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SLOVENSKÝ VÝCHOD (1919) A FORMOVANIE SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO POVEDOMIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 

 

Ján DŽUJKO 

 

rebúdzanie národného a občianskeho povedomia rovnako ako aj poslovenčovanie Slo-

venska po roku 1918 napredovalo na východe krajiny pomalým tempom. Mnohé nové 

po slovensky písané periodika vyvinuli značné úsilie, aby na Slovensku čím skôr zavládol 

„duch národného uvedomenia“. 

Slovenský východ bol prvým slovenským regionálnym denníkom a zároveň priekopníkom 

slovenskej tlače vychádzajúcej na východnom Slovensku po roku 1918. Vychádzal v Koši-

ciach denne okrem pondelka s podtitulom Nestranný orgán Slovenska a Karpatskej Rusi. Tla-

čil sa na 2 až 4 stranách vo Vojenskej tiskárni, neskôr v Kníhtlačiarni Sv. Alžbety. Zo začiatku 

mal nízky okruh čitateľov a jeho náklad neprevyšoval 500 výtlačkov. Iniciátorom, zakladate-

ľom a zároveň šéfredaktorom novín bol Edmund Borek. Veľkú zásluhu na vzniku denníka 

mali tiež plk. František Schöbel a pplk. František Bartoš, ktorí rozhodli o tom, že zo začiatku 

bol financovaný z prostriedkov vojenskej správy a k dispozícii mu bol i potrebný personál 

z radov vojenských osôb. Medzi prvých redaktorov podieľajúcich sa na úspešnom štarte no-

vín patrili: Hana Gregorová, Ján Hrušovský, Rostislav Korčák a Anton Straka. Aj vďaka nim 

sa Slovenský východ stal v medzivojnovom období jedným z najdlhšie vychádzajúcich perio-

dík na východnom Slovensku.1 

Hneď po uverejnení niekoľkých čísel bolo zrejmé akými problémami a témami sa bude 

denník v blízkej budúcnosti zaoberať. Jeho úsilie smerovalo predovšetkým k upevneniu ná-

rodného povedomia Slovákov, čiastočne Rusínov žijúcich na východe krajiny. Nemalú pozor-

nosť venoval ochrane integrity ČSR, idei čechoslovakizmu i vzájomným vzťahom Čechov 

a Slovákov. S týmito dvoma sférami úzko súvisela aj problematika postavenia maďarskej mi-

nority na Slovensku i pomer samotného Maďarska k Československu. Z kultúrnej oblasti si 

všímal najmä riešenie školskej otázky i obnovenie či vznik nových kultúrnych spolkov a inšti-

túcií. Hospodárska a sociálna oblasť však zostávala na periférii jeho záujmu. 

                                                 
1 Slovenský východ vychádzal až do roku 1937. Počas svojej takmer 19 ročnej existencie niekoľkokrát zmenil 

nielen svoj podtitul, ale i redaktorov, vydavateľov, tlačiareň či počet strán, na ktorých vychádzal. Stal sa tla-

čovým orgánom Agrárnej strany a zástancom vládnej politiky v ČSR. 
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Maďarské obyvateľstvo žijúce na východnom Slovensku sa po 28. októbri 1918 nechcelo 

zmieriť so svojim novým, menšinovým postavením v rámci ČSR.2 Všetky jeho aktivity sme-

rovali k nastoleniu obrazu nestability na východe krajiny a vzbudeniu neistoty u jej obyvate-

ľov. Popri rôznych poplašných správach či nerešpektovaní úradných nariadení sa vzdor Ma-

ďarov prejavoval aj v bežnom živote. Štátni zamestnanci verní bývalej monarchii naďalej po-

užívali maďarský jazyk, učitelia vyučovali po maďarsky, kňazi odmietali slúžiť sväté omše 

v slovenčine, pracovníci pošty nedoručovali niektoré listy, po slovensky písaná tlač sa nedo-

stávala k svojim odberateľom a pod. Doznievalo tu tiež separatistické hnutie Viktora Dvortsá-

ka i jeho ideológia tzv. slovjactva.3 Navyše o udržanie Slovenska v rámci Maďarska, resp. in-

tegritu Uhorska mala prioritný záujem aj maďarská vláda grófa Michala Károlyiho. Aj tieto 

skutočnosti prispeli k tomu, že sa národné povedomie na východnom Slovensku prebúdzalo 

a šírilo veľmi pomaly. Slovenský východ tak stál pred ťažkou úlohou. K práci na pozdvihnutí 

národného povedomia aktivizoval predovšetkým učiteľov, kňazov ale i rodičov. Škola, kostol 

a rodina sa mali stať miestom, kde sa má upevňovať vlastenectvo i láska k materinskému ja-

zyku. Ostro odsúdil pomaďarčených Slovákov spätých s uhorskou štátnou mocou, ktorých 

doslova považoval za „kultúrny hnoj.“4 V práci na národnom poli problematicky vnímal uči-

teľov, ktorí boli zväčša „odchovancami maďarských veľkopánskych, magnátskych spôso-

bov.“5 Rovnako tiež i cirkev. Vyzýval ju, aby sa zbavila dovtedajšej služby Maďarom, „aby sa 

priklonila k národu osvobodenému a nezrieknúc sa pôdy zdravého konservatismu stala sa dô-

ležitým činiteľom národným.“6 

Enormné úsilie vyvíjal najmä v súvislosti s poslovenčením Košíc i celého juhovýchodného 

