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JANKO SLOVENSKÝ V KULTÚRE AMERICKÝCH SLOVÁKOV 

 

Marián NASTER 

 

Venované slovenskému národu, ktorého  

prebudeniu, osvete, blahobytu a slobode  

som venoval najlepší môj vek.  

 

J. Slovenský 

 

V slovenskej literatúre nazývajú básnika Janka Kráľa „Divným Jankom“. Toto isté 

označenie by sme mohli prisúdiť priekopníkovi slovenského novinárstva v Amerike Jankovi 

Slovenskému. 

Nestal sa v živote tým, čím chcel byť, ale stal sa tým, čím sa neplánoval nikdy stať. 

Bez buditeľských základov, stal sa národným buditeľom. Slovenské veci mu boli cudzie. 

Dokonca jeho materinská reč ani nebola slovenčina, aj keď mal také slovenské meno, že 

slovenskejšie už ani nemožno vytvoriť. Bez bližšieho vzťahu k novinám sa stal novinárom. 

Namiesto jeho túžby ísť do Afriky, dostal sa do Ameriky. Vyučil sa za učiteľa, ale stal sa 

baníkom. Svetom ho ťahala vidina dobrodružstva a túžba vidieť vzdialené a cudzie krajiny. 

V zrelom veku, sklamaný a opustený, odchádza na večnosť. 

Janko Slovenský sa narodil 11. 11. 1856 v Krompachoch v rodine mäsiara Jána 

Slovenského a jeho ženy Johany Tillyovej, ktorá pochádzala z nemeckej remeselnícko-

meštianskej rodiny. Jankovou materinskou rečou sa tak stala nemčina. V rokoch 1863 – 1869 

navštevoval evanjelickú nemeckú ľudovú školu v rodných Krompachoch. Na radu učiteľa ho 

poslali na levočské gymnázium, kde študoval v rokoch 1869 – 1875. Tu sa rozhodol stať sa 

učiteľom. Spolu so svojím bratrancom Jánom Júliusom Wolfom teda odchádza do Kláštora 

pod Znievom, kde študuje na maďarskom učiteľskom ústave. Na poloponemčeného chlapca 

tu silnejšie zapôsobil slovenský duch ako jezuitsko-maďarský duch ústavu. V školskej úlohe 

s názvom „O meste, v ktorom študujem“ píše okrem iného aj o spolužiakoch, medzi ktorými 

postrehol talent budúceho veľkého slovenského prozaika Martina Kukučína: „V lavici sedím s 
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bratrancom Jánom Júliusom Wolfom. Predo mnou sedí Oravčan Matej Bencúr, ktorý píše z 

celej triedy najlepšie slohové úlohy a ktorý bude raz pravdepodobne súkromným učiteľom, 

lebo mi rozprával, že tak začal svoju životnú kariéru historik Pavol Jozef Šafárik i bývalý 

poslanec uhorského snemu Ľudovít Štúr.“ 
1
 

 

 
 

Fotografia Krompách, 1871 Fotografia Krompách, 1871 

(zdroj ETH-Bibliothek of ETH Zurich, 

http://www.e-pics.ethz.ch/index/ethbib.bildarchiv/ETHBIB.Bildarchiv_Ans_05443-026-AL-

FL_96445.html) 

 

 
Fotografia Krompách, 1901  

(zdroj http://www.zbieramtemafila.sk/) 

                                                 
1
 ČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982, s. 21 (ďalej ako 

ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s.).  
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Kolorovaná pohľadnica Krompašských železiarní, 1900 

(zdroj Acheron, Tomus II. Vol 3-4, 2012. Acta historica et orientalia neosoliensia: Študentský 

historický časopis. Martin Furmanik : Krompašské železiarne, s.16.) 

 

 

 
 

Fotografia železničnej stanice v Krompachoch, 1871 

(zdroj ETH-Bibliothek of ETH Zurich http://www.e-

pics.ethz.ch/index/ethbib.bildarchiv/ETHBIB.Bildarchiv_Ans_05443-024-AL-FL_96443.html) 

 

 

Po štúdiách J. Slovenský rok praxoval ako súkromný učiteľ a vychovávateľ vo 

viacerých statkárskych rodinách v Gemerskej stolici. Mladícka túžba po dobrodružstvách a 

exotike ďalekých zemí vyviera aj z listu, ktorý 15. 6. 1879 adresoval bratrancovi Júliusovi 

Wolfovi: „Myslím však, že sa už naplnil čas, aby sme sa konečne z tejto nudy vybrali do 

sveta. Veľa o tom za bezsenných nocí rozmýšľam. Chytá sa ma neprekonateľná túžba po 

šírych ruských stepiach, na ktorých sa cez leto vlnia nedozerné lány zlatého obilia a cez zimu 

na nich zvonia hrkálky trojok. Nevyberieme sa cez prázdniny po ich stopách?“ 
2
 

                                                 
2
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 21. 
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Pohľadnica zachytávajúca evanjelický a katolícky kostol a školu v Krompachoch, 1907 

