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Pavol Parenička

Štúr a Hurban, myšlienka a čin

Prológ
Slovenské politické dejiny sú od najstarších čias po rok 1918 chudobné na 

veľké osobnosti. Nemali sme svojich kráľov, kráľovné, princov a princezné, 
tobôž cisárov a cárov, cárovné a cisárovné či aspoň miestodržiteľov, veľmožov 
a vojvodov, iba zopár kniežat – Nitrianska, z nich najslávnejším sa stal Pribi-
na (ba ani inak bohaté slovenské ľudové rozprávky a povesti sa korunovaný-
mi hlavami nehmýrili, práve naopak, absentovali v nich: výnimku tvoria len 
kráľ Matej Korvín, rodák zo sedmohradského Kluža, a jeho v Budíne splode-
ný nemanželský syn Ján Korvín, zvaný Knieža liptovské, či vojvoda poľského 
pôvodu Ctibor zo Ctiboríc, alebo poslovenčený maďarský veľmož Matúš Čák 
Trenčianky). Neexistovali ani slovenské panovnícke rody a dynastie (okrem 
sporných veľkomoravských Mojmírovcov v 9. storočí), hoci Slovensko bolo 
stredom či srdcom Európy (už od pravekej i starovekej Jantárovej cesty od 
Jadranu cez Sávu, Dunaj, Moravu a Odru alebo Vislu k Baltu a späť) a kedysi 
v prvopočiatkoch údajne aj vodcom celého Slovanstva, i keď kolesá dejín sa 
krútili a obrátili opačne. Svoje o tom vedeli aj romantickí štúrovci a sám Štúr 
sa sebavedome pýta: „Ktože sa odváži istiť, že stredné Slovanstvo pod moc-
nou rukou Mojmírovcov spojené nebolo by sa stalo jadrom, na ktoré by sa bo-
lo pousádzalo všetko Slovanstvo, čo ho bolo na šír a diaľ?“ A zároveň nadšene 
až euforicky zvolá: „Aký by tu bol povstal život, aké deje, aké časy!“ Malo to 
len jeden háčik, vlastne hák jasný ako facka. Vpád maďarských kmeňov. Pre-
to v reáli od roku 1000 Slovensko a Slováci boli súčasťou Uhorského kráľov-
stva, navyše, od roku 1526 aj habsburskej monarchie, od roku 1867 dvojštátia 
či personálnej únie Rakúsko-Uhorsko.

Od raného stredoveku nám Slovákom chýbala okrem vladárov aj aristo-
kracia, vysoká a stredná šľachta, a v období národných obrodení od konca 18. 
storočia sa s nevídanou vehemenciou odnárodňovala a napokon takmer cel-
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kom odnárodnila dokonca aj všetka nižšia či drobná šľachta, zemania, až na 
malé výnimky. Nič na tom nezmenil ani revolučný rok 1848 a pád feudaliz-
mu a formálne zrovnoprávnenie ľudí. S novým, nacionalisticko-občianskym,  
19. vekom v uhorských reláciách neprišli pôvodom aj cítením slovenskí pre-
miéri, ministri, predsedovia parlamentu, snemoví poslanci (až na výnimky 
jednotlivcov, ako boli Juraj Palkovič, Štefan Moyses a Ľudovít Štúr do roku 
1848, od roku 1869 Viliam Pauliny-Tóth, Martin Kollár, Emil Miloslav Stodo-
la, Matej Metod Bella, František Veselovský, Pavel Blaho, Ferdiš Juriga, Milan 
Hodža) a iní štátnici a politici, ktorí by sa zastali a obhajovali politické prá-
va Slovákov a slovenského národa. Nemali sme na to. Na príčine bol Budín, 
potom Budín s Viedňou, napokon od roku 1867 dielo skazy dokonala Buda-
pešť (hoci formálne toto veľkomesto vzniklo až 1. januára 1873 fúziou Budína 
a Pešti). Slovensko (nazývané aj Horné Uhorsko) nebolo tzv. historická kra-
jina, a preto akoby v tomto politickom dobovom kontexte počas feudalizmu 
a raného kapitalizmu ani vôbec nebolo existovalo... Aj romantický a idealizá-
ciami nabitý Štúr musel tento dejinný vývoj rešpektovať: „Starý vek Slovákov 
bol historický, národ náš vytvoril si obec (štát), ale tá vo víchriciach zahynu-
la, národ upadol späť do domáceho života.“

