľov slovenského realizmu - Martina Kukučína, 

uverejnené v jeho diele Pražské črty a zápisky.3 Táto práca, mimo zdroju zákulisných 

informácií k členom, predstavuje aj zaujímavý pohľad na situáciu slovenskej mládeže v 

Prahe. Okrem toho som pracovala s autobiografiami Jána Smetanaya4 a Vavra Šrobára.5 

Predovšetkým Šrobárove dielo zachytáva postupné názorové premeny členov, ktoré Kukučín 

v svojich zápiskoch úplne vynecháva. Samotný spolok vydal dve publikácie v mnou 

sledovanom čase.6 Tie poskytujú zaujímavý pohľad na nimi vnímané poslanie a význam 

spolku, pri čom dosť veľký priestor je v nich venovaný vlastným textom členov. V kapitole 

venujúcej sa vzniku hlasistického hnutia som čerpala predovšetkým z prác Zdeňka Urbana, 

Fraňa Ruttkaya, Ľubomíra Liptáka a Pavly Vošahlíkovej. Všeobecné informácie k 

slovenským dejinám mi poskytli diela vznikajúce pod taktovkou Dušana Kováča. 7 

                                                 
3 KUKUČÍN, Martin. Pražské črty a zápisky. Zo študentských časov. Dielo VI. Bratislava: Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960, 247 s. 
4 SMETANAY, Ján. Medzi dvoma vekmi: kniha pamätí. Bratislava: Tatran, 19--?, 214 s.  
5 ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života. 1. vyd. Praha: Borový, 1946, 545 s. 
6 Jedná sa o diela: Detvan. Výbor prác čítaných v spolku r. 1891-92. Turčiansky sv. Martin: Detvan, 1892, 211 s. 

a  Detvan 50. rokov v Prahe. Rozpomienky, štúdie, úvahy. Praha: Matica slovenská, 1932, 282 s.  
7 Sú to konkrétne práce: KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2011, 434 s. ISBN 978-80-7422-099-9., KOVÁČ, Dušan. Na začiatku storočia 1901-1914. 1. vyd. 
Bratislava: Veda, 2004, 291 s. ISBN 80-224-0776-3. a KOVÁČ, Dušan. Slováci, Česi, dejiny. Bratislava: 
Academic Electronic Press, 1997, 137 s. ISBN 80-88880-08-4.  



1. Slovensko v druhej polovici 19. storočia 
 
 
  Jedným zo základných medzníkov slovenských dejín druhej polovice 19. 

storočia je rakúsko-uhorské vyrovnanie, ktoré predstavovalo otvorenie dvier k ďalšiemu 

upevneniu maďarskej hegemónie vo všetkých sférach verejného aj súkromného života. To 

neviedlo len k vytvoreniu dualistického režimu a k rozdeleniu habsburskej ríše na 

Predlitavsko a Zalitavsko, ale svojím poňatím Uhorska ako štátu jednotného maďarského 

národa takisto značne komplikovalo emancipačné snahy prebúdzajúceho sa slovenského 

národa. Pokus maďarskej politiky o unifikáciu nemaďarských národností znemožňoval v 19. 

storočí tak často spomínané právo národov na sebaurčenie. S postupne sa sprísňujúcimi 

opatreniami dochádzalo k čoraz väčšiemu odkrojovaniu z práv uhorských občanov, a tým aj k 

spochybneniu rovnosti všetkých občanov toľko presadzovanej veľkou francúzskou 

revolúciou. To spočívalo napríklad v značnom obmedzení spolčovacieho alebo 

zhromaždovacieho práva. Každý spolok pôsobiaci na Slovensku musel byť schválený 

ministerstvom, no ani samotné schválenie negarantovalo, že spolok nebude kedykoľvek 

zrušený či už kvôli podozreniu z protimaďarskej činnosti alebo z nevôle uhorských 

predstaviteľov. Tak dochádzalo v 70. rokoch k rušeniu viacerých spolkov, ktoré predstavovali 

riziko potenciálnej základne národného hnutia a tým nevyhovovali maďarskej politike. 

Zároveň sa však spolky stali aj nositeľom maďarizácie vďaka možnosti pôsobiť medzi 

slovenským ľudom. Tá im umožňovala prostredníctvom rôznych osvetových činností 

prenikať medzi obyvateľov Slovenska a zlepšovať ich vzťah k maďarskej väčšine. Za týmto 

účelom začali vznikať maďarizačné kultúrne spolky, ktoré mohli dostávať finančnú pomoc od 

ministerstva školstva, a župné osvetové spolky.8 Asi najznámejším maďarským spolkom 

pôsobiacim v tomto období sa stal Hornouhorský vzdelávací spolok, tzv. FEMKE, sídliaci v 

Nitre. Tomu sa darilo získavať si na svoju stranu ľud najmä vďaka                                                                   

svojim aktivitám, medzi ktoré patrili rôzne vzdelávacie kurzy, zakladanie knižníc alebo 

rozdávanie kníh.9 

 

Špecifickú záležitosť predstavoval národnostný zákon prijatý uhorským snemom v 

roku 1868. Ten síce degradoval nemaďarské národy len na národnosti, čo viedlo k vlne 

nesúhlasu s jeho prijatím, no po nástupe maďarizačných snáh sa stal útočiskom uhorských 
                                                 
8 KOVÁČ, Dušan. Na začiatku storočia 1901-1914. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2004,  ISBN 80-224-0776-3, s. 
252. 
9 KOVÁČ, Dušan. Na začiatku storočia 1901-1914, s. 252. 



národov požadujúcich aspoň jeho dodržiavanie. Aj keď oficiálne zavádzal maďarčinu ako 

úradný jazyk a rokovaciu reč snemu, zároveň však povoľoval používanie jazyka 

nemaďarských národností v rámci žúp a miestnych úradov. Preto sa v nadchádzajúcej dobe 

naňho obracali jednotlivé národné hnutia. Už pomerne skoro po jeho prijatí  však dochádzalo 

k intenzívnejšiemu zavádzaniu maďarčiny na slovenských školách, pri čom sa hlavným 

argumentom jej presadzovania stala snaha o napomáhanie s učením štátneho jazyka,  ktorý 

bol potrebný pre ďalšie uplatnenie sa vo verejnom živote. Akýkoľvek pokus o rozvíjanie 

slovenského jazyka bol potláčaný a v neskoršom období ho sprevádzali aj rôzne druhy 

trestov. Tak boli študenti doučujúci svojich spolužiakov alebo vzdelávajúci sa skrz rozličné 

žiacke spolky vyhadzovaní zo škôl, poprípade im bolo znemožnené ďalšie štúdium. Uhorská 

vláda  mimoriadne kriticky nazerala aj na iniciatívy vychádzajúce z radu žiakov o založenie 

študentského časopisu určeného pre menší okruh ľudí. K eliminácii prípadného rozvoja 

slovenskej reči malo poslúžiť aj zavretie troch slovenských gymnázií  Tiszovou vládou v roku 

1875.10 Nasledujúcim krokom bolo zavedenie povinnej výučby maďarského jazyka na 

ľudových školách od roku 1879, aj keď samotné nariadenie bolo vydané už v roku 1868. 

Ďalšie jazykové opatrenia spočívali v zavedení povinného vyučovania maďarčiny na všetkých 

katolíckych školách a v tzv. Apponyiho školských zákonoch z roku 1907, kedy bola výučba 

slovenského jazyka na slovensko-maďarských školách limitovaná na jednu hodinu týždenne. 

Avšak napriek vyššie spomínaným opatreniam bolo pre uhorskú vládu ťažké kontrolovať 

pôsobenie miestnych vyučujúcich a ich voľno časové aktivity medzi študentmi. Riešenie 

poskytlo až zriadenie bezplatných ľudových škôl. To viedlo k zrušeniu poplatkov spojených 

so štúdiom, ktoré tvorili základ príjmov ľudových učiteľov, takže mnohým nezostávalo než sa 

obrátiť na vládu. Bezplatné ľudové školstvo malo za následok efektívnejšie ovplyvňovanie 

učiteľov vo veci zvyšovania počtu vyučovaných hodín maďarského jazyka.  

 

  Uhorská školská politika mala pre slovenskú spoločnosť mnohé negatívne následky. 

V prvom rade znemožňovala vytvorenie dostatočnej vrstvy slovenskej inteligencie, ktorá by 

mohla rozvíjať národné hnutie a ďalej presadzovať a obhajovať záujmy Slovákov. To bolo aj 

jedným z dôvodov prečo sa mládež rozhodla odcestovať za vzdelaním do susedných Čiech, 

kde videla možnosť získať vyššie vzdelanie. Zároveň však podmienenosť uplatnenia sa vo 

verejnom živote ovládaním maďarského jazyka spôsobovala nemožnosť sebarealizácie 

nemaďarského obyvateľstva, ktoré sa cítilo ukrátené o svoje prirodzené právo a tak sa čoraz 

viac odcudzovalo uhorskej vláde. Nevýhodou sa stalo aj prevedenie maďarizačných opatrení 

                                                 
10 Jednalo sa konkrétne o nižšie katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, nižšie evanjelické gymnázium v 

Turčianskom sv. Martine a vyššie evanjelické gymnázium v Revúcej.  



pod označením modernizácie spoločnosti. To spôsobilo neschopnosť oceniť pozitívny vplyv 

reforiem, ktoré splývali s negatívnym hodnotením maďarizácie. 11 

 

 V období počínajúcom Rakúsko-uhorským vyrovnaním dochádzalo k postupnému 

pribúdaniu slovenskej mládeže študujúcej v pražskej metropole, pri čom najintenzívnejší 

nárast môžeme sledovať od 80. rokov 19. storočia, kedy narastala aj maďarizačná činnosť 

uhorskej vlády. S ohľadom na fakt, že sa na území  vtedajšieho Uhorska nenachádzala žiadna 

slovenská vysoká škola a ani stredné odborné školstvo, štúdia chtiví jedinci si mohli vybrať 

jedine z pomerne malého množstva okolitých univerzít. Samozrejme, výber im značne 

zužovala aj dostupnosť finančných prostriedkov, keďže štúdium na vzdialených univerzitách 

bolo pre mnohých po finančnej stránke jednoducho nerealizovateľné. U niektorých mladíkoch 

zohrávalo istú úlohu pri rozhodovaní o mieste ich budúceho štúdia aj nariadenie ministra 

výučby o neuznaní diplomov zo zahraničia na území Uhorska pre tých menej "vyhovujúcich" 

študentov. Pre vyššie spomínané dôvody mala slovenská mládež túžiaca po diplome na výber 

medzi univerzitou v Pešti, Viedenskou a Karlo-Ferdinandovou univerzitou v Prahe, pri čom u 

posledných dvoch sa v 90. rokoch vyskytol práve problém s platnosťou získaných diplomov 

aj na území Slovenska. Voľba medzi univerzitami bola značne ovplyvnená aj silnejúcou 

snahou o maďarizáciu slovenského obyvateľstva. Preto študenti vyhodení zo slovenských 

škôl kvôli vlasteneckej činnosti, ktorí oplývali možnosťou slobodného rozhodnutia, 

uprednostnili prostredie bratskej Prahy.  Pre výber pražskej metropoly hovorilo aj rozdelenie 

Karlo-Ferdinandovej univerzity na českú a nemeckú vo februári 1882. Odhliadnuc od 

príťažlivosti veľkomesta pre vidiecku mládež bola veľkou výhodou už toľko preberaná 

jazyková príbuznosť medzi češtinou a slovenčinou uľahčujúca štúdium, rovnako ako aj 

pomerne priateľská atmosféra medzi Čechmi a Slovákmi.   

 

 No i keď vzťah s Čechmi v tomto období niesol menej negatívnu konotáciu než to 

bolo v prípade Maďarov, sporom sa nevyhol. Práve začiatok druhej polovice 19. storočia sa  

vyznačuje zhoršením vzťahov medzi slovenskými a českými elitami. Za dôvod a všeobecné 

ohnisko sporu na oboch stranách býva považovaná jazyková odluka, ktorá vznikla 

uzákonením spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia a tým aj oficiálnym 

oddelením od českého jazyka, dovtedy využívaného najmä evanjelickou časťou obyvateľstva. 

Skutočným pozadím ochladenia vzťahov však nebola samotná jazyková odluka, ale skôr 

sformulovanie vlastného politického programu Slovákov, už nekompatibilného s českým, 

                                                 
11 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1979, s. 20. 



ktoré sprevádzalo jazykové odlúčenie od češtiny. 12 V tom duchu nabralo uzákonenie 

slovenského jazyka Ľudovítom Štúrom a jeho okruhom výrazne politický charakter.  K 

opätovnému zblíženiu medzi českým a slovenským táborom síce dochádzalo postupne už od 

roku 1843, no  mimoriadne zbližujúcim sa stal rok 1867, kedy sa po rakúsko-uhorskom 

vyrovnaní Česi aj Slováci ocitli v podobnej situácii i keď s rozdielnou intenzitou nátlaku. 

Zatiaľ čo na Slovensku prebiehala čoraz agresívnejšia maďarizácia, v Česku museli zase čeliť 

germanizácii, hoci priebeh oboch procesov mal odlišné prevedenie, niesli viacero spoločných 

znakov.13 

 

Štúdium v Prahe malo na slovenskú mládež pozitívny vplyv vo viacerých ohľadoch. 

Asi najvýznamnejším sa stala samotná možnosť získať vyššie odborné vzdelanie, ktoré bolo 

možné dosiahnuť v Uhorsku jedine v maďarskom jazyku. Tým dochádzalo k utváraniu vrstvy 

mladej inteligencie inšpirovanej českým hnutím a snažiacej sa napodobniť český vzor a 

aplikovať ho na slovenské prostredie. Odhliadnuc od kvality vzdelania, sa výber pražskej 

metropoly prejavil práve v spomínanom rozvoji národného cítenia. Praha poskytovala 

študentom voľnejšie prostredie v porovnaní s Uhorskom, čo im umožnilo širšie vlastenecké 

aktivity a hlavne možnosť slobodne zamýšľať sa nad podmienkami na Slovensku a 

porovnávať ich s tými českými. Blízkosť moderným myšlienkam západnej Európy takisto 

zanechala svoje stopy na Slovákoch prebývajúcich v Čechách, ktorí citlivo vnímali okolité 

dianie a postupne preberali západné vzory s prvkami liberalizmu. Nesmieme vynechať ani 

charakter pobytu v Prahe ako v hospodárskom, kultúrnom, vzdelanostnom a spoločenskom 

centre bývalého českého kráľovstva, ktoré sa tak odlišovalo od konzervatívneho slovenského 

vidieku. Vavro Šrobár, významná osobnosť slovenských dejín minulého storočia, na 

pražskom prostredí ocenil najmä vplyv českého študentstva, ktoré bolo zvyknuté angažovať 

sa v mnohých spolkoch. Práve tento príklad od nich začali preberať aj mladí Slováci. 14 

                                                 
12 KOVÁČ, Dušan. Slováci, Česi, dejiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997, 137 s. ISBN 80-88880-
08-4, s.39. 
13 Pre bližšie informácie k tejto problematike odporúčam siahnuť po všeobecných prehľadoch ako napríklad 
URBAN, Otto. České a slovenské dějiny do roku 1918. 2. vyd. Praha: Skřivan, ml., 2000, 288 s. ISBN 80-
902261-5-9., PÁNEK, Jaroslav a Oldřich TŮMA. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008, 487 s. ISBN 
978-80-246-1544-8. a KAŠE, Jiří - BĚLINA, Pavel - BOROVIČKA, Michael - KUČERA, Jan Pavel  
Velké dějiny zemí Koruny české.. Sv. 12/a., 1860-1890.  Litomyšl: Paseka, 2012, 801 s. : il. ISBN:978-80-7432-
181-8. 
 