(zdroj http://postcards.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=date%3D%281907%29&page=45) 

 

 
 

Pamätný dom Janka Slovenského, Námestie slobody v Krompachoch 

(zdroj http://omestach.sk/krompachy/krompachy-foto1.html) 

 

 

V krátkom čase po napísaní tohto listu sa stretol so svojím bratrancom a dohovorili sa, 

že odcestujú do Afriky, kde sa stanú poľovníkmi na divú zver. V tom istom roku sa obaja 

vybrali, idúc väčšinou pešo cez Nemecko a Holandsko do Anglicka, odkiaľ sa plánovali 

loďou preplaviť do Afriky. Na cestu nemali dostatok peňazí, a tak sa dali najať za 

pomocných robotníkov – kuričov. Loď, ktorá sa volala Empress of Atlantic s nimi v polovici 

novembra 1879 vyplávala no nie do plánovanej Afriky, ale do USA, kam smerovali húfy 

ľudí, čo si chceli zarobiť na živobytie. Sám Janko Slovenský o tom píše: „Človek by ani 

http://postcards.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=date%3D%281907%29&page=45
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neveril, ako mnoho krajanov bolo medzi našimi pasažiermi. Vyvalili sa so svojimi drevenými 

kuframi a pásikavými perinami z podpalubia v celých húfoch a hrnú sa spolu s nami do 

Kasigardy na manhattanskom nábreží Battery“ 
3
 

 

   
 

Perokresba Janka Slovenského               Najstaršia fotografia Janka Slovenského, 

                                                                                                      okolo r. 1880 

 (zdroj BARTALSKÁ, Ľubica. Začiatky slovenského novinárstva v Amerike : 115. výročie založenia prvých 

tlačených Amerikánsko-slovenských novín. [online]. Dostupné na internete: 

www.czsk.net/svet/clanky/svet/amertlac.html a ČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka 

Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982.) 

 

   
 

Ján J. Wolf a jeho bratranec Janko Slovenský 

(zdroj ČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982.) 

                                                 
3
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 39. 

http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/amertlac.html
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Keď prišli do USA, ich prvou úlohou bolo nájsť si prácu a ubytovanie. Museli ťažko 

pracovať ako pomocní robotníci, neskoršie aj v baniach a železiarňach. V tom čase sa na 

Janka Slovenského usmialo šťastie. Rakúsko-uhorský konzulát v Pittsburgu hľadal človeka, 

ktorý by vedel po slovensky, maďarsky a anglicky. Janko Slovenský sa prihlásil a dostal toto 

miesto. Tu sa denne dostával do styku so slovenskými vysťahovalcami a ich problémami v 

novej vlasti. Na konzuláte mal možnosť preniknúť až do hĺbky slovenského života v 

Amerike. Na adresu konzulátu prichádzalo množstvo listov, v ktorých sa krajania obracali o 

radu a pomoc. Z jeho denníka čítame:  

„Za ten krátky čas, čo som na konzuláte, mám už celú unikátnu zbierku 

najrozličnejších a najzaujímavejších dopytov našich krajanov, bohužiaľ však ešte viac ich 

nešťastí a tragédií. Práca ma veľmi zaujíma a teší. Konečne si prichádzam na svoje. 

Niektoré dopyty krajanov sú priam neuveriteľné. Jeden východniar sa nás pýta, či je 

pravda, že náš cisár vedie veľkú vojnu s ruským cárom. Iný zasa, či každý vojak, keď sa 

nevráti behom k svojmu regimentu, ale sa dostaví oneskorene, bude na mieste zastrelený. 

Ďalší sa nás dokonca v liste pýta, či si Turci podmanili uhorskú krajinu a každému, kto sa 

hneď nestane mohamedánom, vraj bude ajncvaj odseknutá hlava a napichnutá na kopiju a 

tak ju budú nosiť po dedinách. Iný sa zas spytuje, či dolár už nebude viac taký platný ako 

uhorská zlatka. Ďalší zasa, či po štvrtom júli už žiaden Slovák nedostane nikde v Spojených 

štátoch nijakú prácu, a keď sa vraj za mesiac zo Štátov nevyprace, že bude z krajiny vyhnaný. 

A ešte ďalší chce vedieť, či každý Hungarián, keď bude chcieť v Štátoch ďalej robiť, musí za 

to štátu platiť mesačne mimoriadnu porciu vo výške 10 dolárov, a podobné nezmysly. 

