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„Vykonali“ ju  
pre dobro národa
Archív	Matice	slovenskej	uchováva	množstvo	vzácnych	klenotov.	Po	Stanovách	MS	z	5.	februára	
1862	(z	jarného	čísla	magazínu)	predstavujeme	ďalší	významný	dokument	spojený	so	vznikom	
Matice	slovenskej	–	Zápisnicu prvého valného zhromaždenia Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine 
dňa 4. augusta 1863 vydržiavaného.	Ako	vyplýva	z	názvu	dokumentu,	naši	predchodcovia	založili	
inštitúciu	v	spomínaný	deň	(dnes	je	4.	august	pamätným	dňom	SR	–	Dňom	Matice	slovenskej),	
keď	sa	konalo	ustanovujúce	valné	zhromaždenie	Matice	slovenskej.	Mimochodom,	podľa	dobových	
odhadov	sa	na	ňom	zúčastnilo	4	–	5	tisíc	ľudí.	

Text: Pavol Madura | Foto: archív MS a Igor Válek

Spomínaná	 zápisnica	 patrí	 do	 ar-
chívneho	 fondu	 Matica slovenská I 
(1857) 1863 – 1875 (1912) s	prira-
deným inventárnym	 číslom	 41.	 Jej	
originál,	ktorý	možno	považovať	za	
rodný	list	Matice	slovenskej,	je	chrá-
nený	v	 trezore.	Dokument	prepísa-
li	dve	osoby.	Autora	prvých	22	strán	
sa	 nepodarilo	 identifikovať,	 zvyš-
nú	 časť	 prepísal	 tajomník	 MS	 Mi-
chal	Chrástek,	ktorý	ju	i	koncipoval.	
Do	textu	zasahujú	aj	dodatočné	ru-
kopisné	Chrástekove	korektúry.	Pr-
vých	sedem	hárkov	zápisnice	je	pre-
viazaných	modrou	niťou	s	červenou	
pečaťou,	ktorá	je	poškodená.	Pozri-
me	 sa	 bližšie	na	 obsah	dokumentu	
a	priebeh	historicky	prvého	valného	
zhromaždenia	MS.	Rokovaniu	pred-
chádzali	svätá	omša	v	katolíckom	a	
služby	Božie	v	evanjelickom	kostole.	
Po	 cirkevnej	 časti	 sa	 zhromaždenie	
presunulo	na	námestie	pred	 stolič- 
ný	 dom,	 kde	mesto	 Turčiansky	 Sv.	
Martin	pri	tejto	príležitosti	postavilo	 
„z dreva priestrannú dočasnú miestnosť“.	
Na	 rokovanie	 sa	 dostavil	 aj	 zeme-
panský	komisár	Šimon	Nemeš,	kto-
rého	 úloha	 spočívala	 v	 dozore	 nad	
rokovaním.	Ján	Francisci,	ako	pred-
seda	dočasného	výboru	MS,	otvoril	
rokovanie	vznešenou	rečou,	z	ktorej	
cítiť	radosť	nad	zavŕšením	dlho	oča-
kávaných	 túžob:	 „Otcovia a synovia 
národa slovenského! S vysokým dovole- 
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ním vys. kr. uh. námestnej rady zhromaž- 
dili sme sa v tomto čase a na tomto mies-
te do valného zhromaždenia Matice slo-
venskej. Čoho národ slovenský dosávaď 
nemal, toho dožili sme sa my šťastní po-
tomkovia nešťastných predkov. Po čom 
predchodcovia naši v bolesťach srdca tú-
žili, to my šťastní vidíme pred sebou. ...	
Slávne zhromaždenie! Hlboké pohnutie  
naplňuje srdce moje a pocit nepoznanej  
dosiaľ radosti a sviatočnosti odôstojňuje 
ducha mojeho nad velikosťou doby tejto, 
nad vznešenosťou úlohy našej. My opus-
tené siroty osirelého slovenského náro-
da zhromaždili sme sa, aby sme si oži-
votvorili svoju túžobne vyčkávanú Ma-
tičku; my nosičovia a predstavovatelia 
dosiaľ z milosti zákona vytvoreného ná-
rodnieho života slovenského zhromaždi-
li sme sa, aby sme zasvätili sviatok na-
šeho uzákonenia; my synovia slovenské-
ho národa, ktorý nemal prítulku, kde by 
sklonil hlavu svoju pred krivdou, zhro-
maždili sme sa, aby sme položili uhoľný 
kameň, na ktoromž spočívať má chrám 
a pevnosť zákonitosti slovenského národ-
nieho života.“ 

Veľkú	zásluhu	na	prípravných	prá- 
cach	 k	 založeniu	Matice	mal	 Fran-
cisci,	čo	po	jeho	úvodnej	reči	pripo-
menul	Michal	M.	Hodža.	Zapisova-
teľom	sa	stal	M.	Chrástek	a	dočasné	
predsedníctvo	zverili	do	rúk	Štefana	
Moysesa.	Francisci	informoval	o	ak-
tivitách	 vedúcich	k	 založeniu	Mati-
ce,	keď	prečítal	pre	nás	dnes	obsa-
hovo	bohatý	a	hodnotný	dokument	
Zpráva Jána Francisciho jako predse-
du dočasného výboru Matice slovenskej 
o konaniach dočasného výboru a o ima-
ní a stavu Matice slovenskej. Po	sprá-

