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vďaka spolupráci s lektorátmi slovenského jazyka a kultúry pôsobiacimi na uni-
verzitách v zahraničí vznikol tento súbor súťažných prác študentov vydaný pri 
príležitosti Roku Ľudovíta Štúra. Z iniciatívy angažovaných vyslaných lektoriek 
v Srbsku sa zrodila myšlienka zistiť, ako vnímajú zahraniční slovakisti osobnosť 
Ľudovíta Štúra v slovenskom  i medzinárodnom kontexte. Posúďte sami, či sa sú-
ťažiacim podarilo naplniť zámer odmýtizovať túto výraznú postavu slovenských 
národných dejín. Na základe prihlásených prác i z hodnotenia odbornej  poroty 
vidieť, že aj napriek krátkemu času na tvorbu materiálov, súťaž oslovila študentov 
lektorátov ochotných i schopných po slovensky vyjadriť svoj názor, o čom svedčí 
aj počet prijatých príspevkov. Do súťaže sa prihlásilo 18 študentov z 10 lektorátov, 
ktorí sa pokúsili osobitným  spôsobom  i rozličnou formou spracovať zadanú tému 
poŠTÚRenia mýtu. A tak sa účastníci zhostili tejto úlohy jednak v duchu tradície 
s cieľom poukázať na Štúrove zásluhy pre slovenský národ, jednak kreatívne 
s dôrazom na svojské inovatívne zobrazenie Štúra a jeho odkazu  pre dnešok s vy-
užitím moderných technológií. Som veľmi rada, že naše centrum Studia Academica 
Slovaca spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky sa spolupodieľali na tomto projekte a vytvorili podmienky na vydanie 
tejto brožúrky. Aby sa zachovala národná autenticita autorov, príspevky neboli 
výraznejšie jazykovo a redakčne upravované, sú v nich ponechané niektoré javy 
dokumentujúce jazykovú svojráznosť prejavu zahraničných slovakistov.  Súťažné 
príspevky posudzovala odborná porota zložená z vysokoškolských pedagógov pô-
sobiacich na slovenských univerzitných pracoviskách. Traja víťazi súťaže dostali 
štipendium na absolvovanie 51. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry 
SAS a mali možnosť spoluvytvárať jej pestrý kultúrny program. 

V mene vedenia Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí ja-
zyk ďakujem všetkým zúčastneným, študentom, lektorom i členom poroty a verím, 
že Vás, milí priatelia, publikované texty oslovia a inšpirujú k účasti na ďalších 
projektoch venovaných reflexii i propagácii slovenského jazyka a kultúry vo svete.   

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
riaditeľka SAS
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Sedel v obývacej izbe, uvoľnený vo svo-
jom obľúbenom kresle. Fajčil a čítal 
noviny. Celá miestnosť bola zady-
mená, ale jemu to neprekážalo. Okná 
neotváral, lebo ho rozčuľovalo trúbe-
nie áut stojacich v zápche – už štrnásty 
deň pršalo. 

Keď sa dostal na stranu s novinkami 
zo zahraničia, pohľad sa mu zastavil 
na článku s názvom Slováci stále rie-
šia smrť známeho kodifikátora. Zdalo 
sa mu, že aj počas predošlých dní za-
zrel podobné titulky, a keďže im vtedy 
nevenoval pozornosť, rozhodo sa, že sa 
tentokrát na príbeh pozrie podrobnejšie. 
Keď článok dočítal, zhromaždil všetky 
noviny z prebiehajúceho týždňa, a na-
šiel správy súvisiace s touto témou. 
Domnieval sa, že všetko späté so smrťou 
a viackrát uverejnené v novinách, 
nikdy nebýva náhoda a, že sa za tým 
skrýva väčšinou niečo seriózne. Bez 
vetra sa ani lístok nepohne, často ho-
voril.

Začal dôkladne skúmať články. Bol 
to akýsi významný slovenský jazyko-
vedec, pedagóg, redaktor, publicista, 
spisovateľ, politik a filozof... Už táto 
informácia upútala jeho pozornosť. 
Čítal ďalej. Vedúca osobnosť sloven-
ského národného obrodenia v 19. sto- 
ročí, najvýznamnejší tým, že kodi-
fikoval slovenský jazyk... Boli takí, ktorí 
s ním pracovali a pomáhali mu, ale 
mal aj veľa nepriateľov... Celý život sa 
venoval iba službe národu... Hoci bol 
zaľúbený do dvoch žien, ľúbostné 
vzťahy nemal, dokonca ich zakazoval 
členom svojej skupiny – predstavovalo 
to dajaký spôsob obetovania sa 
za ľud...  

Bol veľkým vizionárom, ale svoje 
plány nedotiahol do konca... 

Záhadou je jeho smrť, ktorá bola 
následkom jeho nezámerného postrelenia 
sa do stehna pri preskakovaní potoka 
počas poľovačky... 

Je pochovaný v Modre, kde strávil 
svoje posledné chvíle... Vzhľadom 
na jeho život, hovorí sa aj o možnej 
vražde alebo pokuse o samovraždu... 
Bolo počuť vstupné dvere. O chvíľu sa 
v obývacej izbe objavil od dažďa pre-
moknutý Watson. Hneď ako vošiel, 
začal kašľať pre dym, ktorý ovládol 
celú miestnosť.

„Práve som  na teba myslel,“ bez po-
zdravu začal Holmes.

„Dobrý deň aj tebe. Cítiť tu čer-
stvý vzduch. Som zvedavý, čo ti teraz 
napadlo?“ – pýtal sa Watson. 
„Pozri sa na to sám,“ povedal a podal 
mu noviny. 

„Ľudovít Štúr... Modra... politik... redak-
tor... filozof... možná vražda...“ čítal 
Watson nahlas. „Asi veľmi filozofoval. 
Tak, ako ty. Nie je na tom nič zaujímavé.“
„Máš pravdu. Tak, keď už nemáme čo 
robiť, pôďme na výlet!“ odvetil. 

Holmes sa nikdy nevzdal niečoho tak 
rýchlo. Aj keď bol z toho prekvapený, 
výlet pre Watsona predsa znel lepšie. 
„Kam?“ spýtal sa spokojne.

„Do Modry.“ Pocítil na sebe Watsonov 
mrzutý pohľad. „Zo správy o tom 
Slovákovi, o ktorom sa po vzájomnej 
dohode nebudeme baviť, sa ukazuje, že 
to mesto môže byť pekné, “ odpovedal 
Holmes.

„To nemyslíš vážne, že? Do Modry? 
Si zrazu akýsi vtipný,“ usmieval sa 
Watson, kým si neuvedomil, ako sa 
Holmes na neho pozeral. „Vážne? 
Ani neviem prečo som si myslel, že 
som ťa presvedčil... Idem zohnať leten-
ky“, zobral si veci a odišiel. 

„Už na zajtra,“ dodal Holmes. „Šašo,“ 
zafrfľal Watson, keď zatváral dvere.

Taxík zastavil v centre mesta. 
Holmes a Watson vystúpili a prvého 
okoloidúceho sa spýtali na adresu. 
O chvíľu už boli na hľadanom mieste. 
Veľké a drevené vstupné dvere boli 
otvorené a cez ne sa dostali do zá-
hrady. Von vyšla mladá žena.

„Chceli by sme sa pozrieť...“ začal 
Holmes a zasekol sa mu dych, keď ho 
Watson silne kopol do nohy.

„Dobrý deň. Ja som doktor John 
Hamish Watson. Toto je môj kamarát 
detektív Sherlock Holmes. 

Chceli by sme sa pozrieť na múzeum,“ 
povedal úctivo Watson.

„Áno, samozrejme. Ešte máme otvo-
rené. Poďte,“ privítala ich jednoduchou 
angličtinou mladá žena. 

Najprv si poobzerali prvé poschodie, 
a potom ich žena zaviedla dolu, do izby. 
„V tejto izbičke Štúr trávil svoje po-
sledné chvíle. Na stene je napísané jeho 
motto. Podľa neho služba ducha, ktorú 
si vybral, vyžadovala od neho prejsť 
tŕnistú cestu,“ uviedla. „Pokojne sa 
poobzerajte, budem vo vedľajšej bu-
dove,“ dodala a vyšla. 

Izba bola malá, ale zaujímavo zaria-
dená. Za dverami stála posteľ, vedľa nej 
skrinka a pec, na druhej strane väčšia 
skriňa a šuflíky s knihami a v strede 
izby, na farebnom starom koberci, stál 
stolík so štyrmi stoličkami. Na stenách 
bolo zavesené množstvo fotografií. 
Muži sa dali do práce. Holmes po-
drobne preskúmal skrine, ale nenašiel 
v nich nič nezvyčajné. Watson si zatiaľ 
prezeral knihy a dokumenty, či v nich 
náhodou niečo neobjaví. Darmo – buď 
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to boli jazykovedné knihy, alebo Štú-
rova korešpondencia, z ktorej sa nič 
podozrivé nedalo vydedukovať. Holmes 
bol nervózny. 

„Čuch ma nikdy nezradil!“ povedal 
rozčúlene a začal skúmať priestor 
pod posteľou, ale bez výsledkov. 
„Hovoril som ti, že na tom nič nie je. 
Poďme radšej do krčmy a tvárme sa, že 
sme tu naozaj na výlete,“ navrhol mu 
Watson. 

„Tentokrát si asi mal pravdu,“ po-
vedal Holmes, hoci nie dostatočne 
presvedčivo a zamieril k dverám.

„Nielen tentokrát. ... Prejsť cestu 
tŕnistú,“ povedal Watson a pozrel sa na 
Štúrovo motto. „Ty si ju, kamarát, 

neprešiel, ale spadol si do potoka“, 
zasmial sa Watson. „Mal si si nájsť 
ženu a viesť normálny život, neskončil 
by si takto.“

Holmes sa prudko otočil. „Žena! Áno! 
Žena je odpoveďou na všetko. To musí 
byť ono!“ zakričal Holmes a začal si 
prezerať fotografie. 

„Konečne ti došlo, že by si nemal 
byť sám, čo? Počkaj aspoň, kým ne-
prídeme späť do Londýna, fešák. 
Tie dámy na fotkách aj tak už dávno 
spia,“ strieľal si z neho Watson.

„Nemyslel som na to,“ povedal troš-
ku urazený Holmes. „Štúr mal svoje
lásky. Možno sa v nich skrýva odpoveď.“
„Neplánuješ ich, hádam, zobudiť 

z hlbokého sna?“ pokračoval Watson 
provokatívne. 

„Nie, živé ich nepotrebujeme,“ odvetil 
a rozbil rámy s fotografiami Márie 
Pospíšilovej a Adely Ostrolúckej, 
vytiahol fotografie a otočil ich na 
zadnú stranu. 

„To sa dobre neskončí,“ povedal 
Watson po tomto Holmesovom čine.
Výstrel… doktor… český… otrava… 
agent… bolo, asi v rýchlosti, načmárané 
na pozadí fotografie Adely Ostrolúckej.