Väčšina listov a žiadostí však hovorí o osobných, súkromných, rodinných, a najmä 

závažných existenčných ťažkostiach. Mnohých fabrikanti a majitelia baní celkom orabovali o 

ich častokrát i celoživotné úspory, iných zasa celkom okradli skrachované banky a peňažné 

ústavy. Najviac ich však celkom ožobráčili rôzni nesvedomití dobrodruhovia a 

bezcharakterní keťasi. Sľubujú, že im zaobstarajú dobre platené miesto, že im odošlú úspory 

do kraja, dobre uložia peniaze v prosperujúcich bankách a na vysoké úroky, zaobstarajú 

lacné šífkarty pre ich rodiny v kraji, pričom od týchto naivných ľudí vopred zinkasujú všetky 

peniaze a viac sa už, pravdaže, neukážu. 
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Väčšinou vybavujem samú smutnú agendu. Napríklad istá žena prišla za mužom do 

Ameriky, ale stratila jeho adresu a márne ho hľadá po New Yorku, hoci ho v takom 

mravenisku ani nemôže nájsť. Iného ošklbali nesvedomití agenti, onen zase v bani prišiel o 

nohu, a preto ho vyhodili na ulicu. Niet nikoho, kto by sa týchto úbožiakov zastal a poučil ich. 

Oklamali ich pri odchode z kraja a klamú ich ďalej i tu. Vysťahovalci sú celkom opustení a 

bezradní, veľa uvažujem o tom, ako im účinne pomôcť.“ 
4
 

Pomoc slovenským vysťahovalcom prišla po piatich rokoch pôsobenia J. Slovenského 

na konzuláte, kedy sa rozhodol vydávať slovenský spravodajský časopis, aby ním informoval 

krajanov. Dňa 22. júla 1885 vydal prvé číslo slovenských novín písaných 

východoslovenským šarišsko-zemplínskym nárečím. Boli to prvé slovenské noviny tlačené a 

rozmnožované v Amerike. O ich vzniku napísal: 

„Dnešného dňa dozrel môj zámer na edičný čin. Na konzulárnom hektografe začal 

som so súhlasom pána konzula Maxa Schamberga po pracovných hodinách rozmnožovať 

prvé číslo môjho časopisu, ktorému som dal honosné meno BULLETIN. Má menší formát, 

aby sa mi zmestil do hektografu. Text článkov píšem kopírovacím atramentom na silný papier 

a potom ho vložím na mäkkú masu na hektografe. Takto odtláčam ďalšie listy a väčšinou sa 

mi podarí stiahnuť 36 čitateľných exemplárov. Zošívacím strojčekom spojujem po dva listy 

(štyri strany) Bulletinu a potom mi ostáva už len na obálky napísať 32 adries známych 

slovenských krčmárov v okolí Pittsburgu. Ako som zistil, krčmy sú v Amerike centrom celého 

slovenského života. Tam sa človek dozvie, čo nového doma, v robote, vo svete a tam sa aj 

politizuje.“
5
 

 Bulletin mal štyri strany a prinášal príspevky zo štyroch oblastí:  

1. strana: Čo nového vo svete a zahraničné správy. Boli to novinky zo sveta, o tom, 

kde sú vojny a podobne. 

2. strana: Správy z domova podľa žúp. Boli to správy zo župy Šarišskej, Zemplínskej, 

Spišskej a Abovskej a v nich zaujímavosti, ako sú požiare, povodne, krčmové bitky. 

                                                 
4
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 56-57. 

5
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 60. 
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3. strana: Informácie. Boli to informácie o Amerike a živote v nej – právne otázky, 

štrajky, ich ciele a výsledky. 

4. strana: Oznamy. Boli to ponuky prác s platovými podmienkami a rubrika o hľadaní 

osôb. 

Janko Slovenský spomína na toto obdobie: 

„V dennom spojení s naším ľudom jak listovne tak osobne za 5 rokov mal som 

zriedkavú príležitosť pozorovať, čo náš ľud potrebuje a jak zmýšľa. V dennej korešpondencii 

bolo ustavične mnoho podivných otázok, na ktoré žiadali odpoveď (napr. „Či pravda, že 

americký dolár už nebude viac platný ako uhorská zlatovka? Či pravda, že po 4. júli žiaden 

Slovák prácu nedostane a keď do mesiaca sa nevyprace z Ameriky, utratí život?“). Mnoho 

ráz došli za mnou prisťahovalci a prosili ma, aby sme im otca, brata, sestru lebo matku našli, 

poneváč stratili adresu, alebo si ju vôbec nedoniesli. Pracujúc medzi podobnými 

okolnosťami, človek si neraz žiadal mať slovenský časopis, aby ľud mohol nejakého 

vysvetlenia a poučenia obdržať. A tak listovne som zdelil krajanom na všetky strany, že 

budem raz do týždňa vydávať Bulletin, donášajúci správy zo starého kraja a vôbec zo sveta a 

zasielať ho budem za 10 centov.(...) Asi 20 čísiel videlo svetlo Božie, keď som oznámil 

