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Príchod roku 1900 bol veľmi očakávaný a mnohí Európania v naň vzhliadali 
ako na príchod niečoho nového, čo by im malo priniesť ďalšie úspechy na ceste 
prosperity a moci vo svete. Procesy späté s úspechmi modernizácie, ktoré sa 
ukazovali už v priebehu 19. storočia v krajinách, ktoré prechádzali týmito 
procesmi zatláčali do úzadia aj isté pochybnosti, na ktoré poukazovali niektorí 
intelektuáli, politici aj predstavitelia cirkví. Tým, že svet v tomto období ešte len 
začal vstupovať do veku „informačnej revolúcie“ nebolo možné v takej sfére 
viesť také „obsiahle dialógy“ ako dnes. Pravda histórie nebola práve tak vtedy 
ako aj dnes pochopiteľne takou pravdou ako je pravda v prírodných vedách, 
avšak historik mohol a môže na základe získaných prameňov rozširovať ľudské 
poznanie, pokúšať sa o čo najobjektívnejší obraz skúmaných dejín, avšak 
nemôže jednoznačne rozhodovať o vine, či nevine. „Predmetom histórie boli 
konkrétni ľudia a konkrétne kultúry v premenách času. Všeobecne však 
historici verili všetkým vtedajším profesionalizovaným vedeckým disciplínam, 
že bádanie, ak sa opiera o pevne stanovenú metódu, umožňuje objektívne 
poznanie. Historici rovnako ako iní vedci sa domievali, že pravda spočíva 
v súlade medzi poznaním a objektívnou skutočnosťou“1. 

Tak ako v tomto období Európania, aj slovenské obyvateľstvo obývajúce 
severné časti Uhorska prežívalo obdobia prosperity a obdobia kríz, ktoré boli 
svojou povahou nielen hospodárskeho charakteru, ale aj politického, či kultúrne 
– spoločenského. Kríza z gréckeho „krisis“ je nejaká udalosť, ktorá je alebo by 
malo viesť k nestabilite a nebezpečnej situácii ovplyvňujúcej jednotlivca, 
skupiny, komunity alebo celej spoločnosti. Za krízu sa považujú negatívne 
zmeny v bezpečnostných, ekonomických, politických, spoločenských a environ-
mentálnych záležitostiach, najmä ak k ním dôjde náhle, s malým alebo žiadnym 
varovaním . Z historického hľadiska však kríza môže mať aj pozitívne 
vyústenie a môže viesť k posunu k vyššej kvalite. Tak ako napríklad kríza 
feudalizmu viedla k prechodu ku kapitalistickým formám výroby a podobne. 
                                                 
1  Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha 2002, ISBN 80-7106-504-8, s. 11. 
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Dnes existuje celý rad definícii kríz podľa toho, čo považujeme za podstatné 
k jej spusteniu. Švajčiarsky historik 19. storočia Jacob Christoph Burckhardt2 
napríklad považuje krízu za niečo pozitívne, čo napomáha dynamizácii 
spoločenského života. Súčasný grécky filozof a ekonóm Takis Fotopoulos3 
vymedzuje oblasti prejavov krízy na ekonomické, politické, sociálne, kultúrne, 
ideologické a ekologické rozmery krízy. 

Na konci 70-tych rokov 19. storočia končí v Európe ďalšia z hospodárskych 
kríz a s ňou zároveň aj éra liberalizmu a začal sa obrat ku konzervativizmu. 
Prechod od slobodného obchodu k protekcionizmu a represiám socialistov. 
Nemecký historik Michael Stürmer (1983) hovorí o náraste európskeho 
nacionalizmu. Podobný vývoj sledujeme aj Rakúsko – Uhorsku a to nie ani tak 
v hospodárskej oblasti ako politickej. Dominantnou udalosťou pre národy 
habsburskej monarchie bolo Rakúsko – uhorské (maďarské) vyrovnanie roku 
1867, ktoré zmarilo politické nádeje Slovákov4 i ostatných utlačovaných 
národov v Uhorsku. Bolo aj porážkou úsilia slovenských politikov využiť 
rozpory medzi Viedňou a Budapešťou pre riešenie slovenskej otázky v duchu 
memorandových požiadaviek. Vyrovnanie znamenalo víťazstvo nacio-
nalistických mocenských záujmov maďarských vládnucich tried, a to ako pri 
úprave štátoprávneho vzťahu medzi Predlitavskom a Zalitavskom, tak pri 
úprave vnútropolitických (národnostných) pomerov v Uhorsku. Pre Slovákov 
to však znamenalo aj oddelenie od Čechov, čím sa vzájomná spolupráca ešte 
skomplikovala a národnostný zákon z roku 1868 znemožnil výraznejšie 
politické aktivity predstaviteľov slovenského národného hnutia. 

