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Nitra milá, Nitra... 
 
 
Nitra milá, Nitra, ty wysoká Nitra: 
 
Kdeže sú té časy, w ktorých si ty kwitla? 
 
Nitra milá, Nitra, ty slowenská mati! 
 
Čo pozrem na teba, musjm zaplakati. 
 
Ty si bola někdy wšeckých kragin hlawa, 
 
W ktorých tečie Dunag, Wisla i Morawa. 
 
Ty si bola bydlo krála Swatopluka, 
 
Keď tu panowala geho mocná ruka. 
 
Ty si bola swaté město Methodowo, 
 
Keď tu naším otcom kázau božie slovo. 
 
Wčilek twoga sláwa v tuoni skryta ležj: 
 
Tak sa časy meniá, tak tento swet bežj! 
 
 
Ján Kollár, Národnié zpiewanky, 1834 
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k 200. jubileu narodenia Ľudovíta Štúra 
 

„Veľa tvoriť (duchovne), málo troviť učiť sa, bratia, buď naša snaha.“ 
Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, 1881 – 1884 

 
„My chitili sme sa do služby ducha, a preto preísť musíme cestu života tŕnistú.“ 

Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, 18. 4. 1853 
 

Hoci nemožno poprieť, že dnes azda každý pozná osobu Ľudovíta Štúra, reálne znalosti 
o jeho osobnosti a prínose sú v skutočnosti na nízkej úrovni. Záujem Štúra a jeho 
nasledovníkov o premenu spoločnosti v mnohých aspektoch zostáva takmer zabudnutý. (O to 
viac sa dnes o ňom pestujú bulvárne pseudonázory.) Vysokoškolsky vzdelaný človek, ktorý 
nevie zhodnotiť Štúrov prínos a názory pre svoj odbor či vzdelanie vôbec (a netýka sa to len 
humanitných či spoločenských vied), hoci ovenčený titulmi, je iba „učeným“ Hotentotom. 
 
Aj keď uvedenie do praxe bolo kvôli zhoršenej situácii možností v druhej polovici 
19. storočia (s výnimkou 60. rokov) slabé, vzorom by aj dnes mala byť snaha o emancipáciu 
slovenskej vedy vo všeobecnosti. Dobovo bola síce spojená s nacionalistickým konceptom, 
avšak potreba oprášenia aspoň v niektorých rovinách je pre dnešnú slovenskú vedu 
inšpirujúca. Výhovorky na poddimenzovanú ekonomickú situáciu nemôžu obmedziť skutočné 
vedecké nasadenie, obávať sa skôr treba škrtenia toho podielu financií, ktorý by mal byť 
poskytovaný ako nutné minimum automaticky. Žiaľ, iba v málo špecifických prípadoch je 
možné tvrdiť, že sa naša veda uberá vlastnou cestou. Namiesto vlastného originálneho 
nastavenia a vytýčenia vlastných smerov, kde by azda bola šanca stať sa svetovou v pravom 
zmysle slova, tento prístup vskutku chýba. Namiesto toho sa paberkuje; prežúvajú 
zo zahraničia predhodené koncepty, metódy i témy. Papagájujú sa názory, často už len bez 
prirodzeného kritického sa zamyslenia. Vlastný vývoj zastal – namiesto behu na čele – sa 
chytá (nie vždy len to hodnotné) iba za chvost. Nestarnúce kréda a z nich zvlášť Sapere aude! 
akoby zostali na smiech. Nemožno sa teda čudovať, že pravý obsah posolstva Ľudovíta Štúra 
dnešná spoločnosť asi ani nechce vidieť v pravej polohe. 
 
Vyskytujú sa tiež názory o kodifikovanom a skostnatelom štúrovskom kánone; sú v podstate 
stereotypom, pretože naozaj nejde o nič nové. Vskutku istý obraz Štúra priniesol jeho prvý 
životopisec a blízky priateľ Jozef Miloslav Hurban. Okrem osobnej zainteresovanosti mal 
na to iste svoje dôvody, avšak jeho práca je stále dôležitým (a v mnohých detailoch i jediným) 
zdrojom informácií. To však nikdy neznamenalo, že by slovenská spoločnosť a tým skôr 
odborná verejnosť nepestovala vlastný, aj kritický obraz. Prekvapujúce je skôr, ako málo sa 
postúpilo v niektorých témach spojených so životom a pôsobením Ľudovíta Štúra. Takzvaný 
„štúrovský kánon“, vraj monumentálne tesaný do žulového bloku, je iba vymyslenou lacnou 
fasádou zastierajúcou neznalosť. V tomto bode sa každý musí rozhodnúť sám – buď 
jednoducho naďalej zostane v nevedomosti – alebo (a na to už musí vyvinúť isté úsilie) sa 
stane skutočným človekom. Nie v zmysle dnešnej falošnej propagandy o ľudskosti šírenej iba 
za účelom vlastného obohatenia, pocitu dôležitosti a potrebnosti najrôznejších indivíduí, ale 
v zmysle čistej humanity. 
 
