
DISKUSIE

VLADIMIR MATULA

K NIEKTORÝM OTÁZKAM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO HNUTIA 
ŠTYRIDSIATYCH ROKOV XIX. STOR.

Slovenské národné hnutie prvej polovice XIX. stor. všeobecne a šty
ridsiatych rokov zvlášť je jedným z kľúčových problémov našich národných 
dejín.

Je to obdobie hlbokej krízy a rozkladu feudalizmu a rozvoja kapitalizmu, 
obdobie vytvárania novej triednej štruktúry našej spoločnosti, formovania 
buržoázie a proletariátu. Je to obdobie, v ktorom sa intenzívne rozvíja pro
ces formovania slovenského buržoázneho národa, buržoáznej národnej 
ideológie, kultúry národnej formou a buržoáznej svojím obsahom, obdobie 
prvých politických vystúpení slovenskej buržoázie a ostrých národno-poli- 
tických zápasov. Je to napokon obdobie národnooslobodzovacieho boja nášho 
ľudu, jeho ostrých triednych bojov proti vládnúcim feudálnym formám 
exploatácie i prvých revolučných bojov proti novému kapitalistickému vy
korisťovaniu, ktoré zamieňa staré feudálne.

Nie je to preto nič divné, že toto obdobie našich dejín lákalo mnohých 
predstaviteľov buržoáznej historiografie, literárnej vedy a filozofie a že 
dnes, keď prehodnocujeme minulosť z pozícií marxisticko-Ieninského uče
nia a očisťujeme ju od nánosov lží a falzifikácií buržoáznej pavedy, znova 
sa stáva stredobodom pozornosti marxistických bádateľov.

Buržoázni historici, ktorí budovali svoje koncepcie na nevedeckých 
základoch, nielenže objektívne nemohli, no poväčšine ani nechceli pravdivo 
osvetliť problém slovenského národného hnutia. Ich diela sú falšovaním 
(viac alebo menej úspešne maskovaným) dejín slovenského národa.

„Buržoázia — zdôrazňoval F. Engels — zo všetkého robí tovar, a teda 
i z dejín. Zo samotnej jej podstaty, z podmienok jej existencie vyplýva, že 
jej je vlastné falšovať každý tovar; falšovala teda aj dejiny. Veď najlepšie 
je honorované také dielo, v ktorom falšovanie dejín najlepšie odpovedá 
záujmom buržoázie.”1

Víťazná robotnícka trieda je prvou spoločenskou triedou, samotný roz
voj ktorej neprotiřečí v žiadnej etape objektívnym zákonom historického 
procesu. Už preto robotnícka trieda a na jej platforme stojaci marxistickí 
historici nemusia falšovať dejiny.

1 F. Engeľs, Archiv Marksa i Engetsa X, 104.
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Historik-marxista má však na rozdiel od buržoázneho historika aj 
možnosť pravdivo osvetliť ten-ktorý historický problém, pretože sa pri 
svojom bádaní opiera o svoj vedecký materialistický svetonázor, buduje 
svoju koncepciu na pevnom základe historického materializmu — vedy 
o najvšeobecnejších zákonoch rozvoja spoločnosti.

A ako sa principiálne líši vedecký materialistický svetonázor od neve
deckého, idealistického, tak sa principiálne musí líšiť aj správne marxistic
ké riešenie otázky slovenského národného hnutia od všetkých ostatných 
koncepcií tohto problému.

Ak sa z takého hľadiska pozrieme na situáciu v rozpracovaní a zhod
notení tohto neobyčajne dôležitého úseku našich národných dejín, sotva 
môžeme konštatovať, že sa naša mladá marxistická historiografia (no aj 
literárna história a filozofia) vyporiadala s týmto problémom, a to tak 
v zmysle negatívnom, t. j. kritickým rozborom koncepcie vedúcich buržcb v 
áznych historikov, ako aj v zmysle pozitívnom, t. j. marxistickým osvetle
ním tohto problému aspoň v jeho základných črtách. Naopak, niektoré 
skutočnosti2 sa zdajú svedčiť o tom, že v otázke o slovenskom národnom 
hnutí prvej polovice a obzvlášť štyridsiatych rokov XIX. stor., o hodnotení 
úlohy jednotlivých tried vtedajšej spoločnosti, ako aj jednotlivých vedú
cich činiteľov v tomto hnutí niet medzi našimi historikmi (a taktiež lite
rárnymi historikmi a filozofmi) ani zďaleka jednotného názoru. Zatiaľ vy
jasnenie týchto zásadných otázok si priamo vynucuje celá naša súčasná 
situácia, keď sa intenzívne pracuje na prvých marxistických vysokoškol
ských učebniciach našich dejín, dejín slovenskej literatúry a filozofie. K to
mu pristupuje ešte i tá nemálo závažná skutočnosť, že onedlho budeme 
spomínať sté výročie smrti vedúcej postavy slovenského národného hnutia 
štyridsiatych rokov minulého storočia, Ľudovíta Štúra. Pri tejto príleži
tosti bude viac než potrebné zhodnotiť nielen jeho dielo a úlohu v hnutí, 
ale aj celé hnutie a takto nahradiť, čo sa neurobilo pri príležitosti storočné
ho jubilea revolúcie roku 1848-49.

V tomto príspevku, ktorý si samozrejme nemôže a ani nechce robiť 
nárok na vyčerpávajúce a konečné riešenie daného problému, chceli by sme 
sa dotknúť iba niektorých, no podľa našej mienky principiálne dôležitých 
otázok slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor. a jeho 
osvetlenia v našej historickej literatúre.

* * *

Predovšetkým je potrebné aspoň stručne rozobrať a zhodnotiť existu
júcu literatúru o tejto téme a súčasný stav bádania v tejto oblasti.

Tu musíme hneď na začiatku zdôrazniť, že buržoázna historiografia sa 
predovšetkým sústreďovala na obdobie revolučných rokov 1848-49, na tzv. 
„slovenské povstanie”, pričom aj tu sa obmedzovala takmer výlučne na 
politické boje rodiacej sa slovenskej buržoázie a jej ideológov. Na pred
chádzajúce clbdobie sa poukazovalo iba ako na obdobie príprav pre tieto 
boje. Toto sa prejavilo aj v produkcii buržoáznych historikov. Rokom 
1848-49 je venovaný najväčší počet prác a tejto téme sú venované aj naj-

2 O nich sa podrobnejšie zmienime ďalej.

376



rozsiahlejšie, materiálovo bohato fundované diela vedúcich slovenských 
buržoáznych historikov.

Obdobie slovenského národného hnutia pred rokom 1848 buržoázna 
historiografia súhrnne nespracovala. Ak mu aj venovala pozornosť, obme
dzovala sa na jednotlivé postavy hnutia alebo na jednotlivé dielové pro
blémy.

Vcelku buržoázna historická literatúra o slovenskom národnom hnutí 
nie je obzvlášť rozsiahla. Ak z nej vynecháme práce samotných účastníkov 
hnutia alebo rozpomienky súčasníkov, ktoré svojím charakterom patria viac 
k prameňom ako k literatúre, ako aj špeciálne práce z oblasti literárnej 
histórie, dejín jazyka alebo filozofie, ktoré neriešia historicky daný problém, 
napočítame vyše desať prác, ktoré stoja za osobitnú zmienku.

Na prvom mieste treba spomenúť prácu Daniela R a p a n t a Slovenské 
povstanie r. 1848-49. Dejiny a dokumenty,3 ktorej prvý diel (Slovenská jar) 
vyšiel ešte roku 1937, druhý (Povstanie septembrové) v rokoch 1947-1950. 
Tretí (o osudoch dobrovoľníckeho Bloudkovho a Janečkovho sboru) a štvrtý 
(o tretej slovenskej výprave za vodcovstva B. Lewartovského) diel, ohlásené 
autorom v úvode k prvému dielu,4 dosiaľ nevyšli.

Rapantova práca je najrozsiahlejšia a najhodnotnejšia práca o slo
venskom národnom hnutí spomedzi všetkých prác buržoáznych historikov 
na túto tému. Jej hodnota spočíva v bohatom dokumentárnom materiáli, 
zozbieranom v rozličných ústredných oblastných i miestnych archívoch, 
osobných zbierkach, periodickej tlači tých čias, ktorý autor publikuje veľmi 
starostlivo v origináli ako zvláštne zväzky (časti) ku každému dielu v sku
točne bohatom počte. (Z doterajších 2490 strán diela je 1738 strán doku
mentov!)

Rapant svoju prácu venuje ,,slovenskému povstaniu roku 1848-49”. 
No úvodom k nej podrobne, takmer na 200 stranách5 sa zaoberá politickým 
a národnostým vývinom v Uhorsku, ako aj „vývojom a programom sloven
ským” pred rokom 1848. Tu sformuloval svoju koncepciu celého „slovenské
ho národného obrodenia”, ktorá sa čoskoro stala vedúcou koncepciou celej 
slovenskej buržoáznej hístorigrafie.

Otázkou slovenského národného hnutia v rokoch 1848-49 sa hodne za
oberal aj K. G o 1 á ň. Vo vývoji jeho názorov môžeme jasne oddeliť dve 
etapy: prvú, približne do roku 1948, v ktorej stojí na pozíciách buržoáznej 
historiografie a druhú, po roku 1948, keď sa začína uvedomelé hlásiť k his
torickému materializmu ako k novej metóde historického bádania. Tým sa 
zaraďuje medzi tých historikov staršej buržoáznej školy, ktorí oboznámiac 
sa s marxisticko-ieninským učením o spoločenskom vývine a presvedčiac 
sa o jeho správnosti a vedeckej sile postupne prechádzajú na jeho pozície. 
Goláňove práce prvého obdobia, najmä jeho dielo Revolučné pokolenie6 
a celý rad drobnejších štúdií, venovaných národno-politickým bojom rodia
cej sa slovenskej buržoázie, zameriavajú sa hlavne na západné Slovensko 
a na činnosť J. M. Hurbana, Okrem toho si podrobnejšie všíma slovensko-

3 D. Rapant, Slovenské povstanie r. 1848-49. Dejiny a dokumenty. T. Sv. Martin 
1937.

4 Tamže, I, 1, XV.
5 Tamže, I, 1, Kniha prvá, 3-177.
6 K. G o 1 á ň, Revolučné pokolenie, Myjava 1926.
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české, resp. slovensko-moravské a slovensko-chorvátske vzťahy a súvis
losti. Svojou koncepciou sa tieto práce v podstate nelíšia od koncepcie D. 
Rapanta. V prácach z druhého obdobia sa Goláň pokúša o nové nastolenie 
otázky slovenského národného hnutia, a tým aj o revíziu svojich nespráv
nych názorov a koncepcií. O týchto pokusoch, žiaľ, nie vždy celkom úspeš
ných, sa ešte podrobnejšie zmienime.

Rokom 1848-49 na Slovensku je venovaná aj menšia práca K. Kálala 
Slovenská revolúcia,* 7 8 * K o m p i š o v stručný populárny prehľad Slovenské 
-povstanie r. 1848-49,s H o 1 á k o v a štúdia Politické snahy slovenské v roku 
1848-49,9 rad článkov a statí E. Kleme n ti sa, Houdkova štúdia 
Ružomberok v revolučných rokoch 1848-4910 * * * a ešte zopár menších prác, 
ktoré, podobne ako vyššie spomínané, nepredstavujú ani poňatím problému 
ani novými materiálmi zvláštny prínos.

Značne menšiu pozornosť buržoázna historiografia venovala otázkam 
slovenského národného hnutia do roku 1848. Máme na mysli predovšetkým 
pokusy o súhrnné nastolenie a riešenie problému. Z prác takéhoto charak
teru treba^ spomenúť knihu popredného buržoázneho politika dr. Milana 
Hodžu Československý rozkol,u napísanú na konci prvej svetovej vojny 
a vydanú roku 1920. Autor, význačný predstaviteľ československej impe
rialistickej buržoázie, vyznavač teórie jednotného československého národa, 
podrobne rozoberá problematiku slovenského národného hnutia prvej polo
vice XIX. stor. a najmä štyridsiatych rokov a sústreďuje svoju pozornosť 
predovšetkým na otázku prijatia spisovnej slovenčiny roku 1843. Hodžova 
koncepcia a ciele sú veľmi jasné: autor, vychádzajúc z tézy o jedinom čes
koslovenskom národe, ostro odsudzuje „československý rozkol roku 1843” 
a jeho autorov, predovšetkým Ľ. Štúra a usiluje sa dokázať, že prijatie 
slovenčiny ako spisovného jazyka, ktoré malo za následok „rozpad ok jed
notného kultúrneho telesa na dvoje, rozkol na dve národné individuality”,1* 
nemožno v žiadnom prípade hodnotiť „ako logicky nevyhnutný výsledok 
národopisných alebo jazykospytných skutočností, ale ako sprievodný úkaz 
chvíľkového politického položenia, ako vec politickej účelnosti”,13 presnejšie 
povedané ako „politicum hungaricum”.14

Tieto zjavné tendenčné politikárske závery, ako aj celú jeho koncepciu 
so všetkou rozhodnosťou odmietame. No Hodžovo dielo obsahuje i celý rad 
zaujímavých postrehov najmä v otázkach, ktoré oficiálna slovenská buržo
ázna historiografia pred Hodžom i po ňom zámerne obchádzala, resp. riešila 
povrchne, deklaratívne. Také _sú napr. poukazy na niektoré konzervatívne 
črty v názoroch samotného Štúra a jeho spolupracovníkov, mysticizmus 
a boj proti racionalizmu, vypätý nacionalizmus, poukazy na názorovú dife
renciáciu medzi „štúrovcami”, náznakové riešenie otázky o dvoch prúdoch 
v slovenskom národnom hnutí štyridsiatych rokov a i. Týmto sa Hodžova

^ K. Kálal, Slovenská revolúcia, Ružomberok 1914.
8 P. K o m p i š, Slovenské povstanie r. 1848-49, Praha 1924.
8 K. H o 1 á k, Politické snahy slovenské v r. 1848-49.

10 F. Houdek, Ružomberok v revolučných rokoch 1848-49, Sb. MSS, 1937.
u M. Hodža, Československý rozkol, T. Sv. Martin 1920.
12 Tamže, 9.
is Tamže, 8.
i4 Tamže, 11.

378



práca značne vymyká z rámca vedúcej koncepcie slovenskej buržoáznej 
historiografie, nie však z buržoáznej historiografie vôbec. Preto sme po
važovali za správne zmieniť sa o nej podrobnejšie už na tomto mieste.

Roku 1920 vydal J. Škultéty svoju odpoveď15 na Hodžov Česko
slovenský rozkol. Kniha sama osebe nepredstavuje osobitný záujem. Opakujú 
sa v nej iba známe argumenty slovenskej buržoázie proti „československým” 
tendenciám českej buržoázie a časti slovenskej. Celá práca je presiaknutá 
nacionalizmom, je tendenčne protimaďarská a protičeská.

Z prác venovaných dielovým otázkam problému spomenieme ešte aspoň 
monografie D. Rapanta Ilegálna maďarizácia16 Slovenský prestolný 
prosbopis z r. 184217 a Tatrín. (Osudy a zápasy).18

Všetky práce buržoáznych autorov o slovenskom národnom hnutí šty
ridsiatych rokov XIX. stor. sa vyznačujú mnohými spoločnými znakmi, sú 
im vlastné spoločné nedostatky, vyplývajúce zo samej podstaty triedne 
obmedzeného buržoázneho náhľadu na vývin spoločnosti, znásobené ešte 
nacionalizmom a objektivizmom.

