
69

VÝZNAM KALENDÁROV V ŽIVOTE SLOVÁKOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH…

VÝZNAM KALENDÁROV V ŽIVOTE SLOVÁKOV 
V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH 
V ROKOCH 1893–1918 

marta DoBrotková

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá krajanskými kalendármi, ktoré vychádzali v Spojených štátoch od roku 
1893 po  rok 1918. Kalendáre boli z  finančného i  obsahového hľadiska najdostupnejšou literatúrou 
pre krajanov v každom období v minulosti. Pre historikov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú 
problematike života Slovákov v zahraničí, sú vzácnym zdrojom informácií. 
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Slovenská periodická tlač vydávaná Slovákmi v  zahraničí v  minulosti tvorí neoddeliteľnú 
súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva. Periodická tlač je okrem archívnych doku-
mentov základným prameňom o živote krajanov, o ich prvých dotykoch s novým domovom, 
o  sociálnych a  ekonomických podmienkach, vzdelanostnej úrovni, národnom povedomí, 
pracovných a životných podmienkach v prostredí, v ktorom sa rozhodli usadiť, pracovať a žiť. 
Slovenské noviny, časopisy, ale aj kalendáre, ktoré si zachovávali svoju periodicitu vydaní, 
vychádzali v  zámorí na  miestach s  najväčšou koncentráciou slovenského obyvateľstva, čo 
v prípade USA predstavovali štáty Pennsylvánia, Ohio, New York a v nich strediská Pitts-
burgh, Scranton, Chicago, New York a mnohé ďalšie. Väčšina z novín a časopisov spĺňala aj 
funkciu tlačového orgánu krajanského spolku a aj kalendáre, ktoré vydávali jednotlivé spolky, 
charakterizovali náplň ich činnosti. Dejiny krajanských spolkov a časopisov sú vlastne deji-
nami amerických Slovákov. Súdobá americko-slovenská tlač zohrala od 80. rokov 19. storočia 
v  slovenskom politickom, kultúrnom a  spolkovom živote Slovákov v  Amerike významnú 
úlohu. Dôležité je uviesť, že slovenské noviny, časopisy a kalendáre vznikali v USA za dia-
metrálne odlišných podmienok, než aké existovali v bývalom Uhorsku. Ich vzniku nebránili 
žiadne politické prekážky. V Amerike bolo potrebné mať k dispozícii len zákonom stanovenú 
finančnú hotovosť. 1 

Z bibliografií vydaných v zahraničí z hľadiska počtu zaznamenaných titulov je najúplnejšia 
bibliografia periodickej tlače vydávanej v USA Slovenské časopisy v Amerike, ktorú zostavil 
Konštantín Čulen. 2 Možno predpokladať, že mal čiastočne predpripravenú pôdu 3 na zosu-
marizovanie jednotlivých titulov, ktoré však doplnil podrobnými bibliografickými údajmi 
a aj mnohými doplnkami z dejín vydávania jednotlivých najmä mienkotvorných resp. najpo-
pulárnejších titulov alebo osobností pôsobiacich v ich redakciách. 

Na Slovensku sa súpisom krajanskej tlače venovala pomerne dostatočná pozornosť, zvýšená 
ešte po zmene režimu v roku 1989. Za periodiká sú považované aj kalendáre a nás zaujímajú 

1 BIELIK, F. Slováci vo svete 2. Martin: Matica slovenská 1980, s. 85–86. 
2 Vydaná v roku 1970 pod názvom: ČULEN, K. Slovenské časopisy v Amerike. Cleveland: Prvá slovenská kato

lícka Jednota, 1970. 192 s. 
3 Možno uviesť prácu spisovateľa Jána A. Ferienčíka, ktorý v roku 1915 publikoval v zborníku Národného 

slovenského spolku súpis pod názvom Slovenské prisťahovalectvo a slovenská spisba v Amerike. Je dôle
žité tiež uviesť, že zoznamy existujúcich novín a časopisov uverejňovali aj kalendáre Národného sloven
ského spolku vychádzajúce v Pittsburghu, Pa. a kalendár Jednota. 
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kalendáre Slovákov v  Spojených štátoch amerických vychádzajúce v  období od  počiatkov 
masového vysťahovalectva do roku 1918. Súpisy kalendárov uskutočnili pracovníci Sloven-
skej národnej knižnice ešte pod hlavičkou Matice slovenskej, 4 na  základe ktorých možno 
pátrať po  origináloch uložených v  našich knižniciach. 5 Podľa existujúcich súpisov možno 
konštatovať, že najväčšie množstvo zachovaných kalendárov vydaných do roku 1918 na pôde 
USA sa nachádza vo fondoch Matice slovenskej – konkrétne Krajanského múzea a Slovenskej 
národnej knižnice v Martine. 

