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Jozef Miloslav Hurban
– prvý predseda SNR
Jozef Miloslav Hurban je nesporne jednou z najväčších osobností
moderných slovenských dejín. Okrúhle 200. výročie jeho narodenia je
príležitosťou, keď si ho s úctou a pokorou pripomíname na pôde slovenského
zákonodarného zboru, v Národnej rade Slovenskej republiky. Na čele jej
predchodkyne z revolučných meruôsmych rokov – Slovenskej národnej
rady, stál práve Hurban. Už v marci 2017 sme si pietnou spomienkou pri
jeho buste vo vstupnej „Hurbanovej“ sieni slovenského parlamentu uctili
tohto veľkého národovca. Jeho životné krédo Sláva národa hodná je obetí nás
sprevádza každý deň, ktorý venujeme práci pre slovenských občanov práve
v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Teraz vám prinášame
vynovenú vedeckú monografiu z pera renomovaných historikov.
Hurbanovská niť, jeho duchovný odkaz sa vinie cez dvesto rokov
slovenského národného života. Rodák z Beckova, nadaný chlapec zo
slovenskej evanjelickej rodiny. Prechádzal peripetiami vtedajších uhorských
škôl až do príchodu na bratislavské lýceum, kde sa jeho osudy preťali
so životom Ľudovíta Štúra a skupiny mladých vlastencov okolo neho.
Študenti, ktorí mali svoje plány a sny sa Hurbanovi stali novou rodinou
po tom, čo v mladom veku osirel. Spolu tvorili, premýšľali, spolu zakladali
a snovali lepší osud ubitého slovenského ľudu. Usilovne spoznávali slávnu
minulosť, utiekali sa k nej ako k odrazovému mostíku svojej budúcej dejinnej
misie. O tom bol aj známy výlet na Devín, keď nielen Hurban prisahal žiť
pravde Božej a národu. Výlet, na ktorom sa z Jozefa stal Jozef Miloslav – lebo
veď miloval Slovanstvo, Slovanov i Slovenov. V rokoch práce na národa roli
dedičnej sa toto meno stalo neodmysliteľnou súčasťou jeho osobnosti, jeho
podpisom i pečaťou.
Verný Štúrov druh stál po jeho boku v dobrom i zlom, keď bolo treba písať,
vydávať, žiadať, vyjednávať, burcovať, organizovať, skrývať sa i bojovať so
zbraňou v ruke. Horlivo kázal a pozdvihoval Slovákov. Bol spoluautorom
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myšlienky ustálenia spisovnej slovenčiny. Národného jazyka, ktorý zjednotil
Slovákov naprieč celou krajinou, zmiernil náboženské, ale aj sociálne rozpory
a umožnil nášmu ľudu zaradiť sa medzi svojbytné moderné národy Európy.
Už ako farár vo svojom celoživotnom pôsobisku, v dedinke Hlboké, bol
hostiteľom podujatia, ktoré vošlo do dejín ako deň vzkriesenia slovenčiny. Tu
koncipoval i druhý almanach Nitra – prvé dielo vydané v štúrovskej slovenčine.
V Hlbokom tiež začal vydávať vedecký časopis Slovenské pohľady.
Neposlúchol Štúra a oženil sa. Na svoju „cestu života tŕnistú“ si vybral
tú najlepšiu partnerku, milovanú Aničku Jurkovičovú, ktorá mu dala deväť
detí. Aj ich výchovu dokázal skĺbiť s národným zápasom. V pohnutých
revolučných časoch, keď mu pred farou po prijatí Žiadostí národa slovenského
postavili šibenicu, nebolo preňho ľahké ukrývať sa so svojou rodinou,
odchádzať od nej a báť sa, či ju ešte uvidí. Svedčia o tom i jeho listy manželke
plné úprimných citov. Svoje rozhodnutie založiť si rodinu však nikdy
neľutoval. Ako sám napísal: „Jednej rodiny vďačné trpenie za národ nešťastný je
evanjelium spasenia pre celý národ!“
Situácia si vtedy vyžadovala činy. Ako prvý (a napokon jediný)
z triumvirátu Štúr, Hurban, Hodža sa stal v septembri 1848 predsedom prvej
Slovenskej národnej rady. Tento reprezentatívny orgán mal autonómne
rozhodovať o slovenských veciach a viedol Slovákov do boja za národnú
svojbytnosť. Bolo to prvé ozbrojené vystúpenie moderného slovenského
národa za svoju nezávislosť a slobodu. Slabo vystrojení, ale o to viac odhodlaní
hurbanovci sa vydali cez myjavské kopanice brániť práva Slovákov. Týchto
hrdinov si počas rokovacích dní Národnej rady pripomíname čestnou
strážou, ktorá je odetá do typizovaných hurbanovských uniforiem.
Neúspech Slovenského povstania Hurbana nezlomil. Utiekal sa k rastúcej
rodine, k práci vo farnosti a v cirkevnej oblasti. Stál pri zavŕšení dnešnej
podoby spisovnej slovenčiny, bol literárne, publicisticky a vydavateľsky
veľmi aktívny. So žiaľom odprevádzal na poslednej ceste priateľa Ľudovíta.
Dokončoval prácu, ktorou získal na univerzite v Lipsku v samom začiatku 60.
rokov doktorát. Viackrát neúspešne kandidoval do obnoveného uhorského
snemu. Zato však nezabudnuteľným príhovorom sprevádzal prijatie
Memoranda národa slovenského a v ďalších rokoch horlil za jeho program;
a to i ako člen výboru novozaloženej Matice slovenskej. Zatvorenie Matice
a troch slovenských gymnázií smutne poznačilo 70. roky.
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Ich úvod strávil Hurban vo väzení, a od týchto okamihov akoby
aj on strácal nádej. Štátna moc pritvrdzovala, Hurban robil, čo mohol,
ale sen o slovenskej budúcnosti sa postupne rozplýval. Aj to bol dôvod
na oživenie slovenskej a českej vzájomnosti. Národovci na oboch stranách
rieky Moravy ho brali ako svojho otca, vodcu, posledného z radu veľkých
štúrovcov, rešpektovaného a uznávaného. Bol pre nich premostením starej
a novej dejinnej epochy. Jozef Miloslav Hurban, ktorý zomrel ako 71-ročný
v Hlbokom, videl nádej vo svojom prvorodenom synovi. Vedel, že spolu
s novou generáciou bude niesť národnú zástavu ďalej.
Ani on, ani jeho syn Svetozár sa nedožili slovenskej slobody. Iste by ich
dnes napĺňal pocit zadosťučinenia a nesmierneho šťastia, že sa myšlienka
slovenskej emancipácie a štátnosti stala realitou. Že slovenský národ je
rovnocennou súčasťou rodiny európskych národov, ba dokonca že Slovensko
istý čas, a to celkom nedávno, európskemu životu aj predsedalo.
Piliere Hurbanovho myslenia a cítenia – kresťanské, národné i sociálne
hodnoty, ale tiež hodnoty slovanskej a širšej európskej vzájomnosti sú
veľmi aktuálne aj dnes. Upevňovanie týchto hodnôt, ich povýšenie nad
materialistický princíp, nad hrabivosť a osobné výhody, je v súčasnosti
čoraz naliehavejšie. Hurbanova renesančná a vznešená osobnosť by sa za
ne celou svojou dušou zasadzovala dozaista i dnes. Jozef Miloslav by nás
perom, slovom a azda aj mečom upozorňoval na to, že vždy musí víťaziť
pravda, morálka a vzájomná úcta.
JUDr. Andrej Danko
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
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Niekoľko slov na úvod
Jubileum Jozefa Miloslava Hurbana dáva priestor na širšie zamyslenie
nad jeho rolou v národe. V Parlamentnom inštitúte Kancelárie NR SR sme si už
pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia stanovili cieľ – predstaviť ho najmä
ako prvého predsedu SNR. Zaujímalo nás predovšetkým jeho pôsobenie ako
politika a verejného činiteľa. Nedalo sa však nepriblížiť ho aj ako vyzretého
filozofa, literáta, vydavateľa a samozrejme tiež kňaza a duchovného otca.
Rok 2007, vtedy vyhlásený za Rok J. M. Hurbana, sa stal pre nás
výzvou spoznať dôkladnejšie prvého muža našich politických dejín. Úlohu
parlamentného výskumu nechápeme totiž iba ako interpretovanie zložitej
politickej súčasnosti, ale aj ako potrebu analyzovať naše politické dejiny.
Preto sme oslovili viacerých renomovaných historikov s cieľom poskladať
mozaiku úsvitu našej demokratickej parlamentnej tradície. Na túto cestu sa
okrem editorky vydalo sedem odborníkov: Tomáš Winkler, Eva Fordinálová,
Dušan Škvarna, Milan Podrimavský, Miriam Viršinská, Ľuboš Kačírek,
Milan Šišmiš st. Okrem štyroch štúdií, chronologicky načrtávajúcich osudy
J. M. Hurbana od čias mladosti až po záver jeho života, a troch tematických
príspevkov prináša výsledná publikácia tiež prílohy – rodové väzby
Hurbanovcov, analýzu literatúry zaoberajúcu sa Hurbanom a kroniku udalostí
v jeho živote. Dodatkom je Hurbanov prejav na Memorandovom zhromaždení
v Turčianskom Sv. Martine v júni 1861, ktorý je kľúčovým dokumentom
jeho politického myslenia i sondou do aktuálneho spoločenského života.
V roku 2017, keď sme si pripomenuli 200 rokov od Hurbanovho
narodenia, sme sa podujali aktualizovať publikáciu a priniesť ju verejnosti
v druhom, revidovanom vydaní. Spolu so slávnostnou akadémiou je to
pocta parlamentu jednému z velikánov našich dejín. Veríme, že sa nám takto
podarilo sprítomniť všestranného človeka, nezlomného muža, humanistu,
ktorému aj touto publikáciou vyslovujeme obdiv a úprimnú vďaku.
editorka
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Korene a roky štúdií
Tomáš Winkler
Jozef (Ľudovít) Hurban sa narodil v Beckove 19. marca 1817.1 Jeho rodisko
v ňom nezanechalo hlbšie stopy. Viac jeho spomienok sa viaže ku Kálnici,
k mlynu rodiny Daranských, kde bývala jeho krstná mama. Vzdelanie dostal
v rodičovskom dome, ako to bolo zvykom vo farárskych a rechtorských
rodinách. Pri zaostalých stredovekých metódach učenia na školách to bola
dobrá tradícia. Napokon však predsa musel ísť do školy, do tej najhoršej
– do latinskej školy v Trenčíne, kde sa nedalo okrem latinčiny naučiť nič.
Kto prešiel jej starými ošúchanými lavicami, spomínal iba v zlom.			
Organistom tu bol otec Ľudovíta Štúra Samuel. Keď sa však rozhodovalo
o tom, kam pôjde študovať jeho syn Ľudovít, pozbieral svoje úspory
a urobil všetko pre to, aby ho nemusel dať do Trenčína. Rozhodol sa radšej
pre vzdialený Ráb (dnešný Győr). Mladý Hurban takúto možnosť nemal,

Hurbanov rodný dom v Beckove
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musel teda navštevovať latinské triedy evanjelickej školy v Trenčíne. Jeho
rodičia si ju zrejme vybrali pre blízkosť k Beckovu, pre nedostatok finančných
prostriedkov na synovo štúdium i pre niekdajší príbuzenský vzťah
Hurbanovej matky k Judite Zúbekovej, rod. Staufovej (asi sestre jej prvého
manžela), ktorá v Trenčíne bývala. V čase príchodu Hurbana do tohto mesta
už nežil Juditin manžel Ján Zúbek (zomrel v roku 1825 a okolo roku 1831
aj ona).
Nadobudnutá Hurbanova skúsenosť z tejto školy nemohla byť dobrá:
„Užil som si najhoršieho vyučovania, lebo celá táto doba vo výchove tak súkromnej,
ako aj verejnej nebola spravovaná nijakými pravidlami pedagogickými – bolesťou
som podlžen otcovi – a neposkytovala nič iné, iba vzory neľudskosti. Nie cvičenia
ostrovtipu, nie cvičenia vlôh a spôsobilostí vrodených, nie osvietenie rozumu
a ostatných mocnejších znamenitostí, ale zatemňovanie, hubenie obvyklé
až bôľ, papúškovanie pri stálom bdení a korbáč mali miesto v našom
vyučovaní. Štúdiá moje nie životu, ale len škole a skúškam, opravdu
smiešnym to okázalostiam, boli prispôsobené.“ 2 			
Svedectvo dosť presvedčivé, nie je potrebné ho dopĺňať ničím iným.
Len tým, že okrem latinčiny sa Hurban musel bifľovať aj maďarčinu, ktorej
tvrdé hlásky nevedel vysloviť. Taká bola trenčianska škola v čase, keď
už svet poznal J. A. Komenského, J. F. Herbarta, J. H. Pestalozziho – ich
moderné učebné metódy a metodiky. Vládla v nej stredoveká obmedzenosť.
Hrubé múry alumnea (internátu), kde Hurban dostával za služby
v kostole byt a stravu, oddeľovali školu od všetkého prirodzeného, boli
neprekonateľnou prekážkou medzi svetom a malým žiačikom. 		
Pre nedostatok finančných prostriedkov škola postupne upadala,
chudobná evanjelická cirkev ju nevládala vydržiavať a pred rokom
1845 vyššie triedy základnej školy zanikli. V historických tradíciách
pokračovala už iba základná škola s nižšími triedami. Trenčín
nebol v Hurbanovom živote iba epizódkou, boli to štyri roky
(jeseň 1826 – leto 1830) utrpenia, odopierania a bolesti.		
V Hurbanovom detstve je najšťastnejším okamihom odchod na
bratislavské evanjelické lýceum – staré, vyše dvestoročné, významné
slovenskou tradíciou. Jozef Hurban sem prišiel v jeseni 1830
ako „gramatista“. Tu od roku 1803 vyvíjala svoju činnosť Katedra reči
a literatúry česko-slovenskej, kde sa sústreďovali talenty Slovenska,
14
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Hurbanovými slovami z neskorších rokov, „tu slovenský génius sa javil
najširšie v bystroumnej slovenskej mládeži“. Na škole, kde študoval teológiu,
ho iste podporoval jeho nevlastný brat (syn jeho matky z prvého manželstva)
Imrich Stauf3, u ktorého trávil v roku 1835 v Čachticiach prázdniny.
		Bratislava bola „strediskom najlepších a najupovedomelejších
duchov slovenských“, Hurban však prišiel národne vlažný. Imponoval mu
intenzívny spoločenský život, čo súviselo s rozvojom priemyslu, obchodu,
inštitúcií a školstva. Obzvlášť rušno bolo počas rokovaní uhorského
snemu, keď do mesta prichádzali poslanci so svojimi advokátmi i sluhami
a obchodníci z celej krajiny. Na 13-ročného Hurbana určite zapôsobila
veľkolepá korunovácia Ferdinanda V. za uhorského kráľa, počas ktorej sa
konali rôzne veselice. Vzápätí vypuklo poľské povstanie a v lete 1831 sem
prenikali správy o Východoslovenskom roľníckom povstaní.			
V Bratislave bolo množstvo študentstva – maďarská, nemecká i slovenská
mládež sa pričinili o rozvoj študentského spolkového života. Najhlasnejšia
bola maďarská spoločnosť, tichá bola nemecká, na jej čele stál aj Slovákmi
uznávaný prof. Tobiáš Gogofredus Schröer; slovenskú viedol Matej Daniel
Ševrlai. Hurbanovi v tomto čase viac konvenovala maďarská societa, ktorú
ovládal profesor Michal Greguš. Jeho prednášky z filozofie ho oslovovali
intenzívnejšie ako prednášky iných profesorov, ktorí sympatizovali so
Slovákmi a dávali to nezakryte najavo. Medzi nich patril okrem Ševrlaia
predovšetkým Gabriel Kováč-Martini. Tí, čo prichádzali zo štúdií z Nemecka,
však vedeli, že Gregušove prednášky z filozofie nedržia krok s európskou
vedou, sú len odvarom toho, čo im prednášali v Nemecku.			
Od svojho vzniku (1803) účinkovala Katedra reči a literatúry československej pod vedením profesora Jura Palkoviča. Slovenská mládež si tu
v roku 1829 založila vlastnú Spoločnosť česko-slovanskú (Společnost
učenců řeči českoslovanské prešporská); z jej podnetu a jej pričinením vznikli
podobné spolky v Prešove, Levoči, Kežmarku a v Banskej Štiavnici. Medzi
zakladajúcich členov bratislavskej Spoločnosti patrili Daniel Lichard, Matej
Holko, Ján Caltík, Samuel Babylon, Michal Godra, Samo Chalupka a Karol
Štúr. Spočiatku sa schádzali raz týždenne s týmto programom: prednes
tvorby známych básnikov, kritika recitácie z rečníckej a jazykovej stránky,
čítanie pôvodných prác a ich kritika, určenie autorov a kritikov pre nové
práce.									
15

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady

Na začiatku 30. rokov sa činnosť Spoločnosti rozrástla –
získala vlastné stanovy a pečať, rozšírila sa knižnica, vydávali
sa prvé literárne práce. V školskom roku 1831/1832 si mládež
zvolila
na
čelo
Spoločnosti
Sama
Chalupku,
„ktorý
prvý
zachvátil slovenské duše, ako náleží, a rozžal oheň túžby a poézie“.
Na túto generáciu výrazne vplývali myšlienkové prúdy, ktoré
prebúdzali hnutia Mladého Nemecka, Mladého Talianska, Mladého
Poľska i generáciu Mladej Európy Guiseppe Mazziniho. Mladoslovenská
inteligencia žila pod silnými dojmami poľského revolučného vystúpenia
z rokov 1830 – 1831, keď sa vlna sympatií s týmto povstaním prevalila celou
Európou. Pod jej vplyvom sa vo Viedni, centre rakúskej ríše, formovali tajné
poľské i polonofilské organizácie, v ktorých vyrastali predstavitelia mladej
slovenskej i českej inteligencie – napríklad Slovák Alexander Boleslavín
Vrchovský a Čech František Cyril Kampelík. Na poľskom povstaní sa
ako dobrovoľník zúčastnil aj Samo Chalupka.				
Ľudovít Štúr prišiel do Bratislavy v septembri 1829, aby nasledoval
svojho staršieho brata Karola. Onedlho vstúpil do Spoločnosti, v zápisnici
ktorej je na konci školského roka 1832 takáto zmienka: „Ostatně jak pro
usilovnost a lásku k řeči slovanské, tak i pro znamenité v ní učinené pokroky, chválu
zasluhuje.“4 V januári 1834 odišiel pre nedostatok finančných prostriedkov
do svojho rodiska – Uhrovca – pracovať na panstvo grófa Karola Zaia ako
úradník. Po sedemmesačnom úradovaní sa však na žiadosť Sama Chalupku
vrátil späť do Bratislavy, aby pokračoval v štúdiu na lýceu i v práci
v Spoločnosti. Bratislavskí študenti rýchlo rozpoznali, koho
v
Štúrovi
stratili.
Obzvlášť
Alexandrovi
B.
Vrchovskému
imponovali Štúrove organizačné schopnosti.		
S návratom Ľudovíta Štúra do Bratislavy sa začala nová etapa života
Spoločnosti. Tá sa dostala pod obrodzujúci vplyv A. B. Vrchovského,
S. Chalupku, J. Matušku a brnianskeho poslucháča teológie F. C. Kampelíka,
ktorí boli členmi širšieho združenia vlastencov spojených s poľským
revolučným hnutím. Úlohu sprostredkovateľa prevzal Kampelík, ktorý
pri návšteve Krakova vstúpil do Združenia poľského ľudu. Jeho úlohou
bolo udržiavať spojenie s podobnými spolkami, ktoré sa mali založiť
v Čechách, na Morave, v Sliezsku a na Slovensku. Po schôdzke v Brne 15.
augusta 1834 sa mala do siete týchto spolkov v Prahe, Ľvove, Pešti a v Brne
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zapojiť aj bratislavská Spoločnosť. Takto sa z Bratislavy malo stať „centrum
gravitatis“, teda stredisko nového prúdu národného povedomia.		
Na augustovej schôdzke sa preberali nielen otázky kultúrnej a literárnej
spolupráce, ale aj problémy spoločenského a politického charakteru. Tie
úzko súviseli s programom Združenia poľského ľudu, ktoré sa organizovalo
podľa vzoru slobodných murárov. Hovorilo sa aj o nedostatkoch v národnej
výchove mládeže, o zakladaní knižníc, kníhkupectiev, vydavateľstiev,
o zakladaní novín a časopisov, ale tiež o výletoch na pamätné miesta
národných dejín.5 V tejto súvislosti sa menili aj ciele Spoločnosti, jej úlohou
už nebolo iba zdokonaľovať svojich členov v gramatike a v rečnení,
do centra pozornosti sa dostal „národ, jeho blaženosť a sloboda“.

Izba, v ktorej sa 19. marca 1817 narodil J. M. Hurban

Užšie kontakty s F. C. Kampelíkom sa však nepodarilo nadviazať pre jeho
odlišné názory na maďarský konštitucionalizmus a liberalizmus. Štúrovci
odmietali Kampelíkove názory, že Uhorsko je jediná krajina v Európe, ktorá
robí republikánske reformy. Predstavitelia mladého Slovenska dôsledne
trvali na tom, že to, čo robia Maďari, je iba dôkladná zásterka maďarskej
svojvôle a snahy ovládnuť a vydierať iné národnosti. Ďalšie udalosti im dali
za pravdu.
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Po návrate Ľ. Štúra sa Spoločnosť vnútorne reorganizovala, stala
sa centrom národného mladoslovenského hnutia, do ktorého patrili
podobné spolky po celom Slovensku, ba počítalo sa s tým, že postupne
združí všetkých príslušníkov slovenskej inteligencie. Hurban ako prvý
pomenoval toto hnutie termínom „mladá nová slovenská škola“6		
Štúr postupoval podľa Vrchovského požiadaviek, inicioval kroky,
ktorými sa prelomila konfesionálna bariéra, teda nadviazali spojenie
„s bratmi na katolíckej akadémii“. Členovia Spoločnosti sa zoskupovali
podľa záľub a schopností – každý sa mal rozhodnúť, v ktorej sekcii
bude činný. Práca sa mala sústrediť na členov všetkých ročníkov, nielen
najstarších, k spolupráci si mali prizývať aj slovanských študentov
pôsobiacich v Bratislave. Nezameriavali sa iba na poslucháčov
teológie, prioritou sa stávalo štúdium slovanských jazykov, mala sa
pestovať jednota slovanských národov. Dôležitá bola úloha rozširovať
knižnicu. Počet členov Spoločnosti, ktorý sa pohyboval v rozmedzí
20 – 30, sa zdvojnásobil až strojnásobil, odchádzajúci členovia sa stávali
čestnými členmi. Do tlače pripravili zborník literárnych prác mladších
i starších členov Spoločnosti, ba i mimobratislavských študentov.
Funkcionárov Spoločnosti – predsedu, podpredsedov, dvoch
tajomníkov, dvoch knihovníkov a dvoch účtovníkov – volili spravidla

Budova evanjelickej školy v Trenčíne, ktorú Hurban navštevoval (1826 – 1830)
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na konci školského roku. Predseda reprezentoval Spoločnosť navonok. Býval
ním profesor teológie Matej Ševrlai. Stanovy presne určovali povinnosti
jednotlivých funkcionárov; prvé poznáme z roku 1829, ďalej ich upravovali
v roku 1832, vtedy sa už uvádza cieľ Spoločnosti, a precizovali ich
tiež neskôr, najmä v rokoch 1835 – 1836.
Jozef Hurban stratil počas bratislavského štúdia v mladom veku
otca (1833) i matku (1834). Len ťažko nachádzal spriaznené duše,
ktoré by mu pomohli prekonať osamelosť. Nakoniec sa stal jeho
najbližším priateľom pravotár Juraj Záborský zo slovenskej Spoločnosti,
ktorý mal zase blízko k Ľudovítovi Štúrovi. Toto priateľstvo bolo
pre ďalší vývoj Hurbanovej osobnosti veľmi dôležité.			
Na svojho jediného dovtedajšieho kamaráta Jurka Záborského spomínal
Hurban i po rokoch; priznal sa pritom k tomu, že Štúra, ktorého mu Záborský
odporúčal do pozornosti, spočiatku vôbec neakceptoval. Nepozdával sa
mu ani on, ale ani jeho filozofia. Pravda, nebolo to nijaké pevné stanovisko,
pretože stačilo len málo, aby sa Hurban obrátil. Pamätným sa stalo jeho
stretnutie so Štúrom v máji koncom školského roka 1834/1835 v Bratislave
na Konventnej ulici pred lýceom, kde ho Štúr oslovil krstným menom
a spýtal sa ho, či je priateľom Jurka Záborského a či sa cvičí v slovenskej
reči. Odpoveď bola kladná a Štúrova reakcia povzbudzujúca.
Hurban sa následne stal neformálnym členom študentskej
Spoločnosti, o čom svedčí prvý zápis v jeho denníku zo 4. septembra
1835: „Dosiaľ som bol mŕtvym Slovanom, teraz budem počítaný
medzi slovanské duše žijúce Slovanstvu...“7			
Záznamy v Pamětnici Spoločnosti hovoria o Hurbanovej aktivite už
v druhom polroku školského roka 1835/1836.8 Hneď od svojho vstupu
do Spoločnosti patril k jej najaktívnejším členom, ba i literárne veľmi
činným, nie však v tomto smere výnimočne nadaným. Aj hodnotenia
jeho prác zodpovedali daným výkonom. V zápisnici z 15. apríla 1837 sa
spomína kritika na Hurbanovu romancu, neoznačenú názvom, v ktorej
„soudce pochválil pravidelnost mluvnickú, jinak nenacházel žádné novosti a na
magyarské almanachy těmito podobnými básničkámi přeplnené býti ujišťoval: dále
nenacházel žádného sledování přirody, ba raději nacházel odpor s ní…“.9 		
Hurbanove štyri roky práce v Spoločnosti prešli vývojom. „Najprv
prechádza cez pokusy o časomerné ódy k piesňovej lyrike biedermeyerskej, pričom
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postupne podlieha romantickému slohu a pokúša sa o romantickú drámu. Súčasne
prejavuje sklony k satirickej próze a prináša zápalisté reči, snáď najbojovnejšie
a najsmelšie z jeho vrstovníkov. V kritikách bezohľadne polemizuje a zosmiešňuje
každý prejav slabosti. Pri myšlienke na odrodilcov vzplanie neobyčajne prudko.
Má pred sebou jedinú myšlienku: rozniesť svoje oduševnenie na celé Slovensko.
Pripadá mu celkom prirodzené užívať i hovorovej slovenčiny popri spisovnom
jazyku českom, najmä tam, kde chce hovoriť k Slovákom i neučeným. O Hurbanovi
sa môže povedať, že je najhorlivejším žiakom Štúrovým, lebo päť rokov ho formovalo
prostredie Spoločnosti a Ústavu. On sám mu v posledných dvoch rokoch vtisol svoj
charakter neústupného národovca slovenského a slovanského.“10
V školskom roku 1835/1836 sa celkovo činnosť Spoločnosti ešte väčšmi
aktivizovala, Ľudovít Štúr ako nový podpredseda (predsedom býval niekto
z profesorov lýcea) na jeho začiatku zdôraznil, že pre pravého vlastenca
nie je otázka vzdelávania súkromnou vecou, jeho vedomosti potrebuje
národ, ktorý sa prebúdza z hlbokého sna. Aby členovia Spoločnosti
získali hlbšie vedomosti o svojom národe, nahradil Štúr hodiny výkladov
o Kollárovej Slávy dcére hodinami histórie, literatúry, národopisu, jazyka
a podobne, ale aj výletmi do prírody, k historickým pamiatkam, účasťou
na „spevokoloch“, ktoré sa konali v gaštanovom sade a na strelnici vždy
v stredu, v sobotu a v nedeľu. Spoločnosť rozkvitala, pravidelne sa konali
zábavy a spoločenské posedenia v hostincoch dostali národné zameranie.
Pod Štúrovým vedením sa počet členov strojnásobil, každý pracoval
„s celou dušou“, ako sa o tom zmienil v liste literárne činnému
štátnemu úradníkovi, neskôr redaktorovi Karolovi Boleslavovi
Štorchovi 16. novembra 1836.11			
Prvou knižnou publikáciou Spoločnosti bol literárny almanach Plody
(Plody Zboru učenců reči českoslovanské prešporského), ktorý pod redakciou
Ľudovíta Štúra a Ctiboha Zocha vyšiel po mnohých ťažkostiach s tlačiarňou
a s cenzúrou na jar 1836. Jeho vydaním sa v Spoločnosti ešte väčšmi rozprúdil
literárnych ruch, stali sa ideovým manifestom mladoslovenskej generácie,
aktuálnym svedectvom, odrazom cítenia a kryštalizačného procesu
v myslení štúrovcov najmä v súvislosti s kategóriami Slovan – Slovák.
Veľký význam pre život Spoločnosti mal pamätný výstup na hrad
Devín k „hrobom dávnej slávy“, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, v krásny
slnečný deň na Juraja 24. apríla 1836. Citovo exaltovane ho spätne opísal
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Jozef Miloslav Hurban v Štúrovom životopise, uverejnenom v Slovenských
pohľadoch v rokoch 1881 – 1884. Viaceré zmienky o ňom nachádzame
aj v dobovej korešpondencii tých, čo sa na tejto vychádzke zúčastnili.12
Pre šestnástich účastníkov ostal výlet vrytý do pamäti po celý život,
pretože v jeho závere si dali slovanské mená, ktoré im mali pripomínať sľub
slúžiť národu. Hurban prijal meno Miloslav. Prípravy na podujatie boli tajné,
zúčastnil sa na nich len úzky kruh zasvätených, pretože existovali obavy
z prezradenia a obvinenia „z vlastizradne panslavistickej činnosti“.
Účastníci vyšli na najvyššiu
hradbu Devína a kochali sa
výhľadom. Po speve piesne na
nápev Nitra, milá Nitra, ktorej
text si rozdali, vystúpil na
vyvýšený kameň Ľudovít Štúr.
Zanietene hovoril o zašlej sláve
Svätoplukových čias, o súčasných
krivdách, o spánku národa,
Lístok z pamätného výstupu štúrovcov
na hrad Devín s podpisom J. M. Hurbana
o úlohách mládeže. Historický
výklad piesne o Nitre podal Gustáv
Grossmann, ktorý vyzval mládež, aby sa vzdelanosťou pripravovala
na boj za Slovanstvo. Ďalej rečnili Benjamín P. Červenák a Augustín
H. Škultéty, J. M. Hurban predniesol báseň Prísaha od českého básnika
a filozofa Františka Matouša Klácela. Medzi spievaním sa debatovalo
a recitovalo o „nádejach Slávy“. Devín sa stal v povedomí štúrovskej
mládeže stelesnením slávnej minulosti Slovákov, ktorá sa odzrkadlila
v založení vlastnej silnej ríše. Pri neutešenej súčasnosti mala na túto
históriu nadviazať rovnako slávna budúcnosť, inšpirovaná filozofiou
Johanna Gottfrieda Herdera o blížiacom sa rozkvete, veku Slovanstva.
V čase Hurbanovho účinkovania v Bratislave boli študentské
spoločnosti na vrchole svojej aktivity. Školy tu navštevovalo vyše
dvetisíc domácich i mimobratislavských študentov, ktorí sa združovali
v spoločnostiach podľa svojej národnosti. V školskom roku 1836/1837 mala
slovenská Spoločnosť spolu s vidieckymi „údmi“ 120 – 130 členov.
Na prelome rokov 1836 a 1837 prepukli v Bratislave študentské
nepokoje. Príčinou bolo, že profesori zväčša nebrali na vedomie prácu
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študentských spoločností a nevhodne si vynucovali autoritu. Spoločnosti
medzi sebou súperili a dokonca medzi nimi existovali aj drobné
nepriateľstvá, boli však solidárne, keď išlo o ich stavovské práva.
Pri reorganizácii správy lýcea, vedenej členmi profesorského zboru, sa do
nej na návrh profesora Viliama Šimka dostali aj cirkevní a svetskí hodnostári
z prostredia mimo školy; ďalej bol ustanovený pedel (nižší úradník na
vysokej škole) na miesto, ktoré kedysi zastávali študenti, a podobne. To sa
považovalo za zasahovanie do študentských práv a do záležitostí školy.
Ďalším podhubím nepokojov bola spoločenská atmosféra. Na uhorskom
sneme vystupovali v rokoch 1832 – 1836 niektorí liberálnejší šľachtici
so slobodomyseľnými heslami o zrušení poddanstva (za výkupné).
Táto situácia sa v pozitívnom zmysle dotýkala aj študentov, ktorí
s demokratizačnými pohybmi sympatizovali.
Bezprostrednou príčinou vzbury bolo však konanie už spomínaného
neobľúbeného profesora praktickej teológie Emanuela Viliama Šimku.
Vyvolal študenta humanitnej triedy menom Teodor Glatz, ktorý sa chystal
odpovedať do stredu učebne. Časť študentov, domáhajúc sa práva teológov
odpovedať z miesta, kričala, aby ostal stáť. K tomuto kriku sa pridali aj ďalší.
Šimko celú záležitosť škandalizoval a predniesol ju senátu. Ten sa nemúdro
rozhodol vylúčiť z konviktu všetkých študentov, dokonca aj tých, ktorí
vtedy neboli v škole. Toto rozhodnutie študentov ťažko postihlo, lebo
v konvikte dostávali zadarmo bývanie a stravu. Rozhodli sa protestovať
tým, že v čase trvania vylúčenia nebudú chodiť do školy. V ten istý deň senát
zákaz odvolal, pôvodcov myšlienky protestnej akcie sa však rozhodol
potrestať. Vyšlo najavo, že hlavným „buričom“ bol Ján Maróthy, konsenior
alumnea a tajomník slovenskej Spoločnosti. Študentov vyšetrovali, pričom
im nadávali, ba vyhrážali sa im, že ich budú palicovať.
Proti senátu, ktorý mal zasadať 29. decembra 1836 vo večerných
hodinách, zorganizovala rozhnevaná mládež demonštráciu. Študenti vnikli
do budovy lýcea, inzultovali pedela a mešťanostovho husára, vykrikovali
heslá o slobode, ľudskosti a spravodlivosti, predniesli svoje požiadavky,
ktorými bolo oslobodenie nespravodlivo stíhaných, požiadavka netykať
študentom, odstrániť senát, ktorý nepozná mentalitu študentov a podobne.
V tejto situácii prišiel do Bratislavy Adam Sirmai, člen najvyššieho správneho
súdu, aby vyšetril prípad profesora Michala Greguša, predsedu maďarskej
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študentskej spoločnosti. Greguš poburoval mládež proti viedenskému dvoru
a jeho pričinením bola na lýceu zavedená maďarčina ako vyučovací jazyk.
Sirmai videl vo vzbure nebezpečný prejav narušenia verejného poriadku,
a tak s organizátormi nepokojov prísne naložil. Dostali horšie známky zo
správania, odobrali im štipendiá a vylúčili ich z konviktu. Ľudovít Štúr sa na
tomto proteste nezúčastnil – obávajúc sa zásahu proti Spoločnosti, nechcel
riskovať jej existenciu. Hurban sa s jeho postojom stotožnil, napriek tomu ho
však za trest spolu s Michalom Križanom zavreli do lyceálnej triedy
na 24 hodín. Ďalších žiakov vylúčili zo štúdia.
Kráľovská miestodržiteľská rada už nariadením zo dňa 20. septembra
1836 zakázala všetky študentské spoločnosti, tie však pokračovali v činnosti
sporadicky ďalej. Až 5. apríla 1837, keď členom slovenskej Spoločnosti
nariadenie ohlásil jej predseda profesor Matej Ševrlai, funkcionári napokon
zložili svoje úrady a členovia vzali zákaz na vedomie. Na schôdzke 8. apríla
schválili Vrchovským navrhnuté opatrenia týkajúce sa majetku Spoločnosti
a na poslednom zasadnutí 12. apríla záverečnú správu o činnosti Spoločnosti
od septembra 1836 do zastavenia činnosti 5. apríla 1837. Spoločnosť svojim
vidieckym členom oznámila, že zanikli aj ich povinnosti a „Osvěčné listy“ už
neplatia.13
Študenti v dôsledku vládneho zákazu nahradili zasadnutia Spoločnosti
praktickými rečovými cvičeniami, ktoré včlenili do vyučovacieho plánu
Katedry reči a literatúry česko-slovenskej vedenej profesorom Jurom
Palkovičom. Štúr, ktorého si Palkovič ustanovil za svojho námestníka, mával
nielen teoretické prednášky z jazykovedy, ale i praktické hodiny, na ktorých
sa čítali a posudzovali literárne práce. Spoločnosť sa premenovala na Ústav
reči a literatúry česko-slovenskej (Slovanský ústav), a tak mohol Štúr 21. apríla
1837 Karolovi Boleslavovi Štorchovi napísať: „Dosavád jsme jen meno ztratili
– všetko ostatné zostalo nezmenené.“14
Táto premena mala ešte aj inú stránku. Keďže sa študentská organizácia
zmenila na školskú, vkradlo sa do nej „školometstvo“, osvojila si školské
spôsoby. Bývalý tajomník Spoločnosti Ján V. Bysterský v tejto súvislosti
napísal: „Věc sama nám síce zůstala, ale víš, jak mnoho tu i na formě záležalo.“
Keďže sa Štúr stal námestníkom profesora, získal v študentskom hnutí
rozhodujúce postavenie, čo viedlo k zvýšeniu jeho autority; preto A. B.
Vrchovský zároveň navrhol, aby sa obnovila funkcia bývalého výboru
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Spoločnosti, čo Štúr rešpektoval. Tak sa do vedenia dostali Benjamín
Pravoslav Červenák, August Horislav Škultéty a Samuel Bohdan Hroboň.		
Na prvom mieste v činnosti Ústavu – slovenskej spoločnosti – bolo
dokončenie publikácie City vděčnosti, oslavnej zbierky básní na významných
mužov Slovanstva, ktorí sa zaslúžili o slovanskú myšlienku. Už v máji 1837
mala zbierka vyjsť tlačou, udalosti okolo študentskej vzbury jej vydanie však
oddialili.15
Keď sa prvotne zostavovali City vděčnosti, nebol dôvod ani chuť zaradiť
do zbierky oslavnú báseň na profesora Jura Palkoviča. Následne, keď sa
všetka činnosť presunula na plecia
profesora a jeho námestníka, zmenila
sa aj taktika voči Palkovičovi. Ten
v zložitej situácii prinášal veľkú
obetu – udržal Katedru počas veľmi
nepriaznivej finančnej situácie, keď
bol plat profesora iba symbolický.
Palkovičovi dodatočne venovali aj
almanach vlastných prác – Plody –
a rozhodli sa napísať naňho tiež
oslavnú báseň do zbierky City
vděčnosti.
Hurban sa podujal na nemožné
– ospievať muža, ktorého kedysi
nemali študenti radi – a tak to aj
dopadlo. Posudok na Hurbanovu
oslavnú báseň je úplne katastrofálny, hoci ju posudzovali jeho najbližší
priatelia – A. H. Škultéty a B. P. Červenák. Báseň sa vraj podobá Ťažko sa
Hurbanovi hľadali epitetá na Palkoviča, napísal však novú báseň, ktorú
napokon do zbierky zaradili. „více prostomluvě“, „nemá primerané epitetá, ani
roucha básnirského, divotvorná slova obsahuje“. Ťažko sa Hurbanovi hľadali
epitetá na Palkoviča, napísal však novú báseň, ktorú napokon do zbierky
zaradili.
Niekdajšia budova bratislavského lýcea
– tu sa stretol mladý Hurban so Štúrom

Väčšina Hurbanových študentských literárnych prác sa nezachovala,
poznáme len ich názvy, prípadne stručné charakteristiky zo záznamov
a zápisníc Spoločnosti. Pre súčasníka zostali navždy pochované, možno len
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predpokladať, že ani jedna z nich nevybočovala zo zaužívaného rámca
napodobňovania kollárovsko – hollovskej tradície a cez ňu i vzorov antickej
poézie a antického rečníctva. Bolo pritom pochopiteľné, že ak chcel byť
niekto skutočným básnikom, musel sa prezentovať aj predširšou čitateľskou
verejnosťou; preto Hurban začal v roku 1837 publikovať v almanachu Hronka
(Žalospev na smrt Jána Volka), ktorý vydával po česky v Banskej Bystrici trikrát
ročne (1836 – 1838) spisovateľ, kňaz Karol Kuzmány, a v českých Květoch
(Mladost, 1838; Jaková musí být, Slast, Slovanka, Pomněnky ze západní Moravy,
Poutnická, 1839; Slovo o Přemyslovcích, 1840).
Národnobuditeľské poslanie plnili členovia Ústavu pri prázdninových
cestách po Slovensku. Ctiboh Zoch cestoval a hodnotil pomery z národného
hľadiska na Orave, Ján Bysterský na dolniakoch, Ľudovít Štúr, Tomáš Hroš
a Pavel Čendekovič v nitrianskom kraji. Navštívili národne zmýšľajúcich,
najmä kňazov, a presviedčali ich, aby zbierali ľudové piesne a aby sa stali
prispievajúcimi členmi Ústavu.
Cez letné prázdniny v roku 1838 sa Hurban vybral do Zvolenskej,
Hontianskej a Tekovskej stolice.16 Jeho prvé kroky viedli do Ujlaku (Veľké
Zálužie), kde sa stretol s mladým katolíckym kňazom Jozefom Petrovičom,
blízkym priateľom bernolákovského básnika Jána Hollého. O ňom sa od
Petroviča veľa dozvedel. Hurban spomenul Ústav, ale hovoril aj o literatúre
a o slovenčine. Spoznal almanach Zora. Vydával ho Spolok milovníkov reči
a literatúry slovenskej, ktorého vznik v roku 1834 inicioval s cieľom zmieriť
zástancov bernolákovskej spisovnej slovenčiny a češtiny bez ohľadu na ich
náboženskú príslušnosť Martin Hamuliak. V tomto duchu, s prevahou
príspevkov v bernolákovčine, vyšiel almanach v rokoch 1835, 1836, 1839
a 1840. Jeho pravidelné vychádzanie hatil nedostatok prozaických
príspevkov.
V Nitre sa Hurban stretol s Pavlom V. Ollíkom, študentom práva
a významným organizátorom študentského hnutia v Banskej Štiavnici.
Dôležité bolo tiež Hurbanove stretnutie s Karolom Kuzmánym v Banskej
Bystrici. Ten mal priamy kontakt so Spoločnosťou, ktorú často upozorňoval,
aby sa vyhýbala politizovaniu a dbala na opatrnosť. Hurbanovi sa to
nepáčilo, preto ho vo svojom cestopise ironizoval slovami: „přehrozne
učenlivý“, „zpanilý tento génius Tatry“. Veľmi milé a nad očakávanie úprimné
bolo Hurbanovo stretnutie s Jánom Chalupkom v Brezne. Dramatik bol vraj
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samý žart a vtip, presne taký, aké boli jeho veselohry. V Liptovskom
Sv. Mikuláši sa Hurban stretol s evanjelickým duchovným Michalom
Miloslavom Hodžom, ktorého poznal už z čias jeho návštevy Spoločnosti
v Bratislave, a s ľudovýchovným pracovníkom, divadelným ochotníkom
a vydavateľom Gašparom Fejérpatakym – Belopotockým.
Táto cesta bola prvou väčšou Hurbanovou púťou po Slovensku.
Odvtedy bol všade, kde sa niečo dialo. Ústav organizoval v Modre návštevu
u farára Jána Moskovčáka, niekdajšieho člena Spoločnosti, ktorý sa zastal
slovenčiny – Hurban išiel do Modry; funkcionári Ústavu chceli navštíviť
Jána Hollého v Maduniciach – poslali tam Hurbana; zbierali sa peniaze pre
hladujúcich Slovanov v Pešti – Hurban im osobne odovzdal potraviny, ktoré
za ne kúpili.
Po Štúrovom odchode do Nemecka 17. septembra 1838 prebral
funkciu profesorovho námestníka Benjamín Pravoslav Červenák. Bol to
človek, ktorého charakterizovala „železná pilnosť, nepoškvrnená svedomitosť
a príčinlivosť“, ale príznačná bola preňho aj prísnosť, takže pod jeho
námestníctvom Ústav stratil veľa zo svojho niekdajšieho čara. Hurban bol
Červenákovým oddaným stúpencom a pomocníkom; v školskom roku
1839/1840 sa stal v Ústave zapisovateľom, zároveň ho zvolili za učiteľa
„československého jazyka“ v nižších triedach, stal sa vedúcim jednej z buniek
Ústavu, do ktorej prichádzali noviny a časopisy, navyše bol aj „dohliadačom
knižnice“.
Hurban v tomto čase poznal na Slovensku už takmer každého,
čo niečo znamenal, a naopak, Hurbana poznali ako usilovného a aktívneho
po celom Slovensku. Určite mal dostatok predpokladov na to, aby ho
po Červenákovom odchode do Nemecka zvolili za námestníka profesora.
Napodiv sa však námestníkom nestal. Do tejto funkcie si učenci vybrali
miernejšieho, skromnejšieho a možno aj tichšieho, od Hurbana o dva
roky mladšieho Augusta Horislava Škultétyho. Azda to prekvapilo aj
samého Hurbana, nedával to však najavo. Jeho aktivita bola taká výrazná,
že menej iniciatívny Škultéty popri ňom zanikal. Spolu reorganizovali bývalú
Spoločnosť, pritiahli k sebe žiakov humanitných tried, ktorí sa dovtedy
na spolkovej práci zúčastňovali len sporadicky. Na starosť ich dostal
Bohuslav Nosák.
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Už za Štúrovho pôsobenia sa pokúšali získať na svoju stranu Srbov
študujúcich v Bratislave, teraz to robili oveľa cieľavedomejšie. Srbi boli
zväčša chudobní, ale podľa Hurbana – „jen chudoba je vstavě pocítiti pravdy
člověcké mravní“. Hurban mal podchytiť 32 Srbov, ktorí mali vlasteneckého
ducha. Sľúbil, že vynaloží všetky sily, aby „s tolka věrnými syny“ vyšiel
v ústrety národu. Knižnici dokonca pridelili jedného srbského študenta; dali
mu na starosť srbské knihy, ktoré mal vypožičiavať „učencům“.17
Červenák, pred odchodom na štúdium do Nemecka, zavolal 24. júna
1839 Hurbana na prechádzku ponad Bratislavu a tu, „v lone prírody“, ho
prijal za člena tajného spolku Vzájomnosť, založeného v lete 1837. Hurbanovi
v tom okamihu prišla na um otázka, či je členom tohto spolku aj obľúbený
Ľudovít Štúr. Jeho prekvapenie bolo určite veľké, keď sa od Červenáka
dozvedel, že sa s ním v tomto spolku nepočíta. A možno ho prenasledovala
aj ďalšia myšlienka – prečo ho za člena Vzájomnosti prijímajú až po dvoch
rokoch, prečo tak neurobili už po jej založení? Nahlas však túto otázku
nepoložil.		
Benjamín P. Červenák a Pavel V. Ollík boli v spolku Vzájomnosť
prvými spojencami A. B. Vrchovského, ktorý sa v lete 1837 presťahoval
z Viedne do Pešti, aby mal lepšie spojenie so Slovenskom. Vrchovský
vybudoval Vzájomnosť podľa vzoru tajnej poľskej študentskej organizácie
Spolok filomatov (1817 – 1823). Jej hlavným cieľom bolo prebúdzanie
národného ducha a rozširovanie vzdelanosti. V plánoch Vzájomnosti bolo
založiť Slovanský ústav pre pestovanie družby medzi Slovanmi, ďalej
Maticu slovenskú – národnú učenú spoločnosť, a vydávať vlastné politické
noviny.
Spolok Vzájomnosť mal rozsiahly program. Jeho stanovy predpokladali,
že bude rozširovať národnú, poučnú a školskú literatúru, zakladať knižnice
pre verejnosť a spoločnosti, vydávať časopis, že upevní organizačnú
štruktúru študentského hnutia. Vedúcu úlohu vo Vzájomnosti mal mať
bratislavský Slovanský ústav, preto v roku 1839 vydali jeho krátku históriu
s prehľadom aktuálneho stavu, s výpočtom povinností členov a funkcionárov
a so žiadosťou o podporu. Vydanie brožúry malo priaznivú odozvu, bola
povzbudením pre ďalšie študentské ústavy v Levoči, Kežmarku, Modre
a v Banskej Štiavnici. Najmä A. B. Vrchovský mal záujem o spojenie týchto
ústavov, podporoval napríklad literárne úsilie levočských študentov, ktorí
podľa vzoru bratislavských Plodov (1836) vydali Jitřenku (1840).
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Na komunikáciu medzi členmi Vzájomnosti slúžili tzv. vzájomnostné
listy, ktoré si medzi sebou vymieňali a prispievali do nich. Povinnosťou
každého člena Vzájomnosti bolo raz za dva mesiace oboznámiť ostatných
s novinkami zo svojho okolia, list odpísať a poslať ďalším členom tajného
spolku. Členmi Vzájomnosti boli A. B. Vrchovský v Pešti, M. M. Hodža
v Liptovskom Sv. Mikuláši, C. Zoch v Jasenovej na Orave, S. Chalupka
v Chyžnom na Gemeri, T. Hroš v Brezovej a iní. Kritériá na výber členov
Vzájomnosti boli veľmi prísne a ich počet obmedzený (do 15 členov), aby sa
mohli dodržiavať striktné zásady konšpirácie.
Hurban mal veľa horlivých prívržencov – v Ústave vyše stovky, skutočne
aktívnych bolo však iba päťdesiat. Usilovne pracoval nielen v Ústave, ale
aj vo Vzájomnosti, pričom sa obe činnosti, samozrejme, prekrývali. To
niekedy spôsobovalo aj ťažkosti, ktoré mohli viesť k prezradeniu tajného
spolku. Navyše, z konšpiratívnych dôvodov neboli k dispozícii zoznamy
jeho členov, nevedelo sa, či je medzi nimi napríklad Ján Maróthy. Väčšie
problémy nastali vtedy, keď sa bývalý vidiecky člen niekdajšej Spoločnosti
Ladislav Pauliny ozval, že by rád obnovil niektoré jej aktivity a rád by bol
v spojení s jej niekdajšími členmi. Žiadal, aby si začali opäť dopisovať, čo bola
taká istá forma kontaktu, akú mala Vzájomnosť. To mohlo viesť k zámene
listov a v konečnom dôsledku k prezradeniu spolku. Vrchovský navrhol
Hurbanovi riešiť situáciu tým, že Paulinyho prijmú do Vzájomnosti.
Hurban sa hneď týždeň po svojom prijatí do Vzájomnosti, už ako
člen tajného spolku, vydal 2. júla 1839 na cestu „k západným Slovanom“
– do Sliezska. Po príchode do Viedne mu však českí vlastenci odporučili,
aby necestoval do Sliezska, ktoré je už vraj národne stratené, ale aby šiel
na Moravu a do Čiech, kde je situácia oveľa priaznivejšia. Rešpektoval ich
rady a vydal sa do Brna (bol medzi prvými cestujúcimi na novootvorenej
železnici Viedeň – Brno, ktorú začali stavať v apríli 1838 a na celom úseku ju
otvorili už 7. júla 1839).
Na rozdiel od veselej Viedne mu Brno pripadalo vážne, vládla v ňom
usadlosť a melanchólia. Pozoroval, že najviac národne tu cítia roľníci
a meštianstvo. Prijal tiež pozvanie do továrne. Ako teológa ho poburovalo,
že tam nedospelé slečny a mladíci pracujú spoločne. Odsudzoval zištnosť
továrnikov, ktorá podľa neho zapríčiňuje veľa biedy a ľudského utrpenia.
Príjemne ho prekvapili českí vlastenci – František Matouš Klácel,
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Jan Ohéral, Alois Vojtěch Šembera, s ktorými
si porozumel. Zhodli sa na tom, že postavenie
Slovákov v Uhorsku nie je beznádejné,
nebezpečné je však to, že sa slovenská šľachta
pomaďarčuje. Všetky rozhovory ho utvrdili
v tom, že práca na bratislavskom lýceu je
dobrá a správna.
Následne sa Hurban vydal do Prahy. Jeho
prvá cesta smerovala k Staněkovcom, k rodine
veľkého priateľa Slovákov, u ktorého sa
zastavovali takmer všetci tí, čo zo Slovenska
odchádzali študovať do Nemecka. Akékoľvek
boli Hurbanove stretnutia v Prahe priateľské,
nevedel sa zbaviť dojmu, že Česi sa vyhýbajú
všeslovanskej myšlienke a najväčšie nádeje
vkladajú do francúzskeho liberalizmu.
Cestopis J. M. Hurbana z cesty,
ktorú podnikol na Moravu
Atmosféra v meste pôsobila krajšie z českého
a do Čiech v roku 1839
časopisu Květy než v skutočnosti. Väčšmi sa
mu pozdával Hradec Králové, kde sa zastavil
na spiatočnej ceste. Navštívil vlasteneckú rodinu Pospíšilovcov, ktorá mala
v meste kníhkupectvo a ich syn Jaroslav bol redaktorom Květov. Hurbana
rodina Pospíšilovcov zaujala, ale vari najväčšmi ho oslovila ich dcéra Mária,
podobne ako Štúra. Hurbanovi prináleží čestné miesto v rozvíjaní slovenskočeských vzťahov, ktoré ešte viac upevnil touto cestou.
Svoje zážitky sa usiloval zachytiť v cestopise. Pôvodne ho mienil
uverejniť v almanachu Zora na rok 1840, termín však nestihol a rukopis
prerobil na samostatné vydanie. Zamýšľal ho venovať Vrchovskémnu, ten
mu však odporúčal, aby ho venoval tým, ktorí mu cestu umožnili – a tak
dielo Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách (Pešť, 1841)
vyšlo samostatne s dedikáciou Priateľom a rovesníkom svojim na znak bratskej
lásky a dôvery.
***
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Bratislavský Ústav žil obzvlášť čulým životom, navštevovali ho
významné slovanské osobnosti či predstavitelia spoločenských organizácií.
Medzi členmi Ústavu sa utvárala priateľská solidarita, namiesto titulu
„učenci reči a literatúry“ začali používať slovné spojenie „Bratstvo Slovenské“
a oslovovať sa brat. Hurban pre svojich poslucháčov usporiadal cyklus
prednášok o histórii a slovanskej filozofii, jeho referáty mnohých dojímali až
k slzám – ich rozpoloženie využíval na to, aby mu prisahali, že sa až do smrti
budú usilovať o vymanenie národa z poroby.
Posledný rok bratislavského účinkovania Jozefa Miloslava Hurbana je
poznačený horlivou aktivitou, k dovtedajším povinnostiam mu pribudla
ďalšia. Bratislavskí učenci sa na štúdiách v Halle cítili osamotení a priam
prahli po správach o Slovensku, o študentskom živote v Bratislave a o lýceu.
Dňa 19. januára 1840 sa Červenák obrátil na Hurbana, aby ich „v opravdovém
vyhnanství“ potešil aspoň listom. Hurban, ktorý nič nerobil polovičato, ich
začal bohatými a obsažnými správami informovať o dianí na Slovensku.
Obnovený výbor Ústavu považoval za jednu zo svojich prvoradých
povinností oživiť korešpondenciu. So zvláštnou svedomitosťou vykonával
úlohu dopisovateľa J. M. Hurban, ktorý napísal polovicu listov bohatých
na informácie odoslaných školám, bývalým spoločnostiam, Chorvátom do
Záhrebu, Srbom do Pešti, slovenským študentom do Levoče, Prešova, Halle;
či do Viedne.
Samostatnou akciou bola podpora povodňou postihnutých Slovanov
v Pešti. Chudobní slovenskí študenti vyzbierali finančnú hotovosť, za ktorú
kúpili 100 pecňov chleba a 60 libier syra. Dňa 21. marca 1838 porozdával
Hurban s Danielom Jaroslavom Bórikom, tiež členom bratislavskej skupiny,
tieto dary adresátom, za čo sa im v duchu slovanskej vzájomnosti poďakovali
v slovenčine, češtine i poľštine.
Hurbana presvedčivým počtom hlasov zvolili aj do deväťčlennej Rady
sudcov. Členovia Ústavu boli povinní literárne tvoriť a mesačné práce
odovzdávať zapisovateľovi. Rada sudcov ich posudzovala, prideľovala
členom Rady, ktorí ich potom verejne kritizovali. Do Rady sa volilo tak,
že každý napísal deväť mien a odovzdal ich. Najviac hlasov dostal Jozef
Miloslav Hurban. Ďalšími členmi boli Samuel Bohdan Hroboň, Ján Drahotín
Ondruš, Bohuslav Nosák, Ľudovít Bohdan Grossmann, ako aj J. J. Zbell, P.
Sloboda, S. Michalovič a J. V. Horváth.
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Ku kritike pristupovali po všeobecných úvodoch, v ktorých preberali
nielen ideové, ale aj formálne zložky literatúry. Nesporná bola požiadavka
funkčnosti literatúry a národná tematika. Hurban, ktorý skúmal literárny
vývin Ústavu od začiatkov jeho činnosti, si uvedomoval zlom v ich tvorbe.
Hoci sa vzdali antického básnictva, nemali ešte ujasnené nové názory
na krásu. Jednoznačne sa však rozhodli pre národnú tematiku a národnú
formu. Uvedomili si pritom, že niektoré motívy sa opakujú, čo je na škodu
literatúry, lebo básnictvo chce „novosti a živosti“.18
Hurban, ktorý dbal pri svojej práci na dôslednosť, vyžadoval jej kritiku,
pričom sám bol ostrým a prísnym kritikom. V školskom roku 1839/1840, keď
bol zapisovateľom Ústavu, poznačila zápisnice zo zasadnutí jeho osobnosť.
Kritizuje v nich nielen práce, ale aj jednotlivé posudky. Keď 28. septembra
1839 B. Nosák podrobil kritike jeho satiru Láska a vlk, sám Hurban zapísal:
„Slovákům vlastní způsoby mluvení byly zde použity, což soudce připomenul;
vytýkati se však nevzdal. To pak činiti asi radno nebylo, nebo chceme ty rány
hojiti, které nás nejvíce bolí, a tak Slovákům psáti po česku výhradně by znamenalo
hojiti vlastní rány protivními léky.“19 Hurban bol v tomto okamihu prvý, kto
verejne poukázal na potrebu používania slovenčiny v básnickom prejave.
Ona napokon sama pozvoľna prenikala do poetických prejavov mladých
básnikov na pôde Spoločnosti a neskôr Ústavu.
Hurban bol aj jedným z tých, ktorý prekonával biedermeierovský spôsob
uvažovania a nahrádzal ho Heglovou dialektikou – vnášaním revolučného
ducha medzi mládež: „Svatá nebo pravda jest, že jen z bojů a odporů povstávají
nové věci, nálezy a vplyvy.“20 Boj protikladov aj bez Hegla, bez jeho priameho
vplyvu, bol nielen absolútnou negáciou meštiackych názorov na život na
sklonku klasicizmu, ale aj novým programom štúrovskej mládeže, ktorá sa
chystala do života; programom nielen pre seba, ale pre celé Slovensko.
***
Vedúce osobnosti v Ústave a vo Vzájomnosti s obavami pozorovali
rokovanie uhorského snemu, ktorý zasadal od júla 1839 do mája 1840,
a odsudzovali výbojné maďarské požiadavky. Ich podstatou bolo úsilie,
aby sa maďarčina zaviedla nielen ako úradná reč v svetskej a cirkevnej
administratíve či súdnictve, ale aby sa stala aj vyučovacím jazykom
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v školách. Zákonný článok 6/1840 nariaďoval, aby sa do troch rokov
zaviedla maďarčina do matrík aj v nemaďarských cirkevných obciach a aby
za farárov, diakonov a kazateľov volili len osoby ovládajúce maďarský jazyk.
Kňazom a učiteľom sa za povinnosť ukladalo šírenie maďarčiny, znalosť
maďarčiny a jej používanie mali byť úlohou každého uhorského občana.
Nebezpečnosť situácie si uvedomovali A. H. Škultéty, S. Chalupka i P. V.
Ollík, informovali o nej aj superintendenta Pavla Jozefiho. Člen Vzájomnosti
Tomáš Hroš a chorvátsky časopis (vychádzajúci od roku 1835) Danica ilirska
navrhovali, aby Slováci osobitnou petíciou požiadali panovníka o ochranu
pred novým maďarizačným náporom.
Viedenskí Slováci na čele
s právnikom a etnografom Jánom
Čaplovičom, ako aj tamojší Česi
a Moravania, z ktorých najradikálnejší
bol František Bořivoj Zach, sa
touto situáciou taktiež zaoberali
a so svojimi plánmi oboznámili
J. M. Hurbana začiatkom júla 183921,
keď sa tu zastavil pri svojej ceste do
Čiech. Z ciest si Hurban doniesol
poznámky o tom, čo treba na
Biblia z knižnice J. M. Hurbana
Slovensku urobiť. V prvom rade mu
odporúčali, aby Slováci zorganizovali petičnú akciu a jej výsledky predložili
uhorskému snemu. Zároveň ho presviedčali o nebezpečenstve rusizmu,
popierali víziu „všeslovanstva“. Bojovali dokonca aj proti Kollárovi – jeho
Slávy dcéra vraj nie je až také „zjavenie“, za aké ju majú Slováci. Hurban
v tom čase petíciu nepodporoval, považoval ju za predčasnú a obával sa, že
vláda i snem ju budú pokladať za vzburu.
Medzitým superintendent Pavol Jozefi (Jozeffy) napísal protestný
pastiersky list, v ktorom radil ozvať sa proti maďarizačným snahám.
To na začiatku roka 1840 zaujalo Cyrila Kampelíka, vtedy už 35-ročného
viedenského poslucháča medicíny, ktorý prešiel zložitou a dramatickou
premenou. Z klerika sa stal medik s mnohými sprisahaneckými ašpiráciami,
ktorý udržiaval čulé styky s južnými Slovanmi, s poľskými, nemeckými
a českými radikálmi i so Slovákmi. Stal sa dušou moravsko-slovenskej
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spolupráce a fanaticky vyznával „slávnu slovanskú budúcnosť“.
Jozefimu poslal návrh rezolúcie pod názvom Petícia predostretá Slovákmi
p. t. Snemu v Bratislave vo veci zrušenia zákonov, ktoré v slovenských stoliciach
násilne uvádzajú maďarskú reč do kostola, školy a do súdov na ujmu národnej reči.
V marci a v apríli 1840 petícia rozčerila vody na Slovensku. Meno
Jozefa Miloslava Hurbana, vtedajšieho zapisovateľa bratislavského Ústavu,
potvrdzuje, že sa bratislavská mládež postavila na čelo petičnej akcie.
Dokument v situácii silnejúcej maďarizácie hľadal východisko dokonca
v slovenskej samostatnosti, keď sa v jeho závere píše: „Keby však lož
a očierňovanie boli také mocné, že by nám, kráľovi a ústave verným Slovákom, zatvorili
prístup k najvyšším miestam, ostal by nám posledný prostriedok, konštituovať naše
Slovensko primerane cieľu a času podľa vzoru Chorvátska a Slavónie pod osobitným
snemom, pod ochranou spravodlivého kráľa. Rozpomeňme sa na Jiskrove časy, keď
Slovensko mocne stálo celkom slobodné!“22
Po nemecky písaná petícia, ktorá kolovala po Slovensku, vyjadrovala
presvedčenie, že v krajine sa nedosiahne jednota zavádzaním maďarčiny, ale
rešpektovaním ľudských a národných práv každej národnosti. Ohradzovala
sa proti všetkým podobám maďarizácie, proti zákonom zavádzajúcim
maďarčinu do škôl, cirkví a súdnictva. Naznačovala, čo sa podnikne
v prípade, ak Maďari nebudú rešpektovať kultúrne, mravné, hospodárske
a hmotné argumenty, ktoré podporujú potrebu používania národných
jazykov. Slováci zároveň využili príležitosť a „pred zrakmi celej Európy“
potvrdili svoju vernosť kráľovi a konštitúcii.
Hurban, veriac ešte v tradičný zmysel Maďarov pre ústavný postup, bol
presvedčený, že petícia sa má poslať najprv uhorskému snemu a až potom
cisárovi. Listinu však úrady zhabali, uviazla niekde na Orave alebo v Liptove
v polovici mája 1840, pričom zasadnutie snemu sa skončilo 13. mája 1840.
Nakoniec sa teda hotová petícia, azda aj pre zdĺhavé prípravy, na uhorský
snem nedostala. Ukázalo sa, aké nemožné je postupovať právnou cestou.
(Slovenská reprezentácia preto v ďalšom postupe zmenila svoju taktiku –
zamerala sa na panovnícky dvor, čo preferovali aj viedenské kruhy. Slováci
si cisára Ferdinanda V. chceli nakloniť v boji proti maďarizácii na svoju
stranu, preto naňho v tomto čase písali oslavné ódy.23)
Petícia zbierajúca podpisy významných osobností, predstaviteľov
cirkví, obcí a spolkov mala prehovoriť v mene celého národa. Keďže
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slovenská verejná mienka sa nachádzala iba v stave zrodu a národné
hnutie ešte nebolo dostatočne sformované ani jednotné (navyše prebiehalo
policajné vyšetrovanie v súvislosti s poľským hnutím), akcia nakoniec
nebola úspešná. Je však významným medzníkom v slovenskom politickom
programe – naznačila ďalší vývoj, schopnosť Slovákov klásť štátnej moci
oprávnené požiadavky až po myšlienku istej formy slovenskej autonómie,
respektíve federatívneho usporiadania pomerov na národnom princípe.
V nasledujúcom období sa uskutočnili aj ďalšie pokusy o petičné akcie,
politický boj sa presunul tiež na stránky tlače, spísalo sa niekoľko národných
obrán – najmä po neskoršej výzve konzervatívneho politika grófa Jána
J. Majlátha na zbieranie dokladov národnostného útlaku.
Prípravou celonárodnej petície určenej uhorskému snemu na jar 1840
vrcholili národnopolitické podujatia Ústavu a zároveň kulminovala jeho
národnovýchovná práca. Na programe dňa boli pestovanie všestrannej
vzdelanosti, domáca i zahraničná korešpondencia, časté správy do novín,
prijímanie domácich a zahraničných hostí, budovanie knižnice a iné. Petičná
akcia však vniesla do radov štúrovcov už aj politiku. Ján Kollár, pôvodca
všeslovanskej myšlienky, proti tomu protestoval u Augusta H. Škultétyho
a nabádal, aby sa mládež neplietla do politiky, ale venovala sa iba „národnosti
a literatúre“.24
To však bolo v protiklade so Štúrovými plánmi, ktorý sa práve vracal
zo štúdia v Halle. Otázkou dňa sa stávalo jeho účinkovanie na Katedre reči
a literatúry česko-slovenskej, s čím Štúr spájal nielen svoje národné poslanie,
ale aj vlastnú existenciu. Predsavzal si tiež vydávať politické noviny
a dosiahnuť, aby aj Slováci mohli vystúpiť na sneme. Potrebu vydávania
slovenských novín si Štúr intenzívnejšie uvedomil na ceste z Nemecka
na Slovensko po zastávke v Prahe. Aj Hurban ľutoval, že niet časopisu,
v ktorom by Slováci mohli prezentovať svoje názory: „Ak časopis v živote
národnom je tým, čo rastie na hodinách, ukazujúce koľko bilo: teda u nás ešte len ani
hodín nieto.“25
Postavenie Katedry v Bratislave sa značne skomplikovalo, preto sa začalo
s finančnými zbierkami, ktoré inicioval Michal Miloslav Hodža. Zbieralo sa
na Slovensku, i v Čechách, z opatrnosti však nie na Ústav, ale na budúceho
námestníka.
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Spolok Vzájomnosť si stanovil rozsiahly a ambiciózny program, ktorý
bol však limitovaný možnosťami tajnej organizácie a najmä finančnými
prostriedkami. Ešte v lete roku 1840 pripravoval zjazd slovenskej
inteligencie. Vrchovský plánoval, že sa zíde na Sliači, v Banskej Bystrici
alebo v Brezne, no tento plán sa nerealizoval. Hurban, vyvíjajúc úsilie, aby
spolok nezanikol, spájal jeho ďalšie účinkovanie aj so Štúrom, ktorého vo
Vzájomnosti nechceli pre niektoré vlastnosti, najmä pre „poručnícku“
povahu. Vrchovský totiž charakterizoval Štúrove účinkovanie v Bratislave
ako „náruživé a nerozvážne“. Činnosť spolku sa oslabovala a koncom roka
1840 Vzájomnosť zanikla – a to
nielen pre policajné vyšetrovanie
jej činnosti, ale najmä Štúrovým
pričinením, ktorý po návrate na
Slovensko nabádal k miernosti
a varoval pred radikalizmom.
Vo Viedni prišla polícia na
stopu poľskému protištátnemu
sprisahaniu v Haliči a na jeho
Zápis J. M. Hurbana o činnosti členov Slovanského
spojenie s viedenským centrom.
ústavu z roku 1840
Policajné vyšetrovanie sa z Viedne,
kde zatkli niekoľkých českých a poľských študentov, prenieslo do Prahy,
na Moravu i Slovensko. Do väzenia sa dostal aj Cyril Kampelík, ktorý sa
krátko pred zatknutím chystal na Slovensko. Vo vyšetrovacej väzbe bol
osem týždňov a spísali s ním osemdesiat strán zápisníc. Okrem iného sa ho
pýtali na činnosť bratislavského Ústavu – priznal, že pozná Hurbana a Štúra.
V Prahe u Staněkovcov polícia vyšetrovala práve vtedy, keď sa tam
pri svojej ceste z Nemecka zastavil Štúr. Výsluchu podrobili aj niektorých
členov bratislavského Ústavu, a to i napriek tomu, že jeho činnosť pokladala
polícia za neškodnú. Z mimobratislavských členov Ústavu vyšetrovali
„podozrivého“ Jozefa Miloslava Hurbana už ako brezovského kaplána.
Prezident najvyššieho policajného a cenzorského úradu J. Sedlnitzky písal
list svojmu nadriadenému, v ktorom mu „našepkal“ otázky, na ktoré by mal
Hurban odpovedať: Ktorí študenti z Haliče študujú vo Viedni a ktorých poznáte?
Je vám známy Karol Moszczański, aké máte s ním styky? O čom sa hovorilo počas
návštevy Moszczańského a Timolského na Vianoce 1839 medzi bratislavskou
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mládežou? Čo viete o Kampelíkovi? Je vám známe, že Timolski a Moszczański sú
členmi tajného spolku, ktorý sleduje politické ciele? Navštevovali vás nejaké osoby
z Ruska a aké styky ste s nimi mali? Hurbanove odpovede vec viac znejasňovali,
ako objasňovali. Nebolo dosť dôkazov na zákrok, a tak sa vlna vyšetrovania
a zatýkania zväčša obmedzila na Poliakov.
Na veľkonočné prázdniny v roku 1840 kázal Hurban v obci Brezová
namiesto starého principála (farára) Pavla Marečka (1771 – 1844). Pred ním
tu bol na pozvanie Tomáša Hroša v roku 1836 na prázdninovej návšteve
Ľudovít Štúr a bol nadšený tým, čo videl; práve tu otvárali verejnú knižnicu.
Hurban v Brezovej ešte zastihol Hroša, ktorý vzápätí odchádzal na Bukovec.
Brezovania Hurbana chválili a ponúkli mu farárske miesto s tým, že naňho
počkajú, kým zloží skúšky.
***
Hurbanovo bratislavské účinkovanie na lýceu možno zhrnúť takto:
prešiel domácou literárnou školou, osvojil si mnohé romantické maniere
a mnohé výrazové prostriedky z poézie Karla H. Máchu, skúsil písať
všetky literárne útvary, osvedčil sa ako rečník, zdatný diskutér, organizátor
študentského života, predovšetkým však ako hlásateľ nových ideí mladého
Slovenska. Menej známou skutočnosťou je, že Hurban ešte v Bratislave
básnicky debutoval – pod pseudonymom Slavomil F. Kořennatý mu tu
v roku 1840 vyšli rozsahom neveľké Ohlasy. Obsahujú dve satirické básne
(Hlásnik z Kocourkova a Pravdolub z Miloslavic) kritizujúce najmä negatívne
prejavy slovenského života, ako sú hmotárstvo, nezáujem o národné
otázky, odrodilstvo, karierizmus, ale aj tých, čo odrádzajú mladých od
národnobuditeľských snáh.26
Na sklonku školského roka 1839/1840 skončil Hurban štúdiá na
bratislavskom lýceu, na rigoróznych skúškach prospel „čestne“. Na
„loučivém zasednutí“ ho odprevádzalo 80 členov Ústavu. Pri svojom odchode
z Bratislavy napísal: „Tu som uzrel hviezdy, ktoré ma povedú po búrlivom mori
môjho života, tu som v zápale a nadšení mladých rokov pocítil blaženosť, ktorá mi
osladzovať bude trpký kalich čakajúci – tuším na mňa a na všetkých, ktorí obraňujeme
sväté dedičstvo národné.“27
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Na faru do Brezovej odišiel Hurban už vyhranený, aby odtiaľ zasahoval
do ďalších osudov slovenského obrodenia, aby obstál v novej službe
národu, do ktorej ho život povolal. Zostal verný slovám Klácelovej Prísahy,
ktorú recitoval 24. apríla 1836 na Devíne, zostal verný pravde i národu.28
Ako napísal v Štúrovom životopise, kaplánom bol pred ním spomínaný
Tomáš Hroš, „najsrdečnejší milovník národa“, ktorý neskôr opäť zaujal toto
miesto, keď Hurban odišiel za farára do Hlbokého. Avšak ideálny Tomáš
padol z výšin ideálov – milujúc najmladšiu Marečkovu dcéru, vzal si z piatich
jeho dcér najstaršiu a s ňou i „kliatbu domu“. Príčinou tejto kliatby podľa
Hurbana bolo, že farár Mareček bol „Fichteho osobný učeník“, „veľký filozof,
ktorému národ bol masa lenivá, hlúpa, surová, cirkev a jej učenie zle pochopená
filozofia, kňazi mu boli abecedári a normalisti, on si bol sám sebe dosť“. 29
Hurban zmenil chod brezovskej fary a v rozpore s názormi svojho
principála i názory na ľud. Začal v Brezovej a jej okolí zakladať spolky
miernosti, zaujímať sa o divadlo, literárne tvoriť a z kancľa kázať to, čo z úst
starého Marečka tamojší ľud nikdy nepočul. Vďační Košarišťania, patriaci
do „brezovskej fílie“, mu na vlastné náklady vydali kázeň, ktorú predniesol
na sviatok počatia Panny Márie v roku 1840 pri posväcovaní novozriadenej
školy.
„Náramne je moja činnost napražená“, ponosoval sa v tomto čase Hurban
priateľovi Škultétymu. Ťažko sa vzdával svojej významnej bratislavskej
pozície, veď po Červenákovom odchode na štúdiá do Nemecka bol
v mnohých ohľadoch medzi prvými, ba v mnohom prvý. Odchod z Bratislavy
v roku 1840 spočiatku odsunul Hurbana takpovediac na vedľajšiu koľaj,
vytrhol ho zo stredu horlivej bratislavskej mládeže. Čakal na dajakú vhodnú
príležitosť, aby sa mohol pobiť za dobrú vec. Do sveta sa rozkríkol heroický
príklad Percy Byssche Shelleyho, ktorý ako dvadsaťročný bojoval na strane
povstalcov v Írsku. Lord Byron v mladom veku zahynul v boji za slobodu
Grékov, na barikádach v Paríži položili svoje životy „deti revolúcie“, mladí
talianski karbonári išli na smrť so vztýčenou hlavou… Hurban by sa bol aj
rád vrátil do Bratislavy, ale vedel, že takáto možnosť už neexistuje, že miesto
jeho účinkovania je v národe.
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Dozrievanie Hurbanovej osobnosti
a zápas za slovenčinu
Eva Fordinálová
V apríli 1840 sa rozniesla zlá správa – zomrel profesor Matej D. Ševrlai,
hlavný zberateľ finančných príspevkov pre Ústav reči a literatúry československej. Za predsedníctva novozvoleného generálneho inšpektora
evanjelickej cirkvi v Uhorsku Karola Zaia sa v Uhrovci konal konvent
Preddunajského dištriktu. Vo Viedni sa dostalo viacero poľských a českých
študentov do väzenia v súvislosti s protištátnym sprisahaním v Haliči.
Nová situácia mobilizovala slovenských vlastencov do intenzívnej činnosti.
Grupovali sa najmä okolo bratislavského Ústavu, kde sa po návrate z Halle
opäť dostal na čelo pohybu Ľudovít Štúr. Prioritou činnosti Ústavu sa
v tomto čase stala koordinácia petičnej akcie. Suplentom Jura Palkoviča na
lyceálnej Katedre reči a literatúry česko-slovenskej ostával i naďalej August
Horislav Škultéty, Ľ. Štúr ním bol iba načierno. Slováci ešte stále nemali
svoje politické noviny.
Jozef Miloslav Hurban prišiel za tejto situácie 16. júna 1840 z bratislavského
evanjelického lýcea na faru do Brezovej k svojmu predstavenému, farárovi
Pavlovi Marečkovi s mnohými predsavzatiami, ale i s pevnou Heglovou
filozofickou koncepciou práce a života. Práve ako študent lýcea sa nadchol
spolu s ostatnými Heglovou filozofiou o fenoménoch vedomia v ich dejinnom
vývoji, jeho chápaním reálneho sveta ako prejavu idey, pojmu, ducha. Tento
historický proces sebapoznania absolútnej idey, jeho princíp, je aktívny, činný,
pričom jeho činnosť spočíva v myslení, presnejšie v sebapoznaní. Z tejto
Heglovej „kôstky“ si J. M. Hurban uložil do vlastného procesu sebapoznania
zásadnú dôležitosť idey a aktivity. To je aj báza jeho politickej činnosti
najmä v 40. rokoch 19. storočia: skutočná politika musí byť predovšetkým
pochopením – a vzápätí realizáciou – národných (štátnych) ideí. Je zároveň
napĺňaním Hurbanovho životného kréda Pravde Božej a národu.
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Jeho cesta k Georgovi Wilhelmovi Friedrichovi Heglovi bola
komplikovaná: spočiatku ju odmietal, hoci jej idealistický základ mu
bol blízky.1 Išlo však o idealizmus intuitívny, univerzálny, filozoficky
nešpecifikovaný. Jeho predstavený na brezovskej fare P. Mareček, s ktorým
sa postupne dostal do užšieho kontaktu, bol prívržencom nemeckého
filozofa Johanna Gottlieba Fichteho. Prostredníctvom osobných rozhovorov
a bohatých spisov v jeho knižnici sa aj Hurban začal vážnejšie zaujímať
o Fichteho „praktickú“ filozofiu činu – o jeho chápanie slobody ako činnosti
založenej na poznaní neodvratnej nevyhnutnosti a východiskového „Ja“
(Ega) nie ako individuálneho „Ja“, ale ako mravnej aktivity vedomia.
Pavel Mareček (podľa Hurbanových spomienok publikovaných
v roku 1881 v Slovenských pohľadoch2) považoval národ za „lenivú, hlúpu
a surovú masu“, cirkev a jej učenie za nesprávne pochopenú filozofiu.
Hurban si, naopak, vysvetľoval Fichteho etiku, ktorej hlavnou požiadavkou
je práve činnosť, tak, že existenciu prekážok treba považovať iba za impulz
na prácu pri ich odstraňovaní. Hurban za najväčší hriech považoval lenivosť,
zaháľanie, pasivitu – najmä u inteligencie, ktorá má ľud vychovávať
a viesť.3
Po návrate Ľudovíta Štúra v roku 1840 zo štúdií v Nemecku začala
predovšetkým jeho zásluhou prenikať Heglova filozofia do generačného
vedomia ako dominantná. Hurban, ktorý ju spočiatku odmietal, sa k nej
priam vášnivo priklonil práve kvôli jej aktívnemu prístupu spočívajúcemu
v sebapoznaní – a to nielen v sebapoznaní idey, ale najmä v osobnom
a v priamej súvislosti i národnom sebapoznávaní. V Hurbanovej dozrievajúcej
politickej koncepcii ide teda o syntézu Fichteho a Heglovej filozofickej
koncepcie do formy činu.
Ako naznačil Vladimír Mináč v Zobraných sporoch J. M. Hurbana4 –
Hurban si „z Hegla vybral to, čo potreboval, zjednodušenú axiómu: ´Veď odpory sú
základom života!´. A pestoval odpory, totiž spory.“ Hurbanova životná politická
prax síce potvrdzuje oprávnenosť Mináčovho výroku, spory sú však až
druhotné, sú len vedľajším produktom napĺňania základného Hurbanovho
životného princípu. Aj ten Mináč naznačil – ide o ideový princíp: „Treba byť
majiteľom myšlienky, aby sme niečo dokázali.“ Hurban nesporne „majiteľom
myšlienky“ bol, jej podriadil, ňou „premiesil“ Fichteho a Heglovu filozofiu
– pri úsilí o vytvorenie osobitej, vlastnej národnej filozofie.
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Hurban teda dospel k tomu, že na rozdiel od svojho brezovského
principála považoval ľud za driemajúceho leva, ktorého treba len prebudiť,
a razom sa predstaví v plnej sile.5 Avšak kde, kedy a na akom základe
Hurban k „životnej myšlienke“ svojej politickej praxe – a teda v podstate
celej svojej činnosti – dospel? (Všetka jeho práca, aj v cirkevnej oblasti, mala
totiž v podstate politický charakter.) Politickú filozofiu „žiť po ľudsky“
a „všetko robiť so všetkými“ Hurban začal naplno aplikovať v praxi
po príchode na faru v Hlbokom v júni 1843, ale prvé skúsenosti získal
už za svojho trojročného kaplánskeho pôsobenia v Brezovej. Už vtedy,
popri pastoračných povinnostiach, spájal s cirkevnými záležitosťami aj
„cirkevnopolitické“ aktivity, lebo si uvedomoval ich vzájomnú prepojenosť
v celkovom vedomí farníkov.
Keďže sa nemohol stotožniť s Marečkovými názormi na ľud ako lenivú
masu (skôr si uvedomoval „lenivosť“, neochotu dušpastierov – vzdelancov
pôsobiť na svojich farníkov aj v cirkevno-spoločenskom rozmere), venoval
sa osvetovej práci nielen vo svojom pôsobisku, ale aj v okolitých obciach.
Uvedomoval si kultúrno-vzdelávací význam ochotníckeho divadla pre
duchovný aj spoločenský život (ako „vzorcov“ myslenia a konania), preto sa
podieľal na jeho organizovaní; v Brezovej tiež v apríli 1841 založil nedeľnú
školu i spolok miernosti.
Treba pripomenúť, že Hurban
prišiel do Brezovej už ako Jozef
Miloslav. Okolnosti, za akých toto
druhé meno prijal, i fakt, že ho
dôsledne po celý život používal, sú
všeobecne známe. Menej známa je
Hurbanova inšpirácia pri jeho výbere
– a pritom ju možno pokladať za
určujúcu, symbolickú a „pečatiacu“
všetky
ďalšie
Hurbanove
životné aktivity. Išlo o známy,
Na Devíne prijal Hurban meno Miloslav
pamätný aprílový výlet študentov
bratislavského lýcea na Devín v roku 1836; po oduševňujúcich vystúpeniach
sa rozhodli prijať „nový krst“ – národný, osvojením si slovanských prímení.
Boli to mená z eposu bernolákovského básnika Jána Hollého Svatopluk (1833).
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Už výber cieľa tohto „vedome národného výletu“ bol podmienený nielen
polohou, ale najmä „hrdinskou atmosférou“, ktorou Hollý Devín obostrel.6
Hurbanov výber z „katalógu“ hrdinov eposu nebol náhodný, ale
zreteľne emocionálne ovplyvnený i jeho rodiacou sa osobnou filozofiou.
Išlo o pôsobivú epizódu z 11. spevu. Miloslav bol najmladším synom Ojdy
(pochádzajúcej zo Záhoria: hoci sa Hurban narodil v Beckove, jeho rod mal
svoje korene v Sobotišti).7 Z jej náreku nad mŕtvym Miloslavom na nočnom
bojovom poli po bitke s nemeckým vojskom pod Devínom sa dozvedáme,
že už jej otec, manžel Namír i dvaja starší synovia8 padli v bojoch na obranu
slovenskej nezávislosti.
Hurbanova „národná konverzia“ sa odohrala v priebehu roka 1835 –
ako sám spomína, fascinovala ho Štúrova osobnosť, Štúrovo vnútorné
presvedčenie. Rok 1835 bol pritom zároveň „prelomovým“ rokom
slovenského spoločenstva na bratislavskom lýceu vo vzťahu k osobnosti
Jána Hollého – začínajú sa, ako ich Hurban pomenoval, „púte do Maduníc“.
Slabol odpor k bernolákovskej slovenčine, víťazila idea. Podľa dobových
záznamov a dokumentov to bol práve Ľudovít Štúr, ktorý v tomto roku
navštívil Hollého v Maduniciach, a ako prvý ho nazval „otcom“ svojej
generácie. Štúrov zápal „národne nainfikoval“ aj Jozefa Hurbana.
Evanjelickí študenti, kultúrne odchovaní na literárnej biblickej češtine, si
začínali uvedomovať osobitosť slovenského vývinu a odlišnosť slovenských
politických – a teda aj spoločenských záujmov, pričom dôležitú úlohu hral
jazyk ako prostriedok vzájomnej komunikácie pri národnozjednocovacom
procese. Zároveň čoraz citlivejšie vnímali aj nadradený postoj českej
inteligencie k slovenskej kultúre ako celku.
S trpkosťou reagoval Hurban najmä na znevažujúci postoj v Čechách
k Hollého dielu. Jeho denníkový záznam z roku 1838, v ktorom sa
zároveň odzrkadľuje jeho uvažovanie o vzťahu „celku“ a „časti“
(slovanskej vzájomnosti a slovenských špecifických potrieb), je zreteľnou
výpoveďou o zmenách v jeho vnútornom postoji k národnej problematike:
„…někteří vlastenci čeští Hollého proto čísti nechtějí ani prý nemohou, že česky
nepsal. Totě zatracená vzájemnost těch pánnův. Německy čtou, třebas německá řeč
ani tolik podobnosti k české jako naše slovenská k anglické nemá. Ba tedy není Hollý,
slovensky píšící, příčinou, že ho neznají mnozí Slované čeští a jiní, ale nevzájemnost
a samolibost, že mnozí lidi jen sebe rádi obdivují.“ 9
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Hurbanov záznam tiež prezrádza, že k bernolákovskej slovenčine ešte
zaujímal vyhýbavý postoj, ale už nie úplne odmietavý: „Však my sami bychom
raději viděli Hollého v rouše československém; proto ale ctíme jeho přesvědčení.“
Podobný postreh uviedol v tom istom časovom období aj Ľudovít Štúr.
Po odchode z Bratislavy do Halle prechádzal Prahou a bol priam osobne
urazený postojom časti českej inteligencie k slovenským literárnym
produktom. Dňa 21. októbra 1838 na túto tému napísal Alexandrovi
Boleslavínovi Vrchovskému: „Hollého so všetkými jeho znamenitými básňami
sotva podľa mena poznajú, aj to len niektorí, pretože naše nárečie je im urážlivé. Jeho
spisy, hoci ich nečítali, pokladajú predsa za daromné a málo hodnotné.“10
Hurban odsudzoval presadzovanie sa väčších národov na úkor
menších pod rúškom slovanskej vzájomnosti: „To by bylo pěkné svědectví
vzájemnosti, kdybychom my Slováci tak smýšleli o českých, Poláci o ruských,
Rusi o illyrských spisovatelích: to je rovná cesta k hloupé kmenové pýše
a osobovačnosti. My se musíme vespolek uznávat, a nemusíme sebe jiným
nastrkovat. Střežmeť se, abychom neupadli do takové manie, jako Němci
a Maďaři: abychom nechtěli všechno češtit, neb illyrčit, neb polštit, neb ruštit, jako
onima chtějí všecko němčit a maďarčit.“ Vo svojej denníkovej úvahe prišiel
k rozhodujúcemu záveru: „Kmenovou svobodu musíme sobě ušetřit. My sme
Slováci, a jedině tím a hlavně tím jsme Slované. Kmen každý se ze sebe vyvinuje,
a proto mužové, na čele jeho vyvinování stojící, zasluhují našeho uznání, byť jináče
jak dalece ve způsobích a přesvědčení se od nás dělili.“
Uvedený citát je dokladom Hurbanovej praktickej filozofie jeho
ďalších politických aktivít. Je zásadný pre pochopenie vnútorného obsahu
celogeneračného pohybu v nasledujúcich rokoch. Hurban správne vycítil
dialektickú rovnováhu medzi celkom a časťou (sme Slovania práve preto, že
sme Slováci) i nebezpečenstvo jej narušenia v prospech celku (germanizácia,
maďarizácia, i presadzovanie sa veľkých slovanských národov na úkor
menších). Zároveň si však uvedomoval aj to, že naša „časť“ (národ) sa
nachádza v napätí medzi dvoma celkami – kmeňovým (Slovanstvo)
a štátoprávnym (rakúska monarchia). A jediná možnosť záchrany je chrániť
si svoju „časť“.
Práve preto Hurban vysúval do popredia osobnosť Jána Hollého,
k národnému presvedčeniu ktorého pociťoval úctu. Ohromujúci účinok
eposu Svatopluk spočíval aj v pripomenutí národnej filozofie, v „osviežení“
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národnej historickej pamäti. Hollý v ňom aplikoval národnú historickofilozofickú líniu, ktorej syntézu prinieslo dielo Juraja Papánka Historia gentis
Slavae (Dejiny slovenského národa, 1780). Jeho závery transponoval Hollý
z „latinskej vedeckej prózy“ do mimoriadne účinného slovenského
básnického jazyka. Išlo o tri základné tézy:
• Veľká Morava = veľké kráľovstvo Slovákov (teda Svätopluk =
slovenský kráľ)
• centrálnotatranská teória o „kolíske“– pôvode Slovanov
na slovenskom území,
• cyrilometodská tradícia ako slovenské národné dedičstvo.
Všetky tieto motívy sa začínali po roku 1833 objavovať v literárnych
prácach študentov bratislavského lýcea, najmä v básňach Sama Chalupku,
ale i Ľudovíta Štúra. Epos Svatopluk výrazne prispel k uvedomovaniu si
významu slovenskej „časti“ v slovanskom „celku“ – a to práve v čase,
v ktorom, ako neskôr napísal Hurbanov najstarší syn Svetozár, „na každej
vežičke odzváňali Slovákom“.
Hoci nastupujúca romantická generácia prekonala jednu protikladnú
tendenciu vo vzťahu k Hollému (v prospech prijatia jeho myšlienky národnej
osobitosti), nevyrovnala sa ešte s jazykovou formou („…však my bychom raději
viděli Hollého v rouše československém…“). Impulzom pri pochopení národných
možností ľudového, domáceho jazyka boli aj dva zväzky Národných spievaniek
(1834 – 1835), ktorých editorom bol Ján Kollár.
Dôležitú úlohu pri zmenách v myslení mladej generácie mali však
aj politické okolnosti – presnejšie stupňujúci sa maďarizačný tlak. Na
uhorskom sneme v rokoch 1839 – 1840 sa intenzívne hovorilo o maďarčine
a pomaďarčovaní, týmto prejavom sa v tom čase pripisovala veľká váha.
Po skončení uhorského snemu v roku 1840, na ktorom sa zmieril slabý
a neschopný panovník Ferdinand V. s uhorskou šľachtou, sa na Slovensku
zdvihla ďalšia mohutná vlna maďarizácie.
Zlopovestný gróf Karol Zai, ako mienil Štúr, bol vo veciach „nácie“
pomerne indiferentný, horlivcom sa stal až neskôr, keď ho zvolil v dňoch
8. – 11. septembra 1840 v Pešti zasadajúci generálny konvent evanjelickej
cirkvi a. v. za generálneho inšpektora svojej cirkvi a škôl. V inštalačnej reči
hovoril Zai aj o „rozvinutí maďarskej národnosti“. Svojím prejavom zapojil
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túto cirkevnú organizáciu do vládneho programu maďarizácie vo všetkých
oblastiach života. K starej téme pridal v tejto súvislosti novú: začal hovoriť
o tzv. únii, teda o spojení luteránov s kalvínmi, medzi ktorými výrazne
dominovali maďarskí veriaci, čím sa odôvodňovala potreba zavedenia
maďarčiny ako výhradnej úradnej reči cirkvi. Slovenským veriacim by tak
hrozila asimilácia – ako povedal Hurban, „na katedry i fary a iné úrady by
posadili svoje kuratá“.11
Keď bratislavský dištriktuálny konvent jednohlasne rozhodol, že sa
matriky majú viesť v maďarčine, vzbúril sa aj Jozef Miloslav Hurban.
Z Brezovej sa vydal zisťovať mienku ďalších farárov a kaplánov, ktorí
odporúčali protestovať. Silneli politické súboje vyprovokované otvoreným
listom grófa Karola Zaia profesorom levočského lýcea, v ktorom žiadal,
aby sa mládež namiesto pestovania materinského jazyka radšej venovala
pestovaniu „jazyka vlasti“ – maďarčine.12 Zai urobil ešte jeden netaktický,
chybný krok – pokúsil sa získať Ľ. Štúra pre maďarskú ideu, čo sa mu
nepodarilo.
Na slovenskej strane vzplanulo pohoršenie nad unionistickým návrhom.
Spoločne sa proti nemu postavili Ľudovít Štúr, Matej Kosec, August H.
Škultéty, Samuel Hoič, Matej Šuhajda, Ján Kollár, Pavel Tomášik a ďalší.
Proti Zaiovi obzvlášť presvedčivo vystúpil Ján Chalupka v anonymnej
brožúre Schreiben des Grafen Carl Zay… (Lipsko 1841, List grófa Karola Zaia,
gen. dozorcu ev. cirkví a škôl a. v. v Uhorsku, profesorom v Levoči). Ohradil sa
v reakcii na Zaiov list proti obvineniam študentov a profesora lýcea Michala
Hlaváča z panslavistickej agitácie a nevlastenectva. Hurban považoval
toto vydanie za víťazstvo slovenskej strany a vrelo ho odporúčal všetkým
slovenským duchovným.
Aktivizovala a rozširovala sa sociálna báza slovenského národného
hnutia, hoci hybnou silou ostávala naďalej inteligencia. Už v roku 1841
oznamoval Ľudovít Štúr svojmu priateľovi V. Staněkovi do Čiech:
„Měšťanstvo se ujímati začíná naší věci, a v něm jest naděje, pak v jiných stavích.“13
(Okrem meštianstva sa so sympatiami stretávali slovenské národné, najmä
jazykové požiadavky aj u drobného zemianstva, predovšetkým v Turci
a v Liptove.)
Pokus zriadiť dištriktuálnu stolicu slovenskej reči a literatúry pri
bratislavskom lýceu, na čo už liptovský seniorát vyzbieral z podnetu
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Michala M. Hodžu 1 300 zlatých, sa nepodaril. Všetko záviselo od Zaia,
ktorého stanovisko bolo negatívne. Ústav však ostal existovať ako dovtedy.
Štúr ešte oficiálne nezastával námestnícke miesto na Katedre, v tejto funkcii
pôsobil v danom období Ondrej Hodža, brat Michala. To bol však iba taktický
manéver, ktorý mal zakryť skutočné Štúrovo postavenie. Ten rokoval
v Bratislave s Jánom Kollárom pri jeho návrate z Talianska v októbri 1841
o pláne vydávať slovenské noviny, ale aj o zamýšľanom rekurze-prosbopise
vláde, v ktorom sa mali pospomínať maďarské prechmaty proti Slovákom.
Koncom roka 1841, keď sa ukázala bezmocnosť polemík a obrán proti
čoraz intenzívnejším útokom a represáliám, začali slovenskí národovci
pod vedením Ľ. Štúra vypracúvať zoširoka koncipovaný rekurz, ktorým
vrcholila petičná akcia z roku 1840. Predpolie
mu svojimi aktivitami pripravili Tomáš Hroš,
Ján Kollár, báčskosriemsky senior Ján Stehlo,
autor šiestich národných obrán Ján Čaplovič,
superintendent Potiského dištriktu ev. cirkvi
a. v. Pavol Jozefi a Gašpar FejérpatakyBelopotocký. Neexistovala pritom jednota
ani v názoroch na rozsah požiadaviek a ani
v tom, v mene koho a komu sa má prosbopis
predložiť. Na návrh J. Kollára sa upustilo od
Štúrovho konceptu celonárodného rekurzu
(pripravil sa teda bez účasti katolíkov), čím
sa malo predísť obvineniam z politickej
J. M. Hurban
agitácie.
S tým súvisela aj otázka petičnej akcie. Slovenský prestolný prosbopis sa
nepodpisoval masovo – na odporúčanie M. M. Hodžu ho v mene 800 000
evanjelikov signovalo len 200 reprezentantov z radov inteligencie. Mal sa
predložiť menom „evanjelicko-slovenských poddaných“ priamo panovníkovi
ako najvyššiemu svetskému predstaviteľovi evanjelickej cirkvi, aby nebol
považovaný za akt vzbury či sprisahania proti Uhorsku. Rekurz obsahoval
štyri časti – úvod, sťažnosti, žiadosti a prílohy. Zúžil sa na jazykové, kultúrne,
cirkevné požiadavky, na zabezpečenie existencie Katedry reči a literatúry
česko-slovenskej pri lýceu, zriadenie podobnej katedry na peštianskej
univerzite a ďalších vyšších školách, či na vymenovanie cenzorov
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slovenských kníh. V porovnaní s petičnou akciou z roku 1840 bol tento
dokument krokom späť. Petícia žiadala celkové zrušenie maďarizačných
zákonov, prosbopis sa s nimi v podstate zmieril – žiadal iba zamedzenie
neprávostí idúcich nad ich rámec a o povolenie rozličných obranných
prostriedkov; namiesto nemčiny ako úradnej reči žiadal iba zachovanie
latinčiny vo veciach cirkvi.14 Dokument si však napriek tomu uchoval
celonárodný význam a pokladá sa za prvé reprezentatívne politické
vystúpenie Slovákov.
Štvorčlenná deputácia v zložení Pavol Jozefi (vedúci), M. M. Hodža,
J. Chalupka a S. Ferjenčík, ktorej vytvárali predpolie J. Čaplovič a báčsky
kňaz J. Rohoni, odovzdala v nedeľu 5. júna 1842 vo viedenskom Schönbrunne
prosbopis predsedovi Štátnej rady arcikniežaťu Ľudovítovi (bratovi
niekdajšieho cisára Františka I.). Následne sa jej dostalo ubezpečenie
o priaznivom vybavení žiadostí u štátneho ministra grófa Františka A.
Kolovrata a uhorského dvorského kancelára grófa Antona Majlátha, deň
predtým ju v podobnom povzbudzujúcom duchu prijal štátny kancelár
Klement V. Metternich. Vzápätí, 15. – 16. júla 1842, vystúpili proti
osnovateľom rekurzu, označujúc ich za zradcov vlasti a protestantizmu,
maďarskí liberáli na čele s Ľudovítom Košutom. Generálny konvent v Pešti
sa z cirkevného fóra zmenil na politické. Slovenské záujmy tu bránili
P. Jozefi, J. Kollár a J. Seberíni.
Veci okolo prosbopisu sa vyvíjali dlho – v októbri 1842 ho postúpili
na vybavenie uhorskému palatínovi Jozefovi, kde sa však zasekol –
a odčerpávali značnú časť slovenských síl. Výsledkom bol ďalší prosbopis,
ktorý s cieľom urýchliť vybavenie žiadostí predložili 19. mája 1844 opäť
arcikniežaťu Ľudovítovi na mimoriadne srdečnom prijatí Jozef M. Hurban
a Ladislav Pauliny (evanjelický kňaz, spisovateľ).15 Uhorský snem prijal totiž
v rokoch 1843 – 1844 ďalšie zákony posilňujúce postavenie maďarského
jazyka, ale zároveň obmedzenia, ktoré limitovali možnosti prenasledovania
a hanobenia zástancov slovenského jazyka a účastníkov petícií. Okrem iného
snem odsúhlasil tiež zmenu historického názvu multietnického kráľovstva
z latinského Hungaria na Magyarország, čo bolo aj vonkajším prejavom
smerovania domácej politiky.
Zai medzitým podnikol ďalšie útoky proti bratislavskej Katedre
a Slovanskému ústavu. Generálny konvent evanjelickej cirkvi v Bratislave
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v septembri 1841 rozhodol o zrušení vzdelávacích ústavov, obviňujúc ich
z panslavizmu, rusofilizmu a ilyrizmu, a zredukoval ich činnosť na jazykové
a homiletické cvičenia pre budúcich kňazov. Zai sa oprel o uznesenie
konventu a v novembri 1841 zakázal Slovanský ústav. Napriek tomu
existovali Katedra a Ústav ďalej, dokonca teraz už pod oficiálnym vedením
Ľudovíta Štúra.
Koncom školského roka 1842/1843 zaviedla komisia vymenovaná
generálnym konventom proti Štúrovi a ďalším členom Ústavu – Jánovi
Franciscimu a Jánovi Kalinčiakovi – vyšetrovanie. Uzavrela ho tým, že
potvrdila existenciu Katedry i jej námestníka. To, či ním má byť Ľ. Štúr,
podmienila súhlasom generálneho inšpektora Jozefa Bajčiho; ten zakázal
25. februára 1844 Štúrovi prednášať. Na protest proti tomuto rozhodnutiu
opustilo v prvých marcových dňoch lýceum 22 najvernejších Štúrových
žiakov, na ďalšie štúdium sa zapísali zväčša v Levoči.
***
Jedným z najpálčivejších problémov slovenského národného hnutia,
základnou podmienkou vytvorenia národnej jednoty a formovania
spoločnej politickej platformy, ostávalo odstránenie jazykovej nejednotnosti.
Myšlienka samostatnej kmeňovitosti Slovákov a slovenčiny ako osobitej reči
v rámci slovanských jazykov sa stávala čoraz prijateľnejšou aj v nekatolíckom
prostredí. V čase stupňujúceho sa maďarizačného tlaku nemohli ostať bez
odozvy ani Hollého verše zo Žalospevov (najmä po ich sústredení z almanachu
Zora v prvom súbornom vydaní Básňe Jana Hollého, Bratislava 1841 – 1842).16
Pri zblížení mladej evanjelickej a katolíckej inteligencie skutočne
zohral mimoriadne významnú úlohu všeobecne uznávaný a obdivovaný
Ján Hollý, ktorého integrujúcu charizmu J. M. Hurban veľmi skoro pocítil
a zakomponoval do národného politického programu. Na slovenskú
inteligenciu zapôsobil i Hollého Chválospev na Antoňa Bernoláka. Išlo opäť
o pripomenutie tradície slovenskej národnej filozofie s tým, že korene siahajú
do „veľkého kráľovstva Slovákov“, pričom bernolákovčinu treba chápať ako
dôležitú súčasť slovenského emancipačného pohybu.
Hurbanova osobná cesta k podpore a prijatiu novej spisovnej slovenčiny
nebola bez komplikácií – ako to bolo pri všetkých jeho dôležitých životných
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rozhodnutiach. Nepodliehal emotívnemu tlaku „davovej psychózy“,
potreboval dôkladne uvážiť situáciu v celej komplexnosti, s kladmi
i zápormi – v „boji protikladov“. Jeho závery boli potom pre ďalšiu činnosť
záväzné a dôsledne ich obhajoval práve zásluhou argumentov, ktoré
vo svojich „vnútorných zápasoch“ sám spoznával a následne ich aplikoval
v záverečných rozhodnutiach.
Keď sa medzi študentmi bratislavského lýcea začína objavovať
rozkolísanosť medzi „českoslovenčinou“ a slovenčinou (najmä u Ctiboha
Zocha a Jána Francisciho), Hurban ešte trval na češtine (zanedbateľný
nebol pritom ani duchovný rozmer: čeština bola liturgickou rečou, „lingua
sacra“ slovenských evanjelikov). Intuitívne si však uvedomoval, že domáci
slovenský jazyk je v zápase za národné prežitie dôležitou základňou.
Vo svojom cestopise z ciest v roku 1839 uvádza dôležitú myšlienku:
„Kdybychom my Slováci neopúštěli od řeči své slovenské, nebyli bychom potupení
a opuštění: nebo národ, který sám sebe neopustí, nebývá opuštěn.“17
Táto sentencia zároveň svedčí aj o Hurbanovom širšom národnom
rozhľade a pozornom sledovaní pohybu na slovenskej kultúrnej scéne,
pretože jej záverečná časť je prevzatá z motta, s ktorým vychádzal almanach
Zora (vydávaný Spolkom milovníkov reči a literatúry slovenskej, s priestorom
na príspevky v češtine i bernolákovskej slovenčine). Rovnakú ideovú
súzvučnosť naznačujú aj Hurbanove listy Jaroslavovi Pospíšilovi či už z 20.
septembra 1839, kde pripomínal osobitú slovenskú kmeňovitosť, ale najmä
z 18. decembra 1841, v ktorom zdôvodnil nevyhnutnosť jej uvedomovania
si, ako aj potrebu praktickej politickej aktivity: „Nás všecko utiskuje. Maďar
nám chce řeč naskrze vzíti a mnozí Češi by z nás jen samých Čechů radi nakovali.
Bože můj, kam se podějeme?“
Tento list zároveň naznačil aj Hurbanov vnútorný pocit priamej
zodpovednosti a vlastného politického podielu na vyrovnaní sa s týmto čoraz
neprijateľnejším stavom: „My sme vůdcové kmene poněkud od Čechů rozdílného,
my se musíme tedy k potřebám tohoto tak, jak vy k potřebám svého snižovati. A tu
arci nech se nediví žáden Čech, že my zouplna Čechové nejsme, jako my se nedivíme,
že vy Slováci nejste.“ Opäť zaznel aj už známy dôležitý argument: „Proto my
přijímáme téměř vše od vás a hledíme tomu právo občanské v životu našem dát,
ale mnozí z vašich spisovatelů by nad každým slovíčkem, nad každou konstrukcí
slovenskou ´auto da fé´ vyslovili, která se v knihách naších nalézá – a okolo Prahy
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nebo Plzně k slyšení není. Bože můj, to není vzájemnost, aby jeden všechno popouštěl
a druhý nic.“18 Hurban žiadal vzájomnosť ako výraz obojstrannej vzájomnej
lásky.19
Hurban reagoval aj na konkrétne, neveľmi ústretové kroky českých
rovesníkov a bežnú redakčnú prax českých časopisov vo vzťahu k slovenským
príspevkom. V liste z apríla 1842 upozornil Pospíšila ako redaktora Květov, že
ak mu nevyhovie v jeho slovenských požiadavkách, nebude s časopisom ďalej
spolupracovať. List publikovaný v Květoch č. 76 – 78 z roku 1842 naznačuje
pokračovanie spolupráce, pričom pravdepodobný je Pospíšilov „ústupok“
Hurbanovým požiadavkám. Zaznieva v ňom totiž jedna zo základných
slovenských národných filozofických téz „kodifikovaných“ Papánkovými
Dejinami slovenského národa: aj Hurban označil Slovensko za stred Slovanstva
pri aplikácii svojej rodiacej sa národnej filozofie poznamenanej Herderom –
Slovanstvo má vstúpiť na javisko sveta, nestačí byť iba obrancom západnej
kultúry, ale aj jej tvorivým aktérom; v nadchádzajúcom čase pozitívnej
spolupráce má do nej osobitne prispieť aj slovenský kmeň.
Zatiaľ išlo stále iba o uvedomenie si idey osobitosti slovenského
kmeňa, jej „vyslovenie“ v češtine. Hurban,
hoci už „politicky“ mysliaci po slovensky,
sa ešte zdráhal opustiť češtinu ako
literárny jazyk.20 Jeho osobné skúsenosti
s príspevkami do Květov (resp. do Českej včely)
však zreteľne signalizovali, že ich čeština
(necielene
poznamenaná
slovakizmami)
naráža na nepochopenie až odmietanie
u pražských redaktorov, ktorí k publikovaným
príspevkom pripájali vysvetľujúci slovníček
slovenských výrazov.
Po zániku slovenských literárnych
almanachov (Zora, Hronka) začal Hurban
v čase svojho brezovského kaplánskeho
pôsobenia uvažovať o vydávaní nového
Prvý ročník almanachu Nitra
almanachu
pre
slovenské
kultúrne
potreby. Hurban v ňom chcel poskytnúť široký priestor nielen novým,
ale i tradičným tendenciám v slovenskej literatúre (čiže aj príslušníkom
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kollárovsko-hollovskej generácie) a v záujme utužovania idey československej vzájomnosti poskytnúť publikačné možnosti i českým autorom
(J. E. Vocel, K. H. Mácha). V roku 1842 skutočne vydal prvý ročník almanachu
Nitra, ktorý v podtitule venoval ako Dar dcerám a synům Slovenska, Moravy,
Čech a Slezska.
Almanach vyšiel nakoniec v češtine, ale z Hurbanovej korešpondencie
možno zreteľne vyrozumieť, že ním sledoval predovšetkým slovenské
národné ciele a ekonomicko-spoločenský posun v prospech rastúcej
maloburžoáznej vrstvy (predpokladanej predplatiteľskej základne
almanachu). V procese formovania novodobého slovenského národa označil
za nevyhnutné razantnejšie aktivizovať národné hnutie najmä v kultúrnej
a národnouvedomovacej sfére (zakladanie čitateľských spolkov, knižníc,
organizovanie ochotníckych divadiel a podobne). Stav v spoločnosti
priviedol Hurbana k názoru, že nový slovenský literárny časopis nemá byť
finančne závislý od priazne a podpory aristokratických mecénov, ako bol
almanach Zora. Rozhodol sa vydávať nový, lacnejší časopis, ktorý by pôsobil
„politicky“ už aj názvom.
V liste A. H. Škultétymu (z 29. januára 1841) o ňom uvažuje (zrejme
reagujúc na predchádzajúce Škultétyho návrhy): „Než poněvadž nestojíte
úsilně na svém, jakož i my od svého, jestli by se na místo vašeho významnější název
dosaditi mohl, ustoupíme, chováme však tu naději, že postoupíte se ‚Sedmikráskou‛
místa Nitře.“ Tento Hurbanov postoj je dôležitý. Nespokojnosťou s názvom
Sedmikráska vyjadruje zároveň svoje stanovisko k biedermeierskému
sentimentalizmu ako nevhodnému pre slovenský národný život: „Cosi
zženštilého jest v tom a hodil by se opravdu krásný tento název almanachům
německým a tuším i českým. My hodláme almanachem naším více získati než
outlocitné slečince slzu vyroniti a vyvábiti.“ 21
Prečo J. M. Hurban považoval názov Nitra za reprezentačnejší?
Nesúviselo to s okolnosťou, že žil a pracoval v Nitrianskej stolici. Išlo
o vedomé pripomenutie dávnej a slávnej histórie „veľkého kráľovstva
Slovákov“, v ktorom mala Nitra kľúčové postavenie.22 Napokon svedectvom
je aj autorské zameranie príspevkov, ktoré signalizuje Hurbanova lyrickoepická báseň Osudové Nitry23 (i próza Svadba krále velkomoravského s podtitulom
Obrazy ze století devátého). Almanach vyzdvihovali aj Česi – najmä preto,
že Hurban neporušil „drahý svazek, vážící Slováky v literární spolek s jinými
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větvemi československými“, teda pridržiaval sa češtiny. Hoci mal almanach
Nitra úspech i v českej jazykovej forme, jeho „slovenský duch“ ešte urýchlil
rozhodnutie vydať sa na samostatnú cestu v jazykovej – z národného
hľadiska rozhodujúcej – otázke.
Hurban hneď ohlásil, že na rok 1843 vydá aj druhý ročník Nitry,
autorov vyzval, aby do almanachu prispeli, ďalších, aby si ju predplatili. Už
začiatkom januára 1843 mal almanach zostavený, jeho pohotovosť pochválil
aj Štúr. Problémy však boli s cenzúrou. Kanonik Anton Tileš ako pôvodný
cenzor (ďalším bol Juraj Dankovský) neodporúčal almanach v danej podobe
vydať a špecifikoval smernice, ako ho prepracovať. Nesmelo sa spomenúť
Slovensko ako osobitná vlasť Slovákov, pretože ich vlasťou bolo Uhorsko,
slovenský národ sa nemohol spomínať v protiklade k maďarskému, vyhýbať
sa mali všetkému, čo by „pobúrilo“ verejnosť. Vydať takýto oklieštený
almanach bez myšlienok o národe a slobode by znamenalo porážku
a mrhanie prostriedkami.
***
V Brezovej účinkoval J. M. Hurban tri roky (jún 1840 – jún 1843). Za ten
čas sa dalo do pohybu veľa vecí a mnohé ešte čakali na svoje vyriešenie.
V závere brezovského pôsobenia sa Hurban rozhodoval, či pôjde študovať
do Nemecka. Zdalo sa, že tam odíde spolu s A. H. Škultétym. Na fare
v Hlbokom však nečakane – ako 37-ročný – zomrel tamojší farár Pavel
Sedláček a Hurban sa rozhodol na uvoľnené miesto nastúpiť (prišiel tam 30.
júna 1843). Štúdium v Nemecku sa odložilo na neurčito.
Keď bol Hurban uvedený ako evanjelický kňaz v hlbockej farnosti,
nadviazal v širokom meradle na svoje skúsenosti z predchádzajúcej
činnosti. V tom čase bol už výraznou a uznávanou osobnosťou v rámci
celého národnozjednocovacieho procesu smerujúceho k odstráneniu
konfesionálnych bariér. Tu sa stala najdôležitejšou otázka spoločného
spisovného jazyka, ktorej predchádzalo vzrastajúce napätie v probléme
priority „slovanstvo – slovenstvo“.
Rok 1843 sa ukázal ako kľúčový pokiaľ ide o slovenčinu. Už 14. februára
1843 sa v Bratislave na pôde Ústavu rozhodol pre slovenčinu úzky okruh
Štúrových spolupracovníkov. „Deň vzkriesenia slovenčiny“ pripadol na
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utorok medzi 3. a 5. hodinou popoludní a pri tomto akte boli Ľudovít Štúr,
Janko Francisci Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský
a Samuel Štúr. Konečné rozhodnutie o slovenčine však padlo práve na
hlbockej fare krátko po Hurbanovom príchode na ňu začiatkom júla 1843.