„Máš pravdu, neskončí. Lebo až teraz 
sa začína, milý kamarát. Šup, šup, 
ideme!“ povedal radostne Holmes 
a vybehol von s fotografiou v ruke.
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15. marca 2014 bol deň prezidentských 
volieb. Za posledných 30 dní sa všetci 
volební kandidáti snažili získať si 
dôveru slovenských voličov, aby sa 
stali prezidentom Slovenskej republiky: 
organizovali politické mítingy, vystu-
povali v televíznych reláciách, mali 
slobodný prístup k médiám, umiestňo-
vali oznamy, rozširovali informačné 
brožúry a prehlbovali kontinuálny dia-
lóg s občanmi, potrebný na získanie 
dostatočného počtu hlasov.

Medzi kandidátmi figurovali Ján 
Hollý (katolícky farár a spisovateľ), Ján 
Kollár (ideológ slovenského obrodenia), 
Pavol Jozef Šafárik (historik, slavista 
a univerzitný profesor) a František 
Palacký (predstaviteľ konzervatívne-

ho, štátoprávne orientovaného krídla). 
Ale dvoma najdôležitejšími politický-
mi súpermi boli kandidáti Ludevít 
Velislav Štúr a Karol Zay. 

Prvý je nielen politikom, ale aj filo-
zofom, historikom, jazykovedcom,
spisovateľom a pedagógom a druhý je 
grófom, predstaviteľom maďarskej 
menšinovej komunity na Slovensku. 
Faktom zostáva, že minulý rok hro-
zilo nebezpečenstvo povstania zo stra-
ny maďarskej menšiny a celý slovenský 
národ sa obával o svoju budúcnosť. 
Narastali obavy z narušenia územnej 
celistvosti Slovenska a občania žili 
v strachu z toho, že vo vnútri krajiny 
vypukne občianska vojna. 
Z tohto dôvodu predstavujú súčasné 

prezidentské voľby jedinečnú príle-
žitosť nielen na znovuotvorenie dialógu, 
ale aj na odstránenie obáv a možného 
konfliktu. Bohužiaľ, počas prvého kola 
vypukol škandál, ktorého obeťou bola 
demokracia. V deň hlasovania kandidát 
Československej jednoty Ján Kollár 
volil trikrát – dvakrát na svoje dva pasy 
(český a slovenský) a tretíkrát na ob-
čiansky preukaz v mieste trvalého 
bydliska. 

Po preverovaní sa ukázalo, že v pr-
vom kole viacnásobne volili štyria 
ľudia. Za viacnásobné hlasovanie hrozí 
Kollárovi až päť rokov väzenia.
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V prvom kole sa zúčastnilo volieb 43,4 % 
voličov a výsledky boli takéto: Ján 
Hollý získal 403 548 hlasov (21,2%), 
Ján Kollár dosiahol napriek škandálu 
12,9% (244 401 hlasov), Pavol Jozef 
Šafárik získal 97 035 hlasov (5,1%), 
a František Palacký 63 298 hlasov, čiže 
3,3 %. Keďže ani jeden z kandidátov 
v prvom kole nezískal nadpolovičnú 

väčšinu hlasov, konalo sa 29. marca 
2014 druhé kolo. Do druhého kola 
postúpili Ludevít Velislav Štúr a Karol 
Zay s rozdielom 4,0 %. Počas dvoch 
týždňov pred druhým kolom museli 
dvaja kandidáti ešte raz viesť volebnú 
kampaň a venovať sa propagácii svojho 
volebného programu. Dvaja kandidáti, 
ktorí postúpili do druhého kola, pred-

stavovali dve politické sily zohľad-
ňujúce najširší konsenzus obyčajných 
ľudí na rozdiel od ostatných súperov. 

Národ si želal politickú konfron-
táciu, ktorá by síce bola živá, ale 
seriózna a transparentná. Napriek tomu 
sa vyskytovali zo strany oboch kan-
didátov nesúhlasné postoje týkajúce 
sa spôsobu ako viesť politický dialóg. 
Smutne známa je konfrontácia počas 
jedného z televíznych vysielaní, 
v ktorej sa dvaja súperi navzájom 
nerešpektovali a slovne sa napádali 
a urážali.

Druhého kola prezidentských volieb 
dňa 29. marca 2014 sa zúčastnilo 50,48 
% voličov. Spolu bolo odovzdaných 
2.200.906 platných hlasov, z ktorých 
predstaviteľ maďarskej menšinovej 
komunity na Slovensku Karol Zay 
získal 893.841 (40,61 %) hlasov a ne-
závislý kandidát Ludevít Velislav Štúr 
získal 1 307 065 (59,38 %) hlasov.

Včera večer za ovácii ťisícou Slovákou 
informovau novozvolení prezident 
Slovenskej republiki Ludevít Velislav 
Štúr o svojom zámere novelizovať
zákon o súčasnej spisovnej slovenčiňe. 

Podla zákona NR SR č. 271/1995 Z. 
z. o štátnom jaziku Slovenskej republiki 
v zňení ňeskorších predpisou vihlasuje 

Ministerstvo kultúri Slovenskej repub-
liki s účinnosťou od 15. brezňa 2014 
za kodifikovanú podobu štátneho jazi-
ka štúrovskú spisovnú slovenčinu. 

Všeobecňe platňje a všeobecňe závez-
ňje normi spisovnjeho jazika obsahujú 
tjeto kodifikačňje príručki: Nárečja slo-
venskuo alebo potreba písaňja v tomto 

nárečí, Nauka reči slovenskej a Slo-
venskje národňje novini. 

Prezident ťjež podporiu jazikoved-
cou v polemikách o užívaní ženskích 
prjezvisk cudzjeho puovodu s prechilova-
cou koncovkou -ová, ktorá je závezná 
v súlaďe s normou sloenskjeho spiso-
vnjeho jazika (napr. L. Bushová, H. 
Berryová, A. Jolieová, M. Pfeifferová, 
S. Stoneová). 

Dokonca na návrh etimológou uva-
žuje o poslo-venčení týchto cudzích 
priezvisk (L. Kríkova, H. Bobulová, 
A. Krásna, M. Dudáková, S. Kamenská).
Noví prezident rovnako zrekonštruo-
vau starje slovenskje názvi mesjacou 
(velkí sečeň, malí sečeň, brezeň, du-
beň, traveň, lipeň, klaseň, srpeň, jaseň, 
rujeň, stuďeň, mrazeň) a pokúša sa 
o obnoveňje ich používaňja.
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Vybrané spisy Ľudovíta Štúra sú jed-
nou z prvých kníh, ktoré musia prečítať 
mladí adepti slovakistiky v Poľsku. 
Už počas prvých týždňov štúdia, ešte 
predtým ako začnú nesmelo hovoriť 
svoje prvé vety po slovensky, sa do-
zvedajú, kým bol Štúr, a aký bol jeho 
podiel na tvorení normy spisovnej 
slovenčiny a prebúdzaní slovenskej 
národnej identity. Vzťah slovenského 
národa k štúrovskej tradícii bol nielen 
pre mňa, ale pre celú moju skupinu, 
veľkým prekvapením. Trúfnem si po-
vedať, že žiaden poľský politik, básnik 
ani kultúrny činiteľ (možno iba náš 
bývalý pápež) nie je u nás tak široko 
cenený ako Štúr na Slovensku. Veľakrát 
som mal pocit, že pre Slovákov je táto 
osobnosť takmer predmetom kultu.
Cesty na Slovensko iba potvrdili moje 
domnienky. Ľudovít Štúr je všade: 
je patrónom ulíc, námestí, parkov, 
divadiel, škôl, ústavov aj štátnych vy-
znamenaní. V každom meste je aspoň 
jedna Štúrova socha. 

V Bratislave ho možno nájsť i v jednej 
z niekoľkých kaviarničiek. Noviny, 
rozhlas, televízia a internet spomínajú 
jeho meno minimálne raz za týždeň. 
Takúto mediálnu popularitu by mu 
mohla závidieť nejedna celebrita, 
a predsa tu ide o človeka, ktorý sa naro-
dil pred dvesto rokmi. Štúr je bezmála 
značka – značka zaručujúca slovenský 
pôvod, slovenskú kvalitu a pod-
čiarkujúca slovenskú národnú hrdosť. 
Tento fakt využili autori knihy a fil-
mu Kandidát, ktorý humoristickým 
spôsobom ukazuje, že vďaka štúrov-

skej legende je možné predať všetko.  
Avšak komu alebo čomu vďačí Štúr 
za taký obrovský úspech? Prečo sa stal 
slovenskou legendou práve on a nie 
napríklad Anton Bernolák? Predo-
všetkým je nevyhnutné povedať, že bol 
správnym človekom, ktorý sa narodil 
v správnom čase a na správnom mieste. 
Myslím si, že Slováci potrebovali nie-
koho, kto by mal charizmu, kto by si 
vedel získať prívržencov a zjednotiť 
evanjelikov a katolíkov v jeden národ. 
To posledné, ako všetci dobre vieme, 
sa Bernolákovi, bohužiaľ, nepodari-
lo. Čítajúc Štúrove texty nie je ťažké 
prísť k záveru, že ich autor bol chariz-
matický, ba aj to, že neznášal odpor. 
Bol tiež nekonečný romantik, veriaci 
svojim ideálom a ochotný za ne i bo-
jovať. Práve v tomto romantizme chá-
panom v duchu slovenskej ľudovej 
tradície mohol byť skrytý jeho kľúč 
k úspechu. 

Už dávno som si totiž všimol, že Slová-
ci majú veľkú potrebu kultivovania 
a stáleho akcentovania svojej tradí-
cie a folklóru. Je to asi hlavný rozdiel 
medzi nimi a Poliakmi. Síce národná 
(v prípade Poľska, povedzme si to úpri-
mne, väčšinou vojensko-martyrologická) 
tradícia je pre nás takisto veľmi 
dôležitá, ale folklór bol u nás dlhé roky 
niečím, za čo sa ľudia hanbili. Táto situá-
cia sa, našťastie, v posledných rokoch 
pomaly mení a ľudové motívy sa 
začínajú čoraz častejšie vyskytovať 
v (pop-)kultúre a móde. 
Na Slovensku je vzťah k folklóru úplne 
iný. Mám pocit (možno neodôvodnený), 

že v mentalite slovenského národa 
naďalej tkvejú Herderove myšlienky. 
Folklór je niečo, čo nikto nemôže 
Slovákom zobrať a nikdy nezoberie - 
hoci po tisíc rokov nebolo Slovensko 
slobodné, jeho ľudová kultúra pretrvala. 
Práve tento fakt využil Štúr a upove-
domil ním Slovákov. Ukázal im, že ich 
ľudové dedičstvo je výnimočné a reč 
ľubozvučná, jednoducho, presvedčil 
ich, že nemusia pociťovať menejcen-
nosť voči iným slovanským národom, 
práve naopak. Štúr bol aj človek, ktorý 
ako prvý tak silne zdôraznil potrebu 
ich samostatnosti.