Domnievame sa preto, že nie je potrebné rozoberať jednotlivé spome
nuté práce, ale že postačí, ak sa obmedzíme na stručný rozbor vedúcej 
koncepcie slovenskej buržoáznej historiografie v otázke slovenského ná
rodného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia, koncepcie D. Ra
panta, sformulovanej v jeho uvedených dielach, najmä však v jeho Sloven
skom povstaní r. 1848-49.19

D. Rapant vo svojej bádateľskej práci vychádza z nematerialistického, 
idealistického svetonázoru pozitivistického zafarbenia a opiera sa o metódu 
buržoázneho objektivizmu.

Sám Rapant sa svojím objektivizmom — v jeho poňatí samozrejme 
„objektívnosťou” a „nestrannosťou” — nijako netají. V úvode k Slovenské
mu povstaniu r. 1848-49 píše: „Čo sa týka nestrannosti, chceme sa poctivo 
snažiť, pokiaľ je to vôbec v ľudských možnostiach, postaviť sa na neutrálne 
stanovisko, nesúdiace a neobviňujúce (a takto prosíme chápať aj naše ziste
nia, formulované štylisticky snáď i vo forme súdov), ale skúmajúce len 
skutočný vývoj a priebeh udalostí a snažiace sa poctivo o jeho celkovú 
rekonštrukciu, jeho výklad a pochopenie. Nejde nám tedy o to, zistiť, ako 
sa veci zbehli, ale aj o to, ukázať, že inak než sa stali, v dôsledku daných 
predpokladov, stať sa ani nemohli.”20

Nie je azda potrebné zoširoka dokazovať, že buržoázny objektivizmus 
nie je nič iné ako zastieranie skutočne objektívnych zákonitostí spoločen
ského rozvoja za účelom ochrany záujmov vykorisťovateľských tried a že 
je v úplnom protiklade s naším marxistickým chápaním objektívnosti ve-

15 j. Škultéty, Stodvadsať pät rokov zo slovenského života, T. S v. Martin 1920.
16 D. Rapant, Ilegálna madarizácia 1790—1890, Diel I, II, T. Sv. Martin 1947.
n D. Rapant, Slovenský prestolný prosbopis z r. 1842, diel I, II, L. Sv. Mikuláš 1943.
18 D. Rapant, Tatrín (Osudy a zápasy), T. Sv. Martin 1950.
19 Týmto stručným a ani zďaleka nie úplným rozborom nechceme brať na seba zodpo

vednú úlohu všestrannej kritiky idealistickej a buržoáznonacionalistickej koncepcie 
D. Rapanta ako vedúcej koncepcie slovenskej buržoáznej historiografie, ktorá kritika 
však podľa našej mienky neprestala byť veľmi naliehavou a neodkladnou úlohou našej 
marxistickej historickej vedy.

20 D. Rapant, c. d., I, 1. XVI. Podčiarkol V. M.
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deckej analýzy. No iste nebude zbytočné v tejto súvislosti spomenúť slová 
V. I. Lenina, ktoré naozaj majstrovsky ukazujú tento protiklad. ,,

„Qbjektivista tvrdí, že určitý historický proces je nevyhnutný; mate
rialista presne konštatuje určitú spoločensko-ekonomickú formáciu a anta
gonistické vzťahy, ktoré táto formácia plodí. Objektivista, dokazujúc ne
vyhnutnosť viacerých faktov, vždy riskuje, že sa zošmykne na stanovisko 
apologétu týchto faktov; materialista odhaľuje triedne protirečenia a tým 
určuje svoje stanovisko. Objektivista hovorí o .neprekonateľných historic
kých tendenciách’; materialista hovorí o tej triede, ktorá .riadi’ určité eko
nomické zriadenia a vytvára určité formy odporu iných tried. Materialista 
je jednak dôslednejší ako objektivista, je hlbší a zásadovější vo svojom 
objektivizme. Materialista sa neobmedzuje na zdôrazňovanie nevyhnutnosti 
procesu, ale vysvetľuje, aká spoločensko-ekonomická formácia dáva obsah 
tomuto procesu, ktorá trieda určuje túto nevyhnutnosť ... Na druhej strane 
materializmus obsahuje takrečeno straníckosť, vyžaduje totiž, aby sme sa 
pri akomkoľvek hodnotení udalosti priamo a otvorene postavili na stano
visko určitej spoločenskej skupiny.”21

Rapantova objektivistická metóda, ktorá vyplýva z jeho idealistického 
pozitivistického svetonázoru, bráni samotnému autorovi správne pochopiť 
tak celý problém slovenského národného hnutia, ako aj celý rad dielových 
otázok.

Idealistické chápanie dejín sa u Rapanta veľmi jasne prejavilo v nedo
cenení sociálnych a hospodárskych koreňov a príčin slovenského národného 
hnutia. Korene tohto hnutia Rapant, ako aj ostatní buržoázni historici, 
stojaci na platforme filozofického idealizmu, hľadá výlučne v nadstavbe, 
predovšetkým v ideológii. Za hlavné príčiny tzv. národného obrodenia po
važuje „osvietenstvo, všeeurópske hnutie, vyvrcholivšie práve v XIX. 
stor.”, s jeho snahou „šíriť osvetu všeobecne až do najnižších vrstiev ľudo
vých” a „postupne šíriaci sa duch demokracie a slobody, snažiaci sa vyrovnať 
priepasti, ktoré medzi obyvateľstvo tohože štátu, medzi členov tohože 
národa naváľali stredoveké predsudky, a vytvoriť národ jednotný, s rovna
kými právami a povinnosťami.”22 Tento cieľ bol podľa neho dosiahnutý 
v polovici XIX. stor.23

Tomuto samozrejme plne zodpovedá aj samotné Rapantovo poňatie 
národa a národnostnej otázky. Národnostná otázka „v modernom zmysle 
slova” (?!) podľa neho v Uhorsku vzniká koncom XVIII. stor.,24 keď sa 
vynára pojem národa „ako kolektívneho podmetu určitých národnostných 
a politických oprávnení”.25 Predchádzajúca doba „zná len národ v zmysle 
teritoriálne-politickom a stavovskom”.26 Na inom mieste autor spresňuje 
svoj pojem národa ako „kultúrno-etnickú” kategóriu,27 inde zas ako 
„kultúrno-etnickú a mravnú”,28 ako „mravnú bytnosť kolektívnu”29 atď.

21 V. I. Lenin, Spisy 1, Bratislava 1953, 352-353.
22 D. Rapant, c. d., I, 1, 85-6.
23 Tamže, 85-86.
24 Tamže, 84.
23 Tamže, 85.
26 Tamže, 85.
27 Tamže, 85, 88.
28 Tamže, 114.
29 Tamže, 128.
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Rapant neobyčajne preceňuje význam národného jazyka, ktorý považuje 
za hlavný, ak nie za jediný príznak národa. Preto uvedením slovenčiny za 
spisovný jazyk sa uňho završuje (v podstate) „vývoj k slovenskej národnej 
osobitnosti”,30 teda — preložené do našej terminológie — proces formo
vania národa. Toľko D. Rapant o podstate, koreňoch a hybných silách slo
venského národného hnutia.31

Každý, kto sa len trocha oboznámil so základmi marxisticko-leninského 
učenia o vývoji spoločnosti, musí konštatovať absolútnu neudržateľnosť 
íejto idealistickej, nevedeckej koncepcie.

Túto, ako aj každú inú idealistickú koncepciu spoločenského rozvoja vy
vracia už samotné priznanie hlavnej tézy marxistického filozofického ma
terializmu o prvotnosti spoločenského bytia ľudí a druhotnosti ich vedomia. 
Keď J. V. Stalin vo svojej klasickej práci O dialektickom a historickom 
materializme aplikoval charakteristické črty marxistického filozofického 
materializmu na skúmanie spoločenského života, dejín spoločnosti, zvlášť 
zdôrazňoval, že „prameň formovania duchovného života spoločnosti, prameň 
vzniku spoločenských ideí, spoločenských teórií, politických náhľadov, po
litických ustanovizní treba hľadať nie v samotných ideách, teóriách, náhľa
doch a politických ustanovizniach, lež v podmienkach materiálneho života 
spoločnosti, v spoločenskom bytí, odrazom ktorého sú tieto idey, teórie, 
náhľady a pod.”31a To prirodzene neznamená, že marxizmus odmieta, ne
priznáva veľký význam spoločenských ideí, teórií, náhľadov a politických 
ustanovizní. Vieme veľmi dobre, ako J. V. Stalin podčiarkoval v spomenutom 
diele „nesmierny organizujúci, mobilizujúci a pretvárajúci význam nových 
(t. j. pokrokových — V. M.) ideí, nových politických náhľadov a nových 
politických ustanovizní”32 a ako hlboko rozpracoval otázku o spätnom pô
sobení celej ideologickej a politickej nadstavby na hospodársku základňu, 
o veľkej aktívnej úlohe novej nadstavby v upevňovaní jej základne.33

Rovnako vo svetle leninsko-stalinského učenia o národe ako o „histo
ricky sa utvorivšom pevnom spoločenstve ľudí, spojených spoločným jazy
kom, územím, hospodárskym životom a psychickým založením, prejavujú
cim sa v spoločnej kultúre”,34 o národe „ako historickej kategórii určitej 
epochy, epochy rozvíjajúceho sa kapitalizmu”35 o národnom hnutí, o buržo
ázii ako „hlavnej jednajúcej osobe”,36 o trhu ako „prvej škole, kde sa 
buržoázia učí nacionalizmu”,37 o národnom boji, ktorý „v podmienkach roz
víjajúceho sa kapitalizmu je vzájomným bojom medzi buržoáznymi trieda
mi”,38 o vonkajšom „celonárodnom” charaktere tohto boja, ktorý však „vo

30 Tamže, 114.
31 Mohli by sme prirodzene priviesť ešte veľa ukážok na ilustráciu Rapantovej idealistic

kej koncepcie národnostnej otázky a národného hnutia; myslíme však, že by to neúmeiV 
ne zaťažilo túto prácu a nijako zvlášť by neprospelo k pochopeniu podstaty samotnej 
koncepcie.

3ia J V. Stali n, Otázky leninizmu, Bratislava 1948, 644.
32 Tamže, 646.
33 V práci Marxizmus a otázky jazykovedy. Za marxistickú jazykovedu, Bratislava 1950.
34 J. V. Stalin, Marxizmus a národnostná otázka, Spisy II, 303.
35 Tamže, 309.
36 Tamže, 311.
37 Tamže, 311.
38 Tamže, 314.

HISTORICKY ČASOPIS II. 3. 381



svojej podstate ostáva vždy bojom buržoáznym, ktorý je užitočný a výhodný 
hlavne buržoázii”,39 o sile národného hnutia, ktorá je určovaná stupňom 
účasti širokých vrstiev národa, proletariátu a roľníctva v tomto hnutí”40 
atd'., vo svetle tohto učenia Rapantova idealistická koncepcia úplne krachuje.

D. Rapant ako buržoázny historik-idealista ignoruje sociálno-ekono- 
mickú stránku historického procesu. A zatiaľ práve dejiny vývinu výrobných 
síl a výrobných vzťahov ľudí predovšetkým tvoria dejiny vývinu spoloč
nosti.41

S ignorovaním, resp. nedoceňovaním sociálno-ekonomickej histórie 
f u Rapanta tesne súvisí, ba priamo z neho vyplýva podceňovanie úlohy širo

kých ľudových pracujúcich más v dejinách. Zo spomenutého však opäť 
nezvratné vyplýva proti Rapantovi, že dejiny spoločenského vývinu sú 
zároveň dejinami výrobcov materiálnych statkov, dejinami pracujúcich más, 
ktoré sú hlavnými silami výrobného procesu.42 „Ak chce byť historická veda 
skutočnou vedou — podčiarkoval J. V. Stalin — ... musí sa predovšetkým 
zaoberať dejinami výrobcov materiálnych statkov, dejinami pracujúcich 
más, dejinami národov.”43

Rapant podceňuje úlohu ľudových más, tohto opravdivého tvorcu dejín. 
Zato však tým viac vyzdvihuje a zveličuje úlohu a význam buržoázie a jej 
ideológov. Toto zveličovanie uňho zachádza do úplnej idealizácie. Marxiz
mus nepopiera celkovú pokrokovost mladej buržoázie, novej, nastupujúcej 
spoločenskej triedy v určitom období jej vývinu. Vyzdvihuje ju však v po
rovnaní s reakčným charakterom vládnúcich tried feudálnej spoločnosti, 
ktoré sa postupom času stávajú brzdou ďalšieho rozvoja, Pritom však ani 
na chvíľu nezabúda zdôrazňovať relatívnosť tejto pokrokovosti, odhaľovať 
jej triednu obmedzenosť, jej podstatu novej vykorisťovateľskej triedy, jej 
antagonistický vzťah k proletariátu. A práve tento antagonizmus sa buržo
ázna historiografia usiluje stoj čo stoj zakryť, najmä v období, keď sa 
z vcelku pokrokovej sily stáva silou reakčnou, v období rozvoja samostat
ného revolučného robotníckeho hnutia. Tomuto slúžia jej falošné teórie 
a heslá o jednote národa a národných záujmov, tohto deravého pláštika 
na zakrytie triedneho boja, sprevádzané priamym falšovaním histórie. 
V osvetľovaní problému slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov 
XIX. stor. tomu slúžia všetky buržoázne koncepcie, ktoré vydávajú toto 
hnutie za akési „celonárodné”, beztriedne hnutie, za boj celého slovenského 
národa za rovnaké ciele, za svoje národné práva. Takáto je aj Rapantova 
koncepcia slovenského národného hnutia.44 Toto hlásanie harmónie tried
nych záujmov v spoločnom národnom boji ani u Rapanta nie je náhodné. 
Ono je vyskúšanou zbraňou buržoázneho nacionalizmu, na platforme kto
rého stojí aj D. Rapant.

39 Tamže, 314.
49 Tamže, 312.
41 J. V. Stalin, Otázky leninizmu, Bratislava 1948, 652.
« Tamže, 652.
43 Tamže, 652.
44 Porovnaj už citovanú jeho tézu o vytvorení jednotného národa s rovnakými právami 

a povinnosťami ako o cieli slovenského národného hnutia, ako aj jeho tvrdenie, že 
to sa dosiahlo v polovici XIX. stor., t. j. v buržoáznej revolúcii.
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Rapantov buržoázny nacionalizmus sa najzreteľnejšie prejavil v jeho 
hodnotení tzv. „slovenského povstania r. 1848-49.” Boj vodcov slovenského 
národného hnutia proti maďarskej revolúcii, tejto poslednej bašte celo
európskej buržoáznodemokratickej revolúcie, objektívne posilňujúci hlavnú 
oporu kontrarevolúcie — habsburskú monarchiu a nepriamo aj ruský cáriz
mus, Rapant hodnotí ako spravodlivý boj za slobodu slovenského národa a 
podčiarkuje jeho veľký „národno-výchovný” význam.45 Zatiaľ, ako je dobre 
známe, klasici marxizmu-leninizmu, najdôslednejší demokratickí revolu
cionári roku 1848, Marx a Engels a po nich aj Lenin a Stalin, príkro od
súdili tento boj ako kontrarevotučný. Rapant vo svojom hodnotení stojí 
na úzkoprsom buržoáznonacionalistickom stanovisku. Marx, Engels, Lenin 
a Stalin pri tomto hodnotení vychádzali naopak, nie z formálneho stano
viska abstraktných práv, lež konkrétne zo stanoviska záujmov celoeuróp- 
skeho revolučného hnutia. „Jednotlivé požiadavky demokracie — učí V. L 
Lenin — medzi nimi i samourčenie, nie sú absolútne, ale čiastkou všeobec
ného demokratického (dnes: všeobecného socialistického) svetového hnutia. 
Možno, že v jednotlivých konkrétnych prípadoch odporuje čiastka celku, 
vtedy ju treba odvrhnúť.”46

Taká je veľmi stručne idealistická buržoáznonacionalistická koncepcia 
slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor. u D. Rapanta, 
ktorá sa stala, ako sme už povedali, súčasne vedúcou koncepciou celej slo
venskej buržoáznej historiografie. Nová, marxistická koncepcia tohto ne
obyčajne dôležitého a zložitého problému našich národných dejín musí 
sa nevyhnutne formovat v nezmieriteľnom principiálnom boji s týmito 
zásadne nesprávnymi a neobyčajne škodlivými názormi.