14 K hlavným predstaviteľom Detvana existujú pomerne moderné monografie ako napríklad PEKNÍK, Miroslav. 
Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a nárdnoosvetový pracovník. Miroslav. Bratislava : Ústav politických vied 
SAV, 2012. 826 s. ISBN:978-80-224-1210-0, HRONSKÝ, Marián - ČAPLOVIČ, Miloslav. Generál dr. Milan 
Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999. 245 s., ČAPLOVIČ, 
Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila  - STANOVÁ, Mária. Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a 
najnovších poznatkov historiografie. 1. vyd. Bratislava: Vojenský historický ústav - Ministerstvo obrany 



2. Prvé kroky spolku (1882 - 1885) 
 

2.1 Založenie spolku 

 

 Nad myšlienkou utvorenia centra slovenských mladíkov študujúcich v Prahe, kde by 

sa mohli stretávať a venovať sa spoločným záujmom,  sa začalo reálnejšie uvažovať už v roku 

1881, teda rok pred jeho reálnym založením, aj keď prvotné pokusy o uskutočnenie tohto 

plánu zostali bez výsledku. Samotný nápad založenia spolku slovenských študentov a 

absolventov v Prahe môžeme spájať s osobou Jaroslava Vlčka, študenta Filozofickej fakulty a 

budúceho prvého predsedu. K nemu sa pripojil študent maliarskej akadémie v Prahe, Pavel 

Socháň15, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch vyhodený z gymnázia v Kežmarku a neskôr 

takisto aj z učiteľského ústavu v Lučenci. Za oboma vyhodeniami stál rovnaký dôvod, aký sa 

v období maďarizácie čoraz častejšie vyskytoval u viacerých študentov s citom pre slovenskú 

kultúru, a to národne buditeľská činnosť.  V prvom prípade šlo o výučbu slovenského jazyka 

medzi tamojšími študentmi, vo vtedajšom Uhorsku zakázanú, a v druhom o založenie tajného 

vlasteneckého spolku a vydávanie časopisu „Žiara". 16  

 

Po  svojom príchode do Prahy sa Vlček a Socháň zoznámili s ostatnými slovenskými 

študentmi, ktorí vyjadrili svoju podporu pre ich nápad.  Následne sa vo februári 1882 Pavel 

Socháň ujal vypracovania stanov. Pre spolok bol vybraný názov Detvan podľa lyricko-epickej 

skladby od Andreja Sládkoviča, neskôr mimoriadne populárneho a často prednášaného autora 

medzi členmi. Pražské miestodržiteľstvo schválilo stanovy 12. marca a už tri dni na to spolok 

oficiálne zahájil svoju činnosť. Podľa stanov bolo hlavným účelom spolku: "sústreďovať 

                                                                                                                                                         
Slovenskej republiky v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave a Slovenským národným archívom 
v Bratislave, 2010, 288 s. ISBN 978-80-970434-0-7. 
 
 
15 Socháň sa narodil 6.6. 1862 vo Vrbici a počas svojho života stal významným národopiscom, spisovateľom, 

dramatikom a fotografom. Jeho záľuba v ľudových motívoch sa prejavila už pri výbere študijného oboru, 
kedy popri maliarskej akadémii študoval estetiku a národopis na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. 
Odtiaľ odišiel v roku 1885 študovať do Mníchova, čo mu prinieslo prvé skúsenosti s fotografovaním vedúce 
až k získaniu výučného listu fotografa v Prahe v roku 1889. Po návrate na Slovensko sa podieľal  spolu so 
spolkom Živena na organizovaní národopisnej výstavy v Martine v roku 1887. Neskôr sa stal 
spoluzakladateľom Muzeálnej slovenskej spoločnosti sídliacej takisto v Turčianskom sv. Martine. Svoje 
fotografické skúsenosti z Mníchova využil v Martine, kde riadil fotografický ateliér v priebehu rokov 1893 
až 1912 a venoval sa tvorbe národopisných fotografií. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol nútený 
emigrovať do Spojených štátov. Tam pôsobil ako redaktor slovenských novín do jeho návratu v roku 1919. 
Na Slovensku ďalej pokračoval v rôznych národopisných a múzejných činnostiach až do svojej smrti v roku 
1941. 

16 GÜNTHEROVÁ, Alžbeta. Nekrológ. Elán. 1941, roč. 11, č. 5, s. 5-6. 
 



Slovákov v Prahe sa zdržujúcich k vzájomnému sa vzdelávaniu, ušľachtilej zábave, pestovaniu 

literatúry a k podporovaniu chudobných členov." 17 Toto vzdelávanie malo prebiehať v rámci 

spoločných diskusií a referátov, ktoré si jednotliví členovia  pripravovali a prinášali na 

schôdzky. V priebehu neskoršieho trvania spolku a po istých úpravách k tomu pribudla aj 

snaha o pracovanie za česko-slovenskú vzájomnosť prostredníctvom oboznamovania českej 

verejnosti so slovenskou kultúrou a takisto hájenie záujmov študentstva. Práve Detvan 

zohrával dôležitú úlohu pri zlepšovaní česko-slovenských vzťahov.  Spolok sa stal zdrojom 

informácií o slovenských záležitostiach skrz svoje vlastné pôsobenie, ale aj vďaka pozývaniu 

významných slovenských predstaviteľov do Prahy či už pri príležitosti jubilejných osláv alebo 

iných významných udalostí. České povedomie o ich východných susedoch rozvíjali aj 

prednášky, s ktorými prichádzali členovia na večierky iných pražských spolkov, 

predovšetkým v 90. rokoch 19. storočia.  

 

Čo sa týka organizačného hľadiska, schôdze sa konali takmer vždy v sobotu večer v 

niektorom z pražských hostincov. K zmenám došlo jedine v prípade, že to dlhodobejšie 

nevyhovovalo niektorému z členov. Schôdzky sa skladali z oficiálnej a neoficiálnej časti. Pri 

oficiálnej časti bol prítomný policajný komisár dohliadajúci na apolitickú orientáciu stretnutí 

a začínala sa väčšinou hlásením jednotlivých spolkových funkcionárov, po nich nasledovali 

prípadné návrhy a nápady členov. V druhej fáze schôdzok Detvanci prednášali svoje práce a 

referáty, po ktorých prišla na rad diskusia a kritiky diel. Tie sa niekedy pretiahli do vášnivých 

debát, ktoré musela predseda predčasne ukončiť kvôli nedostatku času. Vtedy sa ukončila 

oficiálna časť a po odchode policajného komisára sa zahájila neoficiálna. Tá väčšinou 

spočívala z posedenia pri pive, po ktorom často nasledovalo spievanie slovenských ľudových 

piesní ako spomínajú jednotliví Detvanci. Členovia spolku boli rozdelení na činných - tých 

bolo spočiatku okolo 10, zakladajúcich - ktorými boli jednotlivci darujúci finančné čiastku 

nad určitú hranicu, ktorá sa v priebehu rokov menila,  potom prispievajúcich - ich členstvo 

spočívalo na báze materiálnych darov a občasných návštev, a čestných. Posledným 

spomenutým sa mohol stať len človek, ktorý svojou činnosťou výrazne pomáhal slovenskému 

národu alebo spolku, aj keď len v čisto inšpiratívnej rovine. Ním bol napr. Jozef Miloslav 

Hurban alebo Pavel Mudroň. Aj len samotná voľba Jozefa Miloslava. Hurbana čestným 

členom predstavovala v Detvane spornú záležitosť. Keďže Hurban predstavoval výraznú 

osobnosť národného hnutia, niektorí z radu členov sa obávali, že by v prípade zvolenia 

                                                 
17 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Stanovy slovenského spolku Detvan v 

Prahe. 



Hurbana čestným členom mohli byť vnímaní ako panslavisti a preto navrhovali zvoliť radšej 

Rudolfa Pokorného. 18 

 

2.2 Prvé roky pôsobenia spolku 

 
 Historicky prvé valné zhromaždenie sa konalo v miestnosti kaviarne starej Slávie v 

prítomnosti 12 členov19, počas ktorého boli zvolení funkcionári. Predsedom Detvana sa tak 

stal Jaroslav Vlček a jednateľom Pavel Socháň. Na každom stretnutí bol podľa dobových 

právnych opatrení ako pri stretnutí zahraničného spolku prítomný policajný komisár, ktorý 

kontroloval ich činnosť. V rámci mnou sledovaného obdobia však nedošlo k žiadnemu 

konfliktu alebo problému vyžadujúcemu si zákrok komisára. Práve naopak, niekedy sa 

stávalo, že sa sám zapájal do debát a vyslovoval svoj názor.  

 

 Počas svojich stretnutí vystriedali členovia Detvana mnoho miestností, v prvých 

rokoch to boli mimo Starej Slávie  predovšetkým: hostinec Anglická královna, U Míšků, U tří 

pivoněk a Libenská pivnice. Toto striedanie podnikov spočiatku nepredstavovalo väčší 

problém. Tým sa stalo až po nových prírastkoch v spolkovej knižnici, ktorú museli viackrát 

do roka prenášať z miesta na miesto. Práve zaisťovanie miestnosti sa stalo častou výčitkou na 

týždňových schôdzkach, predovšetkým v neskorších 90. rokoch. Samotné stretnutia sa svojou 

organizáciou nijak výrazne neodlišovali od iných spolkov. Najprv sa ozval predseda vítajúci  

prítomných, nasledovali správy funkcionárov a potom prišli príspevky jednotlivých členov. 

Tie mohli pozostávať z prednesu básne, kritiky literárnych diel, pôvodných prác alebo 

konkurenčných rečnení. Medzi prácami sa často objavovali niekedy viac, niekedy menej 

vydarené pokusy o preklady diel zahraničných autorov, ešte nepreložených do češtiny ani 

slovenčiny.  

 

 Najzaujímavejšou časťou týždenných schôdzok sa stali prednášky prítomných. Tie sa 

                                                 
18 Rudolf Pokorný bol český básnik, ktorý sa v svojich dielach výrazne venoval slovanským námetom, svojou 

tvorbou sa hlásil k ruchovcom. Pracoval v Prahe ako úradník a od roku 1878 aj ako spoluredaktor 
humoristického týždenníku Paleček, neskôr tiež jeho politicko satirickej prílohy Šotek. Takisto  tvoril 
významnú súčasť procesu pozdvihnutia českého povedomia o slovenskej kultúre, najmä prostredníctvom 
svojho diela Potulky po Slovensku. Udržiaval priateľské styky s viacerými slovenskými osobnosťami, mimo 
iných napríklad s Jozefom Miloslavom Hurbanom, podporoval slovenskú mládež v Prahe a podieľal sa na 
založení Knižnice československej. In: HOMOLOVÁ, Květa, Zdeněk PEŠAT a Mojmír OTRUBA. Čeští 
spisovatelé 19. a počátku 20. století: slovníková příručka. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982, s. 

19 Medzi týchto členov patrili zakladatelia - Pavel Socháň a Jaroslav Vlček, ďalšími boli - Juraj Čajka, Anton 
Muller, František Zachar, Štefan Pastorček, František Pucher, Pavel Kramár, Cyril Krčméry, Ján Šípka, 
Jozef Brežný a Pavel Gašpar. In: ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, 
Zápisnica z týždennej schôdze z 15. 3. 1882. 



týkali rozličných tém, či už inšpirovaných študijným odborom alebo skôr osobnou záľubou. 

Ich význam nespočíval len v literárnej hodnote príspevkov, i keď viaceré z nich sa stali 

základmi budúcich diel Detvancov, ale zdôraznila by som najmä ich možnosť ovplyvňovať a 

tým aj formovať názory ostatných členov. Mimo tento účel slúžili hlavne k vzdelávaniu 

prítomných a skrz dodatočné využitie v praxi  počas prázdnin v ich domovine aj k osvete 

medzi slovenským ľudom. Zároveň sa jednotlivé prednášky stali prameňom popisujúcim 

názorové posuny a prostredníctvom záverečnej diskusie nám umožnili sledovať aj celkové 

postoje členov voči určitým témam. Častými a mimoriadne obľúbenými námetmi prác boli 

cesty po Slovensku, opisy folklóru, medicínske rady týkajúce sa životného štýlu alebo rôzne 

historické motívy. Medzi najzaujímavejšie rečnenia, ktoré si získali u členov najviac pochvaly 

patrili napríklad cestopis Rudolfa Pokorného popisujúci cestu po Slovensku alebo Socháňov 

Kultúrne - historický nástin Slovenska, kde sa mimo iného zaoberal aj mnohoženstvom a jeho 

negatívnym vplyvom na spoločnosť. Práve na Socháňovej práci môžeme sledovať záujem o 

osvetovú činnosť medzi členmi a ich sprostredkovaním a neskorším tlmočením počas ich 

prázdninového pobytu na Slovensku aj šírenie osvetových myšlienok medzi vidieckym 

obyvateľstvom. Z praktického hľadiska boli zase nanajvýš užitočné práce o pôvode, vplyve a 

užívaní tabaku alebo prednáška vedená Krížom o manželstve z hľadiska hygieny, ktorá 

rozoberala svadby aj z hľadiska životného štýlu. Ako  poslednú by som spomenula prácu 

týkajúcu sa dôležitosti existencie slovenského kalendára. 20 

 

  No ani priateľská atmosféra v kruhu známych tvárí neotupila cit pre konštruktívnu, 

niekedy až zámerne urážajúcu  kritiku. Práve tá sa stala predmetom viacerých sporov medzi 

členmi, najmä keď sa jedinec cítil obeťou nespravodlivého útoku voči jeho verejnému 

vystúpeniu. Pre tento dôvod sa rozhodol zo spolku vystúpiť aj jeden zo zakladateľov, Pavol 

Socháň, potom čo si vypočul urážlivé hodnotenie od ďalšieho z členov, ku ktorému sa pridali 

aj iní z jeho okruhu priateľov. 21No kritikou nešetrili ani na dielach slovenských spisovateľov. 

                                                 
20 Kalendáre v 19. a na počiatku 20. storočia predstavovali mimoriadne dôležitú súčasť života slovenského 

obyvateľstva, keďže sa stali jedným z najčítanejších diel a ľudia s nimi prichádzali do kontaktu častejšie ako 
s rôznymi knihami. Zároveň boli oproti knihám o dosť lacnejšie, čo ich robilo obľúbenými u nižších a 
stredných vrstvách spoločnosti. Ich úlohu si čoskoro uvedomili aj vydavatelia, ktorí ich využívali na 
posilnenie národných hnutí. Maďarská strana ich tak používala k maďarizácii spoločnosti a slovenská zase k 
podpore národného povedomia, napríklad prostredníctvom rôznych dodatkov a príloh. Pavel Blaho tak 
doložil k svojej domovej pokladnici rubriku Čo máme čítať alebo informácie o pamätihodných udalostiach a 
mužoch. In. KOVÁČ, Dušan. Na začiatku storočia 1901-1914, s. 247. 

21 Táto aféra predstavovala prvý závažnejší konflikt medzi členmi v dejinách spolku. Jej podstatou sa stalo 
kritické hodnotenie prednesenej Socháňovej práce Fridrichovským, čo považoval Socháň za neprípustné. Po 
zamietnutí prvotnej Socháňovej požiadavky vyhodenia Fridrichovského, jeho kritika, predloženej na schôdzi 
23.12. 1884 a neúspešnej snahe o zmierenie oboch strán došlo k eskalácii konfliktu. Formulácia kritiky 
pochádzajúca od Fridrichovského  viedla k odstúpeniu troch členov spolku, konkrétne Socháňa, Migru a 
Styka. Avšak všetci traja sa po krátkom čase opätovne vrátili. In: ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond 



Niektoré z nich sa pokúšali uverejniť, ako to bolo aj v prípade Vlčkovej kritiky na zbierku 

Slzy osudu od Cyrilla Gallaya, ktorú sa pokúšal vydať vo Vajanského Slovenských 

pohľadoch.22 Medzi najčastejšie výčitky patrili pripomienky k slovnej zásobe, gramatike či 

syntaxi. Obzvlášť kritickí boli k používaniu čechizmov alebo germanizmov v textoch.  