Spomínal som už niekoľkokrát 
Bernolákovu kodifikáciu a ľubozvučnú 
slovenskú reč. K tejto téme by som sa 
chcel na chvíľu ešte vrátiť. Úspech 
Štúra v oblasti normy slovenského 
jazyka ako sa zdá, spočíva v tom, že sa 
mu ako prvému podarilo kodifikovať 
jazyk, ktorý bol prirodzený pre všetkých 
Slovákov, nielen pre tých zo západu 
slovenského územia. Bol to ešte jeden 
faktor, ktorý zabezpečil Štúrovi popu-
laritu a umožnil zjednotenie slovenského 
národa. 
Práve tie tri činitele – charizma, opretie 
sa o silu slovenského folklóru a dobre 
naplánovaná koncepcia kodifikácie 
jazyka zabezpečili Štúrovi stále a pevné 
miesto v slovenskej kultúre.
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Okrem množstva významných postáv, 
ktoré zasiahli do svetových dejín 
a histórie viacerých krajín, každý národ 
má svojich vlastných hrdinov. Nie 
vždy sú známi aj mimo hraníc daného 
štátu, no na jeho území pôsobia ako 
nedotknuteľné osobnosti, majúce 
obrovský vplyv na dnešnú podobu 
svojej krajiny a mentalitu rodákov. 
K takýmto postavám rozhodne patrí aj 
Ľudovít Štúr, teda pradedo všetkých 
Slovákov.

Hoci som pred piatimi rokmi netušil, 
že vôbec existuje, značne ovplyvnil 
môj doterajší život. Spoznal som jeho 
biografiu, dozvedel sa o jeho časom sa 
meniacich názoroch, čítal jeho knihy 
a naučil sa rozoznávať jeho tvár. On. 
Hrdina. Inštitúcia. Ľudovít Štúr. Pár 
rokov dozadu som si so Slovenskom 
spájal len hory a hokej, dnes je na pr-
vom mieste pán Ľudovít, výrazne 
prevyšujúci tatranské štíty. Možno je 
to iba môj neslovenský pohľad 
a rodení Slováci si to nevšímajú, ale 
celé moje štúdium a návštevy Sloven-
ska sú poznačené Štúrom. Ľudovítove 
knihy, sochy, ulice, štúrovská generá-
cia, štúrovci, Kaviareň Štúr, dokonca 
aj čas sa niekedy ráta podľa období 
„pred“ a „po“ Štúrovi. Čím si ale za-
slúžil, aby jeho meno znamenalo toľko 
pre Slovákov a slovenskú kultúru? 
Prečo sa o ňom učia všetci slovenčinári 
a skrz celú republiku sa tiahnu ulice po 
ňom pomenované?  
Tieto otázky si kladú mnohí ľudia, 
začínajúc žiakmi na základnej škole 
a končiac profesormi histórie a lite-
ratúry. 

Vznikli desiatky prác o Štúrovi 
a analýzy jeho života, tvorby a pôsobe-
nia z historického hľadiska. Nejdem 
písať ďalšiu, nie som v tom ani 
kompetentný. Pokúsim sa ale poukázať 
na nejaký „štúrovizmus“, ktorý určite 
stále ešte funguje a časom nadobúda 

novú, modernejšiu podobu. Človek, 
ktorý ako prvý v dejinách dokázal 
úspešne kodifikovať slovenčinu 
a tlačil Slovákom do hláv, že sú 
Slováci, sa musel stať hrdinom 
pre budúce generácie. Pomerne mladý 
národ s ešte kratšou dobou vlastnej ne-
závislej štátnosti si aj podvedome 
hľadá osobnosti, s ktorými by sa mohol 
stotožňovať a ktoré by mohli slúžiť 
deťom za vzor. Takouto postavou je 
práve Ľudovít Štúr, ktorý ma síce pre-
nasleduje dlhé roky, no už som si naňho 
zvykol a mám ho dokonca rád. Hoci 
bežný Talian na výraz SLOVAKIA 
zareaguje menom „Marek Hamšík“, 
a „Ľudovít Štúr“ je preňho nezrozu-
miteľnou spleťou zvukov, ten druhý 
ovplyvnil vnímanie Slovenska a Slo-
vákov nimi samými, čo môže byť 
významnejšie a pre národnú identitu 
dôležitejšie, než propagácia krajiny 
v zahraničí. 

Musím osobne priznať, že sa mi 
páči moderný prístup k Štúrovi a vy-
užívanie jeho osobnosti pre dnešné, 
novodobé účely. Národný hrdina sa 
preto nestáva nočnou morou študentov, 
ktorí sa o ňom učia na nudných a do-
nekonečna sa tiahnucich prednáškach, 
ale vstupuje do života bežných ľudí 
a ukazuje im, že môžeme mať radi de-
jiny, keď sa nám ukážu prijateľným 
spôsobom. Obyčajný človek si preto 
rád vypočuje skladbu o štúrovcoch 
pri horúcej čokoláde v Štúr Café 
a poteší ho tiež správa o zaradení 
Roka Ľudovíta Štúra do zoznamu 
výročí UNESCO („konečne sa o tom 
našom Štúrovi dozvedeli aj v zahra-
ničí!“). Doma si pridá k svojej zbierke 
mincí aj ďalšiu, striebornú pamätnú 
desaťeurovku s tvárou fúzatého hrdinu. 
Keď mu ešte k tomu dcéra donesie 
cenu za celo-národnú novinársku súťaž 
Štúrovo pero, bude mať tento človek 
pocit, že meno Štúr znamená kvalitu 

a samo o sebe je značkou akosti. 
Takýmto spôsobom sa zachovávanie 
pamäti o významných osobnostiach 
nespája iba s pátosom a nadnesenosťou, 
len s istou pozitívnou hrdosťou na vlast-
ných rodákov. Vďaka tomu sa aj zakot-
vuje národná identita a prehlbuje sa 
pocit totožnosti s človekom, ktorý, 
hoci žil pred 200 rokmi, naozaj ovply-
vnil dnešný život Slovákov. Keď sa 
teda malý susedkin synček opýta, kto 
bol ten celý šťúr, tak ho pravý Slovák 
opraví a povie mu, že zásluhou toho 
človeka môžeme hovoriť po slovensky. 
Je všade. Propaguje všetko. 

Keby ľudia žili 300 rokov, tak by 
dnes bol prvotriednou celebritou (keby 
si len nevystrelil do nohy), pretože jeho 
tvár a meno sú perfektne rozpoznateľné. 
Má aj ideálny životopis pre filmový 
scenár – na jednej strane je pohonom 
národnobuditeľského hnutia, ktoré ma-
lo neoceniteľný význam pre slovenské 
dejiny, na druhej zase trpí tragickým 
súkromným životom. Keby tento príbeh 
poznali Američania, možno Leonardo di 
Caprio by konečne dostal vysnívaného 
Oscara (samozrejme, za stvárnenie 
postavy Štúra). Toto sa ale nedoz-
vieme, pokiaľ je pán Ľudovít hrdinom 
slovenského formátu, hoci má na celo-
svetový úspech. Musíme si uvedomiť, 
že je to rodený Slovák, ktorého by 
oveľa viac než svetová popularita 
potešilo trápenie sa žiakov skloňo-
vaním. Za to predsa bojoval, a preto je 
dnes kultovou postavou slovenskej 
histórie, literatúry i kultúry a oslavuje 
sa Rok Ľudovíta Štúra. Di Caprio si 
na toto bude musieť ešte dlho počkať. 
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Vážený pán B. Dunajský, Bedlivý Ludorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven, Ein 
Slave, Ein Ungarischer Slave, Karl Wildburn, Pravolub Rokošan, Slovák, Starí, 
Velislav, Zpěvomil,

vopred sa ospravedlňujem, že uvádzam toľko mien. Nie som si istý, ktoré z nich 
sa Vám najviacej páči, tak som sa rozhodol riskovať a napísať všetky. Dúfam, že 
nepodľahnete hnevu pre moju odvahu oslovovať Vás, ako by som si možno nemal 
dovoliť, ale berte to ako záruku, že nás takto nepriateľ ťažšie vyňuchá. Neprial by 
som si, keby sa tento list dostal do rúk nejakého nepriaznivca nás, Slovanov. Človek  
jednoducho musí dbať na každý krok. Stačí urobiť len jednu jedinú, navonok možno 
nepatrnú, chybičku a bác! Už nás majú v pasci, zloduchovia! Preto, ako som už 
napísal, treba si dávať dobrý pozor. Vytriešťať oči a sme v bezpečí. 
No, nech už viac neodbočujem od najdôležitejšej myšlienky, ktorá ma podnietila 
napísať Vám tento list. Už dlhší čas mi vŕta v hlave ako črvotoč, až mám pocit, že 
sa z toho zbláznim. Zvlášť v noci je to na nevydržanie. Namiesto toho, aby som si 
ako každý normálny človek  poriadne vyvetral hlavu, prevraciam sa z boka na bok, 
fučím, vstávam, prehrabávam sa v knihách, rozmýšľam, píšem. Čo všetko píšem, 
teraz nie je podstatné. Aj tak sa mi zdá, že sú to obyčajné čarbaniny, za ktorými by 
sa ani pes neobzrel. Že som pesimistický? Depresívny? Nech  každý pchá nos tam, 
kde mu patrí. Prosím pekne!
Odpusťte, znovu som odbočil od témy. Už som raz taký... Toľko by Vám toho chcel 
napísať, ale nedá sa, čo by som písal i do rána. Pevne verím, že ma chápete.  
Viete... Budem k Vám úprimný hneď na začiatku, pretože predpokladám, že PRAVDA 
je pre Vás sväté slovo. A kde je pravda, tam je aj spravodlivosť. Mám pravdu? 
Dúfam, že sa pri prečítaní tejto mojej filozofickej konštatácie v duchu usmejete 
a prikývnete mi na súhlas. Myslím si, že sa zhodneme aj v tom, že okrem pravdy 
a spravodlivosti je potrebná aj smelosť. Je tak? (Predstavujem si, ako tentoraz 
okrem priateľského úsmevu a kývnutia hlavou vyslovíte pevné ÁNO.) Cítim, ako mi 
krv od vzrušenia prúdi celým telom, až mám chuť odhodiť pero, zastať si a odspievať 
nejakú ľudovú pesničku na Vašu česť! Alebo... Nie, nie. Radšej zarecitujem nejakú 
báseň, ktorú máte radi! Čo tak Slávy dcéru? Či ju radšej prečítam? 
Aby to bolo efektnejšie, však? Veru, to by bol pre mňa obrovský škandál, keby som 
si poplietol slová. A kdeže verše a strofy! Fííííha! Nie som až taký sebavedomý, 
aby som sa vystatoval, že ju viem naspamäť, hoci nepopieram, že sme sa ju v škole 
neučili, aj keď to boli len dve či tri strofy. No čo už! Nech sa smeje, kto chce, ak má 
na to chuť. Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa smeje posledný, najsladšie sa smeje. Vy 
by ste si určite ani za svet nedovolili posmievať sa mi a správať sa povýšenecky, aj 
keby som  priznal, že neviem, čo je to za báseň. Môžem dať ruku do ohňa za to! Veď 
som niekde prečítal, že sa snažíte nezištne pomôcť slovenskému utláčanému ľudu, 
aby sa stal rovnocenným medzi všetkými ostatnými národmi, ba aby rozvíjal a voľne 
používal materinský jazyk! Nie hociktorý, ale M-A-T-E-R-I-N-S-K-Ý. 
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Popri toľkých pre ucho lákavých a nelákavých jazykoch, ktoré ovládate, 
rozhodli ste sa bojovať práve pre náš  utláčaný slovenský jazyk. Odmietli ste 
sa pomaďarčiť, aj keď po maďarsky viete perfektne. Iní si už na Vašom mieste 
podali ruku s našimi nepriateľmi a Vy? Veď aj sám viete, čo všetko ste urobili 
pre naše dobro a dobro našich potomkov. Nemusím Vám to pripomínať, však? 
Jedným slovom, každá česť! Nie nadarmo Vaše portréty visia na školských 
stenách. Verte mi, je to pravda! Že nie je?! Nepoznám takého človeka, ktorý 
by sa odvážil vyvrátiť moje skalopevné presvedčenie. Keby to bola obyčajná 
hlúposť, prečo by sme o Vás neustále počúvali samé chvály, aký ste významný 
kultúrny dejateľ? Dokonca, nie len významný. To je príliš jemné slovo. 
Že Vám lichotím? To určite nie! Nie som romantik, aby som Vás opojil sladkými 
rečami. Skôr som realista, ktorý sa na svet díva triezvo a vždy hovorí, čo si 
myslí. Že realista? Áno, po romantizme nasleduje realizmus. Nevedeli ste to? 
Ale, nechajme to tak. To obdobie sa nás teraz netýka. Radšej sa vráťme 
k podstate problému. Takže, ako tvrdím, moje slová nie sú prázdne. Stačí otvoriť 
(hociktorú?) knihu a paf! Už ste tam! Samozrejme, podpísaný menom, ktoré si tu 
nedovolím napísať. Viete kvôli čomu... Nemusím to opakovať. 
Týmto listom Vás chcem jednoducho povzbudiť, aby ste nezabudli na to, čím 
ste všetko boli a čím by ste ešte mohli byť, keby nedošlo k tomu nešťastnému 
poraneniu nohy... Život je už taký. Nikdy sa nevie, čo nás čaká dnes a kdeže 
zajtra!
Ach, takmer som zabudol napísať to najdôležitejšie, s čím som sa Vám  chcel 
zdôveriť na začiatku. Neodpustil by som si, keby som poslal list a nepožiadal Vás 
o radu. Dúfam, že mi čím skôr dáte múdru odpoveď, keď ste taký vzdelaný pán. 
Totiž, mojou úlohou je napísať súťažný príspevok o Vás. Ste prekvapený? 
To Vám teda verím! Ale, to nie je všetko. Príspevok  vraj môže byť 
publicistického, odborného alebo umeleckého žánru. Pritom je dôležité, aby bol 
zameraný na Váš život a Vašu čulú kultúrno-politickú činnosť. Tak  teda, 
čo navrhujete?