Štúr a jeho priatelia žili v oveľa nepriaznivejších podmienkach, čo sa týka technických 
možností a pokroku, obmedzovaní (zbytočne) nacionálnym útlakom. Riešiť museli otázku 
osobnej existencie v praktickom zmysle. Napriek tomu neprestali pracovať, uvažovať 
a hlavne – vytvárať vízie, programy, plány. Mnohé z nich boli vskutku v dobe vzniku takmer 
nemysliteľné, no dnes sú skutočnosťou. Tak bežnou, že si to prestávame vážiť. Napriek 
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všetkému pokroku v skutočne zásadných oblastiach ako je vzdelávanie a samovzdelávanie, 
zdá sa, vývoj smeruje k úplnej tuposti. Akoby sa napĺňala predstava G. H. Wellsa (Stroj času, 
1895) o stave ľudskej spoločnosti v budúcnosti. 
 
Mnohostranné a dlhodobé úsilie Štúra a jeho priateľov sa týkalo borby za zlepšenie 
vzdelávania, nastavenia štruktúry škôl, kde malo byť samozrejmým vzdelávanie 
v materinskom jazyku. Existovala vážna snaha vytvoriť skutočné slovenské školstvo 
so školami všetkých úrovní, napomáhať vzdelávaniu učiteľov, vydávať učebnice, pestovať 
všetky odbory ľudskej vzdelanosti. 
 
Základné školy, reálky, meštianske školy, dievčenské školy, učiteľské ústavy, ako aj 
gymnáziá, lýceá, priemyselná škola – polytechnika, univerzita... Okrem toho slovenské 
jazykové katedry na ostatných uhorských stredných školách a slovenská katedra na univerzite 
v Pešti... Plány, plány, plány... 
 
Napriek realite zápal za uskutočnenie týchto plánov slovenských aktivistov takmer neopúšťal. 
Dôkazom je „hra na univerzitu“ počas cesty plťou na zasadanie Tatrína v roku 1847: „Bola to 
uradovaná a veselej nálady chasa mladších i  starších. Letiac dolu Váhom, ustrojili sme sa 
pre zábavu v univerzitu. Rektorom univerzity bol Michal Hodža, dekanmi boli Ctiboh Zoch 
a Ďurko Matúška; fakultami boli a to: teologickou August Škultéty, juridickou ja [Ján 
Francisci], medicínskou Janko Straka-Godor a filozofickou Janko Štúr. Fiškálom bol Štefan 
Daxner, pedelom August Krčméry a portášom Móric Jurecký, ktorý nad hocičím sa vedel 
veľmi chutne zasmiať...“ (Ján Francisci, Vlastný životopis, 1909-1910). 
 
Dnes je slovenské školstvo samozrejmosťou a na univerzitu sa nemusíme hrať... Aj keď 
súčasnosť prináša mnohé frašky. Napríklad neustále, priam komické horlenie za zvyšovanie 
úrovne kvality školstva, ktoré sa pri publikačných výstupoch prejavuje znižovaním kvality 
a zvyšovaním kvantity – teda balastu; rebríčky porovnávajúce pravidelne jablká s hruškami, 
kde ide skutočná úroveň bokom; a nakoniec systém, ktorý núti odborníkov, aby hľadali 
cestičky a skulinky obchádzania a na druhej strane takto produkuje „odborníkov“. Tak ako 
v Kocúrkove sa proti týmto javom bojuje tak, že sa ich pôsobenie stáva ešte bežnejším 
a širším. 
 
O pôsobení Ľudovíta Štúra, o aplikovaní morálky, o chuti pracovať za sťažených podmienok 
by sa dalo ešte siahodlho vykladať. Zbytočne, ak neexistuje ochota a vôľa prijímať postuláty 
a poučiť sa. Preto na záver dajme slovo k Štúrovi kritickému S. Štefanovičovi: „Nasledujme 
Štúra v tom, v čom je nasledovania hoden, a síce: obetujme zmýšľaním, slovom i skutkom 
život svoj blahu národa, t. j. posväťme pohodlie svoje službám jeho tak ako on; chráňme 
a ctime si nadovšetko skromnosť vystríhaním sa podlých výstupkov a skladajme obete 
k cieľom národným nepretržite ako on; no napokon spojujme sa v jeden organický celok, tak 
ako to mienil a čiastočne aj utvoril on – a sláva jeho bude zvečnená medzi nami!“ (Samuel 
Štefanovič, Slovenské povstanie z roku 1848/49, 1886). V dobových náhľadoch bolo blaho 
národa vlastne blahom ľudstva. 

