Genius loci. Budova Tatrabanky v Martine aj dnes vzbudzuje úctu

Deklarácia slovenského
národa – prelom v našich
dejinách
Kým v Čechách sa prevrat 28. októbrom 1918 fakticky skončil, na Slovensku vlastne všetko len
vypuklo. Na základe osobitných pozvánok Slovenskej národnej strany (SNS), ako aj oznámenia
v Národných novinách 24. októbra 1918 o „výborovom zasadnutí strany“ bolo do vtedajšieho
Turčianskeho Sv. Martina pozvaných okolo dvesto národných a politických činiteľov. Množstvo
ťaživých problémov malo byť vyriešených počas jedného dňa v budove Tatrabanky.
Text: Peter Cabadaj a Igor Válek | Foto: archívy a redakcia
Predvečer – 29. október 1918

Zhromaždenie zvolala SNS sídliaca
v Martine, ktorá po vypuknutí prvej svetovej vojny (1914) pozastavila svoju činnosť. Aby „vládnej moci
nedala dôvod použiť voči slovenskému obyvateľstvu represívne opatrenia“. Na jeseň 1918 už bola domáca aj geopolitická situácia diametrálne odlišná. Nemalá časť pozvaných účastníkov zhromaždenia pri-

šla do Martina už 29. októbra. Schádzali sa u známych, v bytoch funkcionárov SNS a vzrušene debatovali. Informovali sa a radili o aktuálnom vnútornom i zahranično-politickom dianí, tlmočili vlastné názory a očakávania súvisiace s nasledujúcim dňom. Pravdepodobne k najvýznamnejšiemu stretnutiu prišlo
v byte u predsedu SNS Matúša Dulu.
Rokovania uskutočnené 29. októbra

boli neskôr vo viacerých odborných
textoch charakterizované ako „prvá,
respektíve predbežná dôverná predporada. Tá predchádzala ďalšej dôvernej
predporade, konanej 30. októbra predpoludním“. Informácie o jej obsahovom zameraní a priebehu sa však
rôznia. Čerpajú totiž výlučne iba
z neskorších, často veľmi protichodných svedeckých výpovedí priamych
aktérov diania. Preto možno azda
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s istotou konštatovať, že hodnoverný obraz o týchto rokovaniach sa
nám už získať nikdy nepodarí. Mali
výsostne súkromno-dôverný charakter, prebiehali spontánne, bez pevného programu, a tak ťažko predpokladať, že ich niekto aspoň stručne
zápisnične podchytil. Zhodne s his-

hlavne v kruhoch národne uvedomelých rodín. Oveľa výraznejšie ulice mestečka ožili na druhý deň dopoludnia. Neprispeli však k tomu iba
ďalší národnopolitickí činitelia z rôznych oblastí Slovenska, ktorých kroky mierili zo železničnej stanice do
budovy Tatrabanky. Oživenie spôso-

Signatári. Dobový pohľad na časť statočných mužov

Obsah aj forma. Kaligrafický prepis Deklarácie slovenského národa

torikmi uvedieme, že o záveroch
stretnutí možno maximálne niečo
dedukovať z udalostí nasledujúceho
dňa, pretože boli ich „voľnou a tichou predohrou“.
Deň D – 30. október 1918

Čulejší spoločenský pohyb v meste teda pulzoval už vo večerných hodinách 29. októbra. Prejavilo sa to

bil najmä príchod asistenčnej stotiny
15. honvédskeho pluku. Keďže v provinčnom Martine nebola vtedy vojenská posádka, maďarské úrady sem
vyslali časť posádky z Levíc. Prítomnosť ozbrojených vojakov mala psychicky pôsobiť na účastníkov zhromaždenia a byť v zálohe pre prípadné násilné zakročenie. Miestne maďarské vládne orgány sa zrejme do-