Slovenska. „Chceme, aby slovenský Východ bol ozaj slovenským, aby umelý maďarský náter 

bol smazaný a uplatnila sa slovenskosť nášho východu.“7 Najskôr začal na pokračovanie uve-

                                                 
2 Boli to najmä úradníci, štátni zamestnanci, vojaci, cirkevní predstavitelia maďarskej národnosti, ktorí stratili 

svoje zamestnanie i spoločenské postavenie. V podobnej situácii sa nachádzalo pomaďarčené nemecké oby-

vateľstvo na východnom Slovensku, hlavne na Spiši a tiež odnárodnení Slováci. 
3 Išlo o koncepciu historicky, etnicky, kultúrne i jazykovo osobitého východoslovenského národa odlišného od 

západných a stredných Slovákov. Pozri bližšie: Tajták, Ladislav: Národnodemokratická revolúcia na východ-

nom Slovensku v roku 1918. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 159 s. 
4 av.: Národné povedomie. In: Slovenský východ, 6. 12. 1919, roč. I, č. 238, s. 1. 
5 f.: Pravé vlastenectvo. In: Slovenský východ, 3. 6. 1919, roč. I, č. 121, s. 1. 
6 Fr. Hr.: Katolícko-cirkevné veci na Slovensku. In: Slovenský východ, 27. 11. 1919, roč. I, č. 230, s. 1. 
7 Borek, Edmund: Čo chceme? In: Slovenský východ, 9. 1. 1919, roč. I, č. 1, s. 1. 
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rejňovať slovenské názvy miest a obcí východného Slovenska.8 Následne svoju pozornosť 

sústredil aj na nápisy na uliciach, verejných a úradných budovách, obchodoch, či štítoch fi-

riem v meste. Konštatuje, že hoci Košice sú „mestom československým“ všetky názvy v ňom 

sú písané v maďarčine. V tejto súvislosti si všimol tiež maďarské kníhkupectvo v Mestskom 

dome v Košiciach, vo výklade ktorého boli vystavené publikácie vydané nákladom Našej zá-

stavy (1907 – 1918)9 vychádzajúcej v Prešove.10 Napriek neustálym upozorneniam a obšír-

nym úvodníkom majúcim pomôcť dvíhať národné povedomie Slovákov zhodnotil Rostislav 

Korčák situáciu takto: „dľa počtu sú Maďari a židia v menšine; ale dľa národného povedomia 

sú v menšine, bohužiaľ, Slováci.11 

Používanie slovenského jazyka na verejnosti tak bolo vtedy jedným z prejavov národnej 

hrdosti a zároveň svedčilo o rastúcom slovenskom ráze Košíc i celého východného Slovenska. 

Nie všetci Slováci mali totiž odvahu rozprávať v úradoch, obchodoch, či reštauráciách po slo-

vensky. Denník preto čitateľom pripomínal: „Hriech pácha a zradu na svojom národe, kto sa 

hanbí za svoju reč.“12 Objektívne však musel tiež priznať, že v niektorých bežných životných 

situáciách sa občania v Košiciach, ináč ako po maďarsky ani nevedeli dohovoriť a časté tak 

boli prípady nerešpektovania úradného jazyka na pošte, železničnej stanici, či úrade lesnej 

správy a pod.13 Lenže takýto stav nebol iba v Košiciach, ale aj v ďalších mestách a obciach na 

východe krajiny. Michal Sekey pravidelnejšie prispievajúci do Slovenského východu napísal 

o pomeroch v Michalovciach toto: „Maďarónsky duch voľákosi ťažko sdochýňa v tom našom 

Zemplíne. – Ideš po ulici, počuješ maďarskú lámavú reč. Vojdeš do nejakého obchodu, vítajú 

                                                 
8 Názvoslovie východného Slovenska. In: Slovenský východ, 10. 1. 1919, roč. I, č. 2, s. 3. 
9 Tento týždenník písaný v šarištine šíril uhorské vlastenecké myšlienky medzi východoslovenským ľudom 

a stal sa rozbíjačským nástrojom namiereným proti záujmom slovenského národa. Jednou z jeho úloh bolo aj 

zníženie počtu odberateľov po slovensky písaných novín a časopisov prichádzajúcich na východné Sloven-

sko. Redakcia Našej zastavy pod vedením Istvána Dessewffyho vydávala aj kalendáre a rôzne publikácie 

väčšinou preklady z maďarčiny ako napr.: Veľki Obrazkovi Prešovski Kaľendar, Čarni kohut, Za šlebodu, 

Dvojrohovi človek, Stari kujon, Ambrela svateho Petra, Hluhi kovaľ a i. Poslanie a ciele Našej zastavy obšír-

nejšie analyzoval Ladislav Tajták. Pozri: Tajták, Ladislav: Naša zastava – nástroj politiky maďarských vlád-

núcich tried. In: Nové obzory 8, Zost. Imrich Sedlák. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1966, s. 78 – 

