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Jubilujúca Slovenská liga 
v Amerike
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PRI zALOŽENí DESAŤTISíc 
SLOVáKOV
Naši	vysťahovalci	si	čoskoro	po	prí-
chode	 začali	 budovať	 celistvé	 kra-
janské	 osady.	 Vzdialení	 od	 rodnej	
zeme	 na	 tisíce	 kilometrov	 cítili	 sil-
nú	potrebu	spolupatričnosti.	Rôzne	
svojpomocné	 spolky	 v	 jednotlivých	
krajanských	strediskách	sa	postupne	
združili	do	väčších	nadregionálnych	
korporácií	(Národný	slovenský	spo-
lok,	Prvá	katolícka	slovenská	jedno-
ta,	Združenie	slovenských	katolíkov,	
Prvá	katolícka	slovenská	ženská	jed-
nota,	Slovenská	evanjelická	jednota,	
Živena,	Slovenská	telocvičná	jedno-

Prvá	početnejšia	komunita	slovenských	vysťahovalcov	prišla	do	Spojených	štátov	amerických	na	
sklonku	70.	rokov	19.	storočia.	K	masovému	odchodu	ich	prinútila	zlá	hospodárska	situácia	vo	
vtedajšom	Uhorsku,	bieda,	hlad	a	nedostatok	pracovných	príležitostí.	Prevažná	časť	inteligencie	
opúšťala	rodný	kraj	v	dôsledku	silného	národného	a	politického	útlaku.	Do	konca	19.	storočia	
odišlo	do	Ameriky	vyše	300	tisíc	Slovákov,	najmä	mužov	vo	veku	18	až	35	rokov.	

Text: Peter cabadaj | Foto: archív autora a internet

ta,	Slovenský	katolícky	sokol	a	mno-
hé	ďalšie).	V	prvej	dekáde	minulé-
ho	storočia	sa	v	Uhorsku	prudko	vy-
ostril	 maďarizačný	 útlak.	 Americkí	
Slováci	prijali	 v	 tejto	 súvislosti	 roz-
hodnutie	 oboznámiť	 s	 krajne	 ne-
priaznivou	situáciou	v	ich	starej	vlas-
ti	medzinárodnú	verejnosť.	O	potlá-
čaní	 základných	 ľudských	 práv	 ná-
rodov	 žijúcich	 v	Uhorsku	pravidel-
ne	informovali	aj	vplyvné	zámorské	
médiá.	Konkrétnym	výsledkom	sys-
tematického	 úsilia	 bolo	 zhruba	 60	
protestných	zhromaždení,	ktoré	or-
ganizačne	zabezpečovali	najmä	Šte-
fan	Furdek	a	Anton	Bielek.	Okrem	