V Uhorsku sa roku 1875 ujíma vlády Kálman Tisza (1830 – 1902)5, ktorého 
pätnásťročné obdobie vlády je pomerne bezkonfliktné. Síce sa mu nepodarilo 
vymôcť viac samostatnosti pre Uhorsko, ale spoľahlivými volebnými 
machináciami sa mu darilo čeliť všetkým problémom, ktoré by mohli ohroziť 
vládnucu maďarskú aristokraciu. Opozícia Chorvátov bola neutralizovaná 
a „výrazom rezignácie Slovenskej národnej strany bolo v roku 1884 vyhlásenie 
protestnej politickej pasivity. Zatiaľ čo sa v ekonomickej sfére rozvinula štátna 

                                                 
2  Jacob Christoph Burckhardt (25. máj 1818, Bazilej – † 8. august 1897Bazilej), švajčiarsky 

historik a filozof. 
3  Takis Fotopoulos, grécky filozof a ekonóm, hlásajúci hľadať nové metódy a spôsoby 

hľadania východísk z krízových javov dnešnej spoločnosti. 
4  Hodža, M.: „Matica bola už rozvinutá na veľký národný reprezentačný zbor slovenského 

národa po stránke kultúrnej a spoločenskej. Budovali sa gymnázia, učiteľské zbory.“ Tento 
sľubný vývoj v nasledujúcom období bol nielen pozastavený, ale začal sa uberať opačným 
smerom. In: In: Slovenská čítanka. Praha 1925, s. 213. 

5  Jeho éra býva nazývaná často ako „šťastná doba“, v ktorej sa mu podarilo vyradiť z politiky 
potencionálnych súperov a sústavne obmedzoval nemaďarské národy. 
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podpora priemyslu, v sociálnej a politickej sfére to bola doba stagnácie, žiadne 
sociálne reformy a ani krok k politickým reformám. Politický základ tradičného 
systému, exkluzívne volebné právo, zostalo nedotknuté“6. Avšak na pozadí 
vývoja všeobecných trendov vývoja sa skrývali veľké rozdiely a veľkou 
kliatbou tohto obdobia naďalej zostávala – bieda, ktorá nebola problémom iba 
strednej Európy, ale aj vyspelej západnej časti vtedajšej Európy. Nemalá časť 
obyvateľstva to riešila vysťahovalectvom a to na hlavne do USA, ktoré v tomto 
období ťažili s problémov Európy. „Pokiaľ ide o strednú Európu tvorili 
v druhej polovici 19. storočia hlavný kontingent vysťahovalcov Nemci, ich 
podiel však na sklonku storočia klesal v prospech vysťahovalcov z Rakúsko – 
Uhorska. Pokiaľ sa v USA v rokoch 1861 – 1890 imigranti z monarchie podieľali 
4,2 % v rokoch 1891 – 1920 už tvorili pätinu. Len v jednom roku 1900 prišlo do 
USA 276 tisíc prisťahovalcov z rakúskych krajín, 157 tisíc z Čiech a 145 tisíc 
z Uhorska. Zo Zalitavska sa do vojny vysťahovalo viac ako 2 milióny ľudí 
(z toho tretina Maďarov, štvrtina Slovákov a pätina Nemcov), z poľských území 
sa vysťahovalo viac než 3 milióny“7. Aj zostávajúce prevažne slovenské 
roľnícke obyvateľstvo patrilo v tomto období medzi najchudobnejšiu časť 
vtedajšieho európskeho obyvateľstva. Zložité hospodárske a sociálne problémy 
sa odrážali aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti, keď v Uhorsku bolo ešte pred 
I. svetovou vojnou asi 30 % analfabetov. „Hlavným záujmom maďarskej vlády 
v Uhorsku bývalo podporovať politické a hmotné záujmy uhorskej šľachty a jej 
triednu nadvládu. Týmto záujmom slúžila aj maďarizačná vnútorná politika, 
podľa ktorej ľud všetkých národností v Uhorsku mal zostať nevzdelaný, 
hmotne chudobný a v takomto stave maďarským pánom otrocky poslušný“8. 
Tieto problémy viedli aj k oneskorovaniu „občianskej spoločnosti“, čo bolo 
podmienené komplikovaným politickými, hospodárskymi a významne aj 
národnostnými problémami. Zatiaľ čo v západnej Európe v tomto období 
dochádza k rastu občianskej spoločnosti, do ktorej vstupujú nové vrstvy, 
nemajetné a nevzdelané a vznášajú požiadavky demokracie v strednej Európe 
a v Uhorsku politický systém zostáva na úrovni vrchnostenského štátu, ktorý 
uprednostňoval len požiadavky majetných a privilegovaných. „Nevidím teda 
žiadne nebezpečenstvo pre vývin Slovenska, keby si i kultúrne výdobytky 
cudzích národov bez všetkého váhania osvojovalo. Prirodzene, musí sa to diať 
„cum grano salis“, teda tak, žeby z toho morálna skaza pre Slovensko 
nepovstala. Chybu však robí ten, kto do slovenského života uvádza myšlienky, 
idey, ktoré nie sú pre Slovensko vhodné, ako to napríklad urobil Šrobár svojou 