107. 
10 Za očistou. In: Slovenský východ, 2. 8. 1919, roč. I, č. 134, s. 2. 
11 R. K.: Apel k triednym stranám. In: Slovenský východ, 27. 8. 1919, roč. I, č. 154, s. 1. 
12 Bol. Brat.: Buďme hrdí na svoju reč. In: Slovenský východ, 15. 10. 1919, roč. I, č. 195, s. 1. 
13 Pozri napr.: Myslí si že je v Maďarorságu. In: Slovenský východ, 16. 9. 1919, roč. I, č. 170, s. 3. 
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ťa maďarsky. Spýtaš sa niečo po slovensky, ani ti neodpovedia.“14 Všeobecne však bol denník 

v jazykovej otázke voči národnostným menšinám tolerantný: „Každý občan má právo svojou 

materčinou žiť, vzdelávať sa v nej, ctiť svojich predkov, ale nech si za povinnosť pokladá – 

menovite úradník a verejný zamestnanec – osvojiť si aj štátnu reč.“15 Popri viacerých výzvach 

k čitateľom ohľadom používania slovenčiny v hovorovom styku, rovnaký dôraz pripisoval aj 

šíreniu po slovensky písaných kníh a časopisov. Práve v nich navrhoval používať spisovnú 

slovenčinu a kritizoval jej nesprávne používanie v niektorých časopisoch vydávaných v Če-

chách i na Slovensku. V januári 1919 bol denník jediným po slovensky písaným periodikom 

vychádzajúcim na východnom Slovensku a aj pri sťažených vydavateľských podmienkach sa 

považoval za jedného z najdôležitejších šíriteľov štátnej myšlienky. Význam slovenskej tlače 

ohlasoval aj reklamný oznam Kníhtlačiarskej a nakladateľskej účastinárskej spoločnosti „Slo-

venský východ“: „Tlač je hlasom ľudu. Tlač je priekopníkom osvety. Tlač je základom spolo-

čenského života. Kto je pre ľud, pre osvetu, pre obrodu života, musí byť i priateľom tlače.“16 

Slovenské noviny a časopisy tak mali nielen informovať o aktuálnych udalostiach, ale aj vy-

chovávať, vzdelávať a viesť k vlastenectvu. 

Zrejme nie iba z podtitulu denníka vyplývajúca povinnosť, viedla redakciu k tomu, aby 

pomáhala posilniť aj národné povedomie Rusínov na Podkarpatskej Rusi. Popri plnení tejto 

úlohy sa Slovenský východ zaoberal tiež povojnovým vývojom v regióne, neskôr i kompliku-

júcou sa koexistenciou Slovákov a Rusínov. Začiatkom roku 1919 podporoval pripojenie 

Podkarpatskej Rusi k ČSR. Informoval o rusínskych delegáciách prichádzajúcich na Sloven-

sko s rovnakým cieľom.17 Neskôr začal prinášať správy o prvých nezhodách medzi Slovákmi 

a Rusínmi žijúcimi na Spiši, Šariši, Zemplíne i v Užhorode. Na jednu z nich zareagoval aj Ni-

kolaj Beskid. Jeho list zaslaný redakcii však nebol uverejnený celý. Podľa pisateľa článku ob-

sahoval nespravodlivé obvinenia, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy oboch národov. 

Denník odhováral rusínsku inteligenciu od vyvolávania rôznych sporov a vyzýval ju k spolu-

práci, pretože „Naše terajšie položenie niet ešte také, aby sme si mohli dovoliť zvadu na ve-

                                                 
14 Sekey, Michal: Hovorte vždy a všade slovensky! In: Slovenský východ, 21. 11. 1919, roč. I, č. 225, s. 1. 
15 Slovák a Maďar. In: Slovenský východ, 24. 12. 1919, roč. I, č. 252, s. 1. 
16 Pozri napr. Slovenský východ, 30. 1. 1919, roč. I, č. 19, s. 4. 
17 Pozri napr. o „Rusínskej deputácii“, ktorú prijal v januári v Prešove minister Vavro Šrobár. Bližšie: Slováci 

a Rusíni. In: Slovenský východ, 17. 1. 1919, roč. I, č. 8, s. 3, ale aj o delegácii haličských Rusínov terorizo-

vaných poľskými bandami. Do Košíc prišli s memorandom pre československú vládu, v ktorom žiadali 

o pomoc československé vojsko a pripojenie k ČSR. Bližšie Volanie o pomoc. In: Slovenský východ, 25. 1. 

1919, roč. I, č. 15, s. 3. 
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rejnom trhu k radosti druhých.“18 Podobné príspevky však signalizovali zhoršujúci sa pomer 

medzi oboma etnikami hlavne ohľadom ustálenia spoločnej krajinskej hranice.19 Tento prob-

lém vnímal ako boľavé miesto a zamýšľal sa nad možnými spôsobmi jeho riešenia.20 Sloven-

ský východ sa snažil uistiť Rusínov o tom, že všetky ich reálne požiadavky budú v rámci ČSR 

splnené. Nabádal k pokojnému spolunažívaniu a tolerancii: „Čo sme si, odpusťme si a Rus 

a Slovák budú žiť nielen ako dobrí susedia, ale ako rodní bratia.“21 Súčasne však upozorňoval 

aj na zlú politickú, hospodársku, kultúrnu i sociálnu situáciu na Podkarpatskej Rusi, ktorá bo-

la akoby iným svetom, nie súčasťou Československa. K tomu jej ešte naďalej hrozilo nebez-

pečenstvo zo strany Maďarov a Židov ťažiacich z týchto nekonsolidovaných pomerov. Apelo-

val tak na Slovákov, aby pomohli rusínskemu obyvateľstvu, pretože: 