Peter Podolan 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Katolícki prispievatelia do Štúrových Slovenských národných novín 
 
Tomáš Adamčík 
 

Imanentný záujem Ľudovíta Štúra o rozmach slovenského novinárstva, jeho boj 

a zásluha o vznik Slovenských národných novín (ďalej SNN) v predmarcovom období, ako aj 

obsah a význam Štúrových príspevkov patria medzi tradičnú tému slovenskej historiografie.1 

Početné články o postavení obecného ľudu, dôležitosti nedeľných škôl a spolkov miernosti 

pritom neboli výsadnou témou len hlavného redaktora. Do centrály SNN, sídliacej 

vo Fernolayho dome v Bratislave, prichádzali desiatky podobných článkov od rôznorodého 

spektra intelektuálov z rôznych kútov Uhorska. 

Široký okruh dopisovateľov, ktorý Ľudovít Štúr nadobudol využívaním svojich 

sociálnych kontaktov, dával prvým politickým novinám celoslovenský ráz. Aj keď 

v porovnaní s inými tlačovinami, napr. Pesti Hírlap či Budapesti Hiradó, nemali SNN taký 

veľký počet odberateľov (cca 400+ abonentov) a mali, prirodzene, i mnoho neprajníkov, 

predsa plnili národnozjednocovaciu úlohu, a to hneď v niekoľkých rovinách. 

Po prvé, vydávaním Štúrových novín a literárnej prílohy Orla tatranského (ďalej iba 

OT) sa Slováci mohli verejne prihovárať slovenskej verejnosti materinským jazykom 

a zároveň sa prihlásili k Štúrovej kodifikácii spisovnej slovenčiny. 

Po druhé, spájali všetky vrsty slovenskej society 1. polovice 19. storočia – ich 

čitateľmi a prispievateľmi boli právnici, úradníci, gymnaziálni profesori i vidiecki učitelia, 

kňazi, mešťania, zemania, čiže takmer celá slovenská inteligencia a nielen tá. V zozname 

                                                 
1 Slovenským národným novinám sa ako prvý venoval prof. Daniel Rapant v práci RAPANT, Daniel. Štúrove 
„Slovenskje národňje novini“. Zápas o ich povolenie. Bratislava : Elán, 1939, 24 s. Takmer identický názov 
nesie obsiahlejšia práca historičky M. Vyvíjalovej: VYVÍJALOVÁ, Mária. Slovenskje národňje novini. Boje 
o ich povolenie. Martin : Gemerská vlastivedná spoločnosť v Osvete, 1972, 307 s. Štúrovej novinárskej činnosti 
sa venovala i česká „štúrologička“ SOJKOVÁ, Zdenka. Jaro 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra. 
In Historický časopis, 1995, roč. 43, č. 3, s. 500-525; SOJKOVÁ, Zdenka. Novinář Ľudovít Štúr a život národů 
v Evropě. In Historický časopis, 1998, roč. 46, č. 3, s. 433-455; SOJKOVÁ, Zdenka. Obrysy politické 
publicistiky Ľudovíta Štúra z let 1836-1847. Praha : Slovensko-český klub, 2006. 86 s. Novšie vyšla k téme 
reedícia staršieho diela Fraňa Ruttkaya: RUTTKAY, Fraňo. Ľudovít Štúr ako novinár. 2. upravené vydanie. 
Bratislava : TASR; SLOVART, 2015, 269 s. Tematikou Židov na stránkach SNN sa v poslednej dobe zaoberal 
DEMJANIČ, Pavol. Obraz Židov v Slovenských národných novinách. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. 
[online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 69-86. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 



HISTORIA NOVA  10 

 11  

predplatiteľom nachádzame i významné mená z vyšších spoločenských kruhov z rôznych 

častí habsburskej monarchie.2 

Po tretie, plnili funkciu myšlienkového a národného transferu – spájali ľudí 

so slovenskou národnou identitou naprieč celým Uhorskom – i čitateľ na Dolnej zemi mohol 

vedieť, čo sa deje na severe v Trenčianskej stolici, východné oblasti Horného Uhorska sa 

oboznamovali so slovenským dianím v Bratislave, a naopak. 

Po štvrté, svojimi národo-osvetovými článkami mali noviny výraznú výchovno-

vzdelávaciu funkciu, kultivovali a nasmerovávali čitateľa k moderným občianskym 

hodnotám. 

Po piate, Štúrove noviny spájali ľudí naprieč konfesionalitou a vo veľkej miere dávali 

masmediálny priestor i katolíckym prispievateľom. 