                                                 
6  Křen, J.: Dvě století střední Evropy. ARGO Praha 2005 ISBN 80-7203-612-2, s. 241. 
7  Křen, J.: Dvě století střední Evropy. ARGO Praha 2005 ISBN 80-7203-612-2, s. 250. 
8  Socháň, P.: Slovenské vysťahovalectvo v Amerike. In: Slovenská čítanka. Praha 1925, s. 451. 
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prednáškou Viera a veda, ktorou hodil do slovenského života kus otravy. 
O tomto však bude ešte obšírnejšia reč, keď budem pojednávať nábožensko-
cirkevnú otázku na Slovensku“9. Vzrastá napätie, ktoré v prostredí Uhorska 
významne zosilňuje národnostný problém, ktorý ostatné problémy len 
zvýrazňujú. Uhorská vláda presadzovala, šovinistický maďarizačný kurz, ktorý 
mal isté úspechy ako to dokladajú údaje podľa ktorých v rokoch 1880 – 1914 sa 
v Uhorsku pomaďarčilo asi 2 milióny ľudí (700 tisíc Židov, 600 tisíc Nemcov, 
200 tisíc Slovákov, 100 tisíc Chorvátov)10. V takejto zložitej situácii však 
slovenské národné hnutie na konci 19. storočia hľadalo cesty a možností ako 
riešiť „krízový stav“ postavenia Slovákov a národnostnej otázky v podmien-
kach Rakúsko – Uhorska. Názory na riešenie sa však nedarilo zjednocovať a tak 
kryštalizovalo viacero línii, z ktorých dve boli určujúce a to konzervatívny 
prúd, ktorý reprezentoval predovšetkým S. H. Vajanský a Stará škola. Druhá 
liberálna, ktorú prezentovali hlasisti. „Hlasisti sa popri orientácii na drobnú 
prácu sústreďovali na akceptovanie česko-slovenskej vzájomnosti a spolupráce. 
Tento akcent ich privádzal jednoznačne k orientácii na Dohodu a pod vplyvom 
Masarykovým vplyvom hlavne na jej demokratickú časť – Francúzsko a Veľkú 
Britániu“11. Tento priebeh vyjadruje však schematicky hlavnú líniu, nakoľko 
okrem nich tu bol rad ďalších osobností a skupín, ktoré medzi nimi lavírovali, 
či prípadne presadzovali svojej osobité pohľady. Názory sa rôznili predo-
všetkým v oblasti ako riešiť, ako posunúť riešenie slovenskej otázky. „Keďže 
politický systém v Uhorsku určovali maďarské politické sily na základe svojich 
záujmov, slovenská politika možnosť svojho plnohodnotného účinkovania 
v ňom videla len v zmene systému, aby zodpovedal aj účasti nemaďarských 
národov na jeho tvorbe, aby mohli v jeho rámci legálne a účinne uplatňovať 
svoje záujmy v spolupráci všetkých národov. Politické reprezentácie 
nemaďarských národov boli vopred vylúčené z účasti na riešení štátnych 
záležitostí,“12 uvádza M. Podrimavský pri charakteristike vývoja slovenskej 
politiky v Uhorsku v tomto období. Najvýraznejšie vidíme tieto problémy 
v oblasti kultúry, kde sa objavujú názory, že aj vytváranie jednotného 
hospodárskeho celku významným spôsobom nabudzuje krízové javy, ktoré sa 