V tejto súvislosti celkom zákonite vzniká otázka, či sme už do dôsled
kov prekonali túto koncepciu buržoáznej historiografie a ak nie, v čom 
sa prejavuje jej vplyv a jej zvyšky.

Slovenská marxistická historiografia sa začala ako taká formovať až 
po oslobodení roku 1945 v podmienkach ľudovodemokratického štátu a 
najmä po víťaznom Februári 1948. Pravda, už dávno predtým poprední 
ideológovia a vedúci činitelia našej komunistickej strany, zaoberajúc sa 
jednotlivými úsekmi a problémami našich dejín, vyslovili správne marxis
tické stanoviská a závery k niektorým otázkam našich dejín. Na nich sa 
potom mohla úspešne ďalej rozvíjať práca historikov-marxistov. Niektoré 
z týchto záverov sa priamo týkali problému slovenského národného hnutia 
štyridsiatych rokov XDL stor. Tak napr. Viliam Široký roku 1939 
v článku Spoločný front Čechov a Slovákov za obnovenie ČSR, uverejnenom

45 D. Rapant, c. d., II, 1, 345. Nebujde iste bez zaujímavosti, ak sa na tomto mieste 
zmienime, v čom Rapant vidí príčiny neúspechu tzv. „septembrového povstania.” Popri 
celom rade príčin (povrchný a nevyberavý nábor dobrovoľníkov, medzi ktorých sa 
dostalo veľa „chamrade, vnútorne o vec samú nezaujatej a bez akéhokoľvek idealizmu”, 
zlý výstroj, nedostatočná podpora a diplomatická kolísavosť viedenskej vlády) za roz
hodujúcu považuje „nedostatočnú účasť slovenského ľudu” v povstaní (!) Túto správnu 
tézu však nerozvíja, naopak, vzápätí ju stavia na hlavu konštatovaním, že príčinou 
tejto neúčasti bola „národná neprebudenosť” a „hmotná zaujatosť”. Hlavnou prekáž
kou bola podľa neho „vzájomná vierovyznanská” nevraživosť medzi dvoma hlavnými 
vierovyznaniami, vládnúcimi na Slovensku, katolíckvm a evanjelickým.” C. d., II, I, 
343-34.

46 V. I. Lenin, Sočinenija XXII, 326.
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v časopise Rundschau v Bazileji, dotkol sa okrem iného aj otázky o slo
venskom národnom hnutí štyridsiatych rokov minulého storočia. V. Široký 
správne marxisticky hodnotil toto hnutie ako dôležitú etapu procesu for
movania slovenského národa, pričom vysoko vyzdvihol lásku slovenského 
ľudu k slobode, jeho túžby po „oslobodzovacom boji a po sociálnej spra- 

\ vodlivosti”. Súčasne však podčiarkol aj protiľudovú, kontrarevolučnú poli
tiku vodcov slovenského národného hnutia roku 1848-49. „Vodcovia slo
venského národného hnutia — písal súdruh Široký — hrali roku 1848, 
podobne ako ostatní vodcovia Slovanov v Rakúsko-Uhorsku, v priamom 
protiklade s jasnou túžbou národa kontrarevolučnú úlohu, keď sa postavili 
na stranu cisárskeho dvora Habsburgovcov proti maďarskej revolúcii.”4' 
Tieto slová súdruha Širokého v plnej miere platia aj dnes a je úlohou slo
venských historikov, aby z nich vychádzali pri hodnotení slovenského ná
rodného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia.

Zvýšená pozornosť otázke slovenského národného hnutia sa začala 
venovať v súvislosti s prípravami a priebehom storočného jubilea revolúcie 
roku 1848-49. Vcelku však možno povedať, že mladá slovenská marxistická 
historiografia sa pri tejto príležitosti nevyporiadala dôsledne ani s ne
správnou koncepciou buržoáznej historiografie, ani nerozpracovala novú, 
marxistickú koncepciu slovenského národného hnutia a národno-politických 
bojov roku 1848—49. Pri príležitosti jubilea, roku 1948 nevyšla žiadna roz
siahlejšia historická práca, ktorá by sa o to čo len pokúsila. A početné 
novinové a časopisecké články sa niesli všeobecne v spoločnom „jubilejnom” 
duchu, opakoval? staré známe veci i chyby. Iba časť z nich sa pokúšala riešiť 
také otázky, ako Ženy v prvom slovenskom povstaní roku 1848;48 Vojenské 
velenie slovenských revolucionárov pred sto rokmi;49 Vojenské organizácie 
našich revolucionárov z roku 1848,50 Hlavné katolícke postavy v slovenskom 
povstaní z roku 1848,51 a i., ukázať „nové”, podľa mienky autorov „dôležité” 
stránky histórie. Ba nechýbali ani úvahy na tému Či bolo slovenské národné 
povstanie pred sto rokmi podľa Biblie oprávnené ?52

Neboli by sme však spravodliví voči historickým faktom, keby sme ne- 
podčiarkli, že okrem takýchto článkov (ktorých však bola väčšina) sa ne
objavili aj serióznejšie články, state i štúdie z pera povolanějších a infor
movanejších autorov. Medzi nimi treba spomenúť predovšetkým monografie 
pokrokových slovenských literárnych historikov, poctivo hľadajúcich už 
y tom čase cestu k marxizmu, venované významným vodcom hnutia, Ľ. 
Štúrovi,63 J. M. Hurbanovi54 a M. M. Hodžovi,55 ako aj celej „štúrovskej 
generácii,56 ďalej menšie historické štúdie a populárne brožúrky z pera 
našich historikov, ako napr. Hospodárske a sociálne príčiny revolúcie r.

47 V. Široký, Za slastné Slovensko v socialistickom Československu, Bratislava 1952, 
42.

48 Slobodný rozhlas, 1948, 1099—1101, Autor H. Križanová.
48 Národná obroda, 1948, č. 73, 10. Autor K- Valachovič.
so Sloboda, 1948, č. 50, 3. Autor ten istý.
si Pútnik Cyrilometodějský, 1948, č. 19-21. Autor A. Filo.
52 P. Teriansky v Službe, 1948, č. 7-8, 120-135.
53 A. Mráz, Ľudovít Štúr, Bratislava, 1948, strán 59.
54 I. Kusý, J. M. Hurban, Bratislava 1948.
55 K. Rosenbaum, M. M. Hodia, Bratislava 1948, strán 68.
58 A. Matuška, Štúrovci, Bratislava 1948, strán 36.

384



184857 od Št. J a n š á k a, Nitrianske žiadosti r. 1848 (Vyhlásené 28. IV. 
1848 na Brezovej pod Bradlom)^8 od K. G o 1 á ň a, Program slovenského ná
roda r. 1848 (Žiadosti slovenského národa 10. V. 1848 v Lipt. Sv. Mikuláši)59 
od Fr. B o k e s a, Zrušenie roľníckeho poddanstva60 od Fr. L e d n ä r a, 
brožúra 100-ročná pamiatka slovenského povstania,61 ako aj niekoľko re
gionálnych almanachov.62

Bez toho, žeby sme podrobnejšie rozoberali jednotlivé spomenuté práce, 
pokúsime sa vystihnúť ich hlavné myšlienky a ukázať, v čom sú v porov
naní s idealisticko-nacionalistickou koncepciou slovenskej buržoáznej 
historiografie krokom vpred, príp. v čom sa ich autorom ešte nepodarilo 
prekonať túto koncepciu, v čom sa prejavil jej vplyv a zvyšky.

Spomenuté práce, alebo aspoň ich veľká väčšina, spájajú už otázku 
o „slovenskom povstaní roku 1848-49”, ako aj celého národného hnutia 
s prenikavými zmenami v sociálno-ekonomickom živote Slovenska toho 
obdobia, s rozkladom feudalizmu a rozvojom kapitalizmu, hodnotia toto 
hnutie ako dôležitú etapu procesu formovania slovenského národa. í keď 
sa jednotliví autori pri riešení otázky sociálno-ekonomických príčin slo
venského národného hnutia nedostávajú spravidla ďalej od všeobecného 
konštatovania rozkladu feudalizmu a rozvoja kapitalizmu, vzniku buržoázie 
a proletariátu, podčiarkovania celkového nízkeho stupňa rozvoja týchto 
procesov, predsa už samotné takéto nastolenie otázky svedčí o tom, že naši 
pokrokoví historic i a literárni historici sa v tom čase oboznámili sp základmi 
historického materializmu a začali uplatňovať niektoré jeho zásady vo svo
jej práci. Toto bol v porovnaní s buržoáznou historiografiou nesporne veľký 
krok k správnemu riešeniu otázky o slovenskom národnom hnutí štyridsia
tych rokov XIX. s tor. Súčasne to bol aj veľmi vážny úder celej buržoáznej 
nevededkej koncepcii tohto problému, zasadený v jej najslabšom mieste: 
v idealistickom výklade koreňov, príčin i samej podstaty slovenského ná
rodného hnutia. Vcelku možno teda povedať, že spomínané práce svedčia 
o tom, že v tomto smere, t. j. v nesprávnom idealistickom chápaní koreňov 
národného hnutia, bola Rapantova buržoázna koncepcia v podstate preko
naná.

Žiaľ, toto nemožno ani zďaleka povedať o ostatných stranách vedúcej 
koncepcie buržoáznej historiografie, najmä nie o jej falošných, nacionalis
tických kritériách a záveroch v hodnotení kontrarevolučného boja sloven
ského národného hnutia roku 1848-49. Pre všetky uvedené (a tak isto pre 
tu nespomenuté) práce, či už je reč o spomínaných monografiách našich 
literárnych historikov, či už o štúdiách a článkoch historikov, alebo napokon 
o jubilejných článkoch, je typická snaha postaviť tento boj do najkrajšieho 
svetla, ukázať ho ako revolučný boj za slobodu, alebo aspoň ospravedlniť 
ho jednostranným poukazovaním na vtedajšiu situáciu, najmä na chyby

57 Bratislava, 1948.
58 Bratislava, 1948.
59 Bratislava, 1948.
89 Roľnícka osvetová služba, 1948, č. 15. PPPR Bratislava.
61 Bratislava, Grafia, 1948, Autor neuvedený.
62 Zore nad Kriváňom, red. J. Lenko, L. Sv. Mikuláš 1948; Revolučné roky meruôsme 

v Gemeri, red. O. Laciak—Sliva; Almanach východného Slovenska, red. E. Dolinka 
a I. Vindiš, Košice 1948 a i.
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maďarských revolucionárov v národnostnej otázke. Netreba azda znova 
podčiarkovať, že takéto hodnotenie nie je správne a takéto snahy nevy
hnutne vedú, či autor chce alebo nie, k skĺznutiu na stanovisko .buržoáznej 
historiografie v tejto otázke, t. j. na pozície buržoázneho nacionalizmu, 
nehovoriac už o tom, že vo všetkých týchto prípadoch ide vlastne o pokus 
revidovať názory klasikov marxizmu-leninizmu na túto otázku.

To sa veľmi jasne a zreteľne prejavilo napr. v článku Ako posudzovať 
slovenské udalosti z r. 1848 -49?,63 uverejnenom v časopise Nové slovo. 
Autor tohto článku, „vyvracia” názory Marxa, Engelsa, Lenina i Sta
lina a píše: „Vnútorný obsah povstania (ľudové zameranie hnutia, 
pokrokový program sociálny, triedna štruktúra slovenského kolek
tívu v dobe Štúrovej) svedčí o tom, že slovenské povstanie nebolo 
nijakou kontrarevolúciou.” A aby sa hádam nepovedalo1, že nie je 
„marxista”, hneď dodáva, že Marx vlastne nenapísal o Slovanoch nič zlého, 
že „všetky” „famózně” výroky pochádzajú od Engelsa. No a Engels sa proste 
mýlil. Veď „v dobre zasvätených marxistických kruhoch (!) sa vie, že tieto 
výroky o úlohe Slovanov v povstaní roku 1848-49 boli revidované už pred 
prvou svetovou vojnou a zvlášť po nej...” Kým ? No predsa „maďarským 
marxistom (!) Ervínom Szabóom”. Áno, tým istým E. Szabóom, o ktorom 
je dobre známe, že práve v hodnotení revolúcie roku 1848-49 stál na ne
správnom, nemarxistickom, sociálnodemokratickom stanovisku, v rozpore 
s názormi Marxa a Engelsa, tým istým E. Szabóom, v prácach ktorého sú 
„vážne a zásadné omyly.”64 No toto všetko, zdá sa, autorovi spomenutého 
článku vôbec nevadí.

Rozhodnejšie výdatnejším, a povedané priamo, rafinovanejším, a preto 
tým nebezpečnejším prameňom falošných názorov na boj vodcov sloven
ského národného hnutia roku 1848-49 než spomenutý článok bola kniha 
Juraja Pokorného Zvon slobody ktorá vyšla v jubilejnom roku 1948 
ako jediná rozsiahlejšia historická práca a ktorá mala veľký ohlas a neza
slúžene si získala povesť „marxistického” diela.66 Juraj Pokorný, vlastným 
menom Záviš Kalandra, popravený trockistický zradca a špión, tiež reviduje 
Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina, tiež vydáva kontrarevolučný boj vodcov 
slovenského národného hnutia za pokrokový, no robí to oveľa rafinova
nejšie a maskované. Ako každý trockista i on operuje citátmi z klasikov 
marxizmu-leninizmu, skrýva sa za „marxistické” frázy. Kalandra na rozdiel 
od iných autorov začleňuje slovenské udalosti roku 1848-49 do širšieho 
európskeho rámca, poukazuje na revolučné ľudové hnutie za sociálne po
žiadavky, stavia ho proti nacionálnemu hnutiu ideológov buržoázie atď. 
No toto všetko nerobí preto, aby správne marxisticky zhodnotil celé ná
rodné hnutie, ale aby urobil dojem marxistickej koncepcie, aby si získal 
dôveru čitateľa a potom postavil všetko na hlavu protimarxistickými, na
cionalistickými závermi. Tak v závere svojej práce celkom ospravedlňuje 
kontrarevolučný boj vodcov slovenského národného hnutia, všetku vinu 
zvaľuje na Kossutha a veľmi rafinovane dokonca i na Marxa a Engelsa.67

63 Nové slovo, 1948, 577-8.
64 Jozef Révai, Marx a madarská revolúcia, Bratislava 1952, 5.
65 Juraj Pokorný, Zvon slobody, Bratislava 1948.
66 Porovnaj početné recenzie v rozličných odborných časopisoch a v inej tlači.
67 Porovnaj str. 107—108.
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Pritom sa oháňa známym citátom z Leninovej práce Kritické poznámky 
k národnostnej otázke, že „pokrokové je prebudenie más z feudálneho spán
ku, ich boj proti každému národnostnému útlaku”.68 Tieto Leninove slová 
boli vyslovené v celkom inej súvislosti a platili pre celkom inú historickú 
situáciu. Nasilu ich „priliepať” na udalosti, pre správne pochopenie a hod
notenie ktorých Lenin vyslovil úplne opačné, no jedine správne revolučné 
•kritérium, ktoré sme uviedli vyššie v súvislosti s kritikou Rapantovej kon
cepcie, znamená úmyselne fetišizovať, prekrúcať tieto správne Leninove 
slová a myšlienky. Ale to je typické pre všetkých trockistov.