Kalendáre patrili v minulosti k najpoužívanejšiemu, najobľúbenejšiemu a zároveň k zák-
ladnému druhu literatúry. Preto z uvedených dôvodov predstavovali tlačiarňam a ich maji-
teľom spoľahlivý odbyt a garantovaný zisk na podčiarknutie významu tlačiarenských oficín 
resp. vydavateľov. 6 Je potrebné si uvedomiť, že v  prostredí, kde bol nedostatok knižných 
vydaní v jazyku zrozumiteľnom ľudu, zastával kalendár nezastupiteľnú rolu a skutočne bol 
sprostredkovateľom nielen dôležitých a praktických informácií pre život, ale bol prostried-
kom na šírenie národno-politických, kultúrno-osvetových a vzdelávacích snažení. Kalendáre 
boli v minulosti z finančného i obsahového hľadiska najdostupnejšou možnou literatúrou pre 
krajanov. Považujeme ich aj za dôležitý prameň dejín knižnej kultúry. 

Podľa existujúcich bibliografických záznamov bol najstarším krajanským kalendárom Slo-
vákov v Amerike kalendár Americký Slovák – nazvaný príznačne podľa označenia Slovákov 
žijúcich v USA. Vyšiel s podtitulom Prvý slovenský americký národný kalendár pre katolíkov, 
evanjelikov a grécko katolíkov v roku 1890. 7 Vydavateľom a zostavovateľom kalendára bol Peter 
V. Rovnianek a vyšiel tlačou Amerikánsko-slovenských novín, ktoré vychádzali v Pittsburghu, 
v  štáte Pennsylvánia. Kalendár bol napísaný v  slovenskom duchu. V  úvode priniesol text 
národnej hymny a rozsiahlu úvahu o Jánovi Hollom. Nachádzajú sa v ňom aj zábavno-poučné 
príbehy a poviedky pre ľud a popri nich aj básne s. H. Vajanského, Čipkaja a J. Čajaka. 8 

Druhým najstarším slovenským kalendárom na americkej pôde bol kalendár Jednota. Bol 
určený slovenským katolíckym obyvateľom Ameriky. Prvý ročník vyšiel v  roku 1896 a  až 
po XV. ročník, ktorý vyšiel v roku 1910, bol jeho zostavovateľom Štefan Furdek. 9 Ďalším 
zostavovateľom bol Matúš Jankola, 10 od roč. XVII. v roku 1912 sa už zostavovateľ neuvá-
dzal. Vydavateľom kalendára bola Prvá slovenská katolícka Jednota, od roku 1912 kalendáre 
vychádzali tlačou vlastnej tlačiarne v Middletowne v Pennsylvánii. Pre históriu amerických 

 4 Provizórny súpis kalendárov poznáme z bibliografického sumáru Provizórny súpis krajanskej tlače 1886–1947. 
Knihy. Brožúry. Kalendáre. Zost. M. Chorvát – A. Halaša. Martin: Matica slovenská, 1969, z ktorého časť – Provi
zórny súpis kalendárov bol uverejnený aj v periodiku Slováci v zahraničí, 13, 1987. Zostavil C. Baláž – F. Bielik. 
Martina: Matica slovenská 1987, s. 31 – 43. 

 5 Porovnaj aj: GEŠKOVÁ, Ž. – KIPSOVÁ, M. – VANČOVÁ, T. Bibliografia slovenských a inorečových kalendárov 
1701–1965. Martin: Matica slovenská 1984. 823 s. 

 6 PEKAŘOVÁ, K. a kol. Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: Univerzitná knižnica Brati
slave, 2014. 212 s. 

