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Marián Tkáč

Prastaré korene našej štátnosti

Matica slovenská vyhlásila rok 2018 za Rok slovenskej štátnosti. Pohľadajme 
na jeho začiatku korene našej slovenskej štátnosti.

Aj keď si to mnohí neprajníci Slovenska nemyslia (či dokonca si prajú opak!), 
terajší náš štát, Slovenská republika, má hlboké korene. Áno, siahajú až do čias, 
ktoré si nedokážeme či dokonca nechceme privlastniť – keď si konečne našich 
naddunajských predkov všimli aj južní dobyvatelia, totiž Rimania, ba sú za-
iste ešte staršie. Rímski analysti si ich všimli až vtedy, keď udatne kládli pre-
kážky v severnej rozpínavosti Ríma – a ich mená na území nazvanom Germá-
nia (pozor: nie Nemecko!) zapísali ako Suevi či Venedi. Len krátka poznám-
ka k Suevom: donedávna sme ich pod západným „germánskym“ vplyvom jed-
noznačne prepisovali ako Svebi/Švábi – „v“ namiesto „u“ a „b“ namiesto „v“; ak 
však „u“ zameníme za „l“ na spôsob Záhorákov: Mauacky = Malacky, dosta-
neme Slevi/Slavi.

Roľnícky ľud veru nevytŕča v dejinách, ale ani v súčasnosti. Dnes si všet-
ky podnikateľské odbory presadia ceny svojich produktov, v ktorých je aj zisk,  
v staršej terminológii „osoh“, „úžitok“ či „choseň“ z ich činnosti pre nich, iba 
výrobcovia mäsa, mlieka či masla nie. Ceny ich produktov sú zväčša výdatne 
(v „starej Európe“) či nedostatočne (v „našej Európe“) dotované.

Čo vlastne mali a mohli starí grécki či rímski historici napísať o nudnom 
živote roľníckych más, predtým ako sa začali starať o svoje hranice a s pokri-
kom „Mor ho!“ prevracali cárske stolce? Veď dovtedy sa predovšetkým starali 
o pôdu a úrodu, a to nebola (ako dosiaľ nie je) práca nenáročná na čas. Nevy-
volávali vojny, ak ich iní napadli, bránili sa na roľníckom začiatku našich de-
jín tak, že na chrbtoch preležali hodiny na dne potokov a jazierok, dýchajúc 
cez slamky.

Všimli si nás až za Sama v 7. storočí, ako ten „pes“ chcel pohrýzť Dagober-
ta. A potom v časoch Rastislava zaznamenali jeho slová: „My, Sloveni, sme ľud 
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prostý“ (veruže nie „My, Moravania, sme ľud prostý“). Odvtedy sme už doká-
zateľne my (naši predkova Sloveni = Slováci) vlastníkmi územia na strednom 
Dunaji, dnes už oveľa menšieho ako v tamtých časoch. (Vlastník však ešte ne-
znamená pán.)

Zmysel vecí sa ukrýva v ich koreňoch. Korene nášho národa sú nepochyb-
ne staršie ako dátumy súvisiace so Samom, Pribinom, Rastislavom, Svätoplu-
kom. Sú v hmlách dávnej minulosti, v časoch, keď sa začala rodiť kultúra slo-
venského národa. Hmly dávnej minulosti, to sú roľnícki Sloveni, naši priami 
predkovia, ktorí sa na scéne dejín ukázali dávno pred príchodom predkov ge-
neticky veľmi malej časti dnešných Maďarov (americký genetik Sforza napí-
sal, že len 5 % dnešnej maďarskej populácie má ázijské gény). Roľnícki Slove-
ni v hmlách dávnej minulosti začali naše národné dejiny, v ktorých sa utvára-
la naša národná kultúra.