týchto	 dvoch	 mužov	 patrili	 medzi	
výrazné	osobnosti	prvej	vlny	organi-
zovaného	 americko-slovenského	 ži- 
vota	 Peter	 Víťazoslav	 Rovnianek,	
Štefan	 Ambrose,	 Albert	 Mamatey,	
Ignác	 Gessay,	 Milan	 Getting,	 Ján	
Adolf	 Ferienčík;	 časom	 k	 nim	 pri-
budli	Jozef	Hušek,	Peter	Hletko,	Fi-
lip	Hrobák	a	iní.	Dôležitým	rozme-
rom	 ich	 všestrannej	 činnosti	 bolo	
tiež	 vydávanie	 početnej	 krajanskej	
periodickej	tlače,	na	stránkach	kto-
rej	popri	vlastných	textoch	propago-
vali	i	zbierky	na	podporu	v	Uhorsku	
väznených	 slovenských	 novinárov,	
politikov	 a	 prenasledovaných	 kňa- 
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zov.	 Pod	 tlakom	 okolností	 dozrela	
myšlienka	 o	 potrebe	 vzniku	 streš-
nej	organizácie,	ktorá	by	 reprezen-
tovala	amerických	krajanov	a	zabez-
pečovala	účinnejšiu	podporu	národ-
no-emancipačných	 snáh	 národov-
cov	 na	 Slovensku.	 Konkrétna	 ini-
ciatíva	 na	 založenie	 takejto	 organi-
zácie	bola	formulovaná	počas	stret-
nutia	 Združenia	 slovenských	 novi-
nárov	v	Amerike.	Toto	stretnutie	sa	
pod	taktovkou	Š.	Furdeka	konalo	4.	
apríla	 1907	 v	 Pittsburghu.	 Na	 26.	
mája	 1907	 bol	 do	Clevelandu	 zvo-
laný	Národný	kongres.	Okolo	10	ti-
síc	 Slovákov,	 zastupujúcich	 takmer	
všetky	krajanské	korporácie	v	USA,	
tam	založilo	Slovenskú	ligu	v	Ame-
rike	 (SLvA),	ktorej	hlavným	cieľom	
mala	 byť	 koordinácia	 aktivít	 v	pro-
spech	zotročeného	národa	v	Uhor-
sku.	 Prvým	predsedom	organizácie	
sa	 stal	 zaslúžene	 Š.	 Furdek.	 SLvA	
odhaľovala	a	poukazovala	na	geno-
cídnu	podstatu	násilnej	maďarizácie	
v	Uhorsku.	V	roku	1914	Ivan	Dax-

ner	skoncipoval	Memorandum	Slo-
venskej	 ligy	 v	 Amerike,	 rozposlané	
vládam	 všetkých	 civilizovaných	 štá-
tov.	 Signatári	 v	 ňom	 žiadali	 samo-
správu	 a	 sebaurčenie	 pre	 Slovákov	 
v	 Uhorsku,	 protestovali	 proti	 poli-
tike	uhorského	ministra	 školstva	A.	
Apponyiho	a	 jeho	návšteve	v	USA.	
Rezolútne	 odmietli	 aj	 misiu	 I.	 Ká-
rolyiho,	 ktorý	prišiel	do	Spojených	
štátov	 získavať	 tamojšiu	 verejnú	
mienku	pre	podporu	agresívnej	na-
cionalistickej	politiky	v	Uhorsku.	Š.	

Furdek	vtedy	napísal	do	krajanskej	
tlače	 pamätné	 slová:	 „V Magyaror-
szághu Slovákovi pravdu hľadať bolo by, 
ako v pekle hľadať svätých.“

cLEVELANDSKá A PITTSBuRSKá 
DOHODA
Niekoľko	týždňov	po	vypuknutí	pr-
vej	svetovej	vojny	prišla	SLvA	s	po-
žiadavkou	 „úplnej samosprávy a voľ-
nosti samourčenia tak na politickom, 
ako aj na kultúrnom a hospodárskom 
poli“.	Od	konca	roka	1914	sa	medzi	
krajanskými	 funkcionármi	na	ame-
rickej	 pôde	 intenzívne	 diskutovalo	
o	budúcom	povojnovom	štátopráv-
nom	usporiadaní	Slovenska.	Čosko-
ro	prevládol	názor,	že	najvýhodnej-
ším	riešením	by	bolo	štátne	zjedno-
tenie	slovenského	a	českého	národa	
pri	 rešpektovaní	 vzájomnej	 národ-
nej	 nezávislosti.	 Na	 VIII.	 kongre-
se	SLvA,	ktorý	sa	konal	22.	februá-
ra	1915,	bol	definitívne	prijatý	ná-
vrh	„ísť s Čechmi ako rovný s rovným“.	
Viacmesačné	rokovanie	SLvA	s	Čes-
kým	 národným	 združením	 (streš-
ná	organizácia	amerických	Čechov)	
vyústilo	22.	októbra	do	podpísania	
Clevelandskej	dohody.	V	nej	sa	ako	
cieľ	 národnooslobodzovacieho	 boja	
deklaruje	 „spojenie českého a sloven-
ského národa vo federatívnom zväzku 
štátov s úplnou národnou autonómiou 
Slovenska, s vlastným snemom, vlast-
nou štátnou správou, s úplnou kultúr-
nou slobodou, teda správou finančnou 