Hlboké – obec, v ktorej J. M. Hurban pôsobil 45 rokov

Je pravdepodobné, že najmä úspech almanachu Nitra prispel
k definitívnemu rozhodnutiu upustiť od češtiny ako literárneho jazyka
a realizovať dozrievajúcu myšlienku prikloniť sa k slovenčine aj v jej
prirodzenej forme – oprávnene možno predpokladať rozhovory s priateľmi
a čitateľmi almanachu, ktorí Hurbana presvedčili o potrebe dať slovenskému
„duchu“ aj slovenský „odev“ na jeho zviditeľnenie.
V júni 1843 poslali študenti básnikovi Jánovi Hollému (pri príležitosti
menín) zdravicu s mottom z jeho už spomenutého Chválospevu na Antoňa
Bernoláka (Zbuď sinov odroďeních, abi už raz opusťiľi Češku / A spolu zjednoťeňí
ke svéj sa navráťiľi matce.) a okrem iného píšu: „Zložťe už aj vi, prevelební
Otče, to presvedčeňje o nás, že mi ešťe ďalej našu drahú maťer Slovenku chceme
hrdúsiť… priviňťe k sebe sinov, vi Otče Slovákov, k Vám sa priznávame a chceme na
záklaďe, čo sťe Vi s verními Slováci rozložili, stavbu ďalej ťahať.“24 V tejto zdravici
(hoci sa Hurban na nej nepodieľal) možno za najdôležitejšiu informáciu
považovať zmenu vzťahu k bernolákovskej slovenčine: hlavným politickým
54

Dozrievanie Hurbanovej osobnosti a zápas za slovenčinu

cieľom sa jednoznačne stal národnozjednocovací proces – a ten by sa
ďalším pridŕžaním „literárnej“ bibličtiny zahatal. Okrem toho, vodcovia
daného procesu pochopili – najmä prostredníctvom idey básnického diela
Jána Hollého – aj opodstatnenosť bernolákovskej slovenčiny v národnom
vývinovom procese. Bola domácim, rodovým prejavom tohto vývinu – teda
skutočným kultúrnym základom, na ktorom možno budovať.
Svedectvom toho, že Jozef Miloslav Hurban s týmto chápaním ideovej
kontinuity – ako národnej nadväznosti – súhlasil, je aj fakt, že na záverečnú,
rozhodujúcu poradu „o ďalšom ťahaní stavby“ poskytol bezprostredne po
svojom príchode do Hlbokého priestory
tamojšej fary. Do zápasu za slovenčinu však
neprispel iba hmotne – vložil doň svojho
ducha, sám seba. Stal sa najpriebojnejším
bojovníkom „za tú našu slovenčinu“ – v čo
bytostne uveril, to dokázal aj celou svojou
bytosťou brániť.
Uvedená zdravica (ako vidieť, už
v pravopisnom šate „štúrovskej“ slovenčiny
ešte pred jej oficiálnou kodifikáciou)
predznamenala ďalší, prelomový vývoj
jazykovej otázky: v Hlbokom padlo v dňoch
11. – 16. júla 1843 definitívne rozhodnutie,
vzápätí 17. júla 1843 navštívili kodifikátori
novej spisovnej slovenčiny Jána Hollého na
Dobrej Vode, kde dostali požehnanie „na
Hurbanov list Jánovi Hollému
stavbu“. Hoci z Hollého korešpondencie
z 26. októbra 1843
s Martinom Hamuliakom vieme, že priamy
súhlas nevyslovil, rozhodujúce bolo, že nezaujal ani jednoznačne odmietavé
stanovisko. Naopak, na záver návštevy dal J. M. Hurbanovi, Ľ. Štúrovi a M.
M. Hodžovi svoje kňazské požehnanie, čo pokladali kodifikátori za súhlas.25
Jozef Miloslav Hurban o oboch udalostiach neskôr v životopise Ľudovít
Štúr (Slovenské pohľady, 1881) písal s nadšením. V tomto jeho opise
dobrovodskej atmosféry je, pod vplyvom času a následných politických
udalostí, cítiť miernu hyperbolizáciu, no nie mystifikáciu. Hollého psychická
podpora im bola „živou vodou“ v zápase o slovenčinu do budúcich rokov.
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Požehnanie, ktoré od neho dostali, bolo zrejme viac aktom kňaza než
národného reprezentanta, avšak Štúr, Hurban a Hodža sa z tejto návštevy
vrátili jednoznačne „povzbudení v národnej viere“.
O tom, že bol Hurban stále presvedčený o pretrvávajúcej priazni
„generačného otca“ k svojim slovenským synom, svedčí aj jeho list J. Hollému
(z 26. októbra 1843), ktorý mu poslal po Jankovi Kráľovi: „Horliví Slovák p.
Jan Král sa poberá k Vašej Velebnosťi, jako k Otcovi slovenskích milích spevóv,
obzvlášť že aj on náleží k téj našej spaňilej mláďeži, kerá zahorela novou láskou
k miléj našej slovenčiňe.“ Hurban sa ďalej v liste zmieňuje o zámere pripraviť
druhý ročník almanachu Nitra, pričom Hollého ešte oslovuje prosbou: „Moja
Ňitra iďjé už v slovenčiňe do cenzuri. Ej, bolo bi to, Velební pane, kebi Sťe sa Vi tam
medzi nami jako oťec uprostred sinkov lalotať počínajúcich – zjaviť chceu – už bar
len ňektorími rjadkí.“ 26
Nevedno, či Hurban dúfal v odozvu Hollého v „novej“ jazykovej
norme, alebo či bol ochotný akceptovať príspevok v bernolákovčine – čo
je pravdepodobnejšie práve vzhľadom na „základ“ a „stavbu“. Nejestvuje
ani doklad toho, ako Hollý prosbu prijal. Vieme len, že v almanachu žiaden
Hollého príspevok nie je. Pravdepodobne však odpovedal poďakovaním
(Hurban poslal po Jankovi Kráľovi Hollému aj novovydaný Zpěvník
evanjelický, vydaný v Pešti roku 1842) a ospravedlnením, že už píše
iba náboženské piesne pre pripravovaný Katolícky spevník – bolo by to
v súlade s jeho celoživotným tolerantným, chápavým konaním. Martinovi
Hamuljakovi o dva dni neskôr – 28. októbra – Hollý napísal: „Dokladam ešče
list Hurbana, odtadto ale tri hodini vzdaleneho (pešou chôdzou z Dobrej Vody do
Hlbokého cez Malé Karpaty – pozn. E. F.), sem presvedčení, že sa už i luterani
slovenčini pridržujú.“ 27
Hurban s priebojnosťou a optimizmom sebe vlastným pripravil už
koncom roka 1843 na vydanie ďalší almanach Nitra, ktorý vyšiel v roku 1844
(opäť v Bratislave) – tento raz ako „Dar drahím krajanom slovenskím obetuvaní“.
Do národných dejín vstúpil ako prvé dielo v novokodifikovanom jazyku.
Hurban v ňom už programovo zdôraznil svojbytnosť národnej kultúry. (Ako
napísal o dva roky neskôr v Slovenských pohľadoch – „bibličtina prejavuje
nižší štebel vývoja ducha a treba postúpiť ďalej“28.) V príspevku Prechádzka po
povážskom svete uvádza dôvody rozhodnutia opustiť literárnu češtinu:
čeština „jakokolvek vitrelá ňezasahuje do nášho života slovenského“, zemianstvo
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videlo svoju reč potupenú, katolíkom bola cudzia, medzi Slovákmi nebolo
zjednocujúceho bodu a „znehodnocovaním reči svojej znehodnocovali sme nielen
my seba, ale znehodnocovali nás aj iní“. Slovanská vzájomnosť totiž nemôže
znamenať „hynutie kmeňov menších vo väčších“.
V tomto duchu napísal Hurban aj známu Předmluvu k dielu Benjamína
Pravoslava Červenáka Zrcadlo Slovenska – politicko-publicistickému
spisu, v ktorom Červenák obsiahol slovenský národný dejinný vývin od
prehistorických čias až do jeho súčasnosti. Práve národná problematika
30. a 40. rokov 19. storočia je finálnou, dominantnou témou, inšpiračným
motívom, pre ktorý sa Červenák rozhodol spis pripraviť. Hoci Zrcadlo
Slovenska vyšlo až dva roky po predčasnom Červenákovom úmrtí, v roku
1844 (rovnako ako almanach Nitra), J. M. Hurban (spolu s Jánom Kadavým)
ho pripravil na vydanie skôr, ešte pred jazykovou kodifikáciou. Preto
vyšiel v češtine, rovnako ako Hurbanova Předmluva. Zrcadlo Slovenska si
svojím obsahom priam vynútilo, aby v ňom zazneli rovnaké myšlienky ako
v Papánkových Dejinách slovenského národa, resp. v Hollého básnickom diele,
ktoré by ich zároveň obhajovali pred prípadnými odporcami svojbytného
národného vývinu. (Hurbanovo intelektuálne i emocionálne nasadenie
v Předmluve prezrádza hĺbku, do akej ho Červenákovo Zrcadlo Slovenska
zasiahlo. Je možné vysloviť hypotézu, že práve zoznámenie sa s obsahom
tohto rukopisu, ktorý Červenák dokončoval na smrteľnej posteli, bolo
rozhodujúce pre zmenu jeho postoja jednoznačne v prospech jazykovej
odluky od češtiny: viaceré argumenty, ktoré uviedol v Prechádzke po
považskom svete, sú zreteľne inšpirované Červenákom.)
Červenákovo dielo – pri zvýraznení jeho idey Hurbanovou Předmluvou
– a „slovenská“ Nitra (do ktorej Hurban prispel aj staťou Prítomnosť a obrazy
zo života tatranského) vyvolali, ako Hurban predpokladal, najmä v Čechách
vlnu nevôle (hoci spisovateľ Josef Václav Frič sa vyslovil o kodifikácii
pozitívne). Bolo preto potrebné upevniť vlastnú, domácu platformu
vytvorením spoločenstva nielen na jednotnú obranu spisovnej slovenčiny,
ale aj na rozvíjanie politických, vedome slovenských aktivít – predovšetkým
podporou slovenskej kultúry. Takýmto spoločenstvom sa stal novozaložený
celonárodný kultúrny spolok Tatrín.
Myšlienka vytvoriť spolok na vydávanie slovenských kníh vznikla
súčasne s kodifikáciou spisovnej slovenčiny – teda v Hlbokom. J. M. Hurban,
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Ľ. Štúr a M. M. Hodža sa rozhodli podporiť, „zakoreniť“ novú spisovnú
normu prostredníctvom literatúry. Za hlavnú úlohu spolku sa vytýčilo
podporovanie, utvrdzovanie a rozširovanie duchovného života Slovákov.
Prvé valné zhromaždenie Tatrína – Jednoty milovníkov národa a života
slovenského sa konalo až 26. – 28. augusta 1844 v Liptovskom Sv. Mikuláši.
Tu bola centrálna slovenčina verejne vyhlásená za spisovný jazyk.
Členmi výboru Tatrína sa stali tak štúrovci (medzi nimi J. M. Hurban),
ako aj mladobernolákovci a stúpenci iných prúdov. Tiež jeho členská
základňa bola nábožensky i profesijne pestrá (popri duchovných oboch
konfesií ju tvorili učitelia, študenti, lekári, úradníci, remeselníci, obchodníci).
Dôležité teda bolo, že išlo o spolok nadkonfesionálny a ohľad sa nebral ani
na stavovskú príslušnosť (možno uvažovať o inšpirácii Slovenským učeným
tovarišstvom i Spolkom milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktoré
sledovali rovnaké ciele, avšak v prospech prvého kodifikovaného jazyka).

Pozvanie do Liptovského sv. Mikuláša
na zakladajúce zhromaždenie prvého
celonárodného kulturného spolku Tatrín

Hurban o cieľoch Tatrína, v nadväznosti
na vydanie 2. ročníka almanachu Nitra,
v roku 1846 v Slovenských pohľadoch napísal:
„…jako slovenčina napospol, tak aj slovenčina
v Nitre II. vystavená, je dieťa žijúceho v kmeni
génia a podania národného. Nato vstúpil do
života Tatrín, v ktorom sa žiadosti kmeňové,
náhľady vedomcov slovenských vyrazili,
predniesli, hádky prudké o živote kmeňa
a jazyka nášho strhli, tak hlavnejšie pravidlá
a princíp určili, k nasledovaniu alebo lepšie
k približovaniu sa k ideálu reči dvere otvorili,
vnuknutie dalo, pohnutie načalo, až sa celé
Slovensko do ohňa pustilo! S týmto pohnutím
hneď sa tvorili spolky miernosti, nedeľné školy,
spoločenstvá literárne aj sociálne.“ 29

Prioritným cieľom spolku Tatrín bolo
zavŕšiť národnozjednocovací proces slovenskej inteligencie – jazykový
i politický. Zakladatelia Tatrína sa od začiatku usilovali získať pre spoluprácu
aj katolícku inteligenciu. Zároveň bolo nevyhnutné dosiahnuť jeho úradné
schválenie. V prvej deputácii, ktorú vyslalo valné zhromaždenie s touto
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úlohou v roku 1846 do Viedne, bol aj J. M. Hurban (spolu s Ľudovítom
Štúrom a Pavlom Mazúrom). Tatrín však nebol nikdy úradne schválený.
(V revolučnom roku 1848 nakoniec zanikol, predtým však ešte stihol tlačou
vydať Žiadosti slovenského národa.)
Michal M. Hodža odôvodnil pri vzniku Tatrína svoju výzvu slovenskej
inteligencii na vstupovanie do tohto spolku i celonárodne uznávanou
autoritou – Jánom Hollým: do Tatrína mali záujemcovia vstúpiť aj „…pre žiale
slovenskej Umky výborného nášho Hollého, ktorý slovenského slova staroklasickú
vrstovnatosť vysvietil“30. Priamu aktivitu v tejto súvislosti vyvinuli opäť
J. M. Hurban, Ľ. Štúr a P. Kellner-Hostinský. Pravdepodobne v máji 1846
znovu navštívili Hollého na Dobrej Vode, aby ho požiadali o spoluprácu
a podporu pri získaní katolíckej inteligencie pre Tatrín. V dodatku listu
Martinovi Hamuljakovi z 20. júla 1846 Hollý o tejto návšteve napísal:
„P. Štúr, s pomocníkom Hosťinskím a Hurbanom, keď tu boli, mali mňa k tomu,
abich naším katolíkom napísal, abi svoj úmisel nad tím vinesli, jak bi sa stránka
naša ze stránkú jejích spojit ve slovenčiňe mohla? Rekli dál: abi sa nejaké místo
ustanovilo. Na které bi sa i naší i jejích spisovatelé zešli a o tomto spojeňú radu
držali, jako bi sa to najlepšej vikonalo.“ 31
Ján Hollý už priamu radu poskytnúť nemohol („sem už slepí a našich
spisovatelov, sú-li kde kterí, vác neznám“32), hostia sa tak priamo na mieste
rozhodli, že oslovia jeho mladšieho „búranského“ rodáka a priateľa
Jozefa Ščasného. Dôležitú zjednocujúcu úlohu v slovenskom národnom
živote zohralo následne štvrté (a posledné) valné zhromaždenie spolku
Tatrín konané 10. augusta 1847 u katolíckeho farára Jozefa Urbanovského
v Čachticiach – aj so Ščasného aktívnou účasťou. Vyše 70 osobností sa na ňom
dohodlo, že upravenú štúrovskú slovenčinu prijmú za svoju aj bernolákovci,
takže sa stane celonárodným spisovným jazykom. Zvolený bol jazykový
výbor (predseda: Štúr, členovia: Caban, Gerometta, Ščasný, Zoch, Hroboň,
Hattala), ktorý mal za úlohu pracovať na konečnej podobe spisovnej
slovenčiny. Tatrín počas svojej štvorročnej existencie utvoril platformu na
spoluprácu inteligencie oboch konfesií, na ktorú nadviazal národný život
najmä v 60. rokoch 19. storočia založením Matice slovenskej.
Hoci Ján Hollý v čase účinkovania Tatrína už do národného života
nezasahoval ani literárne (dokončil aj prácu na Katolíckom spevníku), na
všeobecnej úcte a vážnosti u mladej generácie mu to neubralo. Ešte počas
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života sa stal symbolom slovenskosti a zjednocujúcou osobnosťou národného
života bez ohľadu na rozdielnosť konfesií.33 Potvrdil to aj J. M. Hurban, keď
vydal v roku 1846 tretí ročník almanachu Nitra s dedikačným úvodom:
Velebnému a slávnemu pánovi
Jánovi Hollému
zásluhami o cirkev a národ jasno sa ligotajúcemu,
kňazovi a básnikovi,
okrase Slovákov,
obetuje a posväcuje M. J. Hurban
redaktor
a s pripojenou sedemstrofovou básňou. Zvýraznil v nej rozhodujúcu ideu,
ktorou Hollý ovplyvnil národnú inteligenciu – a tým výrazne zasiahol aj
do národnouvedomovacieho a národnozjednocovacieho procesu. Vysokú
(„politicky“) výpovednú hodnotu má najmä štvrtá strofa, v ktorej Hurban
presne formuloval Hollého národný význam:
Keď sa Slovanstva Slováci chápali,
cez more plujúc, na Váh zabúdajúc,
a v svete slávskom slávu nachádzali,
len na Slovákov a Tatry nedbajúc:
Tys´ prorok smelý povstal v zmätku takom
A kázals´ lásku Slovákov k Slovákom.
Vplyv na túto báseň mali aj politické okolnosti. Po kodifikačnom
rozhodnutí z roku 1843 Ján Kollár burcoval všetkých odporcov „odtrhnutia“
na Slovensku a (predovšetkým) v Čechách34, aby písomne vyjadrili svoj
protest. V roku 1846 vydal tieto názory pod názvom Hlasové o potřebě
jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky (nákladom Českého
múzea). Hurban priamo zareagoval rozsiahlou recenziou vyvracajúcou
najdôležitejšie námietky, zreteľnou reakciou na adresu aktérov Hlasov bola
však aj piata a šiesta strofa spomínanej básne:
		

Zúfali sami lepší géniovia
nade pokladmi Tatry duchovnými, 35
a čo sa liahli odporní zradcovia,
hanba falošná striasala vernými,
keď nie k cudzincom, tajšli k iným kmeňom,
len Ty slovenským pýšil si sa kmeňom.
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Pýšieval si sa Ty menom slovenským,
zato sa teraz Tvojím Tatra pýši,
a pýcha Tatier Nitra sa panenským,
tichým a vďačným teraz krokom blíži:
Ona tiež nesie živé z Tatier hlasy
a Slovákom tiež veští lepšie časy!
V záverečnom verši – „Tebe sa kloní dcéra budúcnosti“ – Hurban zreteľne
vyslovil svoje presvedčenie o opodstatnenosti a nezvratnosti vývinu
v prospech slovenskej svojbytnosti (aj kultúrnej, a teda tiež jazykovej). 36
***
V tomto období sa Hurban oženil. Svadobčania, medzi ktorými nechýbal
ani Ľudovít Štúr, sa na Hurbanovej svadbe zišli v Sobotišti 7. októbra 1845. Bral
si za ženu Annu Jurkovičovú, herečku, dcéru významného ľudovýchovného
pracovníka a organizátora gazdovských spolkov Samuela Jurkoviča. Syn
Svetozár sa im narodil 16. januára 1847 v Hlbokom ako prvý z mnohopočetnej
rodiny Hurbanovcov (pozri M. Šišmiš
v Prílohe).
Nikdy
nebol
Hurban
väčším
optimistom než v polovici roka 1846.
Nitra III, ktorú predtým vydal, sa
chytro minula, rovnako úspešná bola
Škultétyho zbierka Beda a rata, a to jej
vyšlo 3 000 exemplárov. Rozchytalo sa
aj tisíc zväzkov Hurbanovho spisu Unia
čili spojení lutheránů s kalvíny v Uhrách
(Budín, 1846). Nadväzoval na slovenské
vystúpenia proti Karolovi Zaiovi, ktorý
chcel spojiť kalvínov s luteránmi, proti
čomu Hurban rozhodne protestoval.
Keď Hurban začal písať Uniu, nemyslel
na dôsledky a ničoho sa neobával.
Vec sa však preniesla na bratislavský
dištriktuálny konvent, ktorý zasadal
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15. júla 1846. „Súdili“ ho za Předmluvu k Červenákovmu Zrcadlu Slovenska,
Cestu Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách, za almanach Nitra,
a, samozrejme, za Uniu. Usviedčali ho, že kazí školskú mládež ateizmom,
že obviňuje reformátorských bratov z bludov, uráža maďarskú národnosť,
potupuje zákon... Lenže Hurban patril pod nitriansky konvent, preto
obvinenia bratislavského konventu boli bezpredmetné. Navyše nitriansky
konvent spadal pod Jozefa Jušta, ktorý Ľ. Štúra ubezpečil, aby sa „o pána
Hurbana nič nebál, ten stojí pevne na svojom“.
V roku 1846 v 3. ročníku Nitry vyšla Hurbanova novela Olejkár, jedna
z najčítanejších slovenských próz. Hurban sa v tomto čase programovo stal
aj zakladateľom modernej slovenskej kritiky: „Vystupujeme už, chvalabohu,
z toho detského veku, v ktorom sme sa iba hrali a aj v našej literatúre panoval len
diletantizmus, preto nám ide už o vec, nie o márne rozmnožovanie bez obsahu. Sme
teda už v takom stave, že si budeme môcť založiť literárnu kritiku, aspoň takú kritiku,
že sa nebudeme báť povedať si, čo má smerovať k dobru literárneho života,“ (1846).
Rok 1846 bol celkovo úspešným obdobím aj v ostatných slovenských
záležitostiach. Ľ. Štúr pokračoval vo vydávaní Slovenských národných novín
založených v roku 1845 (s literárnou prílohou Orol tatranský), Hurban po
vyjdení 3. ročníka Nitry pripravoval ďalší na rok 1847. Zároveň „odštartoval
beh na dlhú trasu“ – v skalickej škarniclovskej kníhtlačiarni začal vydávať
najvýznamnejší slovenský kultúrny časopis Slovenské pohľady na vedy, umenia
a literatúru. Otvoril ich programovou staťou Veda a slovenské pohľady37 – ako
uviedol – „V Hlbokom na deň vzkriesenia Krista Pána roku 1846“. Hurbanovým
cieľom bolo privodiť ňou aj deň národného vzkriesenia – precitnutia,
pochopenia slovenského miesta v dejinách a dejinného poslania Slovákov.
Táto štúdia je dôkazom, že Hurban svoj cieľ – vytvoriť národnú filozofiu
– dosiahol, a to až v prekvapujúcej úplnosti. V ére postupujúcej globalizácie
je dobré pripomenúť si ju, lebo Hurban v nej predostrel možný osobitý prínos
Slovákov do svetovej kultúry. Pri zamýšľaní sa nad národnou filozofiou
pochopil duchovný základ a obsah slovenského národného vývinu. Jeho
špecifikum vidí vo vede, ktorá má v jeho chápaní práve duchovný rozmer
– obsah. Ide mu o vedu univerzálnu, ktorá má sprostredkovať „porozumenie
ľudského ducha vyšším duchovným túžbam“. Teda ide o vedu v plnosti,
o globálnu syntézu: „Nám je treba viery pre vedu a vedy pre vieru, oboch ako
povedomie – a toto ako základ veľkého života namiereného do budúcnosti.“
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Hurban si predvídavo uvedomoval, čo treba z národného života odstrániť,
čo dotvoriť, na čom budovať. Poznal chyby aj prednosti, diagnostikoval
neduhy národného organizmu s cieľom odstrániť ich pred „precitnutím“,
pred sebareflexiou. Boli to samoľúbosť, sebauspokojenie, nečinnosť, ktoré
Hurbana znepokojovali najviac: „Duch, práca, národné povinnosti, spoločenský
a literárny život – toto všetko sa chce odbaviť iba daromnými rečami, klebietkami
a vyvážiť nimi celý obsah života.“
Najskôr bolo treba prejsť „očistcom vedy“. Veda mala skúmať
nielen „telo“ sveta, ale aj jeho „dušu“ – a práve takouto univerzálnou
vedou sa majú Slováci svetu prezentovať a jej prostredníctvom získavať
„sebavedomie“ – v zmysle vedieť o sebe: „Slovom vedou, tj. tým pochopením
všetkého prostredníctvom dobrého a skutočného príde Slovensko k uzrozumeniu,
jeho vzdelanci sa spolu posilnia, doplnia; jedni uznajú druhých, lebo uznajú moc
vedy a ducha, všetci uznajú seba a vo svojom povolaní sa spevnia a spoja ako jedna
osoba.“ Dôležitá bola aj táto Hurbanova vízia: „No, nechže si padnú moje osobné
plány – nech len sa šíria hranice slovenského života – povieme si každý a nebudeme
lamentovať, ale spievať veselé piesne činu a skutku a príkladov osobnej cnosti.“
Čím Hurban napĺňa pojem veda? Najbližšie k nemu je múdrosť ako
jej synonymum – vlastne sa prekrývajú. V jeho chápaní je veda „jasná
a zreteľná povedomosť toho, čo je v nás, okolo nás, v duchu aj v prírode, porozumenie
ľudského ducha vyšším duchovným túžbam“. Obsiahnuť univerzum je potrebné
nielen vonkajším (zmyslovým) nazeraním, ale predovšetkým vnútorným
(intuitívnym): „Hmotné videnie nie je žiadne vedenie, ale takým zreteľným videním
ducha, pri ktorom odpadajú všetky zbytočnosti a vystavuje sa iba skutočný svet pravdy
a idey, čo sa môže dosiahnuť len cestou dokonalého nazerania. Podobá sa oceánu,
ktorý je sútokom tisícorakých vôd, jazier a morí.“ Dvoma hlavnými prekážkami
pochopenia univerzálnej vedy sú: duchovná neprebudenosť vzdelanosťou,
vierou a umením, ale rovnako aj civilizácia „zavinutá v poduškách luxusu,
rozkoše a pohodlia“, pretože tak zaniká jej schopnosť prieniku do duchovna
ako do podmienky pochopenia celostného sveta vedy. Práve z tohto prameňa
poznania vyviera Hurbanova viera v poslanie slovenského národa: „Náš
národ slovenský chvála Bohu ani k jedným ani k druhým nepatrí.“
Skutočná veda je v jeho chápaní priestorom harmónie, jednoty, tolerancie
a „vychováva človeka k národnému povedomiu, národ k človečenstvu“. Západniarsky
„rozum“ má podľa Hurbana „sekajúcu a rozdeľujúcu povahu, vytvára separátne
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systémy“, čiže chýba mu zjednocujúci duch: „Ak sa budeš držať iba rozumu,
tj. moci všetko rozkladajúcej a robiacej závery z rozobratých čiastok – nechápajúcej
celok, nikdy neporozumieš duchu pravdy prebývajúcemu v celku, nikdy nebudeš mať
vedu.“ Slovenská veda nesmie byť napodobňovaním všetko rozkladajúcich
západniarskych systémov nechápajúcich celok, ale musí ich poznať, aby ich
obohatila novou kvalitou: „Zhromaždime v sebe veľa vedomostí, preskúmajme
všetky systémy cudzích národov, a je isté, že slovenský kmeň vydá duchov, ktorým
sa zjasnia budúce svety vo svetle pravdy a skutočnosti.“
Teda „cudzie systémy“ majú byť iba schodom, nie cieľom poznania.
Cieľ si vyžaduje pôvodnosť: „Naša veda musí byť slovenská. Samostatná
individuálnosť života, dozrievajúca k jednej národnej osobnosti.“ To bol hlavný
dôvod vydávať Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru – predstaviť svet
vo svetle pravdy a skutočnosti, sprostredkovať svetu možnosť spoznať sa
v novom svetle slovenskými očami, možnosť vyjaviť národu jeho duchovné
poslanie. Príspevkom Slovákov má byť syntéza hmotného a duchovného
princípu, „zjednocujúci duch“; cez „separátne systémy“ západnej kultúry
preniknúť do „celostného sveta vedy“. Tu je obrovská šanca „stať sa národom
pred ľuďmi vo vážnosti, zastať pred svetom v svetle úcty“.
Prvý zväzok 1. ročníka Slovenských pohľadov však obsahuje aj ďalšie
dôležité príspevky, ktoré umožňujú spoznávať Hurbanovu koncepčnosť
v kultúrnej i politickej oblasti. Ide predovšetkým o vstupnú časť rozsiahlej
a významnej rozpravy Slovensko a jeho život literárny (s. 14 – 35),38 dôležitá je
však najmä jeho rozsiahla recenzia spisu Hlasové o potřebě jednoty spisovného
jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky v rubrike Literatúra (s. 35 – 67). Hurban
sa v nej osvedčil nielen ako brilantný štylista, ale aj ako výborný znalec
„celostného obsahu“ slovenského národného vývinu. V odpovediach na
jednotlivé príspevky v Hlasoch zároveň spoznávame aj ideové dimenzie
jazykovej kodifikácie s národnou „dušou“. Akoby lajtmotívom celej
Hurbanovej obhajoby samostatného slovenského literárneho jazyka bola
bratislavská zdravica Hollému z roku 1843 – pochopenie bernolákovskej
slovenčiny ako významného stupňa v prejave slovenskej sebareflexie.
V odpovedi na názor Františka Palackého Hurban napríklad napísal:
„Nárečie české nijako nemohlo v slovenskom živote životných, hlbokých koreňov
vpustiť a víťaziť nad rečou domácou. (…) Pre vnútornú teda potrebu slovenského
kmeňa povstal Bernolák a začal narádzať Slovákom spôsob písania slovenský. (…)
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Počiatok bol urobený, na tom mal kmeň slovenský stavať ďalej, čo on aj skutočne
robil, lebo hneď básnik slovenský Ján Hollý, hneď Spolok milovníkov reči a literatúry
slovenskej na zdokonalení slovenského slohu pracovali. (…) Bernolák naozaj do
spravodlivej struny udrel, kmeň svoj pohol (…) Bernolák teda s celým zápalom za
vec svojho ľudu povstal.“ A poznamenáva: „Chceme ľud náš k dačomu vyššiemu
priviesť; my vieme, čo je to za daromná práca chcieť do ľudu vnášať to, čo nie je
jeho.“
Do odpovede prenikol aj politický aspekt. Pri Palackého poznámke
o kritickom stave na Slovensku vyvolanom kodifikáciou Hurban upozornil,
že problém má hlbšie korene: „Keď je taký hrozný stav slovenského kmeňa, čo majú
Česi k obľahčeniu tejto osudnej ťarchy? Čím nám pomohli v tých strašných bojoch od
roku 1841? (Narážka na rastúcu maďarizáciu, proti ktorej sa v Čechách nikto
neozval – pozn. E. F.) Kde bola aká pomoc v tom čechizovaní nášho slovenského
kmeňa?“ A pripomína: „Nemáte dosť na tom, že sme vám za 300 rokov o vlastnokmeňovej škode slúžili literárne, ešte nás aj ďalej chcete primraziť do tej istej
nepraktickosti českého spisovania pre Slovákov? Sme kmeň v Slovanstve, sme aj
kmeň štátu uhorského; a náš kmeňový dobrobyt hľadajúc nesmieme ho ani v Česku,
ani v Poľsku, ale ho musíme hľadať na základe Slovenstva.“ Z toho vyplýva: „Tak
hľa to išlo prv, takto hľa to ale už nepôjde odteraz, lebo sme našli strunu, ktorej
vibrácia, ktorej otriasanie sa duchovné ohluší nepriateľov a vzkriesi tajne driemajúce
sily a moci v našom kmeni,“ (s. 37 – 43).
V odpovedi P. J. Šafárikovi opäť Hurban pripomenul: „Kampelík
nás politizovať učieval o Českoslovanstve, Čechoslave, Čecho-Moravo-SlezákoSlovianstve! A od tejto sústavy sme sa ešte naučili aj Bernoláka s celou jeho myšlienkou
aj gramatikou potupovať (…), lež vyznať Vám musíme, že sme sa Slovákov milovať
a za nich sa potiť priučili od nesmrteľného básnika slovenského zo školy Bernolákovej
pochádzajúceho J. Hollého.“ A okrem iného aj dodáva: „Či chcete či nechcete túto
česť prijať, to ale predsa zostane večnou pravdou, že Vy nie ste Čech a súčasť českého
národného vývinu, ale Slovák a jednoty slovenskej v pravde a v idey zvláštny punkt
a od Boha poslaný muž a génius.“39
Taktiež nechýba ani politický aspekt: „Povedzte nám už čo len chcete na toto,
my veríme, že zanedlho prídu časy, v ktorých sa napospol tá pravda uzná, že slovenský
kmeň, nech o všetkých iných dôvodoch pomlčíme, má právo aj povinnosť všetko svoje,
osobito kmeňové ako svoje vyhlasovať, do zvláštneho pokladu zbierať a o to sa starať,
aby mohol so cťou ako kmeň po boku, a nie pod kolená iných kmeňov sa postaviť, že
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teda má právo aj povinnosť svojich mužov a géniov, svoju reč a kmeňovú rázovitosť
do pásma svojho pôvodného života vpletať a takto seba na oltár Slovanstva klásť.“
A v závere opäť prízvukuje: „Naše presvedčenie je to, že spravodlivá túžba nášho
kmeňa, jeho pevná vôľa rozvinúť svoje poklady cestou svojho osobného vzdelania
a položiť tak seba dokonalého na oltár pospolitého dobrobytu celého Slovanstva je tá
najčistejšia a musí zvíťaziť nad všetkými odpornosťami a prekážkami,“ (s. 46 – 59).
Do týchto dvoch odpovedí Hurban vložil najpodstatnejšie myšlienky,
na menej kľúčové príspevky už použil iba ich variácie (osobitné postavenie
má Kollárov príspevok: zachádza do osobných invektív i voči kodifikátorom
i voči slovenčine – a Hurban v rovnakom tóne odpovedá.)
Spisovná slovenčinu na stredoslovenskom základe a jej pravopis
teda neboli prijaté jednoznačne. Zápasy za ňu sa Hurbanovou recenziou
Hlasov neskončili, iba oddialili kvôli rastúcemu predrevolučnému
celospoločenskému napätiu. Proti výpadom spoluautorov Kollárových
Hlasov bránil spisovnú slovenčinu aj Michal Miloslav Hodža (Dobruo slovo
Slovákom súcim na slovo, 1847). Zároveň sa však Hodža stal pôvodcom hnutia

Reprodukcia obrazu A. Kováčika Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Hollého (leto 1843)
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za reformu štúrovského foneticko-fonologického pravopisu v prospech
etymologického princípu.40 V tomto čase sa na Slovensku písalo viacerými
jazykmi (češtinou, resp. staroslovenčinou, bernolákovčinou, štúrovčinou
a jazykom upraveným Hodžom). Situácia si preto vyžadovala riešenie.
Po revolúcii 1848 sa bolo treba postaviť proti „staroslovákom“
sústredeným predovšetkým okolo Jána Kollára, ktorý pôsobil vo Viedni
ako profesor na univerzite, a okolo Slovenských novín, ktoré tu vychádzali
od roku 1849 v tzv. staroslovenčine (češtine upravenej podľa Kollárovho
návrhu). Ich redaktorom bol Daniel Lichard a práve s ním (svojím kmotrom)
zvádzal Hurban na stránkach obnovených Slovenských pohľadov (1851 – 1852)
nový zápas na obranu slovenčiny proti sústavným útokom objavujúcim sa
od roku 1850 na stránkach jeho novín.41
Jazykovedec Martin Hattala vydal na vlastné náklady po latinsky
písanú Gramatiku slovenského jazyka v porovnaní s českým (Grammatica linguae
Slovenicae, collatae cum proxime cognata Bohemica; Banská Bystrica, 1850). V 5.
zväzku Slovenských pohľadov z roku 1851 v rubrike Varta slovanská – Boj
o slovenčinu okrem publikovaných „slovenských hlasov“ proti Lichardovi,
a teda proti jazyku viedenských novín, Hurban priniesol informáciu
prevzatú z Katolíckych novín (č. 18) o „výbornej gramatike Hattalovej“, ako
aj o rozhodnutí redakcie vydávať noviny v tejto novej pravopisnej úprave.
Hurban nadšene napísal: „Táto hodnoverná správa zjednotenia sa literárneho
Slovákov v pravopise opravenom podľa Hattalovej gramatiky urobí koniec všetkým
ďalším hádkam so staroslovákmi – a snáď len už aj samého Licharda vo Viedni
ukapacituje: že nás čeština nespojí, lež slovenčina, v ktorej sme už ipso facto spojení,“
(s. 178). A v 6. zväzku uzatvára: „A tak skončili sa boje – o Slovenčinu!“ (s. 215).
Vzápätí – v recenznej rubrike Slovenských pohľadov Literatúra –
Hurban publikoval rozsiahlu recenziu Hattalovej gramatiky od L. Š. (podľa
obsahu možno jednoznačne posúdiť, že ide o Ľudovíta Štúra), ktorú uzatvára
slovami: „Aj keď nie sme vo všetkom rovnakej mienky, nemrzme sa na seba, ale
uznajme si aspoň teraz, tak ako sme, dobrú vôľu, aby sme jednomyseľní pomohli tej
veci a tomu národu, ktorý potrebuje hlavne jednotu a svornosť. A mnoho, mnoho
úsilia potrebuje tento národ i jeho spravodlivá vec!“ (s. 215 – 220).
Na schôdzke štúrovcov (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, M. M. Hodža)
a bernolákovcov (J. Palárik, A. Radlinský, Š. Závodník a asi aj M. Hattala)
v októbri 1851 v Bratislave došlo k definitívnemu uzákoneniu spisovnej
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slovenčiny na základe hodžovsko-hattalovskej reformy. Už etablovaného
jazykovedca Martina Hattalu poverili napísaním kolektívne schválenej
normatívnej príručky, ktorá vyšla anonymne začiatkom roka 1852 pod
názvom Krátka mluvnica slovenská42 a na rozdiel od prvej Hattalovej gramatiky
bola písaná pre potreby širšej verejnosti. Dokázal v nej zjednotiť dve verzie
spisovnej reči – bernolákovčinu a štúrovčinu, a tým pozitívne spečatiť osud
dovtedy ohrozenej slovenčiny.
Hurban nielen ako „zodpovedný redaktor a vydavateľ“, ale aj ako
človek a politik sa s takýmto „skončením bojov o slovenčinu“ stotožnil.
Vyvrcholilo tým zároveň jeho kultúrno-politické pôsobenie v slovenskom
národe v predrevolučnom období (s kryštalizačným jadrom v 30. rokoch 19.
storočia), ktoré rámcovali udalosti Slovenského povstania rokov 1848/1849.

Viliam Pauliny-Tóth v životopise Jozef Ľudovít Hurban spomína, že v poslednom roku
bratislavských štúdií, v zriadenej „Škole Slováka“, mával Hurban historické, filozofické
a mravné prednášky plné idealizmu. (In Sokol I, 1862, č. 5, s. 138.)
2
Hurban, J. M.: Ľudovít Štúr. In Slovenské pohľady I, 1881, s. 120.
3
Osuský, S. Š.: Filozofia štúrovcov II. – Hurbanova filozofia. Myjava: Daniel Pažický, 1928, s. 130.
4
Mináč, V.: Zobrané spory J. M. Hurbana. Bratislava : Tatran, 1974, s. 31, 11.
5
V tomto zmysle Hurban upozorňoval v korešpondencii aj Ľudovíta Štúra na margo
mnohých deputácií u viedenského dvora, neprinášajúcich okrem sľubov nijaké konkrétne
pozitívne výsledky: „…neunúvaj sa podaromnici, ak nechceš byť zas oklamaný, pre náš národ
ničoho nedosiahneš, poruč Bohu vec a nechaj sa jeho starať, ty len ďalej bojuj o národnú česť a spásu
prostriedkami a zbraňami zo samého národa vyváženými. Buď len národ a zobúdzaj jeho synov a dcéry,
stárež i mládež, ako dá sa a nečakaj nič od tých panských kľučiek,“ tamtiež, s. 31.
6
Epos spočiatku bratislavských študentov doslova „zaskočil“, boli zmätení, vynárala sa
dilema prijať – neprijať. Prekážal im jazyk diela: bernolákovská slovenčina bola pre nich
ako literárna reč vtedy neprijateľná. V epose však zaznela natoľko strhujúca idea volajúca
k činom, že bolo ťažké odolávať jej. Do napätej spoločenskej atmosféry vzrastajúcich obáv zo
stupňujúceho sa politického maďarizačného tlaku (priamou hrozbou boli nové maďarizačné
zákony, prerokúvané na sneme v rokoch 1832 – 1836) sa ozvali verše z 5. spevu eposu
Svatopluk:
Večňe-ľi odsúďen k tomu náš je tu na sveťe národ,
Pod cudzím abi ľen sme zaprahľí díchaľi jármom,
A vlastnú slobodu, vlastnú ňeužívaľi volnosť?
Radšej smrť slavnú a hrďinskí zvolme si úmor;
Dajme sa rozťať a krv do posľednéj kapki viľejme,
Kľeslú ňež slobodú v otrockém járme naríkať.
Priamu odozvu týchto veršov nachádzame nielen v básnickej skladbe Sama Chalupku Mor ho!,
ale aj ako aplikáciu Hollého idey v slovenskom dobrovoľníckom povstaní 1848/1849. Hurban
1
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ju potvrdil vo svojej „porevolučnej“ poéme Básnikov pomník. U koho mohli tieto plamenné
výzvy zarezonovať silnejšie než u mladej generácie, túžiacej rovnako po činoch ako po
hrdinských ideáloch?
Dielo Jána Hollého 3 (zost. J. Ambruš). Trnava : SSV, 1950, s. 174, verše 208 – 209. Celá epizóda:
s. 174 – 176, verše 208 – 287.

7

V menách synov Ňebochvál a Rodomíl zaznieva Hurbanovo životné heslo Pravde Božej
a národu.
8

Ide o Hurbanov záznam rozhovoru v denníku z roku 1838 po jeho návšteve u Hollého
priateľa, kňaza Jozefa Petroviča v Ujlaku. In Sokol I, 1862, s. 44.
9

Ján Hollý očami svojich súčasníkov (zost. J. Ambruš). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964,
s. 100. Originál listu je v češtine.
10

Hurban sa v tomto období postavil na čelo zápasov na cirkevnom poli v boji proti únii. Jej
ciele boli v skutočnosti politické. Spojením evanjelikov s kalvínmi sa mala dosiahnuť prevaha
maďarského (kalvínskeho) živlu v cirkevnom živote. V tomto zápase mal Hurban podporu
v osobnosti Jána Kollára, ktorý taktiež úniu ostro odmietal.
11

Išlo o reakciu na vydanie almanachu Jitřenka (1840), i na oživujúci sa pohyb v študentských
centrách na Slovensku. Zintenzívnenú protimaďarizačnú aktivitu naznačujú v rokoch 1841 –
1842 Štúrove listy Jaroslavovi Pospíšilovi; v poslednom z 11. septembra 1842 napísal: „Naše
věc se zmáhá očitě co den. Čím větší bouře, tím větší odpor, tím více u nás ducha.“ In Listy Ľudovíta
Štúra I (1834 – 1843) (zost. J. Ambruš). Bratislava :Vydavateľstvo SAV, 1954, s. 321.
12

13

Tamtiež, s. 264.

Pozri Rapant, D.: Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842. Diel prvý. Lipt. Sv. Mikuláš :
Tranoscius, 1943.
14

Pri úvahách o členoch delegácie padali rôzne mená – M. M. Hodža, J. Stehlo i J. Rohoni
boli znechutení vývojom situácie, zároveň sa rozhodlo, že v nej nemá byť nikto z roku 1842.
J. Kollár nemohol ísť pre chorobu. P. Jozefi navrhoval kňazov z nitrianskeho kraja – ochotní
boli ísť len mladší – Hurban a Pauliny, zo starších (napr. S. Tesák) nikto. Vyhovorili sa
činovníci Turčianskej stolice Karol Záturecký a Imrich Lehotský. Pozri: Tamtiež, s. 222 – 223.
15

J. M. Hurban v štúdii Slovensko a jeho život literárny následne v roku 1851 charakterizoval
vtedajšiu atmosféru takto: „Z prvého abstraktného pochopu poézie Kollárovej v Slovanstve formovalo
sa v hlave básnikovej povedomie národné ako bratstvo Slovákov, Čechov, Moravanov. Tu povstal
odrazu boj mládeže oproti škole Bernolákovej, slovenskej. Nariekalo sa najmä nad odpadlíctvom Hollého
od Čechov. Nariekanie toto bolo bez príkladu, zápal bez konca. Ochladil ho však prúd maďarizmu,
hltajúci pomaly synov slovenských v zátoke svojej. Kritiky o panslavizme zatriasli spoločnosťou národa
slovenského.“ In Slovenské pohľady I, 1851, zv. 3, s. 231.
16

Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách. Pešť : Trattner-Károlyi, 1841,
s. 10.
17

18

Listy z archívu Národného muzea v Prahe, pozri aj: Osuský, S. Š.: C. d., s. 203 – 204.

Podobný názor približne v tomto roku vyslovil aj Ján Kollár: rukopis jeho diela Cestopis obsahující
cestu do Horní Italie zaznamenáva podnety podľa denníkových záznamov z cesty, ktorú vykonal
v roku 1841 (knižné vydanie je z roku 1843), a v ňom poznamenáva: „My chceme českou
slovenčinu a slovenskou češtinu.“
19

20

V tomto zmysle písal Hurban i do ilýrskeho Kola I., s. 104 – 105.
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Vlček, J. – Kleischnitzová, F.: Dva listy Miloslava Jozefa Hurbana. In Sborník Matice slovenskej,
1923, č. 5 – 6, s. 89.
21

Okrem ohlasu na Hollého epos Svatopluk, v ktorom však dominuje Devín, mladú generáciu
silne oslovila pieseň Nitra, milá Nitra z oddielu historicky pamätných piesní v Kollárových
Národných spievankách; podľa nej bola Nitra politickým i duchovným strediskom kráľovstva:
22

Ty si bola bydlo krála Svatopluka,
Keď tu panovala jeho mocná ruka.
Ty si bola svaté mesto Metodovo,
Keď tu našim otcom kázau božie slovo.
Hoci sa v týchto „historických spomienkach“ skôr inšpiračne odráža lyrika strofy – Nitra,
milá Nitra, ty slovenská mati! / Čo pozrem na teba, musím zaplakati. // Včilek tvoja sláva v tuoni
skrytá leží: / Tak sa časy menia, tak tento svet beží – báseň má cielene vyburcovať národ k aktivite
v úsilí zvrátiť dovtedajší vývin (Nitru samotnú možno v tomto čase označiť aj ako politické
centrum maďarizácie v celej stolici) a ofenzívne opäť vyviesť život z ustrašeného ústrania do
centra diania.
23

24

Korešpondencia Jána Hollého (zost. J. Ambruš). Martin : MS, 1967, s. 169.

V liste zo 16. augusta 1843 sa Hollý zmieňuje M. Hamuljakovi o tomto stretnutí iba
lakonicky, akoby marginálne: „Učenci prešporskí ešče v Madunicach mi prislúbili, že už čisto
slovenskí napozatím písavat budú, jako to s pripojeneho listu lepšej virozuma. (K svojmu listu Hollý
pripojil i citovanú zdravicu). To mi opakovali Štúr, Hurban, Hodža a iní. Tu už mňa naščívili.“
(Korešpondencia Jána Hollého, c. d., s. 173.) Po predchádzajúcich rozhovoroch na túto tému, ako
list naznačuje, si Hollý zrejme ani neuvedomoval významnosť práve tejto návštevy; zrejme
netušil, že je pre trojicu kodifikátorov rozhodujúca.
25

Ďalej pokračuje: „Prosím Vás poňížeňe, račte biť tak laskaví k nám a poťešiť nás básňou dákou
v Ňitre. To bi bola electrická iskra pre všetkích nás mladích, k slovenčiňe sa uprimňe pritulujúcich.“
(Tamtiež, s. 174.)
26

Korešpondencia Jána Hollého, c. d., s. 175. Hollého však v Nitre poeticky „zasuploval“ Janko
Kráľ, jeho balady sú najväčším literárnym prínosom almanachu.

27

28

In Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru I, 1846, zv. 2, s. 24.