Štúrovský básnik-filozof Andrej Sládkovič sa prihovára vrstovníkom ver-
šami: „Neuzeraj sa v cudzom zrkadle – každý svet má svoju koľaj, nechoď sa 
hľadať v časy zapadlé, na vlastný čas sa odvolaj!“ Historický čas nástupu štú-
rovského pokolenia bol dobrý, vynikajúci, priam znamenitý. Všetko v európ-
skych, rakúskych aj uhorských súvislostiach išlo a smerovalo k revolučnému 
roku 1848 a pádu feudalizmu. Ľudovít Štúr – a štúrovci s ním ako rozbíjači 
týchto starých pánskych a stavovských poriadkov – v ťažiskovom článku No-
vý vek predčasne plesá: „Urbárska ledajaká služobnosť, čo náš ľud horšie od 
zajatia egyptského, v ktorom Židia stonali, zožierala, tá je už preč!“ Ale sku-
točne bolo tomu tak? Žiaľ, áno. Veľké revolučné ilúzie romantikov vkladané 
do rokov 1848 – 1849 vystriedalo porevolučné decénium dezilúzii, lebo zo-
sadený viedenský absolutizmus, nazývaný aj metternichovský, nahradil no-
vý, prefíkanejší typ neoabsolutizmu, vojenský a policajný, známy aj ako ba-
chovský, ktorý v okupovanom Uhorsku vytvoril priam nedýchateľnú atmo-
sféru. Prišli príznačne nazvané roky suchoty a nemoty. Darmo Štúr v spomí-
nanom článku vítal „zrušenie poddanských robôt, zrušenie výsad zemianstva 
a jeho zdanenie, slobodu slova a zhromažďovania i spolkovitosti“, demokracia 
sa v polofeudálnych uhorských a čiastočne aj rakúskych pomeroch odkladala 
na neurčito... Vytriezvený i zhrozený na margo tohto rekčného spoločensko- 
-politického vývoja Štúr preto roku 1851 poznamenal: „Dereš a hajdúch a iné 
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ohavnosti sú maďarské dobrodenia na našom ľude.“ Na inom mieste kritizu-
je neutešenú spoločenskú situáciu v celej habsburskej ríši: „Rakúsko je len ze-
mepisným názvom, jeho duša vyletela k nebu a na zemi zostala len galvani-
zovaná múmia, ktorú rozbije na márne kúsky prvý silnejší úder. Najsmut-
nejšie na celom Rakúsku je to, že nebude, hádam, nikoho, kto by prelial slzu 
nad jeho hrobom.“ Habsburské mocnárstvo Štúr prirovnával k rozkladajúcej 
sa mŕtvole, ktorá zmizne z povrchu zemského. Ako politik i básnik v jednej 
osobe dospel k politicky motivovanej metafore, že „rakúske cisárstvo je zrelé 
na cisársky rez“. Poukazoval na tieto neudržateľne zaostalé pomery už roku 
1853 prorocky tento náš Ľudovít Štúr, ale udialo sa tak až roku 1918, keď sa 
habsburská monarchia skutočne rozsypala na márne kúsky ako domček z ka-
rát v dovtedy nevídanom virvare prvej svetovej či veľkej vojny, teda pri prvom 
silnejšom údere, a narodili sa z nej akoby naozaj cisárskym rezom nástupníc-
ke štáty, medzi nimi aj Česko-Slovensko.