čitateľom, že s vydávaním Bulletinu prestanem a žeby mali trpezlivosť, že vydám noviny na 8 

stranách. Jak ľahko to išlo sľúbiť, ale sľub dodržať to išlo ťažšie. S novinárstvom, tlačiarňou, 

s literami nikdy som sa nezapodieval.“ 
6
  

Bulletin mal veľmi dobrú odozvu, ľudia ho radi čítali. Jazyk novín, východoslovenské 

šarišsko-zemplínske nárečie Janko Slovenský volil preto, že údajne z tisíc listov poslaných na 

konzulát bolo 999 písaných práve v tomto nárečí. A sám, ako sa priznáva, ani spisovnú 

slovenčinu dobre neovládal. Keď zistil, že mnoho krajanov nevedelo čítať, priložil k 

Bulletinu aj Abecedár, aby sa podľa neho naučili písmená. Neraz si aj vo svojom denníku 

posťažoval: „Je to už tak, človek chcel byť redaktorom, a musí sa zároveň stať aj učiteľom, 

advokátom, kultúrnym pracovníkom, sociálnym formovateľom ľudí a neviem čím ešte.“
7
 

                                                 
6
 SLABEY, A. P. Štyridsiate výročie založenia slovenských novín v Amerike. In: Kalendár N. S. S. v Spojených 

Štátoch Amerických na obyčajný rok 1927, majúci 365 dní. Roč. 34. Pittsburgh: Národný Slovenský Spolok v 

S. Š. A., 1926, s. 109-110. 
7
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 63. 
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 Bulletin, ktorého vyšlo v nepravidelných intervaloch asi dvadsať čísel, robil osožnú 

prácu. Informoval, radil a pomáhal krajanom pri prvých krokoch po americkej pôde. Mal 

odberateľov z rozličných kútov Spojených štátov. Vyvesovali ho najmä v hostincoch 

a krčmách, kam ho zďaleka chodievali čítať. Žiaľ, ani jedno číslo z neho sa do dnešných dní 

nezachovalo. Zvyšovanie dopytu po ňom Janka Slovenského priviedlo na myšlienku vydávať 

skutočný slovenský časopis. 

 Neskôr sa podarilo Jankovi Slovenskému a jeho bratrancovi Júliusovi Wolfovi kúpiť 

malú českú tlačiareň s mäkčeňmi a dlhými hláskami. Na konzuláte dal výpoveď a 21. 10. 

1886 vyšlo v Pittsburgu prvé číslo Amerikanszko-szlovenszkych novín. Na prvej strane mali 

motto a úvodný článok: 

 Mi svetloszcz chczeme, 

 nyech czemnoszcz osztava. 

 Idzme napredek, Ungare! 

„...Dnešným dňom vychádza prvé číslo prvých slovenských novín v Amerike pod názvom 

Amerikanszko-szlovenszke noviny snažením Jána Slovenského a Júliusa Wolfa. Celoročné 

predplatné týždenníka na ôsmich stranách robí tri doláre...“
8
  

 Noviny obsahovali rubriky Bulletinu, rozšírené o Chýrnik z hornouhorských žúp. 

Spracovaný bol zo slovenských, maďarských a amerických novín a konzulárnych správ. 

Noviny obsahovali aj rubriku Pomoc a rady, kde uverejňovali všetky pracovné príležitosti, o 

ktorých sa redakcia dozvedela, preto udržiavala písomný kontakt s baňami a fabrikami. 

Noviny obsahovali seriál o denných potrebách slovenských vysťahovalcov – o ich právach a 

povinnostiach, ako sa stať americkým štátnym občanom, ale venovali sa aj dejinám 

Spojených štátov. 

 Noviny boli písané spočiatku východoslovenským nárečím a maďarským pravopisom. 

Bolo to jednak preto, aby im krajania – východniari dobre rozumeli, ako aj preto, lebo 

spisovnú slovenčinu neovládali. Národne boli bezfarebné, skôr maďarofilské, čoho dôkazom 

boli napríklad aj dva články konzulárneho úradníka Mihály Magyara. Prvý článok bol 

                                                 
8
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 64-65. 
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napísaný pri príležitosti narodenín maďarského ministerského predsedu Kálmána Tiszu pod 

názvom „O sztarosztlivoszti uhorszkej vladi“, v ktorom vysoko hodnotil jeho osobnosť a 

uhorskú slobodu. Druhý článok niesol názov „O uhorszkej szvobode a ruszkej kancsuke“, 

kde písal nenávistne protislovansky o ruskom cárovi ako na ľudský obraz stvorenej beštii 

a článok sa končil výzvou, aby bol cár zahnaný na Sibír. Redaktori Slovenský a Wolf písali 

nevedome v duchu maďarského vlastenectva. Bola škoda, že na začiatku slovenského života 

v Amerike v prvých novinách nezaznelo čisté slovenské slovo. A bolo šťastím, že maďarská 

vláda o týchto novinách nevedela, alebo im nepripisovala dôležitosť, keď ich nevzala do 

svojich rúk. Noviny prosperovali napriek neskôr silnej konkurencii iných slovenských novín. 