„Je to krv naša, kosť naša. Sú to súkmeňovci, bratia Slovákov, ktorým rozumieme rečove dobre, ich sna-

hy sdielame, ich túžbam povoľujeme, ich myšlienky sú i naše myšlienky, slovom vy ste naši a my sme 

vaši. Nás obidvoch záujmom je pestovať národného ducha, sebapoznania. Dvíhať rodolásku ku ľudu 

a pestovať oddanosť a vernosť ku našej drahej vlasti.“22 

Po eufórii zo vzniku Československa začalo postupne dochádzať aj k prvým konfliktom 

medzi Čechmi a Slovákmi. Príchod českého obyvateľstva na Slovensko vyvolal rôzne reak-

cie. Samozrejme denník ako zástanca československej štátnosti vnímal Čechov pozitívne. Ich 

pomoc považoval za dočasnú a opisoval jej prínos pre rýchlejšiu stabilizáciu pomerov na Slo-

vensku. Negatívne ohlasy pochádzali podľa Slovenského východu z dvoch zdrojov. Prvým, 

nosným prameňom bola maďarská minorita podporovaná maďarskou vládou poukazujúca na 

Čechov ako na nepriateľov, „ktorí bezprávne vpadli do našej krajiny.“23 Druhým ohniskom 

bola Slovenská ľudová strana (SĽS), aktivity jej členov i tlačových orgánov. Boli to predo-

všetkým názory, podľa ktorých Česi prišli Slovákov zotročiť, zobrať im zamestnanie a nábo-

ženstvo. Takýto postoj však nebol presvedčením všetkých občanov, ale len určitých skupín 

                                                 
18 Rusi a Slováci. In: Slovenský východ, 15. 5. 1919, roč. I, č. 106, s. 1. 
19 Problematiku krajinskej hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou detailne opísal a rozanalyzoval 

Švorc, Peter: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1938). Prešov: Univer-

sum, 2003. 422 s. 
20 Hranice nás sbližia. In: Slovenský východ, 3. 6. 1919, roč. 1, č. 121. 
21 Prívet Karpatskej Rusi. In: Slovenský východ, 23. 8. 1919, roč. I, č. 151, s. 1. 
22 Sekey, Michal: Naši Rusi. In: Slovenský východ, 5. 12. 1919, roč. I, č. 237, s. 1. 
23 Dôkaz maďarskej lojality voči československej republike! In: Slovenský východ, 29. 1. 1919, č. 18, s. 3. 



Ján DŽUJKO 
 

203

ľudí sledujúcich vlastné ciele a záujmy.24 V snahe dospieť k objektívnemu stanovisku a pred-

ísť ďalším sporom, prihovoril sa aj k Čechom žijúcim na Slovensku: 

„I úradníci, obchodníci, učitelia a iní, ktorí ste prišli z Čiech na Slovensko, musíte navyknúť správnemu 

jednaniu. Musíte ukázať tomu dobrému ľudu, ako veľký je to rozdiel medzi maďarským hospodárstvom 

a našim. Maďar len ťažil z krvi a potu nebohého otroka – my chceme ten náboženský ľud pozdvihnúť. 

Maďar ho nechal blúdiť vo tme, my mu nesieme pochodeň vedy a osvety. Maďar bol veľkomožným pá-

nom, pred ktorým sa musel otrok klaňať a jemu ruky bozkať – my sme bratia!“25 

Česi tak zastupovali nielen chýbajúcu slovenskú inteligenciu na úradoch, školách či v ar-

máde, ale prispievali tiež k rozvoju kultúry a osvety. Neprišli tu zbohatnúť ani sa vyvyšovať, 

ale „skromne prišli v pravej bratskej láske k slovenskému ľudu a nim obývaných krajov.“26 

Zároveň však uisťoval, že Česi, ktorí pohŕdajú naším národom alebo zneužívajú svoju moc 

a postavenie, budú nahradení Slovákmi alebo inými spoľahlivými Čechmi.27 

Popri utužovaní vzťahov oboch národov poskytol denník priestor aj propagovaniu myš-

lienky národnej jednoty Čechov a Slovákov, resp. idey čechoslovakizmu. „Sme jeden česko-

slovenský národ, to si musíme s každou modlitbou uvedomovať. Jeden od vekov, jeden na 

veky!“28 Ideálnu budúcnosť ČSR videl len na pevných základoch, tvorených dobrými vzá-

jomnými vzťahmi. „Kto nemá národné presvedčenie, ten nechápe, nevie pochopiť vzájom-

nosť, len uráža národné city vlastencov. Kto pomýšľa proti vzájomnosti, je smýšľania proti-

štátneho.“29 Tieto názory podporovali aj príspevky poukazujúce na dejinnú spätosť oboch ná-

rodov a spoluprácu ich vtedajších kultúrnych predstaviteľov. V podobnom duchu sa niesli aj 

rôzne prednášky adresované učiteľom a vojakom, pričom niektoré z nich boli publikované aj 

na stránkach denníka. František Hromada v jednej z nich napísal: „Nám záleží na tom, aby 

sme sa postavili do služieb spoločného ideálu česko-slovenského len tak budeme pripravení 

ku spoločným bojom budúcnosti.“30 Autori článkov nadväzovali na myšlienku slovanskej 

                                                 
24 Nad. Ľud. Kühn: Verte, Slováci majú Čechov rádi a Česi ich. In: Slovenský východ, 24. 9. 1919, roč. I, 

č. 177, s. 1. 
25 Nad. Ľud. Kühn: Verte, Slováci majú Čechov rádi a Česi ich. II. In: Slovenský východ, 25. 9. 1919, roč. I, 