S úctou Váš do smrti verný ctiteľ,
Svetislav

P.S. Toto nie je moje pravé meno. Prosím, pošlite mi list na adresu mojej známej. 
Pozor! Teraz nejde o žiaden pseudonym.
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– Prometeus, hľadaj v susednej izbe Dievčatko so zápalkami!
– Však ho hľadám, ale stále neviem, ako chápeš tú polianku ako dielo architektúry. Opustil ťa nejaký zmysel, hádam. 
A tak si ho vybav, prosím.
– Aby som si získal právo na rozhovory s tebou, predpokladám.
– Tušíš správne. Tak ži v tej domnienke. Ale mohli by sme sa tu zastaviť, ten dialóg som už niekde čítala...
– Dostala si sa k Wildovi, je to báječné! A keď budeš mať pätnásť rokov, čože s tebou? Skutočná záhradkárka na lúkach.
– Tak nie. Inak je to. Mám v rukách niečo z neskorších čias. A tu mi už pomôžeš ty.
– Čím som si zaslúžil takú česť?
– Stojí predo mnou Slovanstvo a svet budúcnosti.
– To vysvetľuje všetko. A aké otázočky sa objavili? Sedíš tu s rukami založenými za hlavou, očami uprenými do diaľky 
a kladieš hádanky. Možno aj mladý Štúr niekedy takto ležal s očami v roztomilom snení. Ale pred ním Slávy dcera.
– Pekne si to nakreslil. Napriek tvojim názorom na moje nebezpečne zrýchlené kultúrne dospievanie počítaj s faktom, že 
Štúr už ako dvanásťročný prejavoval záujem o svet Slovanstva. Ale som zvedavá do hĺbky, napríklad, čo sa v jeho hlave 
odohrávalo, keď čítal Slávy dceru. Vieš, je tam prototypom Mína – žena aj Nemka.
– Ale nie, Štúr bol dosť tolerantný voči ženám. Však on iba tušil, že v ich svete všetko klame a hynie, ale je to skôr taká 
láskavá predstava na rozdiel od skutočnosti, do ktorej nás ťahá tvoja matka.
– Neponižuj otázku na jednoduchosť bytia. Stále sa držím mienky, že sme všetci také prosté bytôstky, ale sú vždy aj 
výnimky, tuším, aby potvrdzovali pravidlo. Je to podľa vnútorného sveta, ktorý sa ukrýva v človeku, vnútorný svet, ktorý 
sa usiluje, bojuje sám so sebou, chráni počiatky svojho jestvovania a nakoniec sa zjaví. Je to krásne zrodenie takmer 
z ničoho. Vyklíči a až potom sa rozhoduje, či bude semenom pre všetkých, či sa obetuje pre ľudstvo. A my, čo? Pijeme, 
jeme, koľko hrdlo ráči, do posledného kúska.
– Zastavím ťa pred prichádzaním barokových elementov, aby si sa trošku navrátila do tých optimistickejších, napríklad 
rokokových. Opakujem sa, ospravedlň ma, iba niekoľkokrát sa tak ostro vyjadril, hoci napísal svojim dobrým druhom, že 
ich ženy sú hrobové prístrešia lásky. Aj sám zažil ten pocit a nie iba raz.
– Aj krásne mená mali, ale či si niekedy získali celú jeho pozornosť? Určite nie, nebola žiadna túžba po dokonalom stvorení 
medziľudskej lásky. Vždy bola tá túžba vyššia, lastovička vždy posielala iné slová než slová intímnosti, hľadania sa.
– Ozajstne tak uvažuješ? Aj keď sa každodenne prechádzaš po lúkach našej Modry, kde možno ešte cítiť kroky tvorivej 
osamelosti. Možno stále počuť ozveny myšlienok v desiatich jazykoch. Vieš, samé poznanie zo sveta svedčí o štedrote 
srdca siahajúcej do altruizmu, aj o úplnosti dokonalej lásky k všetkým stránkam sveta.
– Možno sa ozve aj výstrel. Je také nebezpečenstvo na ceste príliš usilovných ľudí. Ale uvažujem o ešte jednej smrti 
v živote Štúra, a práve o intímnej láske, ktorá u ľudí tvorí ten jediný vnútorný celok. Dúfam, že to bol ozajstný spor v jeho 
duši. A predstavujem si to...

Tam boli ódy, tam bola reč, tam boli piesne, spevy,
ja videla som iba seč a žiadne lyrické nápevy.

Štúr
Vy, určitá jednota vždy ste boli,
vo vlasti ty si a vlasť v nevôli.
Vždy teba zhŕňa, ty, čistá nádej,
ty, silná a v tom nová závej,
pred tebou niet nešťastia,
za tebou padá celok šťastia.
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Ona
To klamstvo hrozné, keď sa zrodí,
aj sami sebe ľudia klamú, ešte rôzni,
v jednote skúmajú život a lásku.
A všetko objavujú, nielen krásku.

Štúr
Ty, duch si môj a s tebou žijú
aj ja, aj celý národ v zemi krásnej pijú
tú vlhkú, hojnú trávu jasnosti
a všetky znaky jej a vlastnosti.

Ona
A čo, povedz, som myšlienka slovanská,
až prítomná tu nie som, ani nirvánska,
blaženosť tvoja všeslovanská v nemote,
tú u mňa nenájdeš, pre mňa je to pocit v pýche,
o ktorom všetci uvažujete, pokiaľ zabudnete
a tam dlho, smutno, dlho pobudnete.

Štúr
Načo to všetko v tebe tak sa zbralo,
odkiaľ to prišlo, kam sa dalo?
Ty všetko v sebe zbieraš, všetko v tvojom mene,
Ty, krása nepoddaná zmene.
Ty rovnáš sa aj vlasti, aj krajine, ba dokonca aj Slovanstvu
a nikdy nepostavím ťa oproti trýzni a tyranstvu.

– Musíme sa tu zastaviť, lebo aj básne musia vypovedať pravdy a niekedy musí chýbať koniec. Koniec znamená istotu, 
ale istoty vo svete niet.
– Príčiny stať sa idolom celej generácie, ktorá prijíma tvoje meno a s ním sa stotožňuje, sú hlbšie ako to, čo často môžeme 
vidieť. Hlavne je to obeť, ktorá prevyšuje každodennosť. Nehovorím, že láska v tom súkromnom pláne je každodennosťou, 
ale pri porovnaní so snahami tohto celého obdobia zostáva na okraji ako téma, ktorú osobnosti ako Štúr ukrývajú iba v tom 
druhom svojom svete.
– Mohli by sme sa teda pozrieť na veci inak. Láska je niekedy taká svätá, že ju nechceme ukázať svetu, ale tajiť iba v sebe 
a pre seba.
– Práve takto, zlatko, teraz môžeš pokračovať vo svojej poéme...            
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I. Po prvýkrát 
Zabudnutý tu, slávny tam – také boli 
moje prvé myšlienky, keď som sa do-
zvedela o tejto osobnosti. V  knižnici, 
zo starej, ošúchanej, zabudnutej knihy. 

Cudzí pre nás, neznámy, bezvýznam-
ný, ale tam, vo svojej vlasti, dal slobodu 
svojmu národu, pomohol mu zdvihnúť 
sa zo zeme, striasť zo svojich pliec 
prach stáročí. Ľudovít Štúr – nie sú to 
len dve slová, nie je to len meno. Skrý-
va za sebou národ, zem, čo sa prestiera 
pod lúčmi žiarivého slnka,  zem obklo-
penú horskými chrbátmi, pokrytú žilami 
riek. V tomto mene je sloboda. Áno, 
práve sloboda. Ľudovít Štúr – významný 
činiteľ, osobnosť slovenského národ-

ného obrodenia v polovici  XIX storočia, 
ideológ, politik, novinár, jazykovedec 
– zohral nepopierateľnú úlohu v roz-
voji slovenskej kultúry, vo formovaní 
slovenskej národnej ideológie. Jeho 
mnohostranná činnosť je neoddeliteľne 
spätá s jednou z kľúčových etáp v de-
jinách slovenského národa – obdobím 
národného obrodenia, obdobím  formo-
vania  sa slovenského národa.

Potom  som o ňom počula  na pred-
náške. Len som zdvihla hlavu a zasa 
som sa ponorila do svojich myšlienok.  
Ale teraz, keď som vnikla do tohto 
mena, keď som precítila túto osobu,  
pochopila som, že to nie je  len jedno-

ducho učiteľ, nie je len  jednoducho 
vedec. Je ten, ktorý venoval svoj život, 
aby jeho národ už nikdy nebol utláčaný. 
Je ten, ktorý dokázal udržať slobodu, 
premenlivú 
slobodu, čo zvykne tak jednoducho 
vykĺznuť z rúk a zmiznúť v hmle hon-
by za vládou a mocou.

Počula som toto meno na prednáške, 
avšak len teraz som pochopila, ako 
veľa znamená nielen pre Slovákov, ale 
i pre nás, Bielorusov. Tiež predsa máme 
vlastného Štúra, len sme naňho takmer 
zabudli...