Už vidíme, ako sa poniektorí – nežičlivci spoza našich hraníc i tu, pred ni-
mi – pajedia a iní sa naduto uškŕňajú: ha-ha-ha, akéže hmly, akáže dávna mi-
nulosť?! Najstarší písomný záznam slova „Slovák“ pochádza predsa z 15. sto-
ročia! Dajme v tejto súvislosti slovo Szabolcsovi Magyaródymu, autorovi útlej 
brožúrky nazvanej Slovákom súcim na slovo, na jej poslednej strane je dátum 
14. 2. 2012 a miesto vydania Košice. Bude užitočné tú podľa jazyka slovenskú, 
no obsahom maďarskú brožúru nezahodiť, ale prelistovať. Jej začiatok je priam 
impozantný: „Viac ako tisícsto rokov, čo Maďari došli do Karpatskej kotliny. 
Kronika hovorí o siedmich kmeňoch, ale v skutočnosti mohlo ich byť aj viac. 
Medzi tu žijúcou riedkou populáciou boli Germáni, Rimania, Slovania a hlav-
ne nám príbuzní Avari. Z usídlencov a zo zvyškov národov, ktoré sa tu nachá-
dzali, sa plynutím času sformoval maďarský národ. Aj slovenská história sa 
uberala podobným smerom. Počas tisícsto rokov prisťahovali sa do Karpatskej 
kotliny skupiny českého, moravského, poľského, slovinského, chorvátskeho 
(tótskeho), srbského, pseudohusitského, nemeckého, rusínskeho, ukrajinského 
ľudu a pozvoľna sa stali národom, vytvorili si spisovný jazyk. Toto všetko sa 
udialo pod hrozitánskym maďarským útlakom (podčiarkol M. T.), pred nosom 
vlády. (...) Mýtus maďarského útlaku je od Trianonu v stálom rozvoji. Dnes už 
koluje fáma, že každý maďarský učiteľ vyfackal každé dieťa, ktoré nehovori-
lo po maďarsky (akoby sa to nikdy neprihodilo, poznámka M. T.). Ideológo-
via Matice slovenskej a ultrapravicových strán vysvetľujú a odôvodňujú všetky 
protimaďarské opatrenia pestúnskou rozprávkou o tisícročnej porobe. Do zu-
novania omieľané žaloby: žandárska salva v Černovej (slovenskí žandári, veliteľ 
Slovák), zákaz troch slovenských gymnázií, ulúpenie slovenského erbu s dvoji-
tým krížom sa dodnes vryli nielen do mozgov Slovákov, ale aj západniarov. (...) 
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Snáď by nebola daromná vec, keby niektorí vaši (rozumej slovenskí) historici, 
ktorí vyrastali na prsiach Matice a píšu o Veľkomoravskej, ba Veľkoslovenskej 
ríši, si prečítali knihu Nemca Martina Eggersa: Das Großmährische Reich. Re-
alität oder Fiction? (Veľkomoravská ríša. Realita, alebo fikcia?)“

Tak teda!
Len na okraj: súčasťou brožúrky je aj desaťbodové Memorandum Casso-

viense anno 2012, pod ktorým je podpísaný Zoltán Balassa; jeho čítanie je ad-
renalínová jazda po zľadovatenom kopci: hneď v prvom bode sa požadujú „tie 
formy autonómie, ktoré zahrnujú v sebe každého Maďara na Slovensku (žijú-
ceho vo väčšinovom prostredí, v menšinovom, v diaspóre)“; v bode 2 sa kon-
štatuje, že „oficiálna slovenská politická reprezentácia sa už ospravedlnila Ži-
dom a Nemcom, no Maďari do dnešných dní boli vynechaní z tohto postupu; 
neodpustiteľnou súčasťou toho je rehabilitácia Jánosa Esterházyho; vedľa mo-
rálneho zadosťučinenia nemôžeme sa vzdať ani hmotného odškodnenia“; pod-
ľa známeho princípu „zlodej kričí: chyťte zlodeja“ žiada Zoltán Balassa (a kto-
vie kto všetko ešte!) dodržiavať záväzky mierových zmlúv, ktoré zakazujú zme-
nu etnických pomerov; ďalej: „považujeme za dosiahnuteľný cieľ, aby maďarský 
jazyk – ktorý je jedným z oficiálnych jazykov EÚ – mal taký štatút ako iné ja-
zyky v mnohých krajinách únie“; nie, nekladieme si za cieľ reagovať v tejto ese-
ji, máme predsa štát, a ten je tu na to, aby tak činil, ten štát už má aj útvar zná-
my ako NAKA, nech koná!