Podľa nemecko-slovenského evanjelického farára v Kremnici, Jozefa Hlaváča, 

katolícki prispievatelia ďaleko prevyšovali evanjelických v pomere 4:1.3 Tento údaj však 

nemôžeme brať za vierohodný, pretože slúžil ako nástroj diskreditácie v evanjelickej 

spoločnosti. Aký bol však približný počet prispievateľov oboch vierovyznaní do prvých 

politických novín Slovákov? Na základe Riznerovej bibliografie a Ruttkayovho menoslovu4 

vychádza reálnejší pomer dopisovateľov do SNN a OT 2:1 v neprospech katolíkov.5 Počet 

hlavných katolíckych korešpondentov predstavuje zhruba 29 významnejších mien. Ide však 

len o približný odhad, pretože k tomuto počtu treba ešte prirátať množstvo mien, ktoré sa 

ukrývajú pod dnes ťažko určiteľnými pseudonymami a pár osobností, ktorých konfesionalitu 

sa nepodarilo zistiť. Väčšinu katolíckych spravodajcov však tvorili duchovní (kňazi, kapláni, 

rehoľní bratia), menšinu dotvárali svetskí prispievatelia rôznych profesií ako lekári, lekárnici, 

richtári, učitelia či právnici, informujúci o aktuálnom dianí vo svojom regióne. 

Vysoký podiel katolíckych spolupracovníkov našiel Štúr na severozápadnom 

Slovensku. Z Trenčianskej stolice sa širokej čitateľskej verejnosti prihovoráli bernolákovci 

ako veľkodivínsky farár Štefan Závodník, Jozef Emmanuel z Košece (okr. Ilava), žilinskí 

rodáci Eugen a Ján Geromettovci, bratia Ján a Ľudovít Tomborovci, z Dlhého Poľa prispieval 

                                                 
2 V zozname adresátov nájdeme i mená vážených politikov habsburskej ríše, chorvátskych barónov, redaktorov 
politických novín, profesorov na významných európskych a ruských univerzitách. DEMMEL, József. Ľudovít 
Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 182. 
3 BUTVIN, Jozef. Snahy o jednotnú kultúrnopolitickú bázu v slovenskom národnom hnutí v rokoch 1825-1848. 
In K počiatkom slovenského národného obrodenia. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1964, 
s. 454. 
4 RUTTKAY, Fraňo. Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej žurnalistiky. 1. vyd. Martin : Matica 
slovenská, 1982, s. 221-222. Menoslov 174 dopisovateľov autor prebral z: FOLTÍNOVÁ, Jana. Spravodajstvo 
v Štúrových Slovenských národných novinách v rokoch 1845-1848. Register dopisovateľov SNN. Diplomová 
práca odboru žurnalistiky. Filozofická fakulta UK, Bratislava, 1980. 
5 Index katolíckych a evanjelických dopisovateľov uvádzam samostatne v prílohe. 
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kaplán František Tagányi a Kysuce zastupoval Ján Ondrisík či študent teológie z Rakovej 

pri Čadci – Ján Palárik. Z Veselého pri Piešťanoch v Nitrianskej stolici dopisoval agilný Juraj 

Holček a administrátor v Chynoranoch Jozef Ščasný. Bratislavskú stolicu reprezentovali 

príspevkami kapucín Martin Leo Čepka, gvardián kláštora františkánov Anian Dobšovič, 

stupavský kaplán Ignác Juračka, trnavský „Svätopluk“, mešťan Martin Branislav Tamaškovič 

či študent teológie na trnavskom biskupskom seminári, Jozef Karol Viktorin. Oblasť 

stredného Slovenska zastupovali beňušský kaplán Július Plošic, Michal Hýroš a poslucháč 

medicíny Gustáv Kazimír Zechenter, Oravu hruštínsky farár Andrej Šaliga a Martin Hattala, 

toho času seminarista vo viedenskom Pázmaneu. Listy z východoslovenských stolíc Šariš 

a Spiš posielali do redakcie SNN farár na Vysokej Jozef Serholec či kaplán v Spišskej Novej 

Vsi, Michal Chlebák. 

Z uvedeného enumeratívneho prehľadu vyplýva, že početné zastúpenie v Štúrovom 

tlačovom orgáne mala mladá generácia bernolákovcov, narodená okolo roku 1820. Svoju 

nemalú úlohu zohrali už pri vzniku novín, no netreba si robiť ilúziu, že všetci spomínaní 

katolícki vzdelanci podporovali Štúrove ideály hneď, spontánne a jednohlasne. Príklon 

mladobernolákovcov k Štúrovým novotám, jeho modernizačnému programu v podobe nového 

spisovného jazyka sa vyvíjal zhruba tak „ľahko“, ako samotný Štúrov boj o vznik novín, ktorý 

trval 3 roky. 

 
Katolícka podpora vydávania SNN 

 
Počas tohto prípravného obdobia zohrali svoju úlohu aj katolícke osobnosti, ktoré sa 

podieľali na podpore Štúrových žiadostí, adresovaných najvyšším uhorských inšitúciám. 