II. Osloboditeľ 
Činnosť. Ako veľa urobil jeden človek, 
čo sa narodil v rodine obyčajného 
chudobného  učiteľa, ktorý dal synovi 
všetko, čo len mohol. Vždy sa tak stáva. 

Niečo obyčajné dáva život niečomu 
veľkému, a pritom mu poskytuje zá-
klad, aby sa nepodobal iným. Spojil 
celý svoj život s jazykom a literatúrou 
Slovenska, prebúdzal národ zo spánku, 
tlačil ho do chrbta a nútil ho pozrieť sa 
na svet okolo. Štúr bol dobrý učiteľ, 
skvelý mentor. Keby nebol taký, neišlo 
by za ním toľko ľudí, jeho učňov, nie 
je to tak? Urobil toho naozaj veľa, keď 
priniesol národu jazyk ...... to, čo tvorí 

základ, chrbtovú kosť národa, bez čoho 
národ nemá samourčenie, povedomie, 
myseľ, túžby. Urobi to, čo umožnilo 
jeho národu prežiť. Toto je naozaj úc-
tyhodné. To je len čiastočka života 
človeka vzdialeného od môjho času, 
ale jeho myšlienky, jeho snahy na-
chádzajú odozvu vo mne.  
Snažil sa pomôcť svojej krajine, snažil 
sa urobiť všetko, čo len mohol, aj keď  
na to doplácal  takmer všetkým, čo mal.

Štúr bol ideový inšpirátor novej 
generácie slovenských básnikov, teo-
retikom národnej poézie. Jeho vlastná 
literárna tvorba nedovoľuje, aby sme 

ho považovali za popredného bás-
nika tej školy, ktorá bola pomenovaná 
po ňom. Bol zakladateľ, prvý medzi 
rovnými, aj keď nie najhlavnejší. Bás-
nické dielo Štúra je akoby v tieni, je 
zastreté tvorbou iných slovenských 
romantikov a  aj jeho  vlastnou rôznoro-
dou činnosťou.
 Či to nie je skvelé? Ako činiteľ, ako 
vedec zostal v srdciach svojho národa, 
zostal ako ozvena jeho túžob. Nech 
sa neskôr stane čokoľvek, urobil to, 
čo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou 
Slovákov, dalo im nádej a budúcnosť.
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III. Veľký človek
Štúrov osud, dokonca aj  jeho smrť 
v štyridsiatich rokoch po nehode, bol 
plný romantických protirečení.  

Mimoriadne pekný zovňajšok, vnútorná 
ušľachtilosť, citovosť, mnohostranná 
nadanosť boli spojené s asketickou 
cieľavedomosťou, pevnou vôľou, odda-
nosťou základným princípom, vrátane 
sebaobetavosti. 

Jedným  zo spomínaných protirečení  
bolo dobrovoľné zrieknutie sa lásky 
k Márii, aby  mohol   pomáhať  trpiacej 
vlasti, pretože  nechcel, aby sa jeho 
milovaná žena dostala spolu s ním 
do mora nešťastí. Vyznačoval sa vyso-
kou intelektuálnou úrovňou a hlbokou 
vzdelanosťou, čistotou a ušľachtilosťou 

úmyslov, romantickým pátosom, ne-
zištnou sebaobetavosťou, službou 
rodnému národu, naozaj charizmati-
ckým vplyvom na súčasníkov.

Len noty, riadky spojené spojkami, 
slovami, citmi, ale obsahujúce toľko 
túžob, toľko nevysloveného smútku 
národa. Dal im slobodu. Áno, jeho 
meno sa podobá slobode. Lebo bez ja-
zyka by národ zostal pod útlakom 
iných národov, iných štátov. Všelikto 
by bol chcel byť jeho pánom. Štúr. 
Slovensko. Koľko rokov už uplynulo 
od jeho zbytočnej  smrti, ale doteraz sa 
v každom riadku o jeho živote preja-
vuje tá sila, tá túžba pomôcť svojmu 
národu.

Či som ho pochopila? Azda nie. 
Ľudia sú také nezvyčajné a zvláštne 
tvory, že dokonca  občas  sotva rozu-
mejú sebe, sotva si uvedomujú, čo robia. 
Či som dokázala pocítiť, čo je skryté 
v jeho očiach, jeho textoch? Asi. Že-
lanie pomôcť svojmu národu, pomôcť 
tým, čo sú ti blízke, dať svojej vlasti 
ako dar budúcnosť. Áno, asi som to 
dokázala pocítiť, dokázala som sa 
dotknúť tej hranice, čo spája náš čas 
a jeho myšlienky.

IV. Môj obdiv
Toto stojí za obdiv. Predsa tu, v Bielo-
rusku, je to celkom inak. Zabudli sme 
na toho, ktorý nám priniesol spisovný 
jazyk, ktorý nám dal tú slobodu, 
ktorú máme. Tu nenájdete žiadnu 
ulicu pomenovanú po Branislavovi 
Taraškevičovi, žiadny pamätník. 

A či vôbec dokážem tu niečo nájsť? 
Taraškevič, ktorý napísal pre nás prvú 

gramatiku bieloruštiny, je zabudnutý 
viacerými. Nie, je zabudnutý takmer 
všetkými. Len málokto si spomenie, že 
on   nám dal  náš jazyk – bieloruštinu. 
Ale prečo by si pamätali na človeka, 
keďže viacerí z nás ani nehovoria v ma-
terinskej reči, uprednostňujú  ruštinu,  
vraj  je to pre nich oveľa jednoduchšie.
Štúr a Taraškevič sú osoby, ktoré venovali 

národom svoje srdcia, dali im slo-
bodu, podnietili ich k budúcnosti. Ale 
aké rôzne sú osudy národov! Slováci, 
zachovali ste to, čo sme  nedokázali 
zachovať my, Bielorusi! Zachovali ste 
svoju slobodu, svojho Štúra!
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Žili osobnosti slávne, bojovné a odvážne. 

Bojovali v mene svojej viery, jazyka a vlasti presvätej. 

Oni tvorili pravdy, pred krížom prisahali. 

Prepichávali mečom a slovom, a zúrivosťou živou. 

Ale jediný bol On, kto dušu čistú dal 

pre svoj národ, ktorý bol omámený tyranom. 

Iba jeden bol On, kto jazyk pekný vytvoril, 

knihami a slovom čarodejným im previazal rany. 

Bánovce nad Bebravou – tam začal svoju činnosť, 

zatriasol základmi impéria a kosťami aristokrata. 

a zánik zaspieval na jeho pohrebnom obrade, 

Tatry zavyli hlučno, jeho národ a krajina ho ctili. 

On svieti v Písme svätom ako cez tienidlo. 

Pamätáme si, áno – básne a piesne 

sa stále spievajú o slávnom Ľudovítovi Štúrovi.

Avšak v Modre umrel 

Nepoznali ste ho?
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Na úvod musíme poznamenať, že ide 
o študenta slovakistiky alebo o študenta 
iného odboru. Rozdiel medzi týmito 
dvoma typmi študentov spočíva asi 
v tom, že prvý môže vysvetliť druhému 
základné fakty zo Štúrovho života a ten 
sa nakoniec dozvie, že Štúr bol okrem 
takej významnej osobnosti aj fešákom. 
A to posledné naznačíme práve preto, 
lebo veľa ľudí je zvedavých a zaujíma 
sa práve o to. 

To nesmieme hodnotiť negatívne, 
skôr treba vnímať otázku ako prejav 
záujmu o junáka obrodenia, lomenú 
cez prizmu súčasnej predstavy o su-
perhrdinovi. Nikto si nemôže byť istý 
tým, že hlavná postava budúcej časti 
„Pomstiteľov“ nebude samotný Štúr. 
To by bolo len vtedy, keby zo spolo-
čnosti „Marvel“ vedeli, aký výnimočný 
bol ON – jeden z hlavných revolu-
cionárov Slovenského povstania. Ale 

nielen bojovníkom, ale aj spisovateľom 
a zakladateľom „Slovenských národných 
novín“. 

Bežný bulharský študent alebo štu-
dentka (Áno, milé dámy, zdôrazňujem, 
že aj vy ste sa zúčastnili prieskumu!) 
nechce povedať, že skoro nič o Štúrovi 
nevie. Preto si vyťuká do googlu meno 
„Ľudovít Štúr“. Zistí existenciu 
bankovky, na ktorej je zobrazený 
Štúr. Napriek tomu, že nominálna hod-
nota slovenskej koruny (v roku 2009 
začali Slováci používať eurá) bola 500 
SKK, Štúrovo dielo je cennejšie oveľa 
viac. Pekným dôkazom toho je po-
menovanie Slovenskej akadémie vied 
(SAV). Veda sa bez vlastného jazyka 
nedá rozvíjať, a práve Ľudovít Štúr bol 
kodifikátorom spisovnej slovenčiny. 

A blízko SAV-ky sa nachádza malá 
kaviareň, ktorá tiež nesie po ňom po-
menovanie. A vnútri na stránkach je-

dálneho či nápojového lístka si môžete 
prečítať ponúkané jedlá a nápoje v štú-
rovskom pravopise (a keď neviete čítať 
po slovensky, len sa pozerajte do me-
nu). Ale o tom vám nič viac nepoviem, 
lebo dnes som počula slovenské 
študentky, ktoré nevedeli, čo môžu 
o Štúrovi napísať okrem faktu o ko-
difikácii slovenčiny. Tieto informácie 
im preto nechám. 

Všade na Slovensku nájdete ulicu, 
školu či budovu pomenovanú po sláv-
nom Ľudovítovi Štúrovi. Ale on je aj v 
kozmickom priestore z roku 1984  
Planétka 3393 sa nazýva Štúr (Planétka 
má aj pekné číslo, však?). Ak neveríte 
vo veľký počet objektov s označením 
„Štúr“ (Zatiaľ neexistuje značkové 
oblečenie „Štúr“!), navštívte slovenskú 
krajinu vlakom. Prvé slovenské meste-
čko, kde sa zastavíte blízko maďarských 
hraníc, sa nazýva Štúrovo...
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Povedal raz Ľudovít Štúr, slávny hrdina:

„Moja krajina je môj život, každú 
chvíľu mojej existencie venujem len 
jej.“

Myšlienka svätá a vzácna sa rozoznela 
v srdci junáka, nemohol si žiadne mies-
to nájsť, pokiaľ nesplnil svoj cieľ 
a túžbu tento šuhaj. Ale kto je Ľudovít 
Štúr? Len obeť alebo hrdina svojej 
doby? Venoval svoj život svojej vlasti,
bojoval celý život proti každej neprá-
vosti. Áno, to je hrdina, skutočný hrdina 
svojej doby, ale či je známy aj dnes? 
Každý človek jeho meno vie, v záchveve 
ho vyslovuje a znie to v každom srdci, 
nie?

Žil, bojoval za svetlú budúcnosť svo-
jej otčiny, nikdy svoju nádej nestratil, 
nikdy svoju hlavu nesklonil, padal 
a vstával, a svoju lásku k vlasti dokázal.
Keď sa vrátim do minulosti, opýtam sa 
ho:

„Stálo za to? Ľutuješ, že si svoj život 
venoval jednej idei?

Chcel si taký nešťastný osud – 
bojovať proti každému vrahovi, 
zlodejovi svojej vlasti?”