                                                 
9  Read more:  
 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/295/Lajciak_Slovensko-a-kultura/2#ixzz1nWDERuCy 
10  Křen, J.: Dvě století střední Evropy. ARGO Praha 2005 ISBN 80-7203-612-2, s. 264. 
11  Kováč, D.: Zahraničnopolitické koncepcie a predstavy Slovákov v období dualizmu. In: Línie 

aosobnosti zahranično-politického myslenia na Slovensku v 19. a 20. storočí. Bratislava 1996 
ISBN 80-967486-1-0, s. 30. 

12  Podrimavský, M.: Slovenská politika v Uhorsku. In: Slovensko v politickom systéme Česko-
slovenska. Bratislava 1992, s. 33. 
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potom odrážajú aj v kultúre. Slováci sú netolerantným a šovinistickým 
režimom zatlačení do pasivity, sú eliminovaní a slovenský kapitál v Uhorsku 
iba živoril a stratili aj ľudové školstvo. V dôsledku dualizmu sa teda vývin 
slovenskej spoločnosti začal dramaticky spomaľovať. V slovenskom národnom 
hnutí konca 19. storočia dochádza ku kríze, ktorú charakterizuje J. Lajčiak, 
jedna z významných osobností slovenského intelektuálneho života tohto 
obdobia v tom duchu, že: „Slovenská národná myšlienka upadla do takého 
miskreditu, že ju bolo potrebné oživiť. Táto akcia sa započala vydávaním 
Hlasu, okolo ktorého sa združilo mladé Slovensko. No keďže Hlas vedúcim 
mužom Slovenska vytýkal ľahostajnosť a nerozhodnosť, dostal sa s nimi do 
sporu. Od toho času je tu roztrieštenosť, ktorá Slovensko tak smutne 
charakterizuje. Vykryštalizovali sa dva smery, a síce smer konzervatívny a smer 
pokrokový. Tieto dva smery natoľko stoja na opačnom stanovisku, že polemiky 
z jednej i z druhej strany sú často také nevecné, také osobnou nenávisťou 
inšpirované, že je to až nepochopiteľné“13. Tieto problémy však vnímala 
v takomto duchu iba úzka skupina slovenských intelektuálov a riešenie tohto 
stavu sa nejavilo v skorom čase.  