Odoberalo ich 10 až 20-tisíc predplatiteľov a v niektorých rokoch dokonca až 30-tisíc 

predplatiteľov. Noviny sa zaslúžili o národné prebudenie Slovákov, najmä tých, čo 

pochádzali z východného Slovenska. 

Na stránkach Amerikanszko-szlovenszkych novín začal vychádzať aj prvý slovensko-

anglický slovník ako bezplatná príloha, ktorej autorom bol sám vydavateľ Janko Slovenský. 

Významným činom bolo vydanie slovníka v knižnej podobe. Mal okolo 130 strán a vyšiel 

v apríli 1887 v náklade 1 700 exemplárov. Obsahovo sa kniha člení na dve časti: prvou je 

jazyková príručka, druhou príručka základnej konverzácie, obe s tematickými slovníkovými 

pasážami. Neskôr vyšli ďalšie tri vydania. Bola to prvá tlačená slovenská kniha v Amerike. 

Slovník mal názov Americký Tlumač ku naučeňu še najpotrebnejšich začatečných 

známoscoch z angľickej reči pre Uherských Slovákoch v Amerike žijucích. Pri jeho 

zostavovaní J. Slovenský využil skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní, takže to bol 

slovník praktický, ktorý obsahoval tie najpotrebnejšie zvraty a výrazy, a aby vyhovoval 

používateľom, slovenská časť bola písaná šarišským nárečím. Autor jeho cieľ v úvode podal 

takto: „Cieľ teho Tlumača je tu žijucim Uherským Slovákom prostriedkom byc, ku 

privlastňeňiu najpotrebňejšich začatečnych znamoscoch z angľickej reči, bez kterých človek 

v Amerike pokračovac ňemože. Z tej pričini je Tlumač ku tutejšim pomerom primerňe ľechko 
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srozumiteľňe a jednoduche písaný. Keď človek v Amerike pokračovac chce, muši na každý 

pád v stave býc še v angľickej reči vyjadric...“ 
9
  

 Z prvého vydania Amerického Tlumača sú na Slovensku známe dva exempláre, jeden 

v depozitári Slovenskej národnej knižnice v Martine pod signatúrou SC 22773 a druhý 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave pod signatúrou UKB S F 99, KST 7/14088. Mimo 

územia Slovenska je kniha registrovaná v Knižnici amerického kongresu pod signatúrou 

PG5239. S58 1887 a je dostupná v jej Európskej čitárni. 

 Dňa 13. 5. 1889 preletela všetkými pittsburskými novinami správa, že v redakcii 

Amerikanszko-szlovenszkych novín, ktorá sídlila na Diamond Street 47, vypukol veľký 

požiar: 

„Dňa 13. mája 1889 z dosiaľ neznámych príčin vypukol v redakcii Amerikanszko-

szlovenszkych novín požiar a zachvátil celú budovu, v ktorej sa redakcia nachádzala. Za 

krátku chvíľu plamene celkom pohltili nielen celú redakciu, tlačiarenské stroje, ale aj veľkú 

zásobu kníh, ktorá došla do administrácie práve v deň požiaru. Bola to zásielka od 

budapeštianskeho kníhkupca Rószu v hodnote 800 dolárov a ďalšia zásielka od martinského 

kníhkupca Moskóczyho v hodnote vyše 200 dolárov. 

Okrem toho za obeť požiaru padli aj všetky viazané ročníky archívnych exemplárov 

Amerikanszko-szlovenszkych novín, ročníky ich predchodcu Bulletinu, ako aj celá kartotéka 

predplatiteľov a všetky účtovné knihy a pokladnica.“ 
10

 

Janko Slovenský o tejto udalosti oboznamuje listom zakladateľa novín Slovák 

v Amerike Antona Štefana Ambroseho: 

Pittsburgh 16. mája 1889 

Ctený Pane! 

Dňa 13. mája povstal oheň v našej kancelárii. Všetko padlo tomu za obeť. Prosíme ich, aby 

v tom láskave upovedomili odberateľoch Am. Slov. Novin, aby za pár týždňoch na vytrvaniu 

boli, kým dajako poriadky urobic v stave budzeme. 

S úctou John Slovensky  
11

 

                                                 
9
 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 67. 
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 ČEPČEK, Š. Zámorská balada..., s. 92-93. 