Ak slovenská politika v dejinnom procese nemala veľké historické posta-
vy v politickom zmysle, paradoxne, o to väčšmi sa nimi doslova hmýrila na-
ša kultúrna história od najstarších čias, od veľkomoravského obdobia, od sv. 
Cyrila a sv. Metoda, apoštolov Slovanstva, dnes spolupatrónov Európy. A po-
tom, keď sa začali zjavovať korene národných obrodení v epoche barokového 
slavizmu, cez klasicizmus a osvietenstvo s prudkým rozmachom vzdelanos-
ti, romantizmus so svojimi veľkými a často nenaplnenými ideálmi až po rea- 
lizmus spätý s pozitivizmom do konca 19. storočia, prišli ďalší početní slo-
venskí intelektuálski velikáni – zväčša cirkevní dejatelia, ale súčasne takis-
to historici, jazykovedci, vedci, spisovatelia, umelci, teda najčastejšie všet-
ko v jednej osobe, lebo o slovenskom nielen obrodenskom intelektuálovi sa 
dobre vedelo, že je mnohodomým polyhistorom a polyglotom. A tak na od-
kaz kultúrnej misie sv. Cyrila a sv. Metoda, vždy v kresťanskom a práve v cy-
rilo-metodskom duchu, nadviazali ďalší duchovní obri slovenského národa 
a zväčša aj povolaním duchovní oboch našich hlavných konfesií: Ján Baltazár 
Magin a Matej Bel Funtík, Martin Sentiváni a Samuel Timon, Samuel Miko-
víni a Adam František Kollár, Jurajovia Papánek a Sklenár, ďalší Juraj Fándly 
a Anton Bernolák, Alexander Rudnay a Jur Palkovič, Ján Hollý a Martin Ha-
muljak, Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci a Viliam Pauliny-
-Tóth, Štefan Moyses a Karol Kuzmány, s presahom do 20. storočia Svetozár 
Hurban Vajanský a Jozef Škultéty, Pavol Országh Hviezdoslav a Martin Ku-
kučín, ako aj Andrej Hlinka a Martin Rázus.

A tak tieto monumentálne slovenské osobnosti z oblasti cirkvi, kultúry, li-
teratúry a vedy sú motivované aj nútené všakovakými okolnosťami, zväčša 
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národno-obrannými, často sa angažovať aj v politike. Preto proces vytvára-
nia moderného slovenského národa v obrodenskej ére a zjednocovacom hnu-
tí sa v 19. storočí zároveň chtiac-nechtiac stáva takpovediac z apologetické-
ho zároveň kultúrno-politickým aktom. Okolo vodcov a „otcov národa“, bo-
jujúcich za slovenský jazyk, autochtónnu kultúru a politické požiadavky, sa 
združujú stovky stúpencov, spolupracovníkov a tisícky sympatizantov, ná-
pomocníkov i nasledovníkov. Tak na našu dejinnú scénu postupne nastúpi-
li a etablovali sa na nej tri generácie bernolákovcov, dve pokolenia starších 
a mladších štúrovcov, respektíve povstaleckých hurbanovcov, potom rovna-
ko viacgenerační národniari a dvojgenerační ľudáci, ako aj ich dlhšie, kratšie 
i nepretržite existujúce kultúrne inštitúcie. Sformovali sa Slovenské učené to-
varišstvo, Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, Tatrín, Jednota mlá-
deže slovenskej, Matica slovenská, Spolok sv. Vojtecha či Tranoscius, napokon 
aj Slovenská národná strana a Slovenská ľudová strana, prvá predovšetkým 
zviazaná s evanjelickou inteligenciou, druhá s našimi katolíkmi.

Štúr, štúrovci a štúrovstvo razantne vstúpili do slovenských i slovanských 
dejín v druhej polovici tridsiatych rokov 19. storočia v čase vrcholnej fázy 
nášho národného obrodenia, na ktorom podstatnou mierou participovali, ba 
v predrevolučnom období a v rokoch povstaleckých, meruôsmom a merude-
viatom, nadobudli popri celonárodnom, uhorskom aj stredoeurópsky až eu-
rópsky rozmer. Ich hlavnou úlohou bolo sformovať zo Slovákov životaschop-
ný spoločenský celok, ktorý by mal čo najviac atribútov samostatného náro-
da. Z týchto pozícií štúrovské pokolenie pokračovalo a tvorivo nadviazalo na 
progresívne slovenské snaženia, najmä bernolákovské hnutie, aby na prelome 
starého a nového veku v ére európskeho revolučného protifeudálneho vlno-
bitia nepremeškalo historickú príležitosť včleniť Slovákov ako moderné a ne-
závislé spoločenstvo do rodiny národov rodiacej sa novej Európy. Na prvý 
pohľad, zvlášť pre súčasníkov, môže sa zdať poslanie štúrovcov v našom de-
jinnom kontexte prosté a jednoduché. V skutočnosti však išlo o mimoriad-
ne zložitý národno-emancipačný, demokratizačný, sociálny, osvetový a zjed-
nocovací proces, v istom zmysle slova možno konštatovať, že to bol boj o ži-
vot alebo smrť národa, a to bez dramatizujúceho pátosu, v ktorom slovenskú 
zástavu zodvihli a najvyššie držali Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban ako 
vodcovia celej plejády vynikajúcich štúrovských dejateľov.