Rubrika Literatúra – recenzia – polemická odpoveď na dielo Hlasové o potřebě jednoty
spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. In Slovenské pohľady na vedy, umenia
a literatúru I, 1846, zv. 1, s. 39. Hurban ešte dodáva: „A toto všetko rástlo a konalo sa v strede
najväčších úštipkov, hrozieb a prosieb, napádania a fanatického prenasledovania, a to ako zo strany
cudzích, tak aj najviac zo strany našich vlastných, ako bratov slovenských, tak aj najviac bratov
českých.“ (Pre lepšiu zrozumiteľnosť, podobne ako ďalšie citáty, upravené do súčasného
pravopisu.)
29

30

Hodža, M. M.: Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo. Levoča : Jan Werthmüller, 1847, s. 70.

31

Korešpondencia Jána Hollého, c. d., s. 196.

32

Tamtiež.

Zo súvekej korešpondencie dokonca vyplýva, že najproduktívnejším „kolportérom“
Hollého Katolíckeho spevníka bol Ľudovít Štúr.
33

34

Hurban v obrane vyslovil domnienku, že prvý impulz vyšiel z Českého múzea.
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Narážka na príspevky J. Kollára a P. J. Šafárika.
V 5. strofe Hurban zároveň naznačil aj svoj vlastný „rastový“ a poznávací proces od „iných
kmeňov“.
35
36

37

In Slovenské pohľady na vedy umenia a literatúru I, 1846, zv. 1, s. 1 – 12.

Hurban tento cyklus uviedol pod názvom Slovensko a jeho život literárny, ale z obsahu je
zrejmé, že ide o slovenský literárny život; dokončil ho až v Slovenských pohľadoch z roku 1851.
38

Šafárikov príspevok v Hlasoch bol najmiernejší – a v Prahe si zaň „vyslúžil“ veľa kritiky
a útokov. Hurban tento stav komentuje: „Možno že práve to, že ste sa nenavalili na nás palicami
a kyjakmi potupy a zhanobovania našej reči, nášho kmeňa a našich osôb, Vám nepriateľov a bolestných
hodín narobilo, lebo vidíme, ako v Čechách sa teraz napospol tomu tlieska, kto nám najlepšie nadáva!
Ale znesiete to, ako ste zniesli sto osudov – zmužilo, naše srdcia neprestanú tĺcť a biť Vám do skonania.“
39

Dielami Epigenes Slovenicus (1847) a Větín o slovenčine (1848) sa postavil voči istým
hláskoslovným a tvaroslovným pravidlám novej jazykovej normy.
40

Slovenské noviny sa od roku 1852 stali úradným orgánom viedenskej bachovskej vlády
a ich poslaním sa stalo prinášať iba úradné správy a informácie, nemohli teda viac zasahovať
do slovenského národného hnutia.
41

Stala sa základom pri spracovaní ďalších gramatík až do vydania Rukoväti spisovnej reči
slovenskej (1902) od Samuela Cambela. Ustálila spisovnú slovenčinu z pravopisného,
hláskoslovného a tvaroslovného hľadiska vlastne v tej podobe, v akej ju poznáme dnes.
42
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Dušan Škvarna
Jozef Miloslav Hurban bol v slovenskom i slovanskom vlasteneckom
prostredí známou a významnou osobnosťou už pred revolúciou. Po jej
vypuknutí sa však stal najrozhodnejším a najdôležitejším slovenským
politikom a hoci mal iba 32 rokov, pre mnohých súčasníkov sa stal symbolom
slovenského pohybu. Preto nečudo, že dostal veľa prívlastkov – od
stúpencov vznešených a obdivných, naopak, od protivníkov zlomyseľných
a pohŕdavých. Nikdy potom už nebol v slovenskej politike až taký kľúčový
a vplyvný.
Na začiatku roka 1848 sa Hurban venoval predovšetkým cirkevným
záležitostiam. No v Bratislave sa v posledný februárový deň rozchýrilo, že
revolúcia v Paríži zvrhla monarchiu a nastolila v poradí druhú republiku.
Mnohí tušili, že sa toto hromobitie nezastaví na francúzskych hraniciach, ale
bude sa šíriť celou Európou. Skutočne, revolučná vlna čoskoro dorazila aj
do habsburskej monarchie. Taktiež Jozef Miloslav Hurban sa rád odvolával
na pamätný Štúrov článok Nový vek, ktorý charakterizoval výnimočný
historický okamih takto: „...človek nestačí odrazu a na dúšok vyrátať všetko, aké
sa to po svete všetko zmeny stali, aké nové práva a slobody národy podostávali. Tak
odrazu to na svete nikdy nešlo, toľko sa národom odrazu na svete ešte nedostalo!
Povyháňali národy starých dráčov a utláčateľov, čo v mene vladárenia národov
len seba, svoju rodinu, jej bohatstvo, jej povýšeneckosť pred očami mali, čo v mene
národov lúpili a zdierali, pod zásterou ochrany slobody slobodu utláčali, povyháňali
starých hrdusníkov... I v našej vlasti stali sa nečakané prevraty.“1
O aké nečakané prevraty išlo?
Posledný uhorský stavovský snem zasadajúci ešte v Bratislave prijal
v marci 1848 zákony, ktoré zásadne zmenili charakter života a politiky
v Uhorsku a krajinu načas naplnili veľkým nadšením a optimizmom.
Uzavreli dlhú éru stavovskej spoločnosti a utvorili predpoklady na to, aby
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sa budovali základy občianskej spoločnosti. Absolutizmus, ktorým sa všade
pohŕdalo, vystriedal konštitučný režim. Zrušilo sa poddanstvo. Uzákonili
sa základné občianske slobody, rovnosť ľudí pred zákonom, všeobecné
zdanenie, ľudové zastupiteľstvo, oddelilo sa súdnictvo od politiky, zrušili sa
panské súdy. V rámci monarchie sa výrazne posilnila nezávislosť Uhorska,
ktoré získalo prvú vlastnú vládu na čele s Ľudovítom Baťánym (Batthyánym).
S ostatnou monarchiou spájal Uhorsko iba panovník a tri spoločné
ministerstvá, pričom rovnaké ministerstvá (financií, obrany, diplomacie)
zriadila aj uhorská vláda. Keďže sa kompetencie medzi centrálnou ríšskou
a autonómnou uhorskou mocou stanovili veľmi unáhlene a nejasne, stali sa
čoskoro zdrojom sporov a tragédií.
Celkovo znamenali zmeny v Uhorsku kompromis medzi záujmami
šľachty a novými občianskymi princípmi. Marcové zákony poskytli ochranu
šľachtickým vrstvám, ich dominantné postavenie v spoločnosti ponechali,
iba ho modifikovali. Dokladá to napríklad nový volebný zákon stanovujúci
majetkový a vzdelanostný cenzus, vďaka ktorému ovládali politický
a verejný život naďalej staré vrstvy, i spôsob likvidácie poddanstva.
Zrušenie poddanských povinností sa týkalo iba pôdy zapísanej v urbári,
na neurbariálnej pôde, ktorej bola na hornatom slovenskom území väčšina,
staré povinnosti naďalej ostali, a tak sa sociálne postavenie väčšiny roľníkov
prakticky nezmenilo.2
V marci 1848 zasiahla Uhorsko radosť a slávnostná nálada. V mestách
sa konali zhromaždenia, na ktorých sa striedali slávnostní rečníci, ulicami
kráčali fakľové sprievody. Na verejné miesta sa pripevňovali uhorské
symboly – vlajky a znak, nosili sa kokardy, vylepovali sa plagáty. Zmenami
a atmosférou slobody sa nechali unášať aj slovenskí predstavitelia.
Z hĺbky ich sŕdc vytrysklo viacero slobodomyseľných článkov a básní.
Medzi najburcujúcejšie patrila Hurbanova báseň Bije zvon slobody, v ktorej
autor hlasno volal po súbežnom napĺňaní ľudskej, občianskej a národnej
slobody. Slovenskí aktéri chceli veriť v pozitívnu zmenu maďarskej politiky
a v jej ochotu priznať rovnaké práva všetkým národom krajiny. Zároveň si
uvedomovali, že v jedinečnej historickej chvíli sa vývoju nemôžu iba prizerať,
ale musia v ňom aktívne vystúpiť. Nádejali sa, že v nových, liberálnych
pomeroch sa budú môcť angažovať oveľa slobodnejšie, ako to bývalo
za absolutizmu, a že mocní prejavia dostatok dobrej vôle voči slabším.
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Ich následné rozhodnutie bolo pochopiteľné, veď v marci 1848
maďarská politická elita úplne obišla otázku postavenia nemaďarských
národov. V nacionálnej oblasti jednoducho prebrala právny poriadok spred
roka 1848 a vo dvoch paragrafoch nových zákonov rozšírila maďarčine
priestor: poslanec uhorského snemu musel ovládať maďarčinu a aj
v stoliciach sa nariaďovalo úradovať
po maďarsky. Nová moc zachovala
v národnostnej politike kontinuitu,
neupustila od idey jednotného
uhorského národa a zámeru pretvoriť
mnohoetnické Uhorsko na maďarský
národný štát. Tento fakt nemohol
v slobodných pomeroch nevyvolať
u nemaďarských národných hnutí
protireakciu.
Spočiatku sledoval Jozef Miloslav
Hurban revolučné dianie z ústrania,
zo svojej fary v Hlbokom. Netrvalo
to však dlho, pretože už 18. marca,
v predvečer svojich narodenín
a menín, bol naplno vtiahnutý do
politického virvaru a zostal v ňom
Hurbanova báseň Bije zvon slobody
až do konca roka 1849. Podobne
z marca 1848
ako po iné roky ho vtedy navštívili
priatelia, ktorých bola „plná fara“. Hlavnou témou tejto spoločnosti boli
spomínané prevratné zmeny, ale aj, a predovšetkým to, čo prinesú alebo
čo by mali priniesť Slovákom. Hurban sa so svojimi priateľmi uzhodol na
tom, že v duchu zákonov treba organizovať schôdze, verejné zhromaždenia
a prijímať petície. Prvé takéto zhromaždenie, ktoré zároveň prijalo svoje
žiadosti, sa konalo už 28. marca 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši.
Od 20. marca 1848 videl Hurban svoj dom a rodinu zriedkavo. Najskôr
odcestoval za Štúrom do Bratislavy, aby „sa na vlastné oči a uši presvedčil
o behu vecí novej tejto éry slobody“.3 Začiatkom apríla odišiel do Viedne, ktorá
sa nakrátko stala centrom rakúskych Slovanov. Presnejšie, tým centrom
bola kaviareň U Šperla, ktorá dodnes existuje na pôvodnom mieste a pod
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rovnakým menom. V nej hľadalo v niektoré dni až dvetisíc mužov odpovede
na to, ako sa majú správať Slovania v nových časoch. Medzi najobľúbenejších
rečníkov patril Štúr, 11. apríla si však získal priazeň poslucháčov aj Hurban,
ktorý volal po smelých akciách a vyslovil nádej, že Slovákom budú v ich úsilí
pomáhať ostatní stredoeurópski Slovania.4 Na viedenských rokovaniach sa
zrodila aj myšlienka zvolať do Prahy Slovanský zjazd.
Na začiatku apríla vydal Hurban vo Viedni leták Bratia Slováci!, ktorý
„bol v päť tisícoch výtiskoch po Slovensku rozšírený“.5 Načrtol v ňom program
a líniu slovenského národného hnutia. Vychádzal z faktu, že Slováci nemali
žiaden podiel na moci, ani svojho zástupcu v uhorskom sneme, nehovoriac
o vláde, ako aj z toho, že politika sa stala vecou verejnou a môžu sa v nej
angažovať všetky sociálne vrstvy.
Hurban v letáku presne vystihol momentálne nálady a očakávania:
„Zvon slobody uderil aj za Vás, aj Vy sa už spoločne schádzať a o svojom šťastí
rokovať a radiť smiete. A to robiť musíte, lebo ktože Vám lepšie porozumie ako Vy
sami?... Vy sami teda raďte sa teraz a rady svoje pokojne súc, ale slobodne predneste
verejnosti a obecenstvu celého sveta. Toto robia vo všetkých mestách... robte to aj
Vy. Čo je jednému slobodné, musí byť aj druhému dovolené! Lebo teraz je vyhlásená
rovnosť, sloboda, bratstvo.“6 Vyzýval, aby sa v jednotlivých regiónoch konali
zhromaždenia zástupcov obcí, ktoré mali prijímať a podpisovať petície
a zvoliť si výbory. Potom sa malo v niektorom meste zvolať celonárodné
zhromaždenie za účasti regionálnych výborov, aby vypracovalo a prijalo
v mene Slovákov petíciu a zvolilo „náčelníka“, ktorý by reprezentoval celé
petičné hnutie. Táto línia rešpektovala uhorský zákonný rámec a usilovala
sa o dialóg národného hnutia s uhorskými úradmi a mocou. Zákonnou
cestou chcel dosiahnuť Hurban legitimitu a reprezentatívnosť slovenských
požiadaviek. Čoskoro sa ukázalo, že smeroval tiež k prehĺbeniu revolučných
výdobytkov a obsahu marcových zákonov tak, aby sa demokratizoval
politický režim, aby sa roľníkom umožnila sociálna emancipácia, rešpektovala
sa nacionálna rovnosť.
Hurban a jeho okolie načrtli v letáku Bratia Slováci! náročnú líniu.
V období, keď sa iba začínala vytvárať verejná mienka, keď boli politické
hodnoty väčšine nejasné, a preto dezorientovaní ľudia radi a nekriticky
prijímali názory vplyvných autorít vo svojom okolí – politikov, úradníkov,
duchovných, agitátorov – teda v tomto období sa Hurbanova veľkorysá
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línia mohla uskutočniť iba za dvoch podmienok. Po prvé – politická moc by
musela preukázať vysokú mieru tolerancie a po druhé – v regiónoch by sa
museli objaviť agitátori, ktorí by dokázali zburcovať verejnosť za slovenské
požiadavky. Čoskoro sa ukázalo, že chýbajú obidve podmienky. Viacero
regionálnych pokusov o naplnenie Hurbanovej línie, keďže im chýbala
vodcovská osobnosť, dokázala mienkotvorná elita – úradníci, šľachtici –
dohováraním, zastrašovaním, vyslaním vojska alebo uväznením pomerne
ľahko a v zárodku paralyzovať. Nepodarilo sa jej to v jedinom prípade –
v brezovsko-myjavskom regióne vďaka J. M. Hurbanovi. Práve on sa prejavil
ako skutočný tribún ľudu a vďaka odvahe a zápalu tu dokázal vyvolať na
konci apríla pozoruhodné ľudové hnutie.
Hurban už v tomto období v osobnej korešpondencii viackrát poznamenal,
že fara mu je pritesná, že patrí skôr na barikády, bojiská, porady, kde sa
rozhoduje o osude ľudí a národov. Nemal skúsenosti s vysokou politikou,
o to spontánnejšie sa stával vodcovskou osobnosťou, ktorá bola schopná
osloviť verejnosť a stáť na čele národného hnutia bez toho, aby ju tam niekto
volil či vymenúval. Najpresvedčivejšie prezentoval verejnosti názor, že
riešenie slovenskej národnej otázky sa musí úzko prepájať s demokratizáciou
spoločnosti a politiky v Uhorsku a súbežne s tým so sociálnou emancipáciou
nižších vrstiev, najmä neurbariálnych roľníkov, ktorí počtom v jeho regióne
dominovali a ktorých postavenie sa ani novými zákonmi nezlepšilo. Pri
hluchote úradov začali roľníci spájať nádej na získanie pôdy s Hurbanom,
ktorý ich ňou skutočne napĺňal. Nečudo, veď spomedzi čelných slovenských
aktérov bol najkritickejší k správaniu opatrných úradníkov a šľachty, o to
viac ho zaujímal osud najpočetnejšej vrstvy spoločnosti – roľníkov. Po
vzore J. Kráľa a J. Rotaridesa, ale legálnym spôsobom, chcel oprieť národné
hnutie o ľudový pohyb, budovať ho cestou zdola, a tak nahradiť tradičné
spoločenské a politické elity.
Hurban sa po návrate z Viedne 12. apríla angažoval naplno v brezovskomyjavskom regióne. Do svojich plánov zasvätil najskôr rad priateľov (Bórik,
Pauliny, Šulek, Kolény, Neumann a ďalší), pomocou ktorých dokázal na
konci apríla osloviť celú oblasť. Začalo sa to 25. apríla na zábave v Brezovej
pod Bradlom. O polnoci prítomným Hurban navrhol, aby sa 28. apríla
zvolalo zhromaždenie, na ktorom by sa osvetlili nové zákony a prijali vlastné
požiadavky a aby Brezovania na znak priateľstva poslali Myjavčanom
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slovenskú národnú zástavu. Na čelo tohto vyslanectva sa postavil sám
Hurban. Na druhý deň ráno dorazili na Myjavu, kde sa konal práve trh.
Hurban podľa vlastného svedectva rečnil z koňa dobrú hodinu, až si ľudí
získal natoľko, že si od nich vyslúžil búrlivé ovácie.7 Myjavčania zavesili
zástavu na zvonicu, čím sa symbolicky prihlásili k slovenskému pohybu.
V ten deň Hurban vari prvýkrát pocítil zadosťučinenie, veď prekonal
hrádzu ľahostajnosti, verejnosť získal pre vlastné plány. Na Myjave, kde sa
ubytoval v dome vdovy Anny Kolényovej, dotvoril program zhromaždenia
v Brezovej pod Bradlom. Jeho spolupracovníci rozposlali po okolitých
obciach pozvánky i osnovu petície.
Dňa 28. apríla sa v Brezovej pod
Bradlom zišlo asi tritisíc ľudí – nadšencov,
zvedavcov aj tichých odporcov. Jej
obyvatelia dovtedy nezažili také veľké
zhromaždenie. Hurban stojac v strede
námestia na stole a mávajúc národnou
zástavou čítal petíciu – Žiadosti národa
slovenského v Nitrianskej stolici – a bod
za bodom ju zástupu vysvetľoval. Po
trojhodinovom zhromaždení zobrali
zástupcovia obcí petíciu na podpisovanie
a prijali zástavy pre svoje obce, ktoré mali
doma vyvesiť na obecnom úrade alebo
kostole.
Nitrianske
žiadosti
opakovali
niektoré body Liptovských žiadostí
z konca marca, ďalšie však boli nové:
slovenské vyučovanie na vyšších
školách, zákonná ochrana Slovákov pred Portrét J. M. Hurbana z obdobia revolúcie,
reprodukcia litografie A. Jovanoviča
maďarizáciou, úplná rovnoprávnosť
národov Uhorska, národná zástava,
vyučovanie slovenčiny na maďarských vyšších školách a naopak,
maďarčiny na slovenských, tiež prepustenie vodcov vzbury a prvých obetí
revolúcie v Uhorsku Janka Kráľa a Jána Rotaridesa, ktorí boli väznení
v Šahách. Najradikálnejším bodom bola požiadavka, aby sa zrušila robota
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na kopaničiarskej pôde a tá sa pridelila roľníkom, ktorí ju obrábali. Hurban tak
dokázal príťažlivo spojiť národné hodnoty so sociálnymi túžbami roľníkov.
Preto mala jeho agitácia značný ohlas a dosah. Sympatizanti sa nádejali, že
je to impulz na ďalšie slovenské aktivity. Hurban aj v nasledujúcich dňoch
ponavštevoval viacero okolitých obcí. Vďaka jeho upozorneniam nedošlo
v tejto lokalite k protižidovským pogromom, ktoré sa udiali v iných regiónoch.
Vo Vrbovciach slávnostne spálili dereš ako symbol ľudskej potupy. Hurban
stihol skritizovať miestnych šľachticov i stoličných úradníkov, pretože bočili
od slovenského pohybu.8
Zatiaľ čo sa slovenská politika petíciami a apeláciami usilovala
ovplyvniť revíziu marcových zákonov, postupne sa formoval tábor jej
odporcov. Uhorská vláda v Pešti, stoliční úradníci, časť duchovenstva,
vnímali slovenský pohyb ako panslavistickú revoltu, ktorú treba zlikvidovať
v zárodku. Od tohto momentu už Hurban s uhorskými úradmi, ale ani
s miestnou šľachtou spoločnú reč nenašiel. Stával sa pre nich symbolom
nebezpečného vzdoru a nepriateľom vlasti, naopak, pre mnohých roľníkov
v jeho regióne bohatierom, ktorý dokáže riešiť ich problémy. Dôvera jedných
a nedôvera druhých kontrastovali.

List J. M. Hurbana manželke z roku 1848

Napriek Nitrianskym žiadostiam
vyznievali slovenské aktivity ako celok
nejednotne a zaostávali za ambíciami
iných národných hnutí v habsburskej
monarchii. Počas „jari národov“ umožnili
konštitučné režimy vstúpiť na politickú
scénu novým silám, medzi nimi aj
národným hnutiam. Duch hesla bratstvo,
rovnosť, sloboda sa preniesol i do túžob
po národnej slobode. Národná otázka
sa ukázala čoskoro ako jeden z hlavných
problémov celej strednej Európy, od Baltu
až po Jadran. Vitalitu nepreukazovali iba
hnutia veľkých národov, ale aj hnutia
menších národov, ktoré sa dovtedy
dotkli politiky iba sporadicky. Ich
nároky a razancia každým týždňom
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silneli. Prakticky všetky hnutia na prelome apríla a mája už dotvorili alebo
dotvárali vlastné politické programy. Napriek obrovským rozdielom
ich spájal fakt, že podmieňovali slobodu vlastného národa vymedzením
územia, hraníc, zriadením svojich politických inštitúcií a úradov a právom
na vlastnú reprezentáciu. Spochybňovali tak existujúci štátoprávny stav
i rozloženie politických síl. Pritom predstavy o štátoprávnych zmenách sa
neharmonizovali, naopak, jednotlivé politické sily k nim zaujímali veľmi
protikladné postoje a ich záujmy a koncepcie sa často vylučovali.
Spory sa stupňovali predovšetkým v Uhorsku. Ich hybnou silou boli
dve protichodné koncepcie národa a budovania štátu. Proti idei jednotného
uhorského národa stavali nemaďarské hnutia právo každého národa na
plnohodnotný život, proti maďarizácii zásadu rovnoprávnosti národov,
namiesto unitárneho Uhorska požadovali jeho federalizáciu. Slovenskú
politiku posmeľovali najmä Chorváti a Srbi na juhu uhorského kráľovstva.
Sebavedomý Záhreb, ktorý sa mohol oprieť o historické právo, vlastné
politické inštitúcie (bán, sabor), ako aj o svoje vojsko, požadoval pre
Chorvátsko v podstate rovnaké postavenie v Uhorsku, ako získalo Uhorsko
v rámci monarchie. Srbi zasa po odmietnutí svojich požiadaviek prejavovali
nelojalitu uhorskej vláde a v máji vyhlásili autonómiu Vojvodiny s vlastnou
vládou a snemom. Chorváti však naďalej rokovali s uhorskou mocou.9
Taktiež všetky hnutia v západnej časti monarchie prejavovali štátoprávne
ambície.
Na začiatku mája sa už uhorská vláda a moc ako taká konsolidovala.
Silneli výpady mienkotvorných častí obyvateľstva a úradníkov proti
slovenským aktivitám a osobnostiam. Už 2. apríla sa Ľudovít Košut
(Kossuth) na uhorskom sneme vyhrážal uväznením odporcov pomerov a 12.
apríla vláda nariadila sledovať „panslavistický pohyb“, mysliac pod tým
slovenské národné hnutie.10 Dňa 5. mája ako reakciu na nepokoje baníkov
v banských mestách, na protižidovské pogromy a hlavne „panslavistické“
hnutie vyhlásila vo väčšine slovenských stolíc stanné právo. Do krízových
oblastí vyslala vojenské jednotky, ako aj zvláštnych vládnych komisárov.
Slovenských činiteľov takýto nepriateľský postoj do značnej miery
zaskočil. Ich hnutiu hrozilo, že skôr, ako predloží svoj program usporiadania
Uhorska a práv Slovákov, bude paralyzované. O napätí a neistote v celej
strednej Európe výstižne svedčia aj Hurbanove listy. Striedali sa v nich
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optimistické predstavy o budúcnosti ľudstva, Slovanov a Slovákov, nádej
na dohodu maďarských a ostatných politikov v Uhorsku s obavami, či
Slováci zužitkujú historickú šancu kvôli vlastnej pasivite a nerozhodnosti,
s chmúrnymi obrazmi hrozby vojny či ozbrojeného konfliktu v Uhorsku
i pripravenosti autora listov, čo bolo pre vlastencov tejto doby typické, za
svoj národ aj zomrieť.
Začiatkom mája už bolo jasné, že náročná Hurbanova línia sa nenaplní.
Preto mladí štúrovci urýchlene zvolali do Liptovského Sv. Mikuláša poradu
hlavných aktérov slovenského pohybu. Konala sa na fare Michala M. Hodžu,
teda vlastne na pôde spolku Tatrín, čím mala získať punc istej oficiality
a legitímnosti. Medzi vyše tridsiatimi štúrovcami, prirodzene, J. M. Hurban
nemohol chýbať. Do Liptovského Sv. Mikuláša sa vybral 5. mája 1848. Cestu
Považím absolvoval spoločne s Leopoldom B. Abaffym a Petrom KellneromHostinským na voze, s opásanou šabľou, pištoľou, so slovenskou kokardou
a perom za klobúkom. Dňa 10. mája sa zrodil dokument Žiadosti slovenského
národa. Hurbanovi sa podarilo do nich presadiť väčšinu bodov Nitrianskych
žiadostí, vrátane riešenia roľníckej otázky. Musel však najskôr vyvrátiť
Hodžove námietky, ktorý sa obával, že ak bude dokument príliš sociálny
a demokratický, národnému hnutiu sa šľachta ešte viac odcudzí.
Žiadosti slovenského národa predstavujú najdemokratickejší dokument
„jari národov“ v Uhorsku (spoločne s názormi maďarskej ľavice). Ich
obsah bol viac radikálny ako liberálny, spôsob ich presadzovania bol však
umiernený. Riešenie slovenskej otázky nespájali iba s uznaním nacionálnej
rovnoprávnosti, ale aj s celkovou modernizáciou sociálneho a politického
života v Uhorsku. Tomuto dokumentu išlo o ucelenú prestavbu uhorskej

Úryvok zo Žiadostí slovenského národa z mája 1848
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spoločnosti a politiky. Požadoval všeobecné volebné právo, úplnú slobodu
tlače a zhromažďovania, dôsledné zrušenie poddanských povinností (aj na
neurbariálnej pôde) a navrátenie tej pôdy roľníkom, ktorú im neoprávnene
v minulosti šľachta zabrala. Zároveň bol prvým slovenským programom,
ktorý požadoval riešenie slovenskej otázky na štátoprávnej úrovni.
Budúcnosť Slovákov spájal s Uhorskom, požadoval však federalizáciu
krajiny. V Uhorsku sa mali vymedziť etnické hranice, popri krajinskom
sneme sa mali zriadiť tiež národné snemy, vrátane slovenského.
Hurban prežíval naďalej šťastné dni. Nebol nadšený len zo svojho
regiónu, tešila ho tiež situácia v Liptovskom Sv. Mikuláši. Podľa neho tu
„máme život dobrý... už aj páni tunajší sa hlásia k nám. Dnes sme mali konferenciu,
zajtra budeme na rínku tie punktá, na ktorých sme sa uzniesli, vysvetľovať.“11 Veril,
že to bude veľkolepá manifestácia pred širokou verejnosťou a za prítomnosti
národnej gardy. Toho sa však nedočkal, pretože Žiadosti slovenského národa
sa vyhlásili na Hodžovo naliehanie veľmi skromne, na málopočetnom
zhromaždení 11. mája v kúpeľoch Ondrášová vedľa Liptovského Sv.
Mikuláša. Niekoľkým desiatkam prítomných najskôr prečítal Janko
Francisci po jednom body Žiadostí, pričom každý z nich Hurban zápalisto
a dopodrobna vysvetľoval.
Hurbana 11. máj značne sklamal. Vyčítal Hodžovi, ktorý sa obával
konfrontácie s úradmi a zhoršenia vzťahov s miestnou šľachtou, opatrnosť,
bojazlivosť a nerozhodnosť. Zmenil názor aj na Liptov. Ťažkal si na to, že
ani v Liptove, ani inde na Slovensku sa nenašli odvážlivci, ktorí by dokázali
zapáliť verejnosť a získať ju pre slovenské záujmy. Chlácholil sa aspoň tým,
že jemu sa to podarilo: „Agitácia moja v Liptove bola na čase, vidno, že tam neboli
agitátori. Kebych ja bol vedel – že sú tak podlí naši, o ktorých sme mysleli, že dvere
sveta z pántov pozdvihnú, a ktorí sa len pohnúť nevedeli v týchto časoch všeobecných
pohybov, kebych hovorím toto bol vedel – tedy by som najprv po nich pochodil a ich
k tomu vyučil, ale takto ako hnilé kláty ležali oni, a ja s mojím ľudom lietal už
ako voľné vtáča. No ale mi to aj toto je dobré, lebo čo som ja vykonal, rozletí sa na
krielach povesti medzi naším ľudom. Toto ho zobudí a vodcov zahanbí a všetkým
sily a zmužilosti dodá.“12 O niekoľko mesiacov sa ukázalo, že to bola pravda.
Hurbana uspokojovalo aj to, že v Liptovskom Mikuláši sa urobil potrebný
a vážny krok. Tušil, že jadro slovenskej politiky sa už nevzdá túžby po
autonómnom Slovensku.
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Ešte nevedel, že liptovský podžupan Eugen Sentiváni (Szentiványi) zaslal
uhorskému predsedovi vlády i ministrovi vnútra list obviňujúci účastníkov
mikulášskeho zhromaždenia zo šírenia panslavizmu. Skôr ako by sa začala
kampaň za podpisovanie Žiadostí slovenského národa a ich odoslanie snemu,
Hurbanovi, Štúrovi a Hodžovi hrozilo uväznenie, lebo minister vnútra na
nich vydal zatykač. Pritom sa Slováci na jar 1848 správali voči uhorskej
moci v porovnaní so Srbmi či Chorvátmi neporovnateľne zdržanlivejšie,
vzťahy v Uhorsku chceli harmonizovať, a nie rozbíjať. Krátko po tom, čo
sa Hurban dozvedel, že je prenasledovaný, trpko konštatoval: „...kebych aj
bol chcel sa búriť, mohlo už ani jedného pána, Maďaróna nebiť v celom okolí, ale
som chcel len na ceste zákonnej, na ceste žiadostí a petícií spravodlivosť pre národ
náš hľadať.“13 V Uhorsku, poznačenom nacionálnou predpojatosťou moci
a silnejúcimi národnými vášňami a averziami sa skončila pluralita názorov.
Aj najskromnejšie rečové požiadavky sa označovali za protivlastenecké.
Slovenské národné aktivity moc znemožnila a jadro hnutia bolo nútené
emigrovať z Uhorska. V nasledujúcich štyroch mesiacoch sa centrami jeho
pôsobenia stali Praha, potom Záhreb a Viedeň.

Zatykač na Hurbana vydaný 12. mája 1848

Hurbanov odchod z Uhorska bol dramatický. Po ceste z Mikuláša
domov sa zastavil v Súľove pri Bytči u svojej sestry. Tam ho vlastný kostolník
upozornil, že po ňom v Hlbokom pátrajú. Skutočne jeho protivníci chystali
akt pomsty, dokonca pred Hurbanovu faru postavili šibenicu, na ktorú sa
musela pozerať Hurbanova tehotná manželka. V chvate si Hurban ponechal
tri košele a 25 zlatých a ponáhľal sa najkratšou cestou cez Štiavnik na blízku
83

Tribún ľudu a vodca národného hnutia

Moravu, odkiaľ sa dostal do Prahy, kde sa čoskoro zvítal so Štúrom, neskôr
s Hodžom a postupne s ďalšími, asi 15 Slovákmi, ktorí z Uhorska tiež ušli
alebo prišli na Slovanský zjazd. V Hurbanovom živote sa veľa zmenilo. Ak
dovtedy, „na tú biednu faru uviazaní, vždy sme ešte mysleli na šťastie dákosi
maličké... teraz vidím iba široké more pred sebou a tam za ním Himaláje večné
slovanského šťastia“.14 V Prahe si naďalej udržiaval slobodomyseľný zápal.
Veď na jednom zhromaždení 30. mája rečnil „tak srdečně a úchvatně, že
vezmouce jej v střed svůj a na plece pozvednuvše zahrměli jsme hned celým sborem:
Hej Slované!“15
Slovanský zjazd, ktorý sa začal 2. júna 1848, definitívne vtiahol J. M.
Hurbana do vysokej politiky. Stal sa členom veľkého výboru, ktorý bol
najvyšším orgánom zjazdu a mal pripraviť jeho program. Zvolili ho tiež
do vedenia česko-slovenskej sekcie. Praha žila veľkými očakávaniami.
V politike neskúsení stredoeurópski Slovania sa pokúsili hľadať odpovede
na otázky, ktoré pred rokom 1848 nevyžadovali takú naliehavú a konkrétnu
odpoveď, teraz však áno: aké má byť postavenie Slovanov v novej Európe,
aký má byť ich pomer k dynastii a habsburskej ríši, aký má byť ich vzájomný
vzťah a ako majú postupovať?
Tento okruh problémov sa prejavil aj na vystúpeniach J. M. Hurbana.
Podobne ako ďalší radikálnejšie orientovaní rečníci vystupoval značne
kriticky. Vychádzal z toho, že revolúcia zmenila veľmi veľa, ale doteraz
sa neskončila, pretože sa ešte nezmenili zákony, ktoré utláčajú Slovanov.
Rovnako ako Štúr neočakával pomoc od Habsburgovcov a bol odmeraný aj
voči samotnej monarchii. Konštatoval, že hlavnou úlohou stredoeurópskych
Slovanov nie je zachovať mocnárstvo, ale seba samých – vytvoriť priestor
na vlastný prirodzený vývin. Na rozdiel od svojho priateľa však nenaznačil
formu budúceho štátoprávneho usporiadania strednej Európy. Pochybnosti
vyslovil o uhorskej i českej korune, ktoré sú príliš zviazané s minulosťou,
naliehal, aby sa neliplo „na starém systému, nyní se tvoří nové věky, ani jedno
písmenko ze starého systému nesmí zůstati, držme se nového“.16 Ani v uhorskom,
ani v českom kráľovstve konštitúcia zatiaľ nevyriešila delenie spoločnosti „na
privilegované kasty a podrobený ľud“ a nezabezpečila „právo národnosti“.
Hurban zostával skeptický voči hlasom volajúcim po obnovení „veľkej
ríše moravskej“, pod ktorou sa najčastejšie myslelo politické spojenie českých
krajín a Slovenska. Považoval to síce za lákavé, ale za málo reálne, pretože
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je ťažké „starý hrob tento vyhrabati a k novému životu vzkřísiti, co tak dlouho
zahynulo. Toť by byla vojna!“17 Rovnako sa usiloval spochybniť naliehanie
chorvátskych a srbských účastníkov zjazdu, aby Slováci ihneď vyhlásili
odtrhnutie Slovenska od Uhorska, alebo aspoň neposlušnosť uhorskej
vláde a po vzore Srbov si zvolili vlastného vojvodu (staršinu). Hurban
takýto radikalizmus považoval za nezodpovedný, argumentujúc tiež dlhým
spolužitím Slovákov a Maďarov. Sebavedome však dodal: „Dají-li nám
Maďaři, co slušno, nemožno nám je vykořeňovati, meč proti nim tasiti. Dovolí-li
Srbům co chtějí, nevytáhnou rovněž meč, sic by měli potupu před celým světem.
Nedají-li Maďaři, pak ovšem boj.“18
Hurban na zjazde naďalej uprednostňoval legálnu cestu – zhromaždenia,
petície, a rešpektovanie uhorskej štátnosti, v rámci ktorej však musia
vzniknúť národné snemy a zachovávať sa sloboda národov. Za slovenskú
stranu predložil zjazdu Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských predstavujúce
oficiálny postoj slovenských delegátov, ktorí tlmočili aj názory rusínskych
vlastencov. Oproti májovým Žiadostiam slovenského národa obsahovali
jeden nový moment. Požadovali, aby Slováci a Rusíni mali svoje národné
snemy, ale už aj „se zvláštním ustavičním (permanentním) slovensko-rusínskym
výborem, majícím právo a povinnost bdíti nad národními právami“.19 Tak sa vďaka
tomuto dokumentu objavila v slovenskom pohybe prvýkrát požiadavka
autonómnej výkonnej inštitúcie, zárodku exekutívnej moci. Zatiaľ bez názvu.
Na Slovanskom zjazde Hurban na jednej strane obhajoval slovenskomaďarskú dohodu, na strane druhej sa v jeho vystúpeniach objavovali
zmienky o vojne, o ozbrojených zápasoch, ba aj dobrovoľníckych zboroch.
Tieto témy nerezonovali iba na zjazde. V danom období sa v európskych
krajinách pripúšťala v rôznych diskusiách aj násilná podoba riešenia
spoločenských konfliktov. Blesk z jasného neba udrel najskôr v Prahe.
Hurban sa ešte dopoludnia 12. júna na zhromaždení v aule Karolinum
sebe typickým štýlom rozohnil za slobodu, za ktorú sa oplatí aj preliať krv
a obetovať život. Krátko na to v Prahe živelne vypuklo povstanie, ktoré
trvalo päť dní a vyvolal ho predovšetkým odpor k prítomnosti vojska
maršala Alfreda Windischgrätza. Zjazd sa musel odložiť a nepriniesol žiadne
výsledky. Časť jeho účastníkov sa zapojila do povstania, pričom na jednej
z dvesto barikád bojoval aj Hurban.20 Porážka povstania prinútila aj jeho
urýchlene opustiť Prahu. Pred hrozbou nového uväznenia spolu so Štúrom
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a skupinou Slovákov hľadal najskôr útočisko vo Viedni, potom u južných
Slovanov. S nimi aj začali Slováci koordinovať vlastný postup.
Udalosti v Prahe výrazne zmenili politickú situáciu v monarchii.
Oslabila sa možnosť diplomatického nátlaku na Pešť a dohovoru s ňou.
Neúspech zjazdu nepriamo posilnil sebavedomie uhorskej vlády, ktorá
nechcela ustúpiť požiadavkám Nemaďarov v Uhorsku, pritom však vyvíjala
samostatnú finančnú a vojenskú politiku bez ohľadu na centrálnu vládu vo
Viedni (budovanie vlastnej armády, vydávanie vlastných peňazí). Naďalej
sa zauzľovalo maďarsko-slovanské (rumunské) napätie. Nad Uhorskom sa
začali zaťahovať čoraz ťažšie mračná občianskej vojny. Tá sa vlastne začala
už 12. júna, keď generál Ján Hrabovský (János Hrabovszky) na rozkaz
uhorskej vlády zasiahol na juhu krajiny vojensky proti vojvodinským Srbom.
Stupňujúca sa nedôvera umŕtvovala aj rokovania medzi Záhrebom a Pešťou.
Potlačenie pražského povstania posilnilo sebavedomie ríšskej vlády (tiež
panovníckeho dvora a vojenskej generality) vo Viedni. Hoci sa i naďalej akoby
iba prizerala vývoju v Uhorsku, v auguste po vojenských úspechoch maršala
Jozefa Radeckého v severnom Taliansku zmenila stanovisko. Postavila sa
proti posilňovaniu nezávislosti Uhorska. Vytýčila heslo obnovy jednotnej
ríše, začala apelovať na ochranu práv Nemaďarov, panovník odmietol uznať
najnovšie zákony uhorského snemu. Viedeň ticho podporovala chorvátske
úmysly začať vojnu proti uhorskej moci. Uhorská vláda sa ocitala v čoraz
hlbšom konflikte s okolím a v čoraz väčšej izolácii. Koncom augusta Chorváti
prestali s Maďarmi rokovať a začali sa pripravovať na vojnu. V septembri
sa obnovili i srbsko-maďarské boje. Hurban, ktorý na Slovanskom zjazde
nevedel prísť monarchii na meno, videl situáciu značne expresívne: „Rakúske
Ministerstvo je spravodlivým hnevom naplnené“, lebo Maďari „v pýche svojej celú
monarchiu rakúsku, ktorá sa práve teraz preporoďovať počína, roztrhať a rozkmásať,
ba čo viac, pod svoju moc podrobiť chcú.“21
Po pražskom povstaní aj slovenská politika opustila pole legálnosti.
Prestala očakávať dobrú vôľu z maďarskej strany. V spojenectve s Čechmi,
Chorvátmi a uhorskými Srbmi sa aj ona pripravovala na ozbrojený boj. Toto
vôbec prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v moderných dejinách vošlo do
pamäti ako septembrové povstanie.
Kroky viacerých skľúčených, ale nie pokorených slovenských
účastníkov Slovanského zjazdu smerovali k Chorvátom a Srbom. Hurban
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pobudol na slovanskom juhu najdlhšie, takmer od polovice júna do konca
augusta. Najskôr navštívil Záhreb, potom Srbov vo Vojvodine, nakratučko
prekročil i hranice Srbského kniežactva. Neobišiel ani dolnozemských
Slovákov v Starej Pazove a Kovačici, ktorých vyzýval, aby aktívnejšie
podporovali Srbov. Na tejto misii apeloval na Chorvátov, aby v rokovaniach
s maďarskou stranou bránili aj záujmy Slovákov. To bol tiež dôvod a obsah
jeho vystúpenia v chorvátskom sabore (sneme) 2. júla 1848. Jeho vzrušený
prejav o bezpráví Slovákov vyvolal medzi poslancami a chorvátskymi
politikmi nielen pozornosť, ale aj sympatie. Spokojný s výsledkami o pár dní
neskôr napísal svojej manželke: „...reč, ktorú som držal v sneme chorvátskom,
hneď uzavreli položiť ako podmienku pokoja s Maďarmi to, aby boli pustení naši
šuhaji za národ pozatváraní a aby slovenský národ sa stal rovným v právach
Maďarom.“22 S ochabovaním maďarsko-chorvátskych rokovaní hovoril so
svojimi hostiteľmi čoraz častejšie o spoločnej ozbrojenej akcii Chorvátov,
Srbov a Slovákov proti uhorskej vláde.
Hurban sa do Viedne vrátil na
prelome augusta a septembra, teda
v čase, keď už boli prípravy ozbrojeného
vystúpenia v plnom prúde. Po štyroch
mesiacoch ešte nakrátko navštívil svoju
rodinu, ktorá nútene prebývala v dedine
Rusava na južnej Morave. A potom žil
už len povstaniu. Vojenskí velitelia,
ktorými boli českí dôstojníci Bedřich
Bloudek a František Zach, pri určení
východiska povstania dali na Hurbanov
návrh, aby sa začalo v podbradlanskopodjavorinskom kraji. Teda v oblasti,
Pečať Slovenskej národnej rady
v ktorej Hurban žil a v ktorej malo
používaná v roku 1848
slovenské národné hnutie vďaka jeho
pôsobeniu najsilnejšie zázemie spomedzi všetkých slovenských regiónov.
Čoskoro sa ukázalo, že to bolo tak.
V spojitosti s prípravou povstania vznikol aj prvý slovenský politický
orgán – Slovenská národná rada. Na jej vzniku vidieť oproti jari výrazný
posun v radikalizácii hnutia. Zatiaľ čo na jar 1848 iba požadovalo od uhorskej
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moci vytvoriť národný orgán, teraz ho
kreovalo zdola, bez jej súhlasu, ba proti
nej. Treba však povedať, že ostatné
národné hnutia si takéto mocenské
inštitúcie vytvárali už počas jari 1848,
Slováci ich iba „dobiehali“.
Oficiálne sa Slovenská národná rada
ustanovila vo Viedni 16. septembra, teda
v predvečer odchodu dobrovoľníkov
na Slovensko. Zhromaždenie sa konalo
v hoteli na Paniglgasse, prítomných
bolo asi 200 organizátorov povstania
a najvýznamnejších príslušníkov zboru.
Úlohy SNR a návrh na jej zloženie
predniesol Ľ. Štúr, potom ju prítomní
schválili ako vojenský orgán povstania
a dočasnú politickú reprezentantku
Slovákov. Za jej členov zvolili Rozkaz Slovenskej národnej rady pre obec
slovenských politických predstaviteľov
Lubinu písaný Hurbanom
J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, M. M. Hodžu,
troch českých vojenských veliteľov Bedřicha Bloudka (veliteľ zboru),
Františka Zacha (náčelník zboru) a Bernarda Janečka, tajomníkmi sa stali
Bohuslav Nosák a Daniel J. Bórik. Rozhodnutia vojenských členov národnej
rady podliehali súhlasu jej politických členov. Taktiež sa dohodlo, že
jej „predsedom bude vždy ten z nás troch (Štúr, Hodža a ja), v jehož okolí bude
sídlo povstania slovenského“.23 Keďže sa povstanie začalo v podbradlanskopodjavorinskom kraji, stal sa ním Jozef Miloslav Hurban a vzhľadom na
nepriaznivý vývin ozbrojeného vystúpenia ním aj ostal. Teda Hurban bol
prvým a až do roku 1918 posledným predsedom Slovenskej národnej rady.
Začiatok povstania stanovilo jeho velenie tak, aby prebiehalo
koordinovane s postupom chorvátskej armády bána Josipa Jelačiča, ktorá
v počte takmer 50 000 mužov smerovala od 11. septembra na Pešť. Rumuni
v Sedmohradsku tiež vyhlásili povstanie. Pôvodný zámer organizátorov
povstania bol veľkorysý. Slovenská národná rada nesprávne dúfala, že
prebehne bez väčších ozbrojených bojov a odporu. Hlavne Hodža v ňom
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videl predovšetkým manifestačnú akciu. Rátala s úspechom Chorvátov
a Srbov a s porážkou vtedy ešte nie veľmi silných maďarských ozbrojených
síl. Dobrovoľníci mali postupovať čo najrýchlejšie do stredoslovenskej
oblasti, kde sa malo vyhlásiť celonárodné povstanie a Slovenská národná
rada mala prebrať na slovenskom etnickom území verejnú správu a moc.
Potom však, „po nádejnom usporiadaní jednotlivých krajov a keď bude výhľad
i príhodný čas k tomu, vzdá sa národná správa (rozumej rada – pozn. D. Š.) svojho
úradu a vyzve národ slobodný ku konštituovaniu sa ďalšiemu“.24 Verejnosť si
mala sama zvoliť novú reprezentáciu. Tým sa mali definitívne legitimizovať
slovenské politické aktivity a utvoriť slovenská autonómna správa.
Dobrovoľnícka výprava došla na moravsko-slovenskú (rakúskouhorskú) hranicu 18. septembra 1848. V mene Slovenskej národnej
rady vyhlásili Hurban a Štúr povstanie, približne 500 dobrovoľníkov
sa zorganizovalo do stotín a prisahalo na slovenskú zástavu. Domáce
obyvateľstvo výpravu prajne prijímalo, muži sa usadili v Myjave. Slovenská
národná rada našla sídlo v dome Kolényovcov. Z malej drevenice vyšli jej
prvé rozkazy a príkazy. Na druhý deň, 19. septembra 1848, SNR ústami Ľ.
Štúra vyhlásila na niekoľkotisícovom zhromaždení povstanie, vypovedala
poslušnosť uhorskej vláde a úradom a prebrala moc na povstaleckom území.
Prehlásila sa za najvyšší povstalecký orgán a reprezentantku Slovákov.
Vyzývala obce, aby si do úradov zvolili ľudí s národným a sociálnym cítením,
zasielala im výzvy, aby sa pridali k povstaniu, aby posielali dobrovoľníkov,
resp. pomáhali v zásobovaní potravinami, do vzdialenejších dedín vysielala
svojich povereníkov, rokovala s prívržencami povstania, ktorí prichádzali
z oblastí mimo povstania. Tak sa začali klásť skromné základy autonómnej
správy.
Dňa 21. septembra sa dobrovoľníci a členovia SNR presídlili do Brezovej
pod Bradlom. Povstanie nadobúdalo ľudový charakter, na základe agitácie
SNR sa k dobrovoľníkom pridávali kopaničiari – hlavne v nádeji, že sa
konečne stanú vlastníkmi kopaničiarskej pôdy, ktorá zákonne patrila stále
zemepánom. Predpokladáme, že povstania sa mohlo zúčastniť do 10 000
ľudí. SNR po viacerých zrážkach s vojskom a gardistami začala meniť
taktiku. Pred rýchlym pochodom na stredné Slovensko uprednostnila
upevňovanie pozície na malom povstaleckom území. Tým dala dostatok
času protivníkom, hlavne župným úradníkom a šľachticom v okolitých
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regiónoch, aby sa spamätali. Postupne sa im za podpory gardistov
a predovšetkým vojenského velenia v Bratislave podarilo zmobilizovať tak,
že pri Senici uštedrili cisárske jednotky a gardisti dobrovoľníkom zdrvujúcu
porážku. Hoci na druhý deň dobrovoľníci zvíťazili v bitke o Starú Turú, bolo
to Pyrrhovo víťazstvo.25
Veľký požiar a rabovanie, ktoré mestečko zachvátili, podlomili morálku
dobrovoľníkov a sebaistotu národnej rady. Zaskočilo ju aj nariadenie
panovníka, aby sa v Uhorsku okamžite zastavili všetky ozbrojené akcie.
Pritom sa proti povstalcom už zo všetkých strán sústreďovali cisárske
vojenské jednotky a gardisti. Hoci Hurban navrhoval stiahnuť sa dočasne na
Myjavu, SNR sa nakoniec 28. septembra 1848 pod dubom na Poriadí rozhodla
ustúpiť na Moravu a povstanie ukončiť. Obraz slobodného Slovenska sa jej
predstaviteľom vzdialil, navyše vedeli, že domov sa nebudú môcť tak ľahko
vrátiť. Veď bol na nich vydaný druhý zatykač.
Povstanie neporazili ani tak uhorské gardy, ako skôr cisárske vojenské
jednotky, ktoré boli dislokované blízko povstania a ktorých velitelia poslúchli
rozkazy uhorskej vlády. Z tohto faktu boli členovia SNR veľmi sklamaní,
pretože dúfali, že vojsko sa bude správať neutrálne a hlavne Hurban o tom
presviedčal dobrovoľníkov. Jeho frustrácia bola o to väčšia, že ako najvyšší
a najpopulárnejší predstaviteľ povstania nemohol svoju funkciu vykonávať
naplno. Práve počas neho musel obmedziť verejné pôsobenie a agitácie,
ktoré mávali veľký vplyv na správanie verejnosti. Prepukla uňho totiž opäť
choroba, s ktorou zápasil už takmer tri mesiace. Po rokoch spomínal, že
„Štúr bol vo dňoch 20. – 28. septembra sám duša celého povstania. Ja ležal som
chorý v zimnici a v niektoré dni, keď horúčosti nesmierne búrili vo vnútornostiach
mojich, neznal som nič o svete, potom zas vláčil som sa po biede... Štúr bol všade
a rozvinul talent organizátora a povzbuditeľa nesmierne zapáleného a sily do čiat
nalievajúceho.“26 Teda Štúr prevzal Hurbanovu rolu tribúna ľudu. Napriek
tomu sa stal Hurban synonymom povstania a odbojnosti. Dobrovoľníkov
či národné hnutie nazývali hurbanistami. Pomáhalo tomu jednak ľudové
prostredie, ktoré si Hurbana idealizovalo ako hrdinu, jednak maďarská
propaganda, ktorá ho, naopak, rada démonizovala.
Dňa 28. septembra 1848 sa udiali v Uhorsku popri ukončení Slovenského
povstania aj dva ďalšie zlomové momenty. Maďarské ozbrojené sily porazili
pri Pákozde Chorvátov, čím sa ich vidina pokorenia Pešti rozplynula.
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V tento deň sa vyhrotil aj mocenský spor medzi Viedňou a Pešťou, keď
dav ľudí nepriateľsky naladený voči Viedni zabil komisára Lamberga,
ktorého panovník vymenoval za veliteľa cisárskych vojsk v Uhorsku
s úlohou, aby zastavil všetky ozbrojené akcie. Obe hlavné mocenské centrá
v monarchii prestali medzi sebou komunikovať a bolo jasné, že skôr či
neskôr budú spory medzi sebou riešiť zbraňami. V samotnom Uhorsku sa
tiež potvrdila existencia dvoch znepriatelených táborov. Na jednej strane
stáli zástancovia „košutovskej“ revolúcie, proti nim národné hnutia, ktoré
sa prvýkrát otvorene a jednoznačne stali spojencami cisárskej Viedne, kde,
mimochodom, ešte fungoval konštitučný režim a prevažne liberálna vláda
nezavrhovala prestavbu monarchie, pričom uznávala princíp národnostnej
rovnoprávnosti.
Cisárska Viedeň sa už začiatkom
októbra pripravovala na vojenské
vystúpenie proti neposlušnej Pešti.
Oddialilo ho však povstanie vo Viedni
na obranu maďarskej revolúcie. Keďže
vo Viedni panovali silné protislovanské
nálady, aj Slováci z nej odišli do Prahy,
ktorá sa nakrátko stala opäť centrom
ich pôsobenia. Od českých vlastencov
očakávali ďalšiu pomoc pri novom
ozbrojenom vystúpení a aj ju dostali. Ešte
13. októbra rečnil Hurban opäť v Karolíne
o slobode a demokracii a o pár dní neskôr
vydal v mene SNR leták Čo kazí Slovákov,
Osobná pečať J. M. Hurbana
v ktorom zhodnotil septembrové
ako predsedu SNR
povstanie. O tri týždne neskôr už bol
medzi tými, ktorí rokovali vo Viedni s J. Jelačičom, A. Windischgrätzom,
vojenskou generalitou o účasti Slovákov vo vojenských akciách.
Vzniklo tak svojrázne spojenectvo. Bojovníci z pražských barikád,
ktorých konzervatívna Viedeň vnímala ako buričov, sa ocitli v jednom šíku
s Windischgrätzom, ktorý pražské povstanie potlačil. Hurban to na konci
roka 1849 videl v liste manželke takto: „...dlho som bou neuznaný, dlho ma
mali ľudia za boh vie akého zlého človeka. Už teraz sa to minulo, a sám dvor vidí,
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že sme ozaj orečňovaní boli nespravodlivo.“ A v tom istom liste sa tešil aj tomu,
že „Slovaňja teraz majú jednu zdravú politiku, a tá je spojená so stánim monarchie.
Máme peknú úlohu my Slováci, národnosť našu zachrániť a mocnárstvu platné
služby doniesť.“27 Opäť sa v ňom rozžiarila iskra nádeje.
Nečudo, v tomto období sa v tlači priam horlivo diskutovalo
o prebudovaní habsburskej monarchie v duchu hesla austrofederalizmu.
Prevažovali názory, že by sa mala vytvoriť jednotná monarchia (s jednou
celoríšskou vládou a snemom), pričom sa budúcnosť Uhorska často
spochybňovala. Národné hnutia v Uhorsku začínali presadzovať, aby sa
ich územia stali korunnými krajinami a boli podriadené priamo centrálnym
úradom vo Viedni. Nový priestor sa otváral tiež slovenskej otázke, o jej
riešení sa začalo verejne a slobodne diskutovať. Slovenská politika vycítila
novú šancu, preto začala organizovať druhú, zimnú výpravu. Táto už nebola
samostatnou akciu, dobrovoľníci boli podriadení veleniu cisárskej armády.
Koncom novembra 1848 robil Hurban nábor dobrovoľníkov v oblasti
Myjavy, pár dní opäť pobudol pri svojej rodine zdržiavajúcej sa nútene stále
v Rusave, aby odcestoval do Těšína, kde sa pripravoval dobrovoľnícky zbor
pod velením B. Bloudka. Hurban a Štúr boli oprávnení ísť so zborom v role
politických agitátorov, mnohí ich však vnímali ako reprezentantov Slovákov.
Mali osvetľovať dôvod ťaženia cisárskej armády do Uhorska, ciele cisárskej
politiky, ideu jednotnej monarchie, spochybňovať maďarský odboj, dostali
aj isté právomoci, napr. boli „splnomocnení ku všetkému obnoveniu vrchností“.28
Svoje postavenie využili tiež na to, aby pred slovenskou verejnosťou
propagovali nový program a získavali ju preň. Smeli však pôsobiť len ako
jednotlivci, nie ako kolektívny orgán – Slovenská národná rada. Jej menom
označili iba niekoľko svojich prehlásení.
Už 4. decembra prenikol zbor v zostave cisárskej jednotky až do Budatína
pri Žiline, kde sa odohrala prvá bitka. Cisárske vojsko a dobrovoľníci v nej
síce zvíťazili, ale následne sa stiahli späť na Moravu. Situácia sa takmer
zopakovala aj v prvý deň roka 1849. V druhej bitke pri Budatíne dobrovoľníci
opäť zvíťazili, tentokrát však prekročili Váh a vstúpili do Žiliny. V tom čase
sa už Uhorsko zmenilo na bojovú arénu. Ofenzíva cisárskej armády na čele
s A. Windischgrätzom a jej spojencov prinútila maďarské sily ustúpiť za
rieku Tisu.
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Dobrovoľnícky zbor prešiel od začiatku januára do konca februára 1849
prakticky po celej dĺžke Slovenska, až si zriadil štáb v Prešove. Hurbanovi
sa tak opäť otvorila možnosť verejného pôsobenia na Slovensku. Počnúc
Žilinou, kde ho zarazila chabá odozva, pokračujúc mestečkami v Turci,
Liptove, Gemeri, Spiši a končiac Prešovom vystúpil na sérii zhromaždení.
Ich scenár bol podobný a bol v jeho réžii. Popri povinnej procisárskej agitácii
staval Hurban slovenskú verejnosť pred nové výzvy. Inicioval zmeny
v župných a mestských úradoch. So súhlasom cisárskych veliteľov dával
v štyroch župách (Turčianska, Oravská, Liptovská, Zvolenská) a viacerých
mestách na spomínaných zhromaždeniach zosadiť úradníkov, známych
sociálnou a nacionálnou nadradenosťou, a nechal voliť nové úrady – dočasné
kráľovské spravujúce rady (Provisorisches Regierungscomité).
Malo sa v nich úradovať po slovensky. Slovenskí vlastenci ich tiež
nazývali národnými radami, vidiac v nich pokračovateľov Slovenskej
národnej rady zo septembra 1848 na regionálnej úrovni a základ slovenskej
autonómnej správy. Vďaka týmto inštitúciám, hoci nakrátko, prvýkrát
zasadol do župných úradov väčší počet stúpencov slovenskej politiky.29
Spolu s nimi sa v nich tiež objavili procisárski členovia významných
šľachtických rodov, akými nepochybne boli Ostrolúckovci, Zmeškalovci,
Vietorisovci či Lehotskovci.
Hurban šiel ešte ďalej. Ako jediný sa odhodlal oboznamovať verejnosť
s novým slovenským programom a získavať ju preň. Bola to súčasť
prípravy oficiálneho predstúpenia pred panovníka. Medzníkom v tomto
smere sa stalo zhromaždenie v Turčianskom Sv. Martine 29. januára 1849,
keď z Hurbanových úst vôbec prvýkrát na Slovensku verejne odznela
vízia oddelenia Slovákov od Uhorska a vytvorenia autonómnej slovenskej
korunnej krajiny podriadenej úradom vo Viedni. Podľa viedenskej Die
Presse na „národné zhromaždenie vyslala každá obec Turčianskej stolice svojich
zástupcov. Uznieslo sa obrátiť na jeho majestát cisára, aby Slovensko dostalo
svoju, od Maďarov nezávislú správu a mohlo okamžite vyslať svojich poslancov na
ríšsky snem. Zhromaždenie zvolilo deputáciu, ktorá má tieto petičné body priniesť
do Olomouca. Od splnenia týchto spravodlivých a právoplatných prianí závisí
budúcnosť Slovenska, rovnosť jeho národnosti s maďarskou.“30 Slovenská politika
na čele s Hurbanom opäť prechovávala v prvých týždňoch roka 1849 značné
nádeje. Opäť len nakrátko.
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Začiatok marca zastihol Hurbana i Štúra v Prešove. Zo západu i stredu
Slovenska tam prichádzali chýry, že Windischgrätz vymenúva do úradov
šľachtických konzervatívcov a s nimi sa vracia aj maďarské a aristokratické
úradovanie a že sa likvidujú národné rady. Čoraz častejšie sa šepkalo, že
napätie medzi dvorom, vládou na jednej a ríšskym snemom na druhej strane
čoskoro vyústi do rozpustenia snemu a vydania oktrojovanej ústavy, čím by
sa obmedzili občianske slobody. Prichádzali však aj správy, že u panovníka
a u predsedu vlády kniežaťa Felixa Schwarzenberga si podávali kľučku
deputácie národných hnutí. Slováci sa na takýto krok iba pripravovali. Tieto
momenty prinútili slovenskú stranu konať rozhodne. Začiatkom marca sa
Hurban so Štúrom vybrali, tento raz na kočoch, do Olomouca, kde dočasne
sídlil cisár František Jozef I. Najskôr sa však zastavili v Liptovskom Sv.
Mikuláši a Turčianskom Sv. Martine. V oboch mestách sa konali porady;
z nich vzišlo zloženie delegácie a petícia, ktorú mala panovníkovi predložiť.
Táto petícia – nazývaná Marcovým prosbopisom – vychádzala z myšlienok,
ktoré verejne prezentoval Hurban počas januára a februára 1849.
Ako prvý dokument slovenského národného hnutia obsahovala
požiadavku, aby bolo Slovensko oddelené od Uhorska a povýšené na
korunnú krajinu s názvom Slovenské veľkokniežactvo, s vlastným snemom,
vládou, školstvom, reprezentáciou. Delegácia však došla do Olomouca tesne
po vážnej mocenskej zmene. Mladý panovník skutočne rozpustil ríšsky snem
a vyhlásil oktrojovanú ústavu. Vznikol zvláštny stav, monarchia mala ešte
ďaleko k absolutizmu, ale vzdialila sa od demokracie. Ústava okrem iného
ponechala Uhorsko korunnou krajinou a Slovensko na rozdiel od Vojvodiny
nijako nevymedzila. Zároveň svoje paragrafy vyhlasovala iba za dočasné
a po upokojení pomerov pripúšťala aj vytváranie nových korunných krajín.
Delegácia musela prosbopis prispôsobiť novej ústave, vynechala
označenie slovenská korunná krajina i zmienku o oddelení Slovenska od
Uhorska. František Jozef I. udelil audienciu početnej slovenskej delegácii na
čele so zvolenským farárom Jozefom Kozáčkom 20. marca 1849. V duchu
tradícií ju prijal milo, ale v duchu tých istých tradícií ju vyprevadil len
s nezáväznými sľubmi. Hurban sa audiencie napriek chorobe zúčastnil tiež.
Opäť ho už dobrý mesiac kvárili zimnice – natoľko, že musel ostať ležať
a panovník mu dal k dispozícii svojho osobného lekára. Do Viedne mohol
odcestovať spoločne s J. Kozáčkom (tiež bol chorý) až po týždni. Tu sa zvítali
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s ostatnými členmi delegácie, ale aj s tými, ktorí začínali utekať zo Slovenska
pred maďarskými vojskami. Vo Viedni rozvinuli slovenskí aktéri intenzívne
rozhovory. Hurban okrem iných rokoval s ministrom vnútra Františkom
Stadionom,31 ktorý bol z kabinetu najviac naklonený riešeniu slovenskej
otázky a pokúsil sa vláde predložiť návrh na vyčlenenie Slovenska, avšak
neúspešne. Najčastejšou odpoveďou bolo to, že všetky problémy ostávajú
otvorené a definitívne sa budú riešiť až po obnovení mieru v Uhorsku.

Slovenská deputácia, ktorá navštívila Františka Jozefa I. v Olomouci 20. marca 1849

Oktrojovaná ústava vyvolala u väčšiny politikov rozčarovanie i otázku,
ako sa ďalej správať. Taktiež medzi Slovanmi sa rozprúdila diskusia o ich
spojenectve s Viedňou. Českí a chorvátski politici prejavili nesúhlas s ústavou
vyhlásením lojálnej opozície a nabádali k tomu i Slovákov. S vládou prestali
spolupracovať, avšak tá o to momentálne ani nestála. Medzi Čechmi sa
objavovali hlasy vyzývajúce Slovákov, aby sa pridali ku Košutovi. Naklonení
tomu boli aj niektorí Slováci. Hurban to však striktne odmietol a obhajoval
zachovanie spojenectva s Viedňou, argumentujúc politickými a morálnymi
dôvodmi. Podľa neho Česi sa nemuseli báť ohrozenia vlastnej existencie,
Slováci však unáhleným rozhodnutím mohli stratiť všetko. Vernosť
spojencovi, ako to napísal J. V. Fričovi, považoval za vec morálnej cti, rolu
v jeho postoji hrala aj averzia voči košutovskej moci.32
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Tieto diskusie sa rozprúdili práve v čase, keď dokázala maďarská
armáda uskutočniť nečakanú, ale úspešnú protiofenzívu a z Uhorska
vytlačiť cisárske vojská. Ustúpiť museli aj slovenskí dobrovoľníci, niektorí
odišli domov, iní sa stiahli na Moravu, kde čakali na nové podnety. Dňa
14. apríla 1849 uhorský snem detronizoval Habsburgovcov a vyhlásil
nezávislosť Uhorska. Situácia sa teda opäť radikálne zmenila. V kritickej
situácii panovník odvolal Windischgrätza z postu hlavného veliteľa
armády v Uhorsku, čím dal nepriamo za pravdu jeho dlhodobým kritikom,
medzi ktorých patril aj J. M. Hurban.33 Windischgrätz bol aristokrat, ktorý
v Uhorsku v podstate komunikoval iba s konzervatívnymi šľachticmi – a to
aj preto, že sa až úzkostlivo obával emancipácie nižších vrstiev, považujúc
to za krok smerujúci k destabilizácii monarchie. Preto tiež brzdil riešenie
nacionálnej otázky a jej presadzovateľov vnímal ako nedôveryhodné živly.
Slovenskí predstavitelia sa museli počas apríla a mája nútene zdržiavať vo
Viedni. Domov sa mohli dostať iba vďaka novej cisárskej ofenzíve. Cisárska
moc sa na ňu horúčkovito pripravovala. Navrhla Slovákom zriadenie ďalšej,
tretej dobrovoľníckej výpravy. Jej veliteľom sa stal major poľského pôvodu
H. Lewartowski, ktorého si Hurban pochvaľoval. Inak Hurban už nebol
v politike nováčikom, za rok v nej nazbieral skúsenosti. Preto rovnako ako Štúr
kládol smelšie podmienky, za akých budú ochotní odísť s dobrovoľníkmi:
„...my bez garantov ísť nemôžeme na Slovensko a Lewartowski povedal, že on je nie
v stave zobrať dobrovoľníkov a účinkovať bezo mňa a Štúra“.34
Na prelome apríla a mája 1849 bolo v hre predovšetkým vymenovanie
zvláštneho komisára pre slovenské župy. Hurban sa opäť nádejal, že
„všeobecný jeden komisár pre celé Slovensko, a viac ich pre okresy a vidieky sa
poustanovuje. Vláda, respektíve cisár vystaví a potvrdí za onedlho slobodné, oddelené
Slovensko... Pri tom hlavnom komisárovi bude rada, dľa ktorej sa bude mať vyjadriť
on. V tejto rade budeme bezpochyby aj my. Tak si aspoň myslím ja.“35 Opäť sa však
sklamal, no nerezignoval. Proti tomuto plánu sa ohradili maďarskí šľachtickí
konzervatívci, ktorí mali vo viedenských kruhoch silnejší hlas ako plebejskí
Slováci. Navyše, Viedeň si našla spojenca inde, oveľa silnejšieho ako boli
rakúski Slovania. Rakúsky cisár a ruský cár sa dohodli, že Rusko pomôže
poraziť maďarskú revolúciu a armádu. Tým poklesla aj potreba ustupovať
Slovákom. Vláda im garantovala iba niektoré rečové práva, vydávanie
novín, vymenovanie Slovákov do úradov s tým, že ide o provizórium,
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o definitívnom riešení národnostnej otázky a usporiadaní monarchie sa malo
rozhodnúť až po nastolení mieru v Uhorsku.
Nový hlavný vojenský veliteľ pre Uhorsko Július J. Haynau a hlavný
civilný komisár v Uhorsku Karol Geringer vymenovali koncom júna
v Bratislave viacerých Slovákov, medzi
nimi aj Hurbana a Štúra, za ľudových
dôverníkov. Nešlo však o uznanie nejakej
reprezentácie, ale skôr o vymenovanie
agitátorov. Tento akt zapadal do ťaženia
proti maďarskej armáde. V polovici
júna 1849 ruské aj rakúske vojská
začali mohutnú ofenzívu v Uhorsku,
maďarské ozbrojené sily mali proti nej
len minimálnu šancu. Viacerí ľudoví
dôverníci sa najskôr zúčastnili prísahy
dobrovoľníckeho zboru v Stupave.
Potom sa rozišli do svojich regiónov.
Slovenský dobrovoľník
Verejne totiž mohli pôsobiť iba v nich.
z roku 1849 na stráži
Hurbanove listy dokladajú, že počas júla
1849 podnikol zhromaždenia a porady v deviatich mestečkách či dedinách,
od Holíča a Šaštína až po Starú Turú.36 Niekde, ako napríklad v Senici, ktorej
ťažko odpúšťal správanie v minulosti, mu pripravili veľkolepé privítanie
s hudbou, zástavami, chválorečami, tancom. V Sobotišti ho slávnostne
uvítali na kraji obce, inde ho prijali mĺkvo. Rany z nedávnej minulosti boli
silné, agitácia protivníkov tiež.
Hurban vystupoval opäť zápalisto a naliehavo, ale už menej
slobodomyseľne. Prejavilo sa to hlavne pri zmienkach o útlaku roľníkov
aristokraciou, o arogancii a novom natískaní maďarčiny do úradov cisárskymi
komisármi, ktorými sa stali takmer výlučne šľachtickí konzervatívci. Darmo,
v monarchii sa situácia zmenila, poriadok sa stal hlavným cieľom cisárskej
politiky. A tak Hurban osvetľoval najmä ciele rakúskej armády, v tmavých
farbách vykresľoval maďarský boj a jeho prívržencov v okolí, vyzýval k vstupu
medzi dobrovoľníkov, pranieroval tých úradníkov, ktorí pred niekoľkými
mesiacmi prenasledovali Slovákov. Kritizoval aj to, ako mnohí úradníci,
šľachtici a duchovní prevracali kabáty, zároveň ich však ospravedlňoval
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v mene „vyššej“ idey – „bude najlepšie, keď sa budeme (ako Slováci – pozn.
D. Š.) podporovať jeden druhého pri jednom svätom cieli, a nie ako doteraz, len
očierňovať dobrých ľudí slovenských“.37
V polovici augusta 1849 sa uzavrela jedna z tragických kapitol v dejinách
Uhorska. Generál Arthur Görgey pri mestečku Világoš (dnes západné
Rumunsko) kapituloval, maďarský ozbrojený zápas sa skončil porážkou,
ruská a rakúska armáda zvíťazili. Pre jedných to znamenalo sklamanie
a obavy, pre druhých nové očakávania a nádeje, ale u väčšiny sa tieto
pocity miešali. Bude rakúska politika schopná vrátiť demokratické pomery,
bude rešpektovať princípy federalizácie alebo sa vráti k osvedčenému
centralizmu? Ako pochopí zásadu národnostnej rovnoprávnosti, čo to bude
znamenať pre Slovákov? Nastal totiž mier a chvíľa, keď mala ríšska vláda
prikročiť k plneniu odkladaných prísľubov – reorganizovať monarchiu
a v rámci toho zaujať aj postoj k slovenskej otázke. Slovenské národné
hnutie v jeseni 1849, keď do Viedne už takmer nikto nechodil, vyvinulo
pozoruhodné aktivity.
Predznamenalo ich Hurbanovo, Štúrovo a Bórikovo Promemórium
z 22. augusta 1849, ktoré adresovali ministrovi vnútra Alexandrovi Bachovi.
Kritizovali v ňom obsadzovanie úradov na Slovensku a útlak roľníkov.
Konflikty v monarchii a Uhorsku v roku 1849 sa veľmi často redukujú na
nacionálnu oblasť, resp. na spor medzi centralizmom a federalizmom
(separatizmom). Napriek dominancii týchto faktorov sa za konfliktmi
skrývali aj ďalšie túžby a ambície: chápanie ľudskej slobody, sociálna
solidarita, charakter politiky a podobne. Platí to aj v prípade slovenských
aktivít. Slovenskí patrioti v dosiahnutí slovenskej korunnej krajiny nevideli
iba záruku národnej slobody, ale aj cestu k demokratizácii politiky,
civilizačnému vzostupu, kultivácii slovenskej spoločnosti a utváraniu jej
prirodzenej sociálnej štruktúry.
V Promemóriu kritizovali, že „při volení nynějších ouředníků na Slovensku
nebral se ohled na interesy slovenského lidu, ale stalo se všecko podle interesů třídy
právo dřív požívající“. Vyslovili prianie, aby „nový věk Rakouska pomáhali
zakládati lidé noví“, nie stará aristokracia. „V občanském oddělení Slovenska od
Maďarska“ teda videli autori dokumentu cestu, ako by do politiky prenikli
nielen slovenskí patrioti, ale nešľachtické sociálne vrstvy vôbec.38 Vďaka
tomu by sa mali ľahšie a rýchlejšie občiansky a sociálne emancipovať aj
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nižšie spoločenské vrstvy. V opačnom prípade by sa podľa nich slovenskí
roľníci nevymanili spod vplyvu šľachty a Slováci by sa skôr či neskôr stali
problematickým bodom monarchie. Táto argumentácia, pripomínajúca
revolučnú atmosféru z jari 1848, však už v lete 1849 nemala šancu na
akceptáciu. Veď dvorské kruhy vo Viedni, podobne ako maďarskí
šľachtickí starokonzervatívci, sa okrem iného báli práve rýchlej emancipácie
neprivilegovaných spoločenských vrstiev, ich vstupu do verejného života
a tým aj demokratizácie politiky.
Nečudo, že v tomto období sa vyhrotil boj medzi slovenskými aktivistami
a úradníkmi, napospol ľuďmi aristokratického pôvodu, konzervatívnej
orientácie, prevažne maďarského cítenia a odporu k národnostnej
rovnoprávnosti. Obviňovali predovšetkým Štúra, Hurbana a dobrovoľníkov
z buričstva, šírenia komunizmu, popudzovania proti šľachte – za to, že
pranierovali tých, ktorí páchali na roľníkoch krivdy.39
Hurban koncom augusta, teda už v období, keď sa dozvedel o porážke
maďarskej armády, spoločne so Štúrom a spolupracovníkmi obnovil agitáciu
v Novom Meste nad Váhom a Zemianskom Podhradí. U vyčerpaného
Hurbana však nanovo prepukla choroba – prejavovala sa únavou, slabosťou,
bolením hlavy, horúčkami. Bol nútený prerušiť verejné pôsobenie a odísť sa
liečiť do neďalekých Piešťan, kde pobudol dva týždne.
Od 17. septembra 1849 sa konala vo Viedni porada najvplyvnejších
politických a vojenských osobností o budúcnosti Uhorska. Tá závisela
prakticky od postoja k slovenskej otázke. Preto nečudo, že všetci, ktorí
sledovali prestavbu monarchie, hľadeli na ňu s napätím.40 A reagovala na to aj
slovenská politika. Na západnom a strednom Slovensku rozvinula pomerne
úspešné petičné hnutie, ktorým chcela presvedčiť kritikov, panovníka,
ministrov, že za ideou korunnej krajiny nestoja iba nacionálni radikáli, ale aj
široká slovenská verejnosť. Vo Viedni sa striedali zástupcovia slovenských
obcí, regiónov a stolíc, ktorí odovzdávali panovníkovi a ministrom petície
požadujúce oddelenie Slovenska od Uhorska a vytvorenie slovenskej
korunnej krajiny.
Hurban sa po liste od Štúra ihneď vrátil do svojho regiónu.41 Spolu
s ďalšími ľudovými dôverníkmi odišiel do Viedne koncom septembra.
Optimisticky tvrdil, že „najlepšie výhľady máme na ukončenie boja a usporiadanie
krajiny i kraja nášho“.42 Počet slovenských delegácií v hlavnom meste ríše
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narastal, nakoniec sa 10. októbra asi sto Slovákov, medzi nimi aj Hurban,
ktorý sa však už ako podozrivý symbol úmyselne držal v úzadí, zúčastnilo
audiencie u panovníka Františka Jozefa I., ktorému manifestačne odovzdali
spoločnú petíciu za povýšenie Slovenska na korunnú krajinu.
S ich odchodom z Viedne sa nádej na naplnenie tohto programu
rozplývala. Panovník a ríšska vláda nezmenila dovtedajší centralistický kurz.
Už na konci októbra 1849 sa rozhodli ponechať dovtedajší spôsob správy
v Uhorsku a nateraz zavrhli nielen možnosť vytvorenia slovenskej korunnej
krajiny, ale aj akékoľvek politické vyčlenenie Slovenska. Cisárska Viedeň
považovala moderný nacionalizmus za nebezpečenstvo pre stabilitu politiky
a monarchie. Presviedčala sama seba, že ide len o dočasný jav a že utlmením
národných ambícií sa taktiež oslabia a prekonajú rôzne protichodné záujmy
a koncepcie.
Po verdikte z Viedne evidentne ochabli aj slovenské aktivity. Ich
symbolickým zakončením bolo slávnostné rozpustenie dobrovoľníkov
v Bratislave koncom novembra 1849, ktorého sa zúčastnil i Hurban. Krátko
na to bol pozbavený verejného pôsobenia ako ľudový dôverník. Osobnou
náplasťou preňho mal byť post okresného sudcu. Túto ponuku spoločne

Rozpustenie slovenských dobrovoľníkov v Bratislave 21. novembra 1849
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so Štúrom prezieravo odmietli nielen preto, že to nebol post primeraný ich
významu, ale aj preto, že sa nechceli zaväzovať novej moci. Tak sa čoskoro
stali objektmi pozornosti tajnej polície, úradníci a publicisti ich naďalej
obviňovali z buričstva. Hurban musel svoje meno očistiť dokonca pred
súdom.43
Uprednostnil návrat na staré miesto, v máji 1850 sa s celou rodinou vrátil
do Hlbokého, kde pôsobil ako farár až do smrti. Na roky úzkosti a sklamaní
nachádzal balzam vo svojej rozrastajúcej sa rodine. Po skončení revolučného
virvaru si nachádzal čas na bilancovanie a premýšľanie o ziskoch a stratách.
Nepochybne si tak nepredstavoval ani roky 1848/1849, ani ich konečný
výsledok, ktorý nahrával opäť starým vrstvám.
Hurban už nikdy viac nehral v slovenskej politike takú jedinečnú
a vplyvnú rolu ako počas revolúcie, keď sa stal jej stelesnením. Oprávnene,
lebo najvytrvalejšie a najodvážnejšie presadzoval ideu, že perspektíva
slovenského národa sa môže naplno rozvinúť len v prípade vyčlenenia jeho
územia, len ak sa zo Slovenska zriadi politický útvar s vlastnými výkonnými
a zastupiteľskými inštitúciami. Tieto orgány dostávali v oficiálnych
dokumentoch rôzne označenia. Podarilo sa zorganizovať Slovenskú
národnú radu, na čele ktorej stál J. M. Hurban a ktorá sa deklarovala ako
reprezentantka Slovákov. Na malom povstaleckom území v septembri 1848
dokonca nakrátko prebrala aj politickú moc.
Po septembrovom povstaní sa Slovenská národná rada prezentovala
prvýkrát 18. októbra v letáku Čo kazí Slovákov, ktorý koncipoval Hurban.
Potom sa s ňou ako kolektívnym orgánom možno stretnúť už iba v niekoľkých
dokumentoch.44 Cisárska Viedeň nedôverovala národným hnutiam a ich
politickým inštitúciám, ktoré si cestou zdola zriaďovali. Považovala ich za
nevyspytateľné javy, v ktorých videla – vcelku oprávnene – základ nových
mocenských výkonných a zákonodarných centier. Na druhej strane sa
slovenské národné hnutie, na čele ktorého stáli členovia SNR, usilovalo až
do jesene 1849 vplývať na cisársku politiku tak, aby dosiahlo vytvorenie
slovenskej korunnej krajiny s vlastným parlamentom a vládou. Tieto orgány
mali nadviazať na činnosť Slovenskej národnej rady z čias povstania. Hoci
bolo toto úsilie neúspešné, slovenské vlastenecké prostredie uchovávalo
tradíciu SNR z roku 1848 ako symbol chvíľ nádejí, keď sa Slováci prvýkrát
pokúsili o vydobytie národnej slobody a o jej potvrdenie vlastným politickým
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orgánom. O živosti tejto tradície svedčí tiež fakt, že v roku 1914, keď sa
pokúsili slovenské politické prúdy utvoriť celonárodný orgán, spontánne
siahli po názve Slovenská národná rada. Realitou sa stala v jeseni 1918.
Jozef Miloslav Hurban sa po celý život vracal k revolučnému dvojročiu
1848/1849, analyzoval ho natoľko, že sa stal jeho hlavným uchovávateľom
v pamäti. Hurbanove návraty vyvrcholili napísaním biografických prác
Ľudovít Štúr – Rozpomienky, v ktorej vzdal hold svojmu nebohému priateľovi,
pričom svoj podiel na slovenskom národnom pohybe taktne potlačil do
úzadia. Taktiež týmto dielom ukázal, že cesta k hlbšej slobode človeka
môže viesť len súbežným naplňovaním občianskej, sociálnej a národnej
emancipácie.
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V politike porevolučného obdobia
Milan Podrimavský
Výsledky revolučných pohybov v habsburskej monarchii nemohli
uspokojiť ambície a snahy potlačených národov. Nastolenie
neoabsolutstického vládneho režimu po odvolaní oktrojovanej ústavy
z marca 1849 patentmi panovníka v decembri 1851 znemožňovalo ďalšie
politické a verejné aktivity ich reprezentácií. V slovenskom národnom živote
nastalo obdobie „hluchoty a nemoty“.
Jozef Miloslav Hurban sa musel nútene prispôsobiť daným okolnostiam
a mocenskému obmedzeniu verejného účinkovania. On i Ľudovít Štúr boli
totiž pod policajným dozorom ako osoby, ktorých pôsobenie je z hľadiska
štátnej moci nežiaduce. Preto Hurban odsunul politickú oblasť načas do
úzadia a venoval sa cirkevným a náboženským otázkam. Pravda, aj v tejto
ťažiskovej sfére vystupoval s politickými náhľadmi a zámermi, nastoľoval
problematiku, ktorá sa bezprostredne viazala na uplatňovanie práv
slovenských evanjelikov na pôde ich zborov i celej štruktúry zložiek a grémií
cirkvi.
Uvedomoval si, že nevyriešená naďalej ostávala národnostná otázka.
Zodpovedne bolo treba tiež vyhodnotiť skúsenosti z revolúcie, aby sa
mohli zohľadňovať a argumentačne využívať v ďalších emancipačných
snahách. Určitý priestor na vyjadrenie politických stanovísk Hurbanovi
spočiatku mohla ešte poskytovať tlač. V roku 1851 publikoval anonymne
vo Vídeňskom denníku polemické state1, kde obhajoval právo Slovákov ako
svojbytného subjektu stať sa jedným z národných celkov centralisticky
usporiadanej monarchie. Zo zásadných dôvodov pokladal za nevyhnutné,
aby Slováci trvali na prirodzenoprávnom princípe uznania svojej národnej
individuality. Pri uplatnení princípu historicko-politických individualít
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a ich federatívneho zväzku by totiž naďalej jestvovala hegemónia Maďarov
v Uhorsku, a tak by sa myšlienka národnej rovnoprávnosti nemohla v praxi
uskutočniť. Napriek nesplneným prísľubom dynastie počas revolúcie
videl za danej konštelácie síl východisko pre Slovákov predsa len v novom
konštitučnom usporiadaní jednotnej a centralizovanej ríše – Slováci v nej mali
byť oficiálne uznaní za národnú individualitu rovnoprávnu s ostatnými:
„...centralisace ve smyslu mírném jest jediná cesta, kterou může rovnoprávnost
rakouských národností do života vstoupiti. Toto jest náhled slovenský.“2
Politický kontext mali viaceré podujatia, na ktorých sa ako popredná
postava podieľal aj J. M. Hurban. Je príznačné, že na schôdzi osobností
zastupujúcich evanjelickú i katolícku zložku v roku 1851 v Bratislave,
ktorá rozhodla o úprave štúrovskej spisovnej slovenčiny, sa zúčastnil spolu
s Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom. Chceli tak prispieť k dotvoreniu ich
významného spoločného počinu z roku 1843. Prijatím dohody sa zasadili za
utvrdenie jednotnej spisovnej normy
národného jazyka, a tým za prekonanie
dovtedajšieho neželateľného stavu.
Bol to dôležitý krok k ďalšiemu
pestovaniu a upevňovaniu funkcií
jedného z dominantných atribútov
národnej identity.		
V čase umŕtvenia verejných
aktivít sa J. M. Hurban zaslúžil
o slávnostné odhalenie pomníka
básnikovi Jánovi Hollému v Dobrej
Vode 11. mája 1854, kde na stretnutí
popredných národných a kultúrnych
činiteľov
predniesol
zdravicu.
Podujatie vnímali súčasníci ako
významnú
národnú
slávnosť
a tiež ako príležitosť na neoficiálne
rozhovory o otázkach stavu národného
života.3 Hurban tiež podporoval
podnety, ktoré mali na zreteli potrebu
svokrovi Samuelovi Jurkovičovi
založenia
celonárodnej
kultúrnej List Hurbana
o smrti Ľudovíta Štúra (1856)
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ustanovizne buď oživením spolku Tatrín, alebo založením Matice slovenskej
podľa vzoru iných slovanských národov. 					
Podmienky na nový rozmach slovenskej politiky nastali až v čase, keď
sa habsburská ríša po vojenskej porážke v severotalianskych provinciách
v roku 1859 ocitla vo vnútropolitickej kríze. Cisár František Jozef I. prisľúbil
opätovné zavedenie ústavných pomerov v štáte aj s úpravami v oblasti
národnostných vzťahov. Práve táto skutočnosť vzbudila u J. M. Hurbana
presvedčenie, že ide o jedinečnú situáciu, ktorá môže priniesť pre Slovákov
významné zmeny. Predpokladom bolo, že sa sami prejavia politickými
postojmi a činmi, aby dali na vedomie svoje potreby a požiadavky
na zabezpečenie vlastného budúceho rozvoja. V roku 1860 sa J. M. Hurban
aktivizoval s vedomím, že slovenské úsilia a národnopolitický program
z revolúcie 1848 – 1849 ostávajú svojou podstatou relevantnými a treba
ich uplatniť aj v aktuálnych podmienkach s cieľom presadiť princípy
národnopolitickej subjektivity Slovákov.				
Po vydaní Októbrového diplomu (20. októbra 1860), ktorým panovník
obnovil v ríši ústavné pomery, Hurban očakával, že dôjde aj k úpravám
národnostných vzťahov a napomôže sa
priaznivejšie postavenie potláčaných
národov.4 Preto využil svoje kontakty
na vládne kruhy vo Viedni a rozhodol
sa im predostrieť vlastný návrh riešenia
slovenskej otázky. V memorande
ministerstvu vnútra z 9. februára 1861
žiadal, aby sa Slovensko politickoadministratívne konštituovalo ako
národné územie, štátoprávne vyňaté
z rámca Uhorska a včlenené v podobe
autonómnej korunnej krajiny priamo
do štruktúry habsburskej ríše. Slováci
mali mať osobitný snem a zastúpenie
v Ríšskej rade, ako aj vládu priamo
J. M. Hurban v 50. rokoch 19. storočia
podriadenú ústrednej rakúskej vláde
(požadoval tiež slovenské školy až po univerzitu). Zmyslom tohto kroku
malo byť odstránenie maďarskej nadvlády, Slováci sa mali stať ústavne
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uznaným štátotvorným národom a Slovensko politicko-územnou jednotkou.5
Týmto memorandom sa Hurban v čase zvýšených obáv Viedne z možného
vypuknutia ďalšej uhorskej revolúcie vrátil k východiskám slovenského
programu z rokov 1848/1849. 						
Pravda, proti Hurbanovej koncepcii orientácie na dynastiu a Viedeň,
a teda riešenia postavenia Slovákov nie v rámci Uhorska, ale v celoríšskom
rozmere, sa ozývali na slovenskej strane aj odmietavé názory. Reprezentoval
ich najmä Ján Palárik a vyznačovali sa nedôverou k panovníkovi
a Viedni – nádeje v tomto smere vkladali do dorozumenia s maďarskými
politickými silami.6 Na tejto platforme sa postupne začalo formovať
zoskupenie Nová škola slovenská.		
			