J. Lajčiak tvrdo kritizoval program slovenskej národnej práce a oprávnene 
považoval za dôležitý zlom v zamietaní bojov o jazyk – reč národa ako hlavnej 
úlohy a najvyššieho cieľa jeho snažení. „Že na Slovensku idey tak pomaly 
prenikajú široké masy ľudu, príčinou je predovšetkým nedostatok tlače. 
Akokoľvek sa možno tešiť, že v službe národnej slovenskej myšlienky stojace 
časopisy čo do počtu potešiteľne rastú, predsa ani zďaleka nie je docielené to, 
čo by národnou povinnosťou malo byť. Ak teda dosiahnuť máme to, aby 
slovenské národné idey skutočne poprenikali nielen jednotlivé čiastky ľudu, lež 
široké masy, potrebné je, aby sa slovenská tlač dostala aj do najodľahlejších 
slovenských chalúp“14. Odporcovia štúrovských, moyzesovsko – kuzmány-
ovských a Matičných snažení v rozvíjaní slovenskej národnej a jazykovej 
svojbytnosti považovali zamietavé stanovisko J. Lajčiaka za významné 
a presvedčivé. Ktorý akoby odmietaním „dedičstva Otcov národa“, bol 
deklarovaný ako jeden z určujúcich autorských osobností inej (protištúrovskej), 
„druhej alternatívy“ a zmeny smerovania národného vývoja Slovákov. Hľada-
nie historických opôr, aj v J. Lajčiakovi, proti autentickej národnej línii vývoja 
zo strany „protištúrovskej opozície“ malo však viacero „slabín“. Stavalo svoju 
koncepciu na nie celkom korektnej interpretácii ideí, vytrhovaní jeho myšlienok 

                                                 
13  Read more:  
 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/295/Lajciak_Slovensko-a-kultura/2#ixzz1l98zouyq. 
14  Read more:  
 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/295/Lajciak_Slovensko-a-kultura/2#ixzz1nWCK09uT. 
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zo širších kontextov, citovaním neúplných záverov z prác L. Lajčiaka. Ak ho 
chceme objektívne hodnotiť musíme konfrontovať jeho stanoviská k jazyku – 
reči ľudu, ich miesta v rámci „kultúry“ a porovnať to ako v niektorých 
súvislostiach sa používajú v publicistike. Ján Lajčiak bol vzdelaným a s tým mal 
často aj problémy ako o tom neskôr písal Štefan krčméry: „Mnoho dumal o tom, 
ako viesť do tej formy učenosť svoju. Ako uplatniť svoje jazykové znalosti: Čo, 
keby potomci starodávnych nemeckých baníkov počuli medzi vetami 
slovenskými i vety nemecké, tí zas, ktorí obišli ďalekú Ameriku, vety anglické, 
mládež maďarčiny znalá vety maďarské? Tak najmä o Turíciach, pamätných 
sviatkoch glososálie. Boli by sa i ňom spýtali, či je vínom spitý. Vše žiadalo sa 
mu čítať na kazateľni text grécky, cítil, že by exegéza podľa neho bola bohatšia, 
vystúpili by nuance v zmysle apoštolských slov dosiaľ netušené“15. J. Lajčiak 
bol veľmi vzdelaným intelektuálom svojej doby, veď získal dva zahraničné 
doktoráty jeden telogický na parížskej Sorbone a druhý na univerzite v Lipsku, 
čo sa v tomto období nepodarilo žiadnemu Slovákovi. 

Jedným z problémov krízy v slovenskom prostredí konca 19. a začiatku 20. 
storočia, na ktoré J. Lajčiak upozorňoval bol problém výrazného odnárod-
ňovania slovenskej inteligencie, ktoré sa zintenzívnilo, predovšetkým po roku 
1874 ako na to upozorňuje aj Július Botto: „V dobe po roku 1874 vzniklo 
v dušiach slovenských akési omráčenie a zúfanie, bola to doba hluchoty 
a nemoty, „zavládli suchá“, lebo snaživých Slovákov, ako poet hovorí „odohnal 
bes od vôd živých“ a nebolo im slobodno „začrieť do nich priehrštím“. Minister 
Koloman Tisza sa spurne vyslovil 15. decembra 1875 na uhorskom sneme, že 
slovenského národa niet a podľa toho riadil i politiku Uhorska. Mládeži 
slovenskej na školách maďarských neprednášali slovenčinu ani ako predmet 
neobligátny, ale nebolo možné cvičiť sa v reči materinskej ani súkromne“16. 
Problémy vzdelávacie nachádzali odraz v širšom spoločenskom rámci 
v slovenskom prostredí, znižoval sa kvantitatívny a kvalitatívny potenciál 
slovenskej inteligencie. Mnohí zrádzali svoj národ pre materiálne výhody, 
možnosti kariéry, či mnohé iné dôvody a často tí, ktorí prešli do nepriateľského 
tábora boli pre slovenský národ nebezpečnejší ako samotní „Maďari“. 
„V obidvoch čiastkach nášho národa medzi vedeckými pracovníkmi odnárod-
ňovanie bolo skoro na dennom poriadku, na Slovensku toho bolo oveľa viac, 
v Čechách omnoho menej, ale v oboch krajinách toľko, že stačilo podlamovať 
vlastné pozície veľmi intenzívne“17. Ivan Dérer to konštatuje pri charakteristike 
vývoja „slovenskej otázky“ v habsburskej monarchii koncom 19. storočia. 