Osobitné a výnimočné miesto v galérii slovenských velikánov zaujímajú 
práve Štúr a Hurban. Ich veľkým, osudovým šťastím bolo, že sa stali predsta-
viteľmi našich kultúrno-politických snáh vo vrcholnej fáze slovenského ná-
rodného obrodenia a v novom veku revolučného zlomu roku 1848, pričom 
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tvorivo nadviazali na predchodcov a ako evanjelici dokázali osloviť aj svojich 
bernolákovských súčasníkov z katolíckeho tábora, lebo slovenské kultúrne 
dejiny sú takisto o konfesionalizme, čomu sa venoval Anton Augustín Baník. 
Štúrovci národu obetovali a dali všetko na oltár jeho života: štúrovský spisov-
ný jazyk, svojbytnú národnú kultúru, literatúru, umenie, osvetu – všetko to-
to činili v duchu dobových romantických postulátov, zároveň svoje snahy po-
stavili na ľudovom základe. Aj preto boli štúrovci a hurbanovci takí úspešní, 
jedineční, nezabudnuteľní!

Moderné biografické bádanie dovoľuje porovnávať len také osobnosti, kto-
ré žili historicky v rovnakom čase a ktoré sa zaoberali zhruba rovnakou čin-
nosťou. Tieto podmienky priam ideálne spĺňajú práve Ľudovít Štúr a Jozef 
Miloslav Hurban. Obaja generační druhovia, vrstovníci, blízki priatelia, spo-
lupútnici, politici, spisovatelia, redaktori, vedci, filozofi, osvetoví pracovníci... 
A predsa sú celkom povahovo odlišní, onakí, až protichodní... Štúr ako večný 
idealista, idealista „krásnoduchý“, autor myšlienok a nápadov, kým Hurban 
je v istom zmysle slove romantický realista, pričom – ako poznamenal Hur-
banov životopisec Tomáš Winkler – v jeho prípade išlo doslova o „život zvo-
niaci činom“. Daniel Gabriel Lichard, súčasník, raz nadšený stúpenec, inoke-
dy zúrivý odporca štúrovcov aj hurbanovcov, s ktorými sa napokon uzmieril, 
uvádza, že „Štúr bol, pokiaľ ide o myseľ, človek ideálov“. A Janko Kalinčiak, je-
den z najdôvernejších žiakov, druhov a spolupracovníkov i oponentov Ľudo-
víta Štúra, ktorého gróf Karol Zay označil za Štúrovho atašé, sa vyslovil: „Štúr 
bol človek myšlienky, človek idey, ktorému ako aj ináč človeku nepraktickému 
nikdy nešlo o to, čo z vyslovených zrniek myšlienkových môže pôjsť a z nich sa 
odvodiť.“ Asi najďalej zašiel Janko Francisci, ktorý nazval Štúra dokonca „ab-
straktným idealistom“.

Štúrovmu idealizmu však nahrávalo aj prostredie, kde sa predovšetkým 
realizoval, a to v kruhu slovenskej omladiny. Totiž mládež bez zápalu, bez is-
kry a bez ideálov nie je mládežou a nie je prirodzenou. Preto Štúr, rozsievač 
myšlienok, priam nevyhnutne potreboval mať po svojom boku niekoho, kto 
by tieto idealistické zrnká pochádzajúce z jeho umu zasadil, vypestoval, po-
zbieral a rozdal na prospech národa. A tak do tejto roly realizátora pravde-
podobne akoby vedome štylizoval práve na všetko schopného Hurbana, pre-
dovšetkým od neho to očakával. A aby Štúrov idealizmus obránil, o to sa už 
Hurban skvele postaral a plnil túto úlohu, stopercentne prízvukujúc: „Štúr 
bol idealista, to sa nedá zaprieť, ale každá žilka jeho idealizmu viedla hneď 
do života.“ Samuel Dobroslav Štefanovič dosť príkro a nahnevane upozornil 
na skutočnosť, že najmä v kritických situáciách, ako bolo i Slovenské povsta-
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nie 1848 – 1849, Štúr „závisel celkom od Hurbana a bez obalu nutné je mi 
vysvetliť, že nikdy nebol samostatnej vôle, ale ako spinka (spojka, háčik) vi-
siac na Štúrovi prenášal zmýšľanie i vôľu jeho zdarnými agitátorskými reča-
mi a priateľským obchodom s ľuďmi každého zrna do národa a tým udržiaval 
ho v spojitosti s ním počas celého povstania“. No aj sám Hurban si túto pod-
statnú skutočnosť a svoje postavenie istej služobnej podriadenosti voči Štú-
rovi uvedomoval. Podujal sa teda na túto rolu celkom uvedomele, lebo dobre 
vedel i to, že „idealizmus Ľudovíta nášho neizoloval ho od národa obecného, 
ale vodil ho práve do najhlbších šachiet reálneho života, potrieb a pomerov“.