Jozef M. Hurban vo svojich koncepčných pohľadoch nestrácal zo zreteľa
ani potreby a úsilia ostatných nemaďarských národov Uhorska v kontexte
s maďarskou politikou. Povzbudivo a podnetne na neho zapôsobila aktivita
Srbov a Rumunov, ktorá viedla k usporiadaniu národných zhromaždení
a k prijatiu politických programov s požiadavkami na národnú autonómiu.
Takýto postup pokladal za nevyhnutný aj u Slovákov. 		
Založenie politického časopisu Pešťbudínske vedomosti v polovici marca
1861 bolo mimoriadne významným počinom, avšak do volebného zápasu
o miesta v dolnej komore novozriadeného dvojkomorového uhorského
snemu už noviny nemohli účinne zasiahnuť. Zo slovenských kandidátov,
medzi ktorými bol aj Hurban, nezískal poslanecké kreslo nikto. Činorodosť
Hurbana bola aj napriek tomu viditeľná, jeho iniciatívy svedčili o tom, že
dbal, aby slovenskí politickí činitelia, hoci pôsobili v rozličných oblastiach
Uhorska, dokázali spoločne rozvinúť potrebné aktivity. Tie napokon viedli
ku kľúčovému podujatiu, aké dovtedy slovenský politický život nepoznal.
V tomto smere integrujúco pôsobili práve Pešťbudínske vedomosti, ktoré
uverejňovali zásadné state o charaktere pripravovaného národného programu,
osvetľovali poslanie celonárodnej akcie a vyzývali, aby sa na nej zúčastnili
zástupcovia slovenských mestečiek a obcí zo všetkých oblastí.		
Slovenské národné zhromaždenie 6. – 7. júna 1861 v Turčianskom
Sv. Martine, ktoré prijalo dokument Memorandum národa slovenského,
bolo aj dielom J. M. Hurbana. Zasadzoval sa nielen za jeho uskutočnenie,
ale rokovaniu reprezentatívneho národného fóra vtlačil aj pečať svojich
skúseností z verejného diania, svojho chápania spoločenských hodnôt,
súradníc politického myslenia, ideovej orientácie a národného programu.
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Na zhromaždení totiž vystúpil s viacerými iniciatívnymi návrhmi,
ktoré po obsahovej stránke prispeli k dotvoreniu textu Memoranda
a uznesení. V obšírnej reči zdôraznil, že uhorské zákony sú výrazom snáh
Maďarov o nadvládu a „národov nemaďarských záujmy urážajú“. Poukázal
na neochotu maďarskej politiky pristúpiť po revolúcii na korektné
riešenie národnostnej otázky, na označovanie slovenského emancipačného
pohybu za „panslavizmus“ a „zradu vlasti“. V memorandovej akcii
videl nádejný začiatok nového dvíhania národa zo stavu pasívneho
podrobovania sa k sebavedomým skutkom v záujme a za spoluúčasti
všetkých jeho sociálnych zložiek. Podčiarkol, že takto chápaný „slobodný
národ má právo samostatne myslieť a samostatné politiky, ako sa hovorí, robiť,
na verejných života národného pohyboch živú účasť brať.“ 		
Práve na národnom fóre, akého sa prvýkrát zúčastnili aj príslušníci
slovenskej šľachty, vyzdvihol Hurban v tejto súvislosti dôležitosť funkcie
národnej politickej reprezentácie pre potreby usmerňovania emancipačného
vývinu a formovania národnej spoločnosti. Konštituovanie čelnej politickej
garnitúry bolo v jeho chápaní otázkou „o vyššej politike, o správe národa
a zastupiteľstve vo svete a pred ním samým“. Vyslovil názor, že nárokom na
plnenie tohto poslania môže v daných pomeroch zodpovedať len šľachta,
ktorá je preto „povolaná v národe stráž držať nad politickými pokladmi jeho a ja,
vykričaný komunista, srdcom i ústami to vyznávam, že šľachta naša musí byť národu
získaná, ak má národ náš skvitnúť!“ Nepokladal za primerané a účelné, aby na
čele národnej politiky stálo kňažstvo, meštianstvo či roľníctvo.
Práve príslušníci šľachty mali byť totiž, podľa neho, vzhľadom na
postavenie v spoločnosti a skúsenosti z pôsobenia na úradníckych postoch
pri riadení a správe verejných záležitostí povolaní, aby „stali sa zástupcami
národa svojho a nášho“. Hurban mal pri tom na zreteli predovšetkým
plnohodnotnú emancipáciu národa v jeho celostnej štruktúre so všetkými
sociálnymi vrstvami. Hoci sa pôvodom slovenská šľachta ako stav v podstate
„zhungarizovala“, predsa však najmä vplyv zemianstva na ľudové vrstvy
bol značný a udržiavaný dejinnou tradíciou. Vedel si preto predstaviť jej
možnú budúcnosť a pôsobenie v želanom smere a v polohe organickej
súčasti slovenskej spoločnosti. Pravda, realita nedávala nádej, že by šľachta
radikálne zmenila svoju dovtedajšiu „štátotvornú“ uhorskú platformu
a identifikovala sa so slovenským emancipačným programom v politickom
i nacionálnom zmysle.
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Jozef M. Hurban si dobre uvedomoval, že je potrebné prijať nový
národnopolitický program s požiadavkami, ktorý by nadväzoval na
Žiadosti slovenského národa z roku 1848, pričom by už svojou podstatou
a obsahom zodpovedal aktuálnym pomerom v štáte. V nich sa mal na úrovni
štátoprávnej koncepcie založiť jeho zmysel a v danom rámci požadovať
uznanie národných práv. Preto poučený skúsenosťami z neuskutočnených
prísľubov viedenského dvora v revolúcii vyslovil aj na jeho adresu výzvu:
„My chceme čin. Všetko to chceme, čo majú národy druhé... My chceme vedieť,
ktorý kúsok zeme na šírom svete je slovenský kúsok zeme!“ Týmto výrokom
jednoznačne podporil ťažiskovú požiadavku na presné právne definovanie
i pomenovanie slovenského národného územia. Svoje pozície v tomto
smere obhajoval aj ako člen výboru, ktorý zhromaždenie zvolilo na
prípravu konečného textu dokumentu.					
Podčiarkol, že účinná obrana proti národnému útlaku a primerané
riešenie slovenskej otázky v rámci Uhorska sú možné len za predpokladu
solidárneho postoja so všetkými potlačenými národmi na obranu svojich
spoločných záujmov. Navrhol, aby zhromaždenie takúto solidaritu verejne
deklarovalo.7 									
Pri posudzovaní otázky, komu adresovať Memorandum (panovník,
uhorský snem), nesúhlasil s takticky motivovaným vyslovením
„neobmedzenej dôvery“ snemu. Rešpektoval však väčšinové rozhodnutie
predložiť dokument len zákonodarnému zboru, hoci sa s týmto postupom
nestotožnil, keďže za najvyššiu autoritu Uhorska pokladal kráľa. Naznačil
zároveň, že ak by snem Memorandum prijať nechcel, stále je možné apelovať
u panovníka. 								
Záležalo mu na dôstojnej podobe predkladania národnopolitických
požiadaviek. Navrhol, aby sa s Memorandom vyslala deputácia v takom
zložení, ktoré bude výrazom vážnosti národného zhromaždenia,
pričom vyjadril ochotu stať sa jej členom.8 Na návrh Viliama PaulinyhoTótha zhromaždenie zvolilo Stály národný výbor s predsedom Jánom
Franciscim a 22 členmi. Dôvera k J. M. Hurbanovi prejavená jeho voľbou
do tohto výboru mala zároveň symbolický význam – po účinkovaní na
čele Slovenskej národnej rady v revolúcii 1848 – 1849 mohol pôsobiť
aj v druhom slovenskom národnopolitickom orgáne. Po akte voľby
sám navrhol, aby sa dokumenty zhromaždenia s osobitným prípisom
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poslali oficiálnou cestou aj orgánom Rusínov, Rumunov, Srbov
a Chorvátov, čo zhromaždenie jednomyseľne schválilo.			
Poslanie zhromaždenia nevidel J. M. Hurban len v úzko politickej
polohe, ale v obsažnejšom národnoemancipačnom rozmere. Svedčí o tom
jeho schválený podnet, aby sa Stály národný výbor zaoberal taktiež potrebou
zakladať hospodárske spolky a hospodárske časopisy s cieľom zveľaďovať
v národe hospodárstvo, priemysel a obchod. Pokladal za primerané, aby
zhromaždenie vyslovilo vďaku národa hostiteľskému mestu Turčiansky

Hurban ako člen memorandového vyslanectva v Pešti v roku 1861 (sediaci druhý zľava)

Svätý Martin za záslužný počin, ktorý bude navždy patriť do pamäti národa,
čo účastníci všeobecným súhlasom prijali. Pôsobivo vyznelo jeho záverečné
vystúpenie, keď porovnával zhromaždenie „tridsať šuhajcov“ v Liptovskom
Sv. Mikuláši v máji 1848 s množstvom prítomných v Martine a vyzdvihol
J. Francisciho (s poukázaním na jeho účinkovanie v rokoch 1848 – 1849) za
dôstojné naplnenie úlohy predsedu zhromaždenia.9				
Hurban bol jedným zo 16 signatárov originálneho textu Memoranda
národa slovenského i členom deputácie, ktorá pod vedením Jána Francisciho
odovzdala 27. júna 1861 tento dokument do rúk vtedajšieho predsedu
poslaneckej snemovne Kolomana Tiszu.10
110

V politike porevolučného obdobia

Uhorský snem, ktorý už začal v tomto období pripravovať národnostný
zákon, panovník v auguste 1861 rozpustil. Memorandum tak ostalo bez
oficiálnej odozvy zákonodarného zboru. Výrazne sa však prejavila kampaň,
ktorú viedli maďarské politické kruhy na ústrednej úrovni a s osobitným
zacielením v slovenských stoliciach, aby diskreditovali Memorandum,
jeho zmysel a poslanie, ako aj opodstatnenosť úsilí celého slovenského
politického a emancipačného pohybu. Organizovali v súčinnosti
s miestnymi úradmi podpisové akcie, aby občania odsúdili Memorandum
a jeho politický program.11 Proti takémuto pokusu priamo v Hlbokom, kde
sa vyvíjal nátlak a stupňovali vyhrážky voči obyvateľom, Hurban verejne
protestoval. Odmietol také hodnotenie Memoranda, ktoré jeho požiadavky
na zriadenie Hornouhorského slovenského Okolia v duchu zásady národnej
rovnoprávnosti vykladalo skreslene.12					
V danej situácii sa preto stala aktuálnou cesta, ktorú pokladal J. M. Hurban
od začiatku za správnu. Poprední činitelia prijali rozhodnutie, aby slovenské
požiadavky predostrela deputácia vedená biskupom Štefanom Moysesom,
ktorej členom sa stal aj Hurban. Na audiencii 12. decembra 1861 vo Viedni
odovzdala do rúk cisára Františka Jozefa I. dvojitý dokument známy pod
názvom Viedenské memorandum slovenské. V Prestolnom prosbopise s prílohou
Memoranda národa slovenského sa obrátili na panovníka, aby na základe svojej
právomoci uskutočnil potrebné kroky a udelil privilégium na vytvorenie
samosprávneho národno-územného útvaru pod názvom Hornouhorské
slovenské Okolie (Dištrikt). Zároveň predložili aj Návrh na privilegiálnu
listinu na zriadenie a organizáciu tohto útvaru. Hurbanova myšlienka
korunnej krajiny tak nadobudla konkrétne obrysy. Panovník rozhodnutie
o tomto zámere, proti ktorému sa postavili maďarskí činitelia z ústredných
uhorských inštitúcií, odložil, neskôr prisľúbil celú záležitosť národnostnej
problematiky riešiť až po zvolení nového snemu.			
Účasť v memorandových akciách patrila k vrcholom Hurbanovho
politického účinkovania, keďže v nich prezentoval svoje koncepčné
pohľady na slovenský politickoemancipačný program. Stál jednoznačne za
principiálnymi požiadavkami Memoranda národa slovenského a svoje postoje
odôvodňoval aj skúsenosťami z revolučných rokov 1848 – 1849.		
Meno J. M. Hurbana sa významným spôsobom spája aj s pôsobením
jedného z výdobytkov Memoranda – Matice slovenskej, reprezentatívnej
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národno-kultúrnej ustanovizne, keďže patril k jej zakladateľom. Svojou
autoritou a angažovanosťou ju zároveň „ideovo, odborne i kultúrnopoliticky
profiloval, reprezentoval ju na najvyšších fórach habsburskej monarchie, šíril jej dobré
meno na Slovensku i v celej slovanskej Európe, pomáhal budovať a rozmnožovať
pôsobnosť i činnosť Matice“.13 Hurbanove zásluhy v celom prípravnom procese
konštituovania Matice slovenskej
a jeho vzťah k Turčianskemu
Sv. Martinu ocenilo mesto ešte v júli
1863 udelením diplomu čestného
mešťana. Na ustanovujúcom valnom
zhromaždení MS 4. augusta 1863,
kde Hurban aj prehovoril, ho zvolili
za člena jej výboru a toto poverenie
si plnil s príznačným zanietením
a zodpovednosťou.		
Pravda, z poslania a funkcie
Matice slovenskej v národnom živote
vyplývalo, že hoci podľa stanov
bola
ustanovizňou
kultúrneho
charakteru a jedinou inštitúciou
s účinkovaním v celonárodnom
rámci, dosah jej činnosti mal
v uhorských podmienkach výrazné
a špecifické politické konotácie,
Vyšívaný obal Stanov Matice Slovenskej (1863) lebo súčasníci ju zakladali a chápali
ako reprezentantku národnej svojbytnosti a identity. Z hľadiska vládnej
moci boli preto činovníci a členovia MS politicky podozrivé, nespoľahlivé
a proti záujmom štátu konajúce osoby, čo sa obzvlášť týkalo najmä takých
popredných a všeobecne známych postáv, akou bol aj J. M. Hurban.
Po prehratej vojne Rakúska s Pruskom sa Hurban stal členom matičnej
delegácie, ktorá na audiencii 11. októbra 1866 vyjadrila Františkovi Jozefovi I. –
zakladajúcemu členovi MS s príspevkom 1 000 zlatých – vernosť slovenského
národa v nádeji, že tak získa cisárovu náklonnosť k slovenským požiadavkám
a potrebám. Bolo to posledné Hurbanovo osobné stretnutie s cisárom, ktorého
diplomaticky vyjadrený prísľub, že na Slovákov bude pamätať pri každej
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príležitosti, sa čoskoro pri a po vyrovnaní roku 1867 ukázal ako nezáväzné,
formálne gesto. Táto realita bola v nasledujúcom vývoji pre Hurbana ďalšou
trpkou skúsenosťou z postoja viedenského dvora voči Slovákom.		
V roku 1867 vyšiel Hurban s návrhom koncepcie budovania zbierok
Múzea Matice slovenskej a spolu s Jánom Palárikom a Jurajom Slotom
ich výbor poveril vypracovať konkrétny projekt budovania muzeálnych
a knižničných zbierok. Hurban týmto činom „v prvom rade stál pri zrode
slovenského národného múzejníctva a knihovníctva“.14 V Hurbanovej sfére
politicko-ideových záujmov mali z viacerých dôvodov a hľadísk dôležité
miesto aj otázky slovensko-českých vzťahov a spolupráce, ktoré zohľadňoval
predovšetkým v súvislosti s úvahami o národnostných pomeroch
v habsburskej ríši. Bolo teda príznačné, že stál na čele delegácie Matice
slovenskej na slávnostnom položení základného kameňa Národného divadla
v Prahe 16. mája 1868. Jeho pobyt v českom hlavnom meste po dvadsiatich
rokoch mal nielen symbolické vyznenie, ale aj manifestačný charakter. Počas
neho viedol Hurban s českými predstaviteľmi rozhovory o problémoch
a zámeroch oboch národných hnutí, ktoré sa stali aktuálnymi i naliehavými
už krátko po vzniku dualistického Rakúsko-Uhorska.			
Oživenie slovenskej politiky po útlme, keď sa národné sily koncentrovali
na založenie Matice slovenskej, prišlo po zrušení ústavného provizória
v roku 1865. Prípravy na ďalšie voľby do uhorského snemu, ktoré sa konali
v novembri 1865, usmernila porada u predsedu MS Štefana Moysesa.
Rokovalo sa o spoločnom postupe, taktike a programových zásadách.
Neutvorilo sa však príslušné koordinačné ústredie, takže vedenie volebnej
kampane záviselo len od agilnosti osôb vo volebných okresoch.
O poslanecké kreslo sa uchádzalo 25 slovenských kandidátov, J. M.
Hurban vystúpil v senickom volebnom okrese, kde bolo jeho pôsobisko
a zázemie v radoch voličov. Pôvodne nezamýšľal vstúpiť do volebného
zápasu, avšak ani jeden z možných kandidátov nepredstúpil s prijateľným
programom, takže rozhodnutie prijal len krátko pred voľbami. V programe
sa zaviazal k vernosti v práci pre národ, presadzovaniu memorandového
programu z roku 1861 v súčinnosti s voličmi pri posudzovaní závažných
národných otázok.15 Pravda, výsledky volebného zápasu ho nemohli
uspokojiť, pretože ani jeden z kandidátov sa nepresadil. Uvedomoval si, že
vo svojom okrese viedol agitáciu len krátko, zatiaľ čo v prospech zvolenia
113

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady

grófa Štefana Esterházyho získavali hlasy nielen korteši so známymi
praktikami, ale účinkovala aj účelová organizácia volebného aktu.		
Štefan M. Daxner v „okružnom liste“ pod názvom K priateľom mojim! z 8.
augusta 1866, ktorým z hľadiska záujmov slovenskej politiky reagoval na
porážku Rakúska vo vojne s Pruskom, podčiarkol potrebu pripraviť sa na
očakávanú zmenu v štátnom usporiadaní monarchie. Preto v duchu
princípov programu Memoranda pokladal za nevyhnutné zabezpečiť si
„národnú správu, národnú cirkev a národnú školu“.16 Dôležitý predpoklad
naplnenia cieľa videl v spolupráci nemaďarských národov. Preto odporučil,
aby slovenskí vyslanci na jubilejné oslavy grófa Mikuláša Šubiča Zrínskeho
prerokovali v Záhrebe otázky spoločného postupu v presadzovaní národnej
autonómie. Prirodzene, Daxnerove závery a podnety Hurbana oslovili, lebo
v rovnakom zmysle hodnotil prebiehajúce udalosti aj on sám.
V novembri 1866 sa členovia výboru MS Jozef M. Hurban a Juraj Slota
zúčastnili ako delegáti Matice slovenskej na oslavách 300. výročia narodenia
M. Š. Zrínskeho, ktoré sa konali 24. – 26. novembra 1866 v Záhrebe. Hurban
mal na nich aj slávnostný prejav vyzdvihujúci zástoj južných Slovanov pri
rozvoji národného hnutia Slovákov. Na slávnostnom bankete sedel vedľa
biskupa Josipa Juraja Strossmayera, známeho obrancu Slovákov.17 Táto cesta
mala zreteľný politický kontext, keďže manifestovala spoluprácu
slovanských národov. Prezentoval sa tu stav slovenského národného života,
informovalo sa o zámeroch a úlohách emancipačného hnutia. V priaznivej
atmosfére verejných vystúpení i dôverných rozhovorov s chorvátskymi
politickými a kultúrnymi osobnosťami zazneli myšlienky o potrebe
posilňovať solidaritu a vzájomnú pomoc slovanských národov v politickom
i kultúrnom ohľade. Chorvátska strana prikladala slovenskej delegácii veľkú
vážnosť a význam, keďže jej členov chápala ako zástupcov národa. 		
Hurban pozorne sledoval snahy dynastie a viedenského dvora dosiahnuť
stabilizáciu monarchie cestou štátoprávnej dohody (tzv. vyrovnania)
s maďarskou politickou reprezentáciou. Obavy uňho vyvolávali rokovania,
z ktorých vyplývalo, že v zásadných štátoprávnych zmenách pôjde len
o nové ústavné postavenie Uhorska s dominanciou maďarského národa bez
zohľadnenia záujmov ostatných národov. Tieto jeho predpoklady sa naplnili
a príslušné právne normy z roku 1867 zakotvili vznik dualistického štátneho
útvaru s názvom Rakúsko-Uhorsko. Táto skutočnosť znamenala pre
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Hurbana a vôbec pre celú slovenskú politickú reprezentáciu zmarenie nádejí
na riešenie slovenskej otázky v štátoprávnej rovine. Zároveň sa v týchto
kruhoch umocňovalo presvedčenie, že programová platforma Memoranda
národa slovenského musí aj v nepriaznivých a nežičlivých okolnostiach ostať
zásadným a nezrušiteľným cieľom emancipačných snáh. Definovanie
národnej identity v jej hlavných atribútoch nemohlo byť totiž v nijakom
prípade oslabené, narušené či spochybnené.			
Zápas o Memorandum sa stal čoskoro aktuálnym, keď sa na konci roka
1867 začalo formovať zoskupenie Nová škola slovenská a v januári 1868
vznikol jej tlačový orgán Slovenské noviny. J. M. Hurban vystúpil dôrazne
proti snahám činiteľov Novej školy revidovať Memorandum národa slovenského
a zrieknuť sa tak programovej požiadavky národno-územnej autonómie
v podobe Hornouhorského slovenského Okolia. Táto línia nemohla byť
podľa neho zárukou presadzovania rovnoprávnosti Slovákov a Maďarov
v uhorskom štáte. Vzhľadom na potrebu dodržiavať jednotnú stratégiu
národnej politiky odmietol jej delenie na dve strany.18 Protestoval proti tomu,
že vedúci činiteľ Novej školy Ján Nepomuk Bobula spájal v Slovenských
novinách jeho meno so zámermi tohto zoskupenia, keďže sám sa
z principiálnych dôvodov nijakým spôsobom na cieľoch a postupoch Novej
školy voči maďarským politickým kruhom nepodieľal, nespolupracoval na
nich a ani s nimi nesympatizoval.
Principiálne postoje tohto subjektu orientovaného na dorozumenie
s maďarskými politickými silami bez pevného a dôsledného pridržiavania
sa princípu slovenskej národnopolitickej identity označil za mylné,
ohrozujúce záujmy národa a škodiace jeho budúcnosti. Pokladal za
neprijateľné, aby práve zo strany Novej školy vychádzala neodôvodnená
kritika kultúrnych a politických počinov generácie, ktorá stála na čele
národnoemancipačného pohybu od 40. rokov.19 Takéto stanoviská
prezentoval aj na schôdzi zástupcov Pešťbudínskych vedomostí a Slovenských
novín v novembri 1868 v Bratislave, ktorá mala v celonárodnom záujme
vyriešiť napäté vzťahy medzi dvoma tlačovými orgánmi a platformami.
Spory však, naopak, po krátkom čase ožili a pretrvávali až do rozpadu Novej
školy začiatkom roka 1875.20		
V situácii po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, keď sa národnostná
otázka stala výlučnou záležitosťou Uhorska, slovenskí politickí činitelia
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vzali s nevôľou na vedomie fakt, že legislatívne normy v tejto oblasti bude
prijímať uhorský snem už s podstatne pevnejšou pozíciou, ako ju mal do
vyrovnania. Vzhľadom na rokovania, ktoré sa viedli od roku 1866
v zákonodarnom zbore o pripravovanom národnostnom zákone, bolo
evidentné, že celá maďarská politická reprezentácia bude presadzovať len
takú právnu normu, ktorá potvrdí supremáciu maďarského národa ako
jediného štátotvorného subjektu a vyjadrí princíp, že Uhorsko je maďarským
národným štátom. Proti takejto
koncepcii podali rumunskí a srbskí
poslanci svoj návrh, aby zákon
oficiálne uznal za štátotvorné
subjekty aj nemaďarské národy,
avšak túto alternatívu maďarskí
poslanci jednoznačne odmietli. 		
Národnostný zákon, prijatý
pomerom hlasov 267 ku 24, keď proti
nemu hlasovali srbskí a rumunskí
poslanci, vstúpil do platnosti
6. decembra 1868. Jeho zmyslom bolo
znemožniť nemaďarským národom
ako celkom dosiahnutie akékoľvek
uznania. V podstate „legitimizoval
myšlienku
jednotného
maďarského
(uhorského) národa. Slovákov a iné
J. M. Hurban s manželkou Annou, dcérami
národy staval na úroveň národnostných
Ľudmilou, Želmírou, Boženou a synom
menšín, nepovažoval ich za štátotvorné
Konštantínom (60. roky 19. storočia)
subjekty. Zakotvoval rovnoprávnosť
občanov bez ohľadu na ich národnosť len ako jednotlivcov…“21 V ňom deklarované
jazykové a kultúrne práva sa tak týkali iba jednotlivých občanov, ktorí sa
hlásili k nemaďarskej národnosti. Priznávanie týchto práv nebolo pre štátne
orgány povinné a záväzné, záviselo od posúdenia a výkladu ustanovení
zákona v konkrétnej záležitosti.		
Reakcia J. M. Hurbana na národnostný zákon bola zásadná. Vychádzala
z vyhodnotenia širokého spektra mocensko-politických faktorov a dôsledkov
uplatňovania zákona pre slovenský národný život v budúcnosti. Najprv
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označil zákon za principiálne nespravodlivý a negujúci prirodzené, historicky
odôvodnené práva Slovákov a ďalších nemaďarských národov, keďže
vlastne poskytoval ochranu vládnucemu maďarskému národu, ktorý si tak
zabezpečil privilégiá v štáte.22
Uskutočnenie rakúsko-maďarského štátoprávneho vyrovnania a prijatie
národnostného zákona hodnotil Hurban predovšetkým z hľadiska
perspektív slovenského emancipačného snaženia. Chápal ich ako zlomové
udalosti s vážnym dejinným dosahom na celú habsburskú monarchiu
a osobitne na tendenciu vývoja politických a národnostných pomerov
v Uhorsku. V snahe zachytiť širší kontext súvislostí tohto dejinného procesu
a upozorniť na príčiny a následky daných skutočností uverejnil pod názvom
Čomu nás učia dejiny? v čase od 18. decembra 1868 do 30. januára 1869 seriál
siedmich článkov.
V prvom z nich mravne odsúdil 50 poslancov zo slovenských volebných
okresov za postoj k národnostnému zákonu, lebo kým zástupcovia iných
národov vystúpili za úplnú rovnoprávnosť s maďarským národom, títo
„pristali na porobu národa nášho. Žiaden z nich nevedel slova poviedať za
urovnoprávnenie Slovákov.“23 Poukázal na slabé sebauvedomenie Slovákov,
lebo na mnohých miestach podľahli falošným názorom, že Slováci nie sú
národom a dokonca ani nepatria k Slovanom.
V popieraní spoločných koreňov slovanských národov videl zámer
a snahu prekaziť šírenie myšlienok slovanskej spolupatričnosti, ktoré sa stali
ideovou oporou v ich národnooslobodzovacom zápase v strednej
a juhovýchodnej Európe. Prízvukoval aj aktuálnu platnosť jednoty
slovanského sveta a jeho spoločných záujmov: „Toto si vziať nedáme ani
politike, ani premoci surovej, ani vekom bludov a slepoty, na tom budeme stáť silno
a dúfanlivo a bezpečno.“24 Hurban si uvedomoval, že len pri jasnom
identifikovaní sa ako národ môžu Slováci rozvíjať svoje atribúty
a presadzovať svoje práva medzi ostatnými. Zdôraznil tézu, že Slováci sú
„národ taký, ako ktorýkoľvek iný národ, národ majúci svoju stálu zem, v kompaktných
hromadách, nikým nepretrhovaný bývajúci v istom diele sveta, na území, jeho
majetnosť od tisícich liet predstavujúcom, k tomu národ, čo má svoju jednu reč, svoje
zvláštne mravy, svoje dejiny, svoju cirkev, svoje povedomie osobnosti, svojich
veľkých mužov v rozvojoch kultúrnych sveta veliké slovo vodievavších i doteraz
vedúcich“.
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Z tejto skutočnosti odvodil argumenty za rovnoprávne postavenie
Slovákov aj na základe ich účasti ako svojbytnej individuality na dejinnom
vývine Uhorska.25 V takomto rámci by sa mali ďalej rozvíjať v spolupráci
s inými národmi, pretože „sily národa jednoho, bár by jak veliké boly, sotrú sa,
jesli nebudú podopierané silami jiných
národov, najmä, ak ich historia do
jednoho celku, alebo už aspoň jedným
záujmom spojila“.26 Ostrú kritiku
vyslovil na adresu príslušníkov
súvekej
generácie
pôvodom
slovenskej šľachty, že sa dopustili
„zrady
národa“
za
osobný
prospech, čo nesvedčí, „že by ste boli
zdedili vy po otcoch odvahu socialnu,
zralosť státnickú a lásku k národu po
nich!“27
Záverečná časť seriálu sa
vyznačuje tónom silnej viery
v budúcnosť Slovákov a Slovanov
napriek nežičlivým aktuálnym
pomerom. V tomto duchu sa nesie
Hurbanova výzva s mementom:
„Národy učte sa naslúchať dejinám
a pamätajte si vše to, čomu Vás ony
vyučujú. Beztrestne žiadon národ ešte
Pešťbudínske vedomosti, v ktorých Hurban
nezapomenul svojich dejín. Ale aj nech
uverejnil sériu článkov pod názvom Čomu nás
učia dejiny. Za článok z 23. januára 1869
vedia tie národy, ktoré lžou historiu
ho odsúdili na väzenie a peňažnú pokutu
iných národov falšovali, že ani toto
dielo satanské bez trestu nechané nebolo.“ Opätovne tiež vyslovil sklamanie
z postupu šľachty na sneme v otázke národnej rovnoprávnosti v štáte.
V mene národa jej dal na vedomie, že už stratila jeho dôveru.28
Predposledný z týchto článkov29 si zasluhuje osobitnú pozornosť,
pretože za jeho obsah musel J. M. Hurban čeliť trestnému stíhaniu a napokon
sa zodpovedať v procese pred porotným súdom v Pešti, ktorý sa konal
21. októbra 1869. Priebeh procesu približuje brožúra vydaná v Budíne v roku
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1869.30 Obžaloba kládla Hurbanovi za vinu, že predmetný článok „znižuje
celým svojím obsahom a predkladá k nenávideniu“ národnostný zákon z roku
1868 a že v ňom „slovenská národnosť popudzuje sa k nenávisti a nepriateľstvu
zvlášte proti Maďarom, jako aj proti ostatným v krajine bývajúcim národnosťam
a proti zemanstvu slovenského jazyka“. Štátny žalobca prezentoval výklad
konkrétnych pasáží článku tak, aby dokázal, že došlo k prečinu podľa
príslušných paragrafov tlačového zákona, a preto žiadal, aby porota vyhlásila
Hurbana za vinného.
Obranná Hurbanova reč sa niesla
v línii obšírneho vysvetľovania,
ktorým po jednotlivých bodoch
vyvracal
dôvody
obžaloby.
Odzrkadlila sa v ňom argumentačná
báza
slovenskej
reprezentácie
k nastolenému kurzu štátnej politiky
voči
nemaďarským
národom,
založenej na myšlienke jednotného
maďarského politického národa
a maďarského národného štátu. Na
základe vecných skutočností Hurban
poukázal na to, že proti rešpektovaniu
národnostného zákona nevyzýval,
ale len radil, aby bol zákonnou cestou
zmenený, čo „nie je poburovanie
k násilnému prevratu“, lebo „k tomu má
každý občan svobodného štátu právo“.
Taktiež rozviedol svoje kritické
Brožúra o procese s Hurbanom v roku 1869,
tvrdenia z článku, ktoré sa však
po
ktorom musel absolvovať päťmesačné väzenie
nedotýkali Maďarov ako národa, ale
vo Vacove
len tých poslancov, čo spolu
s poslancami zvolenými v slovenských okresoch prijali v roku 1868 taký
národnostný zákon, „ktorý slovenský národ do stavu podriadenosti, služby
a helotstva uvádza“. Konštatoval, že obžaloba „prekrúca smyseľ i slová
a podstrkuje mi výrazy a príhovory, ktoré som ja nikdy a najmenej v zažalovanom
článku použil“.
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Z hľadiska podstaty kauzy mala výpovedný rozmer so širším právnym,
politickým a národným kontextom reč obhajcu Michala Mudroňa. Podčiarkol
v nej predovšetkým, že myšlienky slobody, rovnosti a bratstva platia nielen
pre jednotlivcov, ale aj pre národy a štáty. Podporil Hurbanovu argumentáciu
právnymi rozbormi pozície a tvrdení žaloby, i rozborom skutočností, ktoré
uviedol autor v inkriminovanom článku. Dospel k záveru, že J. M. Hurban
sa nedopustil skutkov, z ktorých ho obžaloba viní.			
Politickými záujmami a dôvodmi charakterizovaná tendenčnosť procesu
jasne vyplynula z reči žalobcu, keď uviedol, že „obžalovaný, ktorý stojac už r.
1848 jakožto apoštol panslavismu v službách reakcie, v jej žolde viedol zbúrené čaty
proti svojim krajanom do boja“, aby zdôraznil maďarskou politikou negatívne
hodnotenú Hurbanovu politickú orientáciu a zástoj v revolúcii, hoci
s predmetom žaloby vôbec nesúviseli.		
Porota uznala Hurbana za vinného. Bol odsúdený na šesť mesiacov
štátneho väzenia a pokutu 238 zlatých. Trest si odpykal vo Vacove (Vác) od
6. decembra 1869 do 11. mája 1870, keď mu kráľ udelil milosť a skrátil jeho
pobyt vo väzení o 25 dní. Po vyrovnaní išlo o prvý súdny proces politického
charakteru so slovenským činiteľom. V slovenskej spoločnosti a tiež
v slovanských krajinách vzbudil veľký ohlas s prejavmi podpory a sympatií
voči Hurbanovi. Hlbočania sa nezriekli svojho farára, naopak, napísali mu
podporný list. Na slovenských farách sa zbierali podpisy za jeho omilostenie,
vládne kruhy túto akciu však hneď v zárodku udusili. Vo vedomí súčasníkov
sa Hurban stal národným martýrom, ktorý za svoje presvedčenie a činnosť
pre národ obetavo trpel, za čo mu patrí uznanie a úcta.			
V roku 1869, ešte pred procesom, vstúpil Hurban do volebného zápasu
s dlhšou agitáciou a podstatne širším a konkrétnejšie koncipovaným
programom ako pred štyrmi rokmi. Začiatkom februára organizoval so
spolupracovníkmi verejné zhromaždenie v Senici, kde prijali jeho
kandidatúru a volebný program, ktorý sa zaviazal plniť.31 Obsahoval
požiadavku úplného zrovnoprávnenia slovenského a ďalších národov
Uhorska s maďarským, vybudovanie ucelenej školskej sústavy so slovenskou
vyučovacou rečou. Tá mala pripravovať vlastnú inteligenciu, aby národ
„vradený byť mohol medzi národy vzdelané“, pričom by sa na slovenské
vzdelávacie ústavy mali zo štátnej pokladnice vyčleniť podľa dohodnutého
kľúča finančné prostriedky. Ďalej program zahŕňal požiadavku používať
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v súdnictve a vo verejnej správe materinskú reč. Z hľadiska národných
záujmov sa doň dostali aj niektoré otázky týkajúce sa armády, cirkví,
vzájomnej spolupráce národov v štáte, daňových povinností, výstavby
železníc i zahraničnej politiky, ktoré mali osloviť voličov okresu. Pravda,
program sa priamo neodvolával na Memorandum z roku 1861, avšak
všeobecná požiadavka úplnej rovnoprávnosti všetkých národov podstatu
a zmysel národnej autonómie v sebe organicky zahŕňala.
V priebehu kampane sa úradné
miesta usilovali mariť Hurbanove
aktivity. Ich snaha znemožniť mu,
aby získal poslanecký mandát,
vrcholila práve počas volieb 17. – 18.
marca 1869. Rozličnými formami
obštrukcií s použitím vojenskej
asistencie, nátlaku na voličov,
korupcie a zvláštnou organizáciou
hlasovania zo strany volebnej komisie
sa najprv podarilo zhromaždiť taký
počet hlasov pre Hurbanovho
protikandidáta Pavla Buzinkaya (aj
s časťou voličov Hurbanovho tábora),
že hlasovanie voličov verných
Hurbanovi už bolo bezpredmetné.32
Zo
slovenských
kandidátov,
hlásiacich sa k Starej škole slovenskej
(memorandistom), uspel len 1.
Prevolanie Hurbana k svojim voličom
vo voľbách v roku 1869
podpredseda Matice slovenskej
Viliam Pauliny-Tóth, ktorý počas výkonu svojho mandátu vystúpil v roku
1871 s iniciatívou založiť Slovenskú národnú stranu a stal sa jej prvým
predsedom.
Hurbanove predpovede o základnom kurze národnostnej politiky
v Uhorsku po nastolení dualizmu sa začali postupne v praxi štátnej moci
napĺňať. S príznačným rozhorčením preto sledoval aktivity úradných
predstaviteľov, stoličných funkcionárov a niektorých cirkevných kruhov,
ako aj kampane v maďarskej a prohungaristicky orientovanej slovenskej
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tlači proti existencii troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej, ktoré
vyvrcholili v rokoch 1874 – 1875. Hodnotil ich na základe poznania
dlhodobých tendencií a pomerov v Uhorsku ako súčasť snáh maďarských
politických síl realizovať strategický zámer vytvoriť z viacnárodného
Uhorska národne homogénny maďarský národný štát. Uvedomoval si
dôsledky pre slovenský národný život, ktoré vyplynuli z likvidácie gymnázií
a Matice slovenskej, pretože tieto kroky cieľavedome smerovali k oslabeniu
atribútov národnej identity a znemožneniu, aby sa Slováci v budúcnosti
mohli sebarealizovať ako svojbytný národný subjekt vo všetkých sférach
spoločenského života. Hurban verejne deklaroval v politických a kultúrnych
súvislostiach vecnú neodôvodnenosť, škodlivé úmysly a národnú
nevraživosť postupu proti slovenským kultúrnym ustanovizniam a jeho
postoje v tejto oblasti sa v maďarských kruhoch naďalej kvalifikovali ako
prejavy národnostnej prepiatosti, buričstva, štvania a úkladov proti
maďarskej štátnej myšlienke a integrite štátu. V roku 1878 dokonca Hurban
vyvinul úsilie o obnovenie Matice slovenskej, k panovníkovi ho však
nepripustili. Pamätný spis, obsahujúci prehľad utrpenia Slovákov, mohol
odovzdať len v kancelárii kabinetu (pri zatvorení MS uskutočnil podobný
neúspešný pokus o jej zachovanie aj s V. Paulinym-Tóthom).
Ťažoba pomerov v národom živote doľahla na Hurbana aj v osobnej
rovine, keď bol po druhý raz prinútený čeliť obvineniu a súdnemu stíhaniu.
Ako redaktor Cirkewných listov uverejnil totiž článok aradáčskeho farára
Leopolda Abaffyho,33 ktorý úradné miesta označili za politický. Podľa
tlačového zákona z roku 1847/1848 sa na vydávanie periodík s politickou
publicistikou vyžadovalo zloženie povinnej kaucie, čo Hurbanove Cirkewní
listy neurobili, preto v nich nebolo možné publikovať politické články.
Žalobca navyše obvinil autora príspevku z panslavizmu, nacionalizmu,
vyčítal mu jeho slovenskosť a najmä protest proti zrušeniu slovenských škôl.
Nakoniec vytkol stati celkový protimaďarský charakter.
Proces sa konal 20. apríla 1876 pred súdom v Senici. Obhajcom bol
Hurbanov priateľ Štefan Fajnor. Hurban vo svojej obhajovacej reči odmietol
tvrdenie, že predmetný článok má politický charakter, lebo sa týka záležitostí
evanjelickej cirkvi. Panslavizmus sa nemal chápať ako politická, ale ako
poetická idea. Podotkol, že v článku sa nachádza len zruba 20 politických
slov a poukázal na to, že podobné články uverejňovali nemecké, české, ba aj
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maďarské časopisy. Ani táto reč však nezabránila pokračovaniu obžaloby.
Tá postavila argumenty na takých konštrukciách, že obsah článku vychádza
z pozícií panslavizmu, slovenského nacionalizmu a odporu proti hegemónii
maďarského národa. Vzhľadom na osobu Hurbana nemohlo byť
prekvapením, že sa súd s obžalobou stotožnil, uznal Hurbana za vinného
a odsúdil ho na tri mesiace väzenia. Do väzenia v Senici nastúpil Hurban
hneď po vynesení rozsudku. Súdny zákaz postihol už predtým aj vydávanie
Cirkewných listov, ktoré posledný raz vyšli 30. júna 1875.
V období útlmu politického, verejného a kultúrneho života, ktorý nastal
po roku 1875, sa podstatne zmenil charakter aktivít nesúcich pečať
národnoemancipačného pohybu. Politické dianie sa pod tlakmi vládnej moci
dostalo do úzadia, nové úlohy vyvstali pre literárnu, žurnalistickú
a publicistickú oblasť, v ktorých sa realizoval aj Hurbanov tvorivý potenciál.
Príprava Slovenskej národnej strany na voľby do snemu v roku 1875 bola
poznačená zápasom o zachovanie Matice slovenskej a gymnázií, a tak jej
účasť vo voľbách bola nakoniec len symbolická. V roku 1878 strana prvýkrát
využila pasivitu ako formu politického protestu proti kurzu štátnej moci
v národnostnej oblasti, osobitne voči Slovákom.
Náznaky určitého obratu aspoň smerom k využitiu veľmi úzkeho
priestoru na politickom poli sa ukázali v súvislosti s voľbami v roku 1881.
Vedenie Slovenskej národnej strany sa rozhodovalo, či strana zotrvá
v pasivite alebo sa pokúsi prekonať jestvujúce limity a dá najavo, že napriek
nežičlivým pomerom slovenská politika nezľavila zo svojho strategického
zámeru dosiahnuť plnú národnú sebarealizáciu Slovákov v štáte. Na volebnej
porade Slovenskej národnej strany 28. apríla 1881 vystúpil J. M. Hurban za
senický okres a vyzdvihol iniciatívu Pavla Mudroňa, nového predsedu
strany, pripraviť po dlhšom čase takéto zhromaždenie. Význam svojej účasti
na rokovaní najvyššieho fóra strany videl predovšetkým v tom, že podporí
rozhodnutie o aktívnej účasti vo voľbách, ako aj prijatie volebného programu,
ktorý sa bude opierať o Memorandum národa slovenského z roku 1861.
V tomto zmysle Hurban zaujal stanovisko a navrhol zloženie Ústredného
volebného výboru na čele s P. Mudroňom, ktorý porada jednomyseľne
schválila.34 Pravda, ani potom nedokázala strana vo voľbách úspešne
aktivizovať svoju voličskú základňu. Napriek tomu, vystúpenie troch
kandidátov (P. Mudroň, M. Mudroň, M. Dula) vyznelo ako dôkaz, že jadro
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slovenskej politickej reprezentácie sa naďalej verejne hlási k platnosti
Memoranda ako národnopolitického programu a nestráca zo zreteľa svoje
poslanie a úlohy. O tri roky neskôr sa však strana pri voľbách vrátila k taktike
pasívnej rezistencie, keďže dôvody zaujať takúto pozíciu pokračovali.
Napriek tomu, že slovenský politický život sa v 80. rokoch manifestoval
navonok predovšetkým Národnými novinami, tlačovým orgánom Slovenskej
národnej strany, J. M. Hurban nestrácal zo zreteľa aktuálnu potrebu
bilancovania minulosti a uvažovania o strategických rámcoch genézy
národnopolitických snažení. Viedla ho k tomu zodpovednosť, aby sa vo
vedomí spoločnosti nepretrhla kontinuita emancipačného procesu
a nerezignovalo sa na výhľady do budúcnosti. Návrat do dejín mal
v Hurbanovom chápaní osvetliť konštituovanie základov politickej identity
Slovákov, potvrdiť správnosť a oprávnenosť línie utvárania a upevňovania
atribútov moderného národa, ktorú v tejto sfére reprezentovali počiny
štúrovskej generácie.

J. M. Hurban vo vacovskom väzení s prof. Romanom

Dané otázky Hurban príhodne zakomponoval do životopisného diela
Ľudovít Štúr (uverejňovali ho Slovenské pohľady v rokoch 1881 – 1884) a vo
svojich memoároch Rozpomienky (publikovali ich taktiež Slovenské pohľady
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v rokoch 1886 – 1887),35 kde ako prvý podal obšírny a ucelený výklad
slovenského boja za národnú slobodu v rokoch 1848/1849. Práve preto
vystupuje do popredia národnopolitický význam a dosah Hurbanovej
výpovede, ktoré si dobre uvedomovali už jeho súčasníci. Do uvedených prác
totiž organicky včlenil myšlienky, ktoré sa týkajú základných otázok zmyslu,
programu a praktických zámerov slovenského emancipačného hnutia
v kontexte s revolučným pohybom v habsburskej ríši a otvorením cesty
k prelomovým zmenám vo sfére uplatňovania práv a slobôd občanov
a národov.
S odstupom času sa kriticky vyjadril o postojoch panovníka
k Slovenskému povstaniu, pretože v nich videl neúprimnosť, rozpor medzi
proklamáciami o bratstve a rovnoprávnosti národov na jednej strane
a reálnymi politicko-mocenskými krokmi vzhľadom na ciele dynastie na
strane druhej. Možno povedať, že tieto Hurbanove názory boli aj výrazom
sklamania, keďže u Františka Jozefa I. sa po vyrovnaní v roku 1867 už
neprejavil ani náznak záujmu zasiahnuť v prospech zabezpečenia
prirodzených práv nemaďarských národov. Panoramatický záber na
pôsobenie Ľ. Štúra v politicko-spoločenskom a národnom kontexte vyznel
svojou ideovou koncepciou a interpretáciou historických skutočností,
ktorých viacerí významní pamätníci ešte žili, ako posolstvo, odkaz,
povzbudenie i výzva pre nasledujúce generácie, aby poučené minulými
dejmi činorodo a sebavedome pristupovali k poslaniu a úlohám v národnom
živote.36
Verejné vystupovanie s politickým nábojom J. M. Hurban zavŕšil
symbolicky v Turčianskom Sv. Martine, centre národného hnutia, kde sa na
6. júna 1886 pripravovali oslavy 25. výročia prijatia Memoranda národa
slovenského za prítomnosti početných účastníkov zo širokého okolia.
Slúžnovský úrad však verejné podujatie podľa plánovaného programu
konať znemožnil, a tak si prítomní mohli pripomenúť mimoriadnu dejinnú
udalosť len na cirkevnej pôde v evanjelickom chráme ešte pred oficiálnymi
oslavami. Hurban ako kňaz predniesol kázeň, ktorej význam a dosah
vyzdvihol aktér podujatia Jozef Škultéty v pamätnej publikácii v dôstojnom
kontexte: „O rečach Hurbanových v dejoch rokov 1848 – 49 slýchame ešte i dnes;
o reči, povedanej 1861. roku na národnom kongresse v Turč. Sv. Martine, písalo sa
i v zahraničných, menovite nemeckých novinách; mladší, nepamätajúci tamtie,
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máme dojmy na celý život z reči jeho, držanej v chráme turč. sv. martinskom 1886.
roku pri svätení pamiatky onoho národného kongressu a jeho uzavretí.“37
Obsah kázne zaznamenal jeho syn – Svetozár Hurban Vajanský
a uverejnil z nej myšlienky, ktoré vyzdvihovali mimoriadny význam
memorandového podujatia pre celé slovenské dejiny. Uviedol, že v kázni sa
odrážala viera v spravodlivosť a nádej pre národ i slová povzbudenia, ktoré
kazateľ adresoval súčasníkom: „My očakávame s vernou istotou skoré vykúpenie
nášho národa, my pevne veríme, že končiace sa stoletie zakončí i jeho muky a zahojí
rany... národy ale musia žiť, musia napredovať, a jestli sa jim niečo postaví oproti,
oni prejdú prez všetky tie hrádze. Neďaleká je spása naša.“38 Po zverejnení zákazu
osláv využili viacerí účastníci možnosť aspoň v improvizovaných
vystúpeniach pripomenúť dôstojnosť atmosféry jubilejného stretnutia a za
vynútených okolností zreteľnými náznakmi zdôraznili spätosť odkazu
celonárodnej udalosti spred štvrťstoročia s aktuálnou.
Pri príležitosti 70. narodenín J. M. Hurbana 19. marca 1887 usporiadal na
jeho poctu Spevokol v Turčianskom Sv. Martine slávnostný večierok. Oslavy
však neboli len lokálnou záležitosťou, lebo Hurbanovi prišli mnohé
pozdravné telegramy nielen od Slovákov, ale aj z Čiech a Moravy, pričom
v Prahe sa taktiež uskutočnila slávnosť na počesť jubilanta.39 Jozef Škultéty
v prednáške ocenil Hurbanove mimoriadne plodné a široko známe výsledky
za polstoročie verejnej činnosti a pripomenul jeho autoritu ako vodcovskej
osobnosti v národe, keďže Hurbanovo meno, „oživujúce slovenské duše od
prvého svojho vzniknutia, v krátkom čase dostalo význam, že je pre svojich
programom, pre nepriateľov slovenského života akousi hrúzou“.40 Uviedol, že
ťažisko Hurbanových zásluh spočíva predovšetkým v počinoch štúrovského
zoskupenia, v kňazskej a cirkevnej činnosti a v zástoji v revolučných rokoch
1848 – 1849.
Poslednú návštevu Martina uskutočnil J. M. Hurban v súvislosti
s otvorením výstavy slovenských výšiviek a obrazov českého maliara
Jaroslava Věšína 3. augusta 1887, ktorú usporiadala Živena, spolok
slovenských žien. K tomuto podujatiu, prvej slovenskej výstave vôbec,
napísal pozdravný list, v ktorom vyzdvihol skutočnosť, že hoci slovenský
národ oficiálne v zložkách verejného života Uhorska nejestvuje, Živena
„vyhliadla si ešte predsa jedon kútik bytu a jestvovania národa slovenského, kde
duch národa žije a tvorí diela umelecké, neobzerajúc sa na tých iných zástupcov
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národného bytu a nechávajúc každodenne na jeho zodpovednosť tak alebo inak
zastupovať národ svoj“. Počin Živeny označil za „trumf mocný, vyhodený voči
všetkým, čo chceli, chcejú alebo kedy chceť budú vytreť národ náš z počtu národov“.41
Na slávnostných službách Božích v evanjelickom chráme, konaných
k výstave, vyslovil v kázni myšlienky o veľkom dni v živote národa, lebo
výstava ukazuje jeho kultúrne hodnoty, ktoré sú prejavom jeho
životaschopnosti.42
Jozef Miloslav Hurban zomrel 21. februára 1888 vo veku nedožitých 71
rokov (podľa vtedajších zápisov na degeneráciu srdcových svalov). Jeho
telesné pozostatky chcela hlbocká cirkev uložiť na čestnom mieste v starom
cintoríne. Maďarské úrady to však nepovolili a už vykopaný hrob dali
zahádzať. Pochovať ho mohli len na novom cintoríne, v rade. Na jeho
pohrebe sa zúčastnilo množstvo ľudí z bližšieho i vzdialenejšieho okolia,
obrad sa teda musel konať pod holým nebom. Za smútočné zhromaždenie
sa s Hurbanom rozlúčili nitriansky senior Ján Leška, holíčsky farár Ján Boor,
v mene národa prehovoril Matúš Dula. Keď mali 8. septembra 1892 odhaliť
Hurbanovi na hlbockom cintoríne pomník, senický hlavný slúžny na pokyn
z vyšších miest akciu prekazil. Žandári obkolesili cintorín a k hrobu
nepripustili ani jeho najbližšiu rodinu.43 V reakcii na to napísal jeho syn
Svetozár Hurban Vajanský článok do Národných novín pod názvom
Hyenizmus v Uhrách, za ktorý sa dostal do väzenia.
Osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana bola v slovenskej politike po
revolúcii 1848 – 1849 trvalo prítomná a výrazne vplývala na jej ideovú
a programovú orientáciu. Pôsobil predovšetkým ako uznávaná autorita,
ktorej politické počiny a postoje v prístupe k slovenskej národnej otázke sa
opierali o hodnoty humanizmu, demokracie, spravodlivosti, o dodržiavanie
občianskych a národných práv.
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Cirkevnopolitická
a kňazsko-kazateľská činnosť
Miriam Viršinská
Na tomto mieste nemáme v úmysle predstaviť Jozefa Miloslava Hurbana
ako teológa, historika dogiem, luteránskeho systematika, ale priblížiť
jeho prácu ako významného predstaviteľa slovenskej evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, ktorý svojou činnosťou na cirkevnom aj národnom
poli bojoval proti maďarizačným tendenciám v jej radoch, a vyzdvihnúť
jeho angažovanosť v tzv. unistických a patentálnych zápasoch.
Hurban a jeho kňazské pôsobiská
„V jednej ruke kríž a v druhej meč, napred!“ Týmito slovami Svätoboja
z Hurbanovej povesti Svätoplukovci by sme mohli charakterizovať jeho
životnú cestu. Kríž symbolizuje činnosť Jozefa Miloslava v cirkevnej oblasti,
meč zasa v národnej. J. M. Hurban bol – popri svojej politickej aktivite, ktorou
spoluvytváral a predstavoval slovenskú oficiálnu politickú reprezentáciu
v 19. storočí – vyše 40 rokov kňazom evanjelickej cirkvi a. v. Z tohto dôvodu
sa mnohé jeho národné zápasy odohrávali aj na cirkevnopolitickom poli.
Jozef Miloslav Hurban vyrastal v rodine evanjelického farára
v Beckove, po skončení bratislavských štúdií sa stal najskôr kaplánom
v Brezovej u miestneho farára Pavla Marečka a neskôr kňazom v neďalekej
dedinke Hlboké. Už počas svojich študentských prázdninových ciest
sa dobre oboznámil s nitrianskym krajom, kde napokon pôsobil celý
život. Prvé kaplánske roky strávil v Brezovej. Koncom školského roka
1840 ho superintendent František Samuel Stromský ordinoval za kňaza
v bratislavskom nemeckom evanjelickom chráme. Neskôr o svojej ordinácii
poznamenal: „Tak vše sucho, tak bez nadšení, že já necítil ničeho zvláštního
k povolání svému.“1
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Ako evanjelický kňaz chcel slúžiť slovenskému národu. Avšak netušil,
do akej miery ho štúdium na skutočný život kňaza pripravilo. V tom čase
nemal o obsahu kňazského povolania ani predstavu. Štúdium teológie
bolo veľmi biedne. Dokonca sa o svojich profesoroch vyjadril, že „si činili
z kňazstva len posmech“. Aj hlavný profesor teológie na bratislavskom lýceu
Viliam Šimko si svoju „pastorálku odbavil anekdotami zo svojho kňazského
života v Trenčíne a Vsetíne“. Takto chabo teoreticky pripravený prišiel
v júni roku 1840 do Brezovej pod Bradlom. Tamojší kňaz Pavel Mareček
ho už netrpezlivo očakával a hneď po príchode ho aj požiadal, aby išiel
vyspovedať jedného chorého do Baranca. Takto sa začalo Hurbanovo
kňazské pôsobenie. Už po niekoľkomesačnom účinkovaní písal Augustovi
Horislavovi Škultétymu, že prijatím kaplánstva urobil šťastný krok; zo dňa
na deň postupne rástla dôvera a láska brezovských Slovákov k Hurbanovi;
jeho kázne zaujali až natoľko, že mu ženy nosili do kostola koláče.2
V Brezovej od roku 1840 do
roku 1843 nadobúdal Hurban
skúsenosti, vykonával cirkevnokňazskú a pastoračnú prácu. Popri
nej začínal aj s osvetovými aktivitami
– založil nedeľnú školu, knižnicu,
spolok miernosti. Usiloval sa
o založenie pokladnice, z ktorej by
sa predplácali knihy a časopisy, a tie
by si potom požičiavali jednotliví
farári a vzdelávali sa. Pokračoval
v štúdiu, tu začal realizovať aj
svoje smelé literárne a publicistické
plány (almanach Nitra). V Brezovej
vydal prvé „pohoršenie“ – t. j. reč
pri príležitosti posviacky novej
školy v Košariskách (neskôr ju
vydal aj tlačou, 1841), kde okrem
iného hovoril o zlej situácii na
slovenských školách, ktorá je príčinou
úpadku národa, o ťažkostiach
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vtedajšieho národného vyučovania bez spolkov, novín, kníh.3 Svoje prvé
účinkovanie v Brezovej v cirkevnej oblasti zhodnotil takto: „Jako kaplán
strávil sem 3 roky na Brezové v práci pastorální, obšírné, ale jen povrchní;
o tolik intenzívnejší byl ruch mnou způsobený v národno-literárním smyslu.“4
Zaujímavosťou je, že v máji 1844 si Brezovania nezvolili za nového
kňaza Hurbana, ale svojho rodáka Tomáša Hroša, ktorý bol v Brezovej o päť
rokov skôr kaplánom ako Hurban a zároveň bol aj zaťom zosnulého farára
Pavla Marečka. V júni 1843 sa Hurban stal farárom v Hlbokom. Od začiatku
svojho tamojšieho pôsobenia pokračoval v práci, ktorú začal už v brezovskej
cirkvi, usiloval sa o pozdvihnutie zaostalého a spustnutého cirkevného
zboru. Pričinil sa o obnovu kostola,
získanie nového organu, nových
cirkevných zvonov, o premenu
miestneho
pohostinstva
na
školskú budovu. Okrem práce
v hlbockom cirkevnom zbore
sa aktívne zúčastňoval aj na
činnosti v Nitrianskom senioráte.
V roku 1846 bol zvolený za
dekana škôl, bol pravidelným
členom seniorálnych konventov.
Boj proti únii
V Hlbokom na seba Hurban
upozornil veľmi výrazne aj svojím
bojom proti tzv. únii, spojeniu
uhorských luteránov a kalvínov.
V roku 1840 sa generálnym
inšpektorom evanjelickej cirkvi
v Uhorsku stal gróf Karol Zai.
Od začiatku bol podporovateľom
spojenia slovenských luteránov
a maďarských kalvínov. Od 40.
rokov sa cesta k únii pripravovala
najskôr v časopisoch a rôznych
spisoch. V roku 1842 začal

„Unia“ – cirkevný polemický spis proti
zjednoteniu slovenských evanjelikov
s maďarskými kalvínmi
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vychádzať maďarský unistický cirkevný časopis Protestáns egyházi és
iskolai lap (Protestantský cirkevný a školský časopis), v tom istom roku
vyšiel prounistický spis bratislavského farára a profesora teológie Viliama
Šimku s názvom Egyházi únió (Cirkevná únia). Autor v ňom v piatich
častiach rozoberá dejiny luteranizmu v Uhorsku, rozkol kalvínov
a luteránov, pričom sa usiluje vysvetliť, prečo sa Maďari priklonili
k reformovanej cirkvi a Slováci k evanjelickej cirkvi a. v. Takisto poukazuje
na unistické pokusy v minulosti a na to, čo by spojenie protestantov
znamenalo pre Uhorsko. Neskôr sa idea únie stala predmetom rokovaní
na seniorálnych, dištriktuálnych a generálnych konventoch. 		
Hurban sledoval tento pohyb v cirkvi s veľkým záujmom. Usiloval sa
preštudovať všetko, aby sa sám presvedčil, či medzi luteránmi a kalvínmi
skutočne existujú len nepatrné rozdiely, ktorých prekonanie v konečnom
dôsledku umožní ich spojenie. Preto sa podrobne oboznamoval s históriou
evanjelickej cirkvi a. v., čítal vieroučné spisy. Výsledkom bolo vydanie
vlastného cirkevného spisu Unia čili spojení lutheránů s kalvíny v Uhrách
(Budín, 1846). V tomto diele určenom slovenskému evanjelictvu sa usiloval
objasniť dôvody, ktoré viedli k rozkolu protestantov a na základe ktorých
nie je ich opätovné spojenie možné. V práci sa od podstaty samotného
náboženstva, kresťanstva, dejín kresťanstva, reformácie, cez vysvetlenia,
prečo sa Slováci stali luteránmi a Maďari kalvínmi, a cez priblíženie
prvých pokusov o úniu dostal až do svojej súčasnosti. 		
Napriek tomu, že v spise Unia bojoval najmä za zachovanie luteránskej
viery a učenia, nemohol obísť ani otázku jazyka a národnosti, keďže jedným
z cieľov vytvorenia únie bola práve maďarizácia. Podľa neho bola únia
výsledkom snaženia „svetských pánov a niektorých zosvetštelých kňazov“.
Hurban o generálnom inšpektorovi Karolovi Zaiovi zdôraznil, že preňho
nebolo tým najdôležitejším náboženstvo, ale Maďarstvo: „Nebuďme vraj ani
židia, ani kresťania, ani katolíci, ani protestanti, ani staroverci, ale Maďari!“5 Týmto
Zaiovým výrokom vtedajší odporcovia únie poukazovali na jej pravú podstatu
a cieľ – maďarizáciu v radoch slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.		
Úniou by Slováci stratili prevahu medzi uhorskými evanjelikmi a. v. a stali
by sa menšinou v radoch uhorskej protestantskej cirkvi. Evanjelická cirkev
bola pritom z národného hľadiska veľmi významná. Svojou demokratickou
organizáciou založenou na samosprávnom princípe neumožňovala rýchly
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postup maďarizácie, svoju rolu zohrávalo aj používanie slovakizovanej
češtiny v jej radoch. Podľa Hurbana únia nemala len teologické pozadie, ale
aj politické. Kalvinizmus by sa stal nástrojom maďarizácie: „Odkedy vznikla
v Uhrách tá myšlienka, aby bol len jeden jazyk, totižto maďarský, odvtedy sa zjavilo
aj to usilovanie, aby sa cirkev spojila s kalvínmi, aby bola aj jedna cirkev, ako ju mnohí
menujú ‚maďarská viera‘.“6 Práve kalvinizmus mal „zlomiť“ nemaďarské
jazyky v Uhorsku a vzdaním sa slovenčiny mali slovenskí evanjelici a. v.
priniesť „obeť v prospech uhorskej vlasti“.7
Hurban publikoval aj ďalšie diela, v ktorých reagoval na úniu.
V Zneuctení památky Dr. M. Luthera skrze V. Šimku (Prešporok, 1846)
reagoval na Šimkovu kázeň pri príležitosti 300-ročnej pamiatky Lutherovej
smrti, keď v nej Šimko obvinil Hurbana z mysticizmu a jeho dielo
označil za výtvor pod vplyvom hegelianizmu mätúceho rozum. Hurban
v reakcii opätovne varoval pred nebezpečenstvom únie a vyvracal
nepravdy podané Šimkom, podľa ktorého napríklad luteránstvo aj
kalvínstvo vraj žiadalo a chcelo úniu. Takisto pripomenul Šimkovi, že ku
kazateľnici nepatria boje o teologické otázky a o slovenčinu.
Rovnako ostro Hurban odpovedal na brožúru Nepředpojaté náhledy o unii
evanjeliků aug. a helv. vyznání v království Uherském vydanú Karolom Zaiom
(Prešporok, 1846). V Odpovědi na nepředpojaté náhledy o unii grófa Karla Zayho
(Skalica, 1847) napomenul pôvodcu, že k rozprave o teologických otázkach
je nevyhnutné teologické vzdelanie, ktorým Zai nedisponoval, a pripomenul
mu, že ak píše pre Slovákov, má sa naučiť po slovensky. Nespokojný bol aj
s faktom, že Zaiov spis preložil slovenský farár Karol Adamiš (s. 21).
Svojou aktivitou proti únii sa Hurban dostal až pred dištriktuálny
konvent Preddunajského dištriktu konajúci sa 15. júla 1846, ktorý ho
obžaloval v piatich bodoch. Prešporská cirkev podala žalobu za to, že
ju Hurban obvinil z nevery a profesorov evanjelického lýcea z ateizmu,
že sa vysmieval z maďarskej národnosti a zákona, a že sa vo svojich
spisoch usiloval podkopať základy protestantizmu. Konvent rozhodol, že
v spolupráci s Nitrianskym seniorátom sa ustanoví komisia, ktorá mala
vyšetriť niektoré jeho výroky publikované v Unii. Ak by sa vyšetrovaním
dokázala Hurbanova vina, mal byť zbavený kňazského úradu.
Rozhodujúci nitriansky seniorálny konvent, na ktorom sa mala ustanoviť
komisia, sa konal o rok neskôr, 30. júna 1847 v Novom Meste nad Váhom.
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Konvent určil komisiu, tá mala preskúmať Hurbanovu Uniu do ďalšieho
zasadnutia plánovaného na rok 1848. Do konečného rozsudku v nasledujúcom
roku zasiahla revolúcia. Pod vplyvom revolučných udalostí konvent konajúci
sa 19. júna 1848 vo Vrbovom
rozhodol o zbavení Hurbana
kňazského úradu a nariadil
podať naňho novú obžalobu
z vlastizrady. V jeho hlbockom
pôsobisku bol vymenovaný nový
farár Juraj Mošteňan. V priebehu
revolúcie aj bezprostredne po nej
sa Hurban do Hlbokého nemohol
vrátiť, keďže bol pod policajným
dozorom. Preto sa dočasne aj
s rodinou uchýlil do Brezovej.
Až na zakročenie samotného
cisára v máji 1850 ho opätovne
uviedli do kňazského úradu
v Hlbokom. Ako „odmenu“
za svoju vernosť panovníkovi
v revolučných časoch dostal teda
späť svoju maličkú faru.
V
50.
rokoch
sústredil
Hurban svoju činnosť najmä na
Hurbanova publikácia Náuka náboženství
materiálne a duchovné povznesie
kresťanského, za ktorú mu lipská univerzita
svojho zboru. Pri príležitosti 70.
udelila doktorát
výročia vysvätenia hlbockého
kostola sa zaslúžil o jeho renováciu, získal preň nový organ, oltár, nechal
opraviť kostolnú vežu. Mimoriadnu pozornosť venoval výchove mladých
a školským otázkam. Zúčastňoval sa aktívne nitrianskych seniorálnych
rokovaní, v roku 1851 kandidoval na post nitrianskeho seniora, avšak
neúspešne. V roku 1853 sa stiahol do ústrania, už sa nezúčastňoval ani
seniorálnych zasadnutí. Obdobie rokov 1853 – 1856 venoval hlavne
zborovej, cirkevnoliterárnej a publicistickej činnosti, prispieval do
zahraničných časopisov. Až v roku 1856 Hurban zase vystupoval
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na konventoch ako seniorálny notár, bol napríklad členom komisie pre
obstarávanie slovenských náboženských kníh.8
Koncom 50. rokov však opätovne aktívne vystúpil na cirkevnopolitickom
poli v tzv. patentálnych zápasoch.
Patentálne zápasy
Najprv niekoľko slov k problematike Patentu a uhorských protestantov
v druhej polovici 19. storočia. Vydanie Protestantského patentu považuje
slovenská historiografia za prvé vážne vystúpenie predstaviteľov
slovenského národného hnutia na začiatku 60. rokov 19. storočia, ktoré sa
pokladá len za predohru slovenských národno-politických aktivít v tomto
období. Avšak z pohľadu slovenských dejateľov zohral boj o Patent
mimoriadne dôležitú úlohu, na čo poukazuje aj fakt, že sa v ňom angažovali
vedúci predstavitelia slovenského politického života, ako boli Karol
Kuzmány, Jozef Miloslav Hurban alebo Michal Miloslav Hodža.
Koncom 50. rokov 19. storočia sa situácia v habsburskej monarchii stala
neudržateľnou. Zámer panovníka Františka Jozefa I. navrátiť krajinu do
predrevolučných čias sa nedal realizovať. Pokus o vytvorenie systému
osobného absolutizmu v ríši mu nevyšiel. Demokratizáciu pomerov
vybojovanú v revolúcii (napríklad zrušenie poddanstva, občianske slobody
a podobne), už nebolo možné zvrátiť. Ako najpálčivejší problém sa ukázalo
neriešenie národnostnej otázky. Po páde neoabsolutizmu, po reformách
v hospodárskej a finančnej oblasti pristúpila vláda ku kultúrnym a cirkevným
reformám, ktorými si chcela nakloniť všetky národy monarchie.
Prvým zákonným nariadením v cirkevnej oblasti bolo vydanie
Protestantského patentu9 pre protestantov Uhorska 1. septembra 1859,
oktrojovaný nariadením 2. septembra 1859. Tento cisársky výnos mal dať
protestantským cirkvám Uhorska zákonný základ na jednotnú a samosprávnu
výstavbu cirkevného poriadku podľa vzoru rakúskeho konzistoriálneho
systému.10 V uhorskom Protestantskom patente sa tak spojila tradičná
presbyteriálno-synodálna štruktúra s konzistoriálnymi prvkami. Zjednotenie
uhorských protestantov sa však týmto zákonom nepodarilo dosiahnuť.
Naopak, jeho prijatie viedlo k otvorenému odporu, čo malo viaceré dôvody
– predovšetkým cirkevnoprávne, politické a národné. Akceptácia zákona
slovenskými evanjelikmi a jeho odmietnutie zo strany Maďarov napokon
viedlo ku konfliktom medzi slovenskými a maďarskými protestantmi.
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V Uhorsku žilo v polovici 19. storočia asi 2 500 000 protestantov, ktorí
pozostávali jazykovo a etnicky z troch rozličných elementov: z maďarského,
nemeckého a zo slovanského (najmä slovenského). Reformovaná cirkev,
ktorej príslušníkmi boli takmer výlučne Maďari, mala okolo 1 600 000 členov.
Zo zostávajúceho počtu protestantov bolo asi 830 000 evanjelikov a. v. –
z toho približne 180 000 Maďarov, 200 000 Nemcov a 450 000 Slovákov, teda
u uhorských evanjelikov a. v. prevažoval slovanský element.
Viedeň sledovala cisárskym výnosom vlastné ciele. Evanjelická cirkev
v Uhorsku sa vymykala spod jej absolutistických metód vládnutia. Vplyv
v nej mal v rukách najmä svetský element – šľachta – ktorá si uchovávala
dedičné právo jej spravovania. Z jej radov vzišiel aj maďarský odboj rokov
1848/1849; panovnícky dvor sa teda pokúsil zaceliť trhlinu v štátnom
systéme. Oktrojovanie Patentu vyvolalo v Uhorsku vlnu rozhorčenia,
pretože sa v ňom ustanovilo, že až po ohraničenie cirkevných dištriktov
rozhodoval o vnútorných cirkevných otázkach štát. Podľa názoru prevažne
šľachtických inšpektorov videli maďarské a maďarsky ovplyvnené cirkevné
obce v počínaní štátu hrubé porušenie princípu cirkevnej autonómie. Preto
sa odporcovia Patentu nazývali autonomistami.
Stanovisko jednotlivých národností k výnosu bolo nejednotné. Vyplývalo
to z jeho jasného politického zacielenia. Viedeň si uvedomovala, že práve
v autonómnej správe uhorských protestantských cirkví sa v 30. rokoch 19.
storočia aktivizovali z radov strednej šľachty uhorských svetských
predstaviteľov evanjelickej cirkvi „najmilitantnejší nositelia idey štátnej
nezávislosti Uhorska a jeho pretvorenia na maďarský národný štát, ktorí túto ideu
veľmi tvrdo presadzovali aj vnútri cirkevného života“11. Preto odmietanie zo
strany maďarských protestantov nesmerovalo iba proti Patentu, ale nepriamo
aj proti viedenskej vláde. Patent mal vyradiť rozhodujúci podiel maďarskej
šľachty, ktorá hrala hlavnú úlohu v rozličných cirkevných grémiách
a zhromaždeniach (v seniorálnych a dištriktuálnych konventoch). To sa
malo dosiahnuť cestou potlačenia svetského elementu, ktorý na konventoch
agitoval často len politicky a len proti Viedni.
Pretože sa šľachtickí svetskí hodnostári obávali obmedzenia svojho
práva na spolurozhodovanie vo vedení cirkvi, boli práve oni tými
najhorlivejšími a najvplyvnejšími bojovníkmi proti Patentu. Napriek početnej
prevahe slovenského elementu v evanjelickej cirkvi a. v. si Maďari
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prisvojovali vedenie aj v nej. Slováci – ako aj Nemci – sa nachádzali oproti
maďarskej vládnucej vrstve v ťažkej pozícii. Hoci Slováci disponovali
v mnohých cirkevných obciach početnou väčšinou, nemohli sa napriek tomu
presadiť voči maďarskej šľachte, pretože tá ovládala riadiace orgány.
Hlavným dôvodom prijatia Patentu zo strany Slovákov bola ich nemohúcnosť
a nemožnosť presadiť sa proti maďarským svetským predstaviteľom
cirkvi.
Vydaním Protestantského patentu chcela centrálna vláda posilniť
jednotlivé národnosti – a to predovšetkým Slovákov – proti Maďarstvu. Aby
ochránila protestantov v Uhorsku pred maďarskou nadvládou, zvýšil sa
počet uhorských evanjelických (luteránskych) a reformovaných
superintendencií. Namiesto pôvodných štyroch superintendencií
(Preddunajská, Banská, Potiská, Zadunajská), ktoré boli zriadené v roku
1734 podľa nariadenia panovníka Karola III., sa vytvorilo šesť nových so
stálymi sídlami – Peštianska, Bratislavská, Prešovská, Novoverbašská,
Sarvašská a Šopronská. Pri zvýšení počtu cirkevných dištriktov sa bral ohľad
na národnostné zloženie tým, že sa spojili slovenské obce na severe
(Bratislavská superintendencia na čele s Karolom Kuzmánym) a nemecké
cirkevné obce na juhu (Novoverbašská superintendencia, Nový Verbas). Do
vydania Patentu a potom po jeho odvolaní boli hranice medzi dištriktmi
ustanovené tak, že v žiadnom z nich nemohla vzniknúť slovenská alebo
nemecká väčšina. Nové rozdelenie a zvýšenie počtu superintendencií
znamenali pre nemaďarské národy tú výhodu, že sa mohli lepšie uplatniť
v boji o svoje národné bytie a mohli kompaktnejšie vystupovať proti prevahe
maďarského elementu. 		
Opatrenia Protestantského patentu obsiahnuté v § 58 sa dotýkali všetkých
stránok života a organizácie oboch protestantských cirkví, pričom
zachovávali ich autonómne postavenie podľa zákona z roku 1791. Cirkevná
organizácia
ostávala
naďalej
trojstupňová
(farnosť,
seniorát,
superintendencia), samospráva a súdne orgány štvorstupňové (obec,
seniorát, superintendencia, generálna cirkev alebo synoda). Patentom sa
potvrdzovali dovtedajšie práva oboch protestantských cirkví autonómne si
riadiť cirkevné školstvo, hoci si štát vyhradzoval právo kontroly odbornej
úrovne vyučovania, učebníc, pripravenosti učiteľov a ich politickej
spoľahlivosti atď. Pre usmerňovanie tejto a inej kontroly sa na ministerstve
školstva a kultúry mali zriadiť osobitné oddelenia obsadené predstaviteľmi
týchto vyznaní.								
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Závažné zmeny sa uskutočnili aj v oblasti územnej organizácie
dovtedajšej cirkevnej správy a pri obsadzovaní alebo voľbe cirkevných
funkcionárov a členov samosprávnych zborov. Na všetkých úrovniach
cirkevnej správy a zastupiteľských zborov Patent obmedzil rozhodujúcu
vrchnostenskú právomoc bývalých svetských patrónov, a teda predovšetkým
šľachty. Hlavné slovo pri obsadzovaní miest sa priznalo farským obciam,
ktoré sa mali podieľať nielen na voľbe farára, učiteľa, miestnej cirkevnej
správy a zastupiteľstva, ale aj na voľbe seniorálnych a superintendenciálnych
predstavených a zastupiteľských zborov. Platnosť volieb farárov, učiteľov
a osôb v iných funkciách podliehala štátnemu potvrdeniu. Výnos zároveň
zaručoval cirkvi tajné hlasovanie a slobodu voľby do týchto funkcií. Dôležité
bolo aj to, že zabezpečoval finančnú podporu na vyrovnanie platu seniorov
a superintendentov a predpokladal pomoc chudobným zborom. Umožňoval
každých šesť rokov zvolávať synodu, ktorá mohla podávať návrhy, avšak
schvaľovanie cirkevných zákonov ostalo právom panovníka. Určoval
štipendium vo výške 600 zlatých pre študentov študujúcich v zahraničí.
Cirkvi zabezpečil právo na výchovu nielen v rodine, ale na všetkých stupňoch
škôl až po vysoké školy.
Uhorská protestantská cirkev teda neprijala cisárske nariadenie jednotne
a rozdelila sa na dva tábory – na patentalistov a autonomistov. Vo
všeobecnosti sa dá povedať, že v radoch patentalistov sa stretli protiunisti zo
40. rokov, pretože autonomisti v súlade s ich politickými ambíciami oživili
otázku únie, t. j. spojenia slovenských evanjelikov s maďarskými kalvínmi.12
Situácia v protestantskej cirkvi v Uhorsku bola mimoriadne napätá.
Jednotlivé slovenské cirkevné zbory sa podľa Patentu zriadili hneď po jeho
vydaní, zatiaľ čo autonomisti začali vyvíjať protipatentálne aktivity. To
napokon viedlo k tomu, že panovník vyhovel žiadosti maďarských
autonomistov a 15. mája 1860 vydal prípis,13 ktorým zastavil povinné
zriaďovanie cirkevných zborov podľa Patentu. Rozhodnutie o tom, či sa
protestanti podľa neho zriadia, ostalo na nich samých. Cirkevným obciam sa
na druhej strane nesmelo brániť organizovať sa podľa neho.
Po tom, čo sa Novoverbašská superintendencia zriadená podľa Patentu
opätovne včlenila do Montanskej superintendencie, ostala v Uhorsku
patentálne zriadená už len Bratislavská (prešporská) superintendencia
na čele s Karolom Kuzmánym, ktorá sa – „pod ochranou viedenského dvora
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s ohľadom na vernosť Kuzmányho a Slovákov cisárskemu trónu“– udržala až do
odvolania Patentu 15. mája 1867. Po tomto definitívnom rozhodnutí sa
uskutočnila úprava uhorskej protestantskej otázky ústavnou cestou. Návrat
k zákonnému článku XX z roku 1848 nastal rok po rakúsko-maďarskom
vyrovnaní, keď sa prostredníctvom zákona LIII z roku 1868 uznala právna
rovnosť všetkých vierovyznaní, a teda aj uhorských protestantov. Odvolanie
Patentu malo za následok to, že sa maďarský element mohol po roku 1867
naplno presadiť v cirkvi a stal sa „predĺženou rukou uhorského štátu na
maďarizáciu všetkého nemaďarského obyvateľstva svätoštefanskej ríše“.14
Jozef Miloslav Hurban sa angažoval pri presadzovaní Patentu od jeho
vydania. Aktívne zaň vystupoval na konventoch, získaval podporu
z Nemecka pre slovenských evanjelikov podieľajúcich sa na patentálnych
zápasoch, s autonomistami polemizoval vo svojich cirkevných spisoch, bol
na čele delegácií s ďakovnými adresami panovníkovi nielen v záležitostiach
cirkevných, ale aj národných. Túto situáciu prirovnal k 40. rokom, v ktorých
Slováci vystúpili proti navrhovanej
únii, proti unistom. Presadzovanie
Patentu nemalo len cirkevnopolitický,
ale aj národnopolitický rozmer.15 Ak
by sa Protestantský patent ujal,
slovenskí evanjelici by sa mohli
dostať na vedúce pozície vo vedení
evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku.
Túto skutočnosť si uvedomoval aj
Hurban, a to bol zrejme jeden
z dôvodov, prečo v roku 1861 v rámci
svojho memoranda ministrovi vnútra
žiadal ako jeden z bodov vytvorenie
samostatnej slovenskej evanjelickej
cirkvi a. v. v Uhorsku.16