Medzi prvých katolíkov, ktorí sa už v 1842 snažili pomôcť Štúrovmu zámeru vydávať noviny, 

patrili Martin Hamuljak a Jozef Ščasný. Pravdepodobne pomocou Jozefa Ščasného sa 

Ľudovítovi Štúrovi podarilo nadviazať spoluprácu s nitrianskym katolíckym klérom, ktorý mu 

pomohol začiatkom roka 1842 získať podpisy 44 kňazov a klerikov nitrianskej diecéze 

v prospech slovenských novín, pod podmienkou, že budú vychádzať v slovenčine.6 Do tejto 

podpisovej akcie sa zapojili i vysokí cirkevní hodnostári, ktorích reprezentovali rodáci 

z Považia ako František Xav. Hábel z Trenčína – zástupca riaditeľa biskupského lýcea – 

a 4 nitrianski kanonici (žilinský rodák Juraj Tvrdý, Štefan Greguška z Pruského, Andrej 

Mésároš z Varína a Ján Uhlárik z Hričova). Okrem nich sa pod Štúrovu žiadosť smerovanú 

pre Kráľovskú miestodržiteľskú radu v Budíne podpísali profesori, acesori, prebendári, farári, 

                                                 
6 RUTTKAY, ref. 4 s. 160. Porovnaj: RAPANT, ref. 1, s. 8. 
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kapláni a klerici.7 Nezanedbateľný počet podpisov tvorili práve mladí študenti teológie 

na nitrianskom semenisku (seminár), ktorým neboli národné veci cudzie ale naopak, 

intenzívne sa zaujímali o slovenskú emancipáciu a študovali slovanskú literatúru. Túto ich 

iniciatívu a zápal si dobre uvedomoval i Ľudovít Štúr, ktorý s mnohými klerikmi nadviazal 

osobné priateľské styky. Do istej miery mu k tomu pomohla regionálna blízkosť, kedže 

väčšina pochádzala z jeho rodnej Trenčianskej stolice. Ako zdatný a charizmatický pedagóg 

Štúr dokázal odhaliť mladého ducha formujúcej sa mládeže a v prípade katolíckych 

študentov, roztrúsených po seminároch v Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Pešti či viedenskom 

Pázmaneu vyvinul osobitné úsilie, aby získal pre svoju jazykovú jednotu túto časť mladej 

bernolákovskej generácie, ktorá sa v 40. rokoch aktivizovala v národnom sebavzdelávaní.8 

V nadväznosti na Ščasného podpisové aktivity sa Štúr listom z konca mája 1842 

obrátil i na Martina Hamuljaka, úradníka pri Miestodržiteľskej rade, s prosbou, aby sa 

prihovoril u Vysokej Kráľovskej rady v Budíne. Jeho podporu mal získať aj tým, 

že v Novinách budú uverejňovať i články vo vlastnom slovenskom nárečí, písané 

bernoláčtinou.9 Odpoveď na Štúrov list síce nepoznáme, ale práve otázka jazyka vzbudzovala 

u Hamuljaka isté rozpaky, ako sa o tom dozvedáme z korešpondencie medzi ním a Jánom 

Hollým. Hamuljak v liste z 10. augusta 1843 informuje Hollého o Štúrovej ďalšej žiadosti 

o povolenie slovenských novín na Uhorskú dvorskú kanceláriu do Viedne, pričom sa 

vyslovuje, že nemieni podporovať toto úsilie, pokiaľ neuvidí, že štúrovci chcú písať 

po slovensky. Navzdory vlažnému prístupu však Hamuljak navrhoval isté kompromisné 

riešenie a popustenie niektorých pravidiel bernolákovskej slovenčiny.10 

S novou vlnou podpory Novín zo strany katolíkov sa stretávame v kľúčovom roku 

1845. V januári tohto roka poslal peštiansky seminarista Ján Gerometta11 list do Nitry svojmu 

                                                 
7 Podpísaný zoznam uverejnila a z latinčiny preložila VYVÍJALOVÁ, ref. 1, s. 160-162. 
8 BUTVIN, Jozef. Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780-1848). K tázke formovania novodobého 
slovenského buržoázneho národa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 330. 
9 AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1954, s. 304-305. 
10 MAŤOVČÍK, Augustín (ed.). Listy Martina Hamuljaka II (1834-1859). Martin : Matica slovenská, 1989, s. 96. 
11 Ján Gerometta sa narodil 9. 5. 1823 v Žiline, kde vychodil ľudovú školu a gymnázium. V r. 1840 – 1844 
študoval filozofiu a teológiu v Nitre a v Banskej Bystrici na malom seminári, od r. 1844 – 1848 študoval teológiu 
na generálnom seminári v Pešti. Ordinovaný na kňaza bol 1848. Ako kaplán slúžil v jágerskej diecéze, odkiaľ 
bol prijatý v r. 1853 do banskobystrickej diecézy a stal sa profesorom náboženstva na Kráľovskom katolíckom 
gymnáziu v Banskej Bystrici, od 1854 tu pôsobil ako kaplán, potom správca fary vo Vieske, od r. 1856 bol 
katechétom na reálke v Kremnici, farárom na Španej Doline v r. 1856 – 1864, od 1864 – 1872 na Starých Horách 
a v r. 1872 vystriedal farára Mondoka vo Veľkej Lovči (okr. Žiar nad Hronom). Od roku 1899 do svojej smrti 
prebýval rok ako penzionista v Kremnici, kde aj zomrel 20. 5. 1900. Pozri Biografický lexikón Slovenska III (G-
H). Martin : SNK, s. 122; ZAREVÚCKY, Anton. Katalóg kňazov Banskobystrického biskupstva, 1969, s. 56. 
Diecézny archív, RKC Biskupstvo Banská Bystrica. 
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priateľovi Františkovi Strakovičovi,12 v ktorom nabádal, aby aj katolícke duchovenstvo sa 