 7 Americký Slovák, roč. I. na rok 1890, 89 s. 
 8 Provizórny súpis krajanskej tlače (Knihy. Brožúry. Kalendáre). Zost. Dr. P. Halaša – s. Chorvát. Martin: matica 

slovenská, 1969, s. 41. 
 9 Š. Furdek (1855–1915), rodák z oravskej Trstenej. Do USA pricestoval v roku 1882. Od roku 1883 až do svo

jej smrti pôsobil ako správca farnosti Panny Márie Lurdskej v českej osade v Clevelande, Ohio. Známy ako 
spisovateľ, národný pracovník a organizátor slovenského života v USA, zakladateľ najdôležitejších slo
venských spolkov a organizácií v USA – Prvej slovenskej katolíckej Jednoty, Ženskej slovenskej katolíckej 
Jendoty, Matice slovenskej v Amerike a aj Slovenskej ligy v Amerike. 

10 Matúš Jankola (*1872, Budapešť – Bridgeport, Conn.) – slovenský kňaz, spisovateľ, organizátor spol
kového života Slovákov v USA. Používal pseudonym Machabejský. Jeho najvýznamnejším činom bolo 
založenie slovenskej ženskej rehole Kongregácie sv. Cyrila a Metoda – cyriliek v roku 1909 a v politickej 
rodine vyjadrenie, že Slováci sa majú v budúcom novom štátnom útvare spojiť s národom českým, ktorí 
sú Slovákom oveľa bližšími ako Rusi a Poliaci. 



71

VÝZNAM KALENDÁROV V ŽIVOTE SLOVÁKOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH…

Slovákov sa v kalendároch nachádza pomerne hodne informácií o krokoch Slovákov, ktorí 
upriamovali aj prostredníctvom kalendára americkú i  slovenskú verejnosť na  slovenskú 
otázku. Do kalendárov pravidelne prispievali aj slovenskí spisovatelia z domova F. V. Sasinek, 
I. Žiak-Smolinský, R. Osvald, F. Urbánek a J. Doval. 11 

Pennsylvánska slovenská rímsko-gréckokatolícka jednota so sídlom vo Wilkes Barre, Pa., 
vydávala kalendár Bratstvo. 12 Prvý ročník vyšiel v  roku 1910. 13 Zostavovateľmi kalendárov 
Bratstvo boli Nikolaj s. Bielik a Edmund Ujfaluši. Kalendár sa sústredil výlučne na svojich 
katolíckych členov a  uverejňoval prevažne beletristické články. Podľa Konštantína Čulena 
vyšlo 15 ročníkov kalendára a mali by sa nachádzať v Slovenskej národnej knižnici. 14 

Významným kalendárom v živote Slovákov v USA a ktorý nadviazal na Americký kalendár 
bol Národný kalendár pre rímsko a grécko-katolíkov a evanjelikov. Vydavateľom kalendára bol 
Národný slovenský spolok a 19.–20. ročník sa objavujú s podtitulom Kalendár Národného 
slovenského spolku v S. Š. A. 23.–25. ročník kalendára vyšli ako zborník. 15 Kalendár zosta-
voval Peter V. Rovnianek, druhý až deviaty ročník (1895–1901) spoločne s dr.  J. Wagne-
rom, ktorý je autorom chronologickej kalendárovej časti. Pod autorstvom 10.–18. ročníka 
(r. 1902–1910) je podpísaný Literárny odbor Národného slovenského spolku, 16 19.–21. roč-
ník (r. 1911–1913) pripravil z poverenia Literárneho odboru Ignác Gessay, ročník 21. (1914) 
Ján A. Ferienčík, 25.–26. ročník (r. 1917–1918) Ivan Bielek. Kalendár vychádzal tlačou 
Amerikánsko-slovenských novín 17 v  Pittsburghu, Pa., 10.–16. ročník (r. 1902–1908) tlačou 
spoločnosti P. V. Rovnianka v Pittsburghu, 18.–21. ročník (r. 1910–1913) tlačou Spoloč-
nosti vyd. Amerikánsko-slovenských novín a od 22. ročníka (r. 1914) tlačou Národných novín 
v Pittsburghu, Pa. Kalendár vychádzal ako podielová kniha Národného slovenského spolku 
a bol určený všetkým krajanom v Spojených štátoch bez rozdielu vierovyznania. Súhrnne 
informoval o dejinách spolku aj rodákov na Slovensku aj bohatým obrázkovým materiálom. 18