Nechceme hľadať dôkazy o pomýlenej nadutosti citovaného Szabolcsa Ma-
gyaródyho (a koľkých iných!) ani o neuveriteľnej odvahe Zoltána Balassu, le-
bo Maďarskom, ktoré „mentálne nikdy neopustilo 19. storočie“ (Arpád Soltész 
v Hospodárskych novinách z 23. – 26. 12. 2011), by to tak či tak nepohlo. Veď 
už len otázku, čo dnes bráni rozlišovať v maďarčine Uhorsko od Maďarska, už 
len túto prosbu s ponukou na porozumenie, označila maďarská webová strán-
ka Szebb Jövő za „poníženie Maďarska“. Maďari ostali pri svojom žonglovaní  
s pojmami Magyar a (H)Ungarian aj po roku 1918, po zániku Uhorska, keď mal 
zaniknúť aj pojem Hungaria (Ungarn). O to sa na mierovej konferencii v Tria-
none usilovali zástupcovia Francúzska, konkrétne generál Franchet d’Espèrey, 
ktorý upozornil grófa Károlyiho, potom čo mysliac na Maďarsko povedal „la 
Hongre“, aby „hovoril o Maďarsku, a nie o Uhorsku“. Podľa francúzskeho his-
torika Ernesta Denisa táto „jakási slovní hříčka“ bola východiskom maďarizač-
nej politiky, Maďari na dvojzmyselnom základe, stotožnením slova Maďar so 
slovom Uhor, uviedli druhé národy do poníženého postavenia, čo je nepochyb-
ne jediný historický príklad vlády založený na slovnej hračke. Denis v knihe 
Rakouská otázka, Slováci si všimol aj maďarské príslovie: Tót nem ember (Slo-
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vák nie je človek), pričom podobne častovali aj iných, aby hneď nadšene hlá-
sali: „Extra Hungariam non est vita, et si est, non est ita“ (Mimo Uhorska nie 
je život, ak aj je, nie je taký). A ďalej podľa spomenutého Francúza Ernesta De-
nisa: Istý pedagóg dokazoval, že jedine Maďar vie skutočne milovať, už reč to 
dokazuje. Je vous aime, I love you – aké nepôvabné a nevýznamné sú to slová! 
Povedzte mi: Szeretlek, hľa, aké je to slovo vznetlivé, výrazné! – Ozaj, odpove-
dal cudzinec, vážni svedkovia mi potvrdili, že polícia musela zakázať použí-
vanie tohto slova, pretože na jeho jednoduché počutie nevinné panny porodi-
li silných chlapcov...

Hoci prvé nesporné doklady o našich slovenských predkoch pod Karpat-
mi, pri strednom Dunaji, pochádzajú až zo začiatku 6. storočia, to ešte nezna-
mená, že tu nežili už dávno predtým. Tvrdil to napríklad ruský mních Nestor 
v 12. storočí, matičný tajomník Fraňo Sasinek v 19. storočí a koncom 20. sto-
ročia aj ruský jazykovedec Trubačov, ktorý hľadal pravlasť Slovanov u nás, pri 
Dunaji. Iný, dnes stále prevažujúci názor – príchod Slovanov k Dunaju po ro-
ku 471 – presadil Čech Lubor Niederle na prelome 19. a 20. storočia. K životu 
mu pomáha údajná „neschopnosť“ archeológov identifikovať kultúru spomedzi 
rokov 400 – 500 ako jednoznačne slovanskú; archeológovia už akoby zo zvyku 
väčšinou jednoznačne hovoria iba o keltských, rímskych či germánskych nále-
zoch. Nuž ale „tak ako sa nedá vykopať feudalizmus, nedá sa vykopať ani etno-
genéza Slovanov“, ako napísal Pavol Mačala.

Slovanov na Slovensku vo včasnom stredoveku (teda de facto „starých Slo-
vákov“) označujeme ako Sloveni (chybne pod vplyvom Čecha Jiřího Polívku 
od roku 1883 „Slovieni“), v zahraničí sa zvyčajne označujú buď všeobecne ako 
Slovania, alebo už ako Slováci. V čase Veľkej Moravy bolo Slovensko väčšie, 
ako je dnes, slovenské jazykové územie sa nachádzalo okrem Slovenska aj na 
severnej polovici dnešného Maďarska, na časti Sedmohradska a Moravy; z ob-
dobia stredoveku je doložené systematické označovanie Slovákov v latinských 
a iných textoch ako Slovania („Sclavus“ či „Slavus“) – na rozdiel od Čechov, 
Poliakov či Moravanov; od 13. storočia slovenskí mešťania dokázateľne použí-
vali v písomnej komunikácii slovenčinu.