 

 

 35 

Krachu novín zabránil Peter Víťazoslav Rovnianek, ktorý v tom období začína čoraz 

častejšie prejavovať svoje vodcovské kvality a novinárske schopnosti. Preto o spoluprácu pri 

vydávaní novín požiadali práve jeho. Peter V. Rovnianek vo svojej knihe Zápisky zaživa 

pochovaného, ktorá vyšla v roku 1924 v Spojených štátoch amerických vlastným nákladom 

autora, na toto obdobie spomína: 

„Dodnes mi tkvie v živej pamäti môj príchod do kancelárie Amerikánsko-slovenských 

novín v Pittsburghu. Tá sa vtedy nachádzala pod číslom 47 na Diamond Street, v susedstve 

Billmanovej, neskôr Atlantic Garden. Bola to vlastne krčma, známa dlhé roky všetkým 

rodákom, ktorí navštívili Pittsburgh, lebo obyčajne tam sme ich zaviedli na „porady“, keďže 

v kancelárii nebolo miesta. 

Kancelária a tlačiareň – vlastne len sadziareň – pozostávala z jednej miestnosti, asi 

16 – 18 šuchov širokej a 30 – 36 šuchov dlhej, rozdelenej dreveným predelom. Predná 

miestnosť slúžila ako knižný obchod, redakcia a administrácia. Pri okne bol stôl Janka 

Slovenského, v strede dlhý stôl pokrytý zeleným súknom. Vpredu sedel expeditor, myslím si, 

že to vtedy bol Kováchy, vedľa neho bližšie k sadziarni Wolf, ktorý do toho času mal na 

starosti redakciu, a mne pridelili miesto oproti Wolfovi. 

V miestnosti vzadu bola sadziareň, kde pracovali Jozef Gallik a Morris Greenstein, 

a tu stála aj malá mašinka na ručný pohon, na ktorej sa mohli tlačiť cirkuláre 9 x 12 cm. 

Bola to pochmúrna, tmavá miestnosť i pre redaktorov, i pre sadzačov. Jediný Janko 

Slovenský bol oblažovaný slnečnými lúčmi, ostatným elektrika horela celý boží deň. 

Práve bol deň expedície. Každá ruka pomáhala – redaktor i sadzač, obchodný vedúci 

i expeditor. Všetko poukazovalo na chudobu, na tuhý zápas o existenciu.“
12

 

 „Keď som sa náhle dostal k novinám, začal som postupne robiť nápravy. Prvou bolo 

zrušenie maďarského pravopisu, a tak Amerikanszko Szlovenszke Novini sa zmenili na 

Amerikánsko – slovenské noviny a hneď aj dostali novú a krajšiu hlavičku.“ 
13

 

                                                                                                                                                        
11

 BARTALSKÁ, Ľubica. Stodvadsať rokov slovenskej tlače v Amerike. In: Knižnica: časopis pre knižnú 

kultúru, roč. 6, č. 8, 2005, s. 21. 
12

 ROVNIANEK, Peter Víťazoslav. Zápisky zaživa pochovaného. 2. vyd. Martin: Matica slovenská, 2004, s. 63-

64. ISBN 80-7090-761-4 (ďalej ako ROVNIANEK, P. V. Zápisky zaživa pochovaného, s.).   
13

 ROVNIANEK, P. V. Zápisky zaživa pochovaného, s. 74-75. 
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 Nastalo aj obdobie šírenia osvety a návykov k pravidelnému čítaniu tlače. O tom 

opäť P. Rovnianek: 

„Národ začal privykať na čítanie a začalo sa v ňom prebúdzať ľudské povedomie, 

zmysel pre dobré, krásne a šľachetné. Pomaly, veľmi pomaly sa napredovalo. Ťažkostí tisíc, 

ľud z väčšej časti nevedel čítať a často sa stalo, že človek si s novinami musel zobrať aj 

šlabikár, aby sa najprv naučil aspoň abecedu a potom slabikoval z novín.“ 
14

 

Amerikánsko-slovenské noviny si postupne získali dobré meno a široký okruh 

čitateľov. Prebúdzali k národnému životu slovenských prisťahovalcov v Amerike a k hrdosti 

na svoj pôvod. V roku 1894 sa zmenili z týždenníka na noviny vychádzajúce trikrát v týždni 

a ich vydavateľstvo sa vypracovalo na jedno z najväčších tlačiarenských podnikov v USA pre 

cudzojazyčnú tlač. 

V roku 1889, keď sa stal majiteľom Rovnianek, mali noviny 1 700 predplatiteľov. V 

roku 1895 sa ich počet zvýšil na 8000, čo nemal v tom čase žiaden časopis na Slovensku 

(Národné noviny v tom čase mali na Slovensku 500 predplatiteľov). Neskôr si Amerikánsko-

slovenské noviny predplácalo až 30 000 slovenských prisťahovalcov. 

Niektoré čísla Amerikánsko-slovenských novín sa v súčasnosti nachádzajú vo 

fondoch troch knižníc v USA. Originál novín z roku 1901 vlastní Harvardská univerzita so 

sídlom v Cambridgi (MA), ďalší originál novín z roku 1899 sa nachádza v Newyorkskej 

štátnej knižnici v Albany (NY). Mikrofilm ročníkov 1893 – 1904 týchto novín sa nachádza 

vo fonde knižnice Wisconsinskej historickej spoločnosti v Madisone (WI). 

