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ľudácka konštrukcia národného príbehu

P··.·o .ro.zpade.ČeSkOS}Ove.nskejrepubliky v roku 1939 sa otázka československých dejín
stala bezpredmetnou, Nový Slovenský štát (1939 - 1945) si začal vytvárať vlastný

národný príbeh, zdôrazňujúci samostatný slovenský historický vývin. Štát, ktorý vznikol
v dôsledku Hitlerovho plánu na rozbitie Československa nutne potreboval historickú legiti-
mizáci u, ktorá by potvrdila opodstatnenosť jeho existencie. Tým skôr, že so vzn ikom samos-
tatnej Slovenskej republiky nerátalo ani slovenské obyvatelstvo ani samotné politické elity,
ktoré mali nový štát riadiť. Štátna moc preto od historikov požadovala konštrukciu národ-
ného príbehu, ktorá by dokazovala prirodzené smerovanie národného vývoja k samostat-
nému štátu a ospravedlňovala udalosti vedúce k rozpadu Československa. Autoritatívny
režim Slovenského štátu tiež požadoval nielen ďalšiu nacionalizáciu národného príbehu,
ale aj jeho všestranné prispôsobenie oficiálnej ideológií, ktorú hlásala Hlinkova slovenská
ludová strana (HSLS) , ktorá štát ovládala.
Dvorným historikom vládnuceho režimu sa stal František HrušovskýI" Ukážku novej
koncepcie slovenských dejín predstavovala jeho práca Slovenské dejiny vydaná roku 1939.
Hrušovského ambíciou bolo vytvoriť prvú vedeckú syntézu slovenských dejín, výsledkom
však bol neveľmi rozsiahly, populárno-vedecký až propagandistický text, postavený na star-
šom výskume. Hrušovský ho preštylízoval do podoby nacionalistickej a katolíckej verzie
národného príbehu, zbavené] pročeskoslovenských a protinemeckých konotácíi. Napriek
všetkým výhradám je však táto práca prvou kompletnou syntézou slovenských dejín napí-
sanou slovenským historikom. 127 Bez ohľadu na ideologické podfarbenie autor dokázal, že
je možné napísať politické dejiny Slovákov bez toho, aby výsledok pôsobil nezrozumiteľne
alebo umelo.
František Hrušovský v úvode svojej knihy vyhlásil: "Slovenské dejiny, to sú predovšetkym

osudy územia našej vlasti. "128 Napriek tomu písal skôr dejiny Slovákov ako Slovenska. Slo-
venský národ považoval za od nepamäti existujúce spoločenstvo. V prípade etnogenézy
preto nepíše o príchode Slovanov, ale Slovákov. Slovenské národné dejiny sa však pre neho
začínajú až menami Pribina a Nitra. Ešte dôležitejšie však je velkomoravské dedičstvo.
Jeho "štátotvorná a národno-emancipačná" koncepcia v novom národnom príbehu ostala,
Velká Morava sa však z predchodcu Československa mení na predobraz Slovenského štátu.
Na to boli potrebné celkom jednoduché zmeny. František Hrušovský kládol dôraz naj mä na
kategórie náboženstva a národnosti. Začiatok slovenských národných dejín predstavovalo
Nitrianske kniežatstvo, najmä kvôli vysviacke kostola v Nitre. Len prijatím kresťanstva sa•totiž Slováci konštituovalí ako skutočný kultúrny národ. Veľkomoravské kresťanstvo už
nemalo podobu "špeciálnej slovanskej cesty", ale bolo stotožňované s latinským katoliciz-
mom - žiadaný obraz správneho Slováka -katolíka tak dostal svoju tisícročnú históriu. Pre-
dobrazom slovenskej štátnosti 20. storočia však už nebolo malé Nitriansko, ale celá Velká
126 František Hrušovský vyštudoval históriu na Univerzite Komenského, v rokoch 1938 - 1945 hol tajomníkom

Matice slovenskej a viedoljej Historický odbor. Bol tiež poslancom Slovenského snemu. V roku 1945 emigroval.
127 Na rozdiel od Júliusa Bottu, ktorý z národnéhopríbehu vynechal osem storoči.
128 HRUSOVSKý' František.Slovenskédejfny. Martin; Matica slovenská, 1939, s.ll.

4S