                                                 
15  Z korešpondencie Š. Krčméryho ALU MS, sing. 27C 20. 
16  Botto, J.: Slovensko pod jarmom maďarizačným. In: Slovenská čítanka. Praha 1925, s. 165. 
17  ALU SNK Martin Z koreškondencie I. Dérera, sign. 180 D 2, s. 30. 
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J. Botto charakterizuje maďarizáciu prebiehajúcu v tomto období oveľa 
pregnantnejšie, keď píše: „Potom už na Slovensku maďarizovali Slovákov 
všetky štátne inštitúcie, úrady, súdy, pošty, železnice, telegrafy a najmä stredné 
školy, a keď ešte vždy nebolo očakávaných úspechov, vláda priniesla jednu 
čiastku maďarizačnej práce na pole sociálnej akcie zakladaním takzvaných 
kultúrnych spolkov. Roku 1883 bol založený so sídlom v Nitre Hornouhorský 
vzdelávací spolok, skrátený podľa začiatočných písmen Femka, ktorý mal za 
cieľ šíriť maďarizáciu vo všetkých oboroch verejného života na Slovensku“18. 

Ivan Dérer patril k popredným, národne uvedomelým Slovákom mladšej 
generácie začiatku 20. storočia, a svoju slovenskú národnosť v etnickom zmysle 
nikdy nezaprel. Dnes by sme mali hodnotiť úlohu Ivana Dérera – jeho politické 
názory aj právnické a publicistické dielo – ako súčasť slovenského politického 
a právnického myslenia, ktoré hľadalo pre Slovensko nové cesty vývoja 
a pomáhalo dynamicky rozvíjať slovenský život po vzniku Česko-slovenskej 
republiky. Bol však nielen tým, ktorý ostro vystupoval proti všetkým, ktorí sa 
snažili potláčať všetko slovenské v Rakúsko – Uhorsku, ale na strane druhej 
vedel byť kritický voči tým predstaviteľom slovenského národného hnutia, 
ktorí sa podľa neho nedostatočne snažili využiť aj tie malé možnosti, ktorý 
vtedajší právny a politický systém umožňoval. To nám dokladá aj jeho 
vyjadrenie voči M. Kukučínovi: „Kukučín sa v týchto posledných svojich 
prácach celkom pustil do obhajovania existencie dnešnej spisovnej slovenčiny, 
čím jeho romány esteticky, literárne a kompozične hodne utrácajú na cene. 
Slávny autor románu „Dom v stráni“ (1904 – 1905) už neskôr nikdy nemohol 
dosiahnuť výšku tohto svojho výtvoru. Jeho snaha vziať si príklad z obdobia 
Štúrovcov a poučenie na riešenie vzťahu československého sa nám nezdá už 
i preto, že jeho chápanie tejto otázky je vonkoncom osobné a subjektívne...19 
Podobne kritické stanovisko vyjadril aj voči mladej nastupujúcej slovenskej 
inteligencii, ktorá v stave tvrdej maďarizácie a krízy hodnôt dostávala sa do 
stavu letargie, či prípadnej kolaborácii s vládnou mocou. Východisko podľa I. 
Dérera je v prekonaní tejto krízy a beznádeje: „A práve v týchto momentoch 
treba sa mladému slovenskému vedeckému a inteligentnému dorastu vôbec sa 
zdokonaľovať. Len takým spôsobom bude možno čeliť nezdravým a priam 
nemožným názorom škultétyovským a tým, ktorí ho nasledujú. Jeho kniha by 
mala byť na Slovensku čítaná, študovaná, rozoberaná a čo hlavne mala by byť 
na domyslená až do konečného vyriešenia a do dôsledkov.20 Poukazuje aj na to, 
že v slovenskom prostredí na prelome storočí akoby sa objavovala snaha 