J. M. Hurban koncom 50. rokoch 19. storočia

V spise, ktorý vydal spolu s Jánom
Leškom, bzinským farárom, po
Nitrianskom seniorálnom konvente
konanom 22. apríla 1862 v Starej
Turej, reagoval Hurban na aktuálnu
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situáciu slovami: „Kdyby byla v Uhřích v církvi evanjelické při vydání patentu
stála na vrchu láska k církvi a starost o její život, zrůst, pořádek a pokoj; kdyby byla
v ní panovala vroucnost a horlivost v její víře a vyznání: nebyl by mohl nikdy
povstati ani odpor k ustanovení císařskému, ani snažnost připravit církev luteránskou
o její vyznání a sjednotit ji s kalvíny. Ale poněvadž odporníci patentu neměli před
očima cirkev, ale svět, světské cíle, výmysly a formy: tedy kvůli světu opustili pole
cirkevní, z církve učinili nástroj světských cílů a bojů a kvůli tomu tak zavedli církev,
že zahodila toužebně žádaný pořádek, zákon, potvrzená práva a svobody své, a svěřila
život svůj nejistým a klamným obratům politiky.“17
Hurban zdôrazňoval viacero patentálnych ustanovení. Predovšetkým,
výnos bol určený pre evanjelikov obidvoch vyznaní, pre luteránov aj
kalvínov osobitne, teda nepresadzoval úniu. Vyzdvihol zriadenie osobitného
oddelenia pre správu evanjelickej cirkvi a. v., ktoré malo byť obsadené
výlučne evanjelikmi, slobodnú voľbu učiteľov a kňazov. Poukázal na fakt,
že o manželských právach mal rozhodovať cirkevný súd a nie svetský,
dohľad nad evanjelickými školami bol zverený do rúk evanjelikov, v školách
sa mohli používať len tie knihy, ktoré schválila generálna konferencia.
Podčiarkol to, že na evanjelických školách – stredných, reálnych, na
gymnáziách – mali vyučovať len evanjelici a mali byť určené len pre
luteránskych študentov. Zdôraznil, že školy zriadené štátom nemal viesť
štát, ale spravovať ich mali evanjelici, o štúdiu kňazov mali rozhodovať
superintendencie. Zaujímavé bolo aj ustanovenie, ktoré farám, seniorátom,
superintendenciám umožňovalo nadobúdať hmotný majetok v celej
monarchii. V neposlednom rade bolo pre Hurbana dôležité, že patent
potvrdil a rozšíril uhorským evanjelikom slobody a práva z roku 1791, čo do
istej miery znamenalo uznanie rovnoprávnosti s rímskokatolíckym
náboženstvom v habsburskej monarchii.18
Hurban vstupoval do patentálnych bojov ako notár Nitrianskeho
seniorátu. Na 7. decembra 1859 bol naplánovaný v Myjave seniorálny
konvent, na ktorom sa malo rozhodovať o prijatí Patentu. Ešte pred jeho
konaním informoval K. Kuzmány Hurbana o tom, ako sa na ňom majú
zachovať. Hneď z konventu sa mal odoslať ďakovný prípis panovníkovi,
v ktorom sa mu malo oznámiť, koľko cirkví sa už zriadilo podľa Patentu.
Zdôrazniť sa mala Hurbanova požiadavka založiť učiteľskú preparandiu,
pretože na Slovensku nebola ani jedna takáto škola.19
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Na konvente sa rozhodlo, že sa seniorát zorganizuje podľa Patentu.
Seniorom sa stal Ján Trokan a konseniorom Hurban. Avšak nie všetci
účastníci hlasovali za takýto postup. Odporcovia sa napokon spojili
a vytvorili autonomistický Nitriansky seniorát. Tak od roku 1860 stáli
proti sebe nitrianski patentalisti a autonomisti. Vo vzájomných zápasoch
najväčšmi vynikli spory Hurbana so Samuelom Tesákom, senickým farárom
a autonomistickým seniorom, a Jánom Klsákom, sobotišťským farárom.
Odpis ďakovného prípisu, vypracovaného myjavským konventom,
odovzdala osobitná deputácia, ktorú viedol J. M. Hurban, ministrovi osvety
a školstva Leovi Thunovi. Hurban v sprievodnom prejave ministra poprosil,
aby sa prihovoril za slovenskú preparandiu. Poukázal na to, že pol milióna
slovenských evanjelikov nemá ani jednu slovenskú strednú školu. Za jej
sídlo navrhol Modru.
V roku 1861 sa miesta nitrianskeho seniora vzdal Ján Trokan, jeho
nástupcom bol Jozef M. Hurban, ktorého do tejto funkcie oficiálne zvolili na
myjavskom konvente 22. apríla 1862.20
V patentálnych zápasoch musel Hurban čeliť najčastejšie
vyhrážkam, osobným urážkam a priamym útokom autonomistov
v nitrianskych patentálnych cirkevných obciach, v ktorých agitovali priamo
proti Patentu. Najzávažnejšia udalosť sa odohrala v Hurbanovej farnosti
9. novembra 1862.21 Predchádzal jej podobný incident v Bzinciach a v Čáčove.
V prvej menovanej obci pri konaní bohoslužby vtrhli autonomisti na čele
so Samuelom Tesákom a Ladislavom Vannayom, myjavským farárom, do
miestneho chrámu, v ktorom začali viesť poburujúce reči. Výsledkom bolo
odpojenie sa bzinskej cirkvi od Patentu. Rovnako aj do Čáčova autonomisti
vyslali komisiu, ktorá nabádala ľudí k tomu, aby sa navrátili k autonómii. Tu
sa im však nepodarilo uspieť.
Po neúspechu v Čáčove sa autonomisti rozhodli odtrhnúť od Patentu
Hlboké. Postupovali pri tom, podľa Hurbanových slov, nasledujúcim
spôsobom: nahnevali najväčších hlbockých „darebákov“, ktorí Hurbana
ohovárali, zbierali proti nemu podpisy a prezentovali tak nespokojnosť
Hlbočanov. Následne bol uverejnený v Ewanjelíkovi článok s názvom Žalobopis
hlubockých proti faráři svému Jozefovi Hurbanovi slavnému seniorálnímu konventu
nitranskému podaný.22 V ňom sa 38 podpísaných Hlbočanov sťažovalo, že
hlbocká cirkev ešte stále neodstúpila od Patentu. Nakoniec od neho sami
142

Cirkevnopolitická a kňazsko-kazateľská činnosť

odstúpili a pridali sa k autonomistom. Seniorálny autonomistický konvent
ustanovil deputáciu, ktorá mala zistiť, či sa jeho cirkev skutočne chcela vzdať
Patentu. Záležitosť sa mala prešetriť 9. novembra 1862.
Hurban sa takisto rozhodol konať a požiadal o pomoc superintendenta,
aby zasiahol z úradnej moci. Rovnako aj hlbocké konzistórium schválilo
Hurbanov postup a rozhodlo, že deputáciu nepripustia ani do kostola,
na faru a ani do školy. Ráno 9. novembra sa zavrel kostol a okolo neho sa
zhromaždili miestni, očakávajúc príchod komisie. Keď sa dostavila, odmietli
ju vpustiť do kostola. Po krátkej výmene názorov sa strhol krik a prítomní
Hlbočania zahádzali deputáciu, ktorej členom bol aj autonomistický senior
S. Tesák, blatom.23
Ďalšie boje sa následne odohrávali najmä na stránkach cirkevných novín.
Niekoľkými článkami prispel Hurban do Ewangelických cirkewných nowín. Tie
začali vychádzať v Pešti 3. marca 1860, ich redaktorom bol Jozef Podhradský,
peštiansky farár, a jeho spolupracovníkom Ján Seberíny. Noviny sa stali
úradným, oficiálnym orgánom patentálnej Bratislavskej superintendencie.
Ich redaktormi boli napríklad Karol Kuzmány, Ctiboh Zoch, Ján Borbis,
Daniel Maróthy, Pavel Hečko. Úradným časopisom autonomistov sa stal
zasa časopis Ewanjelík, ktorý vydával Ján Liška, profesor na bratislavskom
lýceu, za podpory autonomistického seniora Preddunajskej superintendencie
Ľudovíta Gedulyho. Na stránkach Cirkewných nowín a Ewanjelíka sa
patentalisti a autonomisti navzájom napádali.
V roku 1863 prestali Ewangelické cirkewní nowiny vychádzať. Ich úlohu
prebrali Hurbanove Cirkewní listy. Hurban ich začal vydávať v roku 1863 ako
časopis slovenského evanjelictva na obranu Patentu. V nich zdôvodňoval
svoje stanoviská, vysvetľoval všetky výhody cisárskeho výnosu a presviedčal
slovenské cirkevné zbory, ktoré od Patentu odstúpili, aby revidovali svoje
rozhodnutie. Podal výklad histórie protestantizmu. Ako separátny výtlačok
vyšiel jeho spis Sedm hromů (Viedeň, 1864). V ňom ostro napadol „sedm
hromů, co bije a tluče do nás z liškovského Ewanjelíka,“ (s. 1): J. Klsáka, kaplána
z Brezovej Gustáva Pifku, J. Lišku, Nikolajeviča Bojkovského, ktorý útočil
proti Hurbanovi a Hodžovi, J. Bartholomeidesa, ktorý sa s posmechom
vyjadroval o svätej Trojici, sobotišťského učiteľa Daniela Mandelíka a Jána
Hamerského, ktorý naňho uverejňoval sťažnosti z hlbockej fary. Cirkewní
listy publikovali aj obranu Hurbana od Jána Lešku, bzinského farára.24
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Ten označil za najhorší zo všetkých hromov útok G. Pifku, ktorý vo svojej
kritike spochybňoval Hurbanovu dovtedajšiu prácu, napádajúc jeho
pôsobenie v revolúcii, jeho účinkovanie v službách slovenského národa. Tým
len potvrdil fakt, že v patentálnych zápasoch pokračovali spory vzniknuté
ešte pred prijatím výnosu.25
Situácia v uhorskej evanjelickej cirkvi a. v. sa už výraznejšie do odvolania
Patentu 15. mája 1867 nezmenila. V roku 1866 zomrel Karol Kuzmány stojaci
na čele patentálnej Bratislavskej superintendencie. Po jeho úmrtí zvolili
7. októbra 1866 za nového superintendenta Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý
mal jediného protikandidáta – Michala Miloslava Hodžu. Hurbanovu voľbu
mali ratifikovať Viedeň i Pešť, oficiálne potvrdenie panovníkom sa však už
neuskutočnilo a jeho superintendentúra sa oficiálne skončila. Následne po
odvolaní Patentu sa totiž 24. – 26. septembra 1867 konal pamätný generálny
konvent v Pešti, na ktorom došlo k „zmiereniu“ slovenských a maďarských
evanjelikov, patentalistov a autonomistov. Prijali sa minimálne podmienky,
ktoré umožnili tzv. cirkevné vyrovnanie. Slovákom sa mali zabezpečiť
ich práva, odmietli sa akékoľvek pokusy o vytvorenie únie, prisľúbilo
sa používanie národných jazykov v kostoloch, školách, na súdoch a vo
verejnej správe.26

Hlbocká fara, kde sa manželom Hurbanovcom narodilo sedem z deviatich detí
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Hurban zhrnul svoje videnie diania okolo Patentu nasledujúcimi slovami:
„Dne 1. septembra 1859 zakvitl den nový cirkvi evanjelické obojího vyznání; ale bylo
to slunce zavčas rána vyskočivší, hned na to z lůna cirkve samé pozdvihly se mraky
a padl lijavec na knězstvo, na slovo boží, na lid věřící. Odhoženo na bok všecko
svědomí vírou probuzené a politické náruživosti opanovaly lid.“27
Hurbanov doktorát a nemecké cesty
Ešte počas svojho kaplánovania Hurban neprestával dúfať v ďalšie
štúdium v Nemecku, po nadobudnutej praxi. Dôležitú úlohu pri realizácii
tohto zámeru zohrávali finančné prostriedky. Keďže nimi nedisponoval,
namiesto štúdia sa rozhodol prijať „peňažite i národne“ výhodné pôsobenie
v Brezovej. V priebehu dvoch-troch rokov si chcel našetriť potrebnú finančnú
sumu, aby mohol odísť študovať na nemeckú univerzitu. Od roku 1840
každoročne zisťoval možnosti ďalšieho vzdelávania. Najintenzívnejšie sa
o odchod do Nemecka zaujímal na konci svojho kaplánovania v Brezovej.
Spolu s blízkym priateľom Augustom Horislavom Škultétym plánoval
získanie potrebných finančných prostriedkov na štúdium prostredníctvom
štipendia. V roku 1843 po porade so superintendentom F. S. Stromským
a s Ľ. Štúrom dozrel Hurbanov úmysel odísť do Nemecka. Dlho to zvažoval
a Škultétymu napokon napísal: ak nám bude teraz ako kaplánom odchod
neľahký, ako farárom by nám bol nemožný.
Situácia evanjelického kňazstva v Uhorsku bola v tých časoch veľmi
biedna. Podľa Hurbana tento stav nemohol zmeniť nikto iný, len kňazi
samotní. Pozdvihnúť sa mohli iba prostredníctvom vedy a energie. Každý
kňaz mal preto študovať v Nemecku, aby sa tam oboznámil „s divadlom dejov
sveta a so šľapajami ducha národov“. Mal vidieť pokrok, ktorý v Uhorsku nebol
možný. A aké prostriedky boli na to potrebné? Podľa Hurbanových slov
žiadne – len pevná vôľa. Očakával, že dostane štipendium z Bratislavy, a že
spolu s A. H. Škultétym už budú vedieť dajako skromne vyžiť a študovať.28
Avšak tento Hurbanov zámer sa nenaplnil. Na konci kaplánskeho pôsobenia
dostal ponuku stať sa farárom v neďalekom Hlbokom. Po dlhom zvažovaní
napokon túto príležitosť využil a v júni roku 1843 odišiel do Hlbokého. Vidiac
biedny stav miestnych Slovákov sa mu prvoradým nestalo získanie ďalšieho
vzdelania, ale morálne, duchovné aj hmotné pozdvihnutie slovenského
národa.
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Až koncom 50. rokov sa Hurban obrátil na svojho priateľa Jána Borbisa,
ktorý v tom čase študoval v Lipsku a s ktorým bol v čulom písomnom
kontakte. Potreboval, aby ho oboznámil s podmienkami, ktoré je nevyhnutné
splniť na získanie doktorského titulu. Ján Borbis (1832 – 1912) bol publicistom
a cirkevným historikom, v rokoch 1858 – 1861 študoval v Lipsku a v rokoch
1861 – 1862 v Berlíne. Vďaka nemu Hurban poznal situáciu nemeckých
evanjelikov, a práve Borbis uverejňoval v nemeckej evanjelickej tlači
články o cirkevných pomeroch v Uhorsku a o Hurbanových dielach.
Na získanie doktorského titulu bolo potrebné poslať prosbu
bohosloveckej fakulte, rovnako aj dekanovi, pripojiť k nej žiadateľovo
curriculum vitae, ďalej prísne vedecké pojednanie niektorého dôležitého
predmetu z teológie, za samotný diplom zaplatiť taxu 200 toliarov a za
vytlačenie doktorandskej práce 25 toliarov, ktoré slúžili aj na zaobstaranie
„iných malicherností“.29 Zároveň Borbis Hurbana upozornil, že doktorát
z teológie je viazaný aj na istý stupeň hodnosti, postavenia vo verejnom
živote. Preto sa o získanie doktorského titulu na lipskej univerzite
mohli uchádzať iba superintendenti, významní kňazi z veľkých miest
alebo archidiakoni. To sa Hurbanovi javilo ako prekážka, ktorú sa Borbis
prostredníctvom svojich dobrých vzťahov s významnými predstaviteľmi
fakulty (napríklad ortodoxní luteránski teológovia Brunno Brückner,
Christoph Ernst Luthard, Karl Kahnis – vedúce osobnosti luteránskej
teologickej erlangenskej školy) pokúsil prekonať. Pri rozhovoroch s nimi
vyzdvihoval Hurbanovo pôsobenie v slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.
Dekan bohosloveckej fakulty Friderik Tuch si uvedomil, že Hurban by
nevyhovel všetkým požiadavkám, a preto mu odporučil, aby sa usiloval
o získanie diplomu na viedenskej univerzite, ktorá nemala také prísne
kritériá. Na to, aby mohol diplom získať v Lipsku, by sa fakulta musela
obrátiť so žiadosťou na ministerstvo školstva do Drážďan a uchádzať sa
o dišpenzáciu. Preto mal Hurban pripojiť k žiadosti svedectvo o svojom
úradnom a politickom pôsobení vystavené seniorom alebo iným úradníkom
Bratislavskej superintendencie. Ministerstvo potrebovalo takéto osvedčenie,
aby vedelo, že sa daná hodnosť neudelí niekomu politicky nebezpečnému.
V súvislosti s Hurbanovou činnosťou v revolúcii 1848 – 1849 sa vo svedectve
malo uviesť, že bol pre svoju ráznosť a vernosť c. k. vláde prenasledovaný
Maďarmi a načas zbavený miesta farára v hlbockej farnosti.30 Splnením
týchto požiadaviek sa zvyšovali jeho šance na získanie doktorského titulu.
Nakoniec sa však Hurbanovi naskytla jednoduchšia cesta.
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V novembri 1859 mu Ján Borbis oznámil „radostnú novinu“. Lipská
bohoslovecká fakulta sa pri príležitosti osláv tristoročnej pamiatky
Melanchtonovej smrti 19. apríla 1860 rozhodla udeliť „výtečníkom nemecký
doktorát z bohoslovia, ako aj tým, ktorí vedľa poriadkov zavedených sa oň uchádzať
môžu na základe pojednávania vedeckého niektorého predmetu z bohoslovia“.31
Hurban preto poslal do Lipska žiadosť o doktorát a poprosil Borbisa,
aby preložil do latinčiny buď jeho Uniu (Budín, 1846), Nauku náboženství
křesťanského (Skalica, 1855), Zneuctění památky Dr. M. Luthera (Bratislava, 1846),
alebo práve uverejnený článok v časopise Wochenblatt – Die Kirchenparteien
und die Kirche in Ungarn (Cirkevné strany a cirkvi v Uhorsku) a aby zaňho
zaplatil aj predpísanú taxu 125 toliarov.32
Ako uvádza v jednom zo svojich diel Albert Pražák, Hurbanove
cirkevné spisy boli pre lipskú fakultu
nedostačujúce, ale jej predstaviteľov
zaujala Hurbanova predchádzajúca
národnopolitická práca, vedecké
úsilia a jeho cirkevná činnosť
vykonávaná v prospech luteránstva
sasko-pruského typu.33 Preto po
zasadnutí zboru 3. mája 1860 napísal
profesor lipskej univerzity Brunno
Brückner Hurbanovi, že bude
promovaný za doktora teológie, ale
musí pri tom prisahať na luteránsku
cirkev a na symbol saskej evanjelickej
cirkvi.34 Tak sa aj stalo, 6. mája mu
udelili doktorát.
Ako to zhrnul Jozef Podhradský,
redaktor Ewanjelických cirkewných
nowín, diplom získal Hurban za svoje
zásluhy, že „cirkev luteránskou i slovem
i pérem zmužně, neunaveně a pevně
vždycky obhajoval, bránil a zastával“.35

Doktorát, ktorý udelila Hurbanovi lipská
univerzita dňa 6. mája 1860

Po získaní doktorského titulu
sa Hurbanovi naskytli v Nemecku ďalšie možnosti. Začal prispievať do
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nemeckých cirkevných časopisov, ako napríklad Freimundov nordlingenský
Kirchlichpolitisches Wochenblatt či berlínske noviny Ewangelische Kirchenzeitung.
Udržiaval písomný kontakt s nemeckými luteránmi, ktorým sľuboval boj
proti „nebezpečnej“ súvekej filozofii, obracal sa so žiadosťami o finančnú
alebo materiálnu pomoc pre slovenské patentálne cirkevné zbory na
hannoverského kráľa Juraja V. a na Spolok Gustáva Adolfa.
Spolok bol inštitúciou nemeckých evanjelikov na podporu evanjelických
obcí, kazateľov a škôl, najmä v katolíckych krajinách. Podnet na jeho vznik
vzišiel zo slávnosti konanej 6. novembra 1832 na dvestoročnú pamiatku
smrti švédskeho panovníka Gustáva Adolfa. Vtedy padol návrh, aby sa
peniaze, ktoré ostali po uhradení všetkých výdavkov za kráľov pomník,
uložili a z úrokov aby sa podporovali chudobné evanjelické obce nielen
v nemeckých krajinách. Pomoc Spolku využívali okrem Nemcov najmä
evanjelici z rakúskej časti habsburskej monarchie. Napríklad v roku 1859
daroval Spolok celkovo 134 782 toliarov, z toho 16 511 toliarov dostali
luteráni v Uhorsku, Sedmohradsku, Vojvodine a v Chorvátsku, pražským
evanjelikom sa ušla suma 5 000 toliarov.36
Aby aj Slováci mohli získať pomoc od tohto Spolku, bolo nevyhnutné
oboznámiť jeho predstaviteľov so slovenskými cirkevnými pomermi, najmä
so situáciou v slovenských školách. Hurban sa domnieval, že najvhodnejšie
bude uchádzať sa o podporu pre slovenskú evanjelickú cirkev priamo
v Nemecku. Tak sa začala pripravovať jeho prvá nemecká cesta. Najlepšou
príležitosťou sa zdalo hannoverské luteránske hlavné zhromaždenie
plánované na august 1861. Po vybavení nevyhnutných formalít sa Hurban
vybral začiatkom augusta 1861 do Nemecka cez české krajiny, kde sa zdržal
v Brne a v Prahe a navštívil známych českých vzdelancov – Františka
Matúša Klácela, Františka Vlastimila Prúdka, Josefa Václava Friča, českého
pedagóga a filozofa Ignáca Jana Hanuša, Českú besedu, kde sa zoznámil
s mladou českou inteligenciou. Nevyhli sa ani politickým témam. Hurban
konštatoval, že sú to nadaní ľudia, „len keby s tou českou korunou si mozok
nemátli. Ja som jim povedal, že česká koruna nespasí ani rasu našu, ale ani jejich
kmen vlastní.“37
V Nemecku navštívil viacero zaujímavých miest (Drážďany, Lipsko,
Berlín, Postupim, Doberau, Warnemünde, Güstrow, Hamburg) a osobností.
V Lipsku sa stretol s predsedom Spolku G. Adolfa Konradom von Hofmann.
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Jemu musel vysvetliť rozdiel medzi Uhrami a Maďarmi.38 Rovnako musel
tento problém objasňovať aj ostatným. Osvetlil im stav slovenského
luteránstva, nepriazeň Maďarov voči nemu, nebezpečenstvo „voltairstva“.
Agitoval tiež za podporu slovenských patentálnych cirkevných zborov
v Bzinciach, Turej Lúke, Hlbokom a Hodruši. Jeho najdôležitejšou zastávkou
sa stalo luteránske zhromaždenie v Hannoveri, ktoré sa konalo 27. – 29. augusta
1861. Až dovtedy bol jeho spolucestovateľom Ján Borbis. Po zhromaždení
sa Hurban vybral do Kasselu. Odtiaľ napísal list hannoverskému kráľovi,
ktorý mu poslal 100 toliarov po superintendentovi Grossmannovi.39 Cez
Eisenach, Wartburg, Norimberg, Nordlingen, Neuendettelsau, Erlangen
prešiel do Regensburgu, odkiaľ odcestoval parníkom do Viedne a odtiaľ cez
Hodonín domov.
Hurbanovi cesta priniesla nové kontakty, ktoré mu umožňovali
informovať nemecké evanjelické kruhy o situácii v slovenskej evanjelickej
cirkvi. Po svojom návrate z Nemecka sa stal dopisovateľom Spolku G. Adolfa.
Okrem toho začal prispievať aj do ďalších časopisov – do Mecklenburgische
Landesnachrichten, do Dorflingovho a Franckovho Zeitschrift für lutherische
Theologie, do Freimundovej Concordie, na stránkach ktorých bojoval proti
maďarskej taktike nielen cirkevne, ale aj politicky.
O Hurbanovej ceste podali správu aj Ewangelické cirkewní nowiny,
v ktorých je uverejnený Hurbanov prejav na hannoverskom luteránskom
zhromaždení. Hurban sa v ňom poďakoval v mene slovenských
patentálnych cirkví za poskytnutú pomoc. Ďalej hovoril o neustálych
útokoch autonomistov, o neexistencii slovenského vyššieho evanjelického
školstva. Preto žiadal o podporu na zriadenie gymnázia a bohosloveckej
fakulty pre Slovákov. Predseda Spolku G. Adolfa mu prisľúbil finančnú
pomoc. Dokonca získal ešte počas zhromaždenia 165 toliarov pre čáčovskú
cirkev.40
O význame cesty pre Slovákov svedčí aj ďalší článok o Hurbanovej púti
v Pešťbudínskych vedomostiach. Autor v ňom informuje o finančnom dare
500 zlatých od hannoverského kráľa pre slovenskú evanjelickú cirkev v Pešti.
Peniaze sa mali použiť na stavbu kostola.41
Aj samotný Hurban dostal počas cesty rôzne dary. Na svoju literárnu
činnosť získal 100 toliarov. Okrem toho kníhkupci z luteránskeho Nemecka
darovali slovenským školám a cirkvám náboženské knihy, nemecké
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univerzity začali pamätať na slovenských bohoslovcov aj štipendiami
a poverili Hurbana, aby im odporúčal schopných slovenských študentov,
ktorým potom umožnili vzdelávať
sa v Nemecku.
Kontakty, ktoré Hurban na
svojej prvej ceste nadviazal, sa
usiloval udržiavať a rozvíjať aj počas
nasledujúcich rokov. V Nemecku
mal možnosť spoznať akademické
prostredie vzdelancov, s ktorými
sa chcel opätovne stretnúť. V roku
1863 mu J. Borbis ponúkol štúdium
pre syna Svetozára v Stendale.
Keďže
maďarskí
autonomisti
zostrili v tom čase útoky proti
slovenskej
evanjelickej
cirkvi,
rozhodol sa Hurban využiť túto
príležitosť v prospech slovenských
evanjelikov. Nasledujúcu cestu
do Nemecka uskutočnil v roku
1863 ako sprievodca svojho syna
Svetozára, a zároveň sa usiloval
získať na zasadnutí Spolku G.
Adolfa pomoc pre seba a slovenské
patentálne cirkevné zbory v boji
proti autonomistom.

Hurbanova kniha Cirkev ev. lutheránska
z roku 1861, za ktorú ho panovník odmenil
zlatou medailou

Jeho druhá cesta sa uskutočnila v apríli a v máji 1863. Zastavil sa v Prahe,
Brne, Drážďanoch, Weimare, Lipsku, Stendale, Magdeburgu, Klosterbergu,
Neustadte, Halle, Schulpforte, Naumburgu a v Lipsku, kde musel v Spolku
obhajovať Patent, pretože predseda Konrad von Hofmann bol jeho zarytým
odporcom. Ďalšími zastávkami sa stali Reichenbach, Erlangen, Norimberg
a Dettelsau. Tu navštívil miestny diakonický ústav, v ktorom začali o pár
mesiacov neskôr študovať jeho dcéry Božena a Želmíra. Na spiatočnej
ceste sa Hurban zastavil 3. mája vo Viedni. Potreboval tu vybaviť posledné
záležitosti dotýkajúce sa vydávania Cirkewných listov. Svoju cestu skončil
7. mája 1863 v Hlbokom.42
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Ako uvádza vo svojom diele Albert Pražák, Hurban podal 11. mája
1863 o nemeckom pobyte úradnú správu superintendentovi Karolovi
Kuzmánymu. V nej ho informoval o tom, akú pomoc mohli Slováci očakávať
od jednotlivých nemeckých predstaviteľov. Z nich obzvlášť vyzdvihol
prisľúbenú pomoc Spolku G. Adolfa. V Neuendettelsau dostal slovo, že
sa Slovanom za Dunajom poskytne finančná pomoc, ktorá sa má využiť
na preklad Nového zákona do slovenčiny. Pre svojich Hlbočanov získal
od meklenburského kráľa vyše 300 zlatých, ktoré sa mali použiť na hlbockú
školu.
V septembri 1863 písal Hurban Kuzmánymu opätovne žiadosť
o povolenie na cestu do Nemecka. Mala to byť len jeho súkromná
návšteva, pretože sa rozhodol odviesť dcéry Boženu a Želmíru na štúdiá
do diakonického ústavu v Dettelsau. Nadchádzajúce okolnosti však zmenili
jeho plány. V septembri vypukol v Hlbokom požiar, ktorý zničil veľkú časť
obce, a tak sa rozhodol využiť pôvodne súkromnú návštevu Nemecka na
získanie pomoci pre svojich spoluobčanov.
Hurban preto začal svoju cestu vo Viedni 22. septembra 1863.
Tu vyhotovil a odovzdal prosbopis za Hlbočanov cisárovi Františkovi
Jozefovi I. a stretol sa s arcivojvodom Rainerom. Pri hľadaní pomoci
neobišiel ani banky. Od nich však nebolo možné získať pôžičku, pretože
ju obciam poskytovali len v prípade, ak mali rozsiahly obecný majetok
v hodnote najmenej 10 000 zlatých – vtedy bolo možné požičať si do
50 000.43			
Po návrate Hurban dúfal, že jeho žiadosti Viedeň vypočuje. V novembri
písal svojmu synovi Svetozárovi do Stendalu, že z Nemecka dostali už 1 000
zlatých a celkovo sa im podarilo nazbierať asi 2 000. Materiálnou pomocou
prispela aj kňažná Karolína von Reussová.44
Po štvrtýkrát sa Hurban rozhodol odísť do Nemecka v apríli 1865. Chcel
navštíviť svoje deti študujúce v Stendale a v Dettelsau a opätovne získať
pomoc pre slovenskú evanjelickú cirkev. Hurbanovým cieľom sa malo stať
zhromaždenie Spolku G. Adolfa. Jeho spoločníkom bol Ján Seberíny ml.,
s ktorým sa stretol 19. apríla 1865 v moravskom meste Břeclav. Odtiaľ sa
odobrali vlakom do Prahy, potom do Drážďan, kde navštívili Fröhlichov
diakonický ústav. Dňa 21. apríla pokračovali cez Berlín do Schwerinu, kde
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sa konal pohreb meklenburskej-schwerinskej veľkovojvodkyne Anny. Pri
tejto príležitosti sa zoznámili s mnohými aristokratmi, napríklad s korunným
saským princom, ocitli sa vo významnej spoločnosti a Hurbanovi sa
podarilo vybaviť si audienciu u meklenburského veľkovojvodovu, ktorá sa
uskutočnila o niekoľko dní neskôr. Zo Stendalu, kde navštívil syna Svetozára,
sa vybral do Norimbergu za dcérou Želmírou. S ňou 4. mája odcestoval do
Dettelsau, kde navštívili ďalšiu Hurbanovu dcéru Boženu. Cez Norimberg
a Viedeň sa vrátil do Hlbokého.45
Výsledkom cesty Hurbana so Seberínym bolo ich spoločne vypracované
memorandum, na základe ktorého sa rozvinulo systematické vysielanie
slovenských študentov na štipendijné pobyty do Nemecka ako obrana proti
maďarizácii. Na štúdium tam následne odchádzali Slováci zo všetkých
kútov Slovenska.46
Hurbanove nemecké cesty sa uskutočnili v čase, keď musel čeliť
neustálym útokom autonomistov. Nadviazal tam kontakty, ktoré nepriniesli
prospech iba jemu, ale najmä slovenským evanjelikom. A to v čase zvýšeného
maďarského tlaku, keď slovenské patentálne cirkevné zbory museli
vzdorovať najmä psychickému „teroru zo strany vrchnosti“, ku ktorému
patrilo pozastavovanie platov tým kňazom a učiteľom, čo podporovali
Patent a zavádzali ho vo svojich farnostiach. Vďaka príspevkom Spolku G.
Adolfa bol na Slovensku zrekonštruovaný nejeden kostol či škola, štipendiá
zasa umožňovali vzdelanie mnohým slovenským študentom.
Kňazsko-kazateľská a cirkevnoliterárna činnosť
Po odvolaní Protestantského patentu roku v 1867 pokračoval Hurban
vo svojej cirkevnej činnosti na fare v Hlbokom. Pravidelne sa zúčastňoval
seniorálnych, dištriktuálnych aj generálnych konventov. V roku 1868 ho
zvolili do výboru pripravujúceho synodu.47 V roku 1870 sa intenzívne
zaoberal školskými záležitosťami, stal sa predsedom seniorálneho školského
výboru Nitrianskeho seniorátu, na dištriktuálnom konvente ho vybrali
do komisií pre zoštátňovanie škôl a štátnu podporu. Odtiaľ ho vyslali na
generálny konvent, kde sa dostal do komisie pre študijné zákonné návrhy.
Známe je Hurbanovo vystúpenie na podporu slovenských gymnázií na
generálnom konvente v Budapešti v roku 1874. Rozruch vyvolal tým, že svoju
obrannú reč začal v slovenčine, ale po napomenutí bol nútený dokončiť ju
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v maďarčine.48 Na dištriktuálnych aj generálnych konventoch často obhajoval
či už slovenčinu v zápisniciach a matrikách, alebo prenasledovaných kňazov
a študentov. Napríklad v roku 1881 na dištriktuálnom konvente obhajoval
prenasledovaného kňaza Daniela Laučeka, v roku 1882 vyhodených
študentov z Bratislavy, rovnako aj v roku 1885, keď jedným z troch
vylúčených študentov bol aj jeho syn Bohuslav.
Evanjelickí teológovia vyzdvihujú z Hurbanovej kňazskej práce
najmä jeho dôkladnú kazateľskú, pastoračnú a pedagogickú činnosť.
Bol výborným rečníkom, svojimi
kázňami usmerňoval vývoj kázňovej
tvorby v cirkvi. Ako učiteľ kládol
pri výchove mládeže veľký dôraz
na disciplínu a poriadok v škole.
Zaslúžil sa o založenie nedeľných
škôl pre dospelých. Ako kňazovi mu
záležalo predovšetkým na príprave
konfirmandov.
Ku
konfirmácii
nepripustil nikoho, kto nebol
dostatočne pripravený. Ak neprospel,
musel skúšky opakovať.			
Hurban bol aj iniciátorom
a zakladateľom tzv. pastorálnych
konferencií, na ktorých sa mali raz
ročne stretávať evanjelickí kňazi
z celého Slovenska, aby sa spoločne
modlili, uvažovali o stave slovenského
evanjelictva
a
o
kňazských
povinnostiach. Konferencie mali byť
čiastočne verejné – pre kňazstvo aj
pre ostatných ľudí. Prednášky, kázne,
Časopis Cirkewní listy vydával Hurban
v rokoch 1863 – 1875
úvahy sa mali publikovať v Cirkewných
listoch, alebo v osobitných odtlačkoch. Neskôr v Cirkewných listoch predstavil
svoj návrh na zriadenie vnútromisijnej spoločnosti, ktorá by sa starala o výchovu
evanjelických učiteľov a kňazov, o vydávanie Biblie a ďalších teologických
spisov, o odstraňovanie nedostatkov duchovného aj telesného života,
a ktorá by pripravovala pastorálne konferencie. 			
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Táto spoločnosť vznikla ako Jednota pre vnútornú misiu v roku 1865. Jej
stanovy zahŕňali nasledujúce ciele: vychovávať kňazov a učiteľov, vydávať
a rozširovať náboženské knihy a spisy, organizovať pastorálne konferencie.49
Prvá pastorálna konferencia bola zvolaná na 27. júna 1866 do Čáčova.
Stanovy spolku však v roku 1867 úrady neschválili. V roku 1871 Hurban
opätovne prišiel s myšlienkou povolenia vnútromisijnej jednoty, teraz iba
v Nitrianskom senioráte. Jej založenie už bolo povolené. Prvá nitrianska
pastorálna konferencia sa uskutočnila 18. októbra 1871 v Lubine. Hurban sa
stal jej predsedom. Konferencie sa konali každoročne za účasti evanjelikov
Nitrianskeho seniorátu.
V cirkevnej sfére sa Hurban okrem kňazskej činnosti venoval aj rozsiahlej
cirkevnoliterárnej práci. Popri svetskej literatúre publikoval mnohé
náboženské spisy, vydával cirkevné časopisy, publikoval v ďalších novinách.
V 40. rokoch vydal viaceré texty s tematikou protestantskej únie, ktoré
sme už spomenuli. V cirkevnoliterárnej práci pokračoval aj v 50. rokoch.
V roku 1855 vyšlo jeho dielo Náuka náboženství křesťanského, určené mladým
evanjelikom a hlavne konfirmandom. V prepracovanej verzii ho neskôr
vydal v roku 1879.
Rovnako ako úniu, aj Protestantský patent podporil viacerými dielami
i časopisecky. Jeho najobsiahlejším spisom je dvojzväzková Církev evanjelickolutheránská v její vnitřních živlech a bojích na světě se zvláštním ohledem na
národ slovenský v této církvi spasení své hledající (Skalica, 1861). Pri jej písaní
vychádzal z mnohých náboženských spisov vtedajších a starších teológov.
Kniha určená slovenským evanjelikom im mala vysvetliť, že prijatie Patentu
je správna cesta. Zostavil ju preto, aby zabránil odstupovaniu slovenských
patentálnych zborov od Patentu. Podľa Hurbana sa situácia v cirkvi po roku
1848 konsolidovala, nastali lepšie časy. Zdôraznil, že jedine dodržiavanie
kresťanských zásad zaručuje skutočnú občiansku a národnú slobodu
a rovnoprávnosť. Zároveň kritizoval niekdajšie úsilie o vytvorenie únie
ovplyvnené svetskými politickými motívmi, ktoré smerovali k maďarizácii
v cirkvi.
Ďalším dielom, ktorým nadviazal na Uniu aj Cirkev, je polemický spis
v nemčine Die Kirchenparteien und die Kirche, ktorý pôvodne vyšiel v Zeitschrift
für die gesammte luth. Theologie und Kirchen.50 Tento spis je taktiež namierený
proti unistom a autonomistom, najmä proti bratislavskému profesorovi
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V. Šimkovi, proti spišskému seniorovi A. Šoltésovi a proti kežmarskému
profesorovi S. Steinerovi – odporcom Patentu.
Už spomínané ďalšie dielo podporujúce panovnícky výnos bol spis
Oswědčení ewanjeliků nezmĕnĕného augšpurského wyznání..., vydané spolu
s bzinským farárom J. Leškom. Práca vznikla ako obhajoba Patentu a bola
namierená najmä proti preddunajskému superintendentovi Ľ. Gedulymu,
ktorého považovali za hlavného predstaviteľa protipatentálnych
skupín. Slovenskí evanjelici Nitrianskeho seniorátu odmietali obvinenia
z proticirkevnej činnosti a „osvedčovali sa“, že jedine „čistota viery
a vyznania, láska k cirkvi a starostlivosť o jej rast a vzdelanie“ viedli ich kroky
a snahy. Postavili sa proti zneužitiu cirkvi na svetské ciele a boje, ktoré ju
vystavili „neistým a klamným obratom politiky“.51 Podľa autorov Osvedčenia
išlo v konečnom dôsledku odporcom Patentu o maďarizáciu slovenských
evanjelikov a o zánik luteránskej cirkvi v Uhorsku.
Avšak najhorlivejšie vystupoval Hurban na stránkach časopisu
Cirkewní listy pro weškeré záležitosti cirkwe ewanjelicko-luteranské, ktoré
vydával v rokoch 1863 – 1875. Tento časopis slovenských evanjelikov
a. v. pozostával zo šiestich rubrík: predhovory, ktoré mali glosovať dobové
udalosti; cirkevná listáreň; pramene a doklady; cirkevný život – správy
zo zborov informujúce o aktualitách; dopisovateľ – správy cirkevného
života; a rubrika zberateľ, v ktorej chcel iniciovať finančné zbierky pre
autonomistami prenasledovaných a prepustených kňazov a pre študentov
teológie pripravujúcich sa na štúdium v nemeckých krajinách.
Cieľom časopisu bolo „poslúžiť čistým vyznaním viery“.52 Do roku 1866
obhajoval na jeho stránkach najmä Protestantský patent. Hurbanovej kritike
neušli Gedulyho pastiersky list, páchané krivdy a údery, rovnako ani
Darwinovo učenie, zároveň tu podal svoje stanovisko k liberálnej teológii
a filozofii. Mnohé jeho články sa vyznačujú ostrosťou, bojovnosťou.
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní zameral svoju pozornosť na verejný,
domáci i zahraničný politický život, na krajinské zákony týkajúce sa práv
národov, na zmiešané manželstvá či náboženstvo detí. Viaceré príspevky
venoval i problému synody, histórii i vtedajším problémom vnútornej misie,
Biblie a tradície, rímskym a evanjelickým bohoslovcom.
Zodpovedným redaktorom Cirkewných listov bol takmer 12 rokov – okrem
obdobia, ktoré strávil vo vacovskom väzení (december 1869 – máj 1870).
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V tom čase túto funkciu zastával
Michal Boor. Popri Cirkewných
listoch začal v roku 1867 vydávať
Listy misionárske werdauské, určené
vonkajšej misii, tie však pre malý
záujem čoskoro zanikli. Začiatkom
70. rokov sa rozhodol vydávať ako
samostatný časopis dovtedajšiu
prílohu Cirkewných listov Stráž
na Sione. Pre nezáujem čitateľov
však vychádzal iba dva roky (1871,
1872). Navrhoval aj vydávanie
časopisu pre deti a školu, ale ten sa
nezrealizoval.
Cirkewní
listy
prestali
vychádzať v roku 1875. Podobne
ako v roku 1869, keď sa Hurban
musel vzdať redaktorstva kvôli
väzeniu, aj teraz zasiahlo do osudu
časopisu jeho odsúdenie – a to za
článok Leopolda Abaffyho Tým
miernym uverejnený práve v tomto
Biblia z roku 1863 s úvodom J. M. Hurbana
časopise53. Článok označili úrady
za politický a keďže časopis nezložil požadovanú kauciu umožňujúcu
politickú publicistiku podľa tlačového zákona z roku 1847/1848, Hurbana
odsúdili v apríli 1876 na trojmesačné väzenie v Senici. Cirkewní listy prestali
vychádzať na základe súdneho zákazu už po 30. júni 1875. V ďalších rokoch
plánoval Hurban ich vydávanie obnoviť, čo sa mu však nepodarilo.
K ďalším Hurbanovým cirkevnoliterárnym počinom patrí vydávanie
katechizmov – Dr. M. Luthera malý katechizmus (Skalica, 1868) a Ewanjelický
obrázkový katechizmus. Dr. M. Luthera malý katechizmus v obrazích na dřewě
kreslených od A. B. Kühle (Skalica, 1868). Pamiatku 1 000. výročia príchodu
vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie si uctil vzhľadom na panujúce
pomery aspoň tým, že v roku 1863 vydal Kralickú bibliu pre evanjelikov. Jeho
posledným cirkevným dielom sú krátke dejiny Hlbockej cirkvi vydané pri
príležitosti 100. výročie obnovenia hlbockého chrámu v roku 1887.54
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Hurban raz v Cirkewných listoch napísal: „Všetko, čo som vykonal, nedala
mi moja učenosť, ale láska ku Kristovi a cirkvi.“55 Svoje zápasy v tomto duchu
nezvádzal len v národe, za Slovákov, ale aj ako kňaz za svojich zverencov.
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Vydavateľské aktivity, literárna
a publicistická tvorba
Ľuboš Kačírek
Nielen Hurban, ale celá štúrovská generácia sa od začiatku 40. rokov
19. storočia, po ukončení štúdií a začatí pôsobenia v konkrétnom slovenskom
prostredí, zmenila: dovtedy uzavretá a do seba obrátená radikálna mládež
sa pre svoj národno-politický program pokúsila získať slovenskú verejnosť,
a to legálnymi osvetovými, kultúrnymi a politickými prostriedkami.
Hurban sa po prijatí miesta kaplána v Brezovej pod Bradlom okrem svojich
pastoračných povinností venoval aj organizovaniu kultúrneho života a vo
väčšej miere tiež písaniu umeleckej literatúry. Jeho literárna tvorba je bohatá,
obsahuje rozsiahle básnické a prozaické dielo. Vrcholom štúrovskej poetiky
bola poézia, ktorej sa venovali takmer všetci jej stúpenci, nie každému však
múza dopriala vystúpiť na najvyšší štít slovenského Parnasu. Samotný
Hurban si uvedomoval limity svojej tvorby a postupne svoje „básnické
črevo“ obmedzoval na príležitostné oslavné básne venované jednotlivým
osobnostiam.
Rozsiahlejšia je Hurbanova prozaická tvorba, spájajúca národnovýchovné ciele s typicky romantickou výstavbou zápletky diela. Prózy
vsadené do konkrétneho rámca zo slovenskej či slovanskej histórie
predstavujú vhodné pozadie na vyslovenie národnej ideológie štúrovskej
generácie. Tým sa Hurban odlišuje od svojho mladšieho súputníka Jána
Kalinčiaka – sústreďujúceho sa taktiež v literárnej tvorbe na prózu, ktorý
využíva romantické prvky, ale často zobrazené v realisticky vykreslenom
prostredí. Kalinčiak ako jediný zo štúrovskej generácie prekonal romantickú
metódu, jeho najvýznamnejšie literárne dielo Reštavrácia je do značnej miery
mimovoľnou paródiou na postupy romantickej prózy. V záverečnom období
sa Hurban sústreďoval predovšetkým na písanie memoárov, v ktorých
podával svoj pohľad na národno-politický vývoj Slovákov od 40. rokov
19. storočia.
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Jozef Miloslav Hurban bol v predrevolučnom čase jedným
z najvýznamnejších slovenských vydavateľov, pričom touto svojou činnosťou
zasiahol do vývinu literatúry a slovenského časopisectva, do rozvoja
literárneho života, osobitne literárnej kritiky, bol jedným z najzaujatejších
obrancov slovenčiny. Vo svojom vydavateľskom a publicisticko-literárnom
diele pokračoval aj v období po Slovenskom povstaní.
Nitra I – V (1842 – 1853)
Vydavateľská činnosť Hurbana sa datuje od jeho príchodu ako
kaplána do Brezovej pod Bradlom, kde začal v lete 1841 pripravovať nový
almanach (čiže zborník, neperiodickú publikáciu obsahujúcu samostatné,
väčšinou tematicky príbuzné state) so symbolickým názvom Nitra. Hurban
jej vydávaním pokračoval v tradícii slovenských literárnych zborníkov.
Po zániku Kuzmányho Hronky (1836 – 1838) a almanachu Zora (Spolok
milovníkov reči a literatúry slovenskej v Pešti 1835, 1836, 1839 a 1840)
kontinuitu udržiavala Tatranka (1832 – 1847). Mladá generácia ju však opustila
v čase, keď sa jej vydavateľ Jur Palkovič rozhodol naďalej zotrvávať pri
češtine, ba dokonca organizoval kampaň proti Štúrovej slovenčine. Hurban
si predsavzal zostaviť Nitru práve tak, aby reprezentovala nastupujúcu
mladú generáciu. Nebolo to jej prvé generačné vystúpenie. Už v roku
1836 vydali študenti ev. lýcea v Bratislave almanach Plody a pripravili City
vděčnosti (pôvodne mal vyjsť v roku 1837). Podobne aj študenti na levočskom
lýceu vydali almanach Jitřenka (1840). Aj po Nitre vychádzali ďalšie literárne
almanachy Viktorinova Concordia (1858) a Lipa (I – III, 1860, 1862, 1864), či
zborníky mladej generácie (Minerva, Tábor, Napred).
Do revolúcie 1848/1849 vydal Hurban štyri ročníky Nitry (1842, 1844,
1846, 1847). Prvý vyšiel v júni 1842. Prózami do nej prispeli J. M. Hurban,
L. Pauliny a J. Kalinčiak, ďalší 17 autori viac ako 30 básňami. Autormi
sú prevažne mladí štúrovci, čo dokladá sľubný, perspektívny vývoj.
V nasledujúcom roku mal vyjsť druhý ročník, do ktorého sa Hurbanovi
pomerne rýchlo podarilo získať príspevky aj od neoslovených autorov.
Almanach už mal zostavený začiatkom januára, mesiac na to však dostal
Hurban negatívny posudok cenzora, ktorý nariadil celý text prerobiť, preto
„Ňitra Česki písaná prišla do stolíka nazpet“.
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V tomto období padlo rozhodnutie o prijatí nového spisovného jazyka.
Napriek dohode Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu v Hlbokom v júli
1843, že jeden rok ešte so slovenčinou počkajú, Hurban po „prieskumnej“
ceste medzi slovenskými národovcami v auguste 1843 pripravil s tichým
súhlasom Štúra na jeseň druhý ročník Nitry už v strednej slovenčine. Obsahuje
poslovenčené príspevky – v „pravom
nárečí slovenskom“ – pripravované
do nevydaného almanachu spolu
s novými textami. Hurban sa obracal
predovšetkým na „mlaďje slovenskuo
spisuvateľstvo, od ktorjeho najvjac pre
slovenskú Ňitru občakávame“1. S jej
vydaním sa už mohli zoznámiť aj
zakladajúci členovia spolku Tatrín,
ktorí napokon nový spisovný
jazyk Slovákov aj schválili. Druhý
ročník sa tak stal historicky prvým
dielom písaným v novej slovenčine.
Nasledujúci, tretí ročník mal
Hurban pripravený už niekoľko
mesiacov po tatrínskom zhromaždení
(1844). Keďže mu však Štúr odporučil
Porevolučné vydanie almanachu Nitra
vyčkať na vhodný čas, vyšiel až
z roku 1853, ktoré obsahuje Sládkovičovho
v roku 1846 (Hurban v ňom uverejnil
Detvana a Hurbanovu
aj ľúbostné básne Jána Francisciho
prózu Slovenskí žiaci
adresované
Anne
Jurkovičovej,
Francisciho láske a neskoršej manželke J. M. Hurbana). Pred revolúciou
vydal Hurban v roku 1847 ešte štvrtý ročník Nitry so šiestimi prispievateľmi.
V jej úvode sa vyjadril k rozhodnutiu štúrovcov povýšiť strednú slovenčinu
na nový spisovný jazyk Slovákov. Ako uviedol, prvý ročník sa stretol
s kritikou, že čitatelia všetkému nerozumeli a s výzvou, aby redaktori texty
„‚nečeštili‛, keď chcú pre Slovákov písať“. Druhý ročník však, ako ďalej píše
Hurban, „kriku narobil tisíc ráz viac ako predošlý“ – po prechode na slovenčinu
sa výrazne znížil počet predplatiteľov, čo sa však onedlho zmenilo a čitatelia
okrem nových ročníkov žiadali aj zaslanie predchádzajúcich.2
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Na rok 1848 plánoval Hurban vydanie ďalšieho ročníka Nitry.
Pre vypuknutie revolúcie a udalosti spojené s politickou situáciou
v Uhorsku sa projekt napokon nerealizoval. Poznáme aspoň jeden
príspevok, ktorý mal byť pôvodne do Nitry zaradený: Ostatnje dňi
odsúďencou3 od Gašpara Dianišku (1820 – 1873), bývalého študenta ev.
lýcea v Bratislave a pôvodne prívrženca Jána Kollára.
V období neoabsolutizmu, po zániku Slovenských pohľadov, vydal
Hurban v roku 1853 posledný ročník almanachu Nitra v štúrovskej
slovenčine, ktorá opäť na chvíľu oživila stojaté vody slovenskej literatúry.
Jej najcennejším príspevkom je Sládkovičov Detvan. Po jej vyjdení už Hurban
na ďalší ročník rezignoval: „Na Nitru sa viacej predplatky sbierať nebudú. Ani
čas, kedy vychodiť bude, sa pre tie ustavičné prekážky, aké sa nám do cesty kladú a my
ani pri najlepšej vôli slovu dostáť nemôžeme, neurčuje.“4 Hlavným dôvodom bol
malý počet predplatiteľov a dlhy, ktoré mu vydanie almanachu spôsobilo
Hurban neprispel k existencii almanachu len ako jeho zakladateľ, ale aj ako
aktívny dopisovateľ z pohľadu slovenskej a slovanskej myšlienky – „aby
z literatúry koval zbraň“ 5. Písal poéziu i prózu. V tomto období sa próze
venovala oveľa menšia pozornosť než poézii. Štúr považoval román a novelu
za typický produkt západného romantizmu, za akýsi jeho „nižší“ žáner.
Podľa predstáv štúrovcov sa slovenský „duch“ najviac prejavil v ľudovej
slovesnosti. V poézii sa Hurban spočiatku sústreďoval predovšetkým
na básne s veľkomoravskou tematikou.6 Svoje prozaické príspevky
uverejňované v Nitre publikoval prevažne pod pseudonymami: Podolinský,
M. Selovský, Ľudevít Jozef Trenčiansky a Ľudevít Pavlovič.
V historických prózach sa Hurban tematicky zameriaval na obdobie od
veľkomoravských čias až do svojej súčasnosti. Témy čerpal zo slovenských,
resp. slovanských dejín, od existencie Veľkej Moravy po osobnosť
chorvátskeho bojovníka proti Turkom Mikuláša Šubića Zrínskeho. Pri ich
výstavbe využíval romantické umelecké prostriedky (city, láska, intrigy...),
aby čitateľa získal pre vlastnú, národne angažovanú literatúru oproti
prevažne nemeckej produkcii, a aby jej prostredníctvom šíril národné
povedomie. Veľkej Morave venoval svoje prvé tri rozsiahle diela: veršovaný
epos Osudové Nitry (Nitra I, 1842) a pôvodne ešte po česky písané novely
Svatba krále velkomoravského. Obrazy z deviateho stoletia (Nitra I, 1842)
a Svatoplukovci aneb Pád říše Velkomoravské (vyšli v časopise Květy, 1844).
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V epose Osudové Nitry sa zameriava na detailné vykreslenie viacerých
miest (Nitra, Praha, Rezno), všíma si sociálne skupiny a konkrétne
prostredie, kde sa príbehy odohrávajú. Podobne romanticky vykresľuje aj
hlavné postavy, konkrétne u Svätopluka rozdvojenosť jeho osobnosti: všetko
chce vykonať na slávu vlasti, aby tým odčinil, že predtým zradil Rastislava.
Dramatickosť príbehu spomaľujú mnohé didaktizujúce vsuvky, ktorými
vysvetľoval čitateľom jednotlivé historické súvislosti.
V próze Svatba krále velkomoravského opisuje Hurban fiktívny príbeh
o pripravovanej svadbe Svätopluka s Adelaidou, dcérou franského kráľa
Karolmana a vnučkou Ľudovíta Nemca v roku 870. Ten sa však napokon
oženil so sestrou českého kniežaťa Bořivoja. Sústreďuje sa tu predovšetkým
na vykreslenie rozdielov medzi slovanským a germánskym svetom – i na
protiklad krásy a hlbokého vnútorného citu medzi Slovankou a Germánkou.
Pri zostavovaní prózy Svatoplukovci aneb Pád říše Velkomoravské vychádzal
z údajov Pavla Jozefa Šafárika, ktorý sa opieral o spis byzantského cisára
Konštantína Porfyrogeneta, že Svätopluk I. mal troch synov: Mojmíra,
Svätopluka a Svatoboja (Svatoboha).7
Novelu Gottšalk dokončil Hurban v roku 1859. Jej dej zasadil do 11. storočia
na územie polabských Slovanov a opisuje v nej boj kresťanstva s pohanstvom
a Germánstva so Slovanstvom. Pôvodne ju chcel uverejniť Jozef Karol Viktorin
v druhom ročníku almanachu Lipa (1860), pre Hurbanovo negatívne hodnotenie
biskupov, podporujúcich vraždenie polabských Slovanov, ktorí nechceli
prestúpiť na kresťanstvo, si to však Viktorin ako katolícky kňaz nemohol
dovoliť. Preto ju Hurban preložil do češtiny a v roku 1861 vyšla v Prahe.
Z historických próz najviac oslovila čitateľov novela Olejkár
(Nitra III, 1846), v ktorej sa romantický konflikt medzi osobným a nadosobným
rieši v prospech nadosobného, národného, v prospech Slovanstva.
Prvý náčrt novely pochádza z roku 1837, keď ju napísal ako veršovanú
drámu a čítal ju na zasadnutiach Spoločnosti v Bratislave. Dej čerpá zo
14. storočia a jej hlavným hrdinom je idealizovaná postava veľmoža
Matúša Čáka Trenčianskeho. Vykresľuje ho ako Slováka a Slovana, ktorý sa
usiluje na uhorský trón dosadiť českého kráľoviča Václava. Kým Hurban
dával dôraz na túto líniu, v neskoršom období oslovila čitateľov najmä
romantická línia ľúbostného príbehu.
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Hurbanova novela Olejkár, ktorú napísal v roku 1846

Veršovaná próza Zrínsky na Sihoti. Obrazy z časov minulých ku oslave
pamiatky tristoročnej hrdinstva Zrínskeho... (Banská Bystrica, 1866) je
Hurbanovou najneskoršou historickou prózou. Opisuje v nej hrdinské
činy chorvátskeho bána Mikuláša Šubića Zrínskeho (1508 – 1566), ktorý
v roku 1566 bojoval pri pevnosti Siget (Szigetvár) s vojskami tureckého
sultána Sülejmana I. (vládnuceho v rokoch 1520 – 1566). Vyšla ako separát
z Pamätníka Matice slovenskej ku tristoročnej oslave Mikuláša Šubića Zriňského
pri príležitosti tohto jubilea.8
Tematicky najmladšia je historická novela Slovenskí žiaci (Nitra
V, 1853), v ktorej Hurban s odstupom niekoľkých rokov hodnotil
literárnou formou obdobie revolúcie 1848/1849. Opisuje v nej slovenské
malomesto Dolnopolie v období revolúcie, všíma si prostredie,
postavy, tábor slovenských dobrovoľníkov na Brezovej, ich porážku
a zatýkanie. Hybnou silou deja majú byť situačné zápletky, dejové
zvraty i politické intrigy. Dokladá nálady a pocity, aké prežívala
slovenská inteligencia po porážke revolúcie a nástupe neoabsolutizmu.
Druhý pól Hurbanovej prozaickej tvorby predstavujú prózy zo
súčasného obdobia – cestopisy a beletria. Prvým Hurbanovým cestopisom
je Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách 1839
(Pešť, 1841), ktorú vykonal na základe poverenia Ústavu reči a literatúry
česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave. Všíma si v nej
rozvinuté české vlastenectvo oproti pomerom na Slovensku, neopisuje však
len pozitívne skutočnosti, ale zaznamenáva aj nedostatky a biedu. V mene
vlastenectva sa ich snaží harmonizovať.
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Prechádzka po považskom svete (Nitra II, 1844), druhý Hurbanov cestopis,
opisuje jeho cestu za sestrou do Súľova cez Myjavu, Beckov, Uhrovec,
Čičmany, Fačkov a Rajec, ktorú začal 16. augusta 1843, mesiac po dohovore
Štúra, Hurbana a Hodžu o východiskách prijatia nového spisovného
jazyka. Obsahuje úvahy o budúcnosti slovenského národa a zamýšľa sa
nad slovanskou vzájomnosťou. Toto opisuje na pozadí prírody v duchu
herderovského chápania národa, čím cestopis získava miestami ódický
charakter.
Dielo Prítomnosť a obrazy zo života tatranského (Nitra II, 1844) je prvou
novelou (označovanou aj ako sentimentálno-preromantická poviedka,
podobná Ladislavovi od Karola Kuzmányho) v štúrovskej slovenčine.
Pôvodne ju napísal ešte v roku 1840 pre Slovanský ústav. Základným
východiskovým momentom prózy je láska medzi Máriou a Vladimírom,
pričom v nej dominuje národno-vlastenecký motív (rozhovory Vladimíra
s Vedomilom).
Satirický pól Hurbanových próz predstavujú Korytnické poháriky
a „prvá slovenská noveletka“ Od Silvestra do Troch kráľov. Korytnické
poháriky (Nitra IV, 1847) obsahujú Hurbanove poznámky k súvekému životu,
keď sa v roku 1845 liečil v Korytnici, boje za štúrovskú slovenčinu a proti
únii. S nimi sa tematicky viaže alegorická báseň Divadlo duchov nad Tatrami
(Nitra IV, 1847), ktorá je ich pokračovaním a záverom.
Satirickou novelou Od Silvestra do Troch kráľov (Nitra IV, 1847) chcel
Hurban vyhovieť čitateľom Nitry, ktorí si po dojímavom Olejkárovi žiadali
ľahší žáner, „niečoho veselého“. Napísal do nej teda pod pseudonymom
Trenčiansky pre zmenu humoristickú satiru z malomestského prostredia.
Opisuje tu Bruchoslavice, mestečko podobné Kocúrkovu Jána Chalupku,
ibaže aktualizované, kde sa v rozpätí uvedených dní odohrá humorne
postavený jednoduchý príbeh. Neskôr najčastejšie citované výroky Hurbana
o steologizovaní slovenského života nepochádzajú z jeho teoretickopolemických prác, ale práve z tejto prózy.
Slovenské pohľady (1846 – 1852)
Práve Jozef Miloslav Hurban je najvýznamnejším predstaviteľom
tvoriacej sa slovenskej literárnej kritiky, esejistiky a literárnej histórie (hoci sa
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im venovali aj iní, ako napríklad Ján
Kalinčiak či Mikuláš Dohnány). Ako
sám Hurban uvádza, „naša literárna
kritika je ako jednoročné dieťa, začne sa
dvíhať, ba aj utekať, ale vtom bacne dolu
nosom“.9 Rozvoj slovenskej vedy mal
byť ďalším stupienkom k dosiahnutiu
rozvoja nezávislého slovenského
národa. Túto náročnú úlohu mal
plniť ním založený vedecký časopis
Slovenské pohľady na vedy, umenia
a literatúru. Táto myšlienka dozrela
v Hurbanovi niekedy začiatkom roka
1846 a už na prelome septembra –
októbra vyšlo prvé číslo. Hurban
naň nepotreboval povolenie, lebo
Slovenské pohľady – najstarší slovenský
ho neplánoval vydávať ako časopis,
literárny časopis. V rokoch 1846 – 1852
ale ako samostatné diely len so
ich vydával J. M. Hurban
súhlasom cenzora. Ich vydávanie
však musel v lete 1847 prerušiť (pôvodne mala vyjsť tretia časť v júli
1847), keďže ich Miestodržiteľská rada označila za časopis. Opätovne
sa mu podarilo obnoviť ich až v apríli 1851 (prvé číslo tretieho dielu
vyšlo 25. apríla 1851), aj to len na prechodný čas. Po vydaní nového
tlačového zákona časopis koncom augusta 1852 definitívne zanikol.
Cieľ časopisu predstavil Hurban v jeho úvodnom článku nazvanom
Veda a Slovenské pohľady: „Musí byť duch, musí byť veda, kde má byť vyšší
život.“10 Vedu chápal širšie – ako kultúrnu históriu. Sprvu časopis zapĺňal
sám. Tu vychádzala na pokračovanie Hurbanova literárno-historická
práca Slovensko a jeho život literárny, ktorá priniesla vlastný koncept
literárnej kritiky a dejín slovenskej literatúry štúrovskej generácie. Celé
dielo je postavené na zdôrazňovaní národnosti. Na kritické vydanie
ho spolu s rozsiahlou štúdiou v roku 1972 pripravil Rudolf Chmel.
Pohľadmi chcel Hurban podľa Chmela „kriesiť život čistejší a kresťanskejší,
vyšší v národe našom, menovite učiť vedu, umenia a literatúru jednak sa poznávať
dôkladnejšie, jednak tvoriť ich vystavovaním ideálu vedy slovanskej“. V tomto
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období ešte Hurban kritizoval prílišnú teologizáciu literatúry, kvôli ktorej
bol o ňu v ľude malý záujem: „Hurban národom bránil cirkev, na rozdiel od jeho
neskoršieho vývinu, keď cirkvou chcel brániť národ.“11
Vychádzal z filozofického učenia Herdera a Hegla, bol pritom
predovšetkým romantik, nie systematik, na literatúre národa poznával jeho
ducha, zveleboval slovenské hory, Tatry, národnú povahu, aby umocnil
svoje estetické hodnotenie. Všímal si stupne, po ktorých kráčal génius národa
v literatúre: scholastický, „československý“ a napokon slovenský, ktorý
sa začal konštituovať u bernolákovcov a zavŕšil sa u štúrovcov. Priniesol
nasledujúcu periodizáciu dejín slovenskej literatúry:
1. obdobie (9. storočie – rok 1620),
2. obdobie (rok 1620 – koniec 18. storočia, vrátane 			
bernolákovského hnutia),
3. obdobie – venuje sa predovšetkým Bohuslavovi 		
Tablicovi a Jurovi Palkovičovi, v tvorbe J. Hollého, J. Kollára
a P. J. Šafárika videl ukrytého ducha slovenskej bytnosti
(toto obdobie rozoberá v 3. a 4. kapitole),
4. obdobie – svojich súčasníkov už len spomína v závere
štvrtej kapitoly.
Je v nej skoncentrované slovenské myslenie polovice 19. storočia ako
u žiadneho z jeho súčasníkov. Až do vystúpenia Jaroslava Vlčka je to jediné
ozajstné syntetické spracovanie dejín slovenskej literatúry a kultúry vôbec.
Dnešná slovenská literárna veda nevyzdvihuje podľa Chmela ani tak
Hurbanov prínos z literárnohistorickej stránky, keďže väčšinou vychádzal
z Tablicovho 4-zväzkového diela Poezye, ale tvorivú a plastickú Hurbanovu
interpretáciu, keď literatúru hodnotí aj ako dokument vývinu jazyka.
Vytvoril ňou koncepciu dejín slovenskej literatúry a literatúru zapojil do
celkového komplexu národnej ideológie, čo nebolo v tomto období vôbec
nezvyčajné.
Kritiku voči Slovenským pohľadom vyslovil na stránkach Slovenských
národných novín Ctiboh Zoch (vychádzala od začiatku roka 1847), ktorý
v nich videl iba „samé teoretizovanie a časopis nepraktický“. Hurban za
touto kritikou videl aj postoj Štúra, ktorý vraj neprial samostatnému
a nezávislému pôsobeniu Hurbana vymaňujúceho sa spod jeho „ochranných
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krídel“. Hurban si však vzal z kritiky poučenie a rozhodol sa rozšíriť počet
dopisovateľov a uverejňovať v časopise aj zábavno-poučné príspevky. Prvý
ročník (resp. prvý zväzok prvého dielu) Slovenských pohľadov v rozsahu
72 strán veľkého formátu zostavil Hurban sám. Druhý zväzok nadväzuje
na prvý, pričom väčšiu pozornosť venuje postupujúcej maďarizácii, najmä
v súvislosti s tzv. úniou protestantov, pripravovanou K. Zaiom. Tematicky
sa rozšíril aj o aktuálne udalosti, recenzie kníh a časopisov, čo navrhovali
viacerí dopisovatelia.
Postupne, v zmysle prekonávania konfesionálnej roztrieštenosti,
sa časopis otváral aj katolíckym Slovákom (napr. E. Gerometta). Po
revolúcii 1848/1849 sa čiastočne menilo vedecké zameranie časopisu,
keď musel plniť širšiu spoločenskú úlohu vyplývajúcu zo zániku iných
periodík. Slovenské pohľady tak nahrádzali politickú a spoločenskú funkciu
zaniknutých Slovenských národných novín. Od apríla 1851 sa Hurbanovým
spolupracovníkom stal Mikuláš Dohnány. Tento proces sa zavŕšil začiatkom
roka 1852, keď časopis zmenili aj podnázov – stal sa pohľadmi „na literatúru,
umenie a život“ a vychádzal ako spoločenský týždenník. Do Pohľadov
prispievalo viacero osobností, zotrvávajúcich pri štúrovskej slovenčine
(Ľ. Štúr, J. Kalinčiak, J. Palárik, Ľ. Dohnány). Na stránkach prebiehali ostré
polemiky medzi zástancami štúrovskej slovenčiny a staroslovákmi, najmä
Danielom Lichardom. Hurban tu v tomto období publikoval rozsiahlu
štúdiu Obozretia novejších literatúr slovanských s cieľom podporiť slovanskú
spoluprácu.
Literárna a vydavateľská činnosť Hurbana v rokoch 1859 – 1875
Politické uvoľnenie po odvolaní Alexandra Bacha po prehratej vojne so
Sardínskym kráľovstvom „prebudilo“ Slovákov, vyburcovalo ich k novým
aktivitám. Nanovo sa otvorila národná otázka v monarchii a ríši. S jej riešením
úzko súvisel aj Protestantský patent, ktorý vydal minister školstva Leo Thun
už po páde A. Bacha 1. septembra 1859. Je preto pochopiteľné, že Hurbanova
činnosť sa v danom období sústreďovala na tieto dve oblasti a najvýraznejšia
bola na cirkevnom poli. V slovenskej politike prebrali hlavnú „štafetu“
mladší štúrovci, predovšetkým Ján Francisci, Štefan Marko Daxner a Viliam
Pauliny-Tóth. Menila sa aj doba, do národného hnutia vstúpila na konci
60. rokov nová generácia, s inými ideovo-estetickými pohľadmi. Hurban sa
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teda do istej miery vzďaľoval od konkrétnej literárnej situácie, čo mu však
nebránilo vysloviť svoje názory na literatúru a vyvolávať ostré polemiky.
Víťazstvo štúrovskej slovenčiny potvrdil ešte koncom 50. rokov
almanach Concordia, ktorý vydal v roku 1858 Jozef Karol Viktorin.
Prispel doň aj Hurban – básňou o Jánovi Hollom, ktorá sa v ňom rodila
od slávnostného odhalenia básnikovho pomníka 11. mája 1854 na
Dobrej Vode, kde sa v zmierlivom duchu stretla takmer celá slovenská
inteligencia. Napriek viacerým snahám o aktivizáciu národného hnutia
bol však jediným hmatateľným výsledkom iba spomínaný almanach.
Na tradície slovenského literárneho časopisectva spred roka 1848
nadviazal Pavol Dobšinský, keď začal v Banskej Štiavnici vydávať časopis
Sokol (roč. I – II, 1860 – 1861). Naň nadväzuje časopis s rovnakým názvom,
ktorý vydával Viliam Pauliny-Tóth v Budíne (I – VIII, 1862 – 1869).
Paulinyho Sokol je však oveľa širšie koncipovaný, nesústreďuje sa len na
literárnu oblasť, ale získava charakter
vedeckého časopisu prinášajúceho
okrem literárnych prác (pôvodných
i prekladových) odborné príspevky
predovšetkým z oblasti jazykovedy,
histórie,
zemepisu,
doplnené
o obrazové dokumenty (litografie,
portréty osobností...). Pauliny v ňom
uverejnil aj rozsiahly životopisný
portrét J. M. Hurbana12 – netušiac,
že o niekoľko rokov prinesie práve
Hurban slovenským čitateľom prvé
komplexné zhodnotenie životných
osudov V. Paulinyho-Tótha.