Tak stojí otázka hodnotenia kontrarevolučného nacionálneho boja roku 
1848-49 v našej literatúre, ktorá vyšla pri príležitosti storočného jubilea 
revolúcie roku 1848. Vidíme, že v tomto mladá, rodiaca sa marxistická 
slovenská historiografia ostala vo vleku iburžoáznonacionalistickej koncep
cie, kriticky sa s ňou nevyporiadala, naopak, objektívne ju podporovala, 
ospravedlňovala a ďalej rozvíjala. Nemalú zásluhu na tom má priama škod- 
covská činnosť niektorých trockistických, buržoáznonaeionalistických ne
priateľov marxizmu.

Nevyporiadaíi sme sa pri tejto príležitosti ani s ostatnými stranami 
vedúcej koncepcie buržoáznej historiografie v riešení otázky slovenského 
národného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia, ako je napr. pri 
kritike Rapantových názorov spomínané nedoceňovanie aktívnej revoluč
nej úlohy ľudových más na jednej strane a preceňovanie úlohy a významu 
ideológov rodiacej sa slovenskej buržoázie na druhej strane, ich idealizácia, \ 
preceňovanie nacionálneho momentu, národnostného boja, predstavovanie 
tohto boja ako nejakého „celonárodného”, beztriedneho boja, zastieranie 
hlbokých triednych rozporov medzi ideológmi buržoázie a vodcami národ
ného hnutia a revolučnými ľudovými masami, ako aj zastieranie a zmazá
vanie určitej názorovej a taktickej diferenciácie a rozporov v samotnom 
tábore slovenskej buržoázie a maloburžoáznej inteligencie atď. Iba niektoré 
články našich pokrokových historikov upozornili na tieto otázky vyzdviho
vaním ľudového hnutia a pokusov radikálne-demokraticky orientovaných 
predstaviteľov slovenskej maloburžoáznej inteligencie stať si na čelo tohto 
hnutia. Takými boli predovšetkým niektoré články K. Goláňa, v ktorých 
sa už jasne zračí jeho úprimná snaha pristupovať k veci z marxistického 
hľadiska, ako aj prvé úspechy v tomto smere.

Na druhej strane sa však už v tom čase prejavili niektoré nesprávne 
a pomýlené tendencie, ktoré sa prejavujú, žiaľ, podnes.

Máme na mysli predovšetkým časté mechanické analógie medzi uda
losťami okolo roku 1848-49 a našou súčasnosťou. Tak napr. vo väčšine 
jubilejných článkov roku 1948 sa robili analógie medzi „povstaním” z roku 
1848 a Slovenským národným povstaním roku 1944, písali sa články s ti
tulkami „1848—1944,” zavádzal sa termín „prvé slovenské povstanie” (t. j. 
roku 1848-49) a „druhé” slovenské povstanie (t. j. Slovenské národné 
povstanie), robila sa analógia medzi Žiadosťami slovenského národa z 10. 
mája 1848 a novou ľudovodemokratickou ústavou ČSR z 10._mája 1948 atď. 
V širšom zmysle, najmä v našej propagandistickej literatúre, začali sa tieto 
analógie prejavovať v snahe hľadať korene všetkých výdobytkov nášho

68 V. I. Lenin, Sočinenija XX, 18.
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ľudovodemokratického zriadenia, diktatúry víťaznej robotníckej triedy 
v slovenskom národnom hnutí štyridsiatych rokov XIX. stor., či už išlo 
o socialistickú industrializáciu Slovenska alebo o pozemkovú reformu, t. j. 
socialistické riešenie agrárnej otázky a pod. Takéto názory, ktoré stre
távame ešte aj dnes, odrazili sa aj v dielach časti našich historikov. Napr. 
K. Goláň v úvode k zostavenému sborníku dokumentov Rok 1848 v pamä
tiach súčasníkov89 píše: „Dnes vidíme jasne, že revolučné zmeny v štruk
túre našej spoločnosti, umožnené novým hospodárskym vývinom, mali svoje 
korene hlboko v pôde meruôsmeho roku, ktorý sa nám takto v hrubej 
historickej skratke predstavuje ako zjednodušená prítomnosť.”70

Nie sme proti historickým porovnaniam všeobecne. Tieto veľmi často 
a úspešne používajú napr. aj sovietski historici — pedagógovia, ich význam 
sa osobitne podčiarkuje v sovietskej metodike prednášania histórie a pod. 
A ani nechceme upierať slovenskému národnému hnutiu štyridsiatych rokov 
XIX. stor. v období pred revolúciou roku 1848 jeho vcelku nesporne pokro
kový charakter a veľký dejinný význam. Sme však zásadne proti historic
kým analógiám, ktoré rozmazávajú triedny charakter tak tohto hnutia, ako 
aj nášho súčasného boja za vybudovanie socializmu, ktoré stierajú hranice 
medzi kapitalizmom a socializmom, medzi buržoáziou a proletariátom, sme 
proti idealizácii a fetišizovaniu sociálno-hospodárskeho i politického pro
gramu slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia 
a jeho vodcov. Takéto analógie vedú totiž k falošnému aktualizovaniu a 
modernizovaniu histórie, k premietaniu prítomnosti do minulosti a k ná
silnému spájaniu minulosti s úlohami prítomnosti. Ako je známe, takéto 
„zbližovanie toho, čo zbližovať nemožno”,71 bolo jednou zo základných črt 
Pokrovského antimarxistickej historickej koncepcie, podrobenej na sklon
ku tridsiatych rokov v Sovietskom sväze ostrej kritike a revízii. Podobné 
tendencie sa v tej alebo inej miere a forme prejavili aj v mladej marxistickej 
historiografii iných ľudových demokracií, napr. v maďarskej.72

U nás tieto snahy vo veľkej miere súvisia okrem spomínanej tendencie 
všeobecne preceňovať úlohu rodiacej sa buržoázie a jej ideológov, ako aj 
preceňovať a idealizovať samotný sociálny a ekonomický program sloven
ského národného hnutia aj s nesprávnym chápaním dôležitej a zodpovednej 
úlohy našej marxistickej historiografie — objavovať a prehodnocovať po
krokové tradície našich národných dejín.73 V prílišnej snahe vyzdvihovať 
pokrokové dedičstvo našich dejín sa totiž často jednostranne vyzdvihujú 
klady jednotlivých historických dejateľov a ich programov, pričom sa neraz 
zámerne mlčí o triednej obmedzenosti ich spoločenských náhľadov, o ich 
nedostatkoch a chybách. Robí sa to predovšetkým tak, že sa proti všetkým 
zásadným požiadavkám dialektickej metódy bádania vytrhávajú z diela 
jednotlivé pekné a výrazné citáty a na nich sa buduje celá koncepcia a

69 Bratislava, 1951.
70 C. d., 5.
71 Porovnaj sborník Protiv istoričeskoj koncepcii M. N. Pokrovskogo, časť 1, 52. časť 2,

9, a. i., Moskva 1939—1940.
72 Porovnaj Erik M o 1 n á r, Madarské dejepisectvo od oslobodenia, jeho úspechy, ne

dostatky a najnaliehavejšie úlohy. Historický sborník SAV, roč. X, 387.
73 Keďže touto, závažnou otázkou sa mienime špeciálne zaoberať na inom mieste,

dotkneme sa jej tu iba veľmi stručne.
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historické hodnotenia. A celkové historické začlenenie osobnosti alebo 
problému „do určitého historického rámca”, čo — ako zdôrazňoval V. I. 
Lenin — je „bezpodmienečnou požiadavkou marxistickej teórie pri rozbore 
akejkoľvek sociálnej otázky”,74 sa proste ignoruje. Na takéto nemarxistické 
metódy mnohých našich literárnych historikov a historikov nedávno po
ukázal J. Tibenský.75 Jeho zásadné kritické pripomienky považujeme za veľ
mi správne a aktuálne a plne sa s nimi stotožňujeme. Plne súhlasíme aj 
s jeho záverom, že „snahy našej historickej a literárno-historiekej vedy 
vychovávať k národnej hrdosti a socialistickému vlastenectvu nesmú byť 
v rozpore s prvoradým poslaním našich vied, podať vedecký obraz o záko
nitosti našich dejín”.76

Rok 1948, rok historického víťazstva československého pracujúceho 
ľudu, bol významným medzníkom v celom našom živote. I pre slovenskú 
historickú vedu znamenal počiatok nového obdobia, obdobia stále dôsled
nejšieho uplatňovania marxisticko-leninského učenia vo vedecko-výskum
nej práci a na tomto základe nového rozmachu našej marxistickej histo
riografie.

V súvislosti s postupným prekonávaním koncepcií buržoáznej historic
kej vedy v hodnotení jednotlivých kľúčových otázok našich národných dejín, 
bolo prekonané aj buržoáznonacionalistické chápanie a vykladanie kontra- 
revolučnéiho boja vodcov slovenského národného hnutia v revolučnom roku 
1848-49. Nemalú zásluhu na tom majú sovietski historici, zaoberajúci sa 
dejinami slovanských národov v revolúcii roku 1848, najmä I. I. Udaľcov, 
ktorý vo svojich prácach, ako aj pri svojich viacerých návštevách u nás 
v prednáškach a besedách hodnotil tieto udalosti zo zásadných marxistic
kých pozícií.77

O prekonaní koncepcie buržoáznej historiografie v otázke charakteru 
boja vodcov slovenského národného hnutia roku 1848-49 svedčia aj novšie 
práce o slovenskom národnom hnutí a jeho vedúcich postavách, ako sú 
štúdia maďarského marxistického historika E. A r a t ó a Sociálne motívy 
slovenského národného hnutia v r. 1845-48”,78 preložené do slovenčiny, po
pularizačná štúdia českého historika J. Linharta Ľudevít Štúr,79 spo
mínaný G o 1 á ň o v úvod k sborníku Rok 1848 v pamätiach súčasníkov, 
úvodná štúdia J. Špitzera k novému vydaniu Štúrových rečí a statí,80 
niektoré menšie články rozličných autorov, ako aj príslušné partie v nových 
učebniciach československých dejín pre stredné školy.81

74 V. I. Lenin, Sočinenija XX, 373.
75 V recenzii knihy M. Gašparíka Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského 

národného života v Historickom časopise SAV, гос. I (1953), č. 4, 721.
76 Tamže, 721.
77 Máme na mysli predovšetkým prednášku I. I. Udaľcova Slovenské národy rakúskej 

ríše v revolučnom hnutí roku 1848 vo výskumoch sovietskych historikov, prednesenú 
v Bratislave 10. febniára 1949. Pozri sborník Revolučné dedičstvo rokov 1848—49, 
Bratislava 1951, 74-85.

78 E. Arató, Sociálne motívy slovenského národného hnutia v r. 1845-48, Martin 1952.
79 J. Linhart, Ľudevít Štúr, Praha 1952.
so Ľ. Štúr, Reči a state. Vyšlo ako 21. zväzok Hviezdoslavovej knižnice, Bratislava 1952.
si Dejiny ČSR. Učebný text pre IV. triedu gymnázií a pedagogických gymnázií. Bra

tislava 1952; Dejiny ČSR, II. Učební text pro 10. postupní ročník jedenáctileté střední 
školy a školy pedagogické, Praha 1954.
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Bez toho, žeby sme sa na tomto mieste podrobnejšie zaoberali spo
menutými prácami,82 zdôrazníme, že všetky jednoznačne hodnotia vystú
penie vodcov slovenského národného hnutia proti maďarskej revolúcii ako 
kontrarevolúciu.

V boji proti buržoáznej koncepcii slovenského národného hnutia šty
ridsiatych rokov XIX. stor. za správne hodnotenie tejto dôležitej etapy 
našich národných dejín je toto ďalší významný úspech našej (a taktiež 
českej i maďarskej) marxistickej historiografie a ďalšia vážna porážka 
buržoáznych, nacionalistických náhľadov.

Tento boj však v žiadnom prípade nemožno považovať za skončený a 
problém slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov minulého sto
ročia z pozícií marxizmu-leninizmu za dôsledne vyriešený. Ešte celý rad 
otázok súvisiacich s týmto problémom ostáva z marxistického hľadiska 
vôbec neriešený. A v riešení mnohých otázok vplyv starej buržoáznej kon
cepcie priamo bráni dôjsť k správnym záverom a hodnoteniu. Taká je 
predovšetkým otázka triednej podstaty sociálno-ekonomického programu 
vodcov slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor., otázka, 
ú akej miere tento program odzrkadľoval záujmy slovenského pracujúceho 
ľudu, otázka metódy boja za uskutočnenie tohto programu. Ďalej otázka 
hodnotenia úlohy vodcov hnutia — ideológov mladej nastupujúcej sloven
skej buržoázie, kde podľa našej mienky často skízame k preceňovaniu, ba 
i k idealizácii. Na druhej strane otázka hodnotenia ľudového hnutia, revo
lučného národnooslobodzovacieho hnutia más, ktoré naopak nedoceňujeme, 
v čom sa okrem zvyškov spomínaných buržoáznonacionalistických náhľadov 
prejavujú aj vplyvy sociáldemokratizmu. Takou je ďalej otázka o náhľa- 
dových diferenciách medzi jednotlivými predstaviteľmi národného hnutia, 
predstaviteľmi slovenskej maioburžoáznej inteligencie, otázka monolitnosti 
alebo existencie rozličných prúdov a smerov v hnutí. Napokon takou je aj 
otázka celkového hodnotenia slovenského národného hnutia pred rokom 
1848 a roku 1848-49. Táto sa všeobecne rieši tak, že sa celé hnutie hodnotí 
kladne, iba roku 1848-49 sa poukazuje na „objektívnu” kontrarevolučnosť 
boja jeho vodcov. Alebo sa zámerne jednostranne podčiarkuje pokrokový 
a „demokratický” charakter hnutia v prvom období a iba skúpo sa hovorí 
o období druhom, pričom zjavná protirečivosť takéhoto hodnotenia sa obchá
dza rozpačitým mlčaním namiesto toho, aby sa kľúč pre objasnenie zdanli
vého protirečenia medzi celkovo pokrokovým charakterom národného^ hnutia 
do roku 1848 a jeho kontrarevolučným charakterom V revolúcii roku 1848- 
49 dialekticky hľadala v protirečivosti samotnej spoločenskej triedy, ktorá 
je jeho hegemónom.

V ďalšej časti nášho príspevku sa chceme pokúsiť o predbežné riešenie 
týchto otázok aspoň v základných črtách.

* * *

Slovenské národné hnutie štyridsiatych rokov XIX. stor. bolo dôsled
kom prenikavých zmien v samotnej sociálno-ekonomickej štruktúre Slo
venska na konci XVIII. a v prvej polovici XIX. stor.