A on mi jemne a ticho odpovie:
„Stálo to za to všetko, stálo to 
za omnoho viac.
Znovu by som urobil to všetko,
znovu by som viedol boj,
znovu by som sa usiloval o vytvorenie 
nového a spravodlivého sveta.
Nebol to len nejaký sen,
bolo to moje šťastie, nádej a cieľ.

Kráčal som hrdo svojou cestou,
ani krok by som neurobil späť.
Bol to môj dlh voči ľudu slovenskému,
moje poslanie v živote, môj sen jeden 
jediný.
Slovensko, krajina milá a svätá,
tvoje meno znie v hlave mojej
a stále mi pripomína slovíčka dve –
boj za spravodlivosť, jazyk a reč.
Ako krásne to znie!
Ty, raj na zemi, ty, vlasť moja milá, 
milovaná – musíš byť slobodná, 
natešená, šťastná.
Zaslúžil si národ slovenský slobodu 
a svojím pekným jazykom voľne 
hovoriť, zaslúžil si tvoriť poéziu 
a rýmy vo svojej krásnej a nadšenej 
reči.“

Duša a srdce sa zachveli, oči nič nev-
ideli, uši nič nepočuli.

„Bože milostivý, vydržím alebo nie?
Utópia alebo skutočnosť je to všetko?
Pre mňa to bol najvyšší cieľ, jediná 
cesta, jeden jediný smer. 

Hory veľké, bezrozmerné, rieky 
hlboké, nekonečné, príroda krásna, 
strašná, očarujúca… 

Akoby to bolo nejaké kúzlo, čaro,
kraj môj pekný, kde som, povedz mi, 
či je to skutočnosť, alebo nejaký 
vymyslený sen, ale nie – to je Sloven-
sko, môj milý, túžiaci kút, 
prosto povedané – celý môj svet. 

Kvety rozkvitajú, vtáky letia, 
vzduch je taký jemný, ale jar v mojom 
živote príde až keď slovenská reč 
rozkvitne.“

Ako orol letel, letel v nebo modré.
A jeho oči pozerali na svet krotko. 
Chránil svoju vlasť smelý šarvanec me-
čom a slovom, chránil ju pred každou 
hrozbou a mračnami. Vrahovia, zločinci 
sa báli jeho moci a síl, strkali hlavy 
až do zeme, a mocná ruka Štúrova stále 
bránila slovenský národ a reč. 

„To je hrdina,“ šepkal národ, 
„rytier, strážca našej milej vlasti.“ 
Pozri, ty, ľud dnešného sveta, pozri 
do minulosti, akú odvahu, dôstojnosť 
a česť prejavil jeden múdry vlastenec. 
Zostane v tvojej pamäti? Budeš si 
na neho spomínať alebo zostane v pra-
chu minulosti a spomienok? 

Žil si raz, ale ešte stále žiješ v našich 
srdciach,Ty, slávny hrdina slovenského 
národa, Ty, junák, bojovník za národné 
práva. 

Zazneli zvončeky, silný vietor zafúkal, 
slnko sa usmialo – čas stále prebieha... 
Nastala zima a potom aj jar... 

Na tvoje slávne činy nikto nikdy ne-
zabudne, Ty, hviezda v nepreniknuteľnej 
temnosti, sila, ktorá nás vedie k svetlu 
budúcnosti, k prameňom šťastia a ra-
dosti, navždy budeš žiť, Тy – bojovník 
za spravodlivosť, ochranca sloven-
ského národa, jazyka a cti!
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Ľudovít Štúr je jedna z najdôležitejších 
slovenských osobností na modernom 
Slovensku. Je známy ako lingvista. 

Je človek, ktorý kodifikoval dnešnú 
slovenčinu. Ale tiež bol člen uhorského 
snemu, v ktorom bojoval Ľudovít Štúr 
za slovenský národ.

1. Čo je uhorský snem? 
Uhorský snem je jeden štátny orgán 

uhorského kraľovstva. Je podobný ako 
dnešný štátny orgán, ktorý má záko-
nodarnú moc, Parlament. Je zložený 
z 2 častí. Prvá časť bola horná komora. 

Druhá časť bola dorná komora. 
Podobne ako moderný britský Parlament 
členovia dornej komory boli poslanci 
zvolení z miest kráľovstva. Na druhej 
strane členovia hornej komory boli 
hlavní svetskí veľmoži , župani, pred-
stavitelia cirkvi, preláti atď.

2. Čo robil Ľudovit Štúr na uhor-
skom sneme?

Na začiatku 18. stor. územie dneš-
ného Slovenska patrilo k uhorskému 

kráľovstvu. Ale väčšina Slovákov nemala 
právo na zvolenie svojho poslanca 
do uhorského snemu. Preto pre Slo-
vákov bol veľmi ťažké, aby mali svojho 
poslanca na uhorskom sneme. Vďaka 
svojmu dobrému vzťahu s Ostrolúckymi  
Ľudovít Štúr bol zvolený ako poslanec 
mesta Zvolen do uhorského snemu, 
ktorý vtedy sa nachádzal v hlavnom 
meste uhorského kraľovstva Presburg, 
dnešnom hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave.

Na uhorskom sneme Ľudovít Štúr 
bol nielen poslanec kráľovského mesta 
Zvolen, ale aj hovorca slovenského 
národa, pretože snem mal málo sloven-
ských poslancov. Podľa 5 prejavov 
Ľudovíta Štúra prednesených na uhor-
skom sneme v rokoch 1847-48 
na sneme požiadal o slobodu a rovnaké 
pravá s ostatnými národmi najmä 
v oblasti politického postavenia, jazy-
ka, bezpečnosti, vzdelanosti, rozvoja 
priemyslu atď.
3. Dnešný vyznam slovenského poslan-
ca uhorského snemu Ľudovíta Štúra

Na začiatku 18. storočia Ľudovít 
Štúr fungoval ako hovorca národnost-
ných menšín. Táto postava a funkcia 
nebola štatutárna. Ale jeho činnosť 
na uhorskom sneme a ďalší rozvoj 
uhorského snemu a histórie rakúsko-
uhorskej monarchie ukázal, že pre jednu 
viaceronárodnostnú krajinu je dôležité, 
aby narodnostné mešiny mali svojho 
hovorcu v štátnom orgáne aj v sociál-
nom živote. Napríklad v dnešnom 
maďarskom a rumunskom Parlamente 
Slováci majú svojho poslanca, čo 
ustanovujú Ústava a Parlamentný 
zákon. Preto spoločnosť môže počúvať 
hlas týchto národnostných menšín, aby 
si ľudia vzájomne porozumeli a re-
špektovali sa. A krajina sa tak môže 
rozvíjať v harmónii.

Literatúra
[1] Prejavy Ľudovita Štúra prednesené na uhorskom sneme v rokoch 1847-48, Ľudovit Štúr Reči a state. Red. K. Rosenbaum. Hviezdoslavova spoločnosť. 
Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953, s. 212-232.
[2] Ľudovit Štúr ako poslanec uhorského snemu. http://www.stur.sk/snem/
[3] História uhorského snemu. http://www.stur.sk/snem/
[4] Ing. arch. V. Šimkovič, Horná komora uhorského snemu Ventúrska 13 – priestorové usporiadanie
[5] História univerzitnej knižnice v Bratislave http://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/historia/historia.html
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Ste zlatí! Ste naozaj veľmi, veľmi milí! 
Chcel by som sa vám tu poďakovať 
za všetky blahoželania k mojim na-
rodeninkám. Bol som dojatý, keď som 
čítal tu na facebooku básne a bla-
hoželania. Ďakujem ešte raz veľmi pek-
ne!

Dúfam, že ste dostali moje pozvanie 
na slovenský večierok (5. novembra, 
o týždeň, od 18.00). O 18.00 hod. 
budeme mať (ako moji priatelia Nemci 
hovoria) „Kaffee und Kuchen“, 
budeme piť KÁVÚ S KOLÁČOM 
a o 20.00 hod. ochutnáme bryndzové 
halušky (vegetariánske, bez mäsa).

Môj lekár povedal, že v mojom veku 
(no, predsa len, keď už mám to vysoké 

jubileum) si musím dávat‘ pozor 
na svoje stravovanie. Tak teraz som 
už jeden rok ako vegetarián. Cítim sa 
teraz veľmi dobre a zdravšie, tak preto 
aj halušky budú bez mäsa. Môj lekár 
hovorí, že aj pit‘ musím menej...

Ešte raz, prosím, pozor: 5. novembra, 
o týždeň, od 18.00 hod. v reštaurácii 
„Devín“ na Devíne.

To bude, povedal by som, ešte jeden 
výlet štúrovcov na Devín. Vitajte! Rád 
by som teraz hovoril aj o niektorých 
rezultátoch môjho života aj tvorby.

Keď sme v roku 1845 začali vydávať 
Slovenskje národňje novini s literárnou 
prílohou Orol tatránski, tak som ešte 
nevedal, ako to bude o 200 rokov. 
Chceli sme riešiť otázku nastolenia 
spisovnej slovenčiny, robili sme veľa 
a intenzívne, písali sme aktuálne články 
o politickej situácii doma i vo svete. 
Od roku 1028 do roku 1918 bolo Slo-
vensko súčasťou Uhorska (a potom 
Rakúsko-Uhorska), a to trvalo až 900 
rokov!

Keď som počul, že v roku 1993 
vznikla samostatná Slovenská repub-
lika, bol som veľmi šťastný. A teraz 
mám tú možnosť, kedy môžem všetkým 
Slovákom pogratulovať k nášmu samo-
statnému štátu. Gratulujem všetkým 
Slovákom! 

Prepáčte mi, prosím, ten pátos, viem, 
že som sa vekom stal pátosný, ale môj 
lekár hovorí, že je to úplne normálne.
Musím nám zagratulovat‘ aj k zákla-

dom Matice slovenskej z roku 1863. 
Ale SAS, Studia Academica Slovaca 
(Centrum pre slovenčinu ako cudzí ja-
zyk), ó, SAS je naozaj jeden z našich 
úspechov! Ja som veľmi pyšný na 
SAS, ktoré minulý rok oslavovalo svo-
je jubileum 50 rokov.

Máme aj Maticu, aj SAS, aj Kofolu, 
aj Zlatý Bažant, aj Meltu (Melta mi ale 
nechutí, prepáčte!). Vineu mám veľmi 
rád. Naši spisovatelia sú známi. (Nie-
ktorí boli moji priatelia, ale s niektorými 
som sa nepoznal, bohužiaľ): naprí-
klad mám rád Bernoláka, Chalupku, 
Kollára, Šafárika, Hodžu, Kukučína, 
Kraska aj Tatarku.

Naša hymna je pekná. Nad Tatrou sa 
blýska, hromy divo bijú... Zastavme 
ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci 
ožijú... 
Ďakujem Jankovi Matuškovi za to, že 
stál pri mne a som teraz pyšný na to, že 
jeho poézia prežila viac ako 150 rokov.

Čo sa týka progresu, hm, televízia, 
telefón, internet, facebook a tak ďalej, 
tak to je komfort! Môžem všetko robiť 
doma. Zaujímavé....

Čo ma ešte naozaj zaujalo? Tak 
napríklad, že Uhorsko je teraz taká 
malá krajina. Fakt. A nemáme kráľa 
na Slovensku. 