Paulinyho časopis Sokol s Hurbanovým
príspevkom

Hoci sa zostavovatelia usilovali
získať Hurbana za pravidelného
prispievateľa časopisov, Hurban už
nebol z časových dôvodov schopný
ich žiadosť splniť. Publikoval v nich
iba niekoľko svojich básní národnoagitačného charakteru: Miluj vlasť!13
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a Básnikov Pomník,14 venovaný pamiatke J. Hollého. Príležitostne tu publikoval
aj Iskrice – veršované príslovia. Odmietol tiež ponuku časopisu Orol: „Veľmi
rád bych voľačím prispieť k Vašim prácam, no neľzä, vonkoncom neľzä mi odvrátiť
zrenie ku krásoumnej haluzi písomnosti našej, k tejto prvej láske mojej, pre tie
surovejšie a preto i len takým kozákom zanechané úlohy pozostalého ešte života, jako
jedon z nich ja.“15 Prijal však ponuku zostavovateľov Slovníka náučného pod
redakciou F. L. Riegera, do ktorého vypracoval viacero hesiel. V tomto období
vydal aj zbierku angažovanej politickej poézie Piesne nateraz (Viedeň 1861).
Hoci sa Hurban v danom čase sústreďoval predovšetkým na cirkevnú
oblasť, na stránkach časopisu Cirkewní listy, ktoré vydával v rokoch 1863
– 1874, pravidelne uverejňoval správy o literárnych prírastkoch. Niektoré
z nich on osobne alebo ďalší prispievatelia obšírne recenzovali. Ako uvádza
R. Chmel, „tu Hurban – redaktor Cirkevných listov – už cirkevný i literárny
dogmatik preukázal menej schopností pre pochopenie nových literárnych cieľov,
posudzujúc ich z úzkoprsých, dogmaticko-cirkevných hľadísk“.16
Pokojnú hladinu slovenských literárnych vôd rozčerilo v roku 1871
vydanie almanachu Napred, na ktorého zostavení sa najviac podieľali Pavol
Országh-Hviezdoslav a Koloman Banšel. Almanach signalizoval nástup
novej literárnej generácie. Oproti dovtedajšiemu prevládajúcemu
myšlienkovému konzervativizmu a sentimentálnemu romantizmu otváral
dvere realizmu. Do rodiaceho sa ideového sporu ostro zasiahol aj J. M.
Hurban, ktorý almanach odmietol. Pre prívržencov realizmu sa zatvorili
možnosti publikovania v Orle – oficiálnom slovenskom literárnom časopise.
To potom pripútavalo predstaviteľov mladej nastupujúcej generácie
k politickému zoskupeniu Nová škola, ktorá otvárala stránky svojich
periodík na ich príspevky.
Pri písaní kritík literárnych diel uprednostňoval Hurban pred čisto
literárno-estetickým hodnotením hľadisko hodnotenia samotného
autora. Povedané slovami Banšela – nešlo mu v prvom rade „o vec, ale
o osoby“. Z teologického aspektu hodnotil Hurban veľmi negatívne aj
knižku Františka Slámu Vojna Francúzov s Nemcami roku pána 1870 a 1871,
ktorá vyšla v niekoľkotisícovom náklade a stala sa bestsellerom medzi
vtedajšími slovenskými titulmi. Hurban kritizoval jej „neznabožstvo“
a podporu francúzskym republikánom bojujúcim proti Nemcom, označiac
samého autora za prívrženca „luzy parížskych komunistov“.17
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Tento ideový spor vyvrcholil v roku 1873 po vyjdení novely Atalanta
od K. Banšela, v tom čase redaktora Slovenských novín, v ktorej Banšel na
historickom pozadí zápasu dvoch rodov o vládnuce postavenie v talianskej
Perugii v období renesancie opísal aj opätovanú platonickú lásku
mladíka so zrelou ženou. Toto dielo Hurban ostro odsúdil na stránkach
Cirkewných listov, označiac ho za „výplod chorej fantázie“ a „plagiát
modernej ohavospisby“, kritizujúc nemravné opisy lascívnych tém, ako aj
samotnú výstavbu deja a jej umelecké stvárnenie. V kritike nechýbal ani
kus politiky: „Ak nová škola takýmito prácami chce náš národ oblažiť, vtedy
radíme, aby sa radšej na iné pole hodila, na tomto nekvitnú jej ruže.“18 Miernejšia
anonymná kritika Atalanty vyšla aj na stránkach Slovenských novín.19
Banšel na Hurbanovu kritiku veľmi ostro odpovedal, poukazujúc na jej
hlavné nedostatky. V prvom rade ju celú odmietol ako nekompetentnú, lebo
vraj nešlo o kritiku diela, ale autora, navyše z úzko teologického pohľadu:
„U vás do jedného krámu patrí i teológia i politika – i dejepis i poézia.“ 20 Označil
ju za čisto osobný spor, kde je umelecké dielo iba zámienkou. Uvedomoval
si pritom nedokonalosť svojho diela a nebránil sa kritike z umeleckého
a vedeckého stanoviska. Súhlasil s názorom Hurbana, že je na Slovensku
slabo rozvinutá literárna kritika – avšak s dodatkom, aby radšej nebola
žiadna, ako má byť „a) osobničkárska, b) zlomyseľná, c) nevedecká a d) hrubianska
– jakú ste vy zvyknul písať“. Zároveň Banšel veľmi ostro Hurbana vystríhal,
lebo „modloslužobníkom samého seba sa človek snadno stáva“, konštatujúc, že
on nie je „...vonkoncom taká autorita, od ktorej si niekto bárjaké hrubianstvá
musí nechať ľúbiť“. Túto odpoveď koncipoval Banšel spolu s P. OrszághomHviezdoslavom.21
Nitra VI a VII (1876, 1877)
Hoci Hurban už nebol v tomto období pre dominantný prúd slovenskej
literatúry autoritou a pre mnohých Slovákov ani politickým reprezentantom,
v maďarskej spoločnosti jeho meno naďalej rezonovalo. Dokladá to aj
dokument Úlohy uhorskej vlády voči panslavistickému štvaniu objavujúcemu
sa zo dňa na deň vo výhražnejšej podobe, zaslaný neznámym autorom
ministrovi vnútra Júliusovi Szapárymu zo septembra 1874, ktorý
je uložený vo fonde Ministerstva vnútra v Maďarskom krajinskom
archíve.22 Text memoranda je nekompletný, chýba jeho záverečná časť.
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Autor v ňom navrhuje, akým spôsobom by mala vláda postupovať
voči slovenskému národnému hnutiu. Kroky sú rozdelené na tri
roky a venujú sa cirkevnej, školskej, vojenskej, právnej, literárnej
a divadelnej oblasti. Za najnebezpečnejšiu slovenskú osobnosť považoval
autor memoranda J. M. Hurbana a po ňom V. Paulinyho-Tótha.
Pozornosť venoval predovšetkým slovenským evanjelikom, ktorí
boli vďaka cirkevnej autonómii pre Maďarov nebezpečnejší ako katolícki
Slováci. Za hlavnú oblasť národného života pokladal autor cirkevnú sféru,
kde „sa skrývajú zárodky nebezpečenstva a tu je zázemie Hurbana, ktorý tu pracuje
s najväčším nasadením“. Všíma si úlohu národného jazyka, „ktorý s mimoriadnou
vervou obraňovali nasledovníci niekdajšieho Kollára a Hurbanovi zbrojnoši. Oni
slovenčinu považujú za akýsi čínsky múr, ktorého poslaním je podľa nich uzavrieť
tento ľud pred vlnobitím maďarského vzdelania.“ Podporovateľov slovenského
národnoemancipačného procesu všeobecne nazýva pojmom „hurbanisti“ –
označením, ktoré sa začalo používať už počas revolúcie 1848/1849 v súvislosti
so Slovenským povstaním (napríklad „v hlavných hniezdach panslavizmu
ochotníci prostredníctvom Hurbanistov usporadúvajú predstavenia“). Bolo
potrebné, aby „panslavistickí kandidáti, vo všeobecnosti obľúbenci Hurbanistov, boli
z národného pohľadu dôležitejších pozícií odvšadiaľ vytlačení“.			
Zatvorenie slovenských gymnázií a Matice slovenskej v rokoch 1874
a 1875 bolo šokom pre slovenskú spoločnosť. Hurban na túto situáciu
reagoval vydaním ďalších dvoch ročníkov Nitry (VI, VII; 1876, 1877) – nie
však v štúrovskej slovenčine, ale v češtine. Poslednú z nich venoval ako
„Dar dcerám a synům Slovenska, Moravy, Čech a Slezska obětovaný“. Chcel tým
demonštrovať tradície literárnej jednoty Slovákov a Čechov, časti kmeňa
mohutnej slovanskej lipy, o ktorú sa Slováci vždy budú môcť oprieť.
Príklon k češtine ako spisovnému jazyku Slovákov bol však už v tomto
období nereálny a na slovenskej strane nenašiel širšiu podporu. Toto gesto
bolo iba odzrkadlením situácie, v akej sa nachádzalo národné hnutie.
Od tohto kroku Hurbana súkromne odrádzali aj mnohé slovenské
osobnosti, vyčítajúc mu, že svoje názory povyšuje nad názory ostatných
slovenských národovcov. Hoci sa mu do 6. ročníka Nitry podarilo získať
viacero slovenských a českých prispievateľov – okrem neho tu zo
známejších Slovákov publikovali jeho syn S. Hurban-Vajanský, D. BachátDumný, Š. Fajnor a G. K. Zechenter-Laskomerský – almanach nezískal širšiu
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pozitívnu odozvu ani v slovenskej a ani v českej spoločnosti. Na stránkach
Nitry VI Hurban verejne protestoval proti politike uhorskej vlády článkom
Neni slovenského národa. Reagoval v ňom na odpoveď uhorského premiéra
Kolomana Tiszu, ktorý na interpeláciu poslanca Svetozára Miletiča na pôde
uhorského snemu o tom, že zhabaný majetok Matice slovenskej je majetkom
slovenského národa, odpovedal – v duchu prijatého národnostného
zákona z roku 1868, že v Uhorsku slovenský národ nepozná.
Ani nasledujúci ročník almanachu, kam okrem S. Hurbana-Vajanského
prispeli uznávaný český básnik Jaroslav Vrchlický (v tomto období však
už za zenitom svojich literárnych síl), a tiež slovakofili Adolf Heyduk
a Rudolf Pokorný, nevyvolal priaznivejší ohlas verejnosti. Hurban sa za
daných okolností, napriek oznámeniu prípravy ďalšieho, 8. ročníka Nitry
v roku 1878, rozhodol napokon jej vydávanie ukončiť. Na zasadnutí Živeny
začiatkom roka 1880 navyše jeho účastníci potvrdili štúrovskú slovenčinu
za spisovný jazyk Slovákov. Hoci sa Hurban spočiatku nechcel podriadiť
tomuto rozhodnutiu, svoje stanovisko zmenil po Riegrovej ceste do
Budapešti v roku 1880, keď F. L. Rieger vyhlásil, že „český národ sa nebude
miešať do uhorských pomerov“. Tým sa uzavrela jedna kapitola Hurbanovho
života spojená s kodifikáciou dnešnej spisovnej slovenčiny.
Najvýznamnejším príspevkom v poslednom ročníku Nitry je
z dnešného pohľadu Hurbanova životopisná štúdia Viliam Pauliny-Tóth
a jeho doba, s podtitulom Náčrtky životopisné a povahopisné. Životopis vyšiel
až po Paulinyho smrti a jeho publikovanie nebolo náhodné. Hurban sa naň
pripravoval niekoľko rokov, zbieral si potrebný materiál, časť zverejnených
údajov čerpal z rozhovorov či z autopsie. Opisuje v ňom Paulinyho
detstvo, štúdiá, zapojenie sa do národného hnutia, jeho účasť na revolúcii
a politické aktivity. Z celého príspevku je cítiť Hurbanov „duch“ a osobná
zainteresovanosť. Najvýraznejšie sa to prejavuje v opisoch udalostí počas
revolúcie 1848/1849 a politického diania v 60. a 70. rokoch 19. storočia.
Sú odrazom jeho videnia vecí a jeho predstáv o národnom hnutí.
Už pred vydaním tohto životopisu sa Hurban zameriaval na priblíženie
zástoja svojich predčasne zomrelých druhov slovenskej verejnosti. Ešte
v roku 1844 pripravil na vydanie politický spis Zrcadlo Slovenska od
zomrelého Benjamína Pravoslava Červenáka, predtým aktívneho člena
štúrovskej družiny, kde v úvode priblížil jeho krátke, ale bohaté životné
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osudy spojené s prácou pre národ. Podobne zhodnotil život Ľudovíta Štúra,
jeho staršieho brata Karola, i ďalšieho štúrovca Mikuláša Dohnányho, svojho
spolupracovníka v redakcii Slovenských pohľadov. Zo všetkých publikovaných
biografických portrétov cítiť prežitú atmosféru vtedajších čias. Hurban sa
podujal písať životopisy najmä
preto, aby mohol dôkladne
zhodnotiť
prínos
týchto
osobností. Nevychádzal pri tom
z vedeckých postupov, vnímal
ich ako popularizátor, publicista,
ideológ. Predstavil v nich prínos
svojej generácie pre národný život
Slovákov a načrtol smer, akým by
sa mal ďalší vývoj uberať.
Jeho práce našli i mnoho
kritikov, minimálne sa s nimi musela
slovenská verejnosť vyrovnať, čím
sa podnietila potrebná diskusia.
Dnes ich vnímame skôr ako dobový
dokument smerovania Slovákov
v 19. storočí. Veľa ráz však
ostávajú jedinými komplexnými
biografiami
týchto
osobností
a dodnes z nich vychádzajú aj
súčasní bádatelia. Hurban svojimi
Knižka o živote a diele Karola Štúra
životopisnými portrétmi zaviedol
do slovenskej literárnej historiografie biografickú metódu. Spája sa v nich
úsilie o faktografickú úplnosť so slovenskou a slovanskou myšlienkou.
Najkomplexnejšie zhodnotil Hurban osobnosť svojho blízkeho druha
Ľ. Štúra.
Slovenské pohľady (1881 – 1888)
V záverečnej etape života sa Hurban okrem cirkevnej činnosti sústreďoval
predovšetkým na publikovanie spomienok o štúrovskej generácii
a o revolúcii 1848/1849. Svoje príspevky publikoval v Slovenských pohľadoch,
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ktoré obnovil jeho syn Svetozár Hurban-Vajanský s Jozefom Škultétym
v roku 1881. Vyšiel tu spomínaný životopis Ľ. Štúra a Hurbanove pamäti
opisujúce účinkovanie jeho generácie v zápase za národné práva Slovákov.
Pokúšal sa v nich o určité „uzákonenie“ jej prínosu k národnému vývoju
v predrevolučnom období a počas Slovenského povstania 1848/1849. To, že
práve Hurban je autorom prvého životopisu Ľ. Štúra, neprekvapuje. Výbor
Matice slovenskej krátko po jej vzniku v roku 1863 totiž vyhlásil zbierku
na náhrobný kameň Ľ. Štúra a súbeh na jeho životopis. Očakávalo sa, že
práve Hurban ako jeho bývalý najbližší spolupracovník a osobný priateľ ho
predloží výboru. Hurban aj skutočne začal vo väčšej miere zbierať o Štúrovi
archívny materiál. Počas existencie Matice slovenskej (do roku 1875) však
nikto jeho životopis výboru MS nepredložil.
Až po obnovení Slovenských
pohľadov tu začal Jozef M. Hurban
– pravdepodobne na podnet
syna Svetozára – publikovať
na
pokračovanie
životopisný
portrét Ľudovít Štúr (vychádzal
v rokoch 1881 – 1884). Zachytil
v ňom Štúrove osudy len do
októbra 1848, keď seriál ukončil.
O dva roky neskôr pokračoval
v
publikovaní
memoárov
Rozpomienky (1887, 1888), ktoré
tematicky súvisia so Štúrovým
životopisom. Opísal v nich udalosti
národnoemancipačného hnutia od
októbra 1848 do apríla 1849.
Štúrova biografia je v mnohom
špecifická. Hurban ho osobne
poznal, vychádzal z vlastných
spomienok, ktoré dopĺňal bohatým
Portrét Ľudovíta Štúra
archívnym štúdiom. Štúra postavil
do pozície hlavnej osobnosti a ideológa mladoslovenského hnutia. Svoj
vzťah k nemu vykreslil idylicky, hoci to medzi nimi neraz iskrilo. Opis
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Štúrovho života je pre Hurbana len rámec, v ktorom prezentuje vlastné
filozofické, náboženské, politické i estetické názory. Tento spôsob, majúci
často charakter publicistickej polemiky, využíva Hurban nielen v životopise
Ľ. Štúra, ale aj vo väčšine svojich literárnych prác. Hurban opísal Štúra
pod prizmou situácie národného hnutia na začiatku 80. rokov 19. storočia,
ovplyvnený svojimi aktuálnymi ideovo-náboženskými názormi.
Je viac ako pravdepodobné, že ak by Hurban napísal tento životopis
bezprostredne po Štúrovej smrti (1856) alebo v 60. rokoch 19. storočia,
v období, keď slovenské národné hnutie dosiahlo vrchol svojich národnopolitických aktivít, bol by vtedajšie politické pomery i Štúrovo účinkovanie
interpretoval odlišne.23 Na viacerých miestach Hurban osobnosť Štúra
zjednodušuje a skresľuje, štúrovskú epochu a jej ideového vodcu konfrontuje
s neskoršími politickými pomermi v monarchii, Štúrov život približuje na
základe aktuálnych životných skúseností po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
(1867), zatvorení slovenských gymnázií a Matice slovenskej. Z tejto
perspektívy vníma aj slovensko-maďarské vzťahy. Naplnenie národných
ambícií Slovákov vidí len v príklone k Habsburgovcom, od ktorých
očakával pomoc. Tieto svoje názory implantuje aj na osobnosť Ľ. Štúra, hoci
jeho postoje boli v mnohom odlišné. Hurbanov pohľad si získal aj viacero
odporcov, s ktorými sa dostával do početných polemík. Veľmi ostro voči
jeho interpretácii revolúcie 1848/1849 vystúpil Samuel Štefanovič, ktorý
vydal v roku 1886 anonymnú brožúrku. Kriticky sa voči Hurbanovmu
zhodnoteniu osobnosti Ľ. Štúra vyslovil aj literárny historik Jaroslav Vlček.
***
Jozef M. Hurban sa nezanedbateľným dielom zapísal do slovenskej
vydavateľskej činnosti v ranej fáze jej existencie. Touto aktivitou
i svojím literárnym dielom podstatne prispel k prijatiu a ukotveniu
novokodifikovanej spisovnej slovenčiny ako základného národného
atribútu a nástroja zjednotenia slovenskej inteligencie. Zároveň pestoval
ako spisovateľ takmer všetky žánre vtedajšej literatúry. Venoval sa poézii,
próze, publicistike i kritike. V próze ho môžeme hodnotiť ako kľúčového
predstaviteľa romantizmu. Súčasná literárna história24 najvyššie hodnotí
jeho priam zakladateľský prínos v eseji a polemike. Šírka záberu jeho diela
i pôsobnosti však bola čiastočne prekážkou sústredenejšej tvorby, dlhšieho
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a hlbšieho záujmu, umelecká tvorba bola len jednou čiastkou celého spektra
jeho činností.
Rudolf Chmel zhrnul Hurbanovo literárne pôsobenie a jeho údel nazval
„symbolom života a tvorby slovenského intelektuála [pred]minulého
storočia“. „V rozpätí polstoročia, keď aktívne prispieval k rozvoju slovenskej
literatúry a publicistiky, prešiel Hurban veľkým esteticko-filozofickým oblúkom.
Sloboda myslenia, prebojúvanie nových myšlienok a názorov, ktoré presadzoval
v čase svojej mladosti, upieral mladej nastupujúcej generácii. Kým v cestopise Cesta
Slováka... uvádza, že „pravda prichádza na svet iba skrze boj odporných živlov“, keď
nastupovala generácia napredistov, prebojúvajúcich realizmus, už na svoje mladícke
presvedčenie zabudol.“ Bol v ustavičnom sváre a spore s celým svetom, so
všetkým a všetkými okolo seba.25
Hoci sa Jozef Miloslav Hurban v poslednej etape svojho života angažoval
mimo politiky, v národne uvedomelom slovenskom prostredí mal stále
gloriolu veľkého bojovníka za slovenskú samobytnosť. Jeho meno sa po jeho
smrti (1888) stalo symbolom boja za národnú slobodu, mladá nastupujúca
slovenská generácia v ňom videla svojho ideového vodcu a práve ona
naplnila Hurbanovu túžbu po národnej slobode.
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Ideové východiská a súvislosti
Hurbanovej politickej činnosti
Natália Petranská Rolková
V slovenských dejinách sa objavilo množstvo významných a výnimočných
postáv – skvelí spisovatelia, publicisti, vedci, nadčasoví politici, organizátori,
ušľachtilí kultúrni a cirkevní pracovníci. Medzi nimi nájdeme však len málo
takých osobností, v ktorých sa integrovali takmer všetky tieto stránky. Takou
osobnosťou nesporne bol Jozef Miloslav Hurban, ktorého život a história
ocenili epitetom prvého predsedu Slovenskej národnej rady, najvyššieho
politického orgánu – prvého v moderných slovenských dejinách. Tento
Hurbanov post a pozícia odhodlaného revolucionára súvisia s obdobím,
keď jeho spoločenská hviezda dosiahla vrchol – so Slovenským povstaním
rokov 1848 – 1849. Avšak ako v období pred revolúciou, tak aj po nej bol
neodmysliteľnou silou v slovenskom národe.
Všetko to, čo Hurban robil, vychádzalo z jeho svetonázoru alebo ním
bolo ovplyvnené. V kresťanskom videní sveta ako v základnom životnom
postoji videl budúcnosť človeka, národa i ľudstva. Zároveň tak, ako veril
v Kristom zvestovanú rovnosť človeka pred Bohom, vyznával aj rovnosť,
rovnoprávnosť národov – vyjadrené jeho vlastnými slovami, milujúc slobodu
ctil ju u druhého. Jeho ponímanie národa bolo pritom od začiatku vrcholne
demokratické. Rozumel pod ním všetky jeho vrstvy, stavy – neprikláňal sa
k chápaniu národa podľa vzoru stavovského „natio Hungarica“, počítajúceho
k uhorskému národu len jeho vyššie vrstvy (šľachta, klérus, zástupcovia
slobodných kráľovských miest). Za vyzdvihovanie úlohy neprivilegovaných
tried v národe si časom vyslúžil rozličné hanlivé nálepky.1 Už v roku 1839 sa
na svojej ceste k západným Slovanom vyjadril takto: „…známky národnosti:
zvyky, obyčaje, jazyk a celá povaha národa najskôr býva chimérami času vymazaná
zo sŕdc vyšších, majetnejších… jeho tried. Triedy priemyselné, obchodnícke,
remeselnícke, roľnícke sú žriedlom a studnicou života národno-spoločenského;
a teda národnosť bez nich nemôže byť… A keď tieto budú svojím mysliacim duchom
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k usvedomeniu a uvedomeniu svojej národnej bytosti prebudené – až potom zajasáme
nad rozkvitnutou národnosťou slovenskou.“2
Táto úvaha sa stala pre Hurbana východiskom celého ďalšieho konania,
keď chcel duchovným prebudením ľudových más a zasadzovaním sa
za riešenie sociálnej otázky dosiahnuť ich zapojenie do politickej akcie za
záchranu a povznesenie slovenského národa. Predpokladom tejto akcie bolo
zároveň zdôrazňovanie širších demokratizačných reforiem najmä v roku
1848, keď pod dojmom revolučnej vlny v Uhorsku a Európe požadovali
štúrovci všeobecné hlasovacie právo, právo zhromažďovania, spolčovania,
odstránenie cenzúry a teda slobodu prejavu – širšie politické práva rúcajúce
konzervatívny feudálny systém, pripúšťajúci do politického života len
privilegované vrstvy. Rodiaci
sa politický program Hurbana
a štúrovcov teda progresívne
staval na kresťanskom, ľudovom
(sociálnom) a národnom pilieri,
pričom posledný z nich dával
celému zápasu jeho špecifický
rozmer a idealizmom presiaknuté
odhodlanie.3
V národnej filozofii prechádzal
Hurban vzhľadom na okolnosti
prirodzeným
vývojom
najmä
v súvislosti s pochopením vzťahu
Slovanstva a Slovenstva.4 Primárne
vychádzal, podobne ako Ľudovít
Štúr, z koncepcie Jána Kollára,
ktorý chápal Slovanstvo ako
historický, autochtónny národ
Portrét J. M. Hurbana
deliaci sa na jednotlivé kmene
hovoriace vlastnými nárečiami5 (pričom slovenské nárečie je zemepisne
i geograficky uprostred spoločnej slovanskej reči podobne, ako je územie
Slovenska centrom a kolískou Slovanov). Kmeň mal byť podľa Hurbana
národu to, čo národ ľudstvu. Spočiatku sa slovanská vzájomnosť ako výraz
slovanskej jednoty nechápala v politickom zmysle, jej cieľom nebolo meniť
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štátne hranice – ponímala sa ako duchovné spojenie. V politickej rovine
sa neskôr u Hurbana a ďalších stalo zvýrazňovanie Slovanstva spôsobom
zdôvodnenia historického práva Slovákov – ako súčasti starobylého,
početného slovanského celku – na vlastnú existenciu.		
Oblúk v Hurbanovom myslení by sa teda dal zhrnúť takto: v 30. rokoch
videl v Slovanstve primárne duchovnú jednotu vyjadrenú používaním
spoločného literárneho jazyka. Od začiatku 40. rokov sa mu stala slovenčina
výrazom špecifickosti a ducha Slovákov ako samostatného kmeňa Slovanstva,
v čom videl zmysel ich existencie – Slovák má byť z jednej strany Slovák
a z druhej Slovan, ale iskra Slovenstva musí predchádzať iskre Slovanstva.
Slovanstvo malo pretrvávať vo forme bratskej lásky, vzájomnej pomoci
a spolupatričnosti. S výnimkou čias Slovenského povstania a prelomu
rokov 1860/1861, keď uprednostňoval myšlienku odtrhnutia Slovenska
od Uhorska, uňho dominovalo uhorské vlastenectvo a úsilie vyriešiť
slovenskú otázku v rámci tisícročím upevneného uhorského štátneho
zväzku. Tieto postoje potvrdil tak na Slovanskom zjazde v roku 1848, ako
aj na memorandovom zhromaždení v roku 1861, pričom sa jeho chápanie
slovenskej národnej identity posunulo z kultúrnej platformy do politickej
(požiadavka na vlastný snem, na zriadenie slovenského Okolia). Až po
nastúpení oficiálneho kurzu násilnej maďarizácie najmä v 70. rokoch 19.
storočia dospel Hurban k myšlienke politického spojenia časti Slovanstva pri
zachovaní etnickej špecifickosti jeho kmeňov. Táto jeho úvaha (prezentovaná
najmä v Nitre VI) sa ukázala ako progresívna, keď po rozpade RakúskoUhorska vznikla v roku 1918 prvá Česko-Slovenská republika. Podobne
uvažoval dve desaťročia pred ním aj Ľudovít Štúr, keď sa vyslovil, že nie
v udržaní „Austrie“, ale v jej páde a v páde Turecka tkvie záchrana Slovanov.
Jozef M. Hurban, zaviažuc sa na Devíne v roku 1836 slúžiť Božej pravde
a národu, nespreneveril sa tejto prísahe až do konca svojho života. Oba
princípy sa v jeho myslení a konaní dokonale prepojili, národy boli v jeho
ponímaní prirodzené odveké celky povolané uskutočňovať na zemi Boží
zámer. Pritom spoločenstvá späté s pravou vierou mali prevziať kormidlo
riadenia sveta. Vo východiskovej rovine to vyjadril v Nitre II v príspevku
Prítomnosť a obrazy zo života tatranského: „U nás je nábožnosť – a preto
naša je budúcnosť… To, čo bude žiť v budúcnosti najbližšej, to všetko sa vinie
k náboženstvu… Budúcnosť ľudského pokolenia osvecuje najprv tie národy, ktoré sú
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najmladšie, a ktoré majú v nej žiť… Prečo sa náboženstvo rozpadáva u západných
národov? Preto, že sú ony už viacej nie povolané riadiť v hospodárstve sveta. Slaviani
sú najviac nábožní, ich osvecuje najviac budúcnosť ľudského pokolenia…“ K týmto
svojim slovám sa vrátil aj po 30 rokoch konštatovaním, že za kresťanstvo
niet usilovnejšieho bojovníka nad Slovanov.
Zároveň, podobne ako o storočie neskôr filozof dejín Arnold J.
Toynbee, stúpenec teórie spoločenských cyklov, uvažuje o vplyve prírody
a podnebia na človeka a na národy. „Príroda teda má veľký vplyv a vtok na
vývoj ducha, na celú históriu ľudského pokolenia“. Každý z národov („ľudské
pokolenie predstavujúcich“) má vymedzené určité prírodou vyznačené
miesto. Z priaznivej polohy vyvodzuje aj doterajšie vodcovské postavenie
„svetohistorických“ národov okolo Stredozemného mora. Cituje Aristotelovu
myšlienku o tom, že človek sa obracia k vyšším hodnotám až vtedy, keď má
uspokojené základné potreby – čo je príčinou toho, že národy s nehostinnou
prírodou nikdy nebudú „svetohistorickými“.
Jedným z najvýznamnejších bodov Hurbanovej teórie je teda myšlienka
poslania, vopred danej úlohy národov vo svete. Vodcovskú úlohu má
teraz v duchu hegelovsko-herderovskej filozofie podľa Hurbana prevziať
kresťanské Slovanstvo: „S Bohom teda Francia… Ja idem do živého Tatranska, kde
sú korene všetkých slavianskych štepov. Tam budem čakať, tam budem pripravovať
príchod vekov, akým sa ty z hľadiska úlohy už na päty dívaš, vekov to budúcich,
v ktorých velikánskej úlohe my to budeme, čo si ty bola v úlohe vekov teraz sa
míňajúcich, príchod to bude vekov nových ľudského pokolenia.“
Z hľadiska perspektív ešte podľa neho nepominulo to, čo má byť,
respektíve – „niet toho a nebolo dosiaľ preto, že to ešte len má byť.“ Špecifickosťou
poslania odôvodnil existenciu samostatného slovenského kmeňa: „Majú
aj naše Tatry svoje určenie; ale to určenie je zvláštne, alebo individuálne, v mori
Slovanstva len čiastočné. Určenie týchto Tatier i s kmeňom v nich bývajúcim
nemôže zasiahnuť do susedných kmeňov určenia.“6 To, čo národy robia, ich
história, je v Hurbanovom videní duch národov vyjdený do skutočného
sveta, ktorý vždy pokračuje z nového do novšieho. Na dosiahnutie poslania,
princípu, vynakladajú národy celú svoju existenciu, smerujú k nemu ako po
pyramíde. Musia dbať o to, aby sa tomuto cieľu nespreneverili a prenášali
ho z generácie na generáciu.
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V celej svojej filozofickej tvorbe Hurban vychádzal z teórie stupňovitého
vývoja, postupnosti odzrkadľujúcej sa práve vo vývine ducha národa
a jeho poslania od najnižšej úrovne7, cez štádium dozrievania až po stupeň,
v ktorom má byť prospešný iným národom. V Predhovore k Červenákovmu
spisu Zrkadlo Slovenska sa konkrétne pýta: „Prečo nás Boh sem povolal, v strede
medzi Západom a Východom, v búrkach zachoval, v pokoji scelil? …precitnutý Slovák
hľadá duch a princíp svojho kmeňa... Životný pulz Slovenska ožiarila budúcnosť...,
nemá viac byť to, čo bolo – ale nový svet a nový vek… Trpeli sme len doteraz, lebo
utrpením prejde duch k svojej sláve… …nemajúc históriu – máme budúcnosť.“
Viera v slávnu budúcnosť, ktorá príde ako odmena za spoločné utrpenie
v ťažkej minulosti, a v konkrétne poslanie je hnacím motorom rozvíjania
špecifickosti národa prejavujúcej sa v jeho duchu, duchovných atribútoch
(Hurbanovo etnické ponímanie národa ako duchovného a kultúrneho
princípu s dôrazom na pôvod a väzby kontrastuje s politickým chápaním8):
„Nás to všetko posilňuje, ženie k nám samým a k hľadaniu stôp ducha nášho národa –
v jeho zvykoch, reči, bludoch, pravdách, spevoch, náboženstve, obci, umení, živote.“
Národný duch dáva všetkému svojmu konaniu vlastnú pečať, pričom „živel
národný, teda národný duch, ktorý prinieslo kresťanstvo, keď uznáva kresťanstvo za
svoje, dáva mu svoju farbu, preniká ním a samé je ním preniknuté.“ 9
Hovorí aj o splynutí Slovákov s prírodou a o stopách, ktoré vzájomne
v sebe zanechávajú. Aké sú Tatry, taký je aj „tatranský národ“, každá dolina
má svoje zvláštnosti. „Duch Slovákov je duch Tatier, duch pôvodný, mocný,
veľký, železný ako tieto Tatry…“ Dosiaľ sa však slovenský duch zjavoval len
všeobecne. „Teraz… nasleduje druhý krok, to jest vystúpenie do zvláštnosti. Túto
zvláštnosť Tatier už môžeš poznávať v Slávy dcére, v Starožitnostiach, v básňach
Hollého, v spievankách našich národných. Čo sú tieto diela iného, ako myšlienky
týchto Tatier… duch Tatier. Ako v Slovanstve len jedno je horstvo tatranské: tak
v celom Slovanstve len jeden je Kollár, len jeden Šafárik.“10
V tomto vyjadrení sa ukazuje aj Hurbanov zjednotiteľský duch – v čase
zbližovania slovenských konfesijno-politických táborov (rok 1844 bol rokom
založenia celonárodného spolku Tatrín), avšak ešte ani zďaleka nie ich
jednoty v základných otázkach života Slovákov, vyzdvihuje Hurban ako
prejav zvláštnosti a kvality ducha národa na jednej strane evanjelikov Šafárika
a Kollára, na druhej strane katolíka, bernolákovca Jána Hollého. Možno
povedať, že aj vo svojich praktických činoch bol Hurban v prelomových
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časoch jednou z najintegrujúcejších postáv slovenského hnutia; literárny
historik Jaroslav Vlček ho pomenoval „koncentrujúcim, osviežujúcim tvorivým
duchom“.11
V prípade Jozefa Miloslava Hurbana platí viac ako u kohokoľvek iného
ono biblické „…a Slovo sa skutkom stalo…“. Len málo dejateľov dokázalo
tak plynule a tak konzekventne
prejsť od slov k činom. A to nielen
v zmysle nadväznosti vlastnej teórie
na prax, ale aj v zmysle prechodu
od jazyka (slovenčiny) k politickej
akcii (Slovenské povstanie). „Kým jeho
druh Štúr viac teoreticky a aprioristicky
filozofoval, Hurban… držal ruku na pulze
národného života nielen Slovákov, ale
i všetkých slovanských susedov a všímal
si realitu ich vývinu.“12 Zároveň
podopieral svoje konanie starostlivo
uváženými náhľadmi pretavenými
do neochvejného stanoviska. Ako
jeden z prvých pochopil životnú
nevyhnutnosť vzkriesenia národa
vzkriesením jeho národnej reči. Avšak
Titulná strana almanachu Nitra II., ktorý
ako každá akcia, aj táto vyvolala svoju
vyšiel
v roku 1844 ako prvá publikácia písaná
reakciu (a vyvolávala ju ešte takmer
v štúrovskej slovenčine
celé storočie).
V prvej polovici 40. rokov bol Hurban, riskujúc svoje postavenie
medzi slovenskými evanjelikmi i Čechmi, vzdávajúc sa akejkoľvek kariéry
v rámci oficiálnych uhorských štruktúr, hnacím motorom úsilia o zavedenie
novej spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia, ktorá
mala nahradiť dovtedy medzi slovenskými evanjelikmi používanú
biblickú češtinu, postupne pritiahnuť k jej používaniu aj bernolákovcov,
a tým zjednotiť inteligenciu ako vedúcu silu národa („povedome šiel za
zjednocovaním“). Iba rok po kodifikácii vydal Hurban po slovensky písaný
druhý ročník svojho almanachu Nitra – vďaka čomu mu patrí na Slovensku
jedno z viacerých prvenstiev. Vydal historicky prvé dielo v novej slovenčine.
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Predbehol tak aj Štúrove kodifikačné príručky. Zároveň dostala slovenčina
do vienka literárny spolok (Tatrín), prvé politické noviny (Štúrove Slovenské
národné noviny), literárne i beletristické časopisy (Orol tatranský, Hurbanove
Slovenské pohľady), i nádherné poetické dielo (Sládkovičova Marína).
„Národ všetko toto vítal s jasotom, povstával nový ruch, život, práca a ochota boriť
sa za svoju národnosť, ktorá v novej mluve spisovnej našla svojho ducha.“13
Aj česká historiografia uznala kladnú reakciu Slovákov na tento krok:
„Zrození slovenštiny bylo oslavováno v střediscích slovenské mládeže, zejména
v Bratislavě, v Levoči, v Prešově, v Báň. Štiavnici a v Sarvaši. Slavili ji i na venkově,
zvlášť ve školách a farách, v nichž seděli někdejší Štúrovi žáci. Všude tam prapory,
iluminace, zvonění zvonů, střelba z hmoždířů a zpěvy ohlašovaly velikou slovenskou
událost, nesenou slovenskou mládeží a tedy pro budoucnost slibnou, – že Slováci
nastoupili cestu sebeurčení, jejímž symbolem a výrazem jest právě nastolená
spisovná slovenština.“14
Na druhej strane ten istý krok vyvolal tiež vlnu odporu. Slovenčinu bolo
potrebné obhajovať nielen medzi Slovákmi, nielen pred Maďarmi, ale na
dlhé roky sa stali jej najväčším kritikom a odporcom susední Česi nárokujúci
si „československú“ (etnickú) jednotu vyjadrenú používaním spoločného
(českého) spisovného jazyka. Predpokladal to aj Hurban, ktorý v doslove
k Nitre II z apríla 1844 uviedol svoje pohnútky aj očakávané reakcie na
príchod slovenčiny ako spisovného jazyka. „…kto môže odsúdiť Redaktora, keď
on svojmu kmeňu najprv slúžiac a slúžiť večne chcejúc týmto hlasom prenikavým
z najhlbšej bolesti prebudzujúceho sa Slovenska vytekajúcim pohnutý bol k tomu,
aby nechal cestu ľudu slovenskému iba po mnohoročných prípravách dostupnú
a nastúpil takú, na ktorej odrazu sa spojí s ľudom, vysloviac jeho žiale jeho vlastnými
zvukmi, jeho nádeje jeho vlastnou rečou.“15
Vedel, že Česi z politických dôvodov písanie po slovensky odsúdia
– že to budú považovať za odtrhnutie od nich. Ubezpečil ich však o tom,
že vzťah Slovákov k nim je taký, ako k všetkým Slovanom, „…bár spojenie
literárne je nie samé pravé spojenie – a duch len robí podstatu spojenia pravého“.
A tiež, že to budú kritizovať tí Slováci, ktorí pokladajú slovenčinu len za
sedliacku reč, „…ktorí nemajú dôveru k ľudu nášmu, bohato síce obdarovanému ale
zanedbanému… Slováci takíto nás súdom svojej neslovenskej vycibrenosti tiež súdiť
a odsudzovať budú“.16 Cieľom zavedenia slovenčiny bolo však pre Hurbana
práve povzniesť ľud, ktorý si „ctíme a milujeme“, pričom „odrodilstvo sa
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musí vyvariť“. Zvestoval aj vydanie pripravovaného spisu o potrebe písania
v slovenčine i gramatiky.
Svoje argumenty a dôvody zavedenia slovenčiny prezentoval Hurban
už dlhšie – a to aj v polemikách s Čechmi. Od roku 1839 kritizoval českú
neohľaduplnosť voči Slovákom a ich jazyku, dvojaký meter a prax v českých
časopisoch (Květy). Brniansky lekár Jan Helcelet si na svojej ceste po Slovensku
urobil podrobný denníkový záznam z rozhovoru s J. M. Hurbanom
12. augusta 1843.17 Hurban sa vyjadril, že literárnu slovenčinu zavedú do
života pomocou novín, ktorých schválenie sa dosiahne vďaka tomu, že sa
katolíci a šľachta o ne zasadia, ak budú vychádzať v slovenčine. Zdôraznil,
že napriek úsiliu evanjelikov sa čeština v slovenskom živote neujala. Katolíci
sa obávali počeštenia a zevanjeličtenia. Prezentoval snahu o spojenie
slovenských evanjelikov a katolíkov na obranu slovenských národných
práv v Uhorsku. Mali sa potlačiť maďarské útoky, že Slováci smerujú
rečou a literatúrou von z vlasti (Uhorska), že spojenie Slovákov a Čechov
je vlastizrada či nevlasteneckosť. Slovenčinu si podľa Hurbana vyžiadala
nevyhnutnosť a duch slovanského života. Vyslovil sa, že slovenčina bude
znamenať väčší prínos aj pre Čechov, ako by mali „z češstvom ochromenej
slovenskej národnosti“. Vydávanie slovenských novín avizoval v roku 1843
už v liste pražskému redaktorovi Jaroslavovi Pospíšilovi, ktorému sa neskôr
zdôveril s úspechmi slovenčiny (katolíci a evanjelici sa dohodli, slovenská
masa sa skutočne začína hýbať, k národu sa začína hlásiť aj nižšia šľachta,
najmä zemania z Turca).
O svojich pohnútkach písal Hurban otvorene v Nitre II (v cestopise
Prechádzka po považskom svete). Slovenčina mala priniesť na jednej strane
vymedzenie voči Čechom (Slováci majú vlastnú kmeňovú konštrukciu
zrejmú v jazyku, sú od Čechov predsa len „trochu iní“; Česi nebrali
dostatočne do úvahy slovenskú národnú osobitosť, počínali si, ako keby boli
Slováci iba ich príveskom a slovenčina iba agregátom češtiny, čím si proti
sebe popudili najmä vyššie vrstvy, zemanov a katolíkov). Na druhej strane
išlo o úsilie všeobecným nastolením strednej slovenčiny získať pre slovenskú
vec katolíkov a zemanov, následne ľudové masy, ktoré by slovenčina
zapálila aj pre politickú akciu. Slovenskí zemania tvorili súčasť uhorského
stavovského národa a ich prostredníctvom by Slováci získali zastúpenie na
uhorskom sneme. Malo to súčasne odzbrojiť Maďarov, ktorí maďarizáciu
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ospravedlňovali okrem iného tým, že Slováci pri panslavizme (respektíve
čechoslovakizme) nemajú v Uhorsku domovské práva.
***
Zavedenie spisovnej slovenčiny vyvolávalo živé polemiky aj oveľa
neskôr, v zmenených politických pomeroch po vzniku Česko-Slovenskej
republiky v roku 1918. Počínanie štúrovcov označila oficiálna historická
veda stojaca v službách štátnej ideológie čechoslovakizmu za akýsi
„československý rozkol“ (napríklad Albert Pražák, ale aj Milan Hodža).
Vzhľadom na potrebu upevniť jej ideové základy sa zvýrazňovala symbolika
Veľkej Moravy ako „prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov“,
nadväzovalo sa na éru používania biblickej češtiny medzi slovenskými
evanjelikmi, účelovo sa forsírovala téza slovanskej vzájomnosti 19. storočia.
V tomto duchu sa rok 1843 ako rok kodifikácie slovenčiny tichšie či hlasnejšie
považoval za problematický medzník, dokonca za pochybenie. Ako najvyšší
triumf mal slúžiť fakt, že „posledný žijúci rozkolník“ Jozef M. Hurban uznal
túto „chybu“ a v závere života sa priklonil k spisovnej češtine. Popretie tézy
o „československom rozkole“ a zároveň definitívne víťazstvo slovenčiny
ako jedného z rozhodujúcich národných atribútov priniesol až rok 1932,
keď slovenskí predstavitelia odmietli na pôde Matice slovenskej čechizujúce
Pravidlá slovenského pravopisu Václava Vážneho.
Albert Pražák v diele Češi a Slováci označil motívy zavedenia slovenčiny
za čisto vonkajšie, politické, živiace sa zvonka (uhorský kontext18,
nedorozumenia s Čechmi), pričom najlepšie je ich možné priblížiť cez
„vlastní doznání rozkolníků“ – Štúra, Hodžu a Hurbana. Podľa neho Hurban
priznal, že ich okrem iného viedla nová ideológia, cudzie analógie –
Heglovo zasadzovanie sa za právo každej národnej časti na vodcovskú
funkciu v hierarchii národov, Klácelov podnet k rôzneniu kmeňov pred
ich konečným stmelením do veľkých celkov, novodobé separatizmy
(moravský), národné renesancie (Slovinci, Flámi). Za iných politických
pomerov, pri možnosti zmiznutia hranice medzi Slovákmi a Čechmi,
„…kdyby byla věda méně romantická a nestavěla na pomyslech romantických, někdy
až na svévolných hypothesách, jako na př. byla nauka o slovenské [má byť slovanské,
pozn. N.R.] kmenovitosti a o slovenské neporušené a typické slovanskosti, byly by
se Hurbanovy důvody zbavily podstaty samy a odpad od bohemismu na Slovensku
by byl nemožný.“			
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Spisovaná slovenčina vraj bola iba „…
slovenskou politickou taktikou, jak slovensky
nejlépe v stoupajícím maďarismu obstáti, jak
se vklíniti pomocí jediného představitele národa
tehdejší doby, t. j. zemanů, v uhersků státnost“,
ako spojiť katolíkov a evanjelikov, ako
účinnejšie zapôsobiť na ľud. „Že tu
spoluúčinkovaly i jiné motivy, na př. určité
jazykové odstíny, obecné, kmenové oživování
a uvědomování, soudobá romantická filosofie,
nevraživost vůči Čechům… jest samozřejmé.
Ale tyto podružnosti samy osobě by nikdy
nebyly stačily na počin tak dalekosáhlý…“19
Do opačnej polohy stavia tieto faktory
evanjelický biskup Fedor Ruppeldt, ktorý
sa pritom opiera o analýzu literárneho
historika Štefana Krčméryho: Úsilie
o uplatnenie slovenčiny ako literárnej reči
nemohlo neprísť „v dobe, keď demokratické
snahy v politickom a kultúrnom živote
a romantizmus v literatúre v celej Európe a tak
i u nás obracali pozornosť na masy ľudu, ako
na stály zdroj štátnej a národnej sily i všetkého
umenia.“ 20

Významné medzníky Hurbanovho
činorodého života

Hurban podľa Pražáka v odpovedi na spis Hlasové21 priznal, že zavedením
slovenčiny išlo o snahu zariadiť slovenský život v rámci konštitučnej slobody
a uhorsko-slovenského práva, keďže miesto Slovákov je v Uhorsku a nie
pod českou korunou. Čechoslovakizmus v Čechách je možný, v Uhorsku pre
Slovákov nie je životný. Až slovenčina dala Slovákom v Uhorsku miesto.
Maďari mali uveriť „slovenskému hungarizmu“, priznať Slovákom politické
práva a pripustiť národnostné nároky. Po vyhlásení konštitúcie v roku 1848
sa Hurban spolu s inými dožadoval ústavnej slobody aj pre Slovákov –
odpoveďou boli represálie. Snaha vteliť Slovákov do uhorského rámca cez
zemanov bola podľa Pražáka nečasová a aj otázka slovenčiny sa tak stala
spornou. Štúrovci sa preto ponáhľali „likvidovať československý rozkol“.
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Celkom inak (hoci, samozrejme, zo svojej pozície taktiež účelovo) videl
túto problematiku spolupracovník Ľ. Košuta František Pulský v polemike
s predstaviteľom vládneho krídla českej šľachty, blízkym spolupracovníkom
F. Palackého a P. J. Šafárika grófom Leom Thunom (zástancom myšlienok
austroslavizmu) na stránkach Allgemeine Zeitung a v súkromnej
korešpondencii. Vyjadril sa, že česká reč nemá v Uhorsku budúcnosť, keďže
napríklad v Šarišskej stolici sa slovenčina omnoho viac podobá poľštine ako
češtine.22
Za nezaujatý pohľad môžeme považovať slová Scotusa Viatora (Setona
Watsona), ktorý sa na čisto odbornej báze zaoberal otázkou postavenia národov
v Uhorsku. V tomto jeho pohľade je jednoznačne vyjadrená opodstatnenosť,
ba existenčná nevyhnutnosť zavedenia spisovnej slovenčiny: „…Niet jazyka
v Európe, na ktorý by jeho synovia mohli byť takí hrdí, mali na túto hrdosť také veľké
právo, ako slovenskí spisovatelia; lebo slovenská literatúra je plodom úporného boja
proti najzúfalejšej prevahe, a ak to prežila, dokazuje to jej životnú silu a vnútornú
hodnotu. Dosvedčuje tiež, že vyhovovala prirodzenej potrebe, umožňovala duši ľudu
prejavovať sa v literárnych plodoch… Štúrova činnosť vyvierala zo zdravého pudu.
Pre Slovákov bol zvláštny spisovný jazyk bezmála jedinou ochranou od národného
vyhubenia.“23
Jozef M. Hurban v odpovedi na príspevok F. Palackého zo spisu Hlasové,
ktorý vyčítal Slovákom neexistenciu samostatného slovenského centra,
potvrdil v Slovenských pohľadoch tézu o prílišnej vzdialenosti Prahy od
slovenského ľudu – zemepisnej i duchovnej. „…máme ale jednotlivých centier
viac; máme kraje, mestá, mestečká, dedinky, v ktorých teraz skôr dostane Slovák
knihu a správu o svete, ako kým sme ešte to spoločné centrum s Čechmi mali, tú
Prahu zlatú. To sú živly budúceho centra slovenského, ktoré sú nám životne
drahocennejšie, ako celý ten lesk besied literárnych pražských! Pokým sme ešte
teoretizovali, idealizovali, dotiaľ nám tie chýry pražskej slávy spisovateľskej ako
čarodejnícke zámky… sa zjavovali; odkedy ale o človeka slovenského ohliadať sme sa
počali, aj tieto blesky fantastické svoju cenu pre nás stratili.“24
Potvrdzuje to i rozbor pohnútok Štúra, Hurbana a Hodžu zo strany
F. Ruppeldta: „…pred nimi i za nimi, časovne i duchovne, a v úzadí celého ich
myšlienkového sveta bola viacej-menej nejasne cítená realita, že Praha je priďaleko,
že jej duchovný vplyv je prislabý, aby udržal literárnu jednotu, že Slováci, ak
chcú zachovať aspoň svoju rečovú, literárnu, národnú jednotu, musia sa obrátiť
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k domácemu nárečiu, ktoré im je bližšie, najbližšie, všetkým Slovákom rovnako
blízke. Nielen v literárnej reči, ale i v národnej práci a boji cítili, že musia si tvoriť
vlastný základ doma, na slovenskej pôde.“25
Významným medzníkom slovanskej a obzvlášť slovensko-českej
spolupráce – s dosahom na osud slovenčiny – sa mal v júni 1848 stať Slovanský
zjazd. S myšlienkou jeho usporiadania prišiel podľa českého spisovateľa
a účastníka zjazdu Josefa Václava Friča Ľudovít Štúr, čo českí predstavitelia
neskôr spochybňovali.26 Hurban sa stal dôverníkom za Slovákov v otázke
zriadenia troch sekcií zjazdu. Predtým, ako by bol zjazd prijal akékoľvek
závažnejšie závery, musel sa rozísť, pretože vzplanulo pražské povstanie.
Hoci časť českej historiografie
považuje zjazd za pokus slovenskej
strany prekonať „československý
rozkol“, Hurban ani v tomto
čase nezmenil svoje zásadné
východiská. Vyslovil sa proti
pôvodnému Štúrovmu návrhu,
ktorý predpokladal vytvorenie
akejsi kmeňovej federácie a v jej
rámci zabezpečenie „slovenských
osudov“. Bol proti pripojeniu
Slovenska k západným českým
krajinám, lebo na to nevidel
reálne predpoklady. Vyslovil sa
proti politicky účelovým úsiliam
o rekonštrukciu niekdajšej Veľkej
Moravy (t. j. spojenie Slovenska
a Čiech). Nadväzujúc na prejav
M. M. Hodžu (preferujúcemu
Slovensko ako územie priradené
s Maďarmi pod ústredný rakúsky
snem), sa vyslovil za slovenský
národný snem.27

Účastnici Slovanského zjazdu v roku 1848

Hurban prehovoril na zjazde v takomto duchu: „Žiadosti naše
k Slovanskému zjazdu sú, aby dal, čo môže, sympatiu aj srdce, aby chránil, akokoľvek
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môže, národnosť našu proti Maďarom, inak nežiadame viac. Nežiadame pripojenie
ku korune českej. Odtrhnúť sa z dnešných pomerov, zrušiť tisícročnú formu, ak aj
potláčajúcu, nie je také jednoduché. A nakoniec opakujem, ani česká ani uhorská
koruna nemá žiadny význam bez nových myšlienok.“28 Zároveň podal Hurban
Slovanskému zjazdu Návrh žiadostí Slovákov a Rusínov, ako prvý doklad
o úzkom súručenstve Slovákov a Rusínov v Karpatskej kotline (čo opäť
vzďaľovalo Slovensko od politického spojenia s Českom).
Tomuto pohľadu protirečí stanovisko A. Pražáka, keď konštatuje, že
Slováci vraj videli v Čechách a Prahe spásu. Spoločným postupom s Čechmi
a Moravanmi v roku 1848/1849 vraj „smazali rozkol a vyznali jednotu řeči
i národa… prokázali, že slovenština byla hlavně uherské politikum“.29 Naopak,
je možné konštatovať, že revolučné časy ešte viac prehĺbili rozdiely medzi
oboma národmi, keď Česi nepochopili to, že Slováci mali protivníka inde,30
nepochopili rozpor medzi Slovákmi a Maďarmi ako primárny. Dokonca viac
ráz vyzdvihovali počínanie Ľ. Košuta a maďarského národa, čím sa Praha,
kam sa slovenskí vodcovia „uchyľovali pred Košutovými šibenicami“, od
Slovenska vzďaľovala.31
Bachovský systém neskôr po potlačení revolúcie 1848/1849 a nastolení
neoabsolutistických pomerov dôslednejšou centralizáciou monarchie de
facto zrušil politické hranice na rieke Morave. Na Slovensko prišlo veľa
Čechov, nenastalo však nijaké výraznejšie zblíženie oboch národov. Viedeň
sa zároveň usilovala vzájomne ich izolovať. Okruh viedenských Slovákov
okolo Slovenských novín používajúcich „staroslovenčinu“ vyvinul z popudu
J. K. Viktorina iniciatívu založiť Maticu českú na Slovensku ako schodnú
cestu k vytvoreniu centrálneho spolku. Hurban, ktorý s nimi viedol tvrdé
polemiky v otázke jazyka, spočiatku vítal ich návrh vytvoriť „český spolok
literárny na Slovensku“. Vyslovil dokonca myšlienku možnosti dopĺňania
sa dvoch spolkov – Matice českej v Bratislave (pre „Čechoslovanstvo“)
a Tatrína v celom národe (výhradne pre Slovensko) – Matica bude vydávať
knihy, Tatrín bude vychovávať ľud, „hľadať bude zvláštnosti kmeňové slovenské
a ratovať ich pred záhubou“.32
Následne však toto úsilie v Slovenských pohľadoch z roku 1851 ostro
ironizoval: „…p. Viktorín… rozbehol sa ohnivo k ďalšiemu cieľu, k českej Matici
založiť sa majúcej pre Slovákov…, ktorá dľa p. V. má byť táborom všemohúcim
oproti slovenčine čistej… Nech teda Slováci Matice zakladajú už bár aj k tomu, aby
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dusili čistú slovenčinu, nech už len robia dačo, veď veru je už čas, aby aspoň dačo
slovanského na Tatrách sa založilo.“33 V tom istom roku vystihol situáciu okolo
slovenčiny na stránkach Hurbanových Slovenských pohľadov aj Ján Palárik:
„My nechceme, nesmieme svätý zväzok lásky s bratmi našimi Čechmi pretrhnúť, ale
ani im k vôli život kmeňa nášho udusiť… našu slovenčinu im dať nemôžeme. Ba i tú
sme im už z lásky obetovať hotovými sa ukázali, ale pod výnimkou vzájomností obetí,
k čomu oni žiadnej ochotnosti neukázali. Vidíme teda, že by to naša záhuba, naša
smrť bola, bo slovenčina je život náš, je spasenie kmeňa nášho.“34 To je zároveň
odpoveď Pražákovi vo veci slovenčiny, ktorá sa v tomto čase dočkala
ustálenia svojej definitívnej podoby (gramatika Martina Hattalu, 1852).
Navyše, v období politického uvoľnenia po prehrách rakúskych
Habsburgovcov na medzinárodnom poli, sa česká politika (staročesi na čele
s Františkom L. Riegrom) vydala na cestu presadzovania vlastných záujmov.
V duchu idey trializmu vypustila slovenskú otázku na dlhší čas zo svojich
priorít. Bola pripravená spojiť sa s Maďarmi pri presadzovaní princípu
tzv. historického práva. J. M. Hurban oponoval tomuto postupu v roku 1860
v rozhovore s F. L. Riegrom priblíženým v Národných novinách: „Myslíte si,
že keď pomôžete Maďarom z blata a dopomôžete im ku stratenej starej konštitúcii, oni
vám budú pomáhať vyhrabávať vašu zašlú historickú individualitu? Mýlite sa!“35
Keď Slovákom svitla začiatkom 60. rokov – po memorandovom
zhromaždení (1861) a po založení Matice slovenskej (1863) ako prvého
skutočne celonárodného centra – nová nádej na demokratickejšie národnostné
usporiadanie Uhorska, zdala sa otázka akejkoľvek formy politického
spojenia s Čechmi irelevantná, politická scéna sa jednoznačne priklonila
k uhorskému vlastenectvu. Rovnako tak aj J. M. Hurban, ktorý sa i básnicky
vyjadril v nasledujúcom duchu: „Ktože by rozdvojil, čo sám Pán Boh spojil,
Slovákov s Maďary ktože by rozdvojil?“36 Taktiež vo svojom memorandovom
prejave sa vyjadril v prospech uhorského vlastenectva s podmienkou, že sa
bude riešiť národnostná otázka.37
***
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní a nastolení dualizmu v monarchii
ako výrazu úsilia „pritlačiť Slovanov k múru“ (1867), po prijatí
nedemokratického národnostného zákona (1868) právne kodifikujúceho
jednotný uhorský (maďarský) národ pri zabezpečení iba obmedzených
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Prvá budova Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine

individuálnych národných práv Nemaďarov (nie kolektívnych), no najmä
po zatvorení Matice slovenskej (o ktorej obnovenie sa Hurban viacnásobne
pokúsil) a troch slovenských gymnázií (1874, 1875) ako posledných
inštitucionálnych bášt slovenskosti, sa medzi slovenskými predstaviteľmi,
Hurbana nevynímajúc, rozmohla vlna dezilúzií, sklamania a beznádeje.
Mnohí z nich boli po neúspechu Slovenského povstania a znovunastolení
nedemokratických pomerov už druhýkrát v situácii presadenia sa silno
reverzného pohybu, smerujúceho od mála k ničomu.
Albert Pražák opäť videl ich reakciu svojimi očami: podľa neho potom
už ani „posledný žijúci rozkolník“ Hurban nemohol mlčať – „Zahájil velikou
akci pro obnovený čechoslovakizmus na Slovensku a pokusil se znovu Slováky
národně a jazykově přiřaditi k Moravanům, Slezanům a Čechům. Volal je k boji proti
maďarismu a germanismu…“.38 Pozrime sa teda bližšie na Hurbanov čin, ktorý
vyvolal takýto náhľad. Išlo o vydanie 6. ročníka almanachu Nitra v roku
1876 v češtine,39 s dedikáciou zomrelému Františkovi Palackému (v úvodnej
básni ho vyzdvihol spolu s P. J. Šafárikom, ktorých Boh poslal Slovanom ako
Čechoslava a Veleslava a v oboch hľadal svoju slávu).40
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Kľúčom k pochopeniu Hurbanových pohnútok, ale aj k vniknutiu do
jeho národnej filozofie, je príspevok v Nitre VI pod názvom Neni slovenského
národu, ktorý napísal ako reakciu na výrok predsedu uhorskej vlády
Kolomana Tiszu v roku 1875, že slovenský národ v Uhorsku nejestvuje.
Predstavením
vydavateľských
počinov
„česko-moravsko-sliezskoslovenských“
vydavateľstiev
a
prezentovaním
ich
úspešnosti
a životaschopnosti chcel vyvrátiť šovinistickú tézu o tom, že niet slovenského
národa – kto iný by túto výhradne slovanskú produkciu kupoval?
Vo svojej teórii jednotného Slovanstva prezentuje pôvodný autochtónny
a centristický pohľad. Hovorí o Slovákoch ako o odvekých osídlencoch
Tatier – kolísky Slovanstva, uprostred ktorého stoja Slováci: „Slovenský
národ je praobyvateľom kráľovských Tatier. My sme tu pod Karpatmi od nepamäti.
História nás tu nachádza od najdrievnejších dôb.“ Z úzkych dolín a skalnatých
výšin Karpát sa však musel ľud spustiť dolu – k Dunaju a Zadunajsku na
jednej strane, do nížin Moravy a na sever k riekam a rovinám Visly, Varty
a Odry na strane druhej.
Potvrdzuje svoje chápanie národa v zmysle pokrvného zväzku: „Rodina
táto jedna Bohom rozšírená zrástla vo veľký národ slovanský… poprijímali
jednotlivé haluze sčasti dobrovoľne a sčasti mimovoľne podriadené mená, tí doma
v Tatrách zostavší ale nikdy svoje meno nezmenili, Slovenmi, neskôr v trudných
časoch Slovákmi sa menujúci i súc menovaní… Slovenský národ, ako jestvoval pred
dvoma tisícmi rokov, tak jestvuje až dodnes: Meno jeho je česko-slovenský národ.
Česi sú Sloveni, ktorí v predhistorickej dobe z Tatier na sever sa spustili do nížin
Visly, Varty a Odry a odtiaľ ďalej pretiahli sa až do Bojehemu starého, do dnešných
Čiech. Moravia sú potom tí Sloveni, ktorí sa z Tatier spustili na západ do nížin
Moravy a títo tiež… najskôr vystupovať začali na divadle histórie… Slezania nie sú
nič iné, než spojivo Slovákov s Čechmi a Moravanmi.“
Jozef M. Hurban by privítal, keby bolo možné takéto spojenie aj s inými
„bratmi ešte v nesmiernejších priestoroch a diaľkach od Tatier sa v behu dvoch tisíc
rokov vzdialivších“. Zatiaľ sa však treba tešiť z toho, že 7 miliónov Slovenov
„vzrastá v mohutného činiteľa“ – už aj týmto číselným vyjadrením chcel
preukázať silu voči vyše 6-miliónovému maďarskému národu. (Hurban pri
každom mene autora v obsahu Nitry uvádza poznámku: Slovák, Čech alebo
Moravan.)
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V tejto súvislosti je zaujímavé i veľavravné jeho porovnanie germanizácie
a maďarizácie. Nemci, hoci germanizovali, podľa Hurbana nezotročovali
národ; vládli síce neobmedzene, ale neožobračovali ľud – „…keď Boh zoslal
biče na utláčateľov a národy sa začali hlásiť hlasnejšie k svojim právam neodňateľným,
národ čechoslovanský v Čechách a na Morave zjavil sa zrazu čo národ zdravý, umný,
bohatý…“ Približuje Palackého postreh, že pri práci v Metternichovskom
systéme ho ani raz nezobrali na výsluch, čo podľa Hurbana slovenská
inteligencia ani študujúca mládež povedať nemôže. „Germanizácia vzdelala
národ, maďarizácia národ ohlúpila a ožobráčila – veľavravným zobrazením spôsobov
panujúcich kmeňov je situácia národa v Čechách a na Morave na jednej strane a na
Slovensku na strane druhej.“
Za týmto porovnaním, ako aj v nasledujúcich Hurbanových vetách,
je citeľné úsilie o nachádzanie styčných bodov a o zmierenie s nemeckým
národom, ktorý má byť v budúcnosti pre Slovákov a Slovanov určujúci
(po vymanení z Uhorska): Keby mal naďalej trvať boj medzi Slovanmi
a Nemcami, „…vražedná borba by k nesmiernej škode celého vzdelaného
človečenstva prísť musela…“ Avšak „vyšší Radca stojí nad históriou národov,
ktorý radí k pokoju a spoločnému účinkovaniu v prospech kresťanského života
a pokroku vzdelanostného a osvetového národov. Slovania a Germáni nesmú byť
k sebe nevraživí, ak sa má človečenstvo pohnúť ďalej. Na výboj viac nesmú myslieť
Germáni a na pomstu Slovania…“41
***
V úsilí obrániť Slovákov pred maďarským útokom sa teda Hurban vrátil
k pôvodnej téze o historickej jednote „československého národa“ ako súčasti
Slovanstva pri zdôraznení (etnickej) špecifickosti Slovákov (Slováci sú
kmeňom tohto národa). Nesporne išlo o určitý krok späť ako výraz dezilúzie
vyvolanej po krachu národných aktivít a v súvislosti s čoraz silnejším
priťahovaním obojka Slovákom. Vydanie Nitry v češtine a zvýraznenie tézy
o „československom národe“ môžeme prirovnať k Štúrovmu idealizmu až
utopizmu prejavenému dielom Slovanstvo a svet budúcnosti (1856), v ktorom
vidí záchranu Slovákov pred národnou záhubou v splynutí s ruským
národom.
V čase vydania Nitry VI sa podobný rusofilizmus ústiaci až do mesianizmu
(najmä po balkánsko-tureckých vojnách, v ktorých Rusi pomohli oslobodiť
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Srbov a Bulharov) objavuje u viacerých slovenských dejateľov, medzi nimi
aj u Hurbanovho syna Svetozára Hurbana Vajanského. Hurbanov príklon
k „československej jednote“ je vyjadrením iného pólu určitého súvekého
zúfalstva, ktoré dávalo dostatok dôvodov veriť v reálnosť katastrofickej
vízie absolútnej asimilácie Slovákov. V tomto zornom uhle sa logicky
javilo ako „menšie zlo“ spojenie s jazykovo blízkym českým národom,
predstavitelia ktorého však v danom čase vo svojich politických koncepciách
brali slovenskú otázku na zreteľ minimálne. (Podľa Pražáka táto Hurbanova
akcia nezvíťazila, pretože sa jej v Čechách nedostalo vrelejšieho ohlasu –
išlo napríklad o už spomínaný postoj F. L. Riegra – a zosilnil sa peštiansky
protičeský tlak.)
V tomto kontexte je však obzvlášť významná Hurbanova veta
z jeho úvahy, ktorá opäť potvrdzuje jeho rozlišovanie štátno-politického
(„československého“) a etnického (slovenského) národa: „Dokonalosť rečovú
si ponecháme až do času pokoja a bezpečnosti bytu nášho spoločného.“42 Ako
viackrát neskôr v slovenských dejinách (napríklad M. R. Štefánik), aj tu je
prítomný zámer ponechať riešenie slovenskej otázky na neskôr, riešiť ju až po

Z odhalenia pamätnej tabule J. M. Hurbanovi na hájovni vo Filipove na Morave (1935)
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získaní spoločného štátu s Čechmi. V tomto smere sa javí ako neodôvodnené
a nanajvýš účelové vracanie sa do čias pocitov bezvýchodiskovosti
a akútneho národného ohrozenia, pripomínanie postojov slovenských
politikov v otázke slovensko-českej jednoty v obdobiach, keď sa táto úvaha
stávala bezpredmetnou (v čase silnejúceho autonomistického hnutia v prvej
Česko-Slovenskej republike).
Podľa historika Júliusa Bodnára ukázal Hurban svojím činom cestu
oslobodenia Slovákov – politickú a štátnu jednotu s Čechmi. Hurbana
označil nielen za veľkého Slováka, ale aj Slovana, ktorý vedel, kde sa má
obrátiť o pomoc, keď „išlo národu slovenskému o život“.43 Z hľadiska úvahy
ex post, po utvorení Česko-Slovenska, bolo v tomto zmysle Hurbanovo
myslenie skutočne vizionárske.
Konštantín Čulen hodnotí na základe výpovedí súvekých aktérov
slovenského života myšlienku návratu k literárnej jednote Slovákov
a Čechov (Hurban pritom takmer v každom vyjadrení pripomína zo zrejmých
pohnútok aj Moravanov a Slezanov) ako problém akcie a reakcie – čím silnejší
bol tlak Maďarov, tým viac hnal Slovákov do náručia tzv. československej
jednoty. Ostávala dilema – buď sa Slováci vlejú do maďarského, alebo do
českého mora – „či tak, či onak, sme na okraji záhuby…“. Česi, ktorí situáciu
pozorne sledovali, privítali tento krok. Niektorí vyzývali na pomoc, aby
Slovákom splatili „veľký dlh“ za to, že im dali Šafárika či Kollára. Český
záujem o Slovákov sa ukázal (až na výnimky zopár českých vlastencov,
ktorí napríklad materiálne pomohli prepusteným slovenským učiteľom)
„len papierovým“. Uvedené hlasy Slovákov však „boli viac-menej adresované
Maďarom ako hrozba, lebo maďarská tlač mala z obnovenia literárnej a národnej
jednoty veľký strach. Slováci mysleli, že takouto hrozbou donútia Maďarov k istým
ústupkom…“44
Z týchto pozícií hodnotí Hurbanov počin aj F. Ruppeldt: „Dva ročníky
Nitry r. 1876 a 1877 (české) boli zase len akoby zúfalým výkrikom odporu proti
maďarskej divokosti, spolu i s pokusom nájsť niečo, čo by spojovalo ľudí… a za tým,
znova vrátiac sa k spisovnej slovenčine, [Hurban] úplne akceptoval nový stav,
že v strede slovenskej zeme, v Turci, je či tvorí sa ústredie slovenských snáh, prvé
opravdu celonárodné,45 stal si i ku kolíske nových Slovenských Pohľadov, vydávaných
už jeho synom Svetozárom tam v Martine, a dal im do vienka svoje azda najväčšie
a iste najvýznamnejšie spisovateľské dielo: životopis Ľudovíta Štúra…“46
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Vnútorná nepresvedčivosť či protirečivosť Hurbanovho návratu
k češtine sa odzrkadľuje aj vo viacerých myšlienkach spomínaného článku
v Nitre VI. Okrem iného v ňom pripomína vydanie 2. ročníka Nitry, ktorý už
v podnadpise – „dar drahým krajanom slovenským obetúvaný“ – dával vedieť,
že almanach „odteraz zaoberať sa
bude výlučne iba kmeňom slovenským
a nie celým národom ako ´žije a tyje´
vo
vlastiach
svojich
pravekých,
na Slovensku, v Morave, Čechách
a v Sliezsku“. Kladne zhodnotil
dokonca aj niekdajšie pristúpenie
k slovenčine (nezriekol sa ho teda,
ani sa zaň neospravedlňoval):
„Tým určite, že sme písali za 30
rokov prostou rečou národa o veciach
predovšetkým jeho zvláštneho života
sa týkajúcich, vzbudili sme v ňom
sebavedomie jeho národné omnoho živšie
a všestrannejšie, ako za minulých 200
rokov, v ktorých písali otcovia klasickou
rečou československou“ (dokonca to
prospelo aj tejto reči, ktorá je odvtedy
List J. M. Hurbana synovi
značne slovanskejšia). Hurban sa
Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému
navyše vracia k J. Hollému a cituje
ho v bernolákovčine ako predstupni spisovnej slovenčiny: „Eště Slováci žijú
a budú žiť vždycky so slávou, bár i podnes hrozný vždy čiňá jim súsedi nátisk!“47
Hurbanov príklon k spisovnej češtine môže byť do istej miery aj odrazom
jeho vekom podmieneného konzervativizmu – aby zvýraznil úsilie odlíšiť sa
od nastupujúcej generácie protagonistov realizmu v literatúre píšucich po
slovensky. Môžeme vysloviť úvahu, že ak by videl vo svojom krátkodobom
uprednostnení spisovnej češtiny ohrozenie existencie spisovnej slovenčiny
(ktorú významnou mierou pomáhal priviesť na svet), zrejme by si takýto
politicky hazardný krok nebol dovolil. Vedomý si však silnej nastupujúcej
mladej slovenskej generácie, s ktorou sa on už nedokázal ideovo stotožniť,
nepovažoval svoj počin za riskantný. Mal byť iba istou manifestáciou
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(sily), teoretickým (podobne ako v prípade Štúra idealistickým) konceptom
a možno i dôkazom nemožnosti cesty späť. Po desaťročiach udomácňovania
slovenčiny bolo ťažké predpokladať, že by sa národ a jeho reprezentanti
dobrovoľne svojej reči vzdali. Jednou zo záruk prežitia slovenčiny sa
v Hurbanových očiach zákonite stal jeho prvorodený syn Svetozár48, ktorý
vyrastajúc za silného ideového vplyvu svojho otca niesol slovenskú národnú
zástavu ďalej aj po jeho smrti.
***
Všetky tieto názory a náhľady v celej svojej výnimočnosti i rozporuplnosti
boli súčasťou Hurbanovej osobnosti, jeho života a konania. Kto bol teda
Jozef Miloslav Hurban? Nadaný študent, literát, vydavateľ, publicista,
filozof, spolukodifikátor slovenčiny, oduševnený politik, vojak, zanietený
kresťan, duchovný pastier, cirkevný bojovník, symbol slovenského hnutia
za národné práva. Pre protivníkov nenávideným, obávaným, hanobeným
súperom – pre prívržencov vyzdvihovaným, rešpektovaným „vodcom
a otcom národa“. Istá rozporuplnosť ho sprevádzala aj v slovenskom
politickom živote. Jeho úprimnosť a niekedy aj prchkosť, zotrvávanie
na vlastnom stanovisku a vekom až ortodoxné postoje ho často stavali
do pozície „proti všetkým“. Liberálny novátor a konzervatívny kritik,
pacifista brániaci národ so zbraňou v ruke. Avšak v každom prípade
vyzretá osobnosť, strhujúci rečník, dômyselný diplomat, milovník ľudu,
ochranca slabších a utláčaných, v neposlednom rade dobrý manžel a otec
deviatich detí. Vystihnúť celú zložitosť Hurbanovej osobnosti s dôrazom na
politický dosah jeho konania je aj ambíciou predkladanej publikácie.
Hurbanovi sa nedá uprieť vízia, možno sen – taký nereálny, aký
dokážu snívať i uskutočňovať len veľkí duchovia svojich čias. Spomenúc
si na slová jeho syna Svetozára Hurbana Vajanského môžeme povedať, že
Hurban a jeho súputníci hľadeli na svet a seba v ňom optimisticky, „skoro
žasneme nad smelými ich pohľadmi, keď vieme, že ich upierali skoro do prázdnoty.
Oni mali tvoriť a oni hovoria o tvorbách; …oni mali v rukách počiatky spisby a oni
hovoria o slovenskej literatúre; oni mali budiť myšlienky a oni hovoria o filozofii,
ich obkľučovala bieda a oni hovoria o bohatstvách; ich obkolesovala vražda mohutná
a oni hovoria o víťazstve.“49
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Ako výstižnejšie by bolo
možné na záver charakterizovať
Hurbanov bohatý a strastiplný
život, jeho myslenie a účinkovanie,
než jeho vlastnými úprimnými
slovami v čase, keď stál na vrchole
národného hnutia, ale aj na pokraji
priepasti – v období revolučného
roka 1848: „Keby sa všade tak ľud
osvecoval, ako som ho ja osvecoval,
nuž mohlo už dobre byť… Ja, keby
dnes prišlo umrieť, vďačne sa rozlúčim
so svetom, lebo môžem už povedať, že
som už videl vek slovanskej slávy a
slobody. A čo bych bol sto rokov žil
v takom stave, ako bol predošlý, ani
bych predsa nebol toľko zažil, ako som
zažil v tých večne pamätných dňoch
mojich agitácií myjavsko-brezovskoOrlie pero pôvodne z klobúka Hurbanovej
vrbovčianskych. Ja môžem bez vlastnej dobroľníckej uniformy, neskôr ním Hurban písal
politické state a články
chvály povedať, že som ja prvý zo
Slovákov vedel užiť slobodu, ktorú užili druhé národy.… Jednej rodiny vďačné
trpenie za národ nešťastný je evanjelium spasenia pre celý národ!“50		
Za politický testament J. M. Hurbana pre dnešné časy môžeme
považovať jeho schopnosť prejsť od predsavzatí k činom, jeho presvedčenie,
že skutočná národná politika nemá byť len technológiou moci, remeslom
získavania privilégií, ale poslaním, napĺňaním myšlienok, vzdelávaním
a zušľachťovaním národa. Opodstatnenosť existencie národa sa totiž podľa
Hurbana meria predovšetkým osobitosťou jeho príspevku k rozvoju ľudstva.

Pod vplyvom ďalšieho vývoja však Hurban veľmi otvorene vyznal aj myšlienku
nevyhnutnosti existencie slovenskej šľachy: „Šľachta je povolaná v národe stráž držať… bez
národa šľachta je nič. A čo je národ, keď šľachta od neho odíde, to vidíme na ubiedenom národe svojom!
…Niet luzy v národe, keď šľachetných v šľachte je mnoho.“ (In Slovenské národné zhromaždenie
v Turčianskom sv. Martine 1861 (zost. F. Hrušovský). Turč. Sv. Martin : MS, 1941, s. 178;
dokument uvádzame aj v prílohe tejto publikácie.)
1
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Hurban, J. M.: Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách. Reedícia. Žilina –
Košice : Nakladateľstvo slovenského východu, 1929, s. 50, preklad. Úvahu uzavrel slovami:
„…národnosť bez týchto tried bude majetkom iba (novinárov) ultrastov, skribentov, slovotepcov, a nie
národa samého.“ (Tamtiež, s. 52).
2

Je pritom zaujímavé všimnúť si určitú paralelu, keď tieto piliere vo svojej vzájomnej
prepojenosti pretrvávali aj v programe Slovenskej národnej strany a Slovenskej ľudovej
strany, a to nielen v čase pred 1. svetovou vojnou, ale aj dlho po nej.
3

Podľa biskupa Fedora Ruppeldta bol Hurban popri Štúrovi jediný, ktorý vedel teoretický
zhrnúť javy v slovanskom svete a na ich základe pomenovať vývin na Slovensku.
4

Terminologicky odlišne sa vyjadroval ďalší filozof Slovanstva Pavol Jozef Šafárik. Slovanov
nazýval prakmeňom, z ktorého vychádzajú rozličné slovanské národy.
5

Hurban, J. M.: Prítomnosť a Obrazi zo života Tatranskjeho. In Nitra II, 1844, s. 61, 69, 115, 70.
Prepis do dnešného pravopisu (aj pri ďalších citátoch).
6

V tejto súvislosti sa dotýka aj odrodilcov a úpadku duchovných darov v slovenskom ľude
a jeho vedení: „A čo je terajší život Slovákov inšie, ako najväčšia vzdialenosť od toho, k čomu sú Bohom
a človečenstvom povolaní? Bezbožnosť, akýmsi nemeckým racionalizmom pokrstená, neznabožstvo
múdrosťou pomenované, lenivosť miernosťou volaná, povrchnosť a plytkosť skromnosťou nazývaná –
toto všetko má svoju vlasť u Slovákov. Nie síce u ľudu, ale u tých, ktorí ho vedú…“ (Tamtiež, s. 113.)
Tieto nedostatky sú však len nižším, nevyhnutným stupňom na ceste k svojmu princípu, cez
ktorú národy spoznávajú vlastnú podstatu.
7

Vo všeobecnosti môžeme spätne rozlišovať dva základné prístupy k definovaniu pojmu
národ. Ide o ponímanie národa v zmysle:
• etnicko-filozofickom – zvýrazňujúcom kultúrno-etnické prvky národa, jeho emocionálnoduchovné vnímanie na úrovni vedomia, ba až podvedomia ako abstraktnej, metafyzickej,
duchovnej jednotky, kolektívu; národ prezentuje ako kultúrno-historický a psychologický
fenomén, ktorý existuje oddávna;
• politicko-teritoriálnom – zvýrazňujúcom politicko-administratívne prvky národa,
jeho vnímanie na úrovni hmotného sveta; národy prezentuje ako občiansko-politické
jednotky, ktoré sa objavili v ére modernizmu (prelom 18./19. storočia).
8

Hurban, J. M.: Předmluva. V diele Čevenák, B. P.: Zrcadlo Slovenska, 1844. In Dejiny
slovenského politického myslenia – čítanka (zost. D. Horná, T. Pichler). Bratislava : FF UK, 1997,
s. 143, 144, 145.
9

10

Hurban, J. M.: Prítomnosť a Obrazi zo života Tatranskjeho. C. d., s. 66, 67.

11

Vlček, J.: Dejiny literatúry slovenskej. Turč. Sv. Martin 1890, s. 174.

Ruppeldt, F.: Koncentračné snahy slovenské do roku 1918. Príspevky ku kultúrnej histórii Slovákov.
Martin : KÚS, 1928, s. 39.
12

13

Tamtiež, s. 21.

Pražák, A.: Češi a Slováci. (Literárně dějepisné poznámky k československému poměru.)
Praha : Štátne nakladateľstvo, 1929, s. 89.
14

Hurban, J. M.: Správa jak o prítomnom tak o ďalšom vidávaňí Ňitri. In Nitra II, 1844,
s. 310. Podľa F. Ruppeldta bolo logicky nevyhnutné, že novou literárnou rečou sa mohla
z jazykového aspektu i z hľadiska kultúrno-zemepisných faktov stať len stredoslovenčina.
Hurban pritom pochopil logickosť vývinu k uznaniu stredoslovenčiny, keď v Slovenských
15
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pohľadoch v stati Slovensko a jeho život literárny (I, 1847, zv. 2, s. 22 – 23) načrtol postupnosť
cesty k nej – od češtiny cez skalicko-trnavsko-slovenské nárečie „geograficky aj lingvisticky
najbližšie k českému“ až po „kryštalizáciu do jednej myšlienky Slovenska“.
Hurban, J. M.: Správa…, c. d., s. 311. V tejto súvislosti načrtol o 17 rokov neskôr na
memorandovom zhromaždení paralelu, keď povedal, že ešte v roku 1827 si ani maďarská
šľachta a vyššie stavy nevedeli predstaviť oficiálne používanie maďarčiny, ktorú považovali
za reč ľudu, sedliakov. „Od roku 1827 ale do roku 1847, teda za 20 rokov, sa národ maďarský
očistil zo špiny tejto, oslobodil od pyšných hlupákov svojich, tak, že neostal ani jeden, hovorím, ani
jeden, ktorý by „kočištinu“ z roku 1827 nebol so zápalom a nadchnutím miloval.“ Podobný osud
predpovedal aj slovenčine a Slovákom. (In Slovenské národné zhromaždenie…C. d., s. 176 – 177.)
16

Kabelík, J.: Korespondence a zápisky Jana Helceleta. Brno : Matica moravská, 1910. (Pozri Vašek,
A. E.: Úvod. In Cesta Slováka… C. d., s. 11 – 12.) Helcelet vydal publikáciu Cesta po Slovensku
roku 1843.
17

„Maďaři … tak spílali Slovákům Čechomanů a podezírali je z nevlasteneckých tendencí při
svazu s Čechy, maďarská publicistika je tolik týrala, že museli jako odpomoc vyhledat mimořádný
prostředek, jímž se nejvhodnější zdála spisovná slovenština.“ (Pražák, A.: Češi a Slováci… C. d.,
s. 94.)
18

19

Tamtiež, s. 96, 99.

20

Ruppeldt, F.: C. d., s. 53.

Recenzia spisu Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
v rubrike Literatúra (In Slovenské pohľady I, 1846, zv. 1, s. 35 – 67).
21

František Pulský Leovi Thunovi v roku 1842. In Die Stellung der Slowaken in Ungarn,
beleuchtet von Leo Grafen von Thun. Praha 1843. (In Viator, S.: Národností otázka v Uhrách.
Brno : A. Píša, 1913, s. 106.)
22

23

Viator, S.: C. d., s. 101, preklad.

Recenzia spisu Hlasové… C. d, s. 41. V polemike v separátnom spise Českje hlasi proti
slovenčiňe z roku 1846 sa vyjadril aj takto: „Slovenský kmeň… má svoju cestu, po ktorej ho nie
Praha, ale jeho vlastný dobrý génius sprevádzať bude.“ V ďalšom čísle Slovenských pohľadov
identifikoval Hurban dve kultúrne centrá Slovákov – Trnavu pre katolíkov a Bratislavu pre
evanjelikov. Hovoril o potrebe prepojenia, o chybách a hriechoch oboch strán. Za piliere
označil nielen spolky, ale aj samy mestá-strediská, o ktoré by sa mala opierať národná práca.
V roku 1847 potvrdil Hurban svojho „zjednocujúceho ducha“, keď pobádal k spojeniu
národných síl (evanjelikov a katolíkov) – chcel, aby sa do mikulášskeho Tatrína ako jeho
samostatné oddelenie s vlastným poslaním včlenil umŕtvený peštiansky Spolok milovníkov
reči a literatúry slovenskej – aby sa Slováci už raz stali „jedno slovo, jeden duch, jedno telo“.
24

25

Ruppeldt, F.: C. d., s. 51.

26

Pozri Za právo a stát 1848 – 1918. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1928, s. 32.