Aby sa zaručila objektivita, je potrebné venovať aspoň niekoľko zmienok 
na margo všeobecnej typológie Štúrovho osobnostného profilu či „vnútornej 
biografie“, lebo on bol tým hlavným hýbateľom, iniciátorom, inšpirátorom, 
pôvodcom či duchom (spiritus agens, spiritus movens aj spiritus rector v jed-
nej osobe), kým Hurban a ostatní štúrovci mali funkcie vykonávateľov a rea-
lizátorov. Z tohto aspektu bol Štúr typ človeka komunikatívneho, koncepčné-
ho, programového, systémového, integračného a koncentračného. Lakonic-
ky možno poznamenať, že Štúrova koncepcia postupne spočívala na jedinej 
možnej správnej téze o svojbytnosti slovenského národa a slovanskej vzájom-
nosti, a z tejto premisy vlastne všetko ostatné vychádzalo. A čo Štúrov sve-
tonázor? Ten sa jednoznačne vyprofiloval na báze hegeliánstva a tento mo-
ment zdôrazňuje aj Samuel Štefan Osuský: „Heglova filozofia dala filozofický 
základ celému Štúrovmu svetonázoru a z neho vyplývajúcej neúnavnej obeta-
vej činnosti.“ Hegel do Štúra vsotil koncepciu, program a systém. A keby sme 
išli ešte hlbšie, do Štúrovej mladosti a klasicistického obdobia, kde silno rezo-
novalo antické myslenie, tak by sme uňho narazili v prvom rade na študova-
nie a propagovanie Platónovho diela. Ľudovít Štúr, milovník a znalec antickej 
kultúry a gréckej klasickej filozofie, si najväčšmi zamiloval práve Platóna, le-
bo tento filozof kládol dôraz na stály svet ideí, v ktorých rozhodujúcu úlohu 
zohráva krása, pravda a dobro.

Jednou zo základných Štúrových charakteristických čŕt zdá sa tak práve 
systémovosť, ktorú majstrovsky etabloval – za pomoci Hurbana a ďalších štú-
rovcov – v ideovom a potom v praktickom organizovaní všetkých stránok ná-
rodno-kultúrneho života, vedy a osvety. Systémová jazyková teoretická práca 
prekrývala všetky Štúrove úsilia ako základný determinant, majúci paralelne 
aj integračnú funkciu. Štúr si totiž dobre uvedomoval, že „reč súvisí čo naj-
vrúcnejšie s existenciou národa“, lebo „v nej, ako v prvom produkte teoretic-
kého ducha, odzrkadľuje sa, a ona, reč, je teda najistejším znakom ústrojnosti 
a osobitosti každého národa“. Išlo mu takisto o konfesionálne rešpektovanie 
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evanjelikov s katolíckym táborom a spoluprácu či akýsi model národnej jed-
noty vôbec. Koncentrácia pre Štúra znamenala predovšetkým sústrediť všet-
ko pozitívne v interakcii k slovenskému národu a využívať toto pozitívum  
v procese progresívneho napredovania s cieľom skvalitnenia života vidiec-
kych ľudových vrstiev ako základne roľníckeho národného kolektívu, a to naj-
mä cez prizmu jeho prirodzených žriediel, teda ľudového duchovného poten-
ciálu, aj keď v niektorých smeroch poznačených dobovým nánosom roman-
tizmu. Tieto tu načrtnuté Štúrove prístupy je nutné nechápať izolovane, pre-
tože sa ony vzájomne determinovali, dialekticky prelínali, stretávali a neraz 
vďaka vyššej intenzite i spoločne pôsobili. Analogicky sa to vzťahuje aj na 
Štúrovo dielo, veď napríklad tým, že sa stal kodifikátorom spisovnej sloven-
činy, umožnil kultúrne, literárne aj politické perspektívy rozvoja slovenské-
ho národa. Napriek týmto zložitostiam sa pokúsime Štúrovo dielo, v porov-
naní s Hurbanom, klasifikovať, aby sme na pozadí jeho, resp. ich neobyčajnej 
rôznorodosti bližšie identifikovali a pripomenuli obrovský horizontálny i ver-
tikálny záber týchto osobností do mnohých oblastí a otázok, so snahou vec-
ne ozrejmiť mimoriadny vklad štúrovských vodcov do duchovnej pokladni-
ce Slovákov. Netreba zabúdať ani na to, že Štúr a Hurban boli zamlada sveto-
názorovo radikálnejší, po roku 1849 zasa čoraz konzervatívnejší, ale vlastne 
taký je už prirodzený cyklus človeka. Zamladi sa vybúri, na starosť sa usadí. 
Hoci v Modre usadený Štúr sa nedožil veľa, umiera niečo vyše štyridsaťroč-
ný, ale Hurbana táto konzervatívna myšlienková degenerácia zasiahla výraz-
ne, umocnená jeho náboženskou postaťou.