Vzhľadom na početné množstvo robotníkov z radov Slovákov pracujúcich v ťažkom stro-
járstve nezastupiteľné miesto medzi nimi mal Robotnícky kalendár. Robotnícky kalendár začal 
vychádzať od roku 1914. Po rok 1918 bolo vydaných päť ročníkov. Zostavovateľmi kalendára 
boli Ján Matlocha a Jozef Skoček – 1. ročník (r. 1914), 2.–3. ročník (r. 1915, 1916) zostavili 
Ján Matlocha s Jozefom Žákom-Marušiakom, 4. ročník (r. 1917) Ján Matloch a Jozef Bru-
chtel a 5. ročník (r. 1918) Ján Matloch. Vydavateľom kalendára boli noviny Rovnosť ľudu 19 
vychádzajúca v Chicagu, Ill. Kalendár prinášal takmer výlučne iba články vlastných autorov 

11 Provizórny súpis krajanskej tlače (Knihy. Brožúry. Kalendáre). Zost. Dr. P. Halaša – s. Chorvát. Martin: matica 
slovenská, 1969, s. 42–44. 

12 Bratstvo boli aj noviny Rímsko a Gréckokatolíckej Pennsylvánskej slovenskej Jednoty, ktoré mali byť tla
čovým orgánom spolku a vychádzali od roku 1899. Prvým redaktorom sa stal Edmund Ujfaluši. 

13 BIELIK, F. – SIRÁCKY, J. – BALÁŽ, C. Krajanské kalendáre v rokoch 1880–1975 ako prameň k poznaniu dejín 
zahraničných Slovákov. In: Slováci v zahraničí 13, 1987. Zost. F. Bielik – C. Baláž. Martin: Matica Slovenská 
1987, s. 37.

14 ČULEN, K. Slovenské časopisy v Amerike. Cleveland: Prvá katolícka slovenská Jednota, 1970, s. 27–29. 
15 Prvý ročník má čísla 1–4, kde v č. 1 sa nachádza kalendárová časť na rok 1915 a v č. 4 kalendárová časť 

na  r. 1916. Čísla 2–3 majú názov Pamätník Národného slovenského spolku a  bol vydaný pri príležitosti 
25ročného jubilea existencie Národného slovenského spolku. 

16 V r. 1902 boli členmi Literárneho odboru P. V. Rovnianek, I. Kadlečík, Ľ. Novomeský, M. Francisci a v r. 1910 
boli členmi Literárneho odboru: P. V. Rovnianek, Ľ. Novomeský, M. Francisci, I. Gessay a M. Ballay.

17 Amerikánsko-slovenské noviny, nezávislý týždenník. Vychádzal v  Pittsburghu, Pa. v  rokoch 1886–1922. 
Zakladateľmi časopisu boli Július Wolf a Ján Slovenský. Boli redigované v duchu martinských Národných 
novín. 

18 Provizórny súpis krajanskej tlače…, s. 47–50. 
19 Rovnosť ľudu založili slovenskí remeselníci v Chicagu. Vychádzal od r. 1906 najskôr ako dvojtýždenník, 

ale po dvoch rokoch sa z neho stal týždenník, neskôr aj denník. V  roku 1935 sa Rovnosť ľudu zmenila 
na Ľudový denník. Porovnaj: ČULEN, Slovenské časopisy…, s. 105–107. 
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o  slovenských organizáciách sociálnej demokracie v USA, o význame odborov, o  telocvič-
ných jednotách, o  činnosti spevokolov. Veľká časť sa týka svetového odborového hnutia. 
Zo slovenských autorov uverejňoval kalendár básne Hviezdoslava, Roya, Podtatranského. 20 
Zmieniť sa musíme aj o  kalendáre Sion. Evanjelický kalendár. Kalendár v  prvom ročníku 
vydávania (r. 1911) zostavil Ján Pankuch spoločne s  Jánom M. Scholtom a  následne len 
Ján Pankuch. Vydavateľom bola Slovenská evanjelická Jednota v Clevelande, Ohio. Kalendár 
prinášal správy jednotlivých slovenských evanjelických zborov v Amerike a bol obohacovaný 
o poučné články a zábavnú poéziu a prózu. 21 