obrátilo v záležitosti novín s prosbou na vládu, pretože sa obecne verí, že katolícke 

duchovenstvo zmýšľa rovnako ako Maďari a že sa hornouhorským farárom o slovenských 

novinách ani nesníva a že sú to len čachre protestantov. Podľa Geromettu by bolo osožné, 

keby sa do celej veci znovu vložil „horlivý náš vlastenec p. Šťastný a znovu podpisy z těch 

strán sebíral a obzvláštně p. farárů pobídal, aby si již jednouc věc tak velelípou a důležitou 

národnosti k srdci vzali a jména své podepsali, co kdyžby okolo Nitry učiněno bylo, mohlo by 

se do Trenčanské stolice zasiati, kdě by to můj brat postupovati nepřenechal. Jisté tak by se to 

i v bistrické biskupii státi mohlo, jako též po jiných krajích slovenských.“13 Takto 

koncipovaný plán, v ktorom sa počítalo i s Jánovým najstarším bratom Eugenom ako 

agitátorom v Trenčianskej stolici, mal František Strakovič predniesť priamo nitrianskemu 

kaplánovi Jozefovi Ščasnému. 

 
V znamení očakávania a boj o jazyk novín 
 

Celá slovenská intelektuálna elita, až na pár výnimiek z okruhu Jána Kollára, sa 

nevedela dočkať povolenia a vydania prvých politických novín Slovákov. V tomto smere 

skupina vlastencov vydala „Visvečeňja“, v ktorých zozbieranými podpismi vyzvali a radili 

Ľudovítovi Štúrovi, aby čím najskôr „zase kroki urobiu k občjahnuťju Najviššej vísadi 

(Privilégium) na opomenutje Novini, lebo že slovenskí národ, ktorí vždi jak včas vojni tak 

i včas pokoja ňepoškvrnenú vernost a príchilnost ku svojmu milosťive a láskave panujúcemu 

domu dokazuvau, tjeto Novini ňevihnutňe potrebuje, ak ňechce celkom na zkazu a vňivoč 

prísť.“14 Priložený zoznam podpisov tejto mravnej podpory adresovanej priamo Ľ. Štúrovi sa 

síce nezachoval, ale je pravdepodobné, že na nej participovali i katolícke osobnosti. 

Ostatne záležitosť Novín bola na pretrase i v početnej korepošpondencii medzi 

národovcami a všetky záležitosti okolo nich predstavovali horúcu celospoločenskú tému. 

                                                 
12 Franko Strakovič sa narodil v Dolnom Péli (dnešný Felső Pél) v Tolnianskej stolici 9. mája 1825. Otec Štefan, 
Slovák z Nitrianska, matka Cecilia Keglevich Slovinka zo Železnej stolice. 1829 prišiel s otcom do Tepličky 
v Trenčianskej stolici. Gymnaziálne školy odbavil v Trenčíne, Banskej Bystrici a Žiline, bohoslovecké v Nitre. 
1847 posvätený v nitrianskom hlavnom chráme. 1848 za kňaza posvätený a poslaný na Lysú za kaplána, z tadiaľ 
1849 do Púchova za kaplána, 1856 za farára do Lednice. 1885 bol farárom v Rybanoch a dekanom okresu 
bánovského, kde požíval všeobecnú lásku a úctu až do svojho skonania. Zomrel po štvormesačnej bolestivej 
chorobe dňa 8. apríla 1907. Životopis Františka Strakoviča od Jozefa Kompánka. Literárny archív Slovenskej 
národnej knižnice (ďalej iba SNK LA), sign. M 120 E 50. 
13 MAŤOVČÍK, Augustín. Príspevok k životopisu Jána Miloslava Geromettu. In Biografické štúdie 15, 1988, 
s. 143. 
14 Visvečeňja. SNK LA, sign. M 46 B 4. 
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Beňušský kaplán Július Plošic15 sa nevedel dočkať vydania novín a snažil sa získať ohľadom 

ich progresu najaktuálnejšie informácie. „Túžobne očakávame Novini Slovenskje, ale len vždi 

v očekávaňu pozostávame, nevjeme nič čo sa s nimi robí, len že Redaktor Censora nemá. Kedi 