č. 178, s. 1. 
26 Gregorová, Hana: O študijnej výprave českých profesorov. In: Slovenský východ, 28. 9. 1919, roč. I, č. 181, 

s. 2. 
27 Milí rodáci. In: Slovenský východ, 31. 12. 1919, roč. I, č. 255, s. 1. 
28 Kálal, Karol: Ľudia dobrej vôle! In: Slovenský východ, 21. 9. 1919, roč. I, č. 175, s. 1. 
29 Sekey, škol. Inšpektor.: Čo je vzájomnosť? In: Slovenský východ, 23. 12. 1919, roč. I, č. 251, s. 1. 
30 Hromada, Fr.: Politický zápas Slovákov doposiaľ. I. In: Slovenský východ, 5. 10. 1919, roč. I, č. 187, s. 1. 
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vzájomnosti spred roku 1918, ktorú vtedy prijímali všetky národné skupiny Slovákov, hoci ju 

chápali rozdielne. Vznikom ČSR však táto idea nadobudla iný rozmer. Čechoslovakizmus už 

nebol prejavom česko-slovenskej vzájomnosti, ale možno ho skôr chápať ako prostriedok ná-

silnej asimilácie, v Masarykovom ponímaní ako nástroj návratu Slovákov späť do lona české-

ho národa.31 Pod zásterou vzájomnosti tak denník propagoval myšlienku čechoslovakizmu. 

Napokon však otvorene priznal: „Máme vytvoriť nový typ človeka – Čechoslováka... Sme 

jedno telo a jeden duch, boli sme ním v minúlosti a zostaneme ním i v budúcnosti.“32 Okrem 

série príspevkov zaslaných Propagačnou kanceláriou v Bratislave, ideu čechoslovakizmu 

v denníku propagovali svojimi úvahami predovšetkým Karol Kálal, Ludvík Kühn a Michal 

Sekey. 

Upevňovanie národného povedomia i budovanie československej štátnosti úzko súviselo 

nielen s činnosťou maďarskej menšiny na Slovensku, ale i samotnej Maďarskej vlády. Obča-

nia maďarskej národnosti sa odhodlane bránili myšlienke, že by sa dlhodobejšie mohli stať 

súčasťou ČSR. Všetky ich aktivity smerovali k podkopávaniu autority československej štát-

nosti na území Slovenka. Denník tak vysvetľoval rozličné dezinformácie šírené platenými 

agitátormi i maďarskou tlačou. Išlo najmä o rozličné nepravdivé správy týkajúce sa českoslo-

venskej armády, politiky vlády či nových zákonov, zriedkavosťou neboli ani predpovede 

o zániku ČSR.33 Závažnejším problémom však boli maďarské prísľuby autonómie pre Slová-

kov v rámci nového Maďarska. Za jeden z nich považoval denník vydanie XXX. ľudového 

zákona o samospráve Slovenskej krajiny vyhláseného 12. marca 1919 v Budapešti. Tento ná-

vrh označil za nezmyselný a nevedel si vysvetliť, koho chce týmto zákonom maďarská vláda 

oklamať, či samotných Maďarov alebo Slovákov.34 Upozorňoval na takéto prehľadné intrigy 

vedúce k separácii Slovenska a jeho následného pripojenia k Maďarsku.35 V tejto otázke pou-

kazoval aj na maďarsko-poľskú kooperáciu pričom Poliakov označil za zradcov Slovanstva.36 

Vysvetľoval, že politická zaostalosť slovenského národa by sa nemala stať zárukou úspešnosti 

                                                 
31 Pozri: Falťan, Samo: Slovenská otázka v Československu. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 

1968, s. 69 – 78. 
32 Československá vzájomnosť. In: Slovenský východ, 19. 9. 1919, roč. I, č. 173, s. 2. 
33 Pozri napr. Poplašné zprávy. In: Slovenský východ, 21. 12. 1919, roč. I, č. 250, s. 1; Maďarská tlač zase ba-

lamúti. In: Slovenský východ, 25. 11. 1919, roč. I, č. 228, s. 2. 
34 Koho chcú tým zvádzať? In: Slovenský východ, 25. 3. 1919, roč. I, č. 65, s. 3; O nás bez nás... In: Slovenský 

východ, 21. 12. 1919, roč. I, č. 250, s. 1 – 2. 
35 Aster: „Samostatné Slovensko.“ In: Slovenský východ, 19. 10. 1919, roč. I, č. 199, s. 1. 
36 Aster: „Nad Tatrou sa blýska...“ In: Slovenský východ, 114. 9. 1919, roč. I, č. 169, s. 1. 
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„dvorčákovských plánov.“ Aj preto neustále zdôrazňoval: „My nemôžeme byť bez Čechov, 

oni nemôžu byť bez nás, dvortsákovsko liptayovské alebo limbašské republiky sú na zaslepe-

nie očú. Náš štát udrží sa len tak, jestli všetci jednomyseľne budeme pracovať na jeho zmoc-

není;37 Popri maďarskej minorite narušiteľov integrity ČSR videl aj v promaďarsky oriento-

vaných kruhoch inteligencie na Slovensku. Išlo hlavne o kňazov kážucich o slobode. „Preto s 

medom na rtoch a s jedom v srdci jezovitsky kážu: Slovák nemá u Čechov čo hľadať! Odo-

žente Slováci Čechov! Česi vás okrádajú. Česi vám berú úradnícke miesta!“38 Nezanedbateľ-

né neboli ani podobné názory zo strany samotných Slovákov, členov SĽS. Predstaviteľom 