Z  kalendárov vydávaných v  USA do  roku 1918 je potrebné zmieniť sa abecedne ešte 
o nasledovných: 1) Americko-slovenský vreckový kalendár, ktorý vyšiel v  roku 1917 na  rok 
s podtitulom Zápisník a všeobecná encyklopédia pod zostavovateľskou taktovkou Karola Štias-
neho a Mateja Mráza. 2) Kalendár Národného Slovenského denníka s podtitulom Zora sloven-
ského západu, ktorý zostavil Arnošt L. Križan v  roku 1915. 3) Národný slovenský kalendár 
na rok 1918, ktorý vydávala Národná slovenská jednota v Pennsylvánii, v Pittsburghu a tla-
čou Slovenského hlásnika. 22 Prvá polovica kalendára je venovaná výlučne Národnej slovenskej 
jednote, v druhej sa nachádzajú práce amerických autorov. 23 4) Obrázkový kalendár Priateľ 
vojakov. Pre spoločných regulárnych vojakov, honvédov a žandárov, menovite pre slúžiacich 
a urlaubovaných vojakov, pre landšturmistov, invalidov a priateľov vojaka každej brandže. 
Vyšiel r. 1916 tlačou Kníhtlačiareň Márie Pomocnice, b. m. 5) Prvý kalendár národnej slo-
venskej západnej jednoty v  štáte Wisconsin, vychádzal  tlačou Slovenskej vydavateľskej spo-
ločnosti v Chicagu, Ill. Kalendár sa venoval spolkovým dejinám amerických krajanov. 24 6) 
Kalendár Slovák v  Amerike bol obrázkovým poučno-zábavným kalendárom pre katolíkov, 
evanjelikov a grécko-katolíkov. Vyšiel nákladom a tlačou Slováka v Amerike 25 v Phoenixville, 
Pa. v roku 1918 ako jeden ročník. 7) Slovensko-americký obrázkový kalendár bol určený pre 
evanjelikov a pre rímsko-katolíkov. Vyšiel na rok 1911 tlačou národnej tiskárne v Chicagu. 
8) Slovensko-americký vreckový kalendár vyšiel v New Yorku roku 1918. 9) Slovenský evanje-
lický kalendár, ktorý v  rokoch 1909–1911 zostavil Ján A. Ferienčík, v  rokoch 1912–1916 
Gustáv Maršall-Petrovský. Vychádzal tlačou Slovenského hlásnika v Alleghany, od roku 1912 
vychádzal v Pittsburghu. Vzhľadom na zostavovateľov, úroveň kalendára je vysoká. Prinášal 
beletriu, väčšinou z pera Ferienčíka alebo Maršalla-Petrovského. 10) Slovenský humoristický 
kalendár zostavil Ján König, kalendárna časť vznikla zásluhou Jána Pankucha. Kalendár vyšiel 
na rok 1915 v Clevelande, Ohio. 11) Slovenský kalendár ako kalendár rímskej a gréckokato-
líckej telocvičnej jednoty Sokol, vydavateľom ktorého bol W. F. Severa. 12) Slovenský kalendár 
ku poučeniu slovenského ľudu vydával slovenský spevokol Lipa v Chicagu. Prvý ročník vydal 
Slovenský spevokol Lipa v Chicagu, Ill. v roku 1913. 13) Veľki obrazkovi kalendar „Krajan“, 

20 BIELIK – SIRÁCKY – BALÁŽ, Krajanské kalendáre…, s. 40–41. 
21 Provizórny súpis krajanskej tlače (Knihy. Brožúry. Kalendáre). Zost. Dr. P. Halaša – s. Chorvát. Martin: matica 

slovenská, 1969, s. 54–56.
22 Slovenský hlásnik, týždenník, úradný orgán Slovenskej evanjelickej jednoty. Zásluhou Jána Pankucha 

vznikol spojením Slovenskej Pravdy a Lutherana, ale v číslovaní sa pokračovalo podľa Slovenskej Pravdy. 
Slovenský hlásnik prešiel do Allegheny. 

23 BIELIK – SIRÁCKY – BALÁŽ, Krajanské kalendáre…, s. 39. 
24 Provizórny súpis krajanskej tlače (Knihy. Brožúry. Kalendáre). Zost. Dr. P. Halaša – s. Chorvát. Martin: matica 

slovenská, 1969, s. 53–54. 
25 Slovák v Amerike, týždenník, vychádzal od r. 1889. Prvé číslo vyšlo v Plymouth, Pa. Zakladateľom časopisu 

bol Albert s. Ambrose. Od r. 1914 vychádzal ako denník, po vojne vychádzal každý druhý deň. 
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VÝZNAM KALENDÁROV V ŽIVOTE SLOVÁKOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH…

zostavil s. P. Senko, vyšli iba dva ročníky tlačou Krajana 26 v New Yorku v roku 1917, 1918. 
Kalendár bol poznačený hungarofilskou tendenciou. 