Bokes, F.: Dejiny Slovenska a Slovákov (od najstarších čias po oslobodenie). Bratislava : SAVU,
1946, s. 173.
27

28
29

Citované podľa: Vašek, A. E.: Úvod. In Cesta Slováka… C. d., s. 16, preklad.
Pražák, A.: Češi a Slováci… C. d., s. 107.

„…hľadali sme inde nepriateľa, než kde nám ho ukazoval liberalizmus štyridsiatych rokov;
my hľadali nepriateľa života národa slovenského v sebectve národov cudzích nám, v zlosti klík
30
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vládobažných…“ (Hurban, J. M.: Rozpomienky. In Slovenské pohľady VI, č. 3 z 25. 3. 1886,
s. 69.)
Evanjelický kňaz a historik Július Bodnár vo svojom diele uvádza, že J. M. Hurban bol
obrazne – in effigie – odsúdený 11. októbra 1848 na trest smrti a Košut rozsudok podpísal.
(Bodnár, J.: Dr. Jozef Miloslav Hurban. Jeho život a dielo. Bratislava : Vyd. družstvo, 1925, s. 40.)
31

Pri myšlienkach o obnovení Tatrína v roku 1851 žiadal, aby aspoň jeho hlavní funkcionári
bývali spolu na jednom mieste (Slovenské pohľady II, zv. 2 z 25. 8. 1851, s. 54 a nasl.).
32

33

Hurban, J. M.: Čo všetko ňeskusíme! In Slovenské pohľady II, zv. 1 z 25. 7. 1851, s. 27.

In Slovenské pohľady II, zv. 3 z 25. 9. 1851, s. 91 a n. (Pozri tiež Otčenáš, M.: K slovenskej
politike v 50. rokoch 19. storočia. In Na ceste k štátnej samostatnosti (ed. J. Bobák). Martin : MS,
2002, s. 33.)
34

Citované podľa: Bodnár, J.: C. d., s. 6. Táto oficiálna politika česko-maďarského zmierenia
nepriamo pomohla pripraviť pôdu na rakúsko-maďarské vyrovnanie, ktoré prinieslo
v Uhorsku hegemóniu maďarského národa. Takto sa v 60. rokoch stávali českí politici pre
Slovákov paradoxne väčším nebezpečenstvom ako Ľ. Košut, ktorý v emigrácii odmietal
akékoľvek zblíženie Uhorska s Rakúskom.
35

36

Hurban, J. M.: Piesne nateraz. Viedeň : Mechitaristi, 1861.

Okrem iného tiež povedal: „Nám sa vytýkalo, že gravitujeme k Čechom; áno, my Slováci sme
s Čechmi jeden národ, jedna krv, ale my chceme, aby nám tu v Uhorsku dobre bolo a založiť si tu a takú
slobodnú národnosť, akú Česi nemajú a hádam ani mať nebudú, a uvidíte, že Česi poletia k nám.“
Vyjadril zároveň solidárnosť slovenského národa so všetkými uhorskými národmi, „ktorých
národnosť utlačená je“. (In Slovenské národné zhromaždenie… C. d., s. 180.)
37

38

Pražák, A.: Češi a Slováci… C. d., s. 115.

Už v roku 1874 napísal Hurban v Cirkewných listoch (Cirkewní listy X, č. 33 z 27. 11. 1874, s.
360), že „Následkom bezpríkladného surovstva, akým proti národu slovenskému v Uhorsku vzteká
sa maďarská žurnalistika, povstáva otázka literárneho spojenia Slovákov s Čechmi, Moravanmi
a Slezákmi… bude to odveta... tá najpôsobivejšia.“ K podobnej myšlienke sa v tom istom čase
a z tých istých dôvodov prikláňala aj Nová škola a jej Slovenské noviny. V tomto duchu
zmýšľal aj Viliam Pauliny-Tóth, ktorý sa vo svojom liste z roku 1876 vyslovil, že veda,
náučné slovníky, odborné štúdie sa majú písať v českej reči – „až dotiaľ, kým túto úlohu pre celé
Slavianstvo neprevezme ruština“.
39

Predtým vyšiel v češtine len prvý ročník Nitry – pred kodifikáciou slovenčiny v roku 1842 –
a to s rovnakým podtitulom ako potom 7. ročník: Dar dcerám a synům Slovenska, Moravy, Čech,
Slezska obětovaný.
41
Hurban, J. M.: Neni slovenského národu. In Nitra VI, Skalica 1876, s. 358 – 359, 371 – 372 ,
391 – 392, citáty sú preložené.
40

42

Tamtiež, s. 365.

V čase, keď Slovákov zákon v Uhorsku neuznával za národ a okrem chrámu nemohli
verejne hovoriť takmer nikde po slovensky, pričom maďarské úrady mali Hurbana pod
drobnohľadom, sa jednou z mála možností stretávania národovcov (schádzalo sa ich do
600) stali vychádzky do prírody – a to najmä za uhorskú hranicu, na Moravu (Filipovo).
Aj prostredníctvom nich udržiaval Hurban priateľské vzťahy so slobodnejšími „západnými
Slovanmi“. Pamätný bol najmä výlet v roku 1884. Július Markovič na jednom z týchto podujatí
trefne poznamenal: „Macochu vlasť sme tam nechali a drahého otca sme si so sebou vzali“. Stretnúť
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Hurbana bolo pre mládež celoživotným programom. Bol dušou týchto výletov a jeho smrťou
zanikli aj ony. (Pozri Bodnár, J.: C. d., s. 81, 84 – 85.)
Čulen, K.: Roky slovenských nádejí a sklamaní 1848 – 1875. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1932,
s. 280.

44

Hurban v článku Neni slovenského národu (c. d., s. 375) skutočne vyzdvihol aj Turčiansky Svätý
Martin, „toto sídlo našej bývalej Matice slovenskej, toto súbežisko našich slovenských literárnych síl“,
keď ocenil najmä veľký prínos Kníhtlačiarskeho účastinného spolku. Hurban podľa Ruppeldta
pochopil význam tvoriaceho sa centra, hľadal spojivo medzi rozdelenými Slovákmi – a tak sa
pridal „celou dušou“ i k novému národnému pohybu“ (bol na memorandovom zhromaždení
aj pri založení MS).
45
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Ruppeldt, F.: C. d., s. 206.

47

Hurban, J. M.: Neni slovenského národu. C. d., s. 356, 360, 367.

48

Jednu z jeho básní publikuje Hurban v Nitre VI na s. 11 v slovenčine.

49

Vajanský, S. H.: Slovensko a jeho život literárny. In Slovenské pohľady I, 1884, zošit 1, s. 1.

List J. M. Hurbana manželke A. Hurbanovej z 15. mája 1848. In Za právo a stát 1848 – 1918.
C. d., s. 33 – 34.
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Memorandové zhromaždenie v dňoch 6. a 7. júna 1861, na ktorom rečnil J. M. Hurban

Reč Jozefa Miloslava Hurbana
na memorandovom zhromaždení
6. júna 1861
Dr. Jozef M. Hurban: (Čujme! Čujme!) Bratia Slováci, slávne
zhromaždenie! Kládli sa mi prekážky, hrozilo sa mi kyjmi a palicami, ale
ja som si zaumienil – a čo by peši a žobrajúc – ísť predsa do Sv. Martina.
(Sláva!)
Teraz pozdvihujem hlasu svojho nie preto, aby som snáď nový akýsi
návrh formuloval, ale aby som sa k návrhu pána Štefana Daxnerovmu
pripojil, niektorými punktami ho rozšíril a mienku svoju z tých ešte strán
potvrdil, ktoré od rečníkov nedosť objasnené boli.
Niektorí rečníci stav národa nášho, jeho národnosti a slobody tak ružo
vými farbami maľovali, ako by sme boli ten najšťastnejší národ pod korunou
uhorskou. Ale to je nie tak. My i dnes nosíme rany neprajných nám zákonov,
áno, tuším, my Slováci sme ten najutlačenejší z národov uhorských menovite
ohľadom národnosti a národnej našej slobody.
Uvedené pánom Štefanom Daxnerom, zákony od roku 1791 až do roku
1848, ktoré národu nášmu jeho milú, milovanú, od predhistorických časov
zdedenú vlastnosť a majetnosť, obývanú vlasť uhorskú, zo dňa na deň viac
na macochu obracali a dokonca na žalár slobody jeho, na temnicu vzdelanosti
jeho národnej premenili (Prisviedčanie), uvedené tieto zákony nie dosť jasne
odkryli biedu našu a utrpenia. Všetci Slováci surovosť zákonov týchto,
národnosť našu vraždiacich, neznali, ale cítili ju všetci, ktorí sú priatelia
národa a menovite tí, ktorí sa zjavne priznali k nemu ako synovia jeho.
Zákony tieto majú tú chybu, že nie sú uhorské, lebo národov nemaďarských
záujmy urážajú. (Tak je!) Ony sú donesené od Maďarov, po panstve nad
inými národmi domáhajúcich sa.
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Vrchovisko panstva toho dočiahlo sa v centralizácii maďarskej,
ktorú vyviedli zákony roku 1848. Hovorím, že tie zákony neboli uhorské,
lebo Uhor som aj ja, ale nie Maďar. (Sláva!) A keď žiadam, aby v Uhrách
dobre bolo, rozumiem tu i Maďara, ale napred myslím na národ svoj, aby
tomu tiež úplne tak dobre bolo ako tamtomu, ako všetkým. Keď budú takéto
zákony v Uhorsku, kde viac národov spolu býva a jednaké bremená znáša,
vtedy budú tie zákony „uhorské“. Akže má byť v Uhorsku dobre, nesmú byť
zákony len pre blaho národnosti maďarskej! (Tak je!) Zákony p. Štefanom
Daxnerom uvedené boli donesené duchom Maďarstva, dychtiaceho po
panstve nad všetkými uhorskými národmi. Pred tým rokom sme boli
„Uhorská krajina“, potom stali sme sa Maďarskom (Tak je!); predtým
sme mali starobylé, slovanské, župné municipálne zriadenie, samosprávu
povestnú stolíc, potom zvolili zodpovedané ministerstvo a slobodné
municípiá obrátili na expeditúry rozkazov, z Pešti idúcich. (Tak je!) Jedným
slovom: zo slobodného Uhorska stal sa centralizovaný „Magyarország“!
(Sláva!) Ale to by nebolo bývalo to najhoršie, keby „Magyarország“ bol
vyvolal a do života vprevadil rovnoprávnosť iných tu bytujúcich národov;
to sa ale nestalo a ovocia toho horké okúsili sme pri spoločnom nechutnom
obede.
Po vojne roku 1849, ktorá nastúpila na jednotlivé povstania Srbov,
Chorvátov, Rumunov, Slovákov proti prevahe maďarského samopanstva
a centralizácie jednoživelnej, dal cisár rakúsky konštitúciu všetkým národom,
v ktorej sa rovnoprávnosť všetkých národností zabezpečovala. Táto
konštitúcia bola odvolaná. Intrigy to boli, iste nie slovenské, ani nemecké,
ani národov utlačených iných v monarchii, ale maďarské. Títo obliehali dvor
cisársko-kráľovský, obliehali najvyššie úrady a šírili všade mienku menom
národov uhorských, že táto konštitúcia je ich nešťastie, ktorou sa ony
spokojiť nemôžu. Toto bol, pravdaže, blud, lebo uhorské národy konštitúciu
túto ani neznali. Možno, že Maďar v duchu slávovražedných zákonov
z roku 1848 nemohol v nej vidieť garanciu toho, že Uhorsko bude za desať
rokov zmaďarizované; ale ja vravím, že táto konštitúcia bola pre národy
v Uhorsku nemaďarské nekonečne slobodomyseľnejšia, než zákony roku 1848.
Ona bola akoby proroctvo týchto časov národností, o ktorých sa 48-ho roku
ani nesnívalo Maďarom. Barón Eötvös sám o tejto konštitúcii tak sa vyslovil,
že je výmienkou trvania veľkoštátu rakúskeho.
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Keď Maďari žuvali ovocie nešťastnej politiky odnárodňovania, tehdy
túžili po charte, ktorá rovnoprávnosť zabezpečovala. Uhorska múdri
vodcovia majú skutočne čo pozorovať, aby sme netúžili po tom, čo Eötvös
pochválil. Už Eötvösovi predsa len nikto nenadá do reakcionárov!
Aj ja myslím, keby tá konštitúcia bola do života uvedená bývala, že by sa
neroztvárali teraz čierne priepasti nebezpečenstva, nad ktorými stojí drahá
vlasť naša uhorská. (Tak je!) Keby sa boli Maďari s bratskými národmi
uhorskými, kroz nich tak urazenými, pomerili, rozopry vyrovnali, ruky
im podali, spoločne Božiu myšlienku rovnoprávnosti národnej do života
uviedli, nebolo by malo kde do paláca vlasti našej vliezť germanizovanie
posledného desaťročia. Ale germanizovanie našlo otvorené brány, dvere
i obloky do domu nášho. Na nás kričali Maďari: tak vám treba, mohli ste
nedržať s Nemcami, a my na Maďarov: tak vám treba, aby ste vedeli, ako je
to pripraveným byť o národnosť! My aspoň nemáme viny na sebe, že by sme
boli germanizovanie podpísali. Maďari nie sú čistí od viny tejto. (Tak je!)
Slovenskí úradníci Maďarom, kde mohli, slúžili v maďarčine; maďaróni
naši, kde mohli, tam uvádzali nemčinu v slovenských krajoch. V Zemplíne
pod prednostenstvom Kapyho celý úrad stoličný sa osvedčil, že radšej
vystúpia zo služby, ako že by vládou roku 1851 či 1852 vydaný rozkaz
k úradovaniu v slovenčine zachovať mali, a žiadali nemčinu. Takýchto
maďarónskych germanomanov bolo nepočetné množstvo na Slovensku.
Takéhoto germanomana na stranách maďarských slovenského nenájde
nikto. To sa dialo v duchu zákonov z roku 1848, ktoré slovenskú národnosť
neuznávali, ba vražedné úmysly proti nej prechovávali. Silou-mocou nás
jedni ľudia presvedčiť chcú, že sa nám nikdy krivdy nestali v Uhrách. Či to
nebola krivda, keď nás ešte pod podlou sústavou spolukrajania naši uhorskí
radšej germanizovať chceli, než aby nám boli pomáhali právo národnej reči
vymáhať, aby sme boli aj my chuti dostali odhodiť tú hlúpu reč: „tak vám
treba“. Povedzme si len pravdu. Ktože to bol od roku 1856 až do najnovšieho
článku o svätomartinskom zjazde jedných maďarských novín, čo porád
v ústach, vo vačku, v kalamári svojom nosil denunciácie panslavistov?
Ktože to bol, čo každú vládu obliehal päťdesiat siah dlhými memoriálmi,
prípismi a článkami novinárskymi, v ktorých sa panslavizmus maľoval ako
nebezpečie Austrie a celého sveta?! Čas nám ukáže všetko.
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Touto cestou zákonov a snemov, denunciácie terorizmu a dohľadov
policajných obrátený bol národ náš na karikatúru národa demoralizovaného.
(Výborne!) Po tejto ceste prevrátenosti vyrútila sa z národa celá jeho
inteligencia. Sedliak hlúpel čo deň viac, mešťan sa opičil za tým, koho len
stretol, zeman sa vydával za Maďara; velikášovi (magnátovi) by bola tvár
krvou podbehla, ak by bol jeho poddaný opovážil sa mu povedať, že aj on
je Slovák. Sedliakovi hrozilo sa palicami, kupcovi sa nebral tovar, žiakovi
pred nosom dvere k úradu zatvárali, úradníkovi postup k hodnostiam
zamedzovali, kňazovi potrhali tajomný obláčik vážnosti nad hlavou, ak sa len
priberal k tomu, že svoj národ slovenský milovať, podporovať bude. Noviny
slovenské v dome držať bol štempeľ nepoctivosti vlasteneckej, ba sám
sv. Pavol-apoštol s výrokom svojím o viere a náukozdieľnej reči maďarskej
stal sa nepopulárnym, akže pravidlo svoje na slovenský zbor vzťahoval. Prv
býval zeman pre slávne deje a zásluhy predkov svojich ctený, potom i túto
pobožnú úctu maďarizmus roztrhal a zásluhy i povesť o dobrých dedoch
urobil odvislou od gramatiky maďarskej. (Hej, tak!) Starí, šediví páni od roku
1836 plakávali – ako Židia pri vodách Babylona – keď išli z kongregácie, lebo
pilní maďarskí gramatistovia hovoriť nedali nevediacim po maďarsky. Toto
sú skutky, toto sú naše skúsené smútky. (Všeobecné preniknutie, mnohí
slzia.)
Tak sme sa šťastne až na tento stupeň karikatúrnej dokonalosti dostali.
Až sem sme prišli. Hej, ktože to všetko vymaľuje?! Taký pekný národ
náš, taká osobnosť rozkošná, takto spotvorená stojí v kútiku štvrťstoletia
histórie. Tak je, bratia, až sem, do tohoto kúta tmavého sme sa dostali so
svojím zemianstvom, so svojím kňažstvom, so svojím meštianstvom, so
svojím obecným ľudom. Národu svojmu zostali verní len niektorí – rybári
galilejskí! (Nábožná tichosť.) Tak je a títo rybári z Galileji tatranskej ostali
v prostriedku paloty národnej histórie. Od nich sa počína svitanie života
národného. Ja nechcem byť advokátom žiadneho národa, a tak ani Nemca,
ale povedať musím, že Nemec navzdor germanizovania svojho ani jedného
Slováka nám neponemčil. Ja som býval prenasledovaný pre svoju národnosť
od maďarónov, na ktorých žaloby odpovedať prinútený súc naučil som sa
po nemecky písať. (Trpký úsmech.) U baróna Geringera ležali celé stohy
falošných denunciácií. Vykričali ma za zradcu vlasti, vyvolali ma za vraha
celej monarchie, za komunistu, probovali všetko, ale všetko len pre lásku
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moju k národu svojmu! (Sláva!) Čo sa dialo so mnou, dialo sa so všetkými
vernými národovcami v našej vlasti uhorskej.
My sme nikdy nezapreli uhorskú krásnu vlasť svoju, vždy sme ju ľúbili,
vždy v nej a z nej tešili sa, po nej cestujúc, jej ľud a kraje obdivujúc; a keď sme
ju ešte viac milovať žiadali, keď sme žiadali roku 1848 v Nitre, na Brezovej,
vo Sv. Mikuláši, v Gemeri, v Turci atď. rovné právo s druhými – lebo len
tú vlasť možno celkom, bez výmienky milovať, v ktorej sa národ dobre
cíti – vtedy nás vykričali za „hazaárulók“, ako by už dokonaná vec bola,
že zakázano v Uhrách milovať čo inšie, než maďarský jazyk a národ! To je
ovocie zákonov od roku 1836 do 1848 daných! Tieto nám z milovanej vlasti
uhorskej, matky sladkej, milých hájov a dolín rodných, spravili maďarské
panstvo nad národmi nemaďarskými, macochu, žaláre žiaľov a plaču
plné! (Veľká pohnutosť.) Čo bolo u iných cnosť, to u nás hriech, čo u iných
slávne, u nás ohavnosť; milovanie národa maďarského bolo vlastenectvom,
milovanie slovenského – zradou vlasti!
Ale táto podivná história, ktorá sa s nami diala, je niečo nutného. Národ
potlačený stavia biedu svoju na posmech, a keď sa v biede svojej sám opustí,
opustí ho aj ostatný priateľ. My sme vošli do šľapají predchodcov svojich,
lebo keď ho opustilo zemianstvo, kňažstvo, meštianstvo, ujali sa ho rovní
jemu v biedach, ale nerovní v malomyseľnosti – rybári galilejskí. Už je to
raz tak, že národ životaschopný musí mať vodcov akýchsi; keď ho opustili
generáli, dostane už aspoň strážmajstrov, a keď aj títo uskočia, kaprálov
povolá a dovolá dobrý jeho duch, a tí ho povedú na pole slávy! My sme
zdedili všetku hanbu a potupu a všetky bremená národa svojho; ohavnej
spotvorenosti prirodzené následky lepili sa nám ako hady na nohy pri
pobehoch smelých ducha nášho. My sme sa stali obeťou krivých pochopov
o vlasti uhorskej, baránkami hriechov cudzích a mučeníkmi; krvou svojou
spečatili povinnosť milovania národa svojho! (Hlučné: Sláva!)
Časy sa ale valne zmenili. Zo zeme, do ktorej padlo semä lásky k národu,
vidíme vystreľovať nové prútky života. Dnes po prvé, po nekonečne ťažkých
dlhých časoch, po prvé vidíme zemianstvo svoje účasť brať na národnom
slovenskom zhromaždení, pod slovenskými Tatrami; dnes po prvé počujem
vysokú šľachtu vyriecť slovo to prenikavé pre národ náš, to slovo: „Národ
náš slovenský!“ Nuž ale veď je toto nie nič nového; tak to bolo aj s maďarským
národom. Keď vláda rakúska maďarského profesora uviedla na univerzite
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viedenskej a naložila mu maďarskú gramatiku spísať, mal odberateľov
a žiakov neveľa; keď táž vláda roku 1827 založila Maďarom noviny, tiež vo
Viedni, smiali sa plným hrdlom z tej vraj „kočištiny“: kto by čítal, vraj, noviny
v reči učňov a kočišov? Od roku 1827 ale do roku 1847, teda za 20 rokov,
sa národ maďarský očistil zo špiny tejto, oslobodil od pyšných hlupákov
svojich, tak, že neostal ani jeden, hovorím, ani jeden, ktorý by „kočištinu“
z roku 1827 nebol so zápalom a nadchnutím miloval. To bol kúpeľ požehnaný,
v ktorom sa okúpal maďarský národ! Ja ctím hlboko tento spasiteľný cit
maďarského národa, mocou ktorého zahanbil hlúpu pýchu, ktorá sa hanbila
za reč ľudu, lebo milujúc slobodu, ctím ju u druhého; vzdelávajúc svoj národ,
rád vidím, keď to aj iný vo svojom spôsobe činí; majúc úctu pred hrdinami
a vodcami národa svojho, chválim národ maďarský, keď si aj on svojich
velebí a hore dvíha! (Sláva mu!)
Nuž a keď zo zabudnutého národa maďarského za dvadsať rokov
mohol povstať národ sebavedomý: či my, starí majetníci vlasti uhorskej,
my, učitelia Maďarov, my, spolučinitelia uhorských dejín, spoluzakladatelia
slávy a mena uhorskej krajiny, my, Slováci, ktorých otcov kosti na poliach
slávy a hrdinstva s kosťami otcov maďarského a ostatných uhorských
národov spočívajú, či my, šikovný, umný, od Boha bohato nadaný národ
nemohli by sme sa pustiť do tohoto súbehu? Či by sme len už my boli tak
zbiednený, tak duchovne i telesne zmrzačený národ, že neboli by sme vstave
zobudiť sa zo sna a obmyť sa zo špiny odrodilstva? Len naša šľachta bola
by tak duchaprázdna, že by nebola vstave pocítiť lásku k národu svojmu,
tak nerytierska, že by nechcela stať sa zástupcom ukrivdeného, pomstiteľom
urazeného, vysloboditeľom zotročilého národa? (Búrlivé, dlhé ťapkanie,
všetkých oči na šľachtu opreté.) Len naše kňažstvo, vyššie aj nižšie, by sa tak
mohlo odrodiť dvojakému povolaniu svojmu, že by, Bohom povolané súc,
aby národ svoj milovalo a aby ho viedlo na zelené pastvy večného života,
činiac z neho učeníka Kristovho evanjelia – či len naše kňažstvo slovenské
malo by tomuto dvojakému povolaniu neverným ostať a v tupom bažení
po priazni sveta národ svoj opustiť a z Váhu, Hrona a Ipľa svojho vodu
do Dunaja nosiť? Len my Slováci naveky budeme utisnutí na chudobných
a utisnutých kaplánov a farárov? Či len naše meštianstvo slovenské večne
by chcelo byť chvostíkom iných, otrokom biedneho zisku okamžitého,
roznášaním myšlienok a rečí nenárodných, neslovenských? Len náš sedliak
by mal byť horší od sedliaka maďarského? (Nebude! Nebude!)
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Nebude, bratia moji, pevne verím, že nebude, a ako od 1827 do 1847
znova zrodil sa maďarský národ, maďarská šľachta i meštianstvo, tak znova
zrodí sa aj náš národ so svojimi prirodzenými vodcami a zastupiteľmi,
a máme veľký dôvod k nádeji tejto – to naše dvadsaťročie požehnaných
rokov od 1841 – 1861! Vzrástli sme, ačkoľvek ťažko, preťažko, vzrástli sme
predsa! Dnešné zhromaždenie národné, veľké je svedkom toho. Tešme sa, že
až príde 1881, teda ešte dvadsať rokov, že nebude na Slovensku ani jedného
velikáša, jedného zemana, jedného kňaza, jedného mešťana, ktorý by týmže
zápalom nemiloval národ svoj, ako miluje Maďar národ maďarský.
Pri tejto nádeji ružovej klaniam sa v úcte hlbokej mestu tomuto
pohostinskému, Sv. Martinu, ktoré nám dalo príklad mesta slovenského,
ukázalo prvé z miest slovenských, že sa nebojí vysloviť právom svojím
súvislosť so zhromaždeniami národnými rokov 1848 a 1849, že sa vyrazilo
z koľaje vyvozenej politiky veľkých miest slovenských – slúžiť za nástroj
k zakladaniu veľkosti národov neslovanských, do roku 1848 maďarského, od
roku 1850 nemeckého – a povolalo odsúdených kroz blud a mámenie časov,
opustených od zaslepeného národa priateľov uhorského Slovanstva! (Sláva!)
Mňa odsudzovali ako nepriateľa šľachty našej, o ktorej ani sami jej podlizači
nezmýšľajú tak prajne ako ja; ale viem, že ako ma falošne denuncovali vláde
z iných ohľadov, tak aj tuto. Ja sa priznávam, že mi veľmi o to ide, aby sme si
šľachtu získali, ale nie podlizačstvom a šúchaním sa za ňou aj tam, kde blúdi.
Ja síce viem, že slobodný národ má právo samostatne myslieť a samostatné
politiky, ako sa hovorí, robiť, na verejných života národného pohyboch živú
účasť brať: k národu ale patrí tak dobre chudobný farár na dedine, ako bohatý
magnáš vo svojom kaštieli, tak bohatý mešťan, ako chudobný sedliak.
Tu je otázka o vyššej politike, o správe národa a zastupiteľstve na
svete a pred ním samým. Spytujem sa, slávne národné zhromaždenie, či
reprezentáciu túto kňažstvo má na seba prijať? Či nemá ono dosť práce, akže
chce tomu zadosť urobiť, k čomu povolané je? Pán Boh nás chráň od kňazskej
politiky! (Veselý potlesk.) Nuž a ten ženúci sa po kupectve, remesle, obchode
mešťan, či ten môže v ohľade tomto stále slúžiť národu? A či uznojený
roľník vari povolaný je k tomu, aby prejal reprezentáciu túto? Človečenstvo
je roztriedené na stavy, z ktorých dajedny zdajú sa ešte povolanými k tomu,
aby reprezentáciu túto národa zvlášte vykonávali.
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Ťarchy na stavoch tu uvedených ležiace nedovoľujú to umenie vyššie,
štátne, tú takrečenú politiku vzdelávať. Národ týchto stavov miešava sa
do politiky len vtedy, keď až tamtým veľkým vodcom hlavy sa pomútili.
(Ťapkanie.) Šľachta je povolaná v národe stráž držať nad politickými
pokladmi jeho a ja, vykričaný komunista, srdcom i ústami to vyznávam, že
šľachta naša musí byť národu získaná, akže má národ náš skvitnúť! (Sláva!)
Ja kričím na slávu šľachte národnej, lebo bez národa je šľachta nič. (Potlesk.)
A čo je národ, keď šľachta od neho odíde, to vidíme na ubiedenom národe
svojom! Taký národ je síce nie nič, ale je národ opustený, cudzinec vo svojom
vlastnom dome! (Sláva!) My sme dosiaľ pri odrodilosti šľachty svojej nemali
národa, mali sme len roľníkov, baníkov, Horniakov, Dolniakov!
Šľachta je ctižiadostivá, hľadá površia života, chce videná byť. Nuž
vyznajme pravdu! Keď dnes barón Révay, Szentiványi, Justh povstane
v sneme uhorskom ku prospechu Uhrov slovenských v otázkach, týkajúcich
sa našej osobnosti národnej, či ich nevyhvízdajú v Pešti? Či na nich neuvalia
hanbu a potupu? (Menovaní krútia hlavami, že nie.) Ale pred niektorým ešte
časom bolo by sa to iste stalo, a síce preto, že národ nebol uvedomený. Lebo
akonáhle bude vidieť šľachta naša, že za ňou stojí národ trojmiliónový, ona
pozdvihne hlas svoj, a tľapkať jej bude na slávu aj národ maďarský, aspoň
šľachetní synovia národa tohoto, a za tými pôjde aj pospolitý národ; lebo
niet luzy v národe, keď šľachetných v šľachte je mnoho! (Sláva!)
My Slováci nie sme ani natoľko ešte prebudení k vyššiemu národnému
povedomiu, že by bolo vystalo z nás dostaviť na snem uhorský jedného
Dobrjanskeho, t. j. takého Slováka, ktorý bol už niečo znamenitého dokázal
a vykonal pre Slovákov. Dobrjansky, Rusín, ktorý by bol iste povedal slovo
za nás, je ale náramne urazený. Ja teda volám: Slovenská šľachta, vstanže
a nedajže sa potupiť, lebo kto slovenský národ tupí, kto hanu a potupu
naň kydá, ten blatom hádže rovno do slovenskej šľachty! Zaujmi sa za svoj
národ, zastaň ho, vyjdi na paripách svojich v čelo národa a vezmi komando
kaprálom, vojevoď medzi nami, a my pôjdeme za tebou! (Tľapkanie.) Ale
pamätaj, že národ vie to, kam sa dostať chce a vie, kde nepriatelia stoja.
Pamätaj, že naveky nemožno zaviesť nás do lona nepriateľstva nášho, že
už len za nášho národa generálmi pôjdeme na pole slávy a cti národnej!
A ja tiež zasa vďačne odložím politiku, mne neprístojnú, ktorú od veľa
rokov po prvé teraz pochytil som, odhodím ju a budem slúžiť národu na
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inom poli a pôjdem za vami, hrdinovia národnosti našej! Toto odo mňa
nenie koncesia, nemám márnomyseľnosti; ja najšťastnejším cítil som sa, keď
ma honili a prenasledovali. (Sláva!) Nemám inej ctižiadosti, krome tej byť
synom milovaného, trebárs aj ubiedeného Slovenska! (Sláva!)
Vyzvanie a osvedčenie moje môžete potupiť, môžete proti mne získať
si slovenských spisovateľov, ktorí dľa gramatiky dobre, dľa starej módy
odrodilstva výmluvne písať budú, aby oslávili odrodilstvo vaše; ale ani
pluky podlizačov a biednych čarbákov nebudú vstave podať vám to, čo
vernosť vaša v národných našich veciach. (Sláva!) My ceníme skutky. Plané
reči rečníkov, za ktorými nestojí utrpenie, nemajú u nás tak žiadnej ceny, ako
u každého národa potupená je bezcharakternosť a nenárodnosť. Za chrbát si
postaví tri milióny verných Slovanov uhorských ten, kto prvý povie verejne
v sneme uhorskom, že v Uhorsku nenie suverénneho národa maďarského,
ale že sú tu rovnoprávne národy a medzi nimi aj národ slovenský. Tento
národ pretiera si oči, a jedno slovo, niekde príhodné vyslovené, vyvolá ho na
javisko svetového divadla. Vtedy vrhne pod nohy svoje kepeň ten potupy,
ktorý naň hodili ľudia, ako hodené bolo právo jeho pod nohy nepriateľov
jeho! (Ťapkanie.)
Že naša šľachta nenie tupoumá, malicherná, to ukazuje minulosť. Pozrite
na tie obrazy prenikavé! Tam koliesko histórie točilo sa dakedy, tam bývali
vyhne dejov sveta! To, čo deje sa teraz po veľkých mestách európskych,
dialo sa po týchto našich hradoch a zámkoch slovenských! Sláva táto ale
dávno zbledla, ona prináleží tomu rajskému času, v ktorom šľachta naša
nebola ešte okúsila zapovedaného ovocia odrodilstva! (Búrlivé: Sláva!)
Keď ešte ona bola národ a národ bol za ňu, doba to jednoty patriarchálnej
v slobodných župách slovenských! Časy sa minuli, minieme sa i my. Šľachtu
našu nechcem vyháňať na tie zámky, kde orly hniezdia sa, ale žiadam,
aby tieto kniežatá a prední ľudu nášho stali sa zástupcami národa svojho
a nášho. To, reku, od nej žiadame. Ja, obvinený najviac od šľachty slovenskej,
toto vysoké domnenie o nej som mal vždy.
Teraz k samej veci v najprísnejšom zmysle. Rok 1861 nenie 1848, to je
prirodzené; ale je pravda aj v inom zmysle. Sľubuje sa nám rovnoprávnosť,
tá sa sľubovala i roku 1848. Sľuby tie boli a sú nutnosť času. My chceme
čin. Všetko to chceme, čo majú národy druhé. Kto chce mať rovnoprávnosť
uskutočnenú a nechce prijať návrh pána Štefana Daxnerov, ten nenie
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úprimný, ba hádam len z užitočnosti sľubuje a v mysli klam skrýva. My
chceme vedieť, ktorý kúsok zeme na šírom svete je slovenský kúsok zeme!
(Sláva!) Tamtie podozrievania, že to znamená trhať krajinu, sú veľmi jalové,
lebo keď predtiský a zatiský dištrikt netrhali krajinu, nebude krajinu trhať
ani „Okolie“ vyhraničené slovenské. Bez určenia zeme, kde je osobnosť
národa slovenského pánom svojím vlastným, nesprostíme sa nikdy
odrodilstva nešťastného. Uznanie a pomenovanie diplomatické a zákonné
osobnosti národa slovenského – je heslo tohoto národného zhromaždenia,
a toto heslo musí si privlastniť národ celý, potom sa to stane, skôr ale nie!
My nechceme, aby nám ľudia vyparagrafovali vojvodinu, vieme, čo sa stáva
s takými karotnými vojvodinami; my chceme, aby národ naučil sa poznávať
seba samého, aby seba samého vidieť a makať mohol, aby jeho osobnosť
a povedomosť osobnosti svojej z jeho srdca vyrástla. My sme Uhri a širšia
vlasť naša Uhorsko; ale takýchto Uhrov je vyše troch miliónov Slovákov,
a preto okolie Uhorskej krajiny jedno, kde v silných masách nepretrhnute
bývame, je nevyhnuteľné k odstráneniu sporov a ku prevedeniu úprimne
mienenej rovnoprávnosti národov uhorských.
K nárade pána Štefana Daxnerovej musím len ešte dodať, aby zbor
národný každoročne svoje zasadnutie odbýval a tento zbor aby tabulu
magnátov dvoma reprezentantmi oboslať mohol. Áno, bratia, to musíme
žiadať, ináč nebude naša národnosť zabezpečená. Rovnoprávnosť je
smiešna, keď sa ti povie: môžeš hovoriť, ako chceš. Nám sa vytýkalo, že
gravitujeme k Čechom; áno, my Slováci sme s Čechmi jeden národ, jedna
krv, ale my chceme, aby nám tu v Uhrách dobre bolo a založiť si tu a takú
slobodnú národnosť, akú Česi nemajú a hádam ani mať nebudú, a uvidíte,
že Česi poletia k nám. Vytýkali nám tiež, že sme reakcionári, absolutisti
a tak podobne. Ale spytujem sa: kto by chcel lízať putá svoje? Väčšina
v človečenstve zaiste slobodu miluje. Tak aj ja oddávna k tej väčšine hlásim
sa, ale ja chcem ešte väčšiu slobodu mať, než tí naši nepriatelia, ktorí svoju
slobodomyseľnosť pred celým svetom vytrubujú. Ja chcem, aby prirodzené
právo národnosti všetkých uhorských národov uznané bolo. Ja teda žiadam
svojmu národu, aby bol v Uhrách úplne slobodným, a tým môže len vtedy
byť, keď bude dištrikt, či okolie a šľachta v ňom národná. Ja chcem takú
slobodu, akú iné národy v iných zemiach s nemaďarskými uhorskými
národmi zbratané nemajú, a uvidíte, že každému z nich potom len v Uhrách
najlepšie bude.
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Pozrite na Švajčiarsko: či švajčiarsky Francúz túži po slobode veľkého
susedného Francúzska? Či sa Švajčiarskemu Nemcovi sníva o veľkom
„einiges Deutschlande“? Či švajčiarsky Talian veľa myslí na novoutvorenú,
zjednotenú Itáliu? Jestliže by ale politika utlačovania národností pod
akýmkoľvek zámyslom a názvom aj ďalej vykonávať sa mala v Uhorsku od
tých, čo spravujú národy, pridal by som návrh, aby sa vyslovila solidárnosť
záujmov národa slovenského so všetkými národmi uhorskými, ktorých
národnosť utlačená je. (Hlučný výkrik: Prijímame! Prijímame!) Vysloviť to
musíme pred celým svetom, že solidárne chceme stáť ohľadom národnosti
slovenskej s Rusínmi, Rumunmi, Srbmi, Chorvátmi, vzájomne brániť chcúc
právo k osobnosti národnej. (Sláva mu! Tak chceme!)
My nebudeme v pomere takom stáť k Maďarom, ako otrok k pánovi,
ale ako brat k bratovi. Potom bude šľachta naša skutočne aj našou, t. j.
slovenskou, kdežto doteraz, pretože maďarským duchom dýchala, len na tom
jej záležalo, aby mohla panovať. Ale, Bože môj, aké to biedne panstvo vidieť
pod nohami plaziacich sa otrokov! A keď pozrie aj teraz na náš ľud, na jeho
spustlosť, na jeho duchovnú i telesnú biedu, či jej nemusí srdce pukať nad
tým strýzneným národom a nemusí v prsia biť, vyznávajúc: Peccavi, páter,
peccavi! Ó, kiež by ona poznala, že teraz je čas verných synov Slovenska, za
slobodu a národnosť horliaci, okolo seba sšíkovať, im sa v čelo postaviť a stať
sa šľachetnými otcami rodiny svojej a vehlasnými správcami domácnosti
svojej! Potom, potom pôjdem aj ja voslep za šľachtou slovenskou a koriť sa
jej budem, ako otcom nášho milého slovenského národa! (Sláva!)
Mal by som ešte jedno-druhé povedať na reči najmä tých, čo stroja
politiku s národom, namiesto čo by načúvali k ľudu a jeho srdce a bôľ
života tlmočili; ale myslím, že i tieto moje rapsodicky prednesené slová –
lebo vyznám, že som si doma nepísal reč – konečne porážajú všetko, čo kto
proti osobnosti národnej namieril. Tú oportunitu, že snáď nepovolia nám
žiadosti, som, tuším, už pripomenul, a opakujem: nech nepovolia, nech len
poznajú žiadosť národa nášho ako formulovanú výmienku života jeho. Táto
výmienka je výmienka uspokojenia hornouhorských Slovanov. Len potom,
keď bude uznané územie slovenského národa, to, na ktorom on býva, a len
potom, keď budúcnosť synov národa otvorená stáť bude v lone samého
národa a nebude musieť žiaden s národnosťou handlovať, len potom, keď sa
synovia naši v slovenčine vychovávať budú a reč sladkú materinskú nebudú
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musieť lámať planodskotne, len potom, keď súdy, správa, zjazd národný
budú celkom a výlučne na Slovensku slovenské, len potom, keď hrdý na svoj
národ Maďar stisne po bratsky ruku hrdému na svoj národ Slovákovi, len
potom, hoj, potom iste nebude sa hanbiť zaň šľachta jeho, za šľachtou pôjde
veselý mešťan, za mešťanom v masách pohne sa dobrosrdečný dedinčan.
(Nekonečné volanie: Sláva mu!)

(Čiastočne gramaticky upravené)
Zdroj: Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom sv. Martine 1861. Turč. Sv.
Martin: Matica slovenská, 1941, s. 173 – 181. (Podľa zápisnice Andreja Sládkoviča pri
príležitosti 80. výročia zhromaždenia pripravil a úvod napísal František Hrušovský.)
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Z rodových a rodinných vzťahov
Milan Šišmiš st.
Pôvod priezviska Hurban a jeho dnešný výskyt
Hurbanovo priezvisko je odvodené od krstného mena Urban.
Vyskytovalo sa v minulosti a vyskytuje sa aj v súčasnosti predovšetkým
na západnom Slovensku. V rokoch 1994 – 1995 je doložené na západnom
Slovensku v 227 prípadoch v 61 lokalitách (Gbely, Gajary, Malacky, Stráže,
Skalica, Bratislava, Piešťany, Lopašov a inde). Jemu blízke priezvisko
Hurbánek je odvodené od slova Urbánek, pričom sa vyskytujú tiež podoby
Urbánik, Urbančík a dodnes sú tieto priezviská zaužívané najmä na
západnom Slovensku (Sobotište, Gbely, Myjava, Stará Turá, Veľké Leváre a
iné obce).1 Nositelia priezviska Hurban a Hurbánek sa vyskytujú tak medzi
obyvateľmi katolíckeho, ako aj evanjelického vierovyznania. Napríklad
v rokoch 1854 – 1862 študoval na piaristickom gymnáziu v Nitre Ján Hurban,
narodený 4. mája 1840 v Gbeloch.2 Matka známeho rímskokatolíckeho kňaza
a politika Ferdinanda Jurigu (12. 10. 1874 Gbely – 23. 11. 1950 Bratislava)
sa volala za slobodna Mária Hurbanová. Podobne dlhoročná herečka SND
Terézia Kronerová (2. 6. 1924 Gajary – 15. 6. 1999), manželka národného
umelca Jozefa Kronera, má tiež svoje dievčenské priezvisko Hurbanová.
Prvé zmienky o Hurbanovcoch
Rodiny s priezviskom Hurban – Hurbanová sú v minulosti doložené
v Sobotišti už v 16. storočí. V roku 1591 sa spomína pri určovaní hraníc
chotára Bukovca istý Stanek Hurbanových zo Sobotišťa.3 Sobotišskí
Hurbanovci sa zamestnávali po niekoľko generácií mlynárstvom. Horšia
čitateľnosť a výskyt totožných krstných mien a priezvisk, najmä v 18.
storočí, len ťažko umožnia urobiť presný prehľad o všetkých rodinách –
nositeľoch priezvisk Hurban v tomto niekdajšom záhoráckom poddanskom
mestečku. Sám Jozef M. Hurban nemal čas a vhodnú príležitosť podrobnejšie
sa zaoberať genealógiou svojho rodu, a tak od neho pochádza nakreslený
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rodokmeň svojej rodiny iba po mužskej línii v stručnom časovom rozmedzí
od jeho pradedka, dedka, otca, jeho a jeho detí.4 Hurbanov prastarý
otec Ján (I.) sa narodil v Sobotišti okolo roku 1700 a starý otec Ján (II.)
prišiel na svet v Sobotišti podľa nášho zistenia v matrike 26. júla 1733.5
Starý otec Ján (II.) sa už nevenoval dedičnému remeslu svojich predkov –
mlynárstvu, ale vyučil sa za klobučníka. Posledné dni svojho života prežil
na Považí v poddanskom mestečku Beckov u syna Pavla, tamojšieho
evanjelického farára. Dňa 27. augusta 1812 zomrel a syn Pavol ho pochoval
na miestnom cintoríne.6 Jeho hrob sa nezachoval.
V manželstve Jána Hurbana (II.) s Annou (?) sa dňa 21. januára 1768
narodil syn Pavol, otec Jozefa M. Hurbana.7 Tohto Pavla si vyvolila
v roku 1805 beckovská evanjelická cirkev za svojho dušpastiera ako tretieho
potolerančného kňaza po smrti Juraja Mileca (4. 8. 1764 Martin – 19. 1. 1805
Beckov).8

Rodina J. M. Hurbana v auguste 1887 v Martine. Horný rad zľava: Vladimír Hurban s manželkou
Augustou Hurbanovou, rod. Štúrovou, Bohuslav Hurban, Konštantín Hurban, Svetozár Hurban
Vajanský. Pod ním zľava: Oľga Hurbanová (Vajanského dcéra), Anna Hurbanová, rod. Jurkovičová,
Viera Hurbanová (Vajanského dcéra), Jozef Miloslav Hurban, Ida Hurbanová, rod. Dobrovičová
so synom Vladimírom Hurbanom.
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Pavol Hurban vyštudoval teológiu vo Wittenbergu. Po návrate do vlasti
začas pôsobiť ako vychovávateľ u šľachtica Szerdahelyiho v Bratislave
a odtiaľ prešiel do podobného zamestnania k martinskému evanjelickému
farárovi Ondrejovi Plachému. Vlastné kňazské povolanie začal neskôr
vykonávať vo Velkej Lhote na Českomoravskej vysočine pri Dačiciach,
odkiaľ prešiel do Beckova.
Rodičia Jozefa M. Hurbana
Pavol Hurban prišiel do Beckova ešte slobodný a po dlhšom pôsobení
uzavrel 12. júna 1813 v Beckove už ako 45-ročný manželstvo s 39-ročnou
Annou, vdovou po niekdajšom učiteľovi Jurajovi Staufovi.9 Nevesta,
pôvodným priezviskom Vőrőšová, sa narodila 14. marca 1774 v ČachticiachŽelovanoch v zemianskej rodine Jána Vőrőša a Anny, rod. Zamecovej
(Szameczovej) alias Gelo,10 ktorej menovci dosiaľ žijú v Bošáckej doline
v Zemianskom Podhradí.
Jej prvý manžel Juraj Stauf pochádzal zo starej zlatníckej rodiny, doloženej
v Trenčíne už v 17. storočí, neskôr sa časť z nej presídlila aj do Nového Mesta
nad Váhom. Juraj Stauf bol v príbuzenskom vzťahu s Juditou, rod. Staufovou
(možno jej brat), ktorej manžel Ján Zúbek (2. 8. 1745 – 18. 2. 1825 Trenčín) sa
stal prvým potolerančným trenčianskym kňazom – trenčianskym seniorom
a zakladateľom obnoveného potolerančného evanjelického školstva.11
Nevlastní súrodenci Jozefa M. Hurbana
Juraj Stauf uzavrel manželstvo s Annou 25. augusta 1795 v novomestskom
evanjelickom kostole ako učiteľ cirkevnej školy v Drietome,12 ktorá tvorila
v tomto čase jednu z fílií trenčianskeho zboru. Po presťahovaní sa do blízkych
Kochanoviec (dnes miestna časť Adamovských Kochanoviec) tu zaujal
miesto učiteľa a kantora tamojšej cirkvi. V tejto dedine sa manželom narodili
1. januára 1798 dcéra Katarína a 9. novembra 1799 syn Imrich.13 Časom sa
Juraj Stauf presídlil s rodinou na majetok svojej manželky do Čachtíc, kde
18. júla 1808 ako 62-ročný zomrel.14 Pochovali ho na tamojšom evanjelickom
cintoríne.
Po smrti svojho prvého manžela žila vdova Anna Vőrőšová-Staufová
v Čachticiach s deťmi, s dcérou Katarínou a so synom Imrichom, až
do svojho druhého vydaja. Dňa 18. júna 1818 sa vydala v Beckove dcéra
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Katarína za tamojšieho obyvateľa – zemana Jána Blaškoviča15 a tu aj 1. júla
1843 zomrela16. Katarínin brat Imrich zostal bývať v Čachticiach, vyučil sa za
krajčíra a vykonával tu svoje remeslo. Po ovdovení sa 23. októbra 1831 opäť
oženil, a to s Máriou, dcérou Adama Zamca a Anny, rod. Hutterovej.17
Vlastná sestra Jozefa M. Hurbana, Hurbanovo narodenie
V manželskom zväzku Pavla Hurbana s vdovou Annou VőrőšovouStaufovou prišla 17. marca 1814 na svet ako prvorodená dcéra Terézia
Zuzana.18 Dňa 19. marca 1817 pribudol do rodiny druhorodený – syn Jozef
Ľudovít, ktorého hneď na druhý deň po narodení, podobne ako jeho sestru,
pokrstil otec. V oboch prípadoch sa stali krstnými rodičmi zemania Ľudovít
Dubnický zo Sedličnej (dnes miestna časť Trenčianskych Stankoviec)
s manželkou Katarínou, rod. Kieferlingovou, ďalej vdova po Beckovčanovi
Jurajovi Demianovi – Terézia, rod. Michalcová (Michalk – po matke príbuzná
s matkou Ľudovíta Štúra) a mlynár Štefan Viktory z Kálnice (z mlyna na
Darane, Daranských mlyn) s manželkou, rod. Pušjerovou.19 Krstné meno
Ľudovít dali Jozefovi Hurbanovi po krstnom otcovi; meno Miloslav prijal až
na pamätnom výlete štúrovcov na Devíne 24. apríla 1836 a neraz ho kládol
na prvé miesto.20
Osudy Pavla Hurbana a jeho manželky
Pavol Hurban pôsobil v Beckove až do roku 1831, keď sa pre chorobu
vzdal kňazského úradu. Zo skromných prostriedkov, keď remeslá
a obchod v mestečku upadali, ťažko živil svoju rodinu, preto sa venoval
aj súkromnému vyučovaniu tamojších židovských detí. Do povedomia
miestneho obyvateľstva sa zapísal aj vďaka svojim fyzikálnym pokusom.
Raz privolal na breh Váhu divákov, aby im skúšobne predviedol akési
zariadenie na spôsob dnešných vodných lyží – surfingu, čo sa mu však
nepodarilo a takmer sa utopil.21
Po odsťahovaní sa z Beckova do Čachtíc na manželkin majetok zomrel
na choleru 16. marca 1833 vo veku 65 rokov.22 Zanedlho tu zomrela na
choleru aj jeho žena (4. 5. 1834).23 Oboch pochovali na tamojšom evanjelickom
cintoríne, kde bol pochovaný už prvý manžel Anny Vőrőšovej. Cintorín bol
situovaný v blízkosti cesty vedúcej z Čachtíc na Čachtický hrad. Ich hroby sa
nedajú identifikovať, pretože sa tu už viac desaťročí nepochováva a cintorín
sa dávno neudržiava.24
224

Z rodových a rodinných vzťahov

Osudy Hurbanovej sestry Terézie Zuzany
Životné osudy sestry J. M. Hurbana, Terézie Zuzany, sú pomerne málo
známe. Po smrti svojich rodičov sa vydala ako 21-ročná 7. februára 1836
za 19-ročného Karola Žarnovického, učiteľa na cirkevnej škole v Súľove
(okr. Bytča), syna trenčianskeho tkáča Pavla Žarnovického a Kataríny, rod.
Ivaničovej z Trenčína. Sobáš sa uskutočnil v Súľove.25
V manželstve Žarnovických sa narodila ako prvorodená dcéra Jozefína
(5. apríla 1841), ktorá zomrela v detských rokoch. Po nej prišli na svet
25. mája 1843 dcéra Sidónia a 6. júla 1849 dvojičky Pavla a Karolína, ktoré
prežili iba deň.26
Rodinný život súľovských Žarnovických pretrhla 1. januára 1858 smrť
Terézie Zuzany, ktorá zomrela na zápal pľúc vo veku 43 rokov a pochovali
ju na miestnom cintoríne.27
Karol Žarnovický, aby zabezpečil chod domácnosti a svoje hospodárstvo,
sa zakrátko oženil najprv s Alojziou Belohorskou zo Slovenského Pravna,
sestrou tamojšieho evanjelického farára Andreja Belohorského.28 Mal s ňou
štyri deti.29 Po smrti Alojzie sa oženil s jej sestrou Ludovikou,30 ktorá ho
obdarovala dcérou Annou Ludovikou.31 Jeho štvrtou manželkou sa stala
7. novembra 1876 Anna, rod. Šimková, vdova po trenčianskom kantorovi.
Pochádzala z Uhrovca a bola sestrou trenčianskeho učiteľa Michala Šimku.
Zo svojho manželstva mala dve deti a dve sa im ešte narodili v tomto
manželstve.32
Karol Žarnovický zomrel v Súľove 21. novembra 1887,33 kde je aj
pochovaný. Po jeho smrti žili z jeho potomkov v Slovenskom Pravne
viaceré deti. Jeho syn Gabriel (1861 – 1923) sa spomína ako vlastenecký
učiteľ a národný buditeľ. Synom tohto Gabriela bol Ivan Žarnovický (19.
5. 1905 – 20. 5. 1974), ktorý v 30. rokoch 20. storočia učil ako dočasný učiteľ
v Omastinej (okres Bánovce nad Bebravou). Jeho zásluhou je, že do Archívu
Matice slovenskej daroval po otcovi zdedenú písomnú pozostalosť po J. M.
Hurbanovi a šabľu, ktorú nosil J. M. Hurban počas Slovenského povstania
v rokoch 1848 – 1849.34
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Vzťah J. M. Hurbana k sestre a švagrovi
Hurban so svojou sestrou Teréziou a s jej manželom Karolom udržiaval
dobré priateľské rodinné vzťahy. Navzájom si pomáhali. Keď bol švagor
Karol Žarnovický chorý, manželka Zuzana mu v roku 1854 prostredníctvom
svojho brata zabezpečovala lieky.35 J. M. Hurban pomáhal švagrovi pri
nadobudnutí poľnohospodárskej nehnuteľnosti v Malých Stankovciach.
Manželov Žarnovických navštívil Hurban v Súľove počas svojho putovania
po Považí v auguste 1843, keď pripravoval svoj príspevok pre almanach
Nitra. Vtedy sa u nich zdržal niekoľko dní a švagor mu robil sprievodcu po
okolí Súľova (Fačkov, Domaniža, Rajec).36 Zdržal sa u nich krátko aj v máji
1848, keď sa vracal zo zasadnutia v Liptovskom Sv. Mikuláši, kde boli prijaté
Žiadosti slovenského národa. V Súľove sa vtedy skrýval pred prenasledovaním
maďarskými žandármi. Odtiaľ ho previedol cez hory súľovský obyvateľ Ján
Tinko na Moravu, do Rusavy, k švagrovi Danielovi Slobodovi. Z Rusavy
odišiel Hurban do Prahy na Slovanský zjazd. Neskôr, po jeho odchode vzali
Hurbanovu sestru do vyšetrovacej väzby v Bytči, kde prechladla, čo neskôr
prispelo k jej dlhotrvajúcim zdravotným ťažkostiam.37
Životné osudy Hurbanovej netere Sidónie Žarnovickej
Po smrti svojej matky sa Sidónia Žarnovická ako 19-ročná vydala
19. augusta 1862 za čižmárskeho majstra Jána Bukovského do Slovenského
Pravna. Novomanželom vystrojili sobáš v Súľove.38 Manželom Bukovským
sa dobre darilo, Ján zamestnával až troch tovarišov.39 Mali spolu šesť detí.40
Manžel predišiel Sidóniu do večnosti ako 62-ročný 5. januára 1897,41 ona
zomrela 22. mája 191442. Keďže jej hrob viditeľne neoznačili a jej priami
potomkovia už nežijú, v Slovenskom Pravne na cintoríne ho nájsť nemožno.
Hurbanov pobyt na trenčianskej škole, vzťahy s rodinou Jána Zúbeka
Jozef Hurban nadobudol základné školské vzdelanie u otca v Beckove.
Potom v rokoch 1826 – 1830 navštevoval latinské triedy na evanjelickej
škole v Trenčíne. Jeho rodičia si ju zrejme vybrali pre blízkosť k Beckovu,
pre nedostatok finančných prostriedkov na synovo štúdium i pre niekdajší
príbuzenský vzťah Hurbanovej matky k Judite Zúbekovej, rod. Staufovej
(asi sestre jej prvého manžela), ktorá v Trenčíne bývala. V čase príchodu
Hurbana do tohto mesta už nežil Juditin manžel Ján Zúbek (zomrel v roku

226

Z rodových a rodinných vzťahov

1825 a okolo roku 1831 aj ona). Pri ďalších štúdiách ho podporoval jeho
nevlastný brat Imrich Stauf.43
Neskoršie
rušné
revolučné
udalosti,
existenčné
problémy
a prenasledovanie Hurbana zo strany maďarských vládnych úradov
neprispeli k rozvoju kontaktov Hurbanovej rodiny s rodinou jeho nevlastného
brata. Na dlhé roky sa, naopak, prerušili. Dôkazom, že sa potom predsa
len obnovili, sú dva listy z 20. a 30. júna 1880.44 Nadväzujú na Hurbanov
list (jeho obsah nepoznáme, pretože sa nezachoval). Švabachom mu v nich
o rodinných pomeroch napísala Hurbanova 77-ročná nevlastná švagriná,
vdova Mária: bývala v Bratislave na Schöndorfskej (dnešnej Obchodnej)
ulici 4. V liste sa zmieňuje o svojej početnej rodine: syn Janko pôsobil
v duchovných službách v Sedmohradsku, kde i zomrel, zanechajúc vdovu
so štyrmi deťmi. Okrem toho uvádza, že má štyri dcéry, z toho tri vydaté
a jedna (Mária) ostala slobodná; navyše mala jedného slobodného a druhého
ženatého syna, priženeného do Viedne.
Osobné a rodinné udalosti Jozefa M. Hurbana
Určitý čas po skončení školy a zamestnaní v duchovných službách
ostával J. M. Hurban slobodný.45 Neskôr sa rozhodol oženiť. Jeho vyvolenou
sa stala Anna Jurkovičová, dcéra Samuela Jurkoviča (9. 2. 1796 Brezová –
13. 7. 1873 Brezová), učiteľa evanjelickej školy v Novom Meste nad Váhom,
notára, zakladateľa slovenského družstevníctva, a Kataríny, rod. Fialovej
(24. 11. 1803 Podlužany, okr. Bánovce n. Bebr. – 19. 10. 1832 Sobotište), ktorá
sa narodila 6. apríla 1824. Manželstvo uzavreli 7. októbra 1845 v evanjelickom
kostole v Sobotišti, rodisku Hurbanových predkov. Sobášiacim kňazom bol
modranský duchovný Karol Štúr (1811 Trenčín – 1851 Modra), najstarší brat
Ľudovíta Štúra. Napriek počiatočným výhradám sa na jeho uzavretí zúčastnil
ako svedok aj Ľudovít Štúr a s ním Daniel Sloboda, Hurbanov švagor.
Manželstvo Jozefa M. Hurbana, ktorého život sprevádzali početné
ťažkosti, väzenia, utrpenia a sklamania, ale aj radosti, bolo vydarené
a šťastné. Jeho manželka Anička sa preňho stala trvalou oporou. Keď bol na
smrteľnej posteli a 21. februára 1888 zomieral, stála pri ňom a spolu s ňou
senický lekár Ľudovít Šimko (6. 8. 1859 Martin – 13. 8. 1945 Senica), Július
Markovič, známy národný buditeľ a neskorší novomestský lekár, a Ladislav
Pauliny, štúrovec a prietržský farár. V mnohých úskaliach a ťažkostiach
227

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady

jeho života mu pomáhal právnik Štefan Fajnor, priateľ a príbuzný zo strany
jeho manželky. Keď Hurban zomrel, pohrebnú počestnosť mu vykonávali
brezovský farár Ján Pravoslav Leška a odobierku Ján Boor, holíčsky farár,
pričom na príkaz senického slúžneho pri tom asistovali maďarskí žandári.
V mene národa vystúpil s prejavom Matúš Dula.
Po smrti manžela sa Hurbanova žena presťahovala do Turč. Sv. Martina,
k rodine syna Konštantína. Navštevoval ju aj najstarší syn Svetozár Hurban
Vajanský. Na večný odpočinok sa odobrala 2. januára 1905 a pochovali ju na
martinskom Národnom cintoríne.
Ďalšie príbuzenské vzťahy J. M. Hurbana s rodinou Jurkovičovcov
Švagrom J. M. Hurbana bol Daniel Sloboda (20. 12. 1809 Skalica
– 10. 11. 1888 Rusava, okr. Holešov, Morava), kňaz, botanik, etnograf
a kultúrny pracovník, ktorý si vzal za manželku staršiu Aničkinu sestru Júliu
(30. 10. 1822 ) Nové Mesto nad Váhom – 10. 9. 1866 Rusava). Vzájomné
vzťahy Hurbanovej rodiny s rodinou Daniela Slobodu boli srdečné,
o čom svedčia obojstranné listovné
oslovenia: Drahý švagre, Brat môj
drahý, Drahý švagerko a podobne.
Manželia Slobodovci všestranne
napomáhali rozvoj slovenského
národného povedomia, neraz
poskytovali na svojej chudobnej
fare prístrešie a pomoc pred
prenasledovateľmi.
Tu
sa
Hurbanovci často skrývali pred
nebezpečenstvom. Nie náhodne sa
na Rusave zachovalo pomenovanie
Manželka J. M. Hurbana Anna rod. Jurkovičová
so synom Svetozárom, otcom
U Hurbanovej studánky – tam
Samuelom Jurkovičom a dvomi sestrami
chodil Hurban v čase svojho
– Júliou Svobodovou (vľavo) a Emíliou
pobytu u švagra na vodu.46
Priateľské rodinné vzťahy udržiavala Hurbanova rodina s Aničkinou
mladšou sestrou Emíliou Jurkovičovou (25. 2. 1830 Nové Mesto nad Váhom
– 23. 1. 1894 Skalica), vydatou za Juraja Jurkoviča (12. 4. 1827 Brezová –
28. 3. 1903 Skalica) do Skalice. Jej manžel patril medzi spoluorganizátorov
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slovenských dobrovoľníckych výprav v rokoch 1848 – 1849, podporovateľov
Matice slovenskej a slovenských gymnázií. Stal sa aj notárskym pomocníkom
Gazdovského a vinohradníckeho družstva v Skalici.
Do rodiny svokra Samuela Jurkoviča patril aj syn Ľudovít (13. 1. 1821
Nové Mesto nad Váhom – 19. 10. 1838 Sobotište), dcéra Karolína (zomrela
ako trojročná) a syn Gustáv (zomrel ani nie ročný).
Deti z manželstva Jozefa Miloslava a Anny Hurbanovcov
Počas trvania manželstva sa narodilo Hurbanovcom deväť detí.
1. Svetozár (Miloslav)
Najstarší Svetozár prišiel na svet v Hlbokom 16. januára 1847. Jeho
narodeniu sa otec tešil, a to nielen v čase jeho narodenia, ale aj neskôr, keď
syn aktívne pracoval v národnom hnutí a bol literárne činný. Je známy ako
spisovateľ, literárny vedec, redaktor, publicista, politik, organizátor a ideológ
slovenského národného hnutia. Okrem rodnej obce študoval na viacerých
domácich a zahraničných stredných školách (Modra, Banská Bystrica, Tešín,
Oberschutz, Stendal) a na bratislavskej právnickej akadémii. Po zložení
advokátskej skúšky pracoval ako koncipient v Trnave, v Pešti, u Michala
Mudroňa v Bratislave, neskôr ako samostatný advokát v Skalici, vo Viedni,
v Bratislave, Námestove a v Liptovskom Sv. Mikuláši. V roku 1878 povinne
narukoval do rakúsko-uhorskej armády a zúčastnil sa ako vojak na okupácii
Bosny a Hercegoviny. Potom sa usadil v Turčianskom Sv. Martine. Za jeho
rázne vystúpenia proti maďarizačnej politike ho vtedajšia justícia viackrát
odsúdila do väzenia. Je pochovaný aj s manželkou na martinskom Národnom
cintoríne (zomrel 17. 8. 1916). S manželkou Idou, rod. Dobrovičovou (31. 12.
1851 Bratislava – 31. 7. 1920 Sliač) mal päť detí:
Najstaršia Viera (23. 6. 1876 Skalica – 21. 1. 1946 Nové Mesto nad Váhom)
sa vydala za advokáta, politika a národného dejateľa Rudolfa Markoviča
(20. 4. 1868 Hrachovo, okres Rimavská Sobota – 21. 11. 1934 Nové Mesto nad
Váhom), známeho obhajcu v súdnych procesoch predstaviteľov národného
hnutia – aj v tzv. nitrianskom procese v roku 1903 vedenom za „poburovanie
proti uhorskej vláde“ pri uplatňovaní národnostných práv. Počas 1. svetovej
vojny bol internovaný. V roku 1918 bol signatárom martinskej Deklarácie
slovenského národa. Bol publikačne činný a vydával miestne noviny.
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Jediný syn Svetozára, ktorý sa dožil dospelosti, Vladimír Ladislav
Dionýz (4. 4. 1883 Martin – 26. 10. 1949 Praha, pochovaný v Martine), bol
propagátorom a stúpencom česko-slovenskej vzájomnosti, najmä ideí T. G.
Masaryka, novinárom, legionárom, publicistom, prekladateľom a vojenským
atašé v službách česko-slovenskej armády, povstalcom z roku 1944.
Krátko po narodení zomreli
Svetozárovi ďalší dvaja synovia
Fedor Vladimír (27. 10. 1880 Martin
– 22. 5. 1881 Martin) a Svetozár Cyril
(14. 9. 1885 Martin – 25. 8. 1886
Martin). Pred dovŕšením 24. roku
života opustila svoju rodinu aj
dcéra Oľga Nadežda (8. 7. 1879
Martin – 15. 6. 1903 Ščerbinský
Rudník, Rusko), vydatá za
Branislava Schmidta.
Dobré rodinné kontakty so
Svetozárom udržiavala sesternica
Sidónia Žarnovická – Bukovská
zo Slovenského Pravna, ktorej
prvorodenému dieťaťu Jánovi
Karolovi bol aj krstným otcom.
2. Božena
Hurbanov najstarší a najznámejší syn Svetozár

V poradí druhým dieťaťom
manželov Hurbanovcov bola jeho dcéra Božena (22. 9. 1848 Rusava – 24. 1.
1928 Skalica), manželka Petra Pavla Roya (1. 6. 1839 Nové Mesto nad Váhom –
5. 12. 1909 Melčice, okr. Trenčín, pochovaný v Adamovských Kochanovciach),
kňaza, agilného národovca, matičného pracovníka, bibliografa, publicistu
a prekladateľa.
Ich synom, vnukom J. M. Hurbana bol básnik, prekladateľ, kňaz,
publicista, redaktor a kultúrny pracovník Vladimír Roy (17. 4. 1885
Adamovské Kochanovce – 6. 2. 1936 Vysoké Tatry – Nový Smokovec,
pochovaný na Národnom cintoríne). Mal za manželku Vieru, rod. Švehlovú
(14. 3. 1888 Lazy pod Makytou – 4. 6. 1962 Bratislava).
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Deťmi Vladimíra Roya a jeho manželky boli Zora, vydatá Belánová
(18. 7. 1920 Púchov – 1. 1. 2004 Bratislava), učiteľka a kultúrna pracovníčka –
s manželom Jánom G. Belánom (8. 9. 1912 Sirk – 7. 3. 1983 Bratislava) nemali
deti; a brat Zory Ivan Roy (14. 12. 1922 Púchov – 13. 8. 1987), ženatý s Annou
Hriškovou (nar. 14. 4. 1928), znalec škandinávskych jazykov, prekladateľ,
pracoval v diplomatických službách a na bývalej Vysokej škole technickej
v Bratislave. Ich synom je Vladimír Roy (15. 6. 1955 Bratislava).
3. Vladimír
V poradí tretím narodeným dieťaťom v rodine J. M. Hurbana bol syn
Vladimír (5. 5. 1850 Brezová pod Bradlom – 11. 2. 1914 Stará Pazova, Srbsko),
neskorší študent Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kňaz, ochotnícky
divadelník, rozširovateľ slovenskej tlače na Slovensku i na Dolnej zemi a
zakladateľ finančných spolkov. Mal za manželku Augustu, dcéru Janka
Štúra, Ľudovítovho najmladšieho brata (narodila sa 31. 12. 1857 vo Fiľakove –
zomrela 7. 1. 1940 v Starej Pazove). Z ich piatich detí vynikol najmä Vladimír
Konštantín, známy pod pseudonymom VHV (4. 8. 1884 Stará Pazova –
28. 9. 1950 tamtiež), kňaz, učiteľ a autor početných divadelných hier (Záveje,
Matúš Čák Trenčiansky, Ľudovít Štúr).
Nie menej známa medzi dolnozemskými Slovákmi je sestra Vladimíra
Konštantína Ľudmila (8. 6. 1878 Stará Pazova – 19. 10. 1969 tamtiež),
ochotnícka divadelníčka, autorka rozprávok, besedníc a ďalších menších
literárnych útvarov, publicistka a organizátorka ženského hnutia na Dolnej
zemi.
Manželia Vladimír Hurban a Augusta, rod. Štúrová, okrem dvoch
uvedených detí priviedli na svet ďalšie tri deti: Miloslava (9. 7. 1890),
Miloslava Jozefa (3. 2. 1893) a Jána Bohumila (20. 9. 1897), ktoré však
zakrátko po svojom narodení v priebehu niekoľkých dní zomreli.
4. Želmíra (Mária)
V Hlbokom sa narodila (23. 1. 1852) ako štvrté dieťa v rodine J. M.
Hurbana dcéra Želmíra. Jej manželom sa stal strojný inžinier Viktor Lorenc,
rodák z moravského Kroměríža (23. 8. 1843), ktorý po uzavretí sobáša
v Hlbokom (1871) býval s rodinou v Krompachoch. Želmíra tam 29. decembra
1878 zomrela. Potomkovia manželov Lorencovcov žili po jej smrti začas
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v Krompachoch alebo sa odsťahovali do
Francúzska. Ich bližšie osudy dnes už
nepoznáme.
5. Svatoslava
Piate dieťa rodiny J. M. Hurbana
dcéra Svatoslava zomrela ako štvorročná
(14. 3. 1856 Hlboké – 18. 9. 1860 tamtiež).
6. Konštantín (Svatoboj)
V poradí šiestym narodeným
dieťaťom manželov Jozefa a Anny
Hurbanovcov je Konštantín (st.) (3. 8.
1858 Hlboké – 23. 3. 1924 Stará Pazova,
Srbsko). Začas študoval v Bratislave,
učil sa aj v železiarňach v Krompachoch.
Neskôr pôsobil v Terste, vo Vyhniach,
Dcéra Svatoslava, zomrela ako štvorročná v Prahe a Martine, kde sa stal aj
správcom tamojšej stoličkovej továrne.
Po odsťahovaní na Dolnú zem do Starej Pazovy vykonával funkciu riaditeľa
banky. Podporoval kultúrno-osvetový život v miestach svojho pôsobenia
a aktívne hral ako herec v ochotníckom divadle.
S manželkou Ruženou, rod. Šimkovou (8. 3. 1866 Martin – 5. 9. 1940 Stará
Pazova) priviedli na svet sedem detí. Z nich Ľudmila Helena (15. 9. 1893 –
1. 2. 1894) prežila po narodení iba niekoľko mesiacov. V detskom veku
zomrel aj syn Vladimír (7. 12. 1896 – 22. 5. 1899 Martin). V mládeneckom
veku odišiel zo sveta Cyril Metod (8. 4. 1895 Martin – 24. 10. 1917 Stará
Pazova).
Ich najstaršie dieťa, dcéra Anna (18. 8. 1891 Martin – 3. 7. 1979 Bratislava,
urna uložená na Národnom cintoríne v Martine) navštevovala školu
v rodnom meste a študovala na obchodnej škole v Těšíne. Po skončení štúdia
pracovala ako praktikantka v Berlíne, Mníchove a vo Viedni, neskôr ako
úradníčka v Martine. Po presťahovaní s rodičmi do Starej Pazovy pracovala
v sporiteľni v Belehrade, neskôr v Staropazovskej banke, kde sa stala jej
vedúcou. V mladosti bola ochotníckou divadelníčkou. V roku 1948 sa
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presťahovala do Bratislavy, kde pracovala ako úradníčka. Bola dozorkyňou
evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom.
Vnuk J. M. Hurbana, Konštantín
ml., sa im narodil 27. marca 1900
v Martine a zomrel 1. mája 1960
v Bratislave. Jeho manželkou sa stala
Mária Bálentová (4. 10. 1902 Prietrž
pri Senici – 28. 4. 1988 Bratislava).
Pochádzala z rodiny Teodora Bálenta
(4. 12. 1871 Beckov – 14. 3. 1938 Nové
Mesto nad Váhom), evanjelického kňaza
na Slovensku, v USA, Bulharsku a po
roku 1919 duchovného česko-slovenskej
armády, prekladateľa a redaktora. Mali
spolu deti Branislava Jozefa Hurbana
(26. 3. 1931 Košice), ktorý zakrátko po
narodení zomrel (2. 4. 1931). Zo žijúcich
spomenieme Miloslava Hurbana (1932
Košice), Tatjanu Milicu HurbanovúSrnánkovú (1934 Košice) a Jelu Annu
Hurbanovú-Ďurkovičovú (1943 Prešov).

Blahoprajná báseň Hurbanovho syna
Konštantína otcovi k meninám v čase
vacovského väzenia

Vnučka J. M. Hurbana a dcéra Konštantína Hurbana st. Viera Hurbanová
(1902 Martin – 1963) sa vydala za Milana Žarnovického st. (1887 Pezinok
– 1959 Pezinok), pezinského evanjelického farára. Ich synom (pravnukom
J. M. Hurbana) je Milan Žarnovický ml. (31. 1. 1941 Bratislava). Za manželku
si zobral Zuzanu, rod. Zemánkovú (6. 7. 1940 Veľké Bierovce, okr. Trenčín).
Z tejto genealogickej línie pochádzajú aj ich deti Viera Žarnovická (1971
Bratislava) a Svetozár Žarnovický (1977 Bratislava).
Synom Konštantína Hurbana st. a Ruženy bol aj Svetozár Hurban
(6. 3. 1909 Martin – 30. 7. 1933 Zemun – Nový Belehrad, pochovaný v Starej
Pazove). Po absolvovaní ľudovej školy v Turčianskom Sv. Martine, Starej
Pazove, gymnázia v Báčskom Petrovci a hereckej školy v Belehrade sa
uplatnil v Srbskom národnom divadle v Novom Sade a neskôr v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave. Vytvoril veľa pôsobivých divadelných
postáv. Jeho manželka Ružena Porubská (1908 Dolná Súča, okr. Trenčín)
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sa po ovdovení vydala za filozofa, akademika Igora Hrušovského (1907
Bánovce nad Bebravou).
7. Ľudmila (Anna)
Najmladšia dcéra Hurbanovcov Ľudmila Anna (16. 7. 1860 Hlboké
– 6. 4. 1886 Kaltenleuthgen, pochovaná v Liesingu – Rakúsko) sa vydala
za právnika Dionýza Feju (1. 4. 1844 Nižný Skalník – 4. 3. 1931 Liptovský
Sv. Mikuláš). Nejaký čas bývali v Malackách.47
8. Bohuslav (Jozef Ľudovít)
Ôsme dieťa rodiny J. M. Hurbana Bohuslav (15. 4. 1862 Hlboké – 6. 7.
1889 Martin, pochovaný na Národnom cintoríne) študoval na evanjelickom
gymnáziu v Turčianskom Sv. Martine a po jeho zatvorení v Přerove, Novom
Sade, v Sriemskych Karloviciach, evanjelickú teológiu v Rostocku, Erlangene
a na evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave. Pre panslavizmus ho
vylúčili zo štúdia. Následne študoval orientalistiku vo Viedni, v Prahe
a Petrohrade, kde sa stal riadnym spolupracovníkom novín Izvestia. Prekladal
z ruštiny a nemčiny. Mladý nádejný filológ však priskoro zomrel na chorobu
dýchacích ciest.
9. Cyril Metod
Podobný osud ako dcéra Svatoslava mal aj najmladší Hurbanov syn
Cyril Metod s tým rozdielom, že po narodení žil iba krátko (22. 5. 1864
Hlboké – 16. 9. 1864 tamtiež).
Priatelia a spolupracovníci Jozefa M. Hurbana
Na Považí a v iných častiach Slovenska mal Jozef M. Hurban početných
osobných priateľov ešte z čias bratislavského štúdia. Ich výpočet by bol
veľký.48 Spomenieme aspoň niektorých. Medzi členmi Spoločnosti českoslovanskej sa uvádzajú viacerí krajania z bratislavského lýcea: Ladislav
Pauliny zo Zemianskeho Podhradia, Ján Trokan z Myjavy, Ján Kišš z Uhrovca,
Karol Petrucha zo Záriečia pri Púchove, Samuel Melferber z Uhrovca, Štefan
Čendekovič z Prietrže, uhrovský rodák Ľudovít Šnitta, Mikuláš a Ľudovít
Dohnányovci z Dolných Držkoviec a iní.
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Dobré priateľské styky udržiaval so svojím rodákom Dionýzom Štúrom,
riaditeľom Ríškeho geologického ústavu vo Viedni, so Štefanom Krížanom
z Malých Bieroviec (miestna časť Adamovských Kochanoviec), ktorého
nabádal k pestovaniu homeopatického liečenia, s dolnosrnianskym rodákom
Pavlom Hečkom, s patentálnym superintendentom Karolom Kuzmánym
a ďalšími dejateľmi.
Pomoc krajanom pri sprostredkovaní zahraničného štúdia
Jozef M. Hurban nezabudol, že vyšiel z chudobných slovenských pomerov.
Dosiahol, že na univerzitách v Nemecku mohlo študovať 60 slovenských
chlapcov. O pomoc pri odporúčaniach potrebných na univerzitné štúdium
v Halle sa na neho obrátil vynikajúci filológ, gymnaziálny profesor v Levoči
a Revúcej, neskorší inšpektor gymnaziálnych škôl v Petrohradskej gubernii
Trenčan Ľudovít Alexander Mičátek. Jána Krížana zo Súľova odporučil
do priazne svojich známych na univerzitné štúdium v Erlangene. V roku
1881 sprostredkoval pobyt na univerzite v Rostocku Antonovi Štúrovi zo
Zemianskeho Podhradia, synovi Samuela Štúra ml.49
Priekopník ekumenickej spolupráce
Jozefa M. Hurbana môžeme právom pokladať za priekopníka
ekumenickej spolupráce medzi cirkvami. Dobré priateľské styky udržiaval
s bernolákovcom, rímskokatolíckym kňazom a básnikom Jánom Hollým na
Dobrej Vode, čo sa prejavilo pri odobrení uzákonenia spisovnej slovenčiny
(návšteva J. M. Hurbana, Ľ. Štúra a M. M. Hodžu na Dobrej Vode v roku
1843).
Pri písaní diela Slovensko a jeho život literárny mu pomohol kňaz a zberateľ
starých tlačí Michal Rešetka, u ktorého sa zdržal na fare v Hornej Súči
niekoľko dní. Pán farár mu dal k dispozícii svoju knižnicu.50 Nadovšetko
sa rozvíjalo úprimné priateľstvo medzi novomestským rodákom,
rímskokatolíckym kňazom a tajomníkom Matice slovenskej Michalom
Chrástekom, ktorému pomohol pri vydaní zbierky Veniec národných piesní
slovenských (Banská Bystrica, 1862). Udržiavali bohatú korešpondenciu.
Oboch spájalo porozumenie, vzájomná úcta a myšlienka kultúrne povznášať
slovenský národ.
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Hurbanovci krstnými rodičmi
detí národných dejateľov

Oznámenie o úmrtí Jozefa Miloslava Hurbana
v Slovenských pohľadoch

Manželia
Hurbanovci
sa
dostali do priateľských kontaktov
s viacerými rodinami slovenských
národných buditeľov. Stali sa
krstnými rodičmi vrbovčianskeho
učiteľa Juraja Kulišku či Pavla
Štefánika, otca Milana Rastislava
Štefánika a ďalších. Jozef M.
Hurban nezabudol ani na svoj
rodný Beckov a na svoju krstnú
mamu
Zuzanu
Viktoryovú
v Kálnici, ktorá ho v detstve naučila
poznávať
krásu
slovenských
ľudových piesní a rozprávok.
U Viktoryovcov sedával na lavičke
pri starej mlynskej lipe. Azda aj
z tohto podnetu vznikla Hurbanova
báseň Po padesát letech.51

Potomkovia a spríbuznené rodiny v súčasnosti
Po mužskej línii má Jozef M. Hurban na Slovensku (v Bratislave) dvoch
potomkov: Martina Hurbana (1991 Bratislava, pokrstený v Hlbokom)
a Vladimíra Hurbana (1995 Bratislava).52 Z Hurbanových ženských
príbuzných a potomkov sa na vyhlásení Roka J. M. Hurbana v Národnej
rade SR dňa 7. februára 2007 v Bratislave zúčastnili pravnučka Jarmila
Hrúzová z Nového Mesta nad Váhom so synom a Zuzana Žarnovická,
manželka pravnuka Milana Žarnovického z Modry. Podujatia v Beckove sa
zúčastnili prapravnučky Viera Žarnovická a Tatjana Hurbanová-Srnánková
z Bratislavy.
S rodinou J. M. Hurbana a s jeho potomkami sú na Slovensku v bližšom
alebo vzdialenejšom príbuzenskom vzťahu rodiny Jurkovič, Roy, Boor,
Markovič, Hrúz, Lacko, Makovický, Belán, Žarnovický, Houdek, Krno,
Bálent, Šimko, Lorenc, Švehla, Porubský, Sloboda, Schmidt a ďalší.
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Jozef Miloslav Hurban si svojimi činmi a vystúpeniami získal okruh
obdivovateľov a priaznivcov doma aj v zahraničí, najmä slovanskom, čo
stále pretrváva.