československej štátnej moci a kompetentným úradom Slovenský východ vyčítal „mäkký 

postup“ voči rozličným provokatérskym prejavom zo strany Maďarov na Slovensku.39 Česko-

slovensko síce označoval za krajinu, v ktorej vládne tolerancia, ale zároveň varoval, že sa vy-

sporiada so všetkými šovinistami a iredentistami.40 Do kontrastu s dejinným vývojom Slová-

kov v Uhorsku postavil terajšie požiadavky maďarského obyvateľstva žijúceho na Sloven-

sku.41 To malo vysoké nároky, no na strane druhej bolo nespokojné s novým štátoprávnym 

usporiadaním a využívalo každú príležitosť na to, aby mohlo škodiť republike.42 Výnimkou 

neboli ani Maďari vydávajúci sa za československých občanov usilujúci sa získať naspäť 

úradnícke miesta a možnosť brzdiť činnosť štátnych úradov. Ohniskom nepokojov bola i ten-

denčne píšuca maďarská tlač vychádzajúca nielen na Slovensku, ale i v Maďarsku. Koncom 

decembra 1919 stále realisticky očakávala pripojenie Slovenska k Maďarsku.43 Zaujímavé 

bolo, že popri všetkých maďarských demonštráciách, protizákonných útokov voči republike, 

sľubov agitátorov, reakcií na nepravdivé príspevky v maďarskej tlači, sa redakcii nepodarilo 

zaregistrovať vyhlásenie Slovenskej republiky rád v Prešove. Vtedajší zodpovedný redaktor 

                                                 
37 Česi. In: Slovenský východ, 18. 4. 1919, roč. I, č. 85, s. 1. 
38 Slováci. In: Slovenský východ, 17. 10. 1919, roč. I, č. 197, s. 1. 
39 a. v.: Maďarská taktika. In: Slovenský východ, 2. 12. 1919, roč. I, č. 234, s. 1. 
40 Šovinizmus a tolerancia. In: Slovenský východ, 19. 9. 1919, roč. I., č. 173, s. 1. 
41 Podšimonský: Humanizmus žiadajú, ale oni s barbarizmom konali. In: Slovenský východ, 18. 9. 1919, roč. I, 

č. 172, s. 1. 
42 Fr. Hr.: Nezmestia sa do vlastnej kože. In: Slovenský východ, 21. 11. 1919, roč. I, č. 225, s. 1. 
43 Pozri Aster: Obrázky. In: Slovenský východ, 11. 12. 1919, roč. I, č. 241, s. 1; av.: Maďarská tlač. In: Sloven-

ský východ, 12. 12. 1919, roč. I, č. 242, s. 1. 
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Rostislav Korčák uvádza, že išlo zrejme o menej závažnú epizódu alebo úradné spravodajstvo 

jednoducho túto informáciu utajilo.44 

Počiatky šírenia kultúry na stránkach Slovenského východu boli skromné a súviseli s me-

nom Josefa Poláka, ktorý sa stal prvým externým odborným spolupracovníkom novín. V rub-

rike Kultúrne drobničky neskôr Umenie, opisoval staré košické architektonické pamiatky 

a súčasne vyzýval k ich ochrane. Nechýbali tiež oznamy o kultúrnych podujatiach a informá-

cie o novo vzniknutých spolkoch či kultúrnych inštitúciách. V oblasti kultúry jednoznačne 

dominovalo školstvo. Vzdelanostná úroveň Slovákov nebola v tomto období príliš vysoká. 

Denník tak kládol dôraz predovšetkým na novú generáciu mladých ľudí. Druhým rovnako 

dôležitým aspektom bolo úsilie o poslovenčenie školstva a presadenie vyučovania v rodnom 

jazyku. Podľa jedného z pisateľov však nestačí len slovenský jazyk, je potrebné aby v škole 

zavládol aj „duch slovenský a v širšom zmysle československý.“45 Okrem toho sa denník usi-

loval priviesť k rodnému jazyku aj pomaďarčených Slovákov, ktorých už len meno poukazo-

valo na ich pôvod. Po otvorení prvých slovenských škôl apeloval na rodičov, aby nezanedbá-

vali vzdelávanie a výchovu svojich detí. Toto poslanie označil za jednu z podstatných povin-

ností Slovákov, ktorí dostali po dlhšom čase príležitosť „osvobodiť sa od cudzého kultúrneho 

panstva a vychovať, novú slovenskú inteligenciu, prevziať obchod a priemysel do sloven-

ských rúk.“46 Rovnako oslovoval aj učiteľov, kňazov a povzbudzoval ich k nezastupiteľnej 

práci v oblasti vzdelávania a osvety. Slovenská inteligencia sa mala postarať o tieto zaostalé 

vrstvy národa, pretože: „Sú ony potrebným koliečkom v celom národnom stroji...“47 V centre 

jeho pozornosti bolo školstvo v Košiciach. Dôležité boli oznamy o otvorení nových škôl 

i o zápisoch detí, pretože maďarská tlač s rovnakým oduševnením lákala budúcich žiakov do 

škôl s vyučovacím jazykom maďarským.48 Poukazoval tiež na význam odborných priemysel-

ných, hospodárskych škôl a ich návštevu považoval za investíciu do budúcnosti.49 Nezanedba-

teľnou potrebou bolo i vzdelávanie roľníckeho dorastu vedomostne zaostávajúceho za český-