 

           Hoci väčšina schôdzok prebiehala stereotypne, občas sa objavila snaha niektoré zo 

stretnutí tematicky prispôsobiť blížiacim sa výročiam. Tak bola venovaná jedna z prvých 

schôdzok pamiatke Andreja Sládkoviča23, čomu bol patrične prispôsobený aj program. Ten sa 

skladal z prednášky o význame Sládkoviča v slovenskej literatúre a z recitácii jeho diel 

nacvičených členmi Detvana. Podobné večery sa konali aj pri iných výročiach, napríklad 

jeden z večerov bol venovaný Jánovi Bottovi alebo Samovi Chalúpkovi. Okrem pripomenutia 

si významných osobností slovenského literárneho neba sa stali tematické stretnutia nástrojom 

oslovenia širšej verejnosti a tým aj upozornenia na činnosť spolku. Zúčastňovali sa ich nie len 

členovia Detvana, ale aj mnohí hostia z viedenského Tatranu a predstavitelia českého 

verejného života. Medzi opakovaných hostí patrili napríklad Rudolf Pokorný, Josef Ladislav 

Píč alebo Jan Herben, ktorý na schôdzke z 18. mája 1883 predniesol prácu O súčasných 

pomeroch Čechov k Slovákom.24 Zaoberal sa v nej už na začiatku kapitoly spomínaným 

jazykovým rozkolom, dôvodmi k uzákoneniu slovenčiny, ale zároveň aj príčinami českého 

požiadavku jednoty. Svojou prácou sa teda snažil priblížiť k sebe obe strany konfliktu a tým 

zmierniť prípadné napätie medzi prítomnými. 

 

Ako jeden z hlavných účelov spolku bolo vytýčené vzájomné vzdelávanie sa. K tomu 

mala ako prostriedok slúžiť spolková knižnica. Tá bola ustanovená po prvých daroch od 

svojich členov a zo začiatku prebývala u Pavla Socháňa. V okamihu svojho zrodu sa skladala 

z 55 kníh darovaných členmi, no už v októbri 1882 sa jej stav rozrástol na viac než 300 diel, 

pri čom takmer tretina z nich pochádzala od zakladateľa spolku, Jaroslava Vlčka.25 Jej 

počiatočnú základňu tvorili predovšetkým príspevky Detvancov, ale čoskoro s rozšírením 

                                                                                                                                                         
spolek Detvan, karton B 522, Zápisnica z výborovej schôdze z 4. 1. 1885.  

22 Slovenské pohľady s podtitulom Časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku boli časopisom generácie 
Svetozára Hurbana Vajanského, Jaroslava Vlčka alebo Pavla Országa Hviezdoslava. Začali vychádzať v 
roku 1881 a ich redaktormi bol Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty, obidvaja mimo toho prispievali 
svojimi článkami do Národných novín. Pohľady mali prevažne vedecko-literárny charakter a kvôli ich 
zameraniu na literárnu kritiku si ich pravdepodobne vybral aj Jaroslav Vlček.   

23 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 20. 4. 
1882. 

24 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 18. 5. 
1883. 

25 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 20. 10. 
1882. 



správy o existencii spolku začali svoju priazeň v podobe hmotných darov prejavovať aj 

priatelia zo Slovenska. Darcovia boli často z kňazských radov, čo potvrdzuje aj príklad 

Karola Ruppeldta, evanjelického kňaza a skladateľa ľudových piesní, ktorý prispel Detvanu 

značným množstvom kníh. No aj napriek štedrým darom zostávala knižnica chabo 

zaopatrená. Ako nádejné riešenie tejto situácie videli uverejnenie vyzvania k darovaniu kníh 

do Národných Novín. To malo síce za následok zvýšenie počtu diel, ale veľakrát sa jednalo 

o nevhodnú alebo prebytočnú literatúru pozostávajúcu z nálezov v domácej knižnici. 

26Prínosným sa stal aj dar, respektíve zdedenie knižnice bývalého študentského spolku Zora v 

Bratislave v roku 1884, ktorého členom bol aj jeden z radov Detvana, Žigmund Pauliny-Tóth.   

 

 Spolková knižnica bola tvorená prevažne publikáciami českých a spismi súčasných 

slovenských autorov. Hoci sa snažili získať aj staršie spisy zo Slovenska, ich snaha 

nepriniesla primeraný výsledok. Tie sa im podarilo zohnať až v neskoršom období a to 

odkúpením z pozostalosti Jozefa Miloslava Hurbana a Rudolfa Pokorného, ktorý počas svojho 

života venoval spolku mnoho cenných zväzkov kníh. Dôležitou súčasťou knižnice boli tiež 

študijné materiály. Keďže väčšina členov bola zároveň študentmi medicíny, veľké množstvo z 

tých materiálov tvorili lekárske učebnice, ktorých počet ešte narástol v priebehu 90. rokov 

spolu s príchodom nových tvárí. Tak sa v knižničných policiach objavovali práce týkajúce sa 

anatómie, patológie, očného lekárstva či hygieny. 27 Detvan odoberal aj viacero časopisov, pri 

čom sa časť z nich podarilo získať zadarmo uprosením vydavateľov. Tieto vydania potom 

kolovali medzi členmi každý mesiac, aj keď značným problémom sa stala nepravidelnosť ich 

vrátenia do knižnice, na čo mnohí z nich zabúdali a tak sa vydané čísla hromadili u 

jednotlivých čítania-chtivých členov. Medzi obzvlášť obľúbené patrili napríklad Národné 

noviny, Národní Listy, Černokňažník, Čas, Slovenské pohľady alebo Hlasy z vysokých škol. 

Niektorí členovia mali záujem aj o odoberanie uhorských novín, čím by si mohli udržiavať 

prehľad o aktuálnych udalostiach na Slovensku. Pomoc s obstarávaním maďarskej tlače im 

poskytol spolok slovenských študentov v Pešti, ktorý ich zaslal výmenou za prebytočné knihy 

z Detvanskej knižnice. Jednalo sa konkrétne o niekoľko dielov Budapesti Hírlap a Egyetértés. 

28Od roku 1885 sa súčasťou spolkovej knižnice stal časopis Dom a škola, ktorý predstavoval 

jeden z najvýznamnejších a najdlhšie vychádzajúcich slovenských časopisov venujúcich sa 

                                                 
26 Za nevhodnú literatúru bola členmi považovaná prevažne beletria nízkej kvality alebo literatúra pre vekovo 

mladšie skupiny, poprípade určená iným skupinám obyvateľstva. Tá bola každý semester po kontrole stavu 
knižnice knihovníkom spísaná, predložená spolkovému výboru a  následne zasielaná na potrebné miesta po 
Slovensku. 

27 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 522, Inventár spolkovej knižnice. 
28 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 522, Zápisnica z výborovej schôdze z 16. 3. 

1884.  



pedagogike.  

 

Mimo problémov vyvolaných vplyvom vonkajšieho sveta sa musel Detvan potykať aj 

s vnútornými problémami spôsobenými z radov jeho vlastných členov. Jeden z tých 

pravdepodobne najzávažnejších predstavovalo omeškané platenie členských príspevkov, ktoré 

mimo finančnej pomoci prispievajúcich členov tvorili jediný príjem spolku a boli vitálne pre 

jeho ďalší rozvoj. Neplatenie bývalo pravidelne vyčítaným bodom programu už od roku 1883, 

pri čom sa zakaždým snažili nájsť optimálne riešenie pre spolok aj pre samotných, prevažne 

chudobných členov. No napriek preberaniu tohto problému na viacerých schôdzach zostávalo 

jediným výsledkom spolkových dohadov len upozorňovanie a čítanie mien neplatičov.  

 

2.3 Interakcie s inými študentskými spolkami 

 
Už na prvej schôdzi sa Detvanci rozhodli dať o svojej existencii vedieť ich bratskému 

spolku slovenských študentov vo Viedni, Tatranu. 29 Jeho člen, Emil Stodola, študent práva a 

budúci signátor Martinskej deklarácie, sa zároveň prihlásil za prispievajúceho člena.  S 

Tatranom udržiavali Detvanci počas jeho celej existencie živé styky, hoci sa ich vrúcnosť 

časom zakolísala.  O priateľskom vzťahu s viedenskými bratmi by mohlo svedčiť aj 

menovanie Tatranu dedičom v prípade zániku spolku slovenských študentov v Prahe 30 a o 

niekoľko rokov nasledované zvolenie Detvana ako dediča majetku Tatranu. No tento samotný 

akt bol podľa môjho názoru skôr prejavom pragmatickosti členov než demonštráciou blízkosti 

jednotlivých strán. Rozdiel v názorovej orientácii oboch spomínaných spolkov môžeme vidieť 

na príklade žiadosti, s ktorou sa obrátil Tatran na pomoc ich pražskej alternatíve. Jednalo sa o 

súhlas Detvana s ohradením voči článku Františka Šimáčka uverejnenom  v 46. čísle časopisu 

Svetozor. Viedenskí študenti zostali pobúrení tvrdením Šimáčka, že český národ v Čechách, 

na Morave, v Sliezsku a na Slovensku pozostáva z mnoho sto tisícov rodín. Oni na Slovensku 

poznali len národ slovenský a v tomto duchu požadovali aj osvedčenie od Detvana, ktoré však 

napriek svojej počiatočnej istote nedostali. 31 Predstavenstvo Detvana to považovalo za 

zveličenie celej situácie a argumentovali svojou láskou k všetkým Slovanom. 32 V prvom rade 

sa však necítili byť splnomocnení na to, aby mohli v tejto záležitosti hovoriť v mene celého 

                                                 
29 Tatran bol slovenský akademický spolok založený 25.2. 1869 a fungoval až do roku 1892, kedy došlo k 

zastaveniu jeho činnosti. To bolo podnetom pre vytvorenie nového akademického spolku Národ, ktorý bol 
založený J. Wagnerom a P. Blahom v tom istom roku.  

30 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton A 334, Korešpondencia  za rok 1883. 
31 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton A 334, Korešpondencia za rok 1884. 
32 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton A 334, Korešpondencia za rok 1884. 



slovenského národa. Na tejto záležitosti môžeme sledovať rozdielny vzťah oboch spolkov k 

českému ľudu. Zatiaľ čo Tatran sa prikláňal skôr k martinskému konzervatizmu, 

odmietajúcemu česko-slovenskú vzájomnosť, pražskí študenti videli v Čechoch možnosť 

obojstranného rozvoja a pomoci s národným hnutím.  Aj keď nesmieme ignorovať vplyv, 

ktorý mala na Detvancov ich situácia z geografického hľadiska. Sami existovali v centre 

niekdajšieho českého kráľovstva, takže ich odpoveď musela obsahovať aj isté diplomatické 

prvky.  

 

Menej dynamicky sa vyvíjal vzťah so spolkom slovenských študentov sídliacim v 

Budapešti. Ich vzájomné interakcie pozostávali prevažne zo zdvorilostných listov a z 

pozvánok na večierky. Asi  najpriateľskejším počinom počas približne 20-ročného pôsobenia 

Detvana bolo zaslanie prebytočných kníh do Budapešti. Na oplátku mali zase pražskí študenti 

zdarma obdŕžať niekoľko exemplárov maďarských novín.  

 

 Medzi ostatné spolky, s ktorými Detvan nadviazal styk počas prvého roku svojho 

pôsobenia, patrí Moravská beseda33, spolok založený za účelom zoznamovania Moravanov, 

Slezanov a Slovákov. S ňou sa zúčastnili spoločných aktivít ako boli rôzne výlety alebo 

večierky, na ktoré od nich dostali Detvanci pozvanie. Spolu tak podnikli cestu parníkom do 

Chuchle, vtedy obľúbenej výletovej destinácie. Beseda sa stala aj štedrým darcom rôznych 

predmetov, spočívajúcich z kníh českých autorov, podobizne Šafárika až po vstupenky na 

koncert. Priateľské vzťahy mali aj s ostatnými akademickými spolkami, s ktorými si 

vymieňali pozvania na rozličné udalosti. Medzi inými to boli Spolek mediků českých, Sázavan 

alebo Akademický čtenářský spolek. So snahou o realizáciu spoločného projektu sa na Detvan 

obrátil aj spolok Slávia.34 Jednalo sa konkrétne o plán na spojenie všetkých existujúcich 

slavianskych spolkov v Prahe, pri čom mala byť na rokovanie o tejto záležitostí vyvolená 

delegácia aj z radov slovenských študentov. O vzájomnú spoluprácu sa snažila aj Umělecká 

beseda a to skrz organizáciu spriateleného večera venovanému jednému z inšpiratívnych 

slovenských spisovateľov. 35 

 

                                                 
33 Nápad na založenie Moravskej besedy vznikol z popudu moravských študentov a členov spolku Radhošť. Jej 

účelom bolo, mimo podpory Radhošťa, organizovanie spoločenských večerov a zoznamovanie Moravanov, 
Slezanov a Slovákov prebývajúcich v Prahe. In: PIVODOVÁ, Daniela. Moravská kultura v činnosti spolků a 
folklorního hnutí v Praze od druhé poloviny 19. století do současnosti. Brno, 2011, Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ustav evropské etnologie, s. 18. 

34 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 7. 7. 
1882. 

35 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319,  Zápisnica z týždennej schôdze z 31. 1. 
1883. 



 

2.4 Detvan a verejný život 

 

 Aj napriek počiatočným úspechom sa Detvanu nepodarilo podľa ich názoru vytvoriť o 

sebe dostatočne pozitívny obraz u väčšiny českej, ale i slovenskej verejnosti. Členovia sa 

sťažovali predovšetkým na nesprávne ponímanie účelu spolku v očiach jeho neprajníkov, 

i keď to nemuselo odpovedať reálnej situácii.36 Preto bolo dôležité náležite odprezentovať 

spolok pred čo najrozmanitejšou skupinou ľudí. Riešenie problému by poskytla organizácia 

slávnostného večera, s ktorej návrhom prišiel jeden z členov, Josef Brežný.  Avšak táto 

možnosť so sebou prinášala aj viacero problémov. Obzvlášť komplikovanou sa stala otázka 

pomenovania večera buď ako slovanského alebo slovenského. Prívlastok slovanský 

umožňoval adresovať širšiu vrstvu obyvateľstva a zároveň poskytoval istú formu "záštity", aj 

keď negatívom bolo, že slovanských večerov bol v českom prostredí väčší počet. Preto by im 

pomenovanie slovenský mohlo umožniť vykročenie zo stereotypu. Nakoniec sa rozhodli 

zorganizovať slávnostný večierok na počesť Svetozára Hurbana Vajanského, významného 

slovenského spisovateľa a neskoršieho „protivníka" Tomáša Garrigua Masaryka. S 

Vajanským udržiavali Detvanci priateľské styky aj v nasledujúcom období. Ovplyvnení týmto 

priateľstvom  sa uzniesli oceniť ho za jeho zásluhy pre slovenskú literatúru, a to konkrétne za 

jeho básnickú zbierku Tatry a more v podobe obdarovania zlatým perom. Odovzdanie 

prebehlo počas slávností spolku Živena v auguste 1883. Ďalší slávnostný večer bol 

zorganizovaný pri príležitosti otvorenia Národního divadla, kedy prišlo Prahu navštíviť 

viacero osobností a predstaviteľov národného života na Slovensku, pre ktorých usporiadal 

Detvan menšie posedenie. Avšak večierok na počesť hostí z domoviny priniesol pre spolok 

mimo iného aj zhoršenie vzťahu s pražským policajným prezídiom a viedol až k vydaniu 

napomenutia. No tomuto konfliktu sa budem podrobnejšie venovať až v ďalšej podkapitole. 

Veľkú obľubu si u svojich kolegov - akademikov získali oslavou na Žofíne venovanou 

Samuelovi Tomašíkovi a 50. ročnému jubileu slávnostnej piesni Hej, Slováci.37 

 

 Hoci sa Detvanu podarilo nadviazať vrelé styky s viacerými českými a slovenskými 

spolkami, či už akademickými alebo inými, stále sa im nedarilo získať požadovanú priazeň 

                                                 
36 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z valnej hromady z 20. 10. 