Informácia: PhDr. Milan Majtán, DrSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave, máj
2007.
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Bibliografia diel o J. M. Hurbanovi
Miriam Viršinská
Široký záber činnosti Jozefa Miloslava Hurbana je dôvodom na to, že
záujem o jeho osobu prejavili odborníci mnohých vedných oblastí – historici,
teológovia, žurnalisti, literárni historici a vedci, publicisti, filozofi. V dielach
o Hurbanovi sa nastoľujú otázky národného, politického a kultúrneho
vývinu Slovákov. Najväčší počet prác sa zaoberá Hurbanom ako vodcom
národa v čase revolúcie a Slovenského povstania 1848 – 1849, v podmienkach
národného vzostupu a následného zostreného útlaku v Uhorsku v 60. rokoch
19. storočia, odborníci ho však neobchádzajú ani ako obhajcu a šíriteľa
slovenského spisovného jazyka či ako prozaika. Literárni kritici a historici
vyzdvihujú Hurbana najmä ako zakladateľa slovenskej literárnej kritiky
a tvorcu slovenskej žurnalistiky v novej spisovnej slovenčine.
Výberová bibliografia uvádza predovšetkým reprezentatívne
a charakteristické publikácie a štúdie, plní pritom iba informatívnu funkciu
a slúži na základnú orientáciu v historickej spisbe o J. M. Hurbanovi. Všímame
si v nej najmä rozsiahlejšie monografie o jeho živote a diele. V poznámkach
sú uvedené práce, ktoré sa nezaoberajú iba jeho osobnosťou, ale dotýkajú sa
istej problematiky spojenej s jeho činnosťou. V záverečnom bibliografickom
prehľade sú uvedené práce zaoberajúce sa prioritne J. M. Hurbanom.
Slovenská historiografia a publicistika sa zaujímala o Hurbanovu
osobnosť ešte počas jeho života.1 Jednou z prvých rozsiahlejších prác bol spis
Pamiatka J. M. Hurbana od Jozefa Škultétyho vydaný v roku 1888, v roku
Hurbanovej smrti. Toto dielo obsahuje okrem Hurbanovho životopisu aj
opis Hurbanovho pohrebu, pohrebnú reč Jána Leška, nitrianskeho seniora,
Trúchlospev Jána Boora, holíčskeho farára, Hviezdoslavovu oslavnú báseň,
reč Matúša Dulu nad Hurbanovým hrobom a v poslednej kapitole je opísaný
posledný súdny proces s J. M. Hurbanom.
Pauliny-Tóth, V.: Jozef Ľudovít Hurban. In Sokol 1, 1862, č. 5, s. 137 – 140, č. 7, s. 222 – 224, č. 8,
s. 254 – 256, č. 10, s. 345 – 350.
1
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Viaceré novinové a časopisecké články venované J. M. Hurbanovi ešte
pred rokom 19182 plnili väčšinou národnoobrannú funkciu.
Prvé podrobnejšie monografie a biografie o J. M. Hurbanovi však vznikli
až po roku 1918, teda v čase existencie Česko-Slovenskej republiky. Boli
to práce Júliusa Bodnára a Samuela Š. Osuského, ktoré čerpali z bohatého
pramenného materiálu. Sú v nich uverejnené dovtedy nepoznané
informácie z Hurbanovho života. V tomto období vznikli aj práce literárneho
historika Alberta Pražáka, ktorý sa okrem iného ako dosiaľ jediný zaoberal
Hurbanovými nemeckými cestami a jeho vzťahom k Nemecku. Zástoj
J. M. Hurbana ako vodcu v revolúcii 1848 – 1849 približujú mnohé práce
významných slovenských historikov tohto obdobia Daniela Rapanta,3
Františka Bokesa,4 Karola Goláňa5. Hurbanove aktivity v 60. rokoch 19.
storočia zachytávajú aj ďalšie diela D. Rapanta6 a F. Bokesa.7
Cirkevný historik Július Bodnár napísal v roku 1925 ako prvý
rozsiahlejšiu biografiu o J. M. Hurbanovi. Predstavuje ho ako osobnosť,
ktorú v našich dejinách nepriatelia najviac nenávideli. Táto nenávisť podľa
Bodnára pramenila z toho, že Hurban v „demokratickom duchu, pod heslom
národnej rovnoprávnosti ako prvý zasiahol činne a so zbraňou v rukách za práva
a slobodu slovenského národa“. Autor z jeho životopisu vytvoril populárne
dejiny slovenského národného zápasu o uznanie svojich práv. Zachytáva tu
neutešený stav Slovákov, ich porobu v čase národnostného útlaku v Uhorsku.
Bodnár v tejto atmosfére zobrazuje Hurbana idealisticky, populárne, pričom
ho vykresľuje ako romantického národného hrdinu so všetkými cnosťami:
„Hurbanov živý temperament nemohol to zniesť, aby utiahnuto a nečinne žil vtedy,
keď sa ozval ,zvon slobody‘ a hlas jeho prebúdzal všetky národy. On nemohol hlivieť
vtedy, keď každý národ hlásil sa po slobode a len slovenský národ hovel si ešte v tvrdom
spánku… …Hurban nebol jednoduchým človekom, ktorý pri najmenšom rozmare
tratí ducha, lež naopak, čím väčšie boli prekážky, tým odhodlanejšie pracoval na
ich odstránení... Ó, krásna, vznešená to postava národného oduševnenia, bezzištnej
Napríklad: Jozef M. Hurban (1817 – 1917). In Národné noviny 48, 1917, č. 32, 33.
Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 1849. Dejiny a dokumenty I – V. Turčiansky Svätý Martin
– Bratislava, 1937 – 1973.
4
Bokes, F.: Slovenská národná rada z rokov 1848 – 1849. In Historický časopis 13, 1965, s. 200 – 229.
5
Goláň, K.: Štúrovské pokolenie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964.
6
Rapant, D.: Viedenské memorandum slovenské z roku 1861. Turč. Sv. Martin 1944.
7
Bokes, F.: Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie v r. 1861 – 1868. Turč. Sv. Martin 1941.
2
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pracovitosti, hrdinskej sebaobetavosti! Národ slovenský Božia prozreteľnosť obdarila
mnohými vynikajúcimi mužmi, ale dr. Jozefom Miloslavom Hurbanom, vodcom
a otcom národa len jedným.“8
Vo svojom diele vytvára životopisný obraz poskladaný z Hurbanovej
mladosti, kaplánskeho a kňazského účinkovania v Brezovej a Hlbokom,
obšírnejšie sa zaoberá jeho účinkovaním v 40. rokoch, revolučnými
udalosťami, érou neoabsolutizmu. Neobchádza ani jeho národnopolitickú,
cirkevnú a spoločenskú činnosť. Posledné kapitoly Bodnárovho diela sú
venované Hurbanovmu pôsobeniu po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, jeho
väzneniam a smrti.
Filozof, teológ, historik Samuel Štefan Osuský napísal druhý diel
Filozofie štúrovcov práve o Hurbanovej filozofii.9 Táto rozsiahla monografia sa
zaoberá životom, činnosťou a filozofickými názormi J. M. Hurbana: „Jeho činy
sú ilustráciou a myšlienky svetonázoru textom k nej.“ V úvodnom podrobnom
životopise autor zachytáva všetky dôležité momenty Hurbanovho života,
kde sa okrem obdobia revolúcie detailne venuje aj 60. rokom 19. storočia
a Hurbanovým zástojom v národnopolitických a cirkevnopolitických
zápasoch. Nevynecháva ani jeho literárnu a publicistickú činnosť. Osuský
pri písaní tohto životopisu využil mnohé archívne materiály, čo mu
umožnilo osvetliť dovtedy málo známe skutočnosti z Hurbanovho života.
Pri jeho filozofických postojoch zdôrazňuje, že boli reakciou na vtedajšie
myslenie na cirkevnopolitickom aj národnopolitickom poli. Podľa autora
ten, kto by sa chcel pokúsiť vniknúť do Hurbanových myšlienok, musel
by primerane poznať dobový historický kontext aj filozofické smery. Až na
základe ich dôkladného poznania je teda možné sledovať Hurbana v jeho
myšlienkovom svetonázore, ktorý sa postupne formoval pod vplyvom
súvekej filozofie. V záverečnej kapitole Osuský uverejňuje podrobnú
bibliografiu Hurbanových diel, aj bibliografiu prác o Hurbanovi, ktoré využil
pri písaní monografie.
Do medzivojnového obdobia patria aj diela literárneho historika Alberta
Pražáka, ktoré zachytávajú Hurbanov život, dielo a činnosť v kontexte

Bodnár, J.: Dr. Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888). Jeho život a dielo. Bratislava : Vydavateľské
družstvo, 1925, s.. 5, 7 – 8.
9
Osuský, S. Š.: Filozofia štúrovcov II. Hurbanova filozofia. Myjava : Daniel Pažický, 1928.
8
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doby jeho pôsobenia. V diele Hurbanovia vo väzeniach10 Albert Pražák
na základe štúdie Hurbanovej literárnej a písomnej pozostalosti opisuje
príčiny väznenia Hurbanovcov, ich obhajobu i prácu v žalári. V prípade J.
M. Hurbana začína spormi, ktorými sa dostal od počiatku do povedomia
maďarských predstaviteľov ako bojovník a burič, pričom nevynecháva obsah
článku Čomu nás učia, za ktorý sa Hurban dostal pred porotný súd v Pešti,
kde ho aj maďarská porota odsúdila. Pražák vyzdvihuje najdôležitejšie
myšlienky Hurbanovej obhajovacej reči, uverejňuje správy o jeho väznení
z Pešťbudínskych vedomostí a o podmienkach, v ktorých Hurban strávil
svoj trest. Autor poukazuje na množstvo podporných telegramov a listov,
ktorými ho zahrnuli v čase vacovského väzenia, na základe čoho konštatuje,
že ho „sprevádzal celý slovenský národ“. Zároveň na mnohých ukážkach
demonštruje spolupatričnosť ako jednotlivcov s Hurbanovým údelom.
Tým vyzdvihuje jeho dôležitosť v slovenskom národno-politickom živote.
Hurbana zobrazuje ako vodcu, otca, mučeníka slovenského národa, ktorý
trpel, aby slovenský národ mohol prísť k spáse. V závere zdôrazňuje, že
práve vacovské väzenie Hurbana „vyliečilo z optimizmu k dynastii a cisárovi
i z politického hungarizmu“, čo smerovalo k novej „literárnej i politickej osnove,
ktorá ho viedla presvedčene už len do Čiech“.
Po 2. svetovej vojne sa v biografických dielach slovenskej
historiografie presadzovali tendencie chápania národných dejín založené
na uplatňovaní metodológie marxizmu-leninizmu. Aj napriek tomu
vznikli po roku 1945 viaceré zaujímavé diela. Hurbanom a jeho vzťahom
k súčasníkom, jeho úlohou v revolúcii sa zaoberajú napríklad publikácie
Júliusa Mésároša.11 Informácie z Hurbanovho života sa dozvedáme
tiež z mnohých memoárov politických12 a verejných13 činiteľov,
z biografií významných osobností tohto obdobia,14 rovnako aj z doposiaľ
publikovanej korešpondencie slovenských dejateľov.15		
Pražák, A.: Hurbanovia vo väzeniach. Žilina : Oldřich Trávníček, 1923.
Mésároš, J.: Slováci a ich národný vývin. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969.
12
Francisci, J.: Vlastný životopis. Bratislava : SVKL, 1956.
13
Bodický, M.: Rozpomienky a pamäti. Turč. Sv. Martin 1933. Zechenter-Laskomerský, G.:
Päťdesiat rokov slovenského života I, II. Bratislava : Tatran, 1974.
14
Hučko, J.: Život a dielo Ľudovíta Štúra. Martin : Osveta, 1984. Tenže: Michal Miloslav Hodža.
Bratislava : Epocha, 1970.
15
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I – III (zost. P. Petrus). Bratislava 1967, 1972, 1978;
Listy Gustáva K. Zechentera-Laskomerského (zost. F. Oktavec). Martin 1983.
10
11
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Literárny historik a kritik Ivan Kusý vydal v roku 1948 biografiu J. M.
Hurbana.16 V spomienkovom roku stého výročia revolúcie sa Kusý pokúsil
podať ucelený obraz o ňom ako o vodcovi Slovenského povstania, s dôrazom
na meruôsmy rok. Kusý chcel Hurbana predstaviť ako jedného z vodcov
revolúcie, poukázať na jeho činy usmerňované potrebami slovenskej
spoločnosti, ktoré mali byť vyvrcholením jeho ideológie. V jeho životopise
sa usiloval dokázať, že J. M. Hurban ako jedna z vedúcich osobností svojej
generácie vedome reprezentoval vlastnú revolučnosť, ktorej ani jeho činy,
ani myšlienky neprotirečili. Zdôrazňuje, že Hurban, ktorý stál v revolúcii
ako vodca pred Štúrom aj Hodžom, videl pred sebou jediný cieľ – „prospech
slovenského národa“. Po neúspešných bojoch za slobodu nastal jeho obrat
ku konzervativizmu, ortodoxnému protestantizmu, ktorý Kusý vysvetľuje
tým, že aspoň na cirkevnopolitickom poli sa mu podarilo vybojovať „malé
víťazstvá“. Preto, povedané Kusého slovami, „náboženstvo sa mu stalo
najvyššou hodnotou a jedinou možnou cestou k záchrane slovenskej národnosti“.
Ďalší literárny historik Ondrej Mrlian vydal o niekoľko rokov
neskôr ďalšiu monografiu o tejto významnej osobnosti.17 V nej na základe
podrobného štúdia archívnych prameňov zachytáva Hurbana nielen ako
spisovateľa, literárneho kritika a historika, ale upriamuje na neho pozornosť
predovšetkým ako na „tribúna ľudu, nepriateľa panstva, bojovníka proti
feudalizmu, proti odvekej slovenskej poníženosti a kultúrnej nemote ubiedeného
slovenského národa“. Z uvedeného je zjavná istá dobová tendenčnosť prítomná
v celom diele. V každom jeho prejave a čine však vidí iba jednu pohnútku:
pomoc národu. V tom je podľa neho Hurbanova veľkosť, význam, z tohto
hľadiska je menej podstatné, či za uskutočnenie tohto cieľa bojoval v oblasti
umeleckej, filozofickej, hospodárskej, alebo kultúrno-politickej. Ďalej
konštatuje, že pritom všetkom mal aj nedostatky a robil chyby – medzi
ne radí cirkevný dogmatizmus, ako aj to, že Hurban nedokázal zaujať
iné stanovisko k Novej škole slovenskej – čo nechce ospravedlňovať, iba
vysvetliť pohnútky, okolnosti a podmienky.
Mrlian chce ukázať, že v prípade Hurbana ide o človeka, ktorý hľadel
na svet otvorenými očami, sledoval každý boj vo svete o ľudské práva a pod
vplyvom európskych revolučných pohybov vystúpil na obranu oprávnených
16
17

Kusý, I.: Jozef Miloslav Hurban. Bratislava : Tatran, 1948.
Mrlian, O.: Jozef Miloslav Hurban. Martin : Osveta, 1959.
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sociálnych a národných požiadaviek slovenského ľudu. Podľa neho bola aj
činnosť J. M. Hurbana poznačená charakterom revolúcie v Uhorsku, preto
v nej prevládala snaha zabezpečiť pre slovenský národ splnenie meštianskodemokratických požiadaviek. Z literárneho pohľadu oceňuje Hurbanov
vplyv na rozvoj slovenskej literatúry napriek tomu, že jeho literárne diela
zväčša nedosiahli umeleckú úroveň jeho vrstovníkov. Vydávaním časopisov
a literárnych almanachov zase „znášal zrnká poézie, z ktorých neskoršie vyrástli
steblá a klasy slovenskej literatúry“.
Ojedinelým esejistickým spôsobom sa podujal vysvetliť a ako polemika
pochopiť Hurbana prozaik Vladimír Mináč.18 Chcel Hurbana „ukázať v jeho
hlavnom historickom zástoji – v jeho spore s dejinami, zachytiť pohyb myšlienky
a pohyb činu“. V piatich kapitolách načrtáva Hurbanovu osobnosť, ale
nezaoberá sa všetkými polemikami a spormi, ktorých bol J. M. Hurban
účastníkom. Svoju pozornosť sústredil na jeho vzťah k Ľudovítovi Štúrovi,
k revolúcii a povstaniu 1848 – 1849, na jeho pokrokovosť a reakčnosť. Dotýka
sa problémov spisovného jazyka a v poslednom spore predstavuje jeho
názory na súvekú západnú filozofiu, využívajúc mnohé citáty z prameňov.
Pritom podčiarkuje, že práve polemiky sú „najvýraznejším Hurbanovým
literárnym odkazom“.
Ucelený obraz o živote J. M. Hurbana nám podáva aj zatiaľ posledná
monografia Perom a mečom19 od literárneho historika Tomáša Winklera.
V tomto rozsiahlom biografickom diele sa na pozadí Hurbanovho príbehu
odvíja tragický osud slovenského národa. Autor na základe dôkladného
poznania archívnych prameňov (najmä Hurbanových listov svojej žene
Anne) cez ich citácie rekonštruuje Hurbanovu životnú cestu. Najväčšiu
pozornosť upriamuje na obdobie revolúcie 1848 – 1849. Usiluje sa čitateľovi
priblížiť osudy, sklamania i spory J. M. Hurbana bez jeho idealizácie,
prítomnej v mnohých dielach jeho predchádzajúcich životopiscov.
Tomáš Winkler publikoval aj ďalšie dielo o J. M. Hurbanovi – Život
zvoniaci činom.20 Podľa autora Hurban „patrí k najvýznamnejším osobnostiam
slovenského národného a literárneho života, a to nielen ako tvorca, ale aj organizátor,
Mináč, V.: Zobrané spory J. M. Hurbana. Bratislava : Tatran, 1974.
Winkler, T.: Perom a mečom. Bratislava : Tatran, 1982.
20
Winkler, T.: Život zvoniaci činom. Jozef Miloslav Hurban. Život a dielo v dokumentoch.
Martin : Osveta, 1987.
18
19
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ako obhajca spisovnej slovenčiny, literárny kritik a historik“. Ako vyplýva už
zo samotného názvu, podstatnú časť diela tvoria ukážky z najdôležitejších
dokumentov spojených s osobou J. M. Hurbana, a to ukážky z jeho
vlastnej tvorby, z jeho súkromnej aj úradnej korešpondencie, rozpomienky
Hurbanových súčasníkov, ako boli napríklad Ľudovít Štúr alebo Viliam
Pauliny-Tóth, či úryvky z biografických diel napísaných o J. M. Hurbanovi.
Kniha je doplnená početnými fotografickými a dokumentárnymi ukážkami.
V závere autor podáva chronologický prehľad najdôležitejších udalostí
Hurbanovho života.
Zaujímavým spôsobom podala Hurbanov životopis aj spisovateľka A.
Lacková – Zora. Beletristicky vo forme románovej kroniky, vychádzajúc
z bohatého pramenného materiálu, spracovala Hurbanov život v diele
s názvom Z čírej lásky.21 Nezobrazuje ho len ako politika a kňaza, ale
predstavuje ho najmä ako človeka. Človeka vášnivého, energického,
vznetlivého, muža činu.
Literárny kritik a publicista Rudolf Chmel sa vo svojich Dejinách
slovenskej literárnej kritiky22 zameral na Hurbana ako jej zakladateľa. Chmel
konštatuje, že práve Hurban sa snažil uviesť Štúrovu všeobecnú koncepciu
novej slovenskej literatúry do literárnej praxe. Bol prvý, čo chcel vedome
a spočiatku aj programovo časťou svojej tvorby vniesť moderné postupy do
literárnej kritiky, histórie a publicistiky a rozvinúť jej žánrové podoby. Podľa
Chmela 40. roky a začiatok 50. rokov predstavujú obdobie, v ktorom Hurban
zasiahol ako literárny kritik a historik, ale aj polemik, do literárneho procesu
najpresvedčivejšie. Hurbanova literárnokritická tvorba nebola bez zvláštnych
peripetií, nebola jednoliata, skôr protirečivá. Popri všetkej nesystematickosti
a čiastkovosti je však Hurbanova snaha prvým významnejším pokusom
o pestovanie slovenskej literárnej kritiky a histórie. Do slovenskej literatúry
zavádza žáner eseje (Slovensko a jeho život literárny). Chmel zdôrazňuje, že
pre Hurbana sa literárna kritika stala jedným z najdôležitejších prostriedkov
boja za národné práva.
Doposiaľ najmenej preskúmanou oblasťou Hurbanovho života
zostáva jeho cirkevná činnosť. Aspoň čiastočne sa pokúsil medzi
prvými prispieť k objasneniu tejto tematiky svojou dizertačnou prácou
21
22

Lacková, A. – Zora: Z čírej lásky I, II. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1970.
Chmel, R.: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava : Tatran, 1991.
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Miroslava Hvožďara ml.23 Z teologického hľadiska hodnotí Hurbana ako
osobnosť, v ktorej sa nadpriemerne spájali všetky teologické disciplíny, keď
sa vypracoval „na poctivého exegétu, výrazného biblicko-konfesionálneho kazateľa,
starostlivého dušpastiera, výborného luteránskeho systematika, dobrého historika
dogiem, cirkevného apologétu“. Podobne aj iní cirkevní historici a teológovia
vyzdvihujú osobnosť slovenského dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana ako
veľkého a nedostižného vodcu slovenského národa v 19. storočí. Jediný
sporný moment, ktorý teológovia riešia v živote a činoch J. M. Hurbana,
bolo jeho aktívne vystúpenie v revolúcii so zbraňou v ruke, keď sa ako kňaz
postavil na čelo revolučného pohybu, pretože z kresťanského hľadiska je
každá vojna odsúdeniahodná. Uspokojivú odpoveď však nachádzajú preto,
že Hurbanovi išlo o „obranu vlastného národa, a to cirkev aj dnes toleruje, keď
nezakazuje svojim členom účasť v armáde, nosenie zbraní, učenie boja“.24
Podobne aj výskum Hurbanovej publicistickej a žurnalistickej tvorby
predstavuje isté vákuum v celkovom obraze Hurbanovej činnosti. Jedným
z mála autorov, ktorí sa zaoberali Hurbanovou novinárskou činnosťou, bol
František Ruttkay. Vo svojej štúdii Prehľad novinárskej činnosti J. M. Hurbana
ho označuje za jedného z tvorcov modernej slovenskej žurnalistiky v novej
spisovnej slovenčine, za „bezprostredne spoločensky zaangažovaného žurnalistu“.
Hodnotí ho ako vynikajúceho publicistu s rôznorodou tematikou článkov
a širokou paletou žánrov.
Na záver možno konštatovať, že o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
sa napísalo množstvo prác, ktoré podávajú takmer ucelený obraz o jeho
živote a diele z rozličných aspektov. Doteraz však v slovenskej historickej
spisbe absentuje odborná vedecká monografia o tejto významnej osobnosti
slovenských dejín.

Hvožďara, M. ml.: Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa (Teologická
reflexia na činnosť farára). Dizertačná práca EBF UK, 2004.
24
Pozri napríklad Antal, J.: Kiež by v nás ožil Hurbanov duch. In Cirkevné listy 110, 1997, č. 9,
s. 129 – 131.
23
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1817
■

19. marca sa v Beckove v rodine evanjelického farára Pavla Hurbana narodil
ako druhé dieťa Jozef (Ľudovít) Hurban.

1826 – 1830
■ vychodil štyri triedy latinskej školy v Trenčíne, na ktorú mu po celý život
ostali zlé spomienky.
1830
■ na jeseň začal študovať na bratislavskom evanjelickom lýceu, kde
sa spočiatku dostal pod vplyv maďarských profesorov M. Greguša
a V. Šimku.
1833
■ 16. marca mu umrel otec.
1834
■ 4. mája mu umrela matka.
1835
■ koncom školského roka sa Hurban pred lyceálnou budovou stretol
s Ľudovítom Štúrom, od tohto okamihu sa datuje jeho spolupráca so
Spoločnosťou česko-slovanskou, ktorá vznikla v roku 1829 pri Katedre reči
a literatúry česko-slovenskej a v ktorej sa sústreďovali agilní Slováci študujúci
na lýceu. Jej reorganizáciu navrhol Alexander B. Vrchovský;
■ na prázdninách u svojho nevlastného brata v Čachticiach literárne tvoril a tešil
sa na prijatie do Spoločnosti;
■ 4. septembra prijali Hurbana za člena Spoločnosti.
1836
■ vo februári vyšiel almanach Plody;
■ 13. februára na zasadnutí Spoločnosti čítal ódy na Adama Mickiewicza a na
Prahu;
■ 13. apríla prednášal tri vlastné básne: Kleopatra u hrobu Antónia, Óda na Rožnayho
a Rozchod Jaromíra s Boženou;
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24. apríla šestnásť najvernejších študentov vystúpilo na Devín, pri tejto
príležitosti Hurban prijal meno Miloslav a prisahal „žiť pravde Božej
a národu“;
1. júna v Spoločnosti recitoval svoje básne Stav Slováků a Pokora před tyrany (kritik
ich prijal nepriaznivo).

1837
■ na prelome rokov 1836/1837 sa odohrali študentské výtržnosti, nastala prestávka
v činnosti Spoločnosti (5. apríla ju oficiálne zastavili); jej nástupcom sa stal Ústav
reči a literatúry česko-slovenskej (Slovanský ústav);
■ 15. apríla je v zápisnici kritika na Hurbanovu romancu, neoznačenú názvom;
■ v lete vznikol tajný spolok Vzájomnosť, kde hrali hlavnú úlohu Alexander B.
Vrchovský, Benjamín P. Červenák a Pavel V. Ollík; v plánoch Vzájomnosti
bolo založiť Slovanský ústav na pestovanie vzájomnosti medzi Slovanmi,
ďalej Maticu slovenskú a vydávať vlastný časopis, do spolku patrili najvernejší
z najvernejších;
■ Hurban začal publikovať v Hronke (Žalospěv na smrt Jána Volka) a v českých
Květoch;
■ Ľudovít Štúr sa stal námestníkom prof. Jura Palkoviča;
■ pripravovala sa zbierka City vděčnosti, do ktorej napísal Hurban báseň
na J. Palkoviča.
1838
■ 7., 10. a 13. marca čítal Hurban svoju trúchlohru v troch dejstvách Olejkař aneb
Pobloudění člověka (nevyšla v tejto úprave, ale až v Nitre 1846 po slovensky
a v próze);
■ 3. júna čítal päť svojich básní (Slávení Máje, K lhostejným, Slovanka, Na svornost,
Jaková musí být, z ktorých časť uverejnil v českých Květoch);
■ cez letné prázdniny sa vybral do Zvolenskej, Hontianskej a Tekovskej
stolice; neskôr spomínal na stretnutie s J. Chalupkom v Brezne
a s M. M. Hodžom v Liptovskom Sv. Mikuláši – bola to prvá väčšia Hurbanova
cesta po Slovensku;
■ 17. novembra čítal svoju humoristickú novelu, v ktorej zosmiešňuje Génius
storočia, vyzdvihuje Slovanstvo a jeho veštca Jána Kollára.
1839
■ 23. januára prehovoril Hurban o slovenskej poézii, keď posudzoval
Mickiewiczovu Legendu;
■ 13. marca v cestovateľskom výbore padla voľba na Hurbana, že pôjde cez
prázdniny do Sliezska; kritizoval ódu Augusta H. Škultétyho Osvěta;
■ 4. mája sa v Ústave hovorilo o Hurbanovej básni Národnost;
■ 8. júna Hurban prednášal na tému Sláva Slávum slouti Slovany! Po Štúrovom
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odchode do Nemecka, keď funkciu námestníka Katedry prebral B. P. Červenák,
bol Hurban jeho oddaným stúpencom a pomocníkom;
v školskom roku 1839/1840 za námestníctva Augusta Horislava Škultétyho
sa Hurban stal v Ústave zapisovateľom, zároveň ho zvolili za učiteľa
„československého“ jazyka v nižších triedach;
24. júna B. P. Červenák pred svojím odchodom do Nemecka prijal Hurbana do
tajného spolku Vzájomnosť;
2. júla 1839 sa Hurban vydal na cestu „k západným Slovanom“, vo Viedni mu
českí vlastenci odporučili, aby necestoval do Sliezska, ale na Moravu a do Čiech,
kde nadviazal mnohé kontakty.

1840
■ v Ústave sa podieľal na petičnej akcii proti maďarizačným zákonom
uhorského snemu;
■ na veľkonočné prázdniny prišiel Hurban do Brezovej, kde kázal namiesto
starého farára Pavla Marečka. Brezovania ho chválili a ponúkli mu, že naňho
počkajú, kým zloží skúšky;
■ na konci školského roka ukončil štúdiá na bratislavskom lýceu, na rigoróznych
skúškach prospel „čestne“; na „loučivém zasednutí“ Hurbana odprevádzalo 80
členov Ústavu;
■ superintendent František Samuel Stromský ho v Bratislave ordinoval za
kňaza;
■ 16. júna sa stal kaplánom v Brezovej pod Bradlom;
■ usilovne pracoval a študoval, organizoval nedeľné školy, založil spolok
miernosti;
■ napísal básne pod pseudonymom, vyšli ako brožúra satirických veršov
s názvom Ohlasy od Slavomila Kořennatého;
■ napísal správu o svojej ceste na Moravu a do Čiech, cestopis mal uverejniť
v Zore, termín však nestihol;
■ Ľ. Štúr sa v tom čase vracal z Nemecka domov, zastavil sa v Prahe a v Hradci
Královom u Pospíšilov;
■ Hurban sa pripravoval vydávať almanach, rátal so spoluprácou Škultétyho, Štúra
a ďalších. Neprijal návrh, aby sa almanach nazval sentimentálne Sedmikráska,
vhodnejšie sa mu javilo pomenovanie Nitra;
■ koncom roka zanikol spolok Vzájomnosť.
1841
■ písal básne do Květov a Pozorníka (vyšla báseň Chlebař, napísal ju v roku 1837);
■ v Pešti vyšiel cestopis Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě
a v Čechách;
■ vyšla kritika zbierky K. Sabinu, v ktorej Hurban zaujal zásadné stanovisko
k otázke romantizmu;
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19. apríla odovzdal Hurban prostredníctvom ministra F. A. Kolovrata
panovníkovi Ferdinandovi V. pri príležitosti jeho narodenín báseň City radosti;
v lete Hurbana vyšetrovali pre podozrenie z tajnej spolkovej činnosti v súvislosti
s jeho prácou ako študenta v Ústave;
od augusta do konca roka pripravoval 1. ročník Nitry;
Hurban sa chystal na štúdiá do Nemecka, študoval diela nemeckých filozofov;
zúčastnil sa na čulom ochotníckom živote v Sobotišti – 5. augusta bola v Sobotišti
premiéra hry Povozník Petra III; o podujatiach sobotištských ochotníkov napísal
recenzie do Květov.

1842
■ 15. februára bol Hurban v Bratislave, kde sa dohováral s tlačiarom Šmidom
o tlačení Nitry;
■ Hurban zamýšľal odísť na štúdiá do Nemecka, sporil peniaze, nahováral aj A.
H. Škultétyho, aby išli spolu;
■ v júni vyšiel 1. ročník almanachu Nitra. Po Plodoch a Jitřenke je to najdôležitejší
literárny čin štúrovskej mládeže, Hurban tu uverejnil verše Písně na národní motív
a historický triptych Osudové Nitry, ďalej Svadbu krále velkomoravského (Obrazy ze
století deváteho);
■ povzbudený ohlasom Nitry začal pripravovať almanach na budúci rok,
začiatkom ďalšieho roka mal nový ročník pripravený na cenzurovanie.
1843
■ 11. februára kanonik Anton Tileš vrátil Nitru II Hurbanovi s vážnymi výhradami;
■ 14. februára – deň vzkriesenia slovenčiny – nadšenci okolo Štúra sa rozhodli
urobiť krok k novej slovenčine;
■ v polovici mája dozrelo v Hurbanovi presvedčenie, že pôjde študovať
do Nemecka; v júni mu však ponúkli hlbockú faru a on sa zriekol svojich plánov;
prijal farárske miesto v Hlbokom, ktoré sa mu stalo pôsobiskom na celý život
(s prerušením počas revolučných rokov);
■ 11. júla sa na Hurbanovej fare v Hlbokom zišli J. M. Hurban, Ľ. Štúr, M. M.
Hodža a J. Kadavý, porady trvali do 16. júla, hovorilo sa o slovenčine;
■ Hurban, Štúr a Hodža navštívili básnika Jána Hollého na Dobrej Vode, ktorý
s krokom k novej slovenčine súhlasil;
■ 16. augusta sa Hurban vybral na prechádzku po „považskom svete“; navštívil
sestru v Súľove a pobral sa do Štúrovho rodiska – Uhrovca. Po rozhovore s A.
Horeckým a inými národovcami a so Štúrovým súhlasom sa rozhodol, že 2.
ročník Nitry vydá v slovenčine;
■ na jeseň Hurbana navštívil Ján Francisci, ktorý mu pomohol pripravovať
slovenskú Nitru;
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zároveň Hurban pracoval na predhovore k Červenákovmu spisu Zrcadlo
Slovenska, ktorý pripravoval na vydanie J. Kadavý v Pešti (tu Hurban
formuloval slovenský národný program);
v novembri sa začal tlačiť 2. ročník almanachu Nitra;
koncom roka Hurban pokračoval v písaní dávnejšie rozpracovaného rukopisu,
v ktorom vystúpil proti tzv. unionistom (zasadzujúcim sa za spojenie – úniu –
evanjelikov a kalvínov).

1844
■ Hurban sa zblížil s Annou Jurkovičovou, začala sa veľká láska;
■ 18. mája sa dvojčlenná slovenská delegácia – Jozef M. Hurban a Ladislav
Pauliny – vypravila do Viedne, na audiencii 19. mája ich prijal arcivojvoda
Ľudovít; hovorili s ním o ťažkých pomeroch na Slovensku a odovzdali prosbopis;
■ pripravovalo sa zakladajúce zhromaždenie spolku Tatrín;
■ vyšla Nitra II ako prvé dielo v novej slovenčine; prispeli do nej J. Kráľ, J.
Francisci, Ľ. Štúr, P. Kellner-Hostinský, B. Nosák a ďalší. Hurban tu uverejnil
prácu Prítomnosť a obrazy zo života tatranského (čítal ju už v roku 1840 v Ústave
ako Obrazy z prítomnosti slovenskej). V Nitre vyšiel aj Hurbanov spis Prechádzka
po považskom svete. Jeho cestopisy majú realistický ráz, sú prepletené úvahami
o budúcnosti národa a slovanskej vzájomnosti;
■ 26. – 28. augusta sa na tatrínskom zhromaždení stal predsedom spolku M. M.
Hodža, Hurban a Štúr členmi výboru;
■ po tatrínskej „sednici“ Hurban so spoločníkmi vystúpil na Kriváň a navštívil
Levoču.
1845
■ po skúsenostiach v Brezovej a v Hlbokom napísal spis Slovo o spolkoch miernosti
a školách nedeľných. Do tlače sa dostal až po druhom cenzurovaní v roku 1846;
■ zostavil tretí ročník Nitry. Štúr navrhol, aby vyšiel až v budúcom roku;
■ 1. augusta pripravil Štúr prvé číslo Slovenských národných novín;
■ na zasadnutí Tatrína 7. augusta zastupoval Štúra Hurban; hovorilo sa o spisovnej
slovenčine, rozširovaní slovenských kníh, o vrchnostenskom schválení Tatrína;
■ pobyt v Liptove využil Hurban na liečenie v Korytnici; tu vznikli jeho poviedky
Korytnické poháriky alebo Veselé chvíle nezdravého človeka;
■ 7. októbra v Sobotišti sa Hurban oženil s Annou Jurkovičovou, dcérou
významného ľudovýchovného pracovníka a organizátora gazdovských spolkov
Samuela Jurkoviča; sobášiacim kňazom bol Karol Štúr;
1846
■ začiatkom roka v Hurbanovi dozrela myšlienka vydávať „vedobný slovenský
časopis“;
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■ vydal polemický spis Unia čili spojení lutheránů s kalvíny v Uhrách,
v ktorom vystupuje proti zneužívaniu cirkvi na politické ciele;
■ v polovici marca vyšiel 3. ročník almanachu Nitra ako „dar drahým krajanom
slovenským obetovaný“;
■ Štúr s Hurbanom navštívili J. Hollého a rozprávali sa o slovenčine;
■ 15. júla Hurbana na dištriktuálnom konvente obžalovali v piatich bodoch,
okrem iného za Předmluvu k Červenákovmu Zrcadlu Slovenska, Cestu Slováka...,
almanach Nitra, ale najmä za Uniu;
■ začali sa spory o slovenčinu, Ján Kollár pripravil spis Hlasové o potřebě jednoty
spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky;
■ 16. – 17. septembra sa konalo zasadnutie Tatrína, zúčastnil sa na ňom aj Hurban
so Štúrom; tu sa dohodli, že úradné povolenie Tatrína bude vo Viedni vymáhať
osobitná delegácia (oficiálnu žiadosť Uhorská kráľovská rada o rok neskôr
zamietla);
■ na prelome septembra a októbra vyšlo 1. číslo Hurbanových
Slovenských pohľadov na vedu, umenia a literatúru; v nich začal brániť
štúrovskú slovenčinu v článku Hlasové proti slovenčine. Polemika vyšla
aj v separátnom spise České hlasy proti slovenčine;
■ 20. októbra sa v redakcii Slovenských národných novín stretli členovia
deputácie (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, P. Mazúr), následne odišli do Viedne
– v záležitostiach Tatrína navštívili arcivojvodu Ľudovíta, uhorského kancelára
grófa A. Majlátha a ministra F. A. Kolovrata;
■ v Nitrianskom senioráte zvolili Hurbana za dekana škôl.
1847
■ 16. januára sa Hurbanovcom v Hlbokom narodilo prvé dieťa – syn Svetozár
Miloslav;
■ v polovici roka 1847 zakázala Miestodržiteľská rada cenzurovať a tlačiť Slovenské
pohľady;
■ 28. júla sa v Novom Meste nad Váhom konal nitriansky seniorálny konvent, kde
proti Hurbanovi vystúpili jeho nepriatelia z unionistických pozícií;
■ vyšiel 4. ročník almanachu Nitra, Hurban v ňom uverejnil lyrické spevy.
Publikoval tu aj svoje Korytnické poháriky s posledným veršovaným pohárikom
Divadlo duchov nad Tatrami. Kritizoval nedostatky a neresti slovenského života.
Vyšla tu aj noveletka Od Silvestra do Troch kráľov od Ľudevíta T. Trenčanského
(Hurbanov pseudonym);
■ 9. augusta 1847 sa v Čachticiach konalo významné 4. zasadnutie tatrínskeho
výboru, kde sa definitívne rozhodlo o spisovnej slovenčine;
■ Hurban navštívil Viedeň a vybavil si povolenie na ďalšie vydávanie Slovenských
pohľadov;
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v jeseni išiel Hurban so senickým katolíckym farárom J. K. Viktorinom na
Moravu, kde zisťovali, aké tu vládnu názory na slovenčinu;
7. novembra začal zasadať uhorský snem v Bratislave, na ktorom Ľudovít Štúr
vystúpil ako poslanec za mesto Zvolen.

1848 (január – jún)
■ Štúrove Slovenské národné noviny priniesli správy zo sveta o revolučných
pohyboch;
■ 15. marca prijal uhorský snem tzv. marcové zákony – zrušil poddanstvo, zdanil
všetky stavy, priznal hlasovacie právo všetkým kráľovským mestám;
■ 19. marca na Jozefa sa na Hurbanovej hlbockej fare zišlo veľa gratulantov, medzi
nimi aj Štúrovi pomocníci v redakcii SNN v Bratislave – B. Nosák a P. KellnerHostinský, ktorí Hurbana informovali o aktuálnom vývoji; otázkou bolo, čo si
majú v danej situácii žiadať Slováci;
■ 21. marca prišiel Hurban do Bratislavy, kde mu Štúr ukázal prvé číslo novín,
ktoré vyšlo bez cenzúry;
■ koncom marca Štúr odišiel do revolučne naladenej Viedne;
■ v prvých aprílových dňoch prišiel za Štúrom aj Hurban. Jednotlivé delegácie
(Česi, Moravania, Slovinci, Poliaci, Srbi) predložili cisárovi svoje požiadavky;
■ Hurban rečnil v kaviarni U Šperla o postavení Slovákov, o tom, že sa im upiera
právo na vlastný jazyk, na národnú slobodu;
■ vo Viedni sa tlačil Hurbanov príhovor Bratia Slováci!;
■ okolo 12. apríla sa Hurban vrátil z Viedne domov;
■ 27. apríla rečnil na Myjave – hovoril o tom, čo by si Slováci mali žiadať v týchto
pohnutých časoch;
■ 28. apríla Hurban zorganizoval veľké národné zhromaždenie v Brezovej, kde
sa zišlo tritisíc ľudí, Hurban tu predložil „punkty“ podobné tým, čo už prijali
28. marca v Liptove;
■ 30. apríla a 1. mája sa za Hurbanovej prítomnosti uskutočnila vo Vrbovciach
slávnosť vykopania a spálenia dereša. Na túto príležitosť zložil Hurban texty –
Pieseň pri vykopávaní dereša spievaná a Pieseň pri upálení dereša spievaná;
■ Hurban horúčkovito pracoval – napísal báseň Bije zvon slobody, rozširoval
proklamáciu Bratia Slováci! a dokument Nitrianske žiadosti;
■ odišiel do Liptovského Sv. Mikuláša na národné zhromaždenie;
■ 10. mája sa na Hodžovej fare v Liptovskom Sv. Mikuláši zišli poprední muži
Slovenska a dohodli sa na texte kľúčového dokumentu Žiadosti slovenského
národa, ktorý následne vytlačil spolok Tatrín;
■ 11. mája Hurban vystúpil na verejnom zhromaždení, oficiálne vyhlásil
Žiadosti a vysvetlil ich jednotlivé body. Maďarská vláda vydala na Hurbana,
Hodžu a Štúra zatykač. Pred Hurbanovu faru v Hlbokom postavili šibenicu.
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o tom, že ho chcú zatknúť, sa dozvedel u sestry v Súľove. Odišiel k švagrovi do
Rusavy, odtiaľ na Slovanský zjazd do Prahy;
20. mája prišiel do Prahy, tu sa stretol so Štúrom. V Prahe Hurbana zvolili do
„veľkého výboru“, ktorý pripravoval program Slovanského zjazdu;
v Prahe vydal ohlas, v ktorom vyzval svoj národ, aby zobral „vidly a kosy na
obhájenie si národnosti, slobody a slávy svojej“;
aktívne sa zapojil do diskusie, rečnil o tom, že Slovensko treba vyrvať z rúk
Maďarov;
12. júna organizátor zjazdu František Palacký podpísal Manifest sjezdu slovanského
k národum europejským. Manifest sa končil slovami: „Ve jménu svobody, rovnosti
a bratrství všech národu“. Na úradný príkaz sa zjazd rozpustil, v Prahe sa začalo
povstanie, Hurban bojoval na barikádach;
19. júna sa konvent vo Vrbovom rozhodol zbaviť Hurbana kňazského úradu
a nariadil podať naňho novú obžalobu z vlastizrady;
z Prahy Hurban odišiel do Záhrebu, kam prišiel 29. júna.

1848 (júl – december)
■ 2. júla vystúpil na rokovaní chorvátskeho snemu;
■ ochorel a s ťažkosťami absolvoval cestu do Karloviec, Starej Pazovy, Kovačice
a i.;
■ 17. augusta sa vrátil späť do Záhrebu. Štúr mu oznámil, že prípravy na odchod
dobrovoľníkov na Slovensko sú v plnom prúde;
■ 8. septembra prišiel na Moravu, zvítal sa so svojou rodinou na Rusave a ešte
chorý sa vrátil späť do Viedne;
■ 16. septembra sa vo Viedni ustanovila Slovenská národná rada na čele
s Hurbanom, Štúrom a Hodžom; keďže predsedom SNR mal byť vždy ten
z danej trojice, v kraji ktorého sa budú odohrávať dobrovoľnícke vystúpenia,
prvým predsedom SNR sa stal Hurban;
■ od 17. septembra sa výprava asi 500 dobrovoľníkov (nazývaných aj hurbanovci)
presúvala z Moravy na Slovensko; ich počet stúpol na Myjave na 3 000;
■ 19. septembra rečnil Hurban na prvom národnom zhromaždení v Myjave,
kde vyhlásila SNR povstanie, neposlušnosť uhorskej vláde a úradom; išlo
o deklarovanie slovenskej autonómnej moci;
■ 22. septembra sa Hurbanovi narodila na Rusave prvá dcéra Božena;
■ 22. septembra – prvé vojenské víťazstvo pri Brezovej pod Bradlom – počet
dobrovoľníkov sa zvýšil na 5 000 – 6 000;
■ 26. septembra – nevydarený útok dobrovoľníkov na Senicu, ústup;
■ 27. septembra – útok dobrovoľníkov na Starú Turú a 28. septembra ústup
na Moravu;
■ Slovenská národná rada sa uchýlila do Viedne, kde začiatkom októbra vypuklo
povstanie; Viedenčania boli naladení protislovansky;
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z revolučnej Viedne odišli Hurban a Štúr do Prahy, kde si osvojili nesprávny
názor na viedenské povstanie, že ide o boj Nemcov so Slovanmi;
4. novembra prišli J. M. Hurban, Ľ. Štúr, F. Zach, B. Bloudek i bratia Bórikovci
za bánom Josipom Jelačičom, ktorý potlačil viedenskú revolúciu; robili sa nové
prípravy na slovenské povstanie; slovenskí predstavitelia sa vrátili do Prahy,
organizovala sa nová výprava;
20. novembra odišiel Hurban zo slovenského územia na moravské hranice, kde
sa už schádzali dobrovoľníci;
25. novembra Hurban zaujal postavenie v hlavnom slovenskom tábore v Těšíne;
4. decembra sa odohrala prvá víťazná bitka pri Budatíne, dobrovoľníci
a cisárske vojská sa však následne stiahli na Moravu;
Vianoce strávil Hurban s výpravou v Jablunkove, výprava postupovala smerom
na Čadcu a potom na Žilinu.

1849
■ 1. januára sa odohrala druhá víťazná bitka pri Budatíne;
■ Hurban s dobrovoľníkmi odišiel cez Rajec do Prievidze a do Turca;
■ 29. januára Hurban zorganizoval národné zhromaždenie v Turčianskom Sv.
Martine, kde predložil slovenské požiadavky, najmä za vytvorenie slovenskej
korunnej krajiny, aby sa Slováci uchránili pred maďarizačným tlakom;
■ s dobrovoľníkmi agitoval na Orave, odkiaľ prešiel do Liptova; v Liptovskom
sv. Mikuláši rečnil o slovenských požiadavkách. Z Liptova odišiel na Pohronie,
Gemer a Spiš. Pred Hurbanom bol ešte Zemplín a Šariš, prešiel do Prešova
a Košíc. Z rôznych krajov dostával správy, že sa na Slovensku zavádzajú staré
poriadky;
■ začiatkom marca odišiel s delegáciou z Prešova, cez Levoču, Poprad, Mikuláš,
Kubín, Martin, Žilinu, Tešín, Ostravu do Olomouca, kde predložili požiadavky
novému cisárovi Františkovi Jozefovi I., ktorý vystriedal Ferdinanda;
■ Hurban ochorel, do Viedne prišiel za ostatnými členmi delegácie až 29. marca.
Slováci predložili požiadavky ministrovi vnútra F. Stadionovi a ďalším vysokým
hodnostárom. Znova ostalo iba pri sľuboch. Situácia sa zmenila, maďarské
revolučné vojská dosiahli úspechy, Rakúsko sa ocitlo v zlom položení. Hurban
sa o tom dozvedel u svojej rodiny;
■ 6. mája Hurban odišiel späť do Viedne, kde boli aj ostatní slovenskí činitelia,
slovenské požiadavky sa urýchlene vybavovali;
■ 30. mája slovenská deputácia znova predložila svoje požiadavky; dostala
ubezpečenie, že sa zriadi slovenské národné vojsko, vymenuje nestranný
komisár pre Slovensko, slovenská reč sa zavedie do škôl, úradov, súdov
a podobne;
■ 10. júna odišiel Hurban do Bratislavy, potom sa znova vrátil do Viedne, odtiaľ
išiel do Stupavy, kde bol už slovenský zbor, ktorý sa tam presunul z Holíča
(predtým bol v Skalici);
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koncom júna zbor za prítomnosti Štúra, Hurbana a Hodžu zložil prísahu;
začalo sa Hurbanovo účinkovanie na Slovensku (Vrbovce, Hlboké, Brezová,
Skalica); situácia na Slovensku nebolo dobrá;
po víťaznej bitke cisárskych vojakov pri Komárne (11. júla) sa zbor slovenských
dobrovoľníkov vydal na pochod smerom k banským mestám;
13. augusta kapitulovali maďarské vojská vo Világoši;
Hurban agitoval v Novom Meste nad Váhom a v Zemianskom Podhradí;
v septembri sa Hurban liečil v Piešťanoch a potom sa vrátil do Brezovej, odkiaľ
agitoval v bližšom i vzdialenejšom okolí;
v októbri bol znova vo Viedni, aby vymáhal slovenské požiadavky; 10. októbra
bol členom deputácie, ktorá odovzdala panovníkovi Františkovi Jozefovi
I. prosbopis za oddelenie Slovenska od Uhorska a vytvorenie slovenskej
korunnej krajiny;
v novembri sa slovenský dobrovoľnícky zbor vrátil z Kremnice a z Gemera, kde
prenasledoval zvyšky maďarských vojsk;
20. novembra bola „defilérka“ hurbanovských dobrovoľníkov, zbor
slávnostne rozpustili. Hurban sa vrátil do Brezovej, kde čakal na výsledky
prosbopisu. Odpoveď neprišla, ale množili sa správy, že sa všetko vracia do
starých koľají.

1850
■ v marci minister Bach vyzval Hurbana a Štúra, aby sa uchádzali o miesta
v štátnej službe;
■ 5. mája sa v Brezovej narodil Hurbanov druhý syn Vladimír;
■ 11. mája umožnili Hurbanovi vrátiť sa na hlbockú faru, odmietol ponuku ísť za
farára do Pešti;
■ 22. júna Hurbana suspendovali pre Paltaufovo obvinenie, že v revolúcii
účinkoval zo zištných dôvodov, raboval a lúpil. Porota v Trenčíne sa ho zastala
a obvinila Paltaufa z krivého svedectva;
■ 4. novembra za prítomnosti komisára Nándoryho uviedli Hurbana slávnostne
na hlbockú faru;
■ neúspešne kandidoval na post nitrianskeho seniora;
■ koncom roka Hurban a Štúr znova odišli do Viedne urgovať slovenské
požiadavky, ale všetko ostalo opäť iba pri sľuboch.
1851
■ 25. apríla dostal Hurban povolenie znova vydávať Slovenské pohľady,
k spolupráci prizval Mikuláša Dohnányho; na pokračovanie uverejňoval esej
Slovensko a jeho život literárny;
■ prehlboval sa boj o slovenčinu, preniesol sa do konfliktu D. Licharda
s M. Dohnánym (svoj negatívny postoj k slovenčine vyjadril Lichard
v Slovenských novinách, ktoré vychádzali vo Viedni);
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Hurban v Slovenských pohľadoch navrhol obnoviť spolok Tatrín; viedenskí Slováci
(staroslováci) podali žiadosť o povolenie Matice slovenskej s českým úradným
jazykom;
v októbri odcestoval Hurban na schôdzku do Bratislavy, kde sa stretol s M.
M. Hodžom, J. Palárikom, Ľ. Štúrom, Š. Závodníkom a A. Radlinským, aby sa
dohodli na úpravách slovenčiny podľa etymologického pravopisu;
vyšli Záborského Žehry, k ich jazyku sa kriticky vyjadril Mikuláš Dohnány,
všestrannejšie a hlbšie Ján Kalinčiak.

1852
■ 23. januára 1852 sa v Hlbokom narodilo Hurbanovcom v poradí štvrté dieťa,
dcéra Želmíra Mária;
■ 24. januára umrel vo Viedni Ján Kollár. D. Lichard, redaktor Slovenských novín,
napadol Hurbana že „surovosti Hurbanových Pohľadov zavraždili Kollára“.
Na toto obvinenie prudko reagoval Hurban v článku Pán Lichard ako mstiteľ smrti
Kollárovej;
■ 2. júna zomrel v Trnave M. Dohnány; na Hurbanovo pozvanie nastúpil na jeho
miesto Pavol Dobšinský;
■ pre prísne tlačové opatrenia (vysoká kaucia) prestali vychádzať Slovenské
pohľady;
■ intenzívne vystúpili do popredia chlebové starosti; Hurban sa začal venovať
gazdovaniu, aby uživil svoju početnú rodinu.
1853 – 1856
■ Hurban sa venoval najmä zborovej, cirkevnoliterárnej a publicistickej činnosti.
1853
■ vydal 5. ročník Nitry, bol to jediný literárny čin v tomto roku. V Nitre Hurban
uverejnil pod pseudonymom Ľudovít Pavlovič novelu Slovenskí žiaci, vyšiel
v nej aj Sládkovičov Detvan.
1854
■ 11. mája odhalili na Dobrej Vode pomník Jánovi Hollému. Na slávnosti sa
hovorilo o slovenských požiadavkách – o povolení spolku Tatrín a o založení
Matice slovenskej. V Hurbanovi zanechalo stretnutie hlboké dojmy; vyjadril ich
v básni, ktorú uverejnila Concordia (tlačila sa v Pešti).
1855
■ vyšlo jeho dielo Náuka náboženství křesťanského určené mladým evanjelikom
a konfirmandom (v prepracovanej verzii ho vydal aj v roku 1879);
■ 22. decembra sa na poľovačke postrelil Ľudovít Štúr. Všetkých ohromila tragická
udalosť a neskôr správa o jeho smrti.
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1856
■ v januári sa J. M. Hurban lúčil so zomrelým Štúrom a pochoval ho;
■ 14. marca 1856 sa Hurbanovi narodila dcéra Svatoslava (zomrela 4-ročná).
1857
■ v auguste sa Hurban zúčastnil na schôdzke v Bratislave, na ktorej sa rokovalo
o založení literárnej spoločnosti.
1858
■ 3. augusta sa mu narodil syn Konštantín Svatoboj.
1859
■ písal heslá do Riegrovho Slovníka náučného a dokončil povesť Gottšalk;
■ zapojil sa ako patentalista do boja proti autonomistom v zápasoch za cisárov
Protestantský patent;
■ venoval sa cirkevnému písaniu, prispieval aj do viacerých nemeckých časopisov,
napríklad Ost und West, do bavorského Kirchlichpolitisches Wochenblatt či
berlínskych Ewangelische Kirchenzeitung.
1860
■ 6. mája mu lipská univerzita udelila doktorát teológie;
■ 16. júla sa mu narodila dcéra Ľudmila Anna;
■ Hurban sa znova chystal na prebojúvanie slovenských práv (Tatrín,
Memorandum).
1861
■ konzultoval vo Viedni žiadosti slovenského národa, výsledkom bolo
zostavenie memoranda ministerstvu vnútra, ktoré odovzdal 9. februára, ale
bez akéhokoľvek výsledku;
■ vyšlo dielo Církev evanjelicko-lutheránská v její vnitřních živlech a bojích
na světě se zvláštním ohledem na národ slovenský v této církvi spasení své
hledající; panovník ho za túto knihu odmenil zlatou medailou, ostro ju však
kritizoval Ján Kalinčiak vyčítajúci Hurbanovi dogmatizmus;
■ v apríli sa konali voľby do uhorského snemu, Hurban neúspešne kandidoval za
poslanca;
■ 6. júna na Memorandovom zhromaždení v Turčianskom Sv. Martine, ktorého
predsedom bol Štefan M. Daxner, prehovoril aj J. M. Hurban (jeho reč na
zhromaždení hlboko zapôsobila); zhromaždenie prijalo významný dokument
Memorandum národa slovenského;
■ v auguste Hurban uskutočnil prvú nemeckú cestu;
■ v Prahe vyšiel Hurbanov Gottšalk po česky – prejavili sa v ňom stopy
konzervatívneho teologizmu;
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v neveľkej zbierke Piesne nateraz prezentoval svoj zmierlivý postoj k slovenskomaďarskému spolužitiu;
12. decembra bol Hurban súčasťou delegácie vedenej Š. Moysesom vo Viedni,
ktorá cisárovi Františkovi Jozefovi I. odovzdala Viedenské memorandum
slovenské.

1862
■ smutný osud Memoranda po putovaní medzi Viedňou a Pešťou sa skončil
po prerokovaní v Štátnej rade vo Viedni. Slováci dostali iba povolenie založiť
národný spolok Maticu slovenskú. Na prebojúvaní požiadaviek Memoranda sa
zúčastnil aj Hurban;
■ 15. apríla sa Hurbanovi narodil syn Bohuslav Jozef Ľudovít;
■ 22. apríla zvolil myjavský konvent Hurbana za patentálneho nitrianskeho
seniora;
■ v júni dostal povolenie vydávať časopis Cirkewní listy;
■ 9. novembra sa odohral incident na jeho farnosti v Hlbokom vyprovokovaný
úradnými miestami s cieľom odtrhnúť ju od Patentu.
1863
■ začal vydávať Cirkewní listy;
■ v apríli – máji Hurban uskutočnil druhú nemeckú cestu;
■ na počesť 1 000. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda vydal
Kralickú bibliu pre evanjelikov;
■ v júli ho ocenili diplomom čestného mešťana Turčianskeho Sv. Martina;
■ v auguste sa zúčastnil na zakladajúcom valnom zhromaždení Matice
slovenskej, kde predniesol prejav; zvolili ho za člena výboru MS;
■ v septembri Hurban uskutočnil tretiu nemeckú cestu.
1864
■ 22. mája sa mu narodilo posledné – deviate dieťa Cyril Metod, ktorý o necelé
štyri mesiace zomrel;
■ vo Viedni vyšiel jeho spis proti autonomistom Sedm hromů.
1865
■ v apríli – máji Hurban uskutočnil štvrtú nemeckú cestu;
■ Hurban kandidoval do uhorského snemu za senický okres, vo voľbách však
neprešiel ani jeden slovenský kandidát.
1866
■ 7. októbra zvolili po smrti Karola Kuzmányho Hurbana za bratislavského
superintendenta, úradne ho však do tejto funkcie už nepotvrdili;
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11. októbra 1866 bol Hurban členom matičnej delegácie, ktorá vo Viedni na
audiencii vyjadrila Františkovi Jozefovi I. vernosť slovenského národa (panovník
ostal iba pri nesplnených sľuboch);
po príchode z Viedne sa vydal Hurban ako čelný predstaviteľ Matice
slovenskej na oslavy 300. výročia úmrtia grófa M. Š. Zrínskeho do Záhrebu;
Hurban odovzdal dar – Pamätník Matice slovenskej ku tristoročnej oslave Mikuláša
Šubića Zriňského, ktorý obsahoval jeho veršovanú prózu Zrínsky na Sihoti;
začal vydávať Listy misionárske werdauské (1867 – 1869).

1868
■ 16. mája stál na čele delegácie Matice slovenskej na slávnosti položenia
základného kameňa Národného divadla v Prahe;
■ zvolili ho do výboru pripravujúceho synodu;
■ v Skalici vyšiel jeho Dr. M. Luthera malý katechizmus;
■ na prelome rokov vyjadril Hurban v Pešťbudínskych vedomostiach odmietavý
postoj k národnostnému útlaku v seriáli článkov pod názvom Čomu nás učia
dejiny.
1869
■ v marci Hurban na návrh Štefana Fajnora znova kandidoval vo voľbách
do uhorského snemu za senický okres, no ani teraz jeho kandidatúra nebola
úspešná;
■ 31. októbra sa začal proti nemu politický proces za článok v Pešťbudínskych
vedomostiach, odsúdili ho na šesť mesiacov väzenia; na výkon trestu nastúpil
v decembri vo Vacove.
1870
■ v máji ho prepustili vďaka milosti panovníka o niekoľko dní skôr z väzenia,
ktoré podlomilo jeho zdravie;
■ stal sa predsedom seniorálneho školského výboru Nitrianskeho seniorátu;
vyslali ho na generálny konvent.
1871
■ v Cirkevných listoch ostro odsúdil almanach Napred, v ktorom sa prezentovala
nastupujúca literárna generácia, kritizoval Kalinčiakovu Reštavráciu;
■ Hurban prišiel s myšlienkou povolenia vnútromisijnej jednoty v Nitrianskom
senioráte; 18. októbra sa v Lubine uskutočnila prvá nitrianska pastorálna
konferencia;
■ vydával časopis Stráž na Sione (1871 – 1872).
1874
■ na generálnom konvente v Budapešti vystúpil na podporu slovenských
gymnázií (svoj prejav začal po slovensky).
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1875
■ zrušili Maticu slovenskú, predtým aj tri slovenské gymnáziá;
■ 30. júna vyšlo posledné číslo Hurbanových Cirkevných listov, keďže ich vydávanie
zastavili.
1876
■ 6. ročník Nitry vydal Hurban po česky ako protest proti maďarskému
šovinizmu. Článkom Neni slovenského národa protestoval Hurban proti výrokom
K. Tisza a zatvoreniu Matice slovenskej; vyšiel tu aj cyklus Hurbanových básní
Z hlubiny;
■ 20. apríla odsúdili Hurbana na trojmesačné väzenie (v Senici) za údajne
politický článok uverejnený v apríli/máji 1875 v Cirkevných listoch (L. Abaffy:
Tým miernym).
1876 – 1877
■ 7. ročník Nitry (posledný) vydaný v češtine priniesol Hurbanovu štúdiu Viliam
Pauliny-Tóth a jeho doba. Náčrtky životo- a povahopisné.
1878
■ pokúsil sa o obnovenie Matice slovenskej.
1880
■ Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému vyšla debutová básnická zbierka Tatry
a more; otec bol na svojho syna hrdý.
1881
■ 28. apríla vystúpil J. M. Hurban na porade SNS za senický okres a vyzdvihol
myšlienku opustiť taktiku volebnej pasivity; jednohlasne prešiel jeho návrh na
založenie Ústredného volebného výboru na čele s P. Mudroňom;
■ na dištriktuálnom konvente obhajoval prenasledovaného kňaza Daniela
Laučeka, v ďalších rokoch zase vylúčených študentov.
1881 – 1884
■ v obnovených Slovenských pohľadoch, ktoré vydával Svetozár Hurban
Vajanský v Turčianskom Sv. Martine, uverejnil Hurban životopis Ľudovít
Štúr.
1883
■ zorganizoval jednu z mnohých politických akcií za obnovenie Matice slovenskej;
■ 17. novembra sa v Prahe zúčastnil na oslave otvorenia Národného divadla.
1884
■ zúčastnil sa na pamätnom výlete vo Filipove na Morave.
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1885
■ úrady začali trestné stíhanie proti Hurbanovi pre zveličené obvinenie
z falšovania úradných listín (zneužitie úradného potvrdenia).
1886
■ Hurban prišiel do Turčianskeho Sv. Martina na oslavy 25. výročia prijatia
Memoranda; krátko pred jej začiatkom úrady slávnosť zakázali;
■ v Slovenských pohľadoch vyšlo v rokoch 1886 – 1887 jeho memoárové dielo
Rozpomienky, kde sa vracia k udalostiam rokov 1848/1849.
1887
■ 18. marca Hurban v úzkom rodinnom kruhu oslávil svoje 70. narodeniny;
■ 19. marca pri príležitosti jeho jubilea usporiadal na jeho počesť Spevokol
v Turčianskom Sv. Martine slávnostný večierok;
■ 3. augusta sa zúčastnil vernisáže národopisnej výstavy slovenských výšiviek
a obrazov českého maliara Jaroslava Věšína v Martine;
■ pripravil oslavy 100. výročia postavenia kostola v Hlbokom; pri tejto príležitosti
publikoval krátku Históriu cirkvi hlbockej.
1888
■ po chorobe, ktorá trvala 5 mesiacov, 21. februára ráno Hurban umrel. Na
pohrebe 23. februára sa zúčastnilo množstvo ľudí z bližšieho i vzdialenejšieho
okolia. Za smútočné zhromaždenie sa s ním rozlúčili Ján Leška, Ján Boor a Matúš
Dula.
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Jozef Miloslav Hurban – The First Head
of the Slovak National Council
Summary
The National Council of the Slovak Republic – the supreme legislative
body of Slovakia – has decided to remember the 190th anniversary of the birth
of the first head of the Slovak National Council (the historical 19th century
predecessor of today’s Slovak parliament) by declaring 2007 as the Year of
Jozef Miloslav Hurban. This professional publication was a contribution
of the National Council of the Slovak Republic to honour the memory of
Hurban in 2007. Now, you are holding the second revised edition from 2017
commemorating the 200th anniversary of this exceptional person.
The memorial volume Jozef Miloslav Hurban – The First Head of the Slovak
National Council, comes out with a foreword by the National Council of the
Slovak Republic Speaker Andrej Danko, followed by a few introductory
reflections by the editor – advisor of the Parliamentary Institute, which
is the memorial volume’s publisher. Presented to the reader is a unique
collection of seven studies by some of Slovakia’s most renowned historians
who introduce J. M. Hurban as a politician, public leader, philosopher and
thinker, as well as a writer, publisher, editor and pastor.
The first four studies provide a chronological overview of the work of
J. M. Hurban from his youth right up to the final years of his labour-filed life
and career. The first study paper by Tomáš Winkler is dedicated to Hurban’s
early years, family roots and studies. Highlighted is especially Hurban’s
gradual endorsement of the national emancipation movement and struggle
for the national rights of Slovaks in the Kingdom of Hungary reflected in
his literary works and participation in the work of Slovak student activist
groups at Evangelical Lyceum in Bratislava. Winkler emphasises both
Hurban’s personal commitment and the creed of his life – to serve God’s
Truth and the Nation. The first period of Hurban’s life in the memorial
volume’s introductory study is rounded out by his participation in the 1840
269

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady

petition campaign which was to be the platform Slovaks intended to use in
their national emancipation struggle.
The second paper, by Eva Fordinálová, deals with the maturing of
Hurban’s personality under the influence of Hegel’s and Fichte’s philosophy
which Hurban translated into the idea of action and the necessity of creating
a national philosophy. Inspired and impressed by the work of Ján Hollý,
very early on Hurban realized how important it was going to be to strive
to unite the forces on the Slovak political scene which at that time had been
divided into Catholics using Slovak literary language codified by Bernolák
and members of the Evangelical church preferring a form of Slovakised
Czech language. This unification was to be achieved through codification
of a new literary Slovak on the basis of the cultural Slovak dialect of central
Slovakia. Fordinálová makes her case very forcefully that Hurban was
a strong advocate of the Slovak language and of Slovak independence not
just within the kingdom of Hungary but indeed within the entire community
of Slavic peoples, especially vis-à-vis the Czechs and the supporters of the
usage of the Czech language on the territory of Slovakia. She does not fail
to point out that after leaving Bratislava to serve as pastor in Brezová, and,
since 1843, in Hlboké, Hurban remained well aware of the importance of
keeping up his work towards improving the spiritual and material wellbeing of the Slovak people. He therefore continued to take a very active role
in various activities and events of political nature.
Hurban’s people-oriented society work culminated in the revolutionary
years 1848-1849 – a period devoted attention to by the memorial volume’s
next co-author, Dušan Škvarna. This part highlights Hurban’s campaign
and activist work in Slovakia, especially his drafting and putting forward
of demands of both political as well as social dimension. Emphasised in
this chapter is Hurban’s active participation in the Pan-Slavic convention
in 1848 and his important personal contribution to the effort that led to the
establishing of the first Slovak political body – the Slovak National Council
– in Vienna in 1848. Hurban became its head, with Ľudovít Štúr and M. M.
Hodža also sharing the Council’s political leadership. The Slovak National
Council stood at the head of armed resistance of Slovak volunteer troops
who sought to support their struggle for the right of the Slovak people
to national emancipation also by military means. Having lost his faith
in finding a solution to settling the national issue within the kingdom of
Hungary, the Slovak revolutionary upheaval was a period when Hurban
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and other national revivalists began to see hope in Vienna and strove to
bring Slovakia as a crown land under direct rule of the Austrian monarch.
When the Habsburgs failed to keep their promises and let their Slovak allies
and their hopes down Hurban again turned with renewed expectations to
Budapest.
The post-revolutionary period is discussed in greater detail in the fourth
paper, contributed by Milan Podrimavský. It covers the period of the 1860s
and 1870s and focuses on Hurban’s public activity and participation in all
relevant national events. He was a key speaker at the historic public meeting
in Martin where a Memorandum of the Slovak Nation was adopted as the
key State building document demanding the creation of a national Slovak
autonomy. Hurban was also a member of Slovak delegation that visited the
Austrian government in Vienna and was one of the committee members and
founding fathers of the Slovak cultural heritage institution Matica slovenská.
The Austro-Hungarian settlement of 1867 which established dualism
of Austria-Hungary was another disappointment and blow to Hurban and
other Slovak representatives. In its wake Magyar pressure in the Hungarian
part of the monarchy took unprecedented proportions in a stepped-up
effort to Magyarise all non-Magyar peoples in the multiethnic Hungary (the
6 million Magyars did not even constitute 50 percent of its population). As
a result, both Matica slovenská and the only three Slovak grammar schools
of that period of oppression had been closed. Hurban himself was punished
for his views and put in jail two times. He died in 1888.
The three further studies of the memorial volume are theme-focused.
Miriam Viršinská reviews Hurban’s work as an important representative of
the Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession. In his Church
and national revival work Hurban fought Magyrisation trends in the Church.
Emphasis is also put on his involvement in the so called “unistic” struggles
(of the 1840s) in which he was fighting against efforts to unify the Protestant
Churches in Hungary for that would have resulted in a majority standing
of the Calvinist (Magyar) segment. This effort continued in the 1860s in
a modified form in the so called Patent struggles when Hurban supported
the Austrian Emperor’s Protestant Patent democratising the internal
conditions in the Evangelical Churches. Of great significance is also the
fact that the University of Leipzig granted Hurban a Doctor of Theology
degree for his theological writings and work in the Church. Somewhat
less well known facts are also brought to attention on Hurban’s four work
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visits to Germany during which he tried to win support for Slovak Church
congregations.
Ľuboš Kačírek sums up Hurban’s work as a publisher, writer and
editor, and praises especially the regular publishing for seven years of the
Almanac Nitra as well as the publishing of Slovak Views on Sciences, Arts and
Literature (Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru) and Church
Letters (Cirkevné listy). Kačírek comments on Hurban’s prose works (with
emphasis on historical prose) in which education objectives meld with
typically romantic construction of the stories‘ plot lines. Hurban, one of the
strongest proponents and defenders of literary Slovak, has, in Kačírek’s view,
left a strong imprint on the evolvement of publishing and print journalism
and influenced the development of literary life and literary criticism in the
years and decades to come.
The last paper, by Natália Rolková, provides an insight sketch of the
ideas and motives that inspired Hurban in his work. Pointed to are three
pillars of his philosophy – the Christian pillar, the national pillar and the
ethnic pillar. Hurban democratised the concept of ‘nation‘ by extending
its meaning to everyone, including the unprivileged segments of society,
although he recognised also the importance of the existence of domestic
nobility. Rolková analyses Hurban’s definition of the concept of ‘nation‘
from an ethnic-philosophical point of view, with the dominance of spiritual
attributes. Realising that the spirit of a nation expresses itself through its
language Hurban became an untiring proponent and a driving force behind
the effort to codify literary Slovak. Central to his philosophy was the idea
of the mission of nations in the world which they manage to fulfil only in
a gradual, step-by-step manner. The Slavs as an ancient primeval nation that
divides into specific Slav nationalities (one of which are the Slovaks) can
look to a bright future. Hurban embraced an autochthonous central theory
of the Tatra mountains as the cradle of the entire Slavdom. In Hurban’s
view Slovaks should have a very concrete mission in the world. From that
he also derived the very meaning of their existence. Disappointed deeply
by assimilation policies of Vienna and Budapest, in the final period of his
life Hurban’s thoughts moved from the original idea of a solely spiritual
bond among Slavs on the basis of Slavic togetherness to an idea of a possible
political alliance of Slav peoples, notably of the Slovaks, Czechs, Moravians
and Silesians. The hopelessness and gloom of that era influenced Hurban’s
positive preference for the Czech language in which he published his
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Almanac Nitra in the final two years (1876, 1877) of the publication.
However, this move was at the same time also a clear signal that there was
no return back and that literary Slovak, whose introduction was regarded
by the proponents of Czechoslovakism as so called Czecho-Slovak schism,
had taken deep and strong roots. But literary Slovak managed to achieve
a definitive victory as late as 1932.
The memorial volume’s supplement contains the full text of J. M.
Hurban’s speech at the Memorandum meeting in Martin on 6 June 1861.
Information prepared by Milan Šimiš (senior) familiarises the reader with
Hurban’s genealogical and family bonds and presents also the life and fate
of his descendants, notably that of his best known son Svetozár Hurban
Vajanský. Miriam Viršinská contributes a commented bibliography of J. M.
Hurban’s works as well as their selected list. The final part of this memorial
volume contains detailed chronology of the main events in Hurban’s life and
work.
Sketching a biography of such all-round and unique personality as J. M.
Hurban requires at least a brief insight into political, cultural, religious and
social history of the 19th-century Slovakia in a broader context of the situation
in the Kingdom of Hungary, the Habsburg Monarchy and, indeed, in the
whole Europe. The ambition of this publication is to attempt to accomplish
that, on top of seeking to live up to the honourable task of paying welldeserved tribute to one of the greatest Slovaks of the past.
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Univ. prof. Eva Fordinálová, CSc.
Narodila sa 17. decembra 1941 v Borskom Mikuláši. V roku 1970 ukončila
štúdium v odbore história-slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Od roku 1984 pôsobila ako samostatná vedecká
pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
v Bratislave, prednášala dejiny slovenskej literatúry na Katedre slovenského
jazyka a literatúry Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
V súčasnosti prednáša dejiny slovenskej literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity. Odborne sa venuje literárnej histórii – obdobiu národného obrodenia
(klasicizmus, romantizmus). Vybraná osobná bibliografia:
1. Fordinálová, E.: Ján Hollý (1785 – 1849). Bratislava : Veda, 2003, 424 s.
2. Fordinálová, E.: Holého idey v ideológii romantizmu. Bratislava : Veda, 2000, 113 s.
3. Fordinálová, E.: Vzťah romantickej generácie k bernolákovskej slovenčine.
In Pamätnica Antona Bernoláka (zost. J. Chovan). Martin : Matica slovenská, 1992,
s. 14 – 22.
4. Fordinálová, E.: Programová štúdia Hurbanových Slovenských pohľadov.
In Slovenské pohľady 12, 1996, č. 6, s. 7 – 12.
5. Fordinálová, E.: Hurbanov básnický pomník Jánovi Hollému. In Slovenské
národné noviny 10, 1999, č. 2 – 3, s. 14.

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
		 Narodil sa 10. decembra 1971 v Bratislave. V roku 1995 ukončil štúdium

v odbore história-slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pracoval v Múzeu mesta Bratislavy, je odborným
redaktorom časopisu Historická revue. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre
histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Katedre
etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Odborne
sa venuje dejinám Slovenska, strednej Európy v 19. storočí a slovenského
múzejníctva. Je spoluautorom učebníc dejepisu pre základné školy a gymnáziá.
Vybraná osobná bibliografia:
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PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.
Narodila sa 12. decembra 1978 v Brezne. V roku 2002 ukončila štúdium v odbore
história-politológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium zavŕšila v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied
dizertačnou prácou Matica slovenská v kontexte národno-štátnych koncepcií v 1. ČSR
(2009). Od roku 2002 pôsobila ako vedecká pracovníčka v Slovenskom historickom
ústave Matice slovenskej v Bratislave, od roku 2003 ako vedúca jeho Sekcie sociálnych
analýz. V súčasnosti pracuje ako štátna radkyňa v Parlamentnom inštitúte Kancelárie
Národnej rady SR, v Oddelení parlamentného výskumu a vzdelávania. Odborne sa
venuje analýze politických systémov, výskumu národnej identity a štátoprávnym
koncepciám na Slovensku. Vybraná osobná bibliografia:
1.	Rolková, N.: Národná identita v slovenskej politickej spisbe prvej polovice
19. storočia. In Na ceste k štátnej samostatnosti (zost. J. Bobák).
Martin : Matica slovenská, 2002, s. 21 – 30.
2. Rolková, N.: Matica slovenská a zápas o Pravidlá slovenského pravopisu z roku
1931. In Historický zborník, č. 1/2004 (zost. J. Bobák). Martin : Matica slovenská,
2004, s. 55 – 86.
3. Rolková, N.: Smerovanie Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905 – 1939
na podklade jej programových dokumentov. In Slovenská ľudová strana (zost. R.
Letz, P. Mulík, A. Bartalská). Martin : Matica slovenská, 2006, s. 162 – 180.
4. Hrnko, A. – Rolková, N.: Slovenský parlament v premenách času.
Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2008
5. Petranská Rolková, N.: Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919).
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PhDr. Milan Podrimavský, CSc.
Narodil sa 8. novembra 1943 v obci Teplý Vrch, zomrel v septembri
2011. V roku 1965 ukončil štúdium v odbore história-ruština na Filozofickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1970 pracoval
na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1995 – 2006 ako
zástupca riaditeľa, následne ako vedúci vedecký pracovník. Bol členom
Slovensko-maďarskej historickej komisie, vedeckého kolégia Historického
ústavu Katolíckej univerzity, vedeckej rady Matice slovenskej a Vojenského
historického ústavu v Bratislave. Odborne sa venoval výskumu politických
dejín Slovenska v rokoch 1848 – 1918 so zreteľom na ideové, koncepčné,
programové a organizačné aspekty slovenskej politiky v kontexte
národnostnej politiky v Uhorsku. Vybraná osobná bibliografia:
1. Podrimavský, M.: Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia.
Bratislava : Veda, 1983, 244 s.
2. Podrimavský, M. (ved. aut. kol.): Dejiny Slovenska III. (Od 1848 do konca 19.stor.)
Bratislava : Veda, 1992 (autor s. 7 – 10, 616 – 651, 665 – 718, 751 – 770).
3. Podrimavský, M.: Štátoprávne snahy a politickoprogramová orientácia za uznanie
národnej svojbytnosti. In Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. 			
Bratislava : Národné literárne centrum, 1998 (štúdia s. 325 – 335).
4. Podrimavský, M.: Roky 1848 – 1849 a otázka politickej emancipácie Slovákov
po nastolení dualizmu roku 1867. In Slováci v revolúcii 1848 – 1849
(zost. I. Sedlák). Martin : Matica slovenská, 2000, s. 240 – 253.
5. Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. storočia do roku 1918), zost. P. Hapák. Bratislava:
Veda, 1986 (autor s. 38 – 43, 280 – 310, 335 – 345, 372 – 382).
6. Kováč, D – Holec, R. – Jakešová, E. – Mannová, E. – Podrimavský, M.: Slovensko
v 20. storočí, I. Na začiatku storočia 1901 – 1914. Bratislava : Veda, 2004,
s. 127 – 185.

PhDr. Milan Šišmiš st.
Narodil sa 8. mája 1938 v Horných Našticiach. V roku 1961 ukončil
štúdium v odbore história-archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku absolvoval v roku 1969.
Pôsobil ako inšpektor kultúry, pamiatok, múzeí, knižníc a ochrany prírody
v Trenčíne (1963 – 1965), od roku 1966 pracoval v trenčianskom múzeu ako
historik, riaditeľ (1967 – 1972), zástupca riaditeľa (1989 – 1999), od roku 2000
je na dôchodku. Bol dlhoročným predsedom Klubu trenčianskych historikov
Slovenskej historickej spoločnosti (SHS) pri HÚ SAV a členom Výboru SHS.
Odborne sa venuje najmä genealogickému výskumu a regionálnej histórii
s dôrazom na trenčiansku oblasť. Vybraná osobná bibliografia:
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prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Narodil sa 16. marca 1954 v Mojšovej Lúčke. V roku 1978 ukončil
štúdium v odbore história-filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pracoval v Encyklopedickom ústave SAV
(1979 – 1983), Historickom ústave SAV (1983 – 1992), na Pedagogickej
fakulte UK (1992 – 1996) a Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1996 –
2006). V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre histórie Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa venuje
analýze utvárania modernej národnej identity a občianskych slobôd
v 19. storočí, premien slovenského politického myslenia, ako aj revolúcii
1848/1849 (Slováci a stredná Európa). Vybraná osobná bibliografia:
1. Škvarna, D.: Začiatky moderných slovenských symbolov (K vytváraniu národnej identit
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Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
Narodila sa 28. novembra 1980 v Uherskom Hradišti (ČR). V roku
2004 ukončila štúdium v odbore história-slovenský jazyk a literatúra na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako
interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave,
následne ako vedecká pracovníčka Slovenského historického ústavu Matice
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v odbore história-slovenský jazyk a literatúra na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave. Následne pôsobil ako odborný pracovník Literárneho archívu
Matice slovenskej v Martine, ako vedúci Knižnice MS a na ďalších postoch
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Dagerotypia z marca 1849 vyhotovená vo Viedni u bratov Angererovcov
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