                                                 
44 Bližšie Korčák, Rostislav: Začátky prvního slovenského denního listu na východním Slovensku. In: Nové 

obzory 7. Zost. Imrich Sedlák. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 83 – 84. 
45 Slovenská škola. In: Slovenský východ, 8. 4. 1919, č. 76, s. 1. 
46 Aster: Nová povinnosť slovenského ľudu! In: Slovenský východ, 14. 8. 1919, roč. I, č. 144, s. 1. 
47 f.: Pravé vlastenectvo. In: Slovenský východ, 3. 6. 1919, roč. I, č. 121, s. 1. 
48 Aster: Maďarská loyálnosť. In: Slovenský východ, 19. 9. 1919, roč. I, č. 173, s. 1; Konečný obraz košických 

škôl. In: Slovenský východ, 30. 9. 1919, roč. I, č. 182, s. 1. 
49 Solláriková, Elena: Hospodárske školy na Slovensku I. In: Slovenský východ, 16. 9. 1919, roč. I, č. 170, s. 1 

a Hospodárske školy na Slovensku II. In: Slovenský východ, 17. 9. 1919, roč. I, č. 171, s. 1. 
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mi a moravskými rovesníkmi. V meste sa mali sústrediť všetky vyššie školy, akou bola ob-

chodná akadémia, odborná priemyselná škola ale i budúca technická univerzita. Ani v rámci 

školstva nezabudol pozitívne vyzdvihnúť pomoc českých pedagógov a ostro vystupoval proti 

názorom tvrdiacim, že zaberajú miesto Slovákom a nevyučujú po slovensky. Riešenie škol-

skej otázky na stránkach denníka obohatil svojimi príspevkami aj Anton Štefánek. Hoci boli 

zasielané aj iným periodikám pre Slovenský východ mali veľkú hodnotu a boli uverejnené 

ako hlavné články. V nich autor pozitívne hodnotil napredovanie slovenského školstva a ob-

hajoval svojbytnosť slovenského národa avšak v duchu čechoslovakizmu. 

Oblasti hospodárstva a sociálnej sféry sa denník dotýkal len okrajovo. Popri správach 

ohľadom pripravovanej pozemkovej reformy i ubezpečenia o tom, že jej priebeh prebehne 

spravodlivo, predstavil čitateľom aj podstatu a zmysel družstevníctva. V sociálnej oblasti sa 

zmohol na strohé konštatovanie zlého postavenia slovenského roľníctva a na výzvy všetkých 

vrstiev slovenskej spoločnosti k budovaniu novej republiky, v rámci ktorej nájde každý občan 

svoje uplatnenie. V porovnaní s okolitými krajinami hodnotil hospodárske a sociálne pomery 

v ČSR pozitívne.50 Niektoré štrajky robotníkov či neposlušnosť vojakov chápal ako organizo-

vanú činnosť Maďarov, prípadne komunistov. Sporadicky sa zaoberal aj nezamestnanosťou, 

problémami bytovej otázky, či riešením situácie vojnových invalidov, vdov a sirôt. Prienik 

českých podnikateľov na Slovensko signalizovali na stránkach denníka nielen príspevky opi-

sujúce bohatstvo Slovenska, ale i inzeráty a reklamy veľkých českých firiem či malých pod-

nikov ohlasujúcich otvorenie svojich pobočiek na Slovensku a distribúciu rozličných výrob-

kov.51 Dôvodom vysokých cien boli podľa denníka okrem zlej hospodárskej povojnovej situá-

cie aj Židia. Im pripísal nadmernú drahotu, niektorých tovarov, ktoré boli na východe krajiny 

drahšie ako v Prahe. Označil ich za vnútorných nepriateľov a vyzýval úrady, aby proti ich 

podvodom a špekulatívnym obchodom zakročili. Zaujímavo opísal aj ich vzťah k republike. 

Pokiaľ išlo v čase intervencie maďarskej červenej armády o ich majetok, hlásili sa k republike 

                                                 
50 S-k.: Slováci, hore hlavy! In: Slovenský východ, 21. 12. 1919, roč. I, č. 250, s. 1. 
51 Inzercie českých firiem tvorili značnú časť priestoru vyhradeného v novinách na inzerciu. Aj to svedčilo 

o rýchlom prenikaní podnikateľských kruhov na východné Slovensko, kde nenachádzali takmer žiadnu kon-

kurenciu. V jubilejnom 100. čísle Slovenského východu z 8. mája 1919 sa nachádzal celostránkový „inzerát“ 

Pražskej úverovej banky, ktorá v Košiciach zriadila svoju prvú pobočku na Slovensku, ale i polstranový 

oznam o tom, že najväčšia československá továreň na topánky Baťa otvorí svoju filiálku v Košiciach. 
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a československej štátnosti. Po stabilizácii pomerov však opäť zvyšovali ceny a napomínali 

občanov, aby rozprávali po maďarsky.52 

Pozornosti denníka neušla ani pomaly na východe sa prejavujúca politická parcelácia slo-

venského národa. Odmietal podozrenia o tom, že je tlačovým orgánom agrárnej strany na 

Slovensku.53 Hlásenie sa občanov, k tej, ktorej politickej strane hodnotil v tom čase ešte ako 