1882. 
37 Samotná pieseň vznikla v roku 1834 počas Tomašíkovej navštívil Prahu a v priebehu 19. storočia sa zaradila k 

obľúbeným piesňam medzi slovanskými národmi. Počas existencie prvej Slovenskej republiky bola dokonca 
hymnou. 



verejnosti. V rámci Čiech bolo dôležité predovšetkým vylepšiť zažitý obraz o obyvateľoch 

slovenského vidieku. Niektorí členovia spolku vo svojich spomienkach zmieňujú, že väčšina 

z ľudí prichádzajúcich zo Slovenska za prácou alebo za štúdiom, bola pražskými obyvateľmi 

považovaná za jednoduchých a pomerne nevzdelaných drotárov.38 Preto sa Detvanci snažili 

pozdvihnúť aspoň názor na slovenskú mládež a oboznámiť ich s krásou domácej kultúry 

prostredníctvom rozličných aktivít. Ako sami uviedli na schôdzi v roku 1882, chceli zo 

svojich členov vychovať: "hlásateľov pravdy, obhajcov práva, ušľachtiteľov mravov, živiteľov 

osvety a buditeľ rodoľudstva a vlastenectva“.39 Práve v duchu týchto ideálov sa rozhodli uctiť 

si pamiatku zosnulého slovenského študenta, Jakuba Holuba. Dohodli sa na vytvorení zbierky 

na vystavanie jeho pomníku na občianskom cintoríne, ktorá mala byť uložená na súkromnom 

účte v banke, až dokiaľ nenazbierajú dostatočnú sumu. No aj po niekoľko ročnej snahe sa im 

nedarilo v tejto záležitosti pokročiť. K zakúpenie pozemkov na Olšanskom cintoríne došlo až 

v roku 1885. 40 

 

 

2.5 Prijatie uhorskou a rakúskou vládou 

 

 No pomerne negatívne hodnotenie ich čakalo v domovine na Slovensku, a to zo strany 

uhorských úradníkov. Už v prvých mesiacoch svojho pôsobenia sa museli potykať s 

obvinením podaným uhorským ministrom kultu a výučby, Augustínom Trefortom. Ten vydal 

v 19. 5. 1882 nariadenie obviňujúce študentov z Uhorska študujúcich na pražskej vysokej 

škole, konkrétne členov Detvana, z panslávskeho myslenia, národne agitačnej činnosti a 

poburovania.41 Prvú prameňmi podloženú reakciu spolku môžeme datovať do novembra, 

kedy sa členovia rozhodli kvôli uhájeniu dobrého mena Detvana reagovať zaslaním správy o 

svojej podrobnej činnosti Národným novinám. Tá pozostávala zo zápisu z valnej hromady 

konanej 17. novembra a z prípisu odmietajúceho toto obvinenie ako založené na 

nepodloženom tvrdení. Takisto sa snažili ohradiť prostredníctvom českých a maďarských 

novín, pokiaľ by boli ochotné vytlačiť ich správu. Jeden exemplár bol zaslaný pražskému 

policajnému prezídiu, ktoré žiadali, aby k nemu pridali svedectvo od svojho komisára 

                                                 
38 Detvan 50. rokov v Prahe. Rozpomienky, štúdie, úvahy. Praha: Matica slovenská, 1932, s. 8. 
39 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 27. 10. 

1882. 
40 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 27. 5. 

1885. 
41 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 27. 10. 

1882. 



potvrdzujúce, že Detvan dodržiava stanovy a nevenuje sa nijakým politickými otázkam ani 

agitáciám. S tým však prezídium nesúhlasilo, ale za to im ponúklo možnosť zaslať ich 

ohradenie služobnou cestou, ak by ho spolok nechcel poslať sám. 42 Zároveň zmienené 

ohradenie predstavuje poslednú zaznamenanú reakciu Detvana na toto obvinenie. No táto 

situácia ešte neskončila pre uhorskú vládu, ktorá nenasledovala študentského príkladu a 

zostala v celej záležitosti naďalej aktívna. To mohlo byť spôsobené najmä tým, že v tom 

videla príležitosť ako zamedziť vplyv budúcej slovenskej inteligencie zoskupujúcej sa v 

Detvane na domácu mládež. A tak sa pre úspešné dosiahnutie tohto cieľa umienili narušiť 

akýkoľvek kontakt spolku so slovenskou mládežou. No aj napriek tomu sa darilo niektorým 

členom naďalej pokračovať v komunikácii skrz vzájomnú korešpondenciu, čo samozrejme 

vyvolalo nevôľu uhorskej strany. Preto sa štátny sekretár na ministerstve školstva, Gedeon 

Tanarky, v priebehu druhej polovice roku 1882 rozhodol obrátiť na uhorské školy s 

varovaním, aby sa mali na pozore pred vplyvom Detvana, ktorý mal svojou činnosťou s 

neželaným efektom zasahovať do výchovy mládeže. Tomu sa mali vyhnúť obmedzením 

možnosti vzájomnej komunikácie a tým aj ďalšiemu šíreniu panslavistických myšlienok.  

 

Detvan sa však nedostal do rozporu len s uhorskou vládou, ale k istým problémom 

došlo aj s ich českými bratmi. Sporným momentom sa stalo už spomínané zorganizovanie 

slávnostného večera na počesť hostí zo Slovenska, ktorí zavítali do Prahy pri príležitosti 

otvorenia Národného divadla, teda konkrétne časť po odchode dozerajúceho policajného 

komisára. Večierok sa konal 21. novembra 1883 a bol  podľa ohláseného programu 

sprevádzaný živou hudbou, tancami a priateľskou rozpravou. Problém mal však nastať po 

skončení oficiálnej časti okolo jedenástej večer, keď komisár opustil zábavu. Policajné 

prezídium bolo upozornené, že hneď po jeho odchode boli prednesené reči prítomných hostí, 

ktoré neboli v programe uvedené. Pre objasnenie charakteru týchto príhovorov si predvolali 

vtedajšieho predsedu spolku a študenta medicíny, Pavla Kramára. Podľa jeho výpovede sa 

však jednalo len o spontánne reči pozvaných priateľov spolku. Ako prvý sa mal ozvať 

redaktor Národných novín a iniciátor založenia spriateleného spolku Živena, Ambro Pietor, 

ďakujúci sa početnú návštevu večierku. Po ňom nasledoval už vyššie zmienený Svetozár 

Hurban Vajanský, ktorý sa prihováral k českej mládeži ako literát a upozorňoval, aby v 

budúcnosti nehľadali svoje ideály v zahraničí, ale snažila sa ich nájsť v domácom prostredí. 

Ako ďalší v poradí sa slova ujal právnik Matúš Dula zdôrazňujúci, že slovenskí mladíci majú 

prirodzené a historické právo na štúdium na Karlovej univerzite, keďže tam pred nimi 
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prednašáli slovenskú vzdelanci ako napríklad Jesenský. Po týchto prejavoch mali nasledovať 

ešte ďalšie, na ktoré sa však už Kramár dobre nerozpamätal. Na svoju obhajobu, ako predsedu 

zodpovedajúceho za večierok, vyslovil len, že sa po skončení oficiálnej časti necítil 

oprávnený zasahovať do priebehu a rušiť tým hostí. 43 Síce sa žiadne ďalšie vypočúvanie v 

tejto záležitosti nekonalo, spolku bolo 16. januára 1884 udelené prísne napomenutie za vyššie 

spomínané príhovory, spev slovenských národných piesní a podľa určitých svedkov aj ruskej 

hymny.  

 

                                                 
43 NA, fond Policejní prezídium I, spolky, karton č. 1042. 



3. Doba Mateja Bencúra (1885 - 1890) 
 

 Po uplynutí prvých období dochádzalo k výmene hlavných predstaviteľov spolku, po 

ústupe Pavla Socháňa sa tak popri stálych tvárach ako bol napríklad Pavol Kramár alebo Cyril 

Krčméry, začali objavovať aj nové. Mimoriadne aktívnymi z radu nových členov sa v 

nadchádzajúcom období stali Matej Bencúr a Ladislav Nádaši, neskôr poprední slovenskí 

autori známi pod pseudonymami Martin Kukučín a Ján Grob alebo Ladislav Nádaši-Jégé. Dá 

sa povedať, že postava Bencúra pôsobila ako literárny vzor medzi ostatnými členmi, ktorí s 

ním porovnávali svoje spisovateľské schopnosti. Mimo to však pomohol pozdvihnúť celkovú 

literárnu úroveň spolkových aktivít a vylepšil tým aj predstavu o schopnostiach 

predstaviteľov Detvana. Práve rozvoj literárnej činnosti členov predstavoval jednu z 

podmienok pre existenciu budúcej možnosti vytvárania názorov na dianie na Slovensku, 

osamostatnených od martinského centra. Pri tvorbe svojich prác boli Detvanci nútení 

premýšľať nad ich vlastným vnímaním situácie, čo viedlo k uvedomeniu si rozdielov oproti 

názorom Slovenskej národne strany. Za túto príležitosť vďačíme Bencúrovemu 

predsedníctvu, počas ktorého sa snažil motivovať členov k ich samostatnej autorskej tvorbe. 

Keďže Bencúr predstavoval dôležitú súčasť vývoja spolku, rozhodla som sa jeho osobe a 

pôsobeniu venovať celú podkapitolu.  

 

3.1 Matej Bencúr: Život a pôsobenie v spolku 

 
 Bencúr sa narodil roku 1860 do roľníckej rodiny v Jasenovej. Vyrastal v pomerne 

vzdelanom prostredí, obaja jeho rodičia boli gramotní, čím sa značne odlišoval od časti 

slovenského vidieku.44 Síce ako dieťa patril skôr medzi priemerne šikovných študentov, od 

začiatku uňho môžeme sledovať vyššie ambície.  Základy svojho vzdelania získal na 

gymnáziu v Revúcej, na ktorom vyučoval Ivan Branislav Zoch, neskorší autor prvej 

slovenskej učebnice fyziky, geometrie a spoluautor Prvej hrvatskej  enciklopedije. Po jeho 

zavretí v roku 1874 vystriedal ešte školy v Martine a Banskej Bystrici, až sa dostal na 

maďarskú učiteľskú preparandiu v Kláštore pod Znievom. Aj napriek počiatočnému nezáujmu 

                                                 
44 Slovenský literárny historik Július Noge dáva zvýšenú úroveň vzdelania v Jasenovej do súvislosti najmä s 

pôsobením Ctibora Zocha, ktorý tam od roku 1837 zastával pozíciu miestneho farára. Zoch sa snažil o 
pozdvihnutie gramotnosti a všeobecného rozhľadu obyvateľstva skrz nedeľnú školu, novo založenú knižnicu 
alebo pomáhal spoločnosti protialkoholickým spolkom. In: NOGE, Július. Martin Kukučín tradicionalista a 
novátor. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1975, s. 12. 



sa stáva výpomocným učiteľom v rodnej Jasenovej, kde sa podľa vlastných slov snažil naučiť 

deti myslieť a nie len memorovať informácie.45 No post učiteľa neznamenal koniec jeho 

ďalších ambícií, čoho dôkazom je jeho odchod v roku 1884 do Šoprone za účelom 

absolvovania maturity. Spolu s ním tam gymnázium navštevoval aj Dušan Makovický, jeden z 

budúcich členov Detvanu. Jeho nasledujúce kroky ho priviedli na štúdium teológie v 

Bratislave, odkiaľ však po krátkom čase odchádza študovať medicínu do Prahy.  46 Za člena 

Detvana sa Bencúr prihlásil v roku 1885 a počas svojho členstva zastával rôzne pozície od 

zapisovateľa až po predsedu, ktorým bol niekoľko období po sebe. Avšak po dvoch rokoch 

pôsobenia v úlohe hlavy spolku sa rozhodol odmietnuť ďalšiu voľbu za predsedu počas roku 

1889 aj proti vôli niektorých členov. Svoje rozhodnutie zdôvodnil čiastočnou zmenou v  

orientácii spolku, kedy už členovia nevenovali toľko času literatúre a prezentovaniu svojich 

vlastných prác a referátov, ale začali sa v nich prebúdzať túžby po širšom politickom 

programe. Dovolím si tvrdiť, že obdobie Bencúrovho predsedníctva predstavovalo zlaté 

obdobie literatúry a rozvoja vlastných písomných prejavov v Detvane. V spolku bolo počas 

neho prednesených mnoho referátov, ale aj pôvodných prác predstavujúcich prvé verejné 

demonštrácie ich literárnych schopností. Medzi najčastejšie sa objavujúce príspevky patria 

diela z pier Ladislava Nádašiho, Jozefa Brežného a samotného predsedu, Mateja Bencúra. 

Nanajvýš pozitívne píše o hodnote literárnych diel prinesených na sobotné schôdzky aj Vavro 

Šrobár v svojich pamätiach: „Schôdzky v Detvane stály na vysokej úrovni literárnej. Kukučín 

čítaval z rukopisu svoje kresby, novely, vtedy už stál na vrchole svojej literárnej tvorby. 

Nádaši, znalec niekoľkých európskych jazykov, písaval pod menom Ján Grob do Národných 

novín besedenice a svojou ostrou iróniou naháňal strachu nám mladším, ktoré sme sa 

odvažovali nesmelým krokom stúpať k slovenskému Parnasu.“47 

 

 Nanajvýš populárnymi sa stali prednášky vedené na jednotlivých schôdzach. Ich 

tematika bola veľmi rôznorodá a pohybovala sa naskrz medicínsky ladenými prácami až po 

etnické zaujímavosti. Časté práce z oblasti lekárstva súviseli najmä s vysokým počtom členov 

z radov študentov lekárskej fakulty. S narastajúcim nacionálnym cítením korešpondovala aj 

čoraz viac prejavujúcejšia sa záľuba v témach týkajúcich sa regionálnych špecifík a dejín 

                                                 
45 Noge, Július: Martin Kukučín. Tradicionalista a novátor, s. 34. 
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ktorej bol súčasťou, s maďarskou vládou, po čom mu malo hroziť takmer isté vyhodenie. Július Noge však 
spochybňuje presviedčaciu silu tohto konfliktu a do popredia kladie skôr naliehanie jeho kamaráta Dušana 
Makovického a príťažlivosť pražského prostredia prinášajúceho nádej na väčšiu nezávislosť v povolaní 
lekára. To mohlo byť obzvlášť motivujúce najmä po šiestich rokoch v pozícii učiteľa, ktorá so sebou 
prinášala aj plnenie povinností rechtora. In: Noge, Július: Martin Kukučín. Tradicionalista a novátor, s. 80. 

47 ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života, s. 153. 
 



rôznych kútov Slovenska. O záujme členov o slovenskú históriu svedčí aj výskyt diel 

týkajúcich sa regionálnych dejín v spolkovej knižnici. Ako príklad by som uviedla zakúpenú 

prácu Štefana Mišíka, v ktorej popisuje dejiny Spiša.48 No oblasť ich záujmov nebola 

limitovaná len priestorom budúceho Česko-Slovenska, ale snažili sa rozširovať svoju myseľ 

aj o poznatky z európskej literatúry. To môžeme sledovať pri referátoch na diela francúzskych 

autorov, Henryho Murgera a Victora Huga, alebo pojednanie o preklade Mahábháraty a 

Rámájany. Istý priestor na stretnutí venovali aj diskusii nad prácou o Darvinovej 

descendenčnej teórii. Spolu s nárastom odvahy ku prezentovaniu svojich prác, však narastal u 

niektorých členov aj zmysel pre tvrdú kritiku.49 To práve viedlo k opačnému účelu, než jej 

autori zamýšľali a už v priebehu prvej polovice roku 1889 môžeme sledovať pokles počtu 

prednesených prác, ako aj obranné reakcie členov na kritiku od ich kolegov. Dočasnú úľavu 

od povinnosti prednášať pre nováčikov v Detvane predstavoval schválený návrh Pavla 

Socháňa, podľa ktorého sa mali na schôdzach pravidelne rozoberať a posudzovať diela 

slovenských spisovateľov. Motivujúci účinok mal mať naopak návrh odmeňovať autorov 

kvalitných a zaujímavých referátov. S podobným návrhom prišiel Socháň už na schôdzi z 9. 

novembra 1882, kde navrhol obdarovať talentovaných rečníkov knihou. Avšak tento návrh 

bol väčšinou členov zamietnutý, no tie mimoriadne dobre napísané práce mali byť uložené 

v spolkovom archíve, kde sa už však bohužiaľ nedochovali. Definitívne schválené odmeny za 

práce boli až v roku 1895.50 

 