že to dostane?“16 O niečo lepšie informovaný bol Ján Krstiteľ Tombor,17 ktorý v liste 

Františkovi Strakovičovi už v polovici marca 1845 oznámil, či „známo ti budě, že „Narodne 

Noviny a Orol Tatransky“ od 1-ho července vycházit budú“, a zároveň jedným dychom 

poznamenal, že „Od budúcich novin dá se pro Slovensko velice mnoho očekávati, jen buďme 

svorný, žádne ruznice v nářečich, dost jsme sobe posad s tou nesvornosti škodili.“18 Práve Ján 

Tombor sa dotkol snáď jediného problému, ktorý vyvstával pri toľko očakávaných novinách, 

a to bol boj o jazykový charakter novín, s ktorým v krátkej dobe zápasil i on sám. 

V záujme národnej jednoty a spolupráce so slovenskými katolíkmi Štúr v počiatočnej 

fáze dospel ku kompromisu, a to, že prispievatelia mohli posielať svoje články tak v biblickej 

češtine, ako aj bernolákovčine. Avšak po kodifikácii slovenského spisovného jazyka a vydaní 

spisu Nárečja slovenskuo došlo u podporovateľov a priaznivcov Štúrovho plánu vydávať 

politické noviny Slovákov v novej slovenčine k rozporom, obavám a znervózneniu, a to 

najmä pod vplyvom neúprosného Jána Kollára. Vážnosť jeho autority mala nesmierny dosah 

na formovanie mladých seminaristov v Pešti, ktorí stáli na jazykovom rázcestí medzi 

používaním bernoláčtiny, slovakizovanej češtiny a Štúrovej slovenčiny. V pozadí súkromnej 

korešpondencie peštianskych seminaristov a priateľov Jána Miloslava Geromettu, Františka 

Strakoviča a Jána Krstiteľa Tombora možno vycítiť Kollárovu gesciu. 

Kým Ján Tombor ešte počas svojho pôsobenia v banskobystrickom seminári písal 

v bernolákovskej slovenčine, tak od jesene 1844, kedy prišiel do seminára v Pešti, sa v jeho 

bernoláčtine objavujú už aj české jazykové prvky.19 Práve tu v Pešti sa zoznámil s Jánom 

Kollárom a Jankom Kadavým, a bol to pravdepodobne Kadavý, kto ho v týchto rokoch 

rozhodovania získal na stranu nového Štúrovho spisovného jazyka.20 Kollár všetkými 

možnými prostriedkami sa snažil odvrátiť mladých seminaristov od štúrovčiny, a preto Jozef 

                                                 
15 Július Plošic sa narodil 22. 5. 1819 v Budči, ordinovaný za kňaza bol v r. 1844 a následne kaplánoval 
v Beňuši, Kunešove, Kremnici, v Uherciach, v Novej Bani, Banskej Bystrici. Od roku 1854 sa stal farárom 
v Selciach, 1864 vo Vieske a od r. 1883 v Horných Opatovciach. Od r. 1897 penzionovaný v Kremnici. Zomrel 
náhle 19. 5. 1899, pochovaný je v Kremnici. ZAREVÚCKY, ref. 11. 
16 List Júliusa Plošica neznámemu z 30. mája 1845. SNK LA, sign. A 1228. 
17 Ján Tombor sa narodil v Žiline 7. januára 1825 otcovi Jozefovi Tomborovi a matke Anne Kijaczovej, krstnými 
rodičmi mu boli František Gerometta s manželkou Františkou – rodičia bratov Eugena a Jána Geromettovcov. 
Výpis pre rodný list. Archív Národného biografického ústavu SNK, fond TOMBOR Ján. 
18 MAŤOVČÍK, Augustín. Príspevok k životopisu a literárnemu dielu Jána Krstiteľa Tombora. In Biografické 
štúdie 14, 1987, s. 120. 
19 BUTVIN, ref. 8, s. 331. 
20 VARSIK, Milan. Ján Tombor. In Matičné čítania, Martin, 1971, roč. 4, č. 3 (8. 2. 1971). 
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Miloslav Hurban spolu s Bohuslavom Nosákom a Jánom Kadavým osobne navštívili 

katolíckych študentov na generálnom seminári v Pešti v máji 1845 a nechali ich pozdravovať 

od Štúra, ktorý krátko predtým rokoval v záležitosti novín s vicepalatínom Űrményim. 