*2 O knihe E. Aratóa podrobnejšie pozri v našej rezencii v Historickom časopise SAV, 
roč. I (1953), č, 709—714.
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Toto obdobie v dejinách Slovenska i celého Uhorska je charakterizo
vané hlbokou krízou a rozkladom celého feudálneho systému. No tento 
proces, ako zdôrazňujú klasici marxizmu-leninizmu, je súčasne procesom 
utvárania novej kapitalistickej štruktúry spoločnosti, ktorá sa rodí a for
muje v lone starého feudálno-nevoľníckeho zriadenia. „Ekonomická štruk
túra kapitalistickej spoločnosti vznikla z ekonomickej štruktúry feudálnej 
spoločnosti. Rozklad feudálnej spoločnosti uvoľnil prvky kapitalistickej 
spoločnosti.”83

Rozvoj kapitalizmu na Slovensku, ktorý prebiehal tak v oblasti prie
myslu, ako aj v oblasti poľnohospodárstva, priviedol k zrodu nové spolo
čenské triedy, antagonistické protirečenia a nezmieriteľný triedny boj 
ktorých je hlavnou náplňou buržoáznej spoločnosti, ktorá zamieňa starú 
feudálnu spoločnosť — buržoáziu a proletariát. Ani Slovensko vo svojom 
vývine netvorilo výnimku z tohto všeobecne platného pravidla.

Rozvoj kapitalizmu na Slovensku a v celom Uhorsku v prvej polovici 
XIX. stor. však narážal na neobyčajne veľké prekážky, ktoré i keď priro
dzene nemohli zastaviť tento objektívne zákonitý proces, aspoň ho značne 
zabrzdili. To sa prirodzene nemohlo neodraziť aj na celkovom stupni sociál- 
no-ekonomického vývinu krajiny v skúmanom období, na zrelosti spoloč
nosti a jej jednotlivých tried. Napriek tomu, že v tridsiatych až štyridsia
tych rokoch XIX. stor. sa aj na Slovensku začína uskutočňovať prechod 
od nižšieho, manufakturného štádia rozvoja kapitalizmu k vyššiemu, t. j. 
ku kapitalistickej fabrike, ani slovenská buržoázia ani proletariát sa pred 
rokom 1848 nesformovali v organizované spoločenské triedy. Nemalú zá
sluhu na tom má skutočnosť, že v podmienkach národnostného útlaku roz
voj kapitalizmu na Slovensku predovšetkým posilnil cudzonárodnú (nemec
kú, maďarskú), a nie národnú buržoáziu. To však nezmená, že pred rokom 
1848 nebolo slovenskej buržoázie a slovenského proletariátu, resp. spolo
čenských vrstiev, ktoré reprezentovali záujmy týchto- tried. K slovenskej 
buržoázii treba nesporne zarátať všetkých drobných podnikateľov a výrob
cov, remeselníkov, obchodníkov, bohatých gazdov, krčmárov atď. Ideológom 
tejto nerozvitej buržoázie je slovenská maloburžoázna inteligencia, i keď 
mnohokrát plebejská svojím pôvodom, no buržoázna svojím spoločenským 
postavením a snahami. K slovenskému proletariátu treba pripočítať ná
mezdných robotníkov manufaktúr a fabrík, proletárske vrstvy drobných 
roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov. Celkový nízky stupeň rozvoja 
kapitalizmu, slabosť a politická neorganizovanosť buržoázie a proletariátu 
podmienili aj nerozvitosť triedneho boja.

Proces rozkladu a likvidácie feudalizmu, vzniku a rozvoja kapitalizmu 
je podľa učenia klasikov marxizmu-leninizmu súčasne procesom združova
nia ľudí v národy.84

Ako vieme, tento proces neprebiehal vo všetkých krajinách rovnako. 
Kým napr. v západnej Európe utvorenie národov znamenalo súčasne ich 
premenu na samostatné národné štáty,85 na „čisto národné štáty bez ná
rodnostného útlaku”,86 v strednej a východnej Európe sa ešte pred vznikom

83 K. Marx, Kapitál I, Praha 1953, 754.
84 J. V. Stalin, Spisy II, Bratislava 1950, 309.
85 Tamže, 310.
86 J. V. Stalin, Spisy V, Bratislava 1952. 44.
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buržoáznych národov vytvárajú „národnostné štáty s jedným vyspelejším 
národom na čele a s inými menej vyspelými národmi, ktoré sú politicky 
a neskôr aj hospodársky podriadené panujúcemu národu”.87 Typickým 
príkladom takéhoto štátu bola Rakúsko-uhorská monarchia Habsburgovcov, 
súčasťou ktorej bolo aj Slovensko. Aj na ňu sa vzťahujú slová J. V. Stalina, 
že „národnostné štáty na východe sa stali kolískou národnostného útlaku, 
ktorý splodil národnostné konflikty, národné hnutia, národnostnú otázku 
a rozličné spôsoby jej riešenia”.88

Proces formovania národa v podmienkach národnostného útlaku teda 
nevyhnutne vedie k národnostným konfliktom, k národnému hnutiu. J. V. 
Stalin, s menom ktorého je spojené vyriešenie národnostnej otázky, jednej 
z najzložitejších otázok v dejinách ľudstva,89 spája otázku vzniku národ
ných hnutí utláčaných národností s rozvojom kapitalistických vzťahov 
u nich a s formovaním národnej buržoázie, ktorá je hlavnou účinkujúcou 
osobou týchto hnutí. Súčasne upozorňuje na dva neobyčajne závažné mo
menty: že národnostný boj v podmienkach vzmáhajúceho sa kapitalizmu 
nie je bojom medzi národmi ako celkami, ale medzi vládnúcimi triedami 
panujúcich a odstrčených národov a že buržoázii utláčanej národnosti, 
ktorá je nútená hľadať pre svoj boj oporu v ľudových masách, obyčajne 
sa podarí vtiahnuť ich do tohto boja, keďže aj oni trpia národnostným 
útlakom; vtedy národnostný boj dostáva navonok „celonárodný” ráz, no vo 
svojej podstate vždy ostáva bojom buržoázie, ktorý je prospešný a výhodný 
najmä pre ňu. Tieto upozornenia, ktorým sa často nevenuje patričná po
zornosť, majú prvoradý význam pre správne marxistické hodnotenie každé
ho národného hnutia epochy vzmáhajúceho sa kapitalizmu, teda aj sloven
ského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor.

Národné hnutie rozličných národov, v rozličných obdobiach sa vzájom
ne líšia istými špecifickými črtami, ktoré sú podmienené konkrétnymi 
historickými podmienkami rozvoja jednotlivých národov. „Obsah národ
ného hnutia — zdôrazňoval J. V. Stalin — nemôže byť všade rovnaký: úplne 
ho určujú rozličné požiadavky, ktoré hnutie kladie ... V rozmanitých po
žiadavkách sa neraz zračia rozmanité črty, charakterizujúce národ vôbec 
(jazyk, územie a i.).”90

Aj slovenské národné hnutie štyridsiatych rokov malo svoje špecifické 
črty. Jednou z nich bol už spomenutý fakt, že na čele samotného hnutia 
stáli maloburžoázne elementy a jeho ideológom bola maloburžoázna inteli
gencia, čo vyplývalo z celkového nízkeho stupňa sociálno-ekonomického 
a politického rozvoja Slovenska tých čias.

Neobyčajne dôležitou okolnosťou, ktorá špecifikovala celé slovenské 
národné hnutie, boli svojrázne, veľmi komplikované podmienky dvojitého 
národnostného útlaku, v ktorých sa toto hnutie rozvíjalo. Panujúcou ná
rodnosťou v celej Rakúsko-uhorskej monarchii boli Nemci. Nemecká 
buržoázia spolu s rakúskou byrokraciou za podpory cisárskeho domu Hab
sburgovcov rovnako utláčala a obmedzovala všetky nenemecké národnosti

87 Tamže, 44.
88 Tamže, 44.
89 G. M. Malenkov, Prejav na smútočnom zhromaždení na Červenom námestí 9. mar

ca 1953, Pravda z 10. marca 1953.
90 J. V. Stalin, Spisy II, Bratislava 1950, 313.
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— Čechov, Maďarov, Slovákov, Chorvátov a i., bola ich úhlavným nepriate
ľom. No Slovensko spolu s niektorými inými národnosťami nebolo začlenené 
do Rakúsko-Uhorska bezprostredne, ale prostredníctvom Uhorského krá
ľovstva, ako jeho súčasť. A keďže v Uhorskom kráľovstve sa panujúcou 
národnosťou stali Maďari, Slováci, podobne ako Chorváti, Rumuni a iné 
nemaďarské národnosti, ktoré boli zatlačené na pozície národností potla
čených, nachádzali sa pod dvojitým národnostným útlakom. Maďarská 
zburžoáznená šľachta totiž, ktorá v Uhorsku robila cestu rozvoju kapita
lizmu a hrala tak úlohu buržoázie, na jednej strane bojovala proti hospo
dárskym, politickým a národnostným ohraničeniam a útlaku zo strany 
vládnúcioh rakúskych (nemeckých) tried, stala sa vo vzťahu k ostatným 
nemaďarským národnostiam Uhorska takým istým utláčateľom ako aj vlád- 
núce rakúske triedy. Ba čo viac, vášnivá, šovinistická politika národnej 
asimilácie, ktorú uskutočňovali maďarské vládnúce triedy, ukázala sa pre 
slovanské národy Uhorska oveľa bezprostrednejšou a citeľnejšou ako rafi
nované metódy politiky národnostného útlaku, uskutočňovanej Metterni- 
chom, týmto „pavúkom-križiakom Svätej aliancie”,91 jedným z hlavných 
princípov ktorej bolo „držať každý z národov podrobených Rakúsku v po
slušnosti pomocou všetkých ostatných národov, nachádzajúcich sa v tej 
istej situácii”.92 Za takých okolností sa mohla pomerne ľahko vytvoriť situ
ácia, v ktorej slovenské národné hnutie, podobne ako aj hnutie ostatných 
slovanských národov Uhorska, sa svojím ostrím dbrátilo nie proti hlavnému 
nepriateľovi, t. j. rakúskemu absolutizmu, ale proti v svojej podstate rovna
kému národnému hnutiu maďarskému.

Z podmienok dvojitého národnostného útlaku okrem iného vyplýva aj 
ďalšia špecifická črta slovenského národného hnutia, ktorá súvisí so šovi
nistickou politikou národnej asimilácie, uskutočňovanej maďarskými na
cionalistickými vládnúcimi triedami: jeho zvláštny „jazykový”93 charakter. 
Slovenský jazyk ako jeden z príznakov národa hral v celom slovenskom 
národnom hnutí štyridsiatych rokov minulého storočia prvoradú úlohu. Boj 
za slovenčinu a jej slobodné používanie sa stal v týchto podmienkach osou 
celého politického a kultúrneho života, hlavným obsahom slovenského ná
rodného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor.

Spoločensko-politické náhľady a program ideológov a vodcov sloven
ského národného hnutia sa formovali v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 
XIX. stor. Tento proces nebol však ani zďaleka taký priamočiary a jedno
značný, ako ho zobrazovala buržoázna historiografia a filozofia a ako sa 
poväčšine zobrazuje podnes. Bez toho, žeby sme si robili ilúzie vyriešiť 
v danom príspevku túto neobyčajne zložitú otázku, pokúsime sa poukázať 
iba na niekoľko závažných momentov, ktoré majú principiálny význam pre 
jej riešenie, a teda aj pre pochopenie celého národného hnutia štyridsiatych 
rokov XIX. stor.

Tridsiate roky XIX. stor. prežívajú budúci vodcovia národného hnutia 
v Bratislave, kde sa v známej Literárnej jednote pri evanjelickom lýceu 
s celým zápalom svojich mladých sŕdc oddávajú literárnej, národnobuditeľ-

91 K. Marks i F. E n g e Г s, Sočinenija VII, 301.
92 K. Marks i F. E n g e Г s, Sočinenija VI, 38.
93 J. V. Stalin, Spisy II, Bratislava 1950.
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skej činnosti. Už zběžná analýza tejto činnosti a jej literárnych plodov, 
podopretá ešte osobnými spomienkami alebo spomienkami súčasníkov, nám 
ukazuje, pod vplyvom akých myšlienok a ideí sa formovali ich spoločensko- 
politické náhľady v tomto období. Je to predovšetkým Ján Kollár, na kto
rého národnobuditeľský program táto generácia priamo nadväzuje. Kollá
rova idea slovanskej vzájomnosti ako výraz snáh o formulovanie národného 
programu si plne podmanila členov Literárnej jednoty, ktorí ju robia osou 
celej svojej činnosti. No Ján Kollár sa pokúsil ako jeden z prvých aj o for
mulovanie revolučného národnooslobodzovacieho programu,94 programu 
revolučného protifeudálneho politického boja za slobodu a demokraciu. Ako 
sa stavia bratislavská mládež k tomuto programu? Tridsiate roky XIX. stor. 
v Európe sa niesli v znamení takých významných revolučných udalostí, ako 
bola francúzska Júlová revolúcia roku 1830, poľské povstanie roku 1830-31, 
prvé robotnícke povstania v Lyone (1831, 1834) a i. V samotnej habsburskej 
monarchii neustále vzrastala nespokojnosť rodiacej sa buržoázie s Metter- 
nichovým feudálno-reakčným režimom, zosilňovalo sa revolučné hnutie 
ľudových más, stále častejšie prepukávali roľnícke vzbury a povstania. Roku 
1831 prepuklo veľké roľnícke povstanie na samotnom Slovensku. Ako re
agovali na tieto udalosti budúci vodcovia slovenského národného hnutia? 
O tomto, žiaľ, vieme veľmi málo. Iba kusé zprávy rozličných prameňov 
svedčia o tom, že takmer všetci členovia bratislavskej Literárnej jednoty 
boli zapálení pre ideály slobody a voľnosti, sympatizovali s francúzskou 
revolúciou a poľským povstaním, niektorí aj s roľníckym povstaním na 
východnom Slovensku, prejavovali záujem o republikánsku formu štátneho 
zriadenia, ba mali údajne aj tajný revolučný spolok Vzájomnosť atď. Na 
formovanie ich svetonázoru, i keď silne determinovaného náboženskou 
ortodoxnosťou, zaiste mali aspoň aký-taký vplyv rozličné racionalistické 
myšlienkové smery a prúdy, ktorým, ako je známe, značne podliehal aj 
ich bezprostredný učiteľ profesor Juraj Palkovič.