Zaujímalo nás, ktoré z  uvedených kalendárov sa zachovali vo fondoch knižnice Spolku 
Sv.  Vojtecha a  formou sondy sme siahli po  najstarších a  najvýznamnejších pre slovenských 
krajanov v závere 19. a začiatkom 20. storočia. Najstaršie národné kalendáre pre rímsko a gréc-
ko-katolíkov a pre evanjelikov svojou štruktúrou jasne napovedajú, čo bolo cieľom kalendárov. 
Už v prvom čísle sa úvodné slovo, autorom ktorého bol Peter V. Rovnianek, zaoberá dôvodmi 
vzniku Národného slovenského spolku, ktorý si stanovil za cieľ mimo iného vzájomné podpo-
rovanie a vzdelávanie národa a tento zámer chcel dosiahnuť vydávaním poučných a zábavných 
kníh a prvou takouto knihou mal byť kalendár. Zostavovateľ si položil otázku, prečo práve 
kalendár? Vzápätí si odpovedal, že podľa neho je kalendár najprístupnejšia forma na vzdelá-
vanie slovenského ľudu v Amerike. Rovnianek si uvedomoval, že kalendár mohol byť aj lepší 
a veril, že druhé číslo resp. ročník už vydarenejším bude. 27 Kalendárová časť začína pripomien-
kou pôstnych dní v roku slávených grécko-katolíckou cirkvou, vymenovaním normových dní, 
počas ktorých nie je možné organizovať zábavy a divadelné predstavenia. Nasledovali vybrané 
sviatky uhorských a slovenských patrónov, sviatky ustanovené zákonom v USA. Pokračovala 
kalendárová časť od januára po december s tým, že každá cirkev mala uvedené tie svoje priority 
a ešte na dôvažok – na ľavej strane bol uvedený americký kalendár a na pravej strane „staro-
krajový“ kalendár rozdelený pre rímsko-katolíkov, evanjelikov a  gréckokatolíkov. Súčasne sa 
v  kalendári nachádzali aj avizované zatmenia Mesiaca, Slnka s  upozornením, či bude alebo 
nebude viditeľné buď v Spojených štátoch alebo v európskych krajinách. Pri gréckokatolíckom 
vierovyznaní je dôležité poznamenať, že sa riadia stále starým juliánskym kalendárom a preto 
je u nich posun slávenia kresťanských sviatkov. Úvodné časti v kalendároch sú dôkazom, že ich 
musel zostavovať znalec chronológie, náuky o meraní času, znalec výpočtov sviatkov Veľkej 
noci a všetkých najmä pohyblivých sviatkov kresťanského kalendára. 28 Rovnako je zaujímavé 
porovnávať uvedené hlavné časomiery – od Stvorenia sveta, od založenia Ríma, od narodenia 
Krista, podľa židovskej časomiery, podľa byzantskej atď. 29 Veľmi vzácnymi sú napríklad v kalen-
dári uverejnené úvahy o príčinách slovenského vysťahovalectva, informácie o Národnom slo-
venskom spolku, ktoré sú vlastne výročnými správami spolku, pokyny pre prisťahovalcov zo 
Slovenska, 30 zoznam slovenských časopisov v USA 31 a mnohé iné zaujímavosti zo života kraja-
nov. To poskytuje bádateľovi dejín o živote zahraničných Slovákov všetky základné informácie 
o  ich politických, kultúrno-spoločenských a  sociálnych snaženiach. Okrem toho sa v kalen-
dári nachádzali politické a kultúrne informácie zo Slovenska, životopisné údaje mnohých slo-
venských národovcov, vynikajúce literárne poviedky, krátke divadelné hry, básnické skvosty 
Hviezdoslava, poviedky s. H. Vajanského, J. G. Tajovského, E. M. Šotésovej, Ľ. Podjavorinskej, 
historické úvahy F. V. Sasinka a mnoho iných príspevkov. Národný kalendár priniesol aj pre-

26 Týždenník Krajan bol maďarónsky zameraný, písaný šarišským nárečím. Vychádzal v Hazletone a v John
stowne, Pa. od  r. 1908. Ďalší týždenník Krajan vychádzal v  New Yorku v  rokoch 1913–1921 a  tiež bol 
maďarónsky a písaný vo východoslovenskom nárečí. Porovnaj ČULEN, Slovenské časopisy…, s. 60– 61. 