A takto nejako sa vlastne zrodil projekt knižných esejí pod názvom Štúr 
a Hurban, myšlienka a čin. Obsahuje tridsať kapitoliek, v ktorých sú porov-
návané rozličné aspekty z biografie i diela oboch týchto výnimočných osob-
ností slovenskej národnej a kultúrnej histórie, Štúra a Hurbana. Štylizované 
sú akoby na hegeliánskej dialektike o boji a jednote protikladov, pretože štú-
rovská téza a hurbanovská antitéza vytvárajú napokon v treťom doplňujúcom 
texte každej kapitolky pokus o syntetizujúci pohľad, aj s istým moralizujúcim 
postojom a odkazom. Od tohto sa odvíja aj pramenná báza, striktne založená 
na autentickosti citovaných myšlienok priamo z vedeckých, odborných, po-
pulárno-náučných, publicistických i beletristických prác Štúra i Hurbana, vo 
výnimočných prípadoch aj z príspevkov ďalších štúrovcov, vrátane viacerých 
biografických a autobiografických, konkrétne denníkov, korešpondencie, me-
moárov, pamätí, jednotlivých spomienok, súborov reminiscencií, vlastných 
životopisov. Práve na tieto životopisné žánre bola štúrovská literatúra sku-
točne neobyčajne bohatá a košatá. V ojedinelých prípadoch závery podporu-
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jeme aj citátmi všeobecne akceptovaných vedeckých autorít, ktoré sa syste-
maticky zaoberali výskumom života a diela Ľudovíta Štúra a Jozefa Milosla-
va Hurbana.

Štúrove Slovenské národné noviny a Orol tatranský
Snaha o založenie politických novín s literárnou prílohou spoločne s úsi-