Počiatkom štyridsiatych rokov badáme však vo vývine spoločensko- 
politických názorov ideológov slovenského národného hnutia ostrý obrat. 
Veľmi stručne by sa dal vyjadriť ako obrat od istého politického radikalizmu, 
na pozíciách ktorého na čas stáli, k liberalizmu, ba až k reakčnému kon
zervativizmu. Tento obrat je typický najmä u J. M. Hurbana, ktorý mal 
predtým k revolučnému radikalizmu údajne veľmi blízko. V jednom zo 
svojich listov A. H. Škultétymu z jesene 1840 Hurban neobyčajne jasne 
formuluje svoje zamietavé stanovisko k revolúcii, k „liberalizmu” (pod kto
rým on, ako aj ostatní jeho súčasníci rozumeli predovšetkým buržoázny 
revolučný radikalizmus) a hlásil sa otvorene k politickému konzervativizmu, 
k lojálnosti a poslušnosti voči monarchii. „Veďja ti („liberalisti” — V. M.) 
figu co svoboda jest; darmo со i nás v podozrení uvádějí. Proboha! zahoďte 
jestli ještě se motají a pletou mezi některými ty přepiaté fanatické treštivé, 
excentrické pochopy svobody, liberalismu a hloupstva polsko-francouz- 
ského! To jsou všecko handry a salva venia zasmrděné a nahnilé výmětky 
lumpactva, zhýralosti a kurevstva francouzského. Víme, co byli za motivy 
celé revoluce francouzské! a z větší částky i polské! Tak se národy nere-

94 Porovnaj К. Kosík, К některým otázkam národně osvobozeneckého boje českého 
lidu v XIX. století, Nová mysl 1954. č. 1, 51.
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formují, ale darebně zhumplují; v těch způsobích jest vždy krv těch nej
šlechetnějších z národu. My máme zapotřebí barvy jasno-nebeské, t. j. 
osvěty; a ne červené, t. j. katanství a šerhovství. My sme spokojeni s vládou 
dobrou naší, nebo můžeme lid osvěcovat, zmravňovat, vzdělávat, mezi nimi 
to království Kristovo rozšiřovat; jen jediné nás hněte a to jest maďa- 
rizmus.”95 A o- pár riadkov ďalej v tom istom liste ešte znova podčiarkuje: 
„My proti vládě naší nic nemáme; a proto se nadějeme, že nás nezavrhne. 
Abyť nás i zavrhla, předce nebudeme bouřit; nebo každá duše vrchnosti 
poddaná buď jak nás Pavel (apoštol — V. M.) upomína.”96

Podobný obrat vidíme aj u Ľ. Štúra. V jeho známej brožúre Das XIX. 
Jahrhundert und der Magyarismus97 nachádzame nielen kritiku osvieten
stva, francúzskych encyklopedistov a revolúcie, ale aj oslavu Viedenského 
kongresu, Svätej aliancie, zásady legitimity a otvorené prihlásenie sa k met
ternichovskému politickému konzervatizmu a spiatočníctvu. Je ťažko pres
ne povedať, pokiaľ ide v tomto prípade o vec Štúrových osobných sociálno- 
politických a filozofických náhľadov a pokiaľ o vec taktiky. (Štúr sa v tom 
čase uchádzal pri dvore o povolenie vydávať slovenské noviny.) Jedno je 
však isté, že odbaviť túto záležitosť iba ako vec taktiky by bolo vrcholne 
nesprávne, pretože mnohé tu formulované myšlienky a svetonázorové sta
noviská nachádzame ďalej rozvité v jeho neskorších prácach, najmä v diele 
Slovanstvo a svet budúcnosti.98

Jedným z málo bádateľov, ktorí poukázali na tieto svetonázorové roz
pory ideológov slovenského národného hnutia, bol D. Rapant. No jeho pokus 
vysvetliť ich výlučne ako dôsledok rozčarovania nad „dutosťou sloboďo- 
myseľných fráz maďarských”99 nás nijako nemôže uspokojiť. Podľa našej 
mienky korene tohto zjavu treba hľadať na jednej strane v samotnom proti
rečivom charaktere spoločenskej triedy, hlásateľmi záujmov ktorej sa Štúr, 
Hurban, Hodža a i. stávajú od začiatku štyridsiatych rokov, na druhej strane 
v reakčnej idealistickej Heglovej filozofii, ktorá, ako vieme, bola aristo
kratickou reakciou na francúzsky materializmus a francúzsku revolúciu 
XVIII. stor. a s ktorou sa naši dejatelia intenzívne začali oboznamovať — 
v jej najreakčnejšej pravohegeliánskej interpretácii — a plne jej podľahli 
práve na rozhraní tridsiatych a štyridsiatych rokov.

Otázkou protirečivosti charakteru slovenskej buržoázie štyridsiatych 
rokov XIX. stor. sa budeme podrobnejšie zaoberať ďalej. K otázke vplyvu 
Heglovej filozofie a najmä jeho reakčného filozofického systému na formoi- 
vanie společensko - p olitických náhľ ad o v vodcov slovenského národného 
hnutia na tomto' mieste aspoň toľko, že táto neobyčajne závažná otázka 
dejín našej filozofie nie je doteraz marxisticky osvetlená.100 A v niektorých 
najnovších prácach venovaných filozofii národného obrodenia sa otázka

95 List J. M. HUrbana A. H. Skultétymu zo dňa 3. októbra 1840. Archív SNM.
96 Tamže.
97 D as XIX. Jahrhundert und der Magyarismus. Eine Rechtfertigungsschrift des Ludwig

Štúr, Wien 1845.
98 O reakčných myšlienkach, obsiahnutých v tomto diele, sa zasa jednoznačne zdôrazňu

je, že vznikli v dôsledku hlbokého rozčarovania z neúspechu revolúcie.
99 D. Rapant, Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842. Diel I., 31.

190 Jedným z málo pokusov o riešenie tejto otázky, pokusom vcelku úspešným, je štúdia 
Ľ.Bakoša K ideovej závislosti Štúrovej filozofie dejín, Philosophies slovaca II-III, 
Bratislava 1947—1948.
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vplyvu Heglovej filozofie a ideovej závislosti našich dejateľov národného 
hnutia od nej rieši podľa našej mienky veľmi povrchne, jednostranne sa 
preceňuje vplyv dialektickej metódy, kým ideová závislosť od reakčnej 
filozofie sa iba objektivisticky konštatuje bez toho, žeby sa hlboko analy
zovali a správne zhodnotili jej dôsledky. V tomto smere čaká našich filo
zofov i historikov ešte veľa práce.

Společensko--politické náhľady ideológov a vodcov slovenského národ
ného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor. sa odzrkadľujú v sociálno- 
ekonomickom a politickom programe tohto hnutia a v boji za jeho usku
točnenie.

V našej súčasnej historickej i inej literatúre, ako aj v propagandistic
kých článkoch sa sociálno-ekonomický a politický program slovenského 
národného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia všeobecne hodnotí 
bezvýhradne ako reuolučný a demokratický.101 Boli dokonca pokusy hod
notiť tento program ako revolučnodemokratický a jeho štylizátorov ako 
revolučných demokratov.102 No tieto pokusy sa nestretli u odborníkov 
s porozumením.

Takéto hodnotenie, ktoré vyplýva z dobrej snahy podčiarknuť pokro
kový charakter a veľký dejinný význam slovenského národného hnutia pred 
rokom 1848, nevystihuje správne charakter jeho programu, je nepresné, 
bráni nám pochopiť význam národnooslobodzovacieho boja slovenského 
ľudu tých čias, ako aj celú dialektickú zákonitosť rozvoja samotného ná
rodného hnutia až po jeho vyústenie v kontrarevolučnom boji roku 1848-49. 
Preto je toto hodnotenie nesprávne, nemarxistické.

čo vedie k takémuto nesprávnemu hodnoteniu? Myslíme, že sa veľmi 
nepomýlime, ak jeho príčiny zhrnieme do týchto troch bodov:

1. mylné chápanie a používanie termínov „demokrat”, „demokratický”, 
ktoré v marxistickej terminológii majú presne vymedzený význam;

2. nesprávne uplatňovanie a vykladanie často používanej tézy o „mla
dej buržoázii” a jej zdanlivo jednoznačne pokrokovom charaktere, prece
ňovanie významu nastupujúcej buržoázie, idealizácia jej predstaviteľov a 
nedoceňovanie historickej úlohy ľudových más a ich revolučného národno
oslobodzovacieho boja, v čom sa prejavuje práve najviac neprekonaný vplyv 
nacionalistickej koncepcie slovenskej buržoáznej historiografie, ako aj 
zvyšky sociáldemokratizmu;

3. posudzovanie ideológov a vodcov hnutia ako monolitného celku, bez 
vážnejších svetonázorových diferenciácií, ktoré bráni vidieť formovanie 
prípadných pokrokovejších náhľadov a programu, ako bol vedúci a oficiálny 
program vodcov hnutia.

V. I. Lenin vo svojich početných prácach, venovaných analýze rozlič
ných oslobodzovacích hnutí v Rusku i mimo neho, vždy veľmi presne dife
rencoval rozličné vrstvy a skupiny buržoázie, najmä však dve základné 
skupiny: liberálnu a radikálnu, demokratickú. Liberálna buržoázia, spojená 
tisícmi „ekonomických nitiek” s triedou veľkostatkárov, usiluje sa o po
krok, ale miernymi prostriedkami, bez násilia. Apeluje na ľud, ale nie preto,

101 Porovnaj k tomu aspoň spomínaný Spitzerov úvod k sborníku Reči a statí L. Štúra
a z početných propagandistických článkov aspoň článok E. Friša Historický prerod 

Slovenska v Pravde z 12. mája 1954.
102 Porovnaj úvodník Pravdy z 24. októbra 1953.
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aby ho vyzývala k odporu a vzbure, ale aby ho osvietila. Napokon liberálna 
buržoázia je vrcholne nespokojná s feudalizmom, no súčasne (a v určitých 
chvíľach dokonca viac) sa bojí revolučného ľudu. Preto je za také „refor
movanie” feudalizmu, ktoré ponecháva nedotknuté jeho hlavné piliere 
(feudálne vlastníctvo pôdy, monarchiu), a nie za revolučnú likvidáciu fe
udalizmu, za revolučné protifeudálne hnutie, schopné zvrhnúť monarchiu 
a zlikvidovať moc veľkostatkárov.

Naproti tomu demokrat verí v revolučné hnutie más, všemožne ho 
podporuje, jeho prostredníctvom chce zničiť všetky základy moci veľko
statkárov, monarchiu, urobiť koniec všetkému stredovekému, no nechápe 
význam a podstatu triedneho boja námezdných robotníkov proti kapitálu.

Vo svetle týchto kritérií ani požiadavky sociálno-ekonomického a po
litického programu slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. 
stor., formulované Ľ. Štúram, ani metódy boja za ich uskutočnenie nemô
žeme označiť za vyslovene demokratické. To však nijako neznamená, že by 
sme tým chceli zmenšovať ich historický význam a pokrokovú dejinnú 
úlohu. Pravda, Ľ. Štúr a jeho najbližší spolupracovníci sa vo svojom boji 
opierali o široké ľudové vrstvy. O slovenský dedinský ľud, maloburžoáziu 
a maloburžoáznu inteligenciu opreli celý svoj protifeudálny národný pro
gram. Toto bolo neobyčajne pokrokové riešenie zásadnej otázky celého 
národného hnutia. Na tejto zásadnej línii nemohli nič zmeniť ani dočasné 
odchýlky od nej, snahy hľadať spojenca medzi slovenskou šľachtou. Na
priek týmto skutočnostiam a napriek tomu, že túto líniu nevedeli domyslieť 
do jasne demokratických, revolučných dôsledkov, smerovala napokon ob
jektívne predsa len k demokratizácii nášho verejného života.

No orientácia na ľud, ako sme konštatovali, sama osebe ešte nie je 
dôkazom demokratického charakteru hnutia. Štúr a jeho najbližší spolupra
covníci sa neobracali k ľudu ako demokrati a revolucionári, ale skôr ako 
osvietenci a liberáli. V tom sa v mnohom priblížili českým osvietenskýim 
liberálom,103 Palackému, Jungmannovi, Čelakovskému a i. Keď hovoríme 
o Štúrovi a jeho spolupracovníkoch ako o osvietenských liberáloch, nijako 
tým nechceme prenášať na nich hodnotenie a kritériá, ktoré používame pre 
hodnotenie predstaviteľov liberálnej buržoázie druhej polovice XIX. stor. 
a najmä obdobia, keď v podmienkach rozvinutého triedneho boja proletariátu 
celá buržoázia ako trieda sa stáva reakčnou. Naopak, vychádzame z hľadiska, 
že v období pred rokom 1848 triedne protirečenia a triedny boj medzi prole
tariátom a buržoáziou nie sú u nás ešte vyostrené natoľko, aby tvorili hlavný 
rozpor danej epochy a že v tých podmienkach predstavitelia a ideológovia 
liberálnej buržoázie, ktorí sa ešte nestali priamymi exponentmi priemysel
ných kapitalistov, môžu hrať a objektívne i hrajú vcelku pokrokovú 
úlohu.™*

Termín „osvietenská liberálna buržoázia” zavádza v citovanej práci K. Kosík pre 
označenie vcelku pokrokovej liberálnej buržoázie v období pred rokom 1848.^ Jeho 
neobyčajne zaujímavá a podnetná práca bola veľmi cennou pomôckou pri tejto štúdii.

1(M Pritom si uvedomujeme, že mnohotvárnu a protirečivú osobnosť a činnosť Štúra, ako 
aj ostatných vodcov národného hnutia nemožno vtesnať do nejakých strnulých kate
górií (ako sa to do istej miery stalo v našej citovanej recenzii na knihu E. Aratóa) a že 
teda aj ich hodnotenie ako osvietenských liberálov je všeobecne platné iba v tomto 
presne vymedzenom zmysle.
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V. I. Lenin priamo varoval pred nesprávnym, úzko antihistorickým 
chápaním samotného pojmu „buržoa”, s ktorým nemožno mechanicky, bez 
ohľadu na dejinné epochy spájať vždy ziskuchtivú obranu záujmov vykoris
ťovateľskej menšiny. „Nemožno zabúdať — písal V. I. Lenin — že v tom 
čase, keď písali osvietenci XVIII. stor. (ktorých podľa všeobecnej mienky 
považujú za vodcov buržoázie), keď písali naši osvietenci zo štyridsiatych 
— šesťdesiatych rokov, všetky spoločenské otázky viedli k boju proti ne
voľníctvu a jeho zvyškom. Nové spoločensko-hospodárske vzťahy a ich 
protirečenia boli vtedy ešte v stave zárodku. Preto sa vtedy u ideológov 
buržoázie nijaká zištnost neprejavovala; naopak, tak na Západe, ako aj 
v Rusku celkom úprimne verili vo všeobecné blaho- a úprimne si ho priali, 
naozaj nevideli (čiastočne ešte ani nemohli vidieť) protirečenia v tom zria
dení, ktoré vyrastalo z nevoľníckeho.”105

Toto hodnotenie však v žiadnom prípade nesmie viesť k preceňovaniu 
a idealizácii, ktorá nám zastiera širší (a jedine správny!) pohľad na celé 
hnutie a došlo,va zatláča úplne do pozadia revolučné národnooslobodzovacie 
hnutie slovenského ľudu.

Program slovenského národného hnutia, formulovaný Ľ. Štúrom a jeho 
najbližšími spolupracovníkmi, zahrnoval v základných národných požiadav
kách požiadavky buržoáznej premeny krajiny. Také boli všetky požiadavky 
sociálno-ekonomické i kultúrnopolitické. Boj za uskutočnenie týchto po
žiadaviek napomáhal urýchľovať proces formovania slovenského buržoáz
neho národa, proces, ktorý bol objektívnou zákonitosťou historického roz
voja a napomáhal samotný rozvoj. Preto zohral v dejinách nášho národa 
významnú a pokrokovú úlohu. Programové požiadavky vodcov slovenského 
národného hnutia a boj za ich uskutočnenie v tej alebo inej miere zodpo
vedali aj záujmom a túžbam širokých más slovenského pracujúceho ľudu, 
predovšetkým roľníckeho, ktorý v priebehu celých dejín bojoval proti naj
rozličnejším existujúcim formám exploatácie a útlaku. V akej miere, kedy 
a ako, v ktorých konkrétnych bodoch týchto požiadaviek, to bude treba 
ukázať marxistickým rozborom celého programu hnutia, to je jedna z prvo
radých úloh každého bádateľa v tejto oblasti. A stupeň, v akej miere zod
povedali tieto požiadavky túžbam a záujmom ľudu, je súčasne najvážnejším 
kritériom pre hodnotenie stupňa pokrokovosti celého hnutia, jeho programu 
i vodcov.