a politickou, so štátnym jazykom sloven-
ským“.	 Prijatím	 Clevelandskej	 do-
hody	sa	v	USA	začala	vzájomne	ko-
ordinovaná	 česko-slovenská	 akcia,	
ktorej	 hlavným	 zámerom	 bolo	 do-
viesť	 do	 konečného	 víťazstva	 myš-
lienku	 konštituovania	 spoločného	
štátneho	zväzku	Čechov	a	Slovákov.	
Zásluhou	agilného	kňaza	a	vynález-
cu	Jozefa	Murgaša	vznikol	Agitačný	
fond	SLvA,	ktorý	organizoval	medzi	
americkými	Slovákmi	a	Čechmi	tzv.	

Vysťahovalkyňa zo Slovenska 1905. Dobová 
pohľadnica z Ellis Islandu predstavujúceho 
„vstupnú bránu“ pre imigrantov do USA

Pittsburská dohoda. Podľa nej mala byť 
slovenčina úradným jazykom

Slovenskí aktivisti. V Amerike na prelome 19. a 20. storočia

slovensko_1_2017.indd   17 15. 3. 2017   23:04:52



18

Milióndolárovú	 zbierku	 na	 podpo-
ru	 národnooslobodzovacieho	 boja.	
Vďaka	 obetavému	 úsiliu	 mnohých	
nadšencov	sa	do	roku	1920	vyzbie-
ralo	o	takmer	200	tisíc	dolárov	viac,	
ako	bola	stanovená	suma.	Z	exilovej	
Českej	 národnej	 rady	 vznikla	 roku	
1916	 v	 Paríži	 Česko-slovenská	 ná-

rodná	 rada,	 na	 čele	 ktorej	 stáli	 T.	
G.	Masaryk,	E.	Beneš	a	M.	R.	Šte-
fánik.	 Ten	 pricestoval	 v	máji	 1917	
do	USA	s	cieľom	získať	dobrovoľní-
kov	z	radov	Slovákov	a	Čechov	pre	
odboj	 v	 Európe.	 Takmer	 tri	 tisícky	
mužov,	 združených	 v	 česko-sloven-
ských	jednotkách,	odišlo	ešte	v	tom	
istom	 roku	 na	 bojiská	 do	 Francúz-
ska.	Počas	stretnutia	reprezentantov	
slovenských	 a	 českých	 organizácií	
v	 Pittsburghu	 (30.	 5.	 1918)	 žiadala	
SLvA	v	duchu	záverov	Clevelandskej	
dohody	 záruky	 rovnoprávnosti	 Če-
chov	a	Slovákov	v	budúcom	štátnom	
útvare.	T.	G.	Masaryk	preto	sformu-
loval	text	novej	dohody,	ktorú	SLvA	
schválila	spolu	s	predstaviteľmi	čes-
kých	organizácií	31.	mája	1918.	Ka-
ligrafický	prepis	s	podpismi	zástup-
cov	obidvoch	národov	signoval	Ma-
saryk	už	ako	novopečený	prezident	 
Česko-Slovenskej	 republiky	 14.	 no-
vembra	1918	vo	Washingtone.	Pitts- 
burská	dohoda	označila	 za	 cieľ	ná-
rodnooslobodzovacieho	boja	 spoje-
nie	Čechov	 a	 Slovákov	 v	 samostat-
nom	štáte	„českých zemí a Slovenska“,	
s	 vlastnou	 slovenskou	 administratí-
vou,	 so	 slovenským	 snemom,	 svo-
jimi	 súdmi...	 Zároveň	 deklarovala,	 

že	 „slovenčina bude úradným jazykom 
v škole, úrade a vo verejnom živote“.	Či-
nitelia	SLvA,	ktorá	mierou	vrchova-
tou	prispela	k	vzniku	spoločného	štá- 
tu,	pozorne	sledovali	dianie	v	Česko
-Slovensku.	 Keď	 centrálna	 pražská	
vláda	 nerešpektovala	 závery	 Pitts- 
burskej	dohody	v	Ústave	ČSR	z	roku	
1922,	začala	sa	SLvA	obracať	na	slo-
venskú	 politickú	 garnitúru,	 zosku-
penú	 v	 autonomistických	 stranách.	
Otázka	 postavenia	 Slovákov	 v	 spo-
ločnej	republike	však	polarizovala	aj	
krajanské	hnutie	v	zámorí...	