                                                 
18  Botto, J.: Slovensko pod jarmom maďarizačným. In: Slovenská čítanka. Praha 1925, s. 164. 
19  ALU SNK Martin, Z korešpondencie I. Dérera, sign. C 143, s. 12. 
20  ALU SNLK Martin, Z korešpondencie I. Dérera, sign. C 143, s. 40. 
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hľadať východiska z problémov z danej situácie v tom, že sa časť mladej 
slovenskej inteligencie akoby chcela vrátiť do minulosti a tam hľadať riešenie, 
pričom podľa I. Dérera jedným z riešení je vychádzať z názorov a smerovaní 
J. Lajčiaka, ktorý vo svojich prácach pranieroval tento prístup, ktorý podľa neho 
je už prekonaný a jedinou cestou je neľutovať sa, ale prichádzať s novými 
nápadmi a nevzdávať sa. Poukazoval aj na to, že problémom na Slovensku je aj 
vzťah slovenskej spoločnosti k riešeniu otázky emancipácie žien, kde je ešte 
veľmi čo naprávať a kde sa prejavuje zaostalosť slovenská: „Že slovenská žena 
život, ktorý žila, ďalej žiť nemôže, že to nie je život, aký moderný vek od ženy 
vyžaduje, kto by o tejto myšlienke mohol pochybovať? Lež táto idea, na 
Slovensku úplne nová, vydobýja si pôdu len veľmi pomaly. Pri väčšej zaujatosti 
a pri väčšej agitácii mohla by však preniknúť do širších más slovenských žien 
a dievčat. Ale tu sa zase ukazuje tá nevšímavosť ku každej novej myšlienke, 
ktorá Slovensko tak smutne charakterizuje. A tak idea emancipácie je obme-
dzená na niekoľko „nespokojných“ slovenských žien a dievčat“21. Aj v tomto 
ohľade patril J. Lajčiak k osobnostiam svojej doby, ktoré ju prekračovali svojím 
nadhľadom a možno povedať aj svojím „liberalizmom“, pričom sám bol 
kňazom. Jeho pohľady a názory nachádzali u časti slovenskej spoločnosti aj 
v tomto ohľade svojich prívržencov, čo sa odzrkadľuje v počiatkoch femini-
stického hnutia a nových názoroch na otázku postavenia žien.  

Slovenské národné hnutie v sledovanom období prežívalo zložitú dobu, 
nakoľko spoločenské a politické premeny, ktoré sa odohrávali v Rakúsko –
Uhorsku dávali isté nádeje na zmenu riešenia a postavenia Slovákov v monarc-
hii, avšak postupná realizácia nových politických aktov poukazovala, že 
optimistické nádeje, ktoré sa ukazovali nie sú na mieste. Situácia pre Slovákov 
sa skôr zhoršovala a vedúci predstavitelia slovenskej politiky tohto obdobia 
nevedeli nájsť spoločné východiska, čo smerovalo k roztrieštenosti v národnom 
hnutí a jeho oslabovaniu. Veľkým problémom slovenskej spoločnosti tohto 
obdobia je to, čo naznačili také osobnosti z radov Slovákov, akými boli J. 
Lajčiak, či skupina slovenských politikov z radov hlasistov, ktorí reagovali 
nielen na podmienky v monarchii, ale do úvahy brali aj hospodárske a politické 
trendy v Európe na konci 19. storočia. „Kríza európska“ prenikala teda aj do 
slovenského prostredia prejavovala sa však v iných podobách a formách, 
pretože pokiaľ v západnej Európe problémom boli skôr otázky hospodárske, 
sociálne a politické v prostredí habsburskej monarchie dominujú okrem 

                                                 
21  Read more:  
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politických otázok, nacionálne problémy a nedoriešená slovenská otázka sa tak 
dostala ešte do väčších problémov než v predchádzajúcom období. 
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