Kultúra sa prelína s dejinami. Bývalý rektor ružomberskej Katolíckej uni-
verzity, poľský rodák profesor Tadeusz Zasępa (1946 – 2016) hovoril o dejinách 
slovenského národa ako o kontinuite dobra, dobra, ktoré sa prejavuje v slo-
venskom živote, v našich dedinách, zväčša ukrytých v dolinách a údoliach 
uprostred krásnych hôr, v ľudových piesňach, vo výtvarnom umení, v hudbe, 
v literatúre. Ako si to všimol práve on, má náš národ pieseň, akú nemá žiadny 
iný. Pieseň o dvoch vlastiach: „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, 
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ako raj. / Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí šumí ľúbezný háj. / Na tvo-
jich holiach si spievali, otcovia naši pracovali, robili, / Slovensko moje, otčina 
moja, krásna si ako raj, ako raj. // Hej, mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne 
môj Boh a Pán. / Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých 
strán. / Tam zmiznú žiale aj náreky, tam budem bývať až naveky, naveky. / Hej 
mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.“ (Že sú Slováci málo 
vlasteneckí? To len delia svoju lásku medzi dve vlasti.)

Ak napíšeme, že múdre Slovenky v časoch, keď k nám prichádzali diví bo-
jovníci, poradili svojim mužom a synom: „Stiahnime sa, milí naši, do hôr, 
ukryme sa pred divokými nepriateľmi, veď načo prelievať krv pradedov a pat-
riarchov, ktorí od nepamäti dorábali poživeň pri vodách rieky života nazýva-
nej Ister, Dunaj...“ a oni sa potom ukryli až tak, že už o nich nikto nepísal, naši 
mudrlanti to označia za mýty, „mýty naše slovenské“. Na ktoré treba čím skôr 
zabudnúť. Zničiť a znevážiť ich. No nedá sa a nesmie sa tak urobiť! Lebo kde 
potom nájdeme korene kultúry tohto národa, jeho iného charakteru v porov-
naní s ostatnými národmi? Všimli si to mnohí, aj francúzsky spisovateľ Michel 
Guérin: „Je vo vás (Slovákoch) niečo detsky neskazené a čisté.“ Myslel na to, 
že tento národ nevyvolával vojny, nechcel nikomu zle, bol akoby bratom či do-
konca otcom všetkých okolitých národov. Možno aj na to, že iba Slováci (a Slo-
vinci) si uchovali prastaré meno všetkých Slovanov.

Bez zachovaných písem akoby sme tu potom až do 16. storočia (do Jura-
ja Turza) ani neboli. Nezachovali sa (či len ich nepoznáme) listiny, v ktorých 
by bolo kontinuálne viac či menej presne artikulované presvedčenie a posto-
je o slovenskej osobitosti, svojbytnosti i samobytnosti. Ale v nasledujúcich ča-
soch, už je to „na papieri“: evanjelický kancionál Cithara sanctorum, ktorý 
prvýkrát vyšiel v roku 1636, ďalej katolícky zborník Cantus catholici, pijsne 
Katholjcke, Latinské y Slowenské, Nowé y Starodawné z roku 1665 či práce Sa-
muela Timona, Jozefa Baltazára Magina a ich nasledovníkov, či zachovaný pre-
klad Biblie do slovenčiny Swatá Biblia Slowénska aneb Pisma Swatého..., nazý-
vanej aj Kamaldulská Biblia, keďže ju vyhotovili kamaldulskí mnísi pravdepo-
dobne z Červeného Kláštora alebo z Nitry pred rokom 1756, vznikol v obdo-
bí protireformačného hnutia v 17. storočí. Tam všade (ale aj v Bernolákovom 
Slowari) práve v časoch, keď sa moderné národy práve začínali formovať, sa dá 
vyčítať slovenská svojskosť. Základ dneška.