TRVALA NA OBNOVENí 
štÁtNOSti
Celková	situácia	sa	vyhrotila	po	vzni- 
ku	prvej	Slovenskej	republiky.	Kon-
štituovanie	 samostatného	 štátu	 ob-
hajovali	 najmä	 katolícke	 americko- 
-slovenské	 spolky.	 Tie	 disponovali	
najväčšou	členskou	základňou	a	boli	
kolektívnymi	 členmi	 SLvA,	 ktorá	
musela	 čeliť	 viacerým	 obvineniam	
najmä	v	súvislosti	s	okolnosťami,	za	
akých	Slovenský	štát	14.	marca	1939	

vznikol.	 Keď	 jej	 predstaviteľov	 vy-
konštruovane	 obvinili	 z	 kolaborá-
cie	 s	 hitlerovským	Nemeckom,	 po-
tvrdila	SLvA	svoje	vyhlásenie	z	aprí-
la	1938:	„Nedemokratické a neamerické 
ideológie, ako je komunizmus, nacizmus 
a fašizmus, nemajú miesta v Slovenskej 
lige.“	Vedenie	SLvA	a	Kanadskej	slo-
venskej	 ligy	sa	v	roku	1944	obrátili	
na	Kongres	USA	a	vplyvné	medziná-

rodné	inštitúcie	s	požiadavkou,	aby	 
„slovenskému národu bolo dovolené roz-
hodnúť o svojom osude slobodnými voľ-
bami pod dozorom Spoločnosti národov“.	
Nestalo	sa	tak	a	obidve	spomenuté	 
krajanské	organizácie	spolu	s	ďalší-
mi	korporáciami,	pôsobiacimi	v	slo-
bodnom	 svete,	 pokračovali	 vo	 svo-
jich	 politických	 aktivitách.	 Dôsled-
ne	sa	zasadzovali	za	obnovenie	štát-
nej	samostatnosti,	pričom	slovenskú	
otázku	neraz	verejne	prezentovali	aj	
na	najvyšších	amerických	miestach.

Pri	príležitosti	100.	 výročia	 zalo-
ženia	SLvA	prijal	24.	mája	2007	jej	
početnú	 delegáciu	 vtedajší	 prezi-
dent	Slovenskej	republiky	Ivan	Gaš-
parovič.	Nezastupiteľný	podiel	ame-
rických	Slovákov	v	zápase	za	národ-
né	oslobodenie	a	 štátnu	 suverenitu	
vtedy	prostredníctvom	svojho	vyhlá-
senia	ocenila	aj	Národná	rada	SR.	

Blížiace	 sa	 110.	 výročie	 vzniku	 
SLvA,	ktorá	v	súčasnosti	združuje	nie- 
koľko	spolkov	a	organizácií	a	podľa	
neoficiálnych	 zdrojov	má	 vyše	 260	
tisíc	 členov,	 inšpirovalo	Maticu	 slo-

venskú	 k	 zorganizovaniu	 vedeckej	
konferencie.	Hlavnou	 úlohou	 pod-
ujatia	bude	priblíženie	záverov	naj-
novších	 výskumov,	 venovaných	 ob-
jasneniu	miesta	a	historického	vý-
znamu	 Slovenskej	 ligy	 v	 Ameriky	
v	našich	moderných	národných	de-
jinách.	n

Jednocentová známka. Vydala ju Slovenská liga v Amerike v roku 1909

Štefan Furdek. Spoluzakladateľ a prvý 
predseda Slovenskej ligy v Amerike
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