 Mimo očividný prínos pre slovenský literárny realizmus vďačíme Bencúrovi aj za 

popis vzťahov v rámci spolku, ktorý uverejnil v svojom diele Pražské črty a zápisky v 

súčasnosti uloženom v Literárnom archíve Národního muzea v Prahe.51 Z neho sa môžeme 

dozvedieť aj detaily týkajúce sa života Detvancov alebo "Národu", ako sa členovia medzi 

sebou hovorovo nazývali. Ako vyplýva z Bencúrovho diela, mimoriadne miesto v ich živote 

zastával český básnik Rudolf Pokorný, vždy ochotný poskytnúť študentom pomoc. Hoci Praha 

pre nich síce nepredstavovala natoľko neznáme prostredie, vďaka blízkosti českej a 

slovenskej kultúry, stále bolo potrebné sa v nej nejako zaopatriť proti nepriaznivým 
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okolnostiam. Preto sa rodičia prichádzajúcich mladíkov snažili zabezpečiť aspoň minimálnu 

formu dozoru a pomoci prostredníctvom svojich nadviazaných známostí. Práve s týmto v 

niektorých prípadoch vypomáhal Rudolf Pokorný. Naňho sa obrátil aj Samo Daxner prosiaci 

o upovedomenie Detvancov a o dozor nad jeho synom Štefanom, ktorého prvý pokus o 

štúdium medicíny vo Viedni nedopadol úspešne.52 Otázky ohľadom dobročinnej finančnej 

výpomoci mal naňho zase Eugen Krčméry.53 Avšak na Pokorného sa neobracali len 

ustarostení rodičia, ale i niektoré významné osobnosti českého alebo slovenského verejného 

života. Medzi ne patril novinár Ambro Pietor odporúčajúci sľubného novelistu Mateja 

Bencúra54 alebo Jaroslav Vlček informujúci sa o špeciálnej podpore pre nadchádzajúceho 

Detvanca, Jozefa Brežného. 55 Budúcemu predstaviteľovi slovenského realizmu však uľahčil 

študentský život aj v iných ohľadoch a to napríklad pozvaním ho spolu s kamarátom zo 

spolku, Jánom Slabejom, na štedrovečernú večeru.56 O Pokornom sa Bencúr všeobecne 

vyjadruje ako o záchrannom lane pre všetkých chudobnejších Slovákov v Prahe, ktorým 

ochotne poskytoval pomoc.57 

 

 Ďalšou možnosťou ako si zabezpečiť finančnú výpomoc predstavoval podporný 

spolok Radhošť58 založený už v roku 1869. Ten vnímal ako významnú súčasť ich života v 

Prahe tiež Bencúr.  Radhošť im poskytoval podporu nie len vo forme obedov v reštaurácii u 

Kornelu na Karlovom námestí, ale neskôr aj v podobe finančných príspevkov. Tak to bolo v 

prípade Bencúra, v tom čase prebývajúceho u svojho kamaráta a člena Detvana, Dušana 

Makovického, budúceho osobného lekára Tolstého v Jasnej Polane. Zároveň sa sami Detvanci 

rozhodli stať prispievajúcim členom Radhošťa za celý spolok. Na počesť tohto priateľstva sa 

takisto mienili usporiadať slávnosť v prospech Radhošťa.  

 

Vo svojich zápiskoch spomína aj iných členov spolku, ako napríklad vtedajšieho 

predsedu Pavla Kramára, prezývaného kamarátmi Alchymista kvôli čiernej čiapke na hlave, 

                                                 
52 LA PNP, fond Rudolf Pokorný, korešpondencia prijatá, karton č. 23. 
53 LA PNP, fond Rudolf Pokorný, korešpondencia prijatá, karton č. 24. 
54 LA PNP, fond Rudolf Pokorný, korešpondencia prijatá, karton č. 25. 
55 LA PNP, fond Rudolf Pokorný, korešpondencia prijatá, karton č. 26. 
56 KUKUČÍN, Martin. Pražské črty a zápisky. Zo študentských časov. Dielo VI, s.139.  
57 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 11. 2. 

1888. 
58 Radhošť pôsobil ako spolok pre podporu moravských, sliezskych a slovenských akademikov a jeho hlavným 

účelom bolo odlákať mládež od štúdia vo Viedni. Ich podpora spočívala v drobnej finančnej pomoci a 
predovšetkým v zaobstarávaní stravy v podobe obedov a večer. S vypomáhaním slovenským študentom 
začal v roku 1871, predtým bol určený len študentom z Moravy. In: PIVODOVÁ, Daniela. Moravská 
kultura v činnosti spolků a folklorního hnutí v Praze od druhé poloviny 19. století do současnosti. Brno, 
2011, Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ustav evropské etnologie, s. 11 – 12. 



Jozefa Brežného a Cyrila Krčméryho. Pár slovami sa vyjadruje aj všeobecne k spolku: "Nuž a 

dnes má zasadnutie náš Detvan. Členov má vari 17, ale riadne chodieva nás len 10 do spolku. 

Ide to tam najparlamentárnejšie, veď ako by aj nie, keď predseda má aj zvonec.. Debata ide 

ani v Pešti. Štefan je revízorom, sužuje knihovníka a iných funkcionárov ustavične, vôbec on 

je dosiaľ najčinnejším členom."59 Zaujímavý pohľad na Bencúra ponúka zase Vavro Šrobár v 

svojich spomienkach spísaných v diele Z môjho života, kde opisuje Mateja Bencúra ako 

značného snoba: „Ale najvačším aristokratom z nás bol Bencúr, ktorý býval u bohatej pani 

Neureiterovej, ktorá mu dávala celé zaopatrenie a ešte horové vreckové. Keď sa niekedy 

medzi nás zatúlal, dával nám cítiť svoju povýšenosť, ovšem žartovne, s obvyklým: „slovenská 

všivač, čo robíte?“60 Šrobárov kritický názor nie len na Bencúra, ale i na ostatných členov, 

vznikal v súvislosti s večerným posedením v hostinci, ktoré nasledovalo po oficiálnej časti 

schôdze a tak preznámilo spev Detvancov po pražských podnikoch. Práve na základe neúčasti 

niektorých členov dochádzalo k utváraniu jeho názoru na nich: „ Nádaši, Škarvana a Skyčák 

nechodievali medzin nás. Oni tvorili akúsi aristokraciu medzi nami. Primasovské podzemné 

pivnice sa im nepáčili. Navštevovali lepšie reštaurácie, kde bolo plzeňské, drahšia večera a 

koncertná muzika."61 

 

3.2 Verejná činnosť spolku v rokoch 1885 - 1890 

 

 Obdobie od roku 1887 predstavuje pre Detvan dočasný úpadok či už z hľadiska 

aktivity jednotlivých členov alebo ich celkového počtu. Túto situáciu zachytáva aj predseda 

spolku Bencúr, ktorý sa sťažuje na nízke pribúdanie členov,  napriek zvýšenému počtu 

študujúcich Slovákov v Prahe. No pri zabezpečovaní členstva dbali aj na menej majetných 

členov, pre ktorých vypisovali bezplatné miesta v Detvane. Síce sa to týkalo len dvoch alebo 

troch voľných miest, v porovnaní s celkovým počtom členov to predstavuje obstojné 

množstvo.62 Zároveň od roku 1890 prišli aj s privátnou podporou nemajetným členom. Okrem 

vyššie spomenutých oblastí došlo k útlmu aj v rámci verejného života spolku. Ten pozostával 

takmer výlučne z účasti jednotlivých členov na pozvaniach na slávnostné večery, ktoré 

obdŕžali od ostatných spolkov. Tých však bolo aj napriek menšej angažovanosti Detvana 

                                                 
59 KUKUČÍN, Martin. Pražské črty a zápisky. Zo študentských časov. Dielo VI, s. 124. 
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62 Celkový počet činných členov kolísal počas rokov 1882 – 1890 v rozmedzí desiatich až dvadsiatich členov. 

K nárastu došlo v nadchádzajúcich rokoch, kedy bola spodná hranica už vždy minimálne dvadsať osôb. Čo 
sa týka zamerania štúdia, väčšina členov študovala medicínu, no v Detvane sa vyskytovali aj študenti 
filozofie alebo obchodnej akadémie. In: ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 522, 
Zoznam členov.  



naďalej obrovské množstvo. 

 

  Všeobecne sa začal Detvan viac sústreďovať na rozvíjanie talentu svojich členov a na 

neskoršie budovanie spolkovej knižnice. Túto snahu o zvnútornenie činnosti spolku môžeme 

sledovať na nevôli usporiadať slávnostný večer pre širšiu verejnosť a to aj napriek viacerým 

úspešným večerom zorganizovaných Detvanom, ktoré sa stali obzvlášť obľúbené najmä u 

členov rozličných akademických spolkov. Aj keď sa podarilo získať pre konanie podujatia 

viacero priaznivcov spomedzi členov, niekoľkokrát to skončilo pri určení príležitosti ku 

konaniu alebo pri nedostatočnom záujme ostatných členov. Často to bývalo zdôvodňované 

nečinnosťou, poprípade neschopnosťou zábavného komitétu. Ten bol vždy zvolený spomedzi 

členov spolku a mal za úlohu zabezpečiť práve úspešnú organizáciu rôznych verejných 

podujatí. 

 

 Tak to bolo aj v januári 1888, kedy sa kvôli usporiadaniu slávnostného večeru 

rozvinula rozsiahla debata. Jednou zo sporných otázok sa stala samotná povaha večierku. Za 

zorganizovanie večeru prístupného širokej verejnosti bol Štefan Daxner, s ktorým síce 

súhlasila väčšina prítomných členov, ale kvôli nízkej účasti nemohli nič konkrétnejšie 

odsúhlasiť. O organizácii slávnostného večera už predtým pojednával aj spolkový výbor, 

avšak ten pre rôznosť názorov nedošiel k žiadnemu rozhodnutiu, i keď sa skôr prikláňali k 

negatívnej odpovedi. Proti konaniu bol napríklad Ladislav Nádaši, ktorý ho vnímal ako nudnú 

povinnosť stojacu zbytočné peniaze. Zástancom organizácie bol už spomínaný Štefan Daxner 

vidiaci v tom príležitosť na reprezentáciu spolku a aj všetkých Slovákov študujúcich v Prahe. 

Navyše sa Detvan nenachádzal v tak problematickej finančnej situácii ako to bolo po minulé 

roky. Náďasi však v tom videl nie len možnosť zlepšenia mena spolku, ale aj riziko fiaska. 

Takisto by podľa neho okrem zábavy nepriniesol žiadneho úžitku na rozdiel od nápadu 

dobudovať knižnicu. K jeho názoru sa priklonil aj Dušan Makovický, ktorý sa obával 

predovšetkým nízkej účasti od ostatných spolkov, s ktorými už neudržiavali tak dobré vzťahy 

ako pominulé roky.  Avšak Daxner varoval ostatných členov, že ľudia a priaznivci Detvana 

poznajú spolok len podľa zbierok peňazí na jeho podporu. 63 To spolu s ďalšími argumentmi 

pomohlo zmeniť názor niektorých z radu odporcov. Na slávnostný večer bolo vyčlenených  

25 zlatých a mal sa konať na počesť zosnulého Rudolfa Pokorného, ktorému tým chceli 

verejne poďakovať ako radcovi, priateľovi a pomocníkovi Detvana žijúcemu podľa ich 
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vlastných slov viac za Slovákov ako za Čechov. 64  No tým komplikácie ohľadom organizácie 

nekončili. Už v priebehu nasledujúcich týždňov vystúpil zábavný komitét s požiadavkou na 

odstúpenie zo svojho postu. Tí sa cítili byť v opozícii proti ostatným členom spolku, ktorí o 

večierok až tak nestáli. 65 K ich definitívnej demisii došlo na týždňovej schôdzke v júni 1888, 

kedy sa rozhodli odložiť celú slávnosť na neurčito. 

 

 Popri dohadovaní o organizácii slávnosti sa podstatnou aktivitou v týchto rokoch stala 

renovácia spolkovej knižnice. Tú si mohli dovoliť osviežiť novými dielami z pier českých, 

ruských alebo francúzskych spisovateľov vďaka členským príspevkom. Na dobudovanie 

knižnice sa rozhodli vyčleniť sumu vo výške 100 zlatých, pri čom o zakúpených dielach mala 

rozhodovať novo vytvorená, knižničná komisia. Tá mala raz týždenne priniesť zoznam 

návrhov diel, ktoré považovala za vhodné na to, aby si ich spolok pre seba zaopatril.66 Pomoc 

s naplnením spolkovej pokladnice im poskytol aj dar od známej osobnosti česko-slovenského 

verejného života a veľkého záujemcu o budúce pôsobenie Detvancov, Tomáša Garrigua 

Masaryka v podobe 20 zlatých. 67 

 

Samotná renovácia knižnice im poskytla príležitosť k zaobstaraniu si starších 

slovenských kníh, na ktoré by za iných okolností nemali dostatok prostriedkov. Zdrojom 

práve týchto postarších exemplárov sa stala bibliotéka zosnulého Jozefa Miloslava Hurbana. 

Z nej sa im podarilo získať aj vzácnejšie prírastky do spolkovej knižnice, inde už ťažko 

zohnateľné. 68 Mnoho zaujímavých diel sa im podarilo získať aj vďaka komunikácii s vdovou 

Rudolfa Pokorného, pri čom na odkúpenie jeho knižnice vyčlenili čiastku 20 zlatých.69 

Naďalej sa však v ich zozname "vytúženej literatúry" nachádzali diela, ktoré sa im dosiaľ ešte 

nepodarilo zohnať. To ich viedlo k uverejneniu tohto listu v novinách s ponukou vzájomnej 

výmeny s prípadnými záujemcami. Spolková knižnica disponovala dielami rozmanitých 

žánrov či už od svetovo známych autorov ako bol Giovanni Boccacio, William Shakespeare 

                                                 
64 Pokorný predstavoval významnú osobu v dejinách Detvana. Vystupoval ako štedrý mecenáš, ktorý nie len 
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spolku k ďalšej podpore ich štúdia v Prahe. Takisto sa snažil vypomáhať prostredníctvom iných aktivít ako 
napríklad dočasným uschovaním knižnice. 
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69 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 319, Zápisnica z týždennej schôdze z 9. 11. 
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alebo Molière, ale taktiež prácami českých autorov. Medzi tie patrili napríklad libretá Elišky 

Krásnohorskej, poviedky Karolíny Světlé alebo literatúra k dejinám univerzity. Ako budúci 

predstavitelia slovenského národného hnutia takisto vlastnili viaceré diela popredných 

národovcov ako boli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža alebo Jozef Miloslav Hurban. 

Spomedzi vtedajších slovenských autorov bol ako jeden z najpočetnejšie zastúpených 

literátov František Víťazoslav Sasinek. Od neho vlastnili hneď viaceré diela, medzi inými 

napríklad Dejiny Slovákov, Sv. Method a Uhorsko či Ulfilas a glagolské písmo. Zaujímavé je 

však sledovať mierny posun v obsahu knižnice po stránke zamerania obstarávaných diel, 

ktorý zodpovedá príklonu k čoraz politickejšie orientovanej činnosti Detvana. Hoci spolková 

knižnica obsahovala osvetové a národne-politické práce aj predtým, ich podiel na obsahu 

knižnice sa v priebehu druhej polovice 90. rokov zväčšil. Tak sa v knižnici vyskytovali diela 

venujúce sa Memorandu, Matici Slovenskej alebo všeobecným problémom slovenského ľudu. 

70 Je možné si povšimnúť, že sa to deje v období, kedy Detvanci smerovali k vytvoreniu  

časopisu Hlas a kedy zároveň narastal ich záujem o národné hnutie, čo môžeme vidieť aj na 

zvýšenom počte prednesených referátov zaoberajúcich sa rôznymi témami zo slovenskej 

kultúry, literatúry, histórie a podobne. Čo sa týka početnosti diel, môže sa nám na prvý 

pohľad zdať, že došlo k výraznému spomaleniu nárastu knižnice, keďže oproti stavu z októbra 

1882, kedy Detvan disponoval približne 300 dielami, sa knižnica rozrástla do roku 1888 iba 

na 584 kníh.71 Avšak je potrebné uvedomiť si, že spolok sa postupne zbavoval prebytočných a 

menej kvalitných prác, čím poklesol počet zväzkov. Takisto v nasledujúcich rokoch došlo k 

početnému nákupu literárnych diel, čo sa odzrkadlilo tiež na počte kníh o necelých 10 rokov 

neskôr, kedy knižnica obsahovala už 1116 diel. 72 

 

 No prostredníctvom Pokorného pozostalosti získali aj mnohé nepotrebné diela. Tie sa 

po spoločnej porade rozhodli darovať spolkom Slávia a Moravská Beseda, iné zase predali 

svojim členom za symbolickú sumu.  Keďže sa Detvan nachádzal v období svoho pôsobenia, 

v ktorom sa rozhodol urobiť prvé kroky k rozšíreniu svojej činnosti z literárnej aj do politickej 

a osvetovej oblasti, chcel v duchu Masarykovej drobnej práce, využiť menej potrebné knihy 

na prospešnejšie účely a  vypomôcť svojim rodákom, ktorí prichádzali k novým dielam 

takmer výlučne len v maďarskom jazyku. A preto zaslali istú časť Pokorného knižnice na 
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Slovensko.73 O snahe ďalej sa angažovať v záležitosti rozširovania a prípadného zakladania 

knižníc svedčí zmienka na valnej hromade z 20. marca 1889, kedy rozoberali úpravu svojich 

stanov. Jednou z pripomienok v tejto záležitosti bolo neudávanie zakladania knižníc do 

stanov. To by len zbytočne vyprovokovalo uhorskú políciu, ktorá by to považovala za 

panslávsku agitáciu a mohlo by to viesť k zhoršeniu vzťahov s českou políciou.  