Súčasne však treba vždy poukazovať na to, že všetky programové po
žiadavky a boj za ich splnenie bol výhodný predovšetkým rodiacej sa bur
žoázii, odrážal predovšetkým jej záujmy a požiadavky, že napokon záujmy 
a požiadavky slovenského pracujúceho ľudu a hlavne poddaného roľníctva 
šli oveľa ďalej za rámec buržoázneho programu, boli ozaj revolučné a de
mokratické, na rozdiel od najsmelších a najpokrokovejších požiadaviek ofi
ciálneho liberálno-buržoázneho programu hnutia. Toto- nevyhnutne musia 
potvrdiť všetky nové bádania, najmä v otázke revolučného národnooslobo
dzovacieho hnutia slovenského ľudu v epoche rozkladu feudalizmu a roz
voja kapitalizmu, jednou z neobyčajne významných etáp ktorého bolo 
skvelé východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 a druhou revolučné 
ľudové vystúpenia na jar a v lete roku 1848.

105 V. I. Lenin, Spisy II, Bratislava 1954, 434.
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Vodcovia slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov minulého 
storočia, najmä Ľudovít Štúr, úprimne verili, že uskutočnením svojho so- 
ciálno-ekonomického a kultúrnopolitického národného programu dosiahnu 
všeobecné blaho, polepšia „lós” celého slovenského národa. Boju za do
siahnutie tohto cieľa sa oddávali so všetkým zápalom svojich mladých sŕdc, 
venovali mu všetky svoje sily a schopnosti. Ich viera v lepšiu budúcnosť 
Slovákov im pomáhala prekonávať storaké prekážky, viedla ich k bezhra
ničnej oddanosti a slúženiu svojim ideálom, k službe, ktorá doslova hraničila 
so samožertvou.

„Taký Ti je to tu život — zavzdychol si neraz Ľ. Štúr v listoch svojim 
intímnym priateľom — každý krok stúpi na tŕňa a rany sa len sypú. Vy
trhnul by sa človek z týchto omylov a bied a hľadal si miesto pokojnejšie, 
keby nehorela v ňom neuhasiteľná láska k národu ubiedenému a keby nebolo 
vždy obrátené oko k hviezde života nášho. Ale to posilňuje .. .”106 Štúr 
a jeho spolupracovníci čerpali sily pre svoj, v období pred revolúciou roku 
1848 pokrokový boj z lásky k svojmu národu a viery v jeho šťastnú hviezdu 
— budúcnosť. Táto láska a viera, ich vlastenectvo je najkrajšou črtou celého 
ich programu a činnosti.

Slovenské národné hnutie štyridsiatych rokov XIX. stor. a jeho pro
gram neboli ani zďaleka také jednoznačné a monolitné, ako nám ho kreslila 
buržoázna historiografia a ako sa často predstavuje ešte i dnes. Naopak, 
početné fakty a skutočnosti svedčia o tom, že medzi predstaviteľmi rodiacej 
sa slovenskej buržoázie, v radoch slovenskej maloburžoáznej inteligencie 
boli jednotlivci, ktorí ešte v období pred revolúciou roku 1848 sa svojimi 
demokratickými názormi značne líšili od vedúcej skupiny ideológov a vodcov 
hnutia, že popri vedúcom oficiálnom osvietensko-liberálnom programe 
hnutia nachádzame isté prvky demokratického programu, ktoré sa však pred 
rokom 1848 nestačili rozviť a ostali obmedzené prevažne na oblasť lite
ratúry. Máme na mysli niektoré demokratické spoločenské a politické ná
zory, ktoré sa prejavili v literárnej tvorbe a činnosti niektorých „štúrov
cov”107 pred rokom 1848, najmä u Janka Kráľa, Jána Francisciho a i. Ich 
názory, ktoré sa prejavili v pomere k širokým ľudovým, predovšetkým roľ
níckym masám, formovali sa pod vplyvom narastajúceho revolučného ná
rodnooslobodzovacieho hnutia týchto ľudových más v období rozkladu 
feudalizmu a rozvoja kapitalizmu, jednou z významných etáp ktorého bolo, 
ako sme už spomínali, východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831. Pod 
vplyvom revolučného národnooslobodzovacieho hnutia píše Janko Kráľ 
niekedy na rozhraní rokov 1843—44 svoju revolučnú skladbu Výlomky 
z Jánošiaka, v ktorej spomína východoslovenské roľnícke povstanie. A ako 
spomína!

we List Ľ. Štúra z Bratislavy 10. mája 1845. AMS, Martin.
107 Samotný termín „štúrovci”, ktorý zaviedla buržoázna veda a ktorý sa používa dodnes 

na označenie ideológov a vodcov slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov 
XIX. stor. a všetkých ich prívržencov, zastiera tieto rozdiely, podporuje spomenutý 
nesprávny dojem monolitnosti, nehovoriac už o tom, že je odrazom istého kultu osob
nosti, ktorý tak rada vytvárala buržoázna historiografia okolo jednotlivých význač
ných historických postáv, ktorý však nijako neobstojí vo svetle marxisticko-leninského 
učenia o úlohe más a osobností v dejinách. Preto sme proti používaniu tohto termínu 
v spomenutom zmysle.
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Hynú ľudia ak’ muchy v Liptove, v Zemplíne, 
zaplakal ľud sedliacky po meste, dedine, 
hynú ľudia ak’ muchy v Nitre, Turci, Spiši.
Dosť sa v chrámoch namodlia a mor nič netíši.
Ale ký je to parom — mor dediny driape, 
a v múranici ani jeden pán neskape.
Mor na všetkých je ľudí len rovnako smädný, 
a tu nemrú iba len tí poddaní biedni.^

No príznačné pre Kráľa- demokrata je nielen hlboké chápanie sociálne
ho, takmer triedneho charakteru a príčin povstania, no i chápanie a soli
darita s aktívnym revolučným bojom roľníkov, ktorí hľadajú svojho vodcu 
a mstiteľa:

Ej, kdeže si, Janošiak? ká skaza hromová! 
že sa nevyredikáš už z toho Liptova!
My kričíme zďaleka a nik nás neslúcha.
Či si ako ten oplan stúpil za hajdúcha?i°9

Príznačné je napokon aj jeho presvedčenie, presvedčenie demokrata, 
veriaceho v revolučnú silu ľudu, že „príde do pravdy vše, hoc pravda skú
pa >»no

Aj Ľ. Štúr spomenul východoslovenské roľnícke povstanie, odvolával 
sa naň, keď chcel presvedčiť vládnuce kruhy o potrebe zrušenia feudálnych 
povinností povinným odkúpením sa poddaných roľníkov. Spomínal naň ako 
na príležitosť, keď si slovenský ľud „viedol ako slepý a besný, prevracajúc 
všetko s najväčšou surovosťou, ukrutnosťou” a dôvodil: „Slobodný človek 
nedopustí sa takého surovstva, on sa netúli a nekrčí, ale aj vie, čo urobiť 
a čo nechať má.”111 Myslíme, že rozdiel medzi postojom Štúra a Janka Kráľa, 
osvietenského liberála a demokrata, je aj z tohto dostatočne jasný a zrejmý.

Janko Kráľ ako predstaviteľ istého demokratického prúdu v sloven
skom národnom hnutí nemohol pochopiteľne v mnohom súhlasiť s jeho 
oficiálnym liberálnym programom a metódami boja za jeho uskutočnenie. 
Je napr. známe, že vyčítal Štúrovi a jeho Slovenským národným novinám 
umiernený charakter a žiadal rozhodnejšiu politiku. Hrozil dokonca, že ak 
tak ďalej pôjdu Slovenské noviny, že sa od nich odtrhne.112 Taktiež je známe 
jeho odmietavé stanovisko k náboženskému mysticizmu, ktorý sa tak silne 
prejavoval v svetonázore vedúcich predstaviteľov slovenského národného 
hnutia,113 voči „chvastavo-mŕtvo-vetro-slovo-slavianstvu”114 a i. V literár
nej tvorbe Janka Kráľa nájdeme ostrú kritiku metternichovského režimu,

108 Janko Kráľ, Súborné dielo, Martin 1952, 150. 
loo Tamže, 150. 
no Tamže, 150.
m Ľ. Štúr, Reči a state, Bratislava 1953, 124.
112 Porovnaj Štúrov list S. B. Hroboňovi zo 17. septembra 1845. Archtív SNM, Martin, 
из V liste A. H. Škultétymu z Pešti (bez dáta) J. Kráľ písal: „Hodža v dákom nejasnom 

nábožensko-kresťanskom mysticizme našu velikost’, našu budúcnosť hľadá. Vidíte 
theórie! opravdový abusus sana mentis et rationis” ... (list v AMS, Martin).

134 „Povedzte Daxnerovi: aby dačo robil už. Povedzte mu: že budem list od neho čakať. 
Povedzte mu: že naše myšlienky trebárs troška odporu na Slovenstve nájdu, predsa 
ako som sám už skúsil, veľmi ľahko nad chvastavo — mŕtvo — vetro — slovo — sla- 
vianstvom zvíťazia” — písal J. Kráľ v tom istom liste.
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náražky na „falošných patriotov”,115 na „spoločnosti, čo budú ľud viesť 
k miernosti”, ktoré sú podľa básnika dobré na to, aby ľud mohol konať služ
bu, ktorú mu dajú jeho vládcovia,116 na „kŕmenie a zaneprázdňovanie ľudu 
pletkami, hádkami a haraburdami”, aby „dal pokoj inšiemu”,117 proti pre- 
piatému nacionalizmu, proti ktorému stavia celonárodnú ideu slobody118 
atď.

Janko Kráľ nebol jediný, kto už v období pred rokom 1848 nesúhlasil 
s vedúcim oficiálnym programom slovenského národného hnutia a kritizoval 
politiku jeho vodcov, resp. mal iné, demokratickejšie názory než oni.119

Spomedzi predstaviteľov istej časti maloburžoáznej inteligencie šty
ridsiatych rokov minulého storočia, v náhľadoch a činnosti ktorých sa pod 
vplyvom narastajúceho revolučného národnooslobodzovacieho ľudového 
hnutia prejavili už pred rokom 1848 jasne demokratické a revolučné prvky, 
spomenieme ešte aspoň Jána Francisciho. V populárnej brožúre Zrkadlo pre 
ľud slovenský,120 napísanej niekedy začiatkom roku 1847 vo forme symbo
lickej rozprávky, opisuje národnostný a sociálny útlak slovenského ľudu 
a končí revolučnou, demokratickou výzvou: „Keby národ ten (t. j. symbo
lizujúci Slovákov, národ Voľnorádov — V. M.) mal smelosť chytiť sa kosy 
a sekery, ľahko by sa bol oslobodil. Ak vy, Slováci, chcete byť slobodní, mu
síte posekať utlačiteľov.”121 Pravda, Francisci, ktorý sa v priebehu revo
lúcie roku 1848 stal kapitánom slovenských dobrovoľníkov, bojujúcich proti 
maďarskej revolúcii, v neskorších rokoch sa ako popredný predstaviteľ slo
venskej liberálnej buržoázie zriekol svojich predrevolučných demokratic
kých náhľadov a svoju brožúru nazval „nezrelou čar haninou nezrelého mla- 
docha”,122 no to sotva môže niečo zmeniť na skutočnosti, že v rokoch pred 
revolúciou roku 1848 stál na pozíciách, ktoré sa značne líšili od oficiálneho 
osvietensko-liberálneho stanoviska vedúcej skupiny ideológov slovenského 
národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. stor.

Dva prúdy v slovenskom národnom hnutí — osvietensko-liberálne bur
žoázne národné hnutie a revolučné národnooslobodzovacie hnutie ľudových 
más a pod jeho vplyvom sa formujúce demokratické krídlo slovenskej ma
loburžoáznej inteligencie — sa v období pred rokom 1848 ešte nestačili dosť 
jasne diferencovať, nedostali sa do otvorených konfliktov. To sa stalo až 
v priebehu revolúcie roku 1848—49.

us Báseň Zloboh. Súborné dielo, 196.
116 Tamže, 197.
U7 Tamže, 200.
ne Porovnaj tieto básnikove slová. „Nevolajte národnosťou toto sveta náboženstvo, v kto

rom bude Bohu spievať chválu celé človečenstvo.”
uQ Rozhodnejší, demokratický tón Slovenských národných novín žiadali napr. aj iní čita

telia. Porovnaj Štúrov list Zochovi z 3. augusta 1846. AMS, Martin.
120 Samotná Francisciho brožúra (pseud. Ľudomil Vrahoborovič), ktorá údajne vyšla 

v poľskom preklade aj v susednej Haliči, sa nám nezachovala. O jej obsahu sa dozve
dáme iba z podrobného úradného posudku Fr. Miklošiča, vládneho referenta vo Viedni, 
ktorý v plnom znení uverejnil M. Hodža vo svojom Československom rozkole, 393-396.

121 Porovnaj M. Hodža, c. d. 396.
122 Vo svojom Vlastnom životopise, ktorý písal na sklonku života ako 77-ročný starec. 

T. S v. Martin 1909. 54.
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„Revolúcia — učí V. I. Lenin — vo všetkých krajinách ukazuje v akcii 
rôzne triedy spoločnosti.”123 Táto marxistická poučka platí v plnej miere 
aj pre Slovensko roku 1848—49.

Zprávy o revolúcii v Paríži, Viedni, a najmä v Pešti (15. marca 1848) 
sa rýchlo rozšírili po celom Slovensku a našli veľký ohlas predovšetkým 
medzi širokými masami pracujúceho ľudu. Už koncom marca a začiatkom 
apríla prepukli na mnohých miestach nepokoje a vzbury. Búrili sa predo
všetkým poddaní roľníci, ktorých nemohol uspokojiť triedne ohraničený 
zákon o zrušení feudálnych povinností, ktorý okrem toho, že riešil roľnícku 
otázku iba veľmi polovičaté, vôbec nič nedával početným kategóriám alo- 
diálnych poddaných, zväčša bezzemkov, počet ktorých často' presahoval 
polovicu všetkých poddaných roľníkov. Slovenskí roľníci odmietali plniť 
feudálne povinnosti, chodiť na panštinu, zaberali urbárske pašienky a hory, 
ktoré si prisvojili feudáli. Na mnohých miestach dochádza k roľníckym po
vstaniam, sprevádzaným zaberaním panskej pôdy a tvrdým, no spravodli
vým účtovaním s nenávidenými vykorisťovateľmi.

O neustálom raste revolučných nálad medzi širokými masami sloven
ského ľudu svedčí aj celý rad výrokov, ktoré v hojnom počte nachádzame 
v historických prameňoch tých čias. „Nás je viac — hovorí Ján Marinica 
z Bertotoviec — a keď povstaneme proti pánom, obrátime ich vnivoč.”124 
Roľník Jozef Karlik z liptovskej Líškovej verejne vyhlasuje: „Dobre nám 
nebude, kým všetkých pánov nepobijeme do nohy, a keď ich pobijeme, len 
tak nám bude dobre.”125 Podobne vyhlasuje Andrej Cvik z Rybár pred celou 
zhromaždenou obcou, že páni nezasluhujú nič iné, iba ich vyhubiť do nohy, 
od prvého podžupana počnúc po slúžnych, kňazov i notárov.126 Pavol Ďurjan 
z Hnúšte chápe, v čom je koreň zla, keď hovorí, že dobre nebude, kým pánov 
nevyničia, lebo rovnosti niet, pretože páni majú lesy a ľud nie.127 A súčasný 
zahraničný, no dobre informovaný zpravodajce, hodnotiac situáciu na Slo
vensku, písal, že odpor proti zemianstvu a vrchnosti akéhokoľvek druhu bol 
tu taký, že akýkoľvek malý popud by postačil na to, aby došlo k všeobecné
mu sedliackemu povstaniu a ku krvavému kúpeľu proti všetkému, čo nosí 
lepší kabát.128

Všetky tieto' udalosti dostatočne jasne odzrkadľujú podstatu a silu 
revolučnej aktivity slovenských roľníckych más, ich snahu uskutočniť 
agrárnu revolúciu.