A čo si myslím o Eurovízii? Páči sa 
mi, naozaj (aj prekvapuje). Mám rád 
spev, je to zdraviu prospešné, môj lekár 
to vždy hovorí...
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Čo sa týka jazykov, nemusíme 
hovoriť po latinsky, ale musíme sa učiť 
iné cudzie jazyky, napríklad angličtinu.

A ako jeden môj kolega, známy 
ruský spisovateľ, Anton Pavlovič 

Čechov povedal: „Stručnosť je sestra 
talentu“, tak aj ja tu nechcem veľa 
rozprávať. 

Dúfam, že v 21. storočí Slovensko aj 
Európsku úniu čakajú len úspechy 

a príjemné udalosti a želám nám  
všetkým, všetkým ľuďom na našej 
planéte, mier bez vojny. 

Ďakujem vám všetkým za pozornosť, 
váš 200-ročný Ľudovít (Velislav) Štúr!

Pokojný večer padal na šíre pole

Kraskov pokojný večer od gratulantky Eleny

Pokojný večer

Padal na šíre pole.

K nebu veľkému

Tiahla sa dedinka biela.

V jednej izbietke sedí

Matička moja.

Nevidela syna svojho

Už veľmi dlho.

Matička moja

chce vidieť syna.

Kedy prídeš, syn môj?

Som veľmi stará.

Kedy prídeš, syn môj?

Som unavená.

Starostí tiene sú

Na mojom čele...

A súmrak padal

Na šíre polia.

A teraz pôjdem do kaviarne Štúr a budem oslavovať moje narodeniny. Grilovaný sendvič so špenátom mi veľmi chutí!
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O tom, kto je Ľudovít Štúr, netreba 
poľskému študentovi slovenského 
jazyka hovoriť. O tejto významnej slo-
venskej osobnosti sme sa dozvedeli už 
na prvých hodinách výučby. 

O Štúrovi nám rozprávali na pred-
náškach z literatúry, kultúry, jazykovedy 
a dejín Slovenskej republiky, čiže 
v podstate stále. A nič zvláštne na tom 
nie je, keďže sme ho spoznali ako vý-
znamnú postavu, ktorá má obrovské 
zásluhy na rozvoji slovenského lite-
rárneho a kultúrneho života. 

Prítomnosť Štúra vo všetkom, čo je 
slovenské, všade a vždy je niekedy pre 
človeka, ktorý iba začal spoznávať 
slovenskú kultúru trochu prekvapujú-
ca. Niekedy sa zdá, že keby nebol Štúr, 
nebolo by Slovensko. Pre niektorých to 
môže znieť trochu zábavne. Na inej zas 
strane, to, že v slovenských dejinách 
nachádzame takúto osobnosť, je obdi-
vuhodné. Zdá sa mi, že ho môžeme 
stotožňovať s vierou a nádejou celého 
Slovenska. Vďaka nemu sú si Slováci 
sebaistí ako národ. Sú naňho hrdí, 
a preto sú hrdí na seba. Kto je teda ten 
známy slovenský „idol“?

Ľudovít Štúr pôsobil na Slovensku 
ako politik, novinár, básnik, jazykove-
dec a literárny vedec. Podieľal sa na 
viacerých veciach, ktoré súviseli so slo-
venským štátom a Slovákmi. Počas 
jeho života (1815-1856) bolo Sloven-
sko začlenené do Uhorska. Štúr bojo-
val predovšetkým o oddelenie sloven
ských zemí od Uhorska. Čelil ma-

ďarizácii, rušeniu slovenských škôl, 
spolkov a združení. Okrem toho je Štúr 
považovaný za kodifikátora sloven-
ského spisovného jazyka.  

Už  tých niekoľko slov zo Štúrovho 
životopisu stačí na to, aby si človek 
uvedomil, že táto veľká osobnosť si 
zaslúžila meno národného hrdinu. Dlhú 
dobu bojovali Slováci o vlastnú národ-
nú identitu, o svoj jazyk a literatúru. 
Štúr bol iniciátorom, ktorý ich zjedno-
til, a ktorý im ukázal správny smer. 
Keďže sú Slováci národom, ktorý si 
neskutočne cení každého človeka slo-
venského pôvodu, ktorý sa akýmsi spô-
sobom zapísal na strany slovenských 
dejín, nemôžeme byť prekvapení, že 
práve Štúr dostal to najlepšie miesto 
v rebríčku vedúcich osobností Sloven-
skej republiky.

Takejto hrdosti na svoju kultúru, 
dejiny a národných hrdinov môže 
Slovákom závidieť nie jeden národ. 
Môžete sa opýtať každého Slováka, 
mladého a starého – v každom veku, 
každej profesie a vierovyznania, či vie, 
kto bol Štúr. Určite vám odpovie pozi-
tívne. 

Viacerí z nich dokonca aj potvrdia, 
že je to najväčší slovenský hrdina. Že 
je to vzor pre všetkých ľudí, nielen 
Slovákov. Svojím nedlhým životom 
učí milovať svoju vlasť, bojovať o svoj 
národ, jazyk. Učí, ako sa nevzdávať ani 
v najhorších situáciách. Štúr vytvoril 
niečo, čo už nikdy nezmizne – vytvoril 
jazyk – srdce Slovákov, jadro sloven-

ského národa. Slováci používajú 
slovenčinu stále, každú chvíľu. A preto 
aj Štúr stále žije v duchu národa.

Keď sa pokúšam hodnotiť subjek-
tívne, nie som tak pozitívne nastavená 
znalostiam mladých Slovákov o Štú-
rovi. Niekedy sa mi zdá, že mladí ľudia 
čítajú o Štúrovi, lebo musia – majú to 
v školskom programe. Vidia ho ale v množ-
stve sôch vo viacerých mestách Sloven-
skej republiky, v učebniciach o slovenskom 
jazyku a dejinách Slovenska, v škol-
skom programe slovenskej literatúry. 
Neuvedomujú si, že keby nie Ľudovít 
Štúr, mohli by teraz nebyť Slovákmi, 
nebývať v nezávislom demokratickom 
slovenskom štáte, nemať vlastný jazyk, 
nebyť národom... 

Neuvedomujú si svoje bohatstvo – 
mestá, dediny, prírodu, hory, hrady 
a zámky, ale aj všetko v celom – vlastný 
štát. Koľko je národov, ktoré ho nemajú 
a sú aj bez toho hrdí na svoju kultúru 
a jazyk? Predstavitelia mladej generá-
cie sú zvyknutí na prostredie, v ktorom 
sa narodili a žijú. Nepotrebujú vedieť, 
prečo je také a nie iné, kto sa o to 
zaslúžil, aké by to bolo, keby sa o to 
nikto nepostaral. Máme v hlavách iné 
súčasné veci, žijeme príliš rýchlo, aby 
sme si našli čas porozmýšľať o minu-
losti.

A kto je najvýznamnejším hrdi-
nom v tvojej krajine? Prečo práve on? 
Nehovor, porozmýšľaj...



30  |  PoŠtúrenie mýtu 2015

Vážené publikum,

volám sa Mai, mám dvadsaťdva rokov a som z Nemecka. Od tohto semestra študujem aj 
slovenský jazyk na univerzite vo Viedni. Moja slovenčina ešte nie je veľmi dobrá, ale moje 
ambície tento jazyk sa naučiť sú o to väčšie.

Na počesť dvestého jubilea som sa pokúsila o umelecký obraz, ktorý má ukázať veľký 
význam Ľudovíta Štúra. Spojenie rôznych elementov má ukázať obšírnu, dramatickú 
scenériu 19. storočia. Ľudovít Štúr nebol len jazykovedec, ktorý kodifikoval spisovný 
slovenský jazyk cez varietu stredných vrstiev, na čo som chcela poukázať cez písmená 
a výťahy z jeho novín „Slovenské narodnie Novini“ a z jeho literárnych prác, ale on bol aj 
hrdý národovec, ktorý Slovensko chcel oslobodiť z Rakúsko-Uhorskej monarchie. 

V strede mojej kresby je vidno Bratislavský hrad ako míľnik Slovenska. Pred ním vidieť 
bojovníkov za slobodu, ktorí hrdo mávajú trikolórou. Maďarský parlament a viedenský 
Stephansdom, ktoré slúžia ako monumenty Rakúsko-Uhorskej monarchie, sú umiestnené 
vľavo a vpravo od Bratislavského hradu a týmto symbolizujú oslobodenie Slovenska. 
Hlavnú časť mojej kresby predstavuje Ľudovít Štúr, preto je vidieť vpredu. Jemu, 
predchodcovi nacionálneho pohybu, ďakujeme za krok k liberalizácii.

Mai Meggie Sophie Besmer,  Nemecko
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(Pred náhrobným kameňom Ľudovíta Štúra stoja dve ženské postavy. Obidve vyzerajú, ako keby neboli z tohto storočia a ani 
z tohto sveta. Vidno iba ich chrbáty. Dlhšiu chvíľu mlčia, pozerajú sa na pomník a zmätene navzájom komunikujú.)

1. POSTAVA (mladá žena sa pozrie na susedku, otočí hlavu a prinúti sa hovoriť): Koľkýkrát stojím pred jeho sochami! Sú 
všade! Všade, kam sa pozriem, vidím iba jeho busty, sochy v životnej a nadživotnej veľkosti. Jedine tu ma neprenasleduje 
jeho tvár.

2. POSTAVA: (stará žena, vyzerá zamyslene): Na každé výročie pozametajú, utrú prach, ľudia prichádzajú, aby si ho 
pripomenuli. V každodennom živote všetky tie pomníky iba obchádzajú, dokonca im prekážajú v ceste. Ale na výročie 
rečnia, niektorí chvália a niektorí sa posmievajú. Aj mňa vtedy niečo vyruší z pokoja a privedie ma sem...

1. POSTAVA: Ja pokoja ani nemám. Blúdim v pamätných izbách a múzeách, pred rozličnými tabuľami... koľké je to už 
výročie?

2. POSTAVA: Asi 200 rokov. Prečo neodídete?

1. POSTAVA: Asi nemám kam.

2. POSTAVA: Aspoň ste videli, ako sa ten svet zmenil.

1. POSTAVA (naštvane): Jediné, čo som ja videla, je, ako tie sochy starnú, ako ich menia a aké nové spôsoby vymýšľajú, 
aby sa o ňom hovorilo. Národ bez dejín ani nie je národom. Ha!

2. POSTAVA: Hej, dejiny majú ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať, aby dospel k vedomiu samého 
seba, aby sa čoraz viac priblížil k ideálu ľudského života. A našiel sa ten ideál?

1. POSTAVA: Kdeže! Je vzdialenejší než v jeho časoch! Blbý idealista!

2. POSTAVA: Veď víziu mal, ibaže chcel od ľudí viac, než boli schopní. Neviem, či ho niekto niekedy pochopil... toľkí ho 
sledovali, uctievali, zbožňovali, kritizovali... ale, či mu niekto dodnes skutočne rozumel?

1. POSTAVA: Utopista! Iba preceňoval ľudí! A ja teraz tu musím hodiť po hroboch! 

2. POSTAVA: Ale bolo by horšie, keby naňho zabudli... 

1. POSTAVA: Prečo? Musia si byť vedomí svojich dejín? Čo už, jazyk a samostatnosť majú. To chcel, to by malo stačiť. 
Prečo ja tu teraz musím stražiť jeho dedičstvo?! Blbý ženský osud! To je trnistá cesta!