27 ROVNIANEK, P. V. Úvodné slovo. In: Národný kalendár pre rímsko a grécko-katolíkov a evanjelikov na oby-
čajný rok 1893. Zost. P. V. Rovnianek. Pittsburgh: Národný slovenský spolok, 1892, s. 12. 

28 Autorom údajov vo všetkých nám dostupných kalendároch do roku 1918 bol dr. Ján A. Wagner. 
29 V  kalendári na  rok 1917 boli uvedené aj kuriózne – od  uvedenia zemiakov v  Európe, od  vynájdenia 

kníhtlače, od vynálezu kolieskových hodín a i. 
30 Pokyny pre našských prisťahovalcov. In: Národný kalendár pre rímsko a  grécko-katolíkov a  evanjelikov 

na obyčajný rok 1906. Zost. P. V. Rovnianek – J. Kadlečík, dr. M. Francisci, rev. Ľ. Novomeský. Pittsburgh: 
Národný slovenský spolok, 1905, s. 199. 

31 Národný kalendár pre rímsko a grécko-katolíkov a evanjelikov na obyčajný rok 1906. Zost. P.V. Rovnianek – 
J. Kadlečík, dr. M. Francisci, rev. Ľ. Novomeský. Pittsburgh: Národný slovenský spolok, 1905, s. 252. 
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počty európskych mier a váh na americké, čím pomáhal vzdelávať a ponúkol možnosti použitia 
prepočtov v praxi. Ak porovnáme s Národným kalendárom kalendár Jednota, je tu už badať istý 
rozdiel v cieľovej skupine. Napriek tomu aj Jednota prináša zaujímavé údaje o existujúcich slo-
venských časopisoch v USA, slovenských osadách v Amerike so zoznamom slovenských kňazov 
a fotografiami slovenských kostolov, 32 ale aj fotografiami slovenských miest, hradov, zámkov 
a kúpeľov. Vzácnymi sú fotografie z bojov a pohybu vojsk počas prvej svetovej vojny, ktorých 
je kalendár plný. 33 

Poslanie a význam kalendárov pre Slovákov v Amerike podčiarkol vo svojom článku v roku 
1912 dr. Ján Wagner. Napísal, že kalendár je nielen najrozšírenejšou knihou, ale aj najpo-
trebnejšou. Podľa neho celý náš život plynie v čase, kalendár meria ten čas, alebo naznačuje 
v ňom isté míľniky, ktoré poskytujú možnosti v behu času trocha zastaviť. Kalendár považoval 
za pohľad rozvoja našej kultúry. Kalendáre boli z finančnej i obsahovej stránky najdostupnej-
šou literatúrou pre krajanov v každom období v minulosti. Pre nás sú v súčasnosti aj vzácnym 
zdrojom informácií o nezanedbateľnej oblasti akou bola krajanská literatúra. 34 

Je poľutovaniahodné, že kalendáre krajanov nie sú zachované kompletne na jednom mieste 
a v podstate ani záznamy knižníc, ktoré evidujú a vlastnia krajanské kalendáre vo svojich fon-
doch, nepotvrdzujú zachovanosť súhrnne všetkých ročníkov. Najviac kalendárov sa nachádza 
vo fondoch Slovenskej národnej knižnice a najkompletnejší je Národný kalendár pre rímsko 
a gréckokatolíkov a evanjelikov a Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine. 

THE IMPORTANCE OF CALENDARS IN THE LIFE OF SLOVAKIA  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE YEARS (1893–1918)
Summary: The paper deals with compatriot calendars that originated in the United States between the 
years 1893 and 1918. In a foreign environment, where books were published in a language that people 
understood, the calendar played an irreplaceable role. It was an intermediary of not only important and 
practical information for life, but at the same time a means of promoting national-political, cultural 
and educational endeavors. The calendars were the most accessible literature for compatriots in the 
past, both financially and in terms of content. For historians and researchers, who deal with the issue 
of Slovaks living abroad, they are a  rare source of information, and for that reason the calendars of 
compatriots located in our libraries enrich our national cultural heritage.

Key words: Slovaks Abroad, Slovaks in U. S., the National Cultural Heritage, compatriot calendars, 
sources. 
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32 Porovnaj: Jednota kalendár na rok 1901. Zost. Š. Furdek. Cleveland, O. 
33 Pozri bližšie: Národný kalendár pre rímsko a grécko-katolíkov a evanjelikov na obyčajný rok 1917. Zost. I. Bie
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dedičstvo. Martin: Matica slovenská, s. 275.