mnievali, že slovenský politický tábor
nie je v otázke definovania práva slovenského národa na sebaurčenie dostatočne jednotný a že v jeho rámci
môžu za určitých okolností prevládnuť i prouhorské stanoviská. Z tohto
dôvodu mala prítomnosť vojakov napomôcť ich „zbožné“ želanie. Príchod honvédov preto časovo korešpondoval s príchodom väčšiny účastníkov zhromaždenia. Národné noviny uviedli: „Od stanice turčianskosvätomartinskej do mesta hrnul sa zástup hostí, prišlých zo všetkých strán Slovenska,
hradskou od Vrútok kráčala stotina vyzbrojených vojakov s maďarským spevom.
Prvé stretnutie! Ale vojsko čoskoro zmizlo
a zastupiteľstvo slovenského národa, jeho
všetkých strán a vrstiev, zišlo sa v predpoludňajších hodinách do poradnej miestnosti banky Tatra na poradu.“
Je všeobecne známe, že hlavným
rezultátom programu zhromaždenia a rokovaní 30. októbra bolo vytvorenie v dejinnom slede – po sedemdesiatich rokoch – druhej Slovenskej národnej rady (SNR) a prijatie Deklarácie slovenského národa. Signatári jej akceptovaním zrušili zväzok s Uhorskom, prihlásili sa
k samourčovaciemu právu slovenského národa a k požiadavke zväzku
s bratským českým národom v spoločnom štáte. Ako však vieme z príslušných dokumentov, pri voľbe výkonného výboru SNR sa vedome
počítalo s tým, že bude musieť vyvíjať svoju činnosť v rámci rakúsko-uhorskej monarchie pri existujúcich vojnových pomeroch. Potvrdzuje to historický fakt, že deklaranti
30. októbra popoludní ešte nič nevedeli o vyhlásení československého štátu 28. októbra 1918 v Prahe.
„To treba zdôrazniť,“ napísali historici
Marián Hronský a Miroslav Pekník,
„lebo historická literatúra a publicistika českej proveniencie, až na menšie výnimky, tieto skutočnosti nezohľadňuje, čo
v prevažnej miere platí aj o historickej literatúre a publicistike slovenskej proveniencie.“
Dula, Hodža A
Nezastupiteľný akt

Medzi vyše stovkou prezentovaných
účastníkov (v skutočnosti bolo prítomných takmer raz toľko osôb)
deklaračného zhromaždenia figuruje plejáda známych i takmer zabudnutých osobností. Bližšie sa (aj
v nasledujúcom článku – red.) zmieni5
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da, jeden z najväčších historických
prelomov v našich novodobých dejinách.
Deň S – Celonárodné
oslavy v Martine

Dula pred Maticou. Chvíle po odhalení busty, o ktoré sa postarali poslanec NR SR Anton Hrnko,
starostka Blatnice a predseda MS Marián Gešper

me o advokátovi a predsedovi SNS
Matúšovi Dulovi (rodákovi z Blatnice), ktorý bol zvolený za predsedu
deklaračného zhromaždenia a následne i za predsedu SNR. Hneď po
skončení zhromaždenia v budove
Tatrabanky poslal 30. októbra 1918
o 17.35 Národnému výboru do Prahy telegram, v ktorom informuje
českú stranu: „SNS stojí na stanovisku bezpodmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu – pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska.“ Osobitnú kategóriu predstavuje rodák zo Sučian a neskorší predseda vlády ČSR Milan Hodža. Pricestoval z Budapešti 30. októbra
neskoro večer – čiže už po skončení zhromaždenia. Ani on vtedy nič
nevedel o vyhlásení československého štátu 28. októbra v Prahe. Práve na Hodžov návrh boli ešte pred
oficiálnym zverejnením urobené zásahy do textu Deklarácie slovenského národa. Neskôr z toho vznikol
problém tzv. falšovania Martinskej
deklarácie. Z pôvodného textu totiž bola vypustená časť, kde sa požadovalo pre Slovákov osobitné zastúpenie na mierovej konferencii v Paríži a vsunulo sa odvolanie na Andrássyho nôtu americkému prezi-