škodlivé. Straníckosť považoval za základ rozvratu a prekážku v budovaní slovenského náro-

da.54 Chcel zachrániť východné Slovensko pred politickými agitátormi a žiadal jednotlivé ús-

tredia politických strán radšej o „národných pracovníkov“, ktorí by upevňovali ešte stále slabé 

slovenské národné povedomie. Ľudia potrebujú najprv výchovu vzdelanie a zdravé sebave-

domie. Až potom bude možný aj politický život. K. Kálal písal aj o ideálnej strane pracujúcej 

pre národ bez ohľadu na politickú straníckosť či národnú príslušnosť.55 Denník nepriamo po-

ukazoval aj na niektorých kňazov, predstaviteľov SĽS žijúcich v rozpore medzi náboženský-

mi ideálmi a politickým zlom, ktoré pomáhajú šíriť. Nemalo by dôjsť k tomu, aby „politika 

bola najvyšším určením a náboženstvo len prostriedkom k tomu.“56 Na základe svojej ne-

strannosti rázne odmietol i rušivý štváčsky tón SĽS a jej tlače smerujúci k rozbitiu jednoty 

národa.57 Jej protičeský spôsob písania a objavujúce sa úvahy o autonómii Slovenska označil 

ako „pokus o nový separatizmus politický.“58 

Slovenský východ prenechával priestor aj svojim čitateľom. Sporadicky uverejnil niekoľko 

ich listov, ktoré však neboli priamou reakciou na konkrétny príspevok redaktora. Spomenuté 

„dopisy“ boli prevažne prejavom národného cítenia dopisovateľa. Autormi boli predovšetkým 

československí vojaci, pôsobiaci na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Opisovali 

v nich nepriaznivú situáciu na východe krajiny ako negatívny pozostatok nedávnej minulosti 

Slovákov v rámci Uhorska. Podporovali ideu jednotného československého štátu, nabádali 

ľudí k vlastenectvu a vzájomnej tolerancii. Nechýbali však ani postrehy čitateľov z niektorých 

miest a dedín východného Slovenska ponosujúcich sa na neutešený stav v ich obci. Upozor-

                                                 
52 Pozri napr. ...Slovenský východ, 11. 11. 1919, roč. I, č. 226, s.1; Kto sú naši nepriatelia. In: Slovenský vý-

chod, 2. 12. 1919, roč. I, č. 234, s. 1 – 2. 
53 Aster: „Vyhoď najprv brvno z oka svojho ... In: Slovenský východ, 7. 9. 1919, roč. I, č. 164, s. 1. 
54 Aster: Už sa to začína aj u nás? In: Slovenský východ, 26. 8. 1919, roč. I, č. 153, s. 1. 
55 Kálal, Karol: Láska k národu celému. In: Slovenský východ, 24. 8. 1919, roč. I, č. 152, s. 2. 
56 Fr. Hr.: Politika a náboženstvo II. In: Slovenský východ, 25. 12. 1919, roč. I, č. 253, s. 2. 
57 V. N.: „Bratia milujte sa vespolok.“ In: Slovenský východ, 11. 9. 1919, roč. I, č. 166, s. 1. 
58 Kühn, Ľud.: Verte, Slováci majú Čechov rádi a Česi ich IV. In: Slovenský východ, 3. 10. 1919, roč. I, č. 185, 

s. 1. 
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ňovali najmä na pomaly sa prebúdzajúce národné povedomie, obavu používať slovenčinu či 

otvorene sa hlásiť k myšlienke československej štátnosti. 

Denník pôsobil svojim obsahom prevažne na obyvateľov východného Slovenska. Zistiť 

aký dopad mali na čitateľa ním podané udalosti však nie je ľahké.59 Od svojho skromného za-

čiatku, kedy vychádzal vďaka materiálnej, finančnej i personálnej podpore československej 

armády sa zaradil do kategórie periodík presadzujúcich politiku vlády. V tomto období sa ešte 

otvorene nehlásil k žiadnej konkrétnej strane politického spektra, no jednoznačne sa začlenil 

do tábora novín propagujúcich ideológiu čechoslovakizmu, ostro vystupujúcim proti akým-

koľvek vonkajším i vnútorným snahám o rozbitie republiky. Provládne a pročechoslovakistic-

kú orientáciu denníka podporovala i jeho redakcia tvorená prevažne českými redaktormi i do-

pisovateľmi. Okrem úvodníkov a krátkych správ z regiónu však väčšiu časť dôležitých prí-

spevkov týkajúcich sa zahraničnej i domácej politickej scény preberala z ČTK, zriedkavo 

i z iných celo-republikových periodík. V prvom roku svojej existencie výrazne prispel k tomu, 

že sa na východnom Slovensku šírilo slovenské národné povedomie, používanie slovenského 

jazyka, budovanie slovenského rázu miest a obcí i upevňovanie myšlienky československej 

štátnosti a prestíž novej ČSR. Snahu pozitívne vplývať na čitateľa v oblasti patriotizmu 

a zdravého slovenského nacionalizmu dokumentuje množstvo úvodníkov, ale i kratších prí-

spevkov zaoberajúcich sa týmito témami. 
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59 Tak ako väčšina periodík medzivojnového obdobia aj Slovenský východ pred svojimi čitateľmi ohlasoval 

svoju nestrannosť a objektivitu. Na ideové zameranie novín a časopisov, na ich interpretovanie udalostí vte-

dajšej doby, rovnako ako na ich hodnotenie politických, hospodárskych a kultúrnych pomerov mali vplyv po-

litické strany, organizácie, cirkvi či spolky, ktoré boli vlastníkmi alebo vydavateľmi daného periodika. Znač-

nú mieru na ich obsahovom formovaní mali tiež ich redaktori a dopisovatelia, ktorým bolo umožnené v nich 

publikovať. 