liami o získanie profesorského miesta na evanjelickom lýceu v Bratislave 
a mandátu poslanca Uhorského snemu tvorili program Štúrovej národnopo-
litickej, kultúrnej a pedagogickej činnosti. Štúrove Slovenské národné noviny 
a ich príloha Orol tatranský vychádzali iba necelé tri roky (august 1845 – jún 
1848), no zohrali jednu z najvýznamnejších úloh vo vrcholnej fáze slovenské-
ho národného obrodenia a zjednocovacieho hnutia, ako aj začiatkov meruôs-
meho Slovenského povstania. Noviny, písané štúrovskou slovenčinou a latin-
skou abecedou, sa stali uznávanou tribúnou národného hnutia, jeho vodcov 
i celej plejády dopisovateľov postupne oboch konfesií. Priniesli množstvo ak-
tualít, komentárov, domáceho i zahraničného politického spravodajstva, eko-
nomických, osvetových a iných článkov. V konzistentnej štruktúre Sloven-
ských národných novín, ktoré vychádzali na štyroch stranách, dominovali 
úvodníky a početné súbory listov. Úvodníky reflektovali aktuálnu problema-
tiku národného hnutia a navrhovali jej rozličné varianty riešenia. V Denníku 
domácom okrem správ dopisovateľov zo slovenských miest a regiónov z pier 
predstaviteľov vidieckej i mestskej inteligencie a meštianstva zo Slovenska, 
ale aj zo slovenských diaspór v celej habsburskej monarchii (Banát, Sriem, 
Vojvodina, Srbsko, Slavónia, Chorvátsko, Viedeň, Morava, Čechy, Praha) in-
formovali o hospodárskom, kultúrnom a politickom stave krajiny, publikovali 
aj rozličné úradné oznamy, správy zo stoličných zasadnutí, informácie o úro-
de, počasí, epidémiách atď. Vzdelanostné a profesijné dopisovateľské portfó-
lio novín tvorili autorské príspevky inžinierov, kňazov, lekárov, notárov, práv-
nikov, richtárov, študentov, učiteľov a úradníkov, ale popri tejto inteligenčnej 
vrstve začali do novín jednotlivo prispievať i vzdelanejší roľníci a remesel-
níci. Ďalšia rubrika Denník zahraničný prinášala výber materiálov prevza-
tých z inonárodných periodík a tlače, najmä maďarskej a rakúskej, respektí-
ve peštianskej a viedenskej, ktoré však súveká cenzúra zakázala komentovať. 
Krátke informácie sa preberali aj z anglických, francúzskych a nemeckých 
novín, stručnejšie noticky z ruskej a takmer nijaké z poľskej tlače, vzhľadom 
na dlhodobú okupáciu Poľska Rakúskom, Pruskom aj cárskym Ruskom a je-
ho aliančným spojenectvom s habsburskou monarchiou. Popri týchto rub-
rikách postupne do novín pribúdali i ďalšie pravidelné stĺpce, ako boli Roz-
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ličnosti (neskôr prevzali úlohu úvodníkov), Prehľad časopisov, v ktorom sa 
uverejňovali aj polemické reakcie na články v inonárodných novinách a ča-
sopisoch, osobitne v Pesti Hírlap, napokon Malý chýrnik, Listár a Pojednáva-
teľ... Noviny mali svoj šmrnc. Štúr už v Ohlase o Slovenských národných no-
vinách predstavil aj koncepciu ich literárnej prílohy ako poučno-zábavného 
časopisu, v ktorom sa popri beletristických príspevkoch mali uverejňovať od-
borné články z viacerých oblastí humanitných, spoločenských, prírodných aj 
ekonomických vied v zamýšľaných rubrikách Slovenské správy, Slovenský ži-
vot, Literatúra, Rozličnosti, Hospodárske veci. Štúr dokonca rigorózne stano-
vil obsah Orla: „1. Pekné umenie, a) piesne a spevy skladané od jednotlivcov 
a národné, b) povesti a rozprávky, písané v reči neviazanej, od vzdelancov zlo-
žené a od pospolitého ľudu vypravované, národné. 2. Z náuk: a) veci historické 
našej vlasti, národa nášho slovanského aj iných národov sa týkajúce..., b) veci 
štatistické..., c) články s právom..., d) jazykospyt, e) články z prírodných náuk... 
3. Kritika... 4. Obrazy zo života národov /cestopisy, dopisy... 5. Známosti o poľ-
nom a domácom hospodárstve...“ Príloha potom podobne ako noviny vychá-
dzala v štúrovskej spisovnej slovenčine, aj v nej sa používalo latinské písmo 
a periodicita sa stanovila na raz za dva týždne. Pokiaľ plány s rubrikami boli 
pekné, smelé až ideálne, ony samy sa postupne rozpadávali a koncept prílohy 
novín zosivel radom monotónnych zväčša poetických a prozaických príspev-
kov bez ladu a skladu. Na stránkach Orla potom beletristické i odborné prá-
ce uverejňovali Štúrovi pomocníci v redakcii Peter Kellner Záboj Hostinský 
a Bohuš Nosák-Nezabudov, ďalej Samo Chalupka, Janko Kráľ, Andrej Sládko-
vič, Janko Matúška, Ján Kalinčiak, Ctiboh Zoch a mnohí iní slovenskí roman-
tickí velikáni. Napriek tomu príloha nemala šmrnc.