dentovi Wilsonovi z 27. 10. Tým sa
síce na jednej strane politické požiadavky deklarácie ešte zaktualizovali,
ale na druhej strane to znamenalo,
že slovenská politická reprezentácia
sa vzdala požiadavky na samostatné
zastúpenie na konferencii, keďže by
to – podľa Hodžu – vyzeralo ako vyjadrenie nejednotnosti v spoločnom
úsilí Čechov a Slovákov...
Keby naša vtedajšia politická reprezentácia neprijala Deklaráciu slovenského národa, bola by spochybnená legitimita Slovenska v novovzniknutom štáte. Martinskú deklaráciu preto možno oprávnene pokladať – rovnako ako o dva dni skoršie vyhlásenie v Prahe – za historicky
nezastupiteľný štátoprávny akt. O to
viac, že pražská proklamácia z 28.
októbra by bola v rozpore s princípom sebaurčovacieho práva a politickou vôľou reprezentácie slovenského národa. Hoci sa v štátnom zväzku
Čechov a Slovákov zďaleka nenaplnili všetky ašpirácie, vždy bude platiť
tvrdenie, že demokratické zriadenie
spoločnej republiky, občianske i sociálne práva, infraštruktúra, školstvo,
zdravotníctvo a kultúrny život neporovnateľne kontrastovali s polofeudálnymi pomermi v bývalom Uhorsku. Aj z tohto uhla vnímania predstavuje Martinská deklarácia, známa
aj ako Deklarácia slovenského náro-

Centrum Turca bolo v utorok 30. 10.
aj centrom celoslovenských osláv
100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa, ktorou sa Slováci  prihlásili k samourčovaciemu právu, čím vyjadrili požiadavku vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov v časoch, keď išlo o nevyhnutný krok na ceste k ďalšej národnej samostatnosti. Širokospektrálne a dôstojné podujatie, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia SR i ČR,
nadviazalo na podujatia predchádzajúceho víkendu (27. – 28. 10.),
ktorými si občania v českých, slovenských mestách a obciach pripomenuli 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Premiér Pellegrini, pod ktorého záštitou sa oslavy konali, vo svojom príhovore zdôraznil: „Buďme my Slováci
hrdí na vlastný štát, nepovažujme jeho
vznik za historickú samozrejmosť, berme
to ako vzácnosť, ktorú si musíme navždy
chrániť, brániť a ďakovať za ňu.“ Vyzval aj k ukončeniu politických hádok, ktoré prerastajú do nevraživosti a z vecnej roviny sa presúvajú
do medziľudských konfliktov. Matica popoludní slávnostne odhalila
pred svojou budovou v Martine bustu Matúša Dulu, iniciátora a signatára Deklarácie. „Ak vezmeme do úvahy jeho rôznorodé aktivity pre národ,
ako aj vyspelosť najmä v roku 1918,
máme jednoznačnú povinnosť si Dulu
pripomenúť, aby sa stal živou súčasťou
kolektívnej pamäti národa,“ uviedol
predseda MS Marián Gešper, ktorý
inicioval vytvorenie busty. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda NR SR
Andrej Danko, štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek, generálny biskup evanjelickej cirkvi a.
v. Miloš Klátik a predstavitelia ďalších inštitúcií a samosprávy. „Je pre
mňa česť, že som mohol byť pri odhalení busty Matúša Dulu, ktorú si právom
zaslúži. Bez ľudí ako on by nebolo ani
dnešné slobodné Slovensko,“ povedal
predseda NR SR. Mimochodom, aj
vďaka Matúšovi Dulovi bola postavená druhá matičná budova v Martine, pred ktorou, medzi ďalšími velikánmi, nechýba už aj jeho busta. n
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