 

 Ako som už spomínala vyššie, zbližovanie s ostatnými spolkami prebiehalo takmer 

výlučne prostredníctvom pozvaní na nimi organizované večierky. No priateľské vzťahy 

neudržiavali len s pre nich už dobre známymi spolkami, ale snažili sa nadviazať aj nové 

styky.  Práve medzi okruh týchto pomerne nových kontaktov Detvana pribudla ďalšia dôležitá 

organizácia – Československá jednota. Tá zaslala v januári 1888 Detvancom zborník 

vyzývajúci ich, aby sa stali členmi, čo sa neskôr aj stalo. Avšak zbližovanie sa s inou kultúrou 

nezostalo obmedzené len na pole česko-slovenských vzťahov, ale začalo prerastať 

stredoeurópsku oblasť. A tak v duchu snáh niektorých slovenských vlastencov sa Detvanci 

pokúsili o zblíženie s predstaviteľmi ostatných slovanských národov, ktoré čelili podobnému 

osudu v rámci Rakúsko-Uhorska. Od roku 1886 navštevovali týždenné schôdze srbskí 

študenti, ktorí pozdvihli povedomie pražských kolegov o rôznych udalostiach zo srbských 

dejín. Tak napríklad vystúpil Radovan Košutić s prednáškou o Hajdukovi Veljkovi 

Petrovičovi, hrdinovi srbského povstania74. No vzájomné kontakty so študentmi z habsburskej 

ríše nepozostávali len zo stretnutí na spolkových schôdzkach, niektorí členovia sa rozhodli 

nové vzťahy rozvíjať aj v širšom rámci. Jedným z nich bol aj Kamenár, ktorý v máji 1888 

vystúpil s prácou o Všestudentskej slávnosti konanej pri 25-ročnom jubileu Radbuzy.75 No 

počiatky jeho snáh o pozorovanie situácie a jej reprodukovanie skrz prácu boli predčasne 

ukončené kritikou zo strany ostatných členov, po ktorej sa rozhodol už viac s vlastnou prácou 

nevystúpiť.  
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4. Emancipácia slovenskej mládeže 
 
 Hoci sa mladí Slováci odchádzajúci za štúdiom do Prahy považovali za modernejšie 

zmýšľajúcich, najmä oproti staršej generácii, stále si so sebou prinášali konzervatívne 

a v niektorých ohľadoch značne zastarané myšlienky a názory. Po svojom príchode boli 

konfrontovaní s novým, liberálnejším myslením, ktoré im otváralo dvere do modernizujúceho 

sa sveta. Pražská atmosféra sa na nich začala čoskoro odrážať a oni vďaka novým poznatkom 

postupne prispôsobovali svoje názory. K tomu im dopomáhalo slobodné prostredie, v ktorom 

bolo možné utvárať si vlastné názory na rozdiel od toho uhorského, prísne kontrolovaného 

vládou. Detvanci ako potenciálni predstavitelia vtedy nepočetnej slovenskej inteligencie  

preto predstavovali vhodnú skupinu ľudí na adresovanie ohľadom situácie slovenskej 

spoločnosti. Túto príležitosť si uvedomil aj Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý ich oslovil s 

nápadom založiť nový slovenský časopis. To bolo pravdepodobne reakciou na stále sa 

znižujúcu kvalitu Slovenských Pohľadov a ich opätovný prechod na dvojmesačnú formu.  

 

 Prvýkrát si ich Masaryk k sebe pozval pravdepodobne niekedy v priebehu roku 1889. 

Zaujímavá je však skutočnosť, na ktorú upozornil Zdeněk Urban vo svojom diele Problémy 

slovenského národního hnutí, a to že každý z mladíkov zúčastnených stretnutia u Masaryka sa 

na podrobnosti ohľadom večera rozpamätáva inak. Líšia sa dátumom, ale aj menom iniciátora 

stretnutia. Šrobár vo svojich zápiskoch návštevu datuje do roku 1889 a pozostávala preňho z 

Mateja Bencúra, Ladislava Nádašiho, Jána Smetanaya 76 a jeho samého, zatiaľ čo v inom 

diele rozpráva o roku 1890. Podľa Smetanayových zápiskov sa odohrala v zložení Bencúr, 

Hanzel, Nádaši a Smetanay a ako iniciátora stretnutia uvádza Jana Herbena na rozdiel od 

Šrobárovho odhadu pôvodcu ako Jaroslava Vlčka. 77 V Šrobárových spomienkach k nim 

Masaryk pristúpil s príhovorom o smutných pomeroch na Slovensku a škodlivom vplyve 

rusolfilstva. Riešenie videl v slovenskej mládeži, ktorá by prostredníctvom nového literárneho 

časopisu a kritiky martinskej aktivity mohla napraviť nepriaznivú situáciu. Hoci vtedy ešte 
                                                 
76 Ján Smetanay sa stal podľa môjho názoru jednou z nedocenených osobností v dejinách spolku. Smetanay sa 
najprv venovali štúdiu medicíny vo Viedni. Tá ho však čoskoro prestala baviť, čo sa stalo aj dôvodom jeho 
prestupu na filozofiu. Ďalší rok svojho štúdia strávil v Pešti, kde sa zoznámil so svojím neskorším Detvanským 
bratom, Albertom Škarvanom. Obaja sa čoskoro rozhodli prestúpiť na pražskú univerzitu, pri čom u Smetanaya 
bolo toto rozhodnutie veľmi kriticky hodnotené jeho rodinou. Protestoval predovšetkým jeho strýko, ktorý sa 
obával o svoju pracovnú pozíciu po tom, čo uhorská vláda zistí, že jeho synovec študuje v Prahe, preňho 
predstavujúcej centrum panslavizmu. Od svojej rodiny a spolupráce s maďarskou stranou sa Smetanay 
dištancoval aj zbavením sa maďarskej koncovky -y v jeho priezvisku. In: SMETANAY, Ján. Medzi dvoma 
vekmi: kniha pamätí. Bratislava: Tatran, 19--?, s. 113. 
77 URBAN, Zdeněk. Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století.  1. vyd. Praha: Universita 

Karlova, 1972, s. 159. 



Detvanci neboli na tento krok pripravení, samotné pozvanie pre nich predstavovalo veľkú 

poctu.  

 

Aj keď sme u členov Detvana mohli sledovať menší odklon od martinskej názorovej 

orientácie, na počiatku 90. rokov stáli na strane martinského tábora. Samotní slovenskí 

politici v ich mysliach ešte stále zotrvávali ako velikáni na piedestálu a pomyslenie na ich 

prípadné chyby im zostávalo cudzie. Preto ani ich prvé zoznámenie s myšlienkami 

Masarykovej drobnej práce neprebehlo veľmi priaznivo. Tá im bola veľmi vzdialená najmä v 

súvislosti so stavom slovenského národného hnutia. Slovensko podľa nich potrebovalo skôr 

hrdinov, ktorí by veľkolepo prebudili spiaci národ a viedli ho míľovými krokmi napred. To by 

sa dalo považovať za typický rys národných hnutí malých národov. Tie sa kvôli značnej 

obmedzenosti poľa ich potenciálnych aktivít často uchyľovali k nereálnym, snvoým 

scenárom. Avšak aj táto naivita sa v Detvane začala po čase vytrácať a sami pod vplyvom 

Masaryka presadzovali malé, menej významné činy. 78 

 

 Masaryk svojím, aj keď nepriamym, sprostredkovaním podporil rozvoj ďalšieho, 

neskôr mnohými vyčítaného smeru v Detvane. A to konkrétne zabezpečením daru v podobe 

zbierky literárnych diel ruských spisovateľov. Medzi darované zväzky patrili napríklad knihy 

z pera Puškina, Tolstého, Gogoľa a iných. Tie sa už počas prvých týždňov stali medzi členmi 

mimoriadne populárne. Detvanci ich často prekladali a o ich obsahu referovali na týždenných 

schôdzach. Práve tieto referáty podporili narastajúci záujem o dielo význačného ruského 

spisovateľa, Tolstého, a jeho filozofiu. Tolstojizmus sa nestal len veľakrát prediskutovanou 

témou, ale mal vplyv aj na správanie členov Detvana.  Niektorí z nich sa začali chovať v 

duchu tolstého asketizmu a čoraz viac sa zriekali spoločenského života. Medzi najväčších 

vyznávačov tojstolizmu patril napríklad Dušan Makovický alebo Albert Škarvan, no 

ovplyvnený ním zostal aj Vavro Šrobár. Zaujímavé je však sledovať koľko rôznych postojov 

zaujali voči Tolstého filozofii členovia spolku. Oproti skupine jeho obdivovateľov stáli 

napríklad filozof Ján Smetanay, ktorý vyčítal Tolstému prehnanú pýchu, alebo Štefan Daxner.  

Daxnerovi na ňom obzvlášť prekážala abstinencia alkoholických nápojov, ktorej odôvodnenie 

                                                 
78 „V Prahe medzi mládežou počúvali sme skoro na každom kroku heslo: „Drobná práca“. Ale nám Slovákom sa 

to zdalo bezvýznamným, akýmsi nedostojným heslom. Mládež sníva o hrdinstve, o veľkých činoch, o sláve 
a podobnom. Náš Vajanský bol tiež hlásateľom veľkého, spásonosného činu. České heslo o drobnej práci 
dostalo sa i do debát v Detvane. Kládli sme si otázku: Čo je veľký čin, tá okrasa a hrdosť muža, a čím viacej 
sme o tom premýšľali, vychodilo nám, že vlastne ani neexistuje nejaký izolovaný jeden veľký čin, ale že sa 
len veľmi mnohými, tisícimi „malými“ činmi dostane člověk k „veľkému“ činu. In: ŠROBÁR, Vavro. Z 
môjho života, s. 233. 



sa snažil vyvrátiť na jednom stretnutí požívaním pohárikov rumu každých 15 minút, čím mal 

Makovickému dokázať, že alkohol nijak nezhoršuje myslenie. 79Zároveň však podotýkal, že 

Tolstého vidina života podľa Kristových zásad je nereálna, keďže človek je podľa neho už od 

počiatku egoista.80 Medzi oboma tábormi stál Bencúr, ktorý síce nesúhlasil s Tolstého 

názormi v náboženskej oblasti, ale oceňoval ho ako literáta. Tolstojizmus sa stal aj jednou z 

výčitiek, s ktorými sa Martin obracal na hlasistické hnutie, keďže vplyv Tolstého považovali 

Martinčania za zhubný pre mládež. 

 

4.1. Detvan a Národné noviny 

 

 Hoci Detvanci neboli spočiatku schopní uskutočniť Masarykovu požiadavku na 

vydávanie nového slovenského časopisu, uvedomovali si však dôležitosť existencie 

kvalitných slovenských novín, ktoré by oslovili nie len úzku vrstvu inteligencie, ale najmä 

obyčajný ľud. V Uhorsku síce vychádzalo viacero druhov slovenskej tlače, ani jednej sa v 

tomto období nepodarilo osloviť širšie publikum a mnohí obyvatelia dedín sa počas svojho 

života so slovenskými novinami ani len nestretli. Aj keď je potrebné podotknúť, že samotná 

úroveň vzdelania na vidieku bola nízka a neprevyšoval ju ani záujem obyvateľstva o 

slovenské národné hnutie.  

 

 Za hlavného predstaviteľa slovenskej tlače počas mnou sledovaného obdobia by sa 

dali považovať Národnie noviny, ktoré vychádzali od roku 1870 v Turčianskom sv. Martine.  

Tie mali predstavovať pokračovateľa Pešťbudínskych vedomostí a v dobe svojho vychádzania 

sa stali výkladnou skriňou názorov Slovenskej národnej strany. 81 Avšak tým, že vyjadrovali 

názory pomerne konzervatívnej skupiny memorandistov, nemohli vyhovovať predstavám 

mladšej generácie požadujúcej aktívnejšiu politiku.  

 

 Nedostatky konzervatívneho vedenia Národných novín si všimli aj členovia Detvana, 

ktorí viedli na túto tému diskusiu na jednej z ich týždňových schôdzok z mája 1892. Na túto 

kritiku Svetozára Hurbana Vajanského, redaktora Národných novín, a jeho okruhu môžeme 

                                                 
79 ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života, s. 223. 
80 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolek Detvan, karton B 316, Zápisnica z týždennej schôdze z 27. 2. 

1891. 
81 Národnie noviny vychádzali 3-krát do týždňa a z ich rubrík a článkov by som vyzdvihla najmä seriál List 
slovenskému Tomášovi produkovaný Viliamom Paulínym-Tóthom. Seriál pojednával o politike Slovenskej 
národnej strany, ktorú sa snažil vyložiť aj v politike menej zorientovaným Slovákom. In: RUTTKAY, Fraňo. 
Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1999, ISBN 80-224-0621-x, s. 175. 



nazerať ako na počiatky názorovej emancipácie slovenskej mládeže združenej v Detvane od 

martinského centra. S referátom na tému redigovania Národných novín prišiel Edvard 

Petrikovich, aj keď o jeho autorstve tohto príspevku kolovali medzi ostatnými členmi 

pochyby. Vo svojej práci im vytýkal nízku tlač a najmä produkciu textov, ktoré svojím 

obsahom ale aj úpravou nie sú určené vidieckemu ľudu. S obhajobou vystúpil Vavro Šrobár 

podotýkajúci, že s nízkym počtom odberateľov redakcia veľa nezmôže. Asi najostrejšie svoj 

názor  na pomery na Slovensku formuloval Matej Bencúr, ktorý bol v tej dobe už autorom 

niekoľkých úspešných literárnych prác: "Ja myslím, že akí sme, taký organ máme. My sme 

národ hanebný, u nás je mizéria a preto nemáme sa čomu diviť. Vžime sa len do postavenia 

tých štyroch ľudí, ktorí redigujú Národnie noviny. Keby sa u nás niečo robilo, mali by sme 

materiálu dosť, ale sa nerobí nič, a čo sa robí, robí sa jedine v Martine. Ja úpadok Národních 

novín pričítam len tomu, že u nás niet národného života, a čo je život, je zdemoralizovaný, 

takže u nás život človeka neteší ani ho nevábi. Povážte si len, že všetko, čo sme žiadali, v 

Martine sa previedlo, ale na vidieku sa nerobilo nič. Moja hlavná mienka je tá, že sa náprava 

nestane žiadnymi rezolúciami, ale len vtedy, keď sa prebudí náš národný život, ktorého sa 

musíme v prvom rade zúčastniť my a tak ukázať iným príklad. Náš jediný cieľ je pracovať na 

náprave nášho národného života." 82Na to reagoval Štefan Daxner, inokedy najkritickejší člen 

Detvana, upozorňujúci na to, že právo kritizovať získajú, keď sami uskutočnia niečo 

prospešné pre slovenský národ. Aj keď debata nevyústila do žiadneho väčšieho počinu, 

umožňuje nám pozorovať postupne sa vyvíjajúce názory Detvancov a porovnávať ich s 

neskoršou, už radikálnejšou podobou.  