Aj neprajníkov však musí presvedčiť a možno aj vyrušovať skutok Ľudovíta 
Štúra, ktorý sa udial v Myjave 19. septembra 1848. Tam vyhlásil: „My v tomto 
slávnom okamžení sa za neodvislých od Maďarov vyhlasujeme, všetku posluš-
nosť maďarskému národu, jeho vláde vypovedáme! – My povstávame proti mi-
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nisterstvu maďarskiemu. Maďari, použijúc vzbúr europejských, oborili sa na 
nášho spoločného kráľa a násilne vymohli od neho vládu maďarskú, to tak re-
čenô ministerstvo. Bolo nám predtým zle, ale pod ministerstvom maďarským 
stalo sa nám tisíc ráz horšie.“

Tieto slová sa nedajú vysvetliť inak ako prvé skutočné vyhlásenie slovenskej 
nezávislosti. Hodné na to, aby sa 19. september stal slovenským Dňom nezá-

vislosti! Slováci práve vtedy nasadli na vlak ku skutočnej samostatnosti a len 
naša nerozumnosť či dokonca detinskosť nám bráni oslavovať tento deň ako 
skutočný otvorený začiatok zápasu o našu štátnosť. Nech teraz nasledujú as-
poň v skratke kroky, ktoré prišli, lebo prísť museli. Cudzí to zbadali, po memo-
randovom zhromaždení 6. a 7. júna 1861 v Martine si všimli augsburské novi-
ny Allgemeine Zeitung, že „Slovákov už nijaká moc na svete nemôže ponemčiť 
ani pomaďarčiť“. Prišiel potom 12. december 1861 a slovenská delegácia vede-

Martin Kellenberger: Vesmírna štatistika, 2016
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ná biskupom Štefanom Moysesom predložila svoje požiadavky priamo cisáro-
vi, a aj keď na tom základe povolil cisár František Jozef 12. augusta 1862 za-
loženie „iba“ Matice slovenskej, bol to krok pre nás predôležitý. A aj keď škri-
pot zubov neprajníkov nášho národa ešte zmocnel, veď čoskoro Maticu i všet-
ky gymnázia zavreli, v Černovej tiekla krv a v Kragujevci zastrelili 44 Slovákov 
zo 71. trenčianskeho pluku, Božie mlyny mleli, blížil sa rok 1918, keď sa sloven-
ské manželstvo s Maďarskom rozpadlo.

A všetko, čo po tomto roku nasledovalo, je neprehliadnuteľné úsilie o au-
tonómiu, s ktorou sa Slováci uspokojili a 6. októbra 1938 neurobili to, čo mali, 
čo čoskoro na to „museli“ urobiť 14. marca 1939. Keďže „museli“, aj preto mož-
no musel prísť 29. august 1944 a nanovo čechoslovakizácia. Ale zase tu bol ko-
niec októbra 1968 a 1. január 1969, keď na podrobnej politickej mape Európy 
sa predsa len ocitol subjekt s prívlastkom „slovenský“, aj keď neplnoprávny, ale 
kliesniaci už budúcu slovenskú rovnoprávnosť, Slovenská socialistická repub-
lika. Božie mlyny vatikánske vymleli „čistú múku“ 31. decembra 1977, prv cir-
kevne ako politicky sa Slovensko stalo neodvislým od susedov. Slovenská cir-
kevná provincia. Punktum, amen.

Všetko sú to dátumy, ktorými sme prešli, lebo museli sa dostať do novej éry 
v našich dejinách. O tom, že sú to dátumy „štátotvorné“, nemôže byť pochýb. 
Všetky sú podstatné a dôležité. No možno práve deň podpísania ústavného zá-
kona o federácii na Bratislavskom hrade koncom októbra 1968, už v prítom-
nosti „spojeneckých“ vojsk, bol pre dnešok najrozhodujúcejší. Vznik federácie 
s ústavným zákazom majorizácie nepriviedol vzťahy Slovákov a Čechov v roz-
hodujúcom čase ku krízam juhoslovanským či kurdsko-irackej alebo katalán-
sko-španielskej.

Pri pohľade „z rýchlika“ sa zdá, že nová éra v našich dejinách sa začala pod 
mohutným stromom v Brne, kde sa vo hviezdnej chvíli horúceho leta 1992 usa-
dili Vladimír Mečiar s Václavom Klausom a roztínali a rozťali uzol. Podľa jed-
ného z tých dvoch si obaja vtedajší zvolení predstavitelia oboch národov uve-
domili, že spoločný štát nemá budúcnosť a že je lepšie rozísť sa hneď a nekrva-
vo (a s ich osobnými zásluhami, samozrejme) ako veci naťahovať.

29. 11. 2017