ve	 navrhli,	 aby	 biskup	 Moyses	 už	
teraz	 prevzal	 predsedníctvo	 Mati-
ce	 a	 zhromaždenie	 prešlo	 k	 voľbe	
„úradníkov“.	Po	tomto	návrhu	Moy-
ses	 predniesol	 pamätnú	 reč:	 „Sláv-
ne zhromaždenie! Kde je otázka o hod-
nosťach a vyznačení, ja bývam rád ostat-
ným, lebo nebažím, ani som nikdy neba-
žil po hodnosťach. Boh mi je svedkom, 
svedkom mi je a môže byť i vys. vláda, 
že som sa i tejto biskupskej hodnosti vy-
hnúť všemožne usiloval, kde je ale otáz-
ka o službe národu môjmu slovenskému 
a ochotnosti k službám týmto, ako i obe-
tiam k rozkvetu národa našeho, nikdy 
som sa neodťahoval ani sa nejdem, ani 
nechcem, ani nebudem. Tak teda hod-
nosť predsedu Slovenskej Matice prijí-
mam...“ 

prVÁ gENErÁciA 
fuNKciONÁrOV
Po	Moysesovej	reči	sa	pristúpilo	k	voľ- 
be	 ďalších	 hodnostárov	 MS.	 Za	 1.	

podpredsedu	navrhli	azda	toho	naj-
povolanejšieho	–	J.	Francisciho,	no	
ten	funkciu	s	pokorou	odmietol:	„Čo 
som konal, konal som pre dobro národa 
svojho, ako som znal a mohol...“	Menej	
známa	je	skutočnosť,	že	po	Francis- 
cim	do	funkcie	1.	podpredsedu	na-
vrhli	Štefana	M.	Daxnera,	ten	funk-
ciu	takisto	neprijal.	Do	tretice	navrh- 
li	a	zvolili	do	funkcie	Karola	Kuzmá-
nyho.	Počas	jeho	reči	akoby	symbo-
licky	„svätomartinské zvony v tom okam-
žení ohlasovali dvanástu“.	

Okrem	dvoch	najvyšších	funkcio- 
nárov,	 ktorými	 sa	 stali	 poprední	
predstavitelia	dvoch	najväčších	kon-
fesií,	 historicky	prvými	 funkcionár-
mi	 či	 „úradníkmi“	 MS	 sa	 stali	 –	 2.	
podpredseda:	 Ján	 Országh,	 1.	 ta-
jomník:	Pavol	Mudroň,	2.	tajomník:	 
Michal	Chrástek,	pokladník:	Tomáš	 
Červen,	 1.	 účtovník:	 Fraňo	Filo,	 2.	
účtovník:	 Jozef	 Škultéty,	 pravotári:	
Michal	Mudroň,	Fraňo	Martinovič,	
Ambro	 Pivko,	 opatrovník	 zbierok:	

Jozef	Markus.	Výbor	MS	 tvorilo	30	
členov	 (15	 zakladateľov	 a	 15	 riad-
nych	 členov). Členmi	 výboru	 MS	
spomedzi	 zakladateľov	 boli:	 Adolf	
Ivanovič	Dobriansky,	Štefan	M.	Dax- 
ner,	 Fraňo	 Hánrich,	 Michal	 M.	
Hodža,	 Ján	 Gotčár,	 Jozef	M.	 Hur-
ban,	Martin	Čulen,	Ján	Čipkay,	An-
drej	Radlinský,	 Ján	 Seberíny,	 Jozef	
K.	 Viktorin,	 Viliam	 Pauliny-Tóth,	
Gustáv	 Zechenter,	 Ľudovít	 Turzo- 
Nosický,	Alexander	Androvič.	Z	riad- 
nych	 členov:	 Ctiboh	 Zoch,	 Michal	
Algöver,	Fraňo	Blaha,	Jozef	Bielek,	
Fridrich	Baltík,	Daniel	Bórik,	Jozef	
Bella,	Emil	Černý,	Pavol	Dobšinský,	
barón	 Gregor	 Friesenhof,	 Ján	 Ka-
davý,	Andrej	Murčič,	Ján	Ondrisík,	
Andrej	 Švehla,	Matej	Benko.	Počas	
voľby	 výborníkov	 predsedajúci	 žia-
dal,	 aby	 sa	 pre	 úsporu	 času	 zdrža-
li	 rečí,	no	pri	navrhnutí	Jozefa	Mi-
loslava	 Hurbana	 mu	 zhromažde-
nie	začalo	spontánne	volať	na	slávu,	
„medzi ktorým zástup dvíha Hurbana 
a žiada o slovo“.	Po	voľbách	Moyses	
vyhlásil	Maticu	slovenskú	za	„spolok 
ustrojený“.	Pri	voľbách	sa	zrejme	po-
zabudlo	na	Jána	Francisciho,	čo	ne-
skôr	pripomenul	M.	M.	Hodža.

Na	zhromaždení	sa	venovali	ďal-
ším	 návrhom	 a	 otázkam,	 spomeň-
me	aspoň	vyslanstvo	k	panovníkovi	
a	známe	je	i	Daxnerovo	vystúpenie	
proti	okypteniu	stanov.	Zhromažde-
nie	 na	 Hurbanov	 návrh	 schválilo,	
že	„Matica slovenská založila a ustroji-
la sa na tisícročnú pamiatku nášho po-
kresťančenia a založenia slovesnosti slo-
vanskej“.	 Zápisnica	 je	 na	 poslednej	
strane	datovaná	26.	augustom	1863	 
v	 Banskej	 Bystrici	 a	 uzatvárajú	 ju	 
podpisy	zapisovateľa	Michala	Chrás- 
teka	a	overovateľov	Karola	Kuzmá-
nyho,	Jána	Országha	a	Jána	Jesen-
ského. n

Ján Francisci. Prvý predseda dočasného 
výboru MS

V strede mesta. Návrh prvej matičnej budovy

Turčiansky Svätý Martin. Dobový pohľad na 
centrum Turca