 

4.2 Hlasisti 

 

 Napriek tomu, že prvé Masarykove pozvanie členov Detvana neskončilo úspešným 

vytvorením nového opozičného časopisu, otvorilo Detvancom dvere, ktoré po čoraz 

dôkladnejšom poznávaní slovenských pomerov nebolo možné zavrieť. Predstaviteľom 

budúceho hlasistického hnutia síce trvalo niekoľko rokov dokiaľ sa ich názory dostatočne 

vyhranili, ale túžba podieľať sa na národnom hnutí u nich zvíťazila. Nespokojnosť so 

smerovaním martinskej politiky narastala aj u mládeži mimo pražský okruh študentov. Tá 

videla riešenie v zjednotení sa do podoby nejakej študentskej organizácie, ktorá by umožnila 

lepšiu koordináciu aktivít jednotlivých študentov.  

                                                 
82 ÚDAUK, Všestudentský archiv, fond spolku Detvan, B 301, Zápisnica z týždennej schôdze z 14. 5. 1892.   



 

 Ako katalyzátor ich aktivít poslúžila pasívna politika Slovenskej národnej strany, 

ktorá sa stávala predmetom kritiky mladšej generácie. Mimo iného však pasivita spôsobila aj 

zmätenie a demoralizáciu obyvateľstva a pripravila tým martinských politikov o jediný 

legálny prostriedok politického pôsobenia na slovenský ľud.83 Ich prípadných podporovateľov 

značne domotivovala nemožnosť odlišného názoru, ktorá bola už v svojich počiatkoch 

považovaná za zradu národa a snahu o roztrieštenie národného hnutia. Zároveň sa však sami 

postarali o rozdelenie na viacero prúdov a to presadzovaním panslavizmu, proti ktorému 

vystupovali katolíci. Monopol na udávanie politického smerovania negatívne ovplyvnil aj 

vývoj politického života na Slovensku. Ten zostal zaseknutý na stave z čias memoranda. 

Slovenská národná strana nemala okrem zásad z memoranda žiaden vlastný politický program 

ani štruktúru a svojím pôsobením nijak zásadne neusilovala o získanie ľudovej podpory.84 

Ako negatívny faktor pôsobila aj postava Svetozára Hurbana Vajanského. Jeho snaha 

o autoritatívnosť znemožnila prejaviť sa jedincom s odlišnými názormi, ktoré šli mimo jeho 

líniu. To spolu s jeho precitlivenosťou na kritické komentáre viedlo k tomu, že akýkoľvek 

pokus o zmenu stávajúcich pomerov alebo o vytvorenie odlišných postojov bol hodnotený 

ako protinárodný akt a akási zrada ohrozujúca budúcnosť slovenského národa85. Protiváhou 

Martina sa stal okruh slovenských katolíkov s centrom v Trnave. Tí sa združovali okolo 

Spolku sv. Vojtecha. Hoci katolíci netvorili oficiálnu opozíciu, predstavovali pre Vajanského 

okruh konkurenciu najmä pre schopnosť osloviť ľud  skrz osvetovú prácu kňazov.  

 

 Vyššie spomínané skutočnosti sa stali súčasťou dôvodov, pre ktoré sa slovenská 

mládež rozhodla začať s vydávaním opozičného Hlasu.  Ale keďže sa necítili dostatočne 

sebavedomí na to, aby svoju premiéru podnikli sami, požiadali o pomoc Miloša Štefanoviča, 

známeho vďaka jeho predošlej snahe o vytvorenie nového politického časopisu. Tento krok 

im však nevyšiel, no i napriek tomu sa rozhodli vytvoriť opozičné politické stredisko 

združené okolo nezávislého časopisu Hlas. Ohniskami ich hnutia sa stali spolky Detvan, 

viedenský Tatran a slovenský spolok v Budapešti, pri čom medzi najvýznamnejších 

predstaviteľov patrili členovia Detvanu, napríklad Vavro Šrobár, Jan Smetanay, Matej Bencúr 

a Ladislav Nádaši-Jége. Založeniu Hlasu predchádzali augustové Živenské slávnosti, ktoré 

predstavovali snahu o nájdenie spoločnej reči s Vajanského okruhom. Tie však skončili 

neúspešne a tým vyústili do stretnutia s Masarykom v Bystričke, kde došlo k prediskutovaniu 

                                                 
83 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu, s. 27.  
84 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu, s. 33. 
85 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu, s. 54. 



programu budúceho opozičného časopisu. 86 Masaryk im odporúčal programovo nadviazať na  

myšlienky Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. Ďalším duchovným otcom hlasistov sa stal 

František Pastrnek, český jazykovedec, slavista a literárny historik. 87 

 

 K formovaniu programu Hlasu prispeli aj debaty, ktoré sa odohrali v Detvane v roku 

1897 na tému redigovania študentského časopisu. Ich hlavným aktérom bol Vavro Šrobár. 

Ten mal jasnú predstavu toho, ako by mal časopis vyzerať. V úvodníku by sa mal podľa neho 

vysvetliť pomer mládeže k národu a k politickým stranám spolu s rôznymi študentskými 

záležitosťami. Ďalšie časti by boli venované literatúre, vede, politike a jedna zo sekcií by sa 

mala zaoberať odporúčaniami kníh pre slovenské obyvateľstvo.88 Debata na túto tému 

pokračovala aj o pol roka neskôr, kedy sa Šrobár vyjadroval k martinskému ponímaniu ich 

snahy o časopis ako o niečo nenárodné.89 Na tomto mieste zdôrazňoval, že oproti Martinu 

nepokladá za národnú prácu rozprávanie a písanie o národe, ale skôr láskavú pomoc a z nej 

vyplývajúcu osvetovú činnosť medzi obyvateľstvom. 90Nanajvýš zaujímavý je však jeho 

názor na definíciu pojmu národ a predovšetkým na s ním spojenými ideálmi. Za národ 

považoval spoločenstvo ľudí, ktoré rozpráva tým istým jazykom, je si vedomé spoločnej 

minulosti, túži po budúcom zjednotení a vynakladá určité hospodárske a vzdelávacie snahy. 

Ako ideál nevníma národnosť vedúcu podľa jeho názoru k rovnakým násilnostiam ako 

vykonávali Maďari, ale ideál vidí v kresťanstve a humanite. Kritiku Vajanského okruhu 

vyvolalo predovšetkým Šrobárove negatívne hodnotenie Ruska ako vodcu Slovanov, čo 

vnímal ako utópiu.  

 

 Zároveň by som zdôraznila citlivejšie vnímanie rozdielov medzi slovenským a českým 

hnutím Detvancami, ktorí ako študenti v pokrokovejšom, pražskom prostredí porovnávali 

aktivity národovcov v Čechách a na Slovensku. To si môžeme všimnúť na opakovaných 

výzvach členov Detvanu k inšpirácii sa českým hnutím a preberaním jeho vzorov. Túto 

potrebu učiť sa od Čechov vyjadril taktiež Šrobár na danom stretnutí. Mimo toho videl ako 

závažné a mimoriadne dôležité presvedčiť kňazov, aby si všímal hospodárske záležitosti a 
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snažili sa ľud poúčať v týchto otázkach. Na tejto schôdzi sa takisto prejavil Šrobárov výrazný 

antisemitizmus. O židoch rozprával ako o agentoch maďarizácie, čo bolo prijaté v spolku 

potleskom. Človek preňho nebol dostatočne inteligentný na to, aby rozpoznal zlé úmysly 

Židov, ktorí si podľa neho užívajú protekciu a lepšie platené miesta. 91 

 

 Napriek týmto predošlým snahám o premyslenie programu budúceho študentského 

časopisu, však otázkou  zostávalo pre koho má byť Hlas písaný. Keďže Vajanský ako hlavný 

predstaviteľ ovládal verejnú mienku na Slovensku, bolo dôležité adresovať vhodnú časť 

obyvateľstva. Prvými redaktorom sa stali Pavel Blaho a Vavro Šrobár a pod ich vedením 

vyšiel prvý diel Hlasu s podtitulom Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu v júni 

1898 v Skalici, kde vychádzal až do roku 1903, kedy bolo jeho vydávanie riadené z 

Ružomberku. Vďaka návrhu ďalšieho významného Detvanca, Milana Rastislava Štefánika, 

od roku 1901 časopis uverejňoval obzory týkajúce sa literatúry, umenia, školstva a iných 

významných oblastí. Vďaka spolupráci Šrobára s maliarom Aloisom Kalvodom vznikla 

príloha Umelecký hlas tlačená v Prahe. Od roku 1904 stál v čele Hlasu už len Vavro Šrobár, 

tento rok predstavoval aj posledné obdobie vydávania časopisu, ktorý bol kvôli nedoplatkom 

zrušený. Zároveň došlo k zmene po obsahovej stránke, kedy boli témy obmedzené prevažne 

na oblasť filozofii, čo bolo spôsobené nízkym počtom dopisovateľov. Jeho náklad tvorilo 

približne 600 až 800 kusov, aj keď za Šrobárovho redaktorstva bol obmedzený na 400 kusov. 

Hlas mal síce neskôr vychádzať v Budapešti pod taktovkou Jozefa Gregora Tajovského, 

Milana Hodžu, Antona Štefánka, Františka Votrubu a iných, ale z tohto plánu postupne zišlo.  

92 

 

Hlasistické hnutie bolo výrazne ovplyvnené Masarykovým realizmom, čo bola jedna z 

najvyčítanejších záležitostí zo strany Martina.93 Zároveň to prispelo aj k zhoršeniu vzťahu 

medzi Vajanským a Masarykom.94 Vajanský vnímal snahu o diferenciáciu ako mravný 

úpadok, čiastočne spôsobený v Detvane populárnym tolstojizmom, preto celkové hnutie 

hodnotil ako cestu k záhube hnutia. Ďalším sporným bodom sa stalo vydanie brožúry 

Slovensko Detvancom, Jánom Smetanayom, ktorá si kládla za cieľ predstaviť program 

liberálnej inteligencie. Jeho hlavným kritikom bol už zmienený Miloš Štefanovič, ktorý 
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obviňoval Smetanaya len zo snahy si zarobiť. 95 Smetanay v svojej informačnej brožúre 

čerpal poznatky o Slovensku zo Sasinkovej monografie a vyslovil v nej názor, že slovenčina 

je len dialektom českého jazyka. To samozrejme neostalo bez odozvy. Na toto tvrdenie ostro 

reagoval Jozef Škultéty a po ňom i Vajanský v Národných novinách. Posmešná kritika bola  

uverejnená aj v Černokňažníkovi, kde si robili posmech zo Smetanayovho maďarského 

mena.96 Na študentskú iniciatívu sa rozhodol prostredníctvom série článkov v Národných 

Novinách reagovať taktiež slovenský katolícky kňaz a neskorší spoluautor Memoranda 

slovenského národa, František Jehlička. Ten v svojich článkoch vyhlasoval hlasistov za obete 

modernej vedy a filozofie, ktoré svojou činnosťou skladajúcou sa z racionalizmu a 

anarchizmu povedú k záhube slovenského národa.97 Hlas však nikdy nepredstavoval jednotné 

hnutie. V jednotlivých vydaniach časopisu boli reprezentované názory pomerne rôznorodej 

skupiny, čo zostalo martinským centrom nepochopené. Niekedy aj protichodné názory 

konkrétnych osobností sa stali terčom kritiky a Martinom boli hodnotené ako názory celého 

hnutia. Práve na roztrieštenosť hlasistov býva nazerané ako na hlavný dôvod ich neskoršieho 

rozpadu. Celkovo bolo hlasistického hnutia vnímané ako dočasný trend, aj keď katolíci naňho 

nazerali o niečo miernejšie.  

 

 Hlasisti sa nesnažili o vstup do sveta vysokej politiky, ich hlavný cieľ predstavovala 

skôr osvetová práca, na rozdiel od Slovenskej národnej strany. Preto sa cez letné prázdniny 

venovali práci pre ľud. Ako podmienku rozvoja slovenského národného hnutia videli 

demokratizáciu spoločnosti, predovšetkým zavedenie všeobecného volebného práva. 

Rovnako sa snažili o dosiahnutie slobody prejavu, tlače, zhromažďovania a bezplatné 

školstvo. Hoci sa im nepodarilo získať si na Slovensku väčšiu podporu, ich hnutie predstavuje 

vykročenie k opätovnej politickej aktivite, po ktorom nasledovalo postupné roztrieštenie 

hegemónie Martina. Veľký význam však mali v hospodárskej oblasti, kde prispievali 

zakladaním potravinových družstiev a hospodárskych spolkov. Samotné hnutie býva v 

súčasnosti vnímané značne rozporuplne. Na jednu stranu býva zdôrazňovaný fakt, že sa 

nedočkalo nejakého širšieho úspechu alebo uplatnenia, čo značne znižuje jeho význam pre 

vývoj slovenskej národnej činnosti. Iní, ako napríklad historik František Vrábel98, v hlasistoch 
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vidia významný posun v slovenskom hnutí. Zaujímavé je takisto neskoršie hodnotenie 

Štefánikovej príslušnosti k hlasizmu, respektíve snaha o vyvrátenie jeho  podielu na 

hlasistickom hnutí. Slovenský historik, publicista a súčasník Štefánika, Jozef Škultéty, 

odmietal obraz Štefánika ako hlasistu, čo by podľa neho bolo v rozpore s vlasteneckým 

cítením. Práve spojenie Milana Rastislava Štefánika s hlasizmom a s osobou Vavra Šrobára 

neskôr viedlo k neinformovaní o Štefánikových úspechoch v zahraničí. 99 
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5. Doba Vavra Šrobára a Milana Rastislava Štefánika (1890 – 

1904) 

 Ako je možné povšimnúť si, ťažisko činnosti Detvana sa v priebehu 90. rokov čoraz 

viac posúvalo k politickej a národne-agitačnej aktivite. Hoci Detvan predstavoval pomerne 

nepočetný spolok, vzdialený od Slovenska, snažil sa prostredníctvom rôznych aktivít 

pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň Slovákov, rovnako ako aj aktivizovať širšie okruhy 

verejnosti. Súčasťou toho bolo napríklad zasielanie kníh na Slovensko, ako to bolo v prípade 

poslania zásielky farárovi Janoškovi v Bencúrovom rodnom meste, Jasenovej.100 Na začiatku 

20. storočia sa rozhodli zahájiť časopiseckú akciu a rozosielať vydania niektorých časopisov 

po Slovensku. Významnú aktivitu predstavovalo vydávanie časopisu Hlas, ktoré síce 

nespadalo pod spolok, ale podieľali sa na ňom viacerí členovia Detvana. Pre nich to 

znamenalo jedinečnú príležitosť k sebarealizácii a možnosť podieľať sa na národno-

buditeľských aktivitách na Slovensku, keďže podobné príležitosti sa pre mládež na Slovensku 

vyskytovali ojedinele.  

 

 No k rozvíjaniu ich debatných schopností dochádzalo aj na schôdzkach, ktoré sa 

konali pravidelne v poliach za Vinohradmi. Tých sa zúčastňovali napríklad Michal Rastislav 

Štefánik, Jozef Gregor-Tajovský alebo Vavro Šrobár.101 Kritika situácie na Slovensku sa však 

naďalej objavovala aj na spolkových stretnutiach, kde sa preberali rozličné oblasti verejného a 

kultúrneho diania. Tak bolo napríklad jedno z májových stretnutí v roku 1890 venované 

slovenskému prekladateľstvu. K tomu sa mimoriadne kriticky  vyjadroval Matej Bencúr, 

ktorý vyčítal biednu znalosť slovenčiny jednotlivých prekladateľov,  na čom sa podieľal aj 

fakt, že preklady neboli nijak finančne hodnotené.102  Čoraz častejšie si členovia prinášali na 

schôdze referáty týkajúce sa problematiky slovenského národného hnutia. Tak na pôde spolku 

odzneli práce o dobe Ľudovíta Štúra, vzniku Memoranda slovenského národa alebo o 

slovenskom jazyku. Samotné týždenné schôdzky sa od roku 1891 konali v miestnostiach 

spolku Slávia, kde bola presunutá aj spolková knižnica.  