Na Slovensku sa nachádzajú neúplné ročníky novín vo fondoch Slovenskej národnej 

knižnice v Martine, konkrétne ročníky 6.1891 – 13.1899, 15.1901 – 25.1911, 35.1921 – 

36.1922, v Univerzitnej knižnici v Bratislave sú to ročníky 20.1906 – 25.1911, 35.1921 – 

36.1922, v Krajanskom múzeu Matice slovenskej v Bratislave sa nachádzajú neúplné ročníky 

10.1896 – 11.1897, 17.1903 – 20.1906 a jeden exemplár ročníka 23.1909 sa nachádza aj vo 

fonde Štátneho archívu v Levoči. 

Janko Slovenský sa už v roku 1891 vzdal vedenia redakcie Amerikánsko-slovenských 

novín a svoj podiel v nich predal práve Rovniankovi. Aj po odchode z nich zostal plodným 
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 37 

prispievateľom tohto periodika. Potom sa na krátku chvíľu vrátil do rodných Krompách. Po 

roku sa vrátil naspäť do USA. V Pittsburgu sa oženil s vdovou Mary Stewartovou, odišiel 

s ňou do mesta New Albany v Indiane, kúpil si trafiku a vyrábal cigary. Tu sa mu narodil syn, 

ktorý dostal meno po ňom. Volal sa Ján. 

Keď vypukla zlatá horúčka v Colorade, J. Slovenský v roku 1897 odpredal svoj 

obchod s tabakom a odišiel do zlatokopeckého mesta Cripple Creek a potom asi na polroka 

do zlatých baní v Hermosillo v Mexiku. Medzitým založil slovenskú akciovú spoločnosť Elk 

Gold Mining Company v Cripple Creeku. Do nádejného podniku zainteresoval priateľa P. 

Rovnianka, ktorý mu poskytol okolo desaťtisíc dolárov. Žil dlhé mesiace v divočine a jeho 

manželstvo sa pomaly rozpadalo. Jeho žena si našla iného a spolu so synom odišla od Janka 

Slovenského. Rodinná tragédia ho dohnala k nešťastiu a v zúfalej chvíli si siahol na život. 

Spáchal samovraždu 10. 8. 1900 v Los Angeles. Janka Slovenského pochovali na cintoríne 

v Los Angeles v Kalifornii v kúte samovrahov. Po dvanástich rokoch jeho bratranec 

a spolupracovník J. Wolf v liste P. Rovniankovi napísal: 

„Napriek čiernym stránkam nášho tunajšieho života boli aj veľké dni a noci, za 

ktorých sme videli padať do tmy meteory. To boli tí najväčší z nás. Ožarovali našu oblohu, 

preleteli a tragicky zapadli... Najväčším meteorom bol náš nezabudnuteľný Janko Slovenský. 

Ťažko už raz niekto docení skutočnosť, že celkom sám, z ničoho vybudoval na cudzej pôde bez 

akýchkoľvek finančných prostriedkov nielen prvý, ale najmä veľký slovenský novinársky 

podnik, ktorému čo do rozsahu nemohol v kraji konkurovať ani jeden z tamojších podnikov. 

O jeho veľkej a nevšednej obetavosti a odvahe svedčí napríklad jeho Tlumač, ktorý vo 

vreckách svojich kešení nosia mnohí krajania dosiaľ. Potom sa začalo naňho valiť nešťastie 

za nešťastím. A my sme mu vtedy strpčovali život častokrát malichernými spormi, ktoré 

v mnohých prípadoch mali celkom nízke motívy. Jeho situácia mu potom začala prerastať cez 

hlavu. Bol to predovšetkým celkový krach v zlatokopeckom podnikaní v Cripple Creeku, 

bankrot celej Elk Gold Mining Company, zrada jeho ženy Mary, najmä však strata malého 
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syna Janka, na ktorého bol tak veľmi citovo upnutý. Nebol schopný sám uniesť túto veľkú 

ťarchu a nikto z nás mu v jeho ťažkom položení nepomohol ...“ 
15

 

Zakladateľ prvých slovenských novín v USA, autor prvej slovenskej knihy, aktívny 

činiteľ Národného slovenského spolku Janko Slovenský sa svojou činnosťou natrvalo zaradil 

medzi tých našich národných dejateľov, ktorí z plných síl pracovali pre blaho a pozdvihnutie 

života svojich krajanov. 

