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KEDY SA ZAČÍNAJÚ DEJINY SLOVÁKOV?

MILAN S . Ď U R I C A

ĎURICA, M. S.: Where is the beginning of tlie Slovaks’ National History? Historický 
časopis, 42,2,1994, pp. 299-315, Bratislava.
The author says that the beginning of Slavaks’ history is the arrival of their Slavonic an
cestors to the territory of old Slovakia, much larger than the territory of present Slovakia. 
This had been happening from the end of the 4th and until the 5th and the 6th A. D. Slovak 
historians, archaeologists and linguists have carried out remarkable work and came to even 
unexpected outcomes in the last decades. In spite of that there have still been gaps in the 
problematics of the genesis of Slovak nation. Even the results of the research have not been 
provided for the worldwide scientific community. The Slovaks were progressively losing 
their own political and governmental organization after the first and successful beginnings 
at the beginning of the 9th century. This several-centuries process was one of the reasons of 
the upper mentionned status.
History. Slovakia. The Beginnings of the Slovaks' National History.

Ako som to už v nadpise naznačil, príspevok nemá za cieľ predložiť vyčerpávajúci 
rozbor všetkých s touto otázkou súvisiacich problémov. Na to by nestačil azda ani 
priestor celej tejto publikácie. Chcem tu iba poukázať na anomálny prístup 
slovenských i neslovenských historikov k tejto otázke, ktorú dnes už nik nie je nútený 
obchádzať ani formulovať v zmysle ideologických, politických a nimi podmienených 
pseudovedeckých imperatívov a ktorá dnes azda viac než inokedy vyžaduje jasný 
postoj slovenských historikov, ale i jazykovedcov, archeológov a iných vedeckých 
pracovníkov. Slováci si totiž už stále jasnejšie uvedomujú, a to aj v najširších 
občianskych vrstvách, že ako hociktorý iný národ, aj oni majú plné právo i morálnu 
povinnosť poznať svoje nikým necenzurované národné dejiny.

Predpokladom každej plodnej vedeckej diskusie je jasné vymedzenie základných 
pojmov jej predmetu. Distingue tempora, et concordabis iura - zdôrazňovali starí 
znalci rímskeho práva. Aj na poli vedeckého skúmania dejín nevyhnutným 
predpokladom objektívnej rekonštrukcie faktov je ich správne situovanie do 
konkrétnych súradníc času a priestoru, v ktorých sa uskutočnili. Napriek tomu, že 
teoreticky nikto nepopiera platnosť tohto metodologického postulátu, prakticky sa 
dosť často jeho dôležitosť neberie na vedomie alebo vedome obchádza. Stáva sa to 
napr. pri nespresnenej projekcii súčasných geografických či administratívnych názvov 
do predchádzajúcich, aj dávnych storočí. Pritom sa zabúda, že azda ten istý, podnes 
materiálne zachovaný pojem v rozličných obdobiach minulosti mohol označovať 
celkom odlišné skutočnosti. Ale aj naopak, že totiž rozličné, aj etymologicky úplne
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