 

 Skvelú príležitosť k reprezentácii spolku ponúkla jubilejná zemská výstava, ktorá sa 

konala v roku 1891. Príprave dôstojnej reprezentácie a plánovaniu následného večierka 
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venovali členovia viacero stretnutí, pri čom najčastejšie riešili najmä otázky spojené s 

príchodom hostí a ich večerným programom, prípadne či slovenskí hostia uvítajú na večierku 

aj osobnosti českého verejného života.103 Pre zjednodušenie orientácie Slovákov 

chystávajúcich sa navštíviť výstavu boli v Národných Novinách uvedené aj kontakty na 

Detvancov pomáhajúcich s príchodmi. Ako inšpirácia pre spolkové aktivity poslúžila 

národopisná výstava, na ktorej sa rozhodli členovia podieľať vypracovaním štatistiky 

slovenského obyvateľstva. No výstava sa pre nich stala aj nástrojom ďalšieho vzdelávania, 

práve k dosiahnutiu tohto cieľa došlo k vytvoreniu inštalačného výboru oboznamujúceho 

spolok s novinkami.104 Pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň členov sa snažili i skrz financovanie 

voľno časových aktivít. Tak sa uzniesli platiť 50 krajciarov Detvancom, ktorí sa zúčastnia 

večerných ľudových prednášok pražských profesorov. Ich jedinou úlohou zostávalo zúčastniť 

sa a následne o priebehu a zaujímavých informáciách poreferovať na týždenných 

schôdzach.105 

 

 Za účelom reprezentácie Detvancom poslúžila aj iná významná udalosť, i keď značne 

odlišného charakteru. Jednalo sa o vydanie spolkovej správy pozostávajúcej zo 112 strán, z 

ktorých 10 tvorila história spolku a zvyšok literárne práce členov. Jednotlivé texty sa týkali 

rozličných tém od strukovín, alkoholizmus až po podporu slovenskej mládeže. 106 Aj keď 

vydanie brožúry pomohlo oboznámiť verejnosť s činnosťou spolku a prácami členov, pre 

Detvan to znamenalo vysoké útraty, keďže viacero kusov zostalo u nich nezakúpených. Táto 

správa bola utvorená pri príležitosti oslavy 10-ročného trvania spolku, ku ktorej zorganizovali 

aj večierok. V období rokov 1887-1892 môžeme sledovať pokles slávností zorganizovaných 

Detvanom. Za príčinu tohto úbytku sami Detvanci označili prílišný počet večierkov v Prahe. 

Z toho dôvodu sa členovia rozhodli venovať skôr vzdelávaniu svojich členov či už výučbou 

slovenského jazyka alebo dopĺňaním medzier zanechaných výučbou na slovenských školách. 

Naďalej však v neskoršom období dochádzalo k organizácii slávnostných večerov, na ktorých 

často prednášal Matej Bencúr, Jaroslav Vlček alebo vdova po Rudolfovi Pokornom, maliarka 

a spisovateľka Růžena Pokorná-Purkyňová. Inšpirovaní narastajúcim záujmom o ľudovú 

kultúru sa Detvanci rozhodli sami zorganizovať podujatie, na ktorom by mohli prezentovať 
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kúsky z ich domácej kultúry. Spoločne sa zhodli na organizácii večierku s národopisným 

charakterom, kde by boli ukázané slovenské ľudové kroje a tance. No kvôli organizačným 

problémom bolo podujatie presunuté na Veľkú noc a napokon  bola slávnosť zrušená pre 

nedostatočnú podporu zo Slovenska.107 Zároveň patrili Detvanci medzi častých hostí 

ostatných českých spolkov. Najmä v druhej polovici 90. rokov môžeme v spolkovej 

korešpondencii povšimnúť narastajúci počet pozvaní a prosieb o prednes slovenských básní a 

predovšetkým spev ľudových piesní na slávnostných večierkoch.  

 

  Potenciálne nebezpečenstvo, ktoré predstavovala slovenská mládež študujúca 

v Rakúsku pre snahu o asimiláciu slovenského obyvateľstva s Maďarmi, si uvedomovala aj 

uhorská vláda. Tá sa v snahe zamedziť odchod študentov na pražskú univerzitu rozhodla 

vydať nariadenie obmedzujúce vykonávanie lekárskej praxe na území Slovenska, pokiaľ 

študent po roku 1898 zložil skúšky mimo územia Uhorska. Pre študentov, ktorí takto ukončili 

školu v zahraničí, bolo potrebné opätovné zloženie skúšok v Uhorsku. To predstavovalo 

problém aj pre členov Detvana. Asi najväčší vplyv to malo na štúdium Vavra Šrobára, ktorý 

kvôli predchádzajúcim vyhodeniam zo škôl na Slovensku nemohol ani len dúfať v pripustenie 

ku nostrifikácii. 108 

 

 Jedným z cieľov spolku bolo pracovať na zlepšovaní česko-slovenských vzťahov. K 

tomu im značne pomáhala spolupráca s Československou jednotou. Medzi ich spoločné 

aktivity patrili napríklad časopisecká akcia, sprostredkovanie kníh na potrebné miesta na 

Slovensku alebo zriaďovanie knižníc v slovenských obciach. Takisto vypomáhali Jednote 

vyplňovaním rôznych dotazníkov alebo národne buditeľskou aktivitou na vidieku počas 

letných prázdnin, poprípade hľadaním vhodného kočovného učiteľa.109 Významným 

okamihom budovania česko-slovenskej vzájomnosti sa stala zmena stanov v roku 1903. Pri 

schvaľovaní nových stanov síce zdôrazňovali, že si Detvan musí uchovať čisto slovenský ráz 

a preto má aj naďalej vedenie spolku zostávať v rukách Slovákov, avšak s novými stanovami 

zároveň vznikala možnosť riadneho členstva aj pre ne-Slováka.110 Zároveň došlo k 

preformulovaniu popisu spolku, kedy už Detvan nebol označovaný ako akademický spolok, 

ale ako spolok otvorený všetkým Slovákom či už z radov študentov alebo nie. Týmto 
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rozhodnutím sa podľa môjho názoru začala utvárať nová kapitola pôsobenia Detvana, počas 

ktorej dochádzalo k väčšej spolupráci českého a slovenského študentstva v rámci spolku. K 

menšej zmene stanov došlo už v roku 1901, kedy bola medzi účely spolku zaradená aj 

podpora chudobných členov spolku, čo bolo realizované vďaka finančným darom rôznych 

slovenských ale i českých osobností alebo s pomocou už spomínanej Česko-slovenskej 

jednoty. Snahu o prácu na budovaní česko-slovenskej vzájomnosti si môžeme povšimnúť aj 

na množstve referátov a prác venovaných tejto tematike, s ktorými vystupovali členovia v 

týchto rokoch. 

 

 Zároveň by som toto obdobie pôsobenia spolku ukončila vystúpením Milana 

Rastislava Štefánika z Detvana, ktorý v priebehu rokov 1902-1903 predstavoval značne 

kontroverznú osobnosť v spolku. Vo februári 1902 došlo totiž k pristúpeniu k Únii českého 

študentstva snažiacej sa o zlepšenie hmotného postavenia študentstva a získanie občianskych 

a politických práv. Po tomto kroku nasledovalo vystúpenie Štefánikovho priateľa, 

Zigmundíka, zo spolku. Štefánik na seba nenechal dlho čakať a rozhodol sa takisto vystúpiť z 

Detvana, čo zdôvodnil komentárom, že  sa stal v spolku terčom a býval obviňovaný zo 

spiatočníckeho duchu v spolku. Týmto rozhodnutím vyvolal vlnu kritiky ostatných členov, 

ktorí ho obviňovali z neúprimnosti. 111 Podľa ich názoru zo spolku vystúpil po vzoru 

Zigmundíka len kvôli ich kamarátstvu a vnímali to z jeho strany ako zbytočný pokus 

o martýrstvo. Ich hlavným argumentom sa stala neúčasť Štefánika na schôdzi dňa 8. februára 

1902, kde preberali pristúpenie k Únii, na základe čoho mohli všetky Štefánikove informácie 

o tejto afére spočívať jedine zo Zigmundíkovho rozprávania. Avšak ešte v priebehu roku 

vstúpil Štefánik opätovne do Detvana a podnietil hlasovanie o nedôvere starému výberu, po 

čom sa následne stal predsedom spolku. No už v roku 1902 môžeme sledovať postupný 

úpadok činnosti spolku oproti predošlým obdobiam. Tejto téme bolo venované aj jedno zo 

stretnutí, kde upozorňovali na potrebu zjednotenia rôznorodých členov, aby došlo k splneniu 

účelu spolku, teda rozšíreniu idey česko-slovenského kultúrneho zblíženia a výchove 

generácie presadzujúcej pokrok. Zároveň spomínali na zlatú dobu Detvana pod taktovkou 

Šrobára, pre nich veľkej postavy ochotníckej práce medzi ľudom. 112 No napriek ich snahe o 

obnovenie rozmanitej spolkovej činnosti sa dostal Detvan do štádia stagnácie, z ktorého sa 

dostal až v období po prvej svetovej vojne.  
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Záver 
 
 V tejto práci som sa sústredila na zachytenie činnosti spolku slovenských študentov v 

Prahe, Detvana, a dôležitých momentov pre vývin spolku v prvých dvadsiatich rokoch jeho 

pôsobenia. Najdetailnejšie som sa venovala práve prvým desiatim rokom činnosti spolku, na 

popise ktorých som sa snažila zachytiť organizáciu a fungovanie spolku. Rovnako som sa 

zaoberala aj problémami sprevádzajúcimi toto počiatočné obdobie. Spomedzi tých by som 

vytkla predovšetkým spor s uhorskou vládou, kedy boli členovia Detvana obvinení z 

panslavistickej činnosti, a chabý obraz spolku v očiach českej a slovenskej verejnosti. Ten sa 

snažili vylepšiť prostredníctvom organizácie rozličných slávnostných večerov, ale aj 

oboznamovaním verejnosti o činnosti spolku.  

 

 Detvan v dobe svojho vzniku predstavoval združenie pomerne úzkeho kruhu 

študentov, ktorí sa navzájom poznali a venovali svoj voľný čas debatám nad ich osobnými 

záujmami. Mimo riešenia organizačných záležitostí boli stretnutia zložené z ich prvých 

pokusov o prednesy, často mimoriadne kriticky hodnotených, a referátov prevažne o témach 

ich pražského štúdia. Tieto schôdzky sa stali nástrojom zdieľania zaujímavých diel, 

vzdelávania v rozličných oblastiach ľudského života, no i zlepšovania ich literárnych a 

rečníckych schopností. Nepriamo sa podieľali tiež na šírení osvetových myšlienok medzi 

členmi, ktorí si ich so sebou prinášali do rodného kraja, a tým sa zaslúžili o prekonanie 

niektorých zastaraných predstáv v spoločnosti. No so sebou si nenosili len tieto informácie, 

ale predovšetkým poznanie a pohľady na modernejšiu, pražskú spoločnosť. Možnosť štúdia v 

pražskej metropole im poskytla výnimočnú skúsenosť, na základe ktorej mohli porovnávať 

situáciu v Prahe s tou na Slovensku a vidieť tak rozdiely, najmä v myslení obyvateľstva. 

Takisto videli rozdielny prístup českého národného hnutia, čo viedlo k začiatkom debát o 

stave slovenského národného hnutia a jeho zlepšení. Práve tieto myšlienky ich viedli k 

postupnej názorovej emancipácii od konzervatívneho martinského centra, ktoré tento proces 

neuvítalo prívetivo. Tejto diferenciácii slovenských študentov v Prahe som sa venovala v 

tretej kapitole mojej práce, kde som sa zaoberala prvými krokmi k spochybneniu martinského 

monopolu na politické dianie na Slovensku až po vytvorenie a následný zánik hlasistického 

hnutia.  

 

 Po vyriešení organizačných záležitostí a zavedení určitej stereotypnej činnosti spolku 

sa Detvan stretol s ďalším problémom. Tým bolo vnímanie spolku v očiach česko-slovenskej 



verejnosti. Okrem nízkej popularity spolku panovali o jeho činnosti dosť skreslené predstavy, 

ktoré prispievali k budovaniu zlého obrazu jeho členov. Vedľajším efektom tohto problému 

bol napríklad spor s uhorskou vládou. O rozbitie negatívnej predstavy o činnosti spolku sa 

Detvanci snažili prostredníctvom usporiadania slávnostných večerov, na ktorých sa spolu s 

nimi podieľala Umelecká alebo Moravská beseda. Takisto sa za týmto účelom zúčastňovali 

večierkov organizovaných inými spolkami, kde sa usilovali o zmenu stereotypného vnímania 

Slovákov ako nevzdelaných drátenníkov. Počas svojho pôsobenia sa im podarilo nie len 

vylepšiť obraz Detvana, ale i nadviazať priateľské styky s ostatnými spolkami. Ako príklad by 

som uviedla Moravskú besedu, Tatran alebo slovenský spolok v Budapešti. S poslednými 

dvoma menovanými ich nespájal len slovenský pôvod, ale aj neskoršia iniciatíva vedúca k 

vzniku hlasistického hnutia.  

 

 K väčším zmenám v činnosti spolku došlo s nástupom Mateja Bencúra na post 

predsedu Detvana. Dovolím si konštatovať, že počas jeho predsedníctva sa začal spolok 

postupne premieňať k jeho obrazu. Na týždenných schôdzach narastala literárna aktivita 

členov, pri čom každé stretnutie bolo tvorené minimálne jedným príspevkom z pera 

Detvancov. Dochádzalo aj k motivovaniu členov k vlastnej autorskej práci po finančnej 

stránke, kedy boli najlepším dielam alebo prednesom udelené peňažné odmeny. Na 

stretnutiach sa objavovali čoraz častejšie prednesy, referáty týkajúce sa literárnych diel 

českých i slovenských autorov, ale tiež vlastné práce pochádzajúce od členov Detvanu. Tie sa 

často stávali predmetmi ostrej kritiky, čo viedlo k demotivovaniu a postupnému úpadku 

literárnej činnosti. Tak sa napríklad Ján Smetanay rozhodol ukončiť svoju spisovateľskú 

kariéru na pôde spolku. Rozvíjanie autorských aktivít u nich podporilo vytváranie vlastných 

názorov, samostatných od predstaviteľov slovenskej inteligencie. Výrazný vplyv mal na nich 

počas tohto procesu Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý podporoval emancipáciu slovenského 

študentstva a stal sa aj iniciátorom snáh o vytvorenie nového politického časopisu. Detvanci 

mu túto pomoc nezabudli a zostali mu verní aj počas neskoršej aféry spojenej s vraždou 

Anežky Hrůzové. Zástancom prejavenia verejnej podpory v tomto spore bol predovšetkým 

Ján Smetanay, ktorý navštevoval Masarykove prednášky počas svojho štúdia na filozofickej 

fakulte pražskej univerzity.  

 

 Významnou kapitolou v dejinách Detvanu sa stalo hlasistické hnutie, na ktorom sa 

podieľali viacerí z radu členov. Medzi inými už spomínaný Ján Smetanay, Vavro Šrobár, 

Matej Bencúr alebo Dušan Makovický. Vznik Hlasu bol podnietený negatívnou reakciou zo 



strany okruhu Národných novín na snahu slovenských študentov o spoluurčovanie 

smerovania slovenskej politiky. Založenie časopisu predstavovalo pre študentstvo možnosť 

sebarealizácie a prispievania k dianí na Slovensku a nie len slepého nasledovania Martina. O 

význame Hlasu pre jeho predstaviteľov svedčí samotný komentár Vavra Šrobára, ktorý na deň 

vzniku spomína ako na najdôležitejší deň v jeho živote. 113 

 

 V 90. rokoch 19. storočia dochádzalo k väčšej politizácii činnosti Detvana. Členovia 

sa na stretnutiach čoraz častejšie vyjadrovali k problému budovania česko-slovenských 

vzťahov. Takisto citlivejšie vnímali aj stav kultúrnej a vzdelanostnej úrovne na Slovensku, 

ktorú sa snažili skrz rozmanité činnosti priblížiť stavu českej spoločnosti. Za týmto účelom 

nadviazali užšiu spoluprácu s Československou jednotou. Spolu sa venovali rozmanitým 

aktivitám ako bolo napríklad zakladanie knižníc, podpora slovenských študentov alebo 

osvetová práca na vidieku. Významným okamihom sa stala taktiež zmena stanov vedúca k 

povoleniu vstupu Čechov do radu činných členov spolku.  Avšak po tomto období nasledoval 

dočasný úpadok v činnosti Detvana, ktorá sa pozviechala až po prvej svetovej vojne. Práve z 

tohto dôvodu som sa rozhodla ukončiť moje bádanie týmto obdobím.  

 

  

                                                 
113 ŠROBÁR, Vavro. Z môjho života, s. 355 
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