Hurbanove Slovenské pohľady
Bolože to veru veľkej slávy, keď Štúr a štúrovci od augusta 1845 vydáva-

li aj literárnu prílohu Slovenských národných novín nazvanú vznešene Orol 
tatranský. Tento poučno-zábavný časopis mal obsahovať rovnako beletristic-
ké i literárnovedné, ako aj odborné príspevky z oblasti humanitných, príro-
dovedných i hospodárskych náuk vo viacerých rubrikách. Tie však reálne ne-
existujú. Prevažuje beletria, romantická poézia a próza. Mesianizmus domi-
nuje filozofii. Redakcia Štúrovho Orla sa vyhýba polemikám a neprijíma kri-
tiku... Ani Hurbanovu. Ale ten má svoju hlavu, svoje názory a od roku 1846 
aj svoj vlastný časopis Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru. Ponú-
ka priestor národnej kultúre, ktorú podľa Hurbana tvorí veda, umenia a lite-
ratúra. Pre Pohľady sa stala erbovou Hurbanova štúdia Slovensko a jeho život 



19S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

literárny. Zvolil si túto ťažiskovú tému o literatúre preto, „že tuná sa najprv 
vyrozumieva duch národa, tuná je on doma, tu on rozpráva, čo chce“. Hurban 
v nej dokázal, že kto pozná literatúru, jej štúdiom získava aj národné a ob-
čianske povedomie... Pohľady napokon prežili Štúrovho Orla, revolúciu i Slo-
venské povstanie. V apríli 1852 ich vydávanie musel Hurban definitívne za-
staviť v čase, keď už mali dobré meno, redaktorov, prispievateľov, čitateľov. 
Slovenské pohľady roku 1881 obnovil Hurbanov syn Vajanský. Aký to vskut-
ku báječný príklad kontinuity národnej kultúry! Chrániť ju treba!

Orali, siali a žali – každý na svojom!
Do Štúrových Slovenských národných novín prispievali navidomoči všetci 

štúrovskí dejatelia ako dopisovatelia, ba činili sa aj bernolákovskí katolíci. 
Len Hurban nie. Akoby sa zaťal. Do novín priateľa Štúra nenapísal ani jeden 
článok, ba čo by len jediný riadok. Zaujímavé! Hurban sa obmedzil iba na no-
voročné blahoželania, zdvorilostné pozdravy, aby sa redakcii a redaktorom 
novín darilo. Len o niečo lepšie to s Hurbanovou aktivitou vypadalo v prípa-
de literárnej prílohy Slovenských národných novín Orol tatranský, kde Hur-
ban uverejnil iba tri recenzie, aj to viac po linke starodávneho priateľstva 
a úcty k autorom básnických zbierok, ako boli August Horislav Škultéty, Ľu-
dovít Žello a Karol Štúr. Tri krátke články za tri dlhé roky. Ľudovít Štúr však 
oplácal rovnakou mincou. V predrevolučných Hurbanových Slovenských po-
hľadoch Štúr nepublikoval žiadny príspevok. V porevolučných, keď už za ba-
chovského neoabsolutizmu nebolo ani kde uverejňovať štúrovské príspevky, 
sa situácia len o málo zmenila. Do Hurbanových Pohľadov prispel Štúr šies-
timi recenziami, z ktorých významnejší bol len rozsiahlejší rozbor publicis-
tického spisu predčasne zosnulého (maďarónskou soldateskou i zabitého) štú-
rovského básnika Sama Vozára Hlas od Tatier z roku 1851. Základnú otázku 
Vozár vložil do záverečných dvoch viet tohto dielka: „Čo urobíte s Austriou? 
Verte, s nemectvom v Austrii je nešťastia.“ Štúrovci a hurbanovci verne slú-
žili a zomierali za habsburský dom, verili vierolomnej cisárskej Viedni, utie-
kali sa k nej pred Pešťou. Najprv slabomyseľnejšiemu cisárovi a kráľovi Fer-
dinandovi, zvanému Dobrotivý. Od 2. decembra 1848, ako sa ukázalo, sa ich 
prekliatím aj nešťastím stal jeho synovec a nástupca na cisárskom i kráľov-
skom stolci, vtedy 18-ročný František Jozef I. Ten parádne oklamal Štúra, 
Hurbana a ďalších štúrovcov. Preto pre Štúra porevolučné habsburské „moc-
nárstvo“ predstavovalo iba nemocný žalár národov a živú mŕtvolu.

Úryvok z pripravovanej monografie