 
Pittsburgh, Allegheny a Birmingham, 1871 

(zdroj https://www.loc.gov/item/98508503/) 

 

 
 

Pittsburgh, Pennsylvania, 1902 

(zdroj http://www.worldmapsonline.com/historicalmaps/kr-1902-pittsburgh.htm) 
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Vchod do uhoľnej bane v okolí Pittsburgu 

 

 
  

Slovenskí baníci v USA 

(zdrojČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982.) 
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Mapa Pittsburgu aj s označením ulice Diamond Street na ktorej sídlila redakcia Amerikánsko-slovenských 

novín, 1895 

(zdroj http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/exhibits/thepoint/) 

 
 

Budova redakcie Amerikánsko-slovenských novín na Diamond Street 47 v Pittsburgu, 1889 

 

(zdroj BARTALSKÁ, Ľubica. Začiatky slovenského novinárstva v Amerike : 115. výročie založenia prvých 

tlačených Amerikánsko-slovenských novín. [online]. Dostupné na internete: 

www.czsk.net/svet/clanky/svet/amertlac.html a ČULEN, Konštantín. J. Slovenský: životopis zakladateľa prvých 

slovenských novín v Amerike. Winnipeg (Man.) Canada: Kanadský Slovák, 1954.) 

 

http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/amertlac.html
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Na podobnom hektografe tlačil J. Slovenský svoj prvý časopis Bulletin 

Ukážka rukopisu Janka Slovenského 

 

(zdroj hektograf-http://erikkirtley.com/verktyg/) a BARTALSKÁ, Ľubica. Stodvadsať rokov slovenskej tlače v 

Amerike. In: Knižnica: časopis pre knižnú kultúru, roč. 6, č. 8(2005), s. 21-24.)  

 

http://erikkirtley.com/verktyg/
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Connellsville, Fayette County, Pennsylvania 1897. Nakreslil T. M. Fowler. V tomto meste spolu s New Yorkom 

sídlila filiálka Amerikánsko-slovenských novín (zdroj https://www.loc.gov/item/73693125/) 

 

 

 
(zdroj 

http://www.historicmapworks.com/Map/US/160135/Connellsville++New+Haven/Fayette+County+1872/Penns

ylvania/) 
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Amerikánsko-slovenské noviny z 30. 5. 1901        Hlavičky Amerikánsko-slovenských novín 

 

 
 

Amerikánsko-slovenské noviny z 5. 5.1907 

 

(zdroj Univerzitná knižnica Bratislava a BARTALSKÁ, Ľubica. Stodvadsať rokov slovenskej tlače v Amerike. 

In: Knižnica: časopis pre knižnú kultúru, roč. 6, č. 8(2005), s. 21-24.) 
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        Americký tlumač od J. Slovenského, 1887                       Praktičný slovensko-anglický tlumač od Pavla  

                                                                                                                              Kadáka, 1905 

             (zdroj https://openlibrary.org/books/) 

 

 

 
 

Ján Slovenský, Peter Víťazoslav Rovnianek, Ján Július Wolf, 1889 

(zdroj ČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982.) 
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Fotografie Petra V. Rovnianeka z mladších rokov 

 

 
 

Fotografia z jeho autobiografie Zápisky zaživa pochovaného (1924) 

(zdroj ROVNIANEK, Peter Víťazoslav. Zápisky zaživa pochovaného. 2. vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 

247 s. ISBN 80-7090-761-4.) 
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Stanovy Národného slovenského spolku a členská náborová brožúra, 1891 

 

 
 

(zdroj http://cathedral.latorica.com/sk_o_slovakioch_2.htm) 
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Knihy venované životu Janka Slovenského od Konštantína Čulena  

z roku 1954 a Štefana Čepčeka z roku 1982 

 

(zdroj ČEPČEK, Štefan. Zámorská balada: životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran, 1982; ČULEN, 

Konštantín. J. Slovenský: životopis zakladateľa prvých slovenských novín v Amerike. Winnipeg (Man.) Canada: 

Kanadský Slovák, 1954.) 
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Summary 

Janko Slovensky in the culture of American Slovaks 

 

Janko Slovensky was a native of Krompachy. As a journalist and  entrepreneur, he was a pioneer of compatriot 

press in the USA. In Pittsburgh, Pennsylvania, he ran a news bulletin for Slovak immigrants called the Bulletin. 

He, along with his cousin, Julius Wolf, founded the periodical “Amerikánsko-slovenské noviny” 

(Amerikanszko-Szlovenszke noviny;  the American-Slovak News). Its first issue was released 21 October, 1886. 

It was the weekly written in the Saris dialect with Hungarian orthography. In 1887, he published “Americký 

tlumač..., prvý Slovensko-americký slovník pre potreby slovenských vysťahovalcov” (American Interpreter…, 

the first Slovak-English dictionary serving the needs of the Slovak immigrants). As a publicist, Slovensky 

published the majority of his articles in the American-Slovak News. 

 

 

Mgr. Lívia Kurucová 

 

 

http://erikkirtley.com/verktyg/
http://www.historicmapworks.com/Map/US/160135/Connellsville++New+Haven/Fayette+County+1872/Pennsylvania
http://www.historicmapworks.com/Map/US/160135/Connellsville++New+Haven/Fayette+County+1872/Pennsylvania