2. POSTAVA: Má ešte prekvitnúť tá jeho lipa. Kto ste vy vlastne?

1. POSTAVA (začne recitovať): Uvädnul si prenáhlo, kvet,
ty pekný kvet Hrona, 
v duši tej svet opúšťala
v láske, viere k svojim stála,
zbožná Antigona.
Vraj Antigona! Ale ten dub neprestal kvitnúť. A vy ste kto?
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2. POSTAVA (tiež recituje) : Kam se obrátit? - Ani vy, větrové, 
ani oblaky toužby nesplníte.
Ani vy, hbití v prostorech plavcové,
k západu s toužbou mou nepoletíte. 
K tobě, mysli má, co mne na Kolymě 
nebo na Kapu s přítelem spojuješ,
ty v parnu těkáš i v kruté zimě, 
hory prorážíš a vody propluješ, 
ty mi jediná popříváš té slasti,
že se s Ní shlídám, rozmlouvám o vlasti.
Ja som nenaplnená túžba, milá Adelka. A predsa musím opustiť všetko a stáť tu pri každom výročí. 

ADELA: Márie. Jeho prvá láska. A prečo vy hovoríte po slovensky?

MÁRIE: Láska? Ani báseň mi nemohol preložiť do svojej milovanej slovenčiny! A ja teraz po smrti ten jeho jazyk 
musím používať! Blbý ženský osud! Obidve musíme stáť pri boku muža a starať sa o jeho počiny a ani jedna mu nebola 
manželkou. Vraj láska! Cesta tŕnistá. Vy by ste mu možno aj boli niečo viac, keby...

ADELA: Keby nebolo tej jeho vlasti! Vy ste aspoň tie ľúbostné básničky dostali, ja iba posledný pozdrav. Ani to by som 
nevidela, keby som nebola väzňom toho jeho sveta.

MÁRIE: Hej, zabudnuté básne. Nedocenené. A rozlúčil sa so mnou verejne, v novinách! A ľudia o tom neprestávajú 
hovoriť! Aká hanba! To mi je vďaka za opatrovanie a lásku!

ADELA: A po mojej smrti smúti – a jediná moja kladná vlastnosť je, že som Slovenka. A ja som sa aj tú slovenčinu kvôli 
nemu naučila! Hlúpa ženská!

MÁRIE: Snažíš sa byť dobrá a láskava voči nemu, snažíš sa byť lepšia a múdrejšia než si. A on ťa nechá?! Kvôli vlasti?! 

ADELA: A nazýva svadbu pohrebom! Hnevá sa na kamarátov, ktorí sa oženili. To je vraj úpadok! A ženy sú vraj čertice! 
A ty stále dúfaš, že práve kvôli tebe zmení názor... Viete, že teraz hovoria, že ho v skutočnosti priťahovali muži?

MÁRIE: Muži? To je ale žart! Dúfam, že to nemôže počuť.

ADELA (chvíľu mlčí, potom už upokojená): Bolo vám ale lepšie bez neho. A on sám to vedel lepšie než ktokoľvek iný.

MÁRIE: Bola som veru šťastná. To mi prial. 

ADELA: Nemohol nič robiť na polovicu, iba naplno. A ak sa rodine nemohol venovať, nechcel si ju ani založiť.

MÁRIA: A rodina by mu bránila, aby sa kamarátil a spolupracoval s toľkými dôležitými ľuďmi a pracoval pre svoj národ. 

ADELA: Priveľa očakával aj od seba. Nemohol by splniť svoje ciele, ani keby žil dvesto rokov, a nie tých biednych 
štyridsať. (smutne) Chudák...

MÁRIE (chvíľu mlčí, vzdychne): Vy ste jediná, ktorá ho chápala, a jediná ste mu mohli byť spoločníčka – taká múdra 
a vzdelaná. Ale...

ADELA: Ale zomrela som. A teraz som mu manželka po smrti. A on ani nie je prítomný. Takto by to vyzeralo aj za života. 

MÁRIE: A kvôli nemu žijeme večne.

ADELA: Bol dobrým, nesebeckým človekom. Trošku melancholický – ozajstný romantický subjekt – cítil bolesť celého 
sveta, a pamätajú si ho ako bezcitného človeka, ktorý svojim kamarátom prial večnú samotu.

MÁRIE: A žien sa asi bál. Bol príliš patriarchálny, aby mohol zniesť príliš múdru ženu, iba ak kamarátku, a hlúpych 
a nevzdelaných neznášal.

ADELA (s úsmevom): Nemyslíte si, že je trošku ironické, že mu ten náhrobný kameň zmenili a dali tam tú ženskú. 

MÁRIE (smeje sa): Aj keď sa volá Slovenská jar... 
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Nejaký mladý človek,                                           Dobre si nažíval s bratmi,
veď mal odvážne srdce,                                              sníval, hľadiac na hviezdy,

čistú a jasnú myseľ                                                že bude raz dospelý 
a nezvyčajný osud.                                                    a nájde svoju cestu.

Vyrastal v obci Uhrovec                                                           Nemal však veľa času,
medzi Strážovskými vrchmi                                                              veď sa učil poriadne.

a keď bol ešte mladý                                                           Námahy jeho otca
nevedel, čo s ním bude.                                            sa neminuli márne.

        Keď už chlapec dorástol, 
   bol bystrý, usilovný, 

    išiel za svojím cieľom,
    svoj život nemárnil.

         Zaľúbil si hneď dejepis, 
        čítal antické knihy 

               zaujímal sa estetikou,
                 aj dejinami umenia.    

                                Tak vznikol v Bratislave
                                           česko-slovenský spolok;

                                                    náš geniálny chlapec 
                                                            sa pripojil k nemu.

                                                                                   Hneď mal veľa úspechov, 
                                                                                     stal sa inteligentným, 

                     Za celý                                                                            veď chcel urobiť zmeny 
               krátky život                                                                                 pre všetkých Slovanov.
                      veľa dobra                                                                              A tak bol spisovateľ, 

                   urobil,                                                                              básnik i publicista, 
pre to všetko nemôžem                                                              politik aj filozof, 

     ho nijako oceniť.                                                    redaktor, pedagóg.
      Tak máme vďačiť Bohu,                                        U Hollého v Hlbokom
                že žil človek takýto                              bol on múdrym prorokom

            a má slávne Slovensko                 a bol jedným z učastníkov 
                   národného hrdinu.   meruôsmeho povstania.
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 ▪ vedenie jazykových kurzov pre cudzincov kontaktnou a dištančnou 
formou

 ▪ tvorba a vydávanie učebných materiálov a príručiek pre potreby 
študentov a učiteľov

 ▪ certifikácia jazykovej spôsobilosti v slovenčine ako cudzom jazyku 
 ▪ program odborno-metodickej prípravy lektorov slovenčiny ako cudzieho 

jazyka 
 ▪ propagácia slovenského jazyka a kultúry v zahraničí 

Studia Academica Slovaca participuje na projekte Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave a California University of 
Pennsylvania, ktorého cieľom je vytvorenie centra slovenského jazyka 
v USA. Činnosť centra bude zameraná na propagáciu a výučbu sloven-
ského jazyka v USA, predovšetkým v štátoch so silnou populáciou hlá-
siacou sa k slovenskej národnosti (Pensylvánia, Ohio, New Jersey). 
Centrum vytvorí podmienky na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka 
na univerzitnej úrovni prezenčnou aj dištančnou formou na portáli 
myslovak.sk (offline verzia: myslovak.e-ducation.com). Webstránka pro-
jektu je k dispozícii na csj.sk. Centrum ponúka tiež možnosť podpornej 
výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka pomocou mobilnej aplikácie, 
ktorá je dostupná na stránke www.knowledgepulse.eu.

Projekt sa zameriava na propagáciu vyučovania menej používaných 
európskych jazykov – slovenčiny, slovinčiny a litovčiny – pre mladých 
v pohybe. Je súčasťou Life Long Learning Programme a medzi jeho 
hlavné ciele patrí identifikovať optimálne prostriedky propagácie ja-
zykového vyučovania v rámci členských štátov EÚ, zhodnotiť 
a prispôsobiť identifikované modely propagácie a využiť ich pri vy-
tváraní propagačnej webstránky, vytvoriť online jazykový test s cieľom 
vzbudiť záujem o učenie sa jazyka a vytvoriť webstránku zamera-
nú na ďalšie šírenie informácií a ich využívanie cieľovou skupinou 
používateľov. Webstránka projektu je k dispozícii na www.prolang.net.
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Je to projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktorého realizátorom je Studia Academica Slovaca – centrum 
pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Špecifikom projektu je tvorba dištančnej formy 
vzdelávania, e-learningového kurzu, ktorý nájdete na: e-slovak.sk Za rea-
lizáciu projektu získala Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
certifikát Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzde-
lávaní 2007. Info na: www.saaic.sk/eu-label/.

SAS na Facebooku www.facebook.com/welovesas

 ▪ 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách (2014) a aktuálne vydanie zborníka SAS 44/2015 
       http://zborniky.e-slovak.sk/ 
 ▪ Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2. Bratislava: Univerzita 

Komenského 2015.
 ▪ Adela Gabríková – Renáta Kamenárová – Michaela Mošaťová – Helena Ľos Ivoríková – Eva Španová – Hana Tichá: 

Krížom-krážom. Slovenčina B2. Bratislava: Univerzita Komenského 2014. 
 ▪ Slovenčina vo svete. Súčasnosť a perspektívy. Ed. J. Pekarovičová – Z. Hargašová (2013)
 ▪ Zbierka testov z letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS (začiatočníci – pokročilí) (2013). Eva Španová 

(zost.) 

 ▪ BIELORUSKO: Bieloruská štátna univerzita (Minsk)
 ▪ BULHARSKO: Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii
 ▪ BULHARSKO: Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove
 ▪ ČÍNA:  Pekinská univerzita zahraničných štúdií
 ▪ FRANCÚZSKO: Univerzita Blaise-Pascal (Clermont Ferrand)
 ▪ FRANCÚZSKO:  INALCO – Národný inštitút orientálnych jazykov a civilizácií (Paríž)
 ▪ CHORVÁTSKO: Univerzita v Záhrebe
 ▪ MAĎARSKO: Segedínska univerzita
 ▪ MAĎARSKO: Univerzita Eötvösa Loránda (Budapešť)
 ▪ NEMECKO:  Univerzita v Regensburgu
 ▪ NEMECKO:  Univerzita v Kolíne
 ▪ NEMECKO:  Humboldtova univerzita v Berlíne
 ▪ POĽSKO:   Varšavská univerzita
 ▪ POĽSKO:   Jagellonská univerzita (Krakov)
 ▪ POĽSKO:   Sliezska univerzita v Katoviciach
 ▪ RAKÚSKO:  Viedenská univerzita
 ▪ RUMUNSKO: Univerzita v Bukurešti
 ▪ RUSKO:  Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova 
 ▪ SLOVINSKO: Univerzita v Ľubľane
 ▪ SRBSKO:  Univerzita v Belehrade
 ▪ SRBSKO:  Univerzita v Novom Sade
 ▪ TALIANSKO: Bolonská univerzita (Forlì)
 ▪ UKRAJINA:  Užhorodská národná univerzita
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