Súčasne s revolučnými oslobodzovacími snahami slovenských podda
ných roľníkov prebiehali nepokoje a vzbury pracujúcich más slovenských 
miest. Spravodlivý hnev mestskej chudoby a formujúceho sa proletariátu 
sa obracia predovšetkým proti predstaviteľom miestnej moci, ďalej proti 
obchodníkom, kramárom a úžerníkom. V celom rade miest (Skalica, Sv. Jur, 
Košice a i.) dochádza k odstráneniu nenávidených starostov a úradníkov 
a k dosadeniu na ich miesta osôb požívajúcich dôveru širokých vrstiev oby
vateľstva. V niektorých mestách moc prechádza na čas dokonca do rúk

123 V. I. Lenin, Vybrané spisy I, Bratislava 1951, 64.
124 D. RAPANT, c. d., II. 1. poz., 343. 
i23 Tamže, II, 1. 103, pozn. 351.
!26 Tamže.
122 Tamže, II, 3, 284, (Pravota Daxnerova a spot).
125 Tamže, II, 1, 129.
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zvláštnych výborov, organizovaných podľa príkladu peštianskeh© bezpeč
nostného výboru. Veľké nepokoje, spojené s pogromami proti obchodníkom 
a úžerníkom, väčšinu ktorých tvorili židovskí špekulanti, boli v Bratislave, 
Trnave, Novom Meste n/V., Košiciach a v rade iných slovenských miest.

Najväčším a najlepšie organizovaným vystúpením formujúceho sa slo
venského proletariátu bolo vystúpenie banskoštiavnických baníkov, na čele 
ktorého stál radikálny demokrat Mehling. Vystúpenie štiavnických baníkov 
malo vyslovene triedny, sociálny charakter, bolo jedným z prvých revoluč
ných vystúpení slovenského proletariátu v období, keď sa ešte len forjľnoval 
v samostatnú spoločenskú triedu. Po porážke povstania najuvedomelejšia 
časť baníkov na čele s Mehlingom bojovala na strane maďarskej revolúcie.

Osobitnú kapitolu revolučného národnooslobodzovacieho hnutia slo
venského ľudu v revolúcii roku 1848—49 tvoria ľudové revolučnú vystúpenia 
v niektorých oblastiach Slovenska, spojené s pokusom najpokrokovejších 
predstaviteľov radikálno-demokratickej slovenskej maloburžoáznej inteli
gencie stať si na ich čelo. Najznámejším z nich je roľnícke hnutie v Honte, 
na čele ktorého stáli radikálni demokrati básnik Janko Kráľ a učiteľ Ján 
Rotarides.

Janko Kráľ, „hrozný liberalista”, ako o ňom písal ešte začiatkom leta 
1847 jeho priateľ,129 ktorý sa aktívne zúčastnil revolučného vystúpenia peš- 
tianskej revolučno-demokratickej mládeže na čele s Petôfim a Táncsicsom 
15. marca 1848, prišiel okolo 25. marca do Dolných Príbeliec k svojej rodine; 
tu spolu s priateľom Rotaridesom vysvetľovali ľudu zmysel revolučných 
premien, zdôrazňovali, že páni privolili k zrušeniu feudálnych povinností 
iba zo strachu, poukazovali na obmedzenosť tejto reformy a vyzývali roľ
níkov, aby žiadali jej rozšírenie na všetky kategórie poddaných a vynútili 
si odovzdanie pôdy bez výkupu atď. Sociálne požiadavky spájali s požiadav
kami národnými, najmä so zavedením slovenčiny do škôl. Ozbrojení, na 
koňoch, pod zástavami s umrlčími hlavami obchádzali susedné dediny, vy
zývali k povstaniu, pálili verejné urbáre, strieľali do panských dvorov a pod. 
Okrem známych dvanástich peštianskych bodov, na vypracovaní ktorých 
mal hlavnú účasť Petófi, čítali ľudu revolučné básne, najmä Krajinskú pie
seň, ktorú napísal sám J. Kráľ niekedy v druhej polovici marca.

Nad našou krajinou započalo svitať, 
bračekovci, poďme slobodu si pýtať.
Poďme pýtať, poďme! sami nám núkajú, 
vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú.
Započalo svitať nad našou dolinou, 
podliak, kto nepôjde i s jeho rodinou.
Bračekovci moji, dlho nás moril kat; 
či dneska, či zajtra jedno nám je skapať.
Hor* sa, chlapci, hor’ sa, kým neskape rosa, 
za rána, za rosy najlepšie sa kosí.
Doleteli chýry zdola na dolinu,
huncút, kto viac pôjde od nás na panštinu!
Krajania. Slováci, dovedna sa berme, 
kto nás bude tlačiť, dobre ho naperme, 
nebojme sa v svete žiadnu dušu živú,
Pán Boh nám pomoc dá za vec spravodlivú.iso

129 Viliam Paiiliny v liste D. Maróthymu. Citované podľa K. G o 1 á ň a, Rok 1848 
v pamätiach súčasníkov, 25.
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Jamko Král', Rotarides a iní radikálmi demokrati chápali marcové uda
losti ako -počiatok rozsiahleho revolučného národnooslobodzovacieho hnutia, 
v ktorom slovenský ľud navždy zúčtuje so svojimi vykorisťovateľmi a ná
rodnostnými utláčateľmi. Slová Jamka Kráľa, že „v tom slovenskom kraji 
nebude dobre, dokiaľ všetky zámky nebudú vypálené a všetci zemani za
rezaní”,131 ktoré nám zachovala tradícia, sú popri uvedenej básni a jeho 
revolučných činoch výrazným dôkazom jeho demokratickosti. Napriek to
mu, že Kráľovi, Rotaridesovi a iným demokraticky orientovaným predsta
viteľom slovenskej maloburžoáznej inteligencie sa nepodarilo1 stať si ma 
dlhší čas na čelo ľudového roľníckeho hnutia a rozvinúť ho v masový ná
rodnooslobodzovací boj,132 tieto vystúpenia ostanú jednou z najslávnejších 
stránok národnooslobodzovacieho hnutia v období revolúcie roku 1848-49, 
najsvetlejšou stránkou činnosti radikálnych demokratov štyridsiatych ro
kov XIX. stor.

Na revolučné udalosti v Uhorsku živo reagovali aj predstavitelia vedú
ceho os vietensko-liberálneho krídla slovenského národného hnutia, Štúr, 
Hurban, Hodža a i. No kým ľudové masy a radikálni demokrati, ako sme 
povedali, chápali marcové udalosti ako počiatok národnooslobodzovacieho 
boja, revolučného protifeudálneho boja za skutočné oslobodenie, osvietenskí 
liberáli v nich videli zavŕšenie svojho boja za buržoáznu premenu krajiny, 
uskutočnenie svojho sociálno-ekonomického programu. „S týmto — písal 
Ľ. Štúr o triedne obmedzených buržoáznych výdobytkoch prvých dní revo
lúcie — môžeme byť nateraz spokojní a môžeme zavolať z celej duše slobode 
na slávu. Keby sme i z ohľadu národného to, čo nám je nevyhnutne potrebné, 
boli dostali, to by sme už mohli byť úplne slobodní a spokojní ”1SS Hlavným 
obsahom a cieľom celého ďalšieho boja os vietensko-liberálnych vodcov slo
venského národného hnutia sa preto pochopiteľne stáva národnostný boj.

Približne v tom čase, keď Janko Kráľ na čele roľníckych povstalcov 
vyzýva ľud do protifeudálneho revolučného boja, J. M. Hurban — vedúca 
osobnosť slovenského národného hnutia roku 1848—49 — reční na Myjave, 
spomína tisícročný národnostný útlak a dokazuje nevyhnutnosť národ
nostného boja: „Túto národnú pravdu musíme najprv dosiahnuť, teraz sa 
iba o túto máme starať.” „A hory naše čo, ktoré nám páni pobrali”, volali 
mu z ľudu. „Starali ste sa od viace sto rokov o hory a role, hnoj a dobytok, 
Slováci! a čo ste vystarali bez života národného?” „Také reči nepotrebu
jeme”, volali z ľudu.134

To nebolo iba „nepochopenie” túžob ľudu, ich revolučného triedneho 
boja za sociálne oslobodenie. To bol už strach predstaviteľov liberálnej bur
žoázie z boja ľudových más, ktorý „ak by sa bol vyvíjal dôsledne, bol by 
nepochybne priviedol napokon nielen k záhube feudálneho zriadenia, k od
stráneniu šľachty, ale smeroval by aj proti buržoázii, ktorá čoskoro pocítila

130 J. Kráľ, Súborné dielo, 499.
131 Uvádza ich na základe osobného rozhovoru s Kráľom J. L. Píč v článku Básnik podi

vín v Kalendáři Ústřední matice školské, гос. IV (1888), 82.
132 Samotné revolučné vystúpenie v Honte po pár dňoch potlačilo maďarské vojsko a Kráľ 

s Rotaridesom boli uväznení.
133 V článku Nový vek, Slovenské národné noviny, č. 274 z 31. marca 1848.
134 M. Dohnány, História povstaňja Slovenskjeho z roku 1848, Skalica 1850, 50-51.
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v širokých ľudových vrstvách, v chudobnom roľníctve a proletariáte svojho 
smrteľného triedneho nepriateľa a začala hľadať spôsoby, ako zastaviť, zlik
vidovať vyvíjajúce sa revolučné ľudové hnutie”.135

Takýto prostriedok ideológovia slovenskej liberálnej buržoázie našli, 
podobne ako vodcovia liberálnej buržoázie ostatných utláčaných národov, 
v buržoáznom nacionalizme, v odvrátení ľudových más z cesty triedneho, 
sociálneho boja na cestu národnostného boja.

Jednou z najvážnejších príčin, v dôsledku ktorých sa vodcom sloven
ského národného hnutia, ideológom liberálnej buržoázie, podarilo napokon 
zatiahnuť značnú časť slovenských ľudových más do národnostného, proti- 
maďarského boja, bola protislovenská, šovinistická, národnostná politika 
maďarských buržoáznych revolucionárov. J. V. Stalin podčiarkuje, že poli
tika národnostných represálií je nebezpečná, pretože „odvádza pozornosť 
širokých vrstiev od otázok sociálnych, od otázok triedneho boja k otázkam 
národnostným, k otázkam, ktoré sú pre proletariát a buržoáziu spoločné. 
A to utvára priaznivú pôdu pre falošné hlásanie harmónie záujmov, pre 
zastieranie triednych záujmov proletariátu, pre duchovné zotročenie ro
botníctva.”136 Táto téza J. V. Stalina, hoci sa vzťahuje hlavne na neskoršie 
obdobie, veľmi dobre odhaľuje veľkú chybu liberálnych vodcov maďarskej 
revolúcie v národnostnej otázke, obdobnú chybu, ktorej sa dopustili ne
meckí buržoázni revolucionári voči Čechom a iným utláčaným národom. 
Ako je známe, plamenní tribúni revolúcie, K. Marx a F. Engels, veľmi ne
milosrdne odhaľovali a bičovali túto zradu nemeckých buržoáznych revolu
cionárov.137

Toto však v žiadnom prípade nemôže ospravedlniť politiku českej, slo
venskej a vôbec slovanskej buržoázie Rakúska, ktorá sa dala na cestu ozbro
jeného boja proti nemeckej a maďarskej revolúcii, na cestu kontrarevolúcie, 
na cestu podpory ruského cárizmu a habsburgskej reakcie. Zakladatelia 
marxizmu-leninizmu v celom rade svojich prác prísne, no spravodlivo od
súdili túto zradu vládnúcich tried slovanských národov Rakúska, ktoré 
„pre svoje maličké národné nádeje zapredali revolúciu Petrohradu a Olo
mouca”.138

Ilúzie a nádeje vodcov slovenského národného hnutia získať národnú 
slobodu bojom proti maďarskej revolúcii na strane Viedne, získať ju z rúk 
rakúskej reakcie, boli — ako to potvrdili nasledujúce roky po porážke re
volúcie — úplne neopodstatnené a reakčné.

Taký je dialekticky protirečivý vývoj slovenského národného hnutia 
v štyridsiatych rokoch XIX. stor.

Osvietenskí liberáli svojím — pred rokom 1848 pokrokovým — progra
mom a bojom podporovali národné a politické uvedomenie slovenského ľudu. 
No práve prebudenie tohto ľudu, jeho ďalekosiahle revolučné požiadavky 
a triedny b o j, ktoré ďaleko prekonali najsmelšie požiadavky osvietenských 
liberálov, boli koncom ich pokrokovosti.

135 p i. U d а Г c o v. Slovenské národy rakúskej ríše v revolučnom hnutí roku 1848 vo 
výskumoch sovietskych historikov. Sborník Revolučné dedičstvo rokov 1848—1849, 
Bratislava 1951, 81.

136 J. V. Stalin, Spisy II, Bratislava 1950, 314—315.
137 Porovn. K. Marks i F. Engels, Sočinenija VI, 184 a n.
138 K. Marks i F. E n g e Г s, Sočinenija VII, 218.
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Aj pre činnosť slovenských osvietenských liberálov, podobne ako pre 
českých, rok 1848 bol medzníkom, pri ktorom bolo treba vykročiť odvážne 
vpred od osvietenstva k demokratizmu, od osvetovej činnosti k revoluč
ným akciám, od úlohy romantických obdivovateľov a buditeľov ľudu k úlohe 
revolučných vodcov más, od nesmelej, opatrnej, ohľaduplnej dielovej kri
tiky feudalizmu pristúpiť na čele ľudových más k jeho šturmovaniu a roz
bitiu pod rozvinutou zástavou protifeudálneho revolučného boja ľudových 
más. 139

Vodcovia slovenského národného hnutia, predstavitelia slovenského 
osvietenského liberalizmu, tak neurobili v dôsledku samotnej, vnútornej 
neobyčajne protirečivej triednej podstaty osvietensko-liberálnej buržoázie. 
Naopak, v revolúcii roku 1848—49 bojujú proti revolučnému protifeudálne- 
mu národnooslobodzovaciemu hnutiu slovenského ľudu a na strane habs
burského absolutizmu proti maďarskej, a tým i celoeurópskej revolúcii. 
Kontrarevolučnému boju po boku Viedne teda predchádzal vo svojej pod
state rovnako kontrarevolučný boj proti revolučnému protifeudálnemu 
hnutiu vlastného ľudu, snaha ohraničiť a zlikvidovať ho buržoáznon^ciona- 
listickou politikou a takto odvrátiť z cesty sociálneho boja na cestu boja 
národnostného. Kontrarevolúcii v uhorskom a európskom rámci predchá
dzala kontrarevolúcia v rámci domácom, slovenskom. Prvá bola iba dô
sledkom druhej.

Dialektiku rozvoja slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov 
XIX. stor. nepochopíme, ak ho budeme — ako sa to robilo dosiaľ — skú
mať ako hnutie „celonárodné” a jeho vodcov ako monolitnú skupinu pred
staviteľov maloburžoáznej „demokratickej” inteligencie.

Dialekticky protirečivý proces rozvoja však môžeme celkom dobre 
pochopiť a vysvetliť, ak v samotnom hnutí budeme vidieť jednotlivé spolo
čenské triedy a skupiny slovenskej spoločnosti, za požiadavkami hnutia 
záujmy týchto tried a skupín, ak napokon pochopíme protirečivú podstatu 
triedy, plnú rozporov, ktorá je hlavnou účinkujúcou osobou celého hnutia 
— triedy liberálnej, resp. osvietensko-liberálnej buržoázie.

139 K. Kosík, c. d., Nová mysl. roč. 1954, č. 1. 47.
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