Na margo tejto návštevy Tombor vyslovil obavy, aby Noviny neboli tlačené v švabachu 

a že mu Štúr sľúbil, že uverejní i články písané v českom jazyku, pretože on od češtiny ani 

„v najvetší potrebe ani za něcht neodstúpi.“21 Zároveň vyslovil vážne obavy, aby kvôli 

jazykovej otázke nedošlo k „ruzniciam“ medzi Slovákmi. Na jednej strane sa odvolával 

na Jána Kollára, ktorý je proti novému nárečiu, no na druhej strane vyzýval k vzájomnosti 

a ako narážku na Kollárovu povýšeneckú osobnosť píše, aby „uražena osoblivost nech 

v všeobecné národní věci se nemíchá.“22 Rovnako vnímal Kollárov negativizmus voči 

Štúrovým novinám i Ján Gerometta, píšuci ešte po česky, ktorému začiatkom roka 1845 mal 

Kollár povedať, že „naději, kterou jsme v novinách našich budoucích skladali, umenšenou 

vidíme, sklamaní byvše, že již výsadu na ně máme, kde předce z toho nic pravda není (jako mi 

onehdy, když jsem byl u Kollára, on sám pravil) a s tým nám jen oči zaslepiti chtěli, abychom 

od delšího dotírání odstoupili.“23 

Po rokoch nádejí a sklamaní o to viac Gerometta uvítal ohlásenie vzniku novín a sám 

sa stal v prostredí peštianskych seminaristov signatárom „pozvaňja“ na predplatenie 

Slovenských národných novín a Orla Tatranského, v ktorom radostne privítal „dávno 

očakávaný tento nástroj slovenskej vzdelanosti“, predstavujúci svetlú budúcnosť 

pre Slovákov. Prijatím SNN majú Podtatranci „príležitosť zhodiť zo seba škvrnu odrodilstva, 

sobectva a samovraždy“, prebudiť sa „z mnohostoletjeho sna“. Pod túto poetickú výzvu sa 

okrem jej hlavného iniciátora podpísalo i ďalších 7 študentov, medzi ktorými figurovali 

okrem Slovákov (napr. spolužiaci Michal Hýroš, Ján Tombor) i juhoslovanské mená, napr. 

jeho chorvátsky priateľ Adolf Veber24 či Anton Jakševac25. 

Ako čerstvý stúpenec štúrovčiny s nevôlou vnímal vo februári 1846 Gerometta 

zostrené útoky voči slovenčine, keď Strakovičovi na konci listu v dodatku spomína, že „Višla 

ťjež Tatranka od Palkoviča, v ktorej proťi novej slovenčiňe statočne biť má; všetkje teda 

zaslúženje o národ hlavi: Kollár, Palkovič, Hodža, Chalupka – puovodca Kocurkova – a iní 

                                                 
21 List Jána Tombora Františkovi Strakovičovi z 9. června 1845. SNK LA, sign. A/1575. Tiež: MAŤOVČÍK, ref. 
11, s. 122. 
22 Tamže. 
23 List Jána Geromettu Františkovi Strakovičovi z 21. ledna 1845. SNK LA, sign. A 388. Tiež: MAŤOVČÍK, ref. 
13, s. 143. 
24 Adolfo Veber Tkalčević (1825 – 1889), chorvátsky novelista, jazykovedec, profesor a kanonik. 
25 Antun Jakševac patril k podporovateľom slovenských národných aktivít i v matičnom období, prispel 
na Katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom. Pozri Piata správa patronátneho samostatného katol. 
Reálneho gymnázia. Alumnea v Kláštore pod Znievom v šk. roku 1873-74, s. 14. 
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proťi tejto reči povstali, hádam ňje bez príčini! Čo to za koňec vezme?!“26 Istý náznak 

pochybnosti, ktorý vyslovil, súvisel zrejme s jeho nedostatočným oboznámením sa s novými 

gramatickými pravidlami, ktoré mu robili starosti najmä pri písaní básní. Pre Palárikov 

almanach Spisi mladích knezuv království Uherského, zvaného Plody, mal v roku 1846 

Gerometta spolu s Tomborom napísať báseň už nie v Hollého nárečí, ale v štúrovčine, 

čo v prípade poézie nebolo vôbec jednoduché ani pre samého Geromettu. „Mňa ťjež mrzí, 

že básňe v tomto novospisobnom nárečí sa len prijať muožu, lebo metrum jeho ňeznám a aňi 

ešťe hádam ňikto; a viďí sa mi toto nárečja k metrum velmo ňespuosobním; preto ja ťjež muoj 

jedon pokusok v náreči Holljeho zbásňení v blaťe ležať ňechať musím a len ku kadenciam – 

ak chuť a čas buďe – pribrať sa mi zbíva.“27 

 
Prvé literárne počiny peštianskych seminaristov v SNN a OT 
 

Možno i zo spomínaného ohľadu sa Ján Gerometta čitateľskej verejnosti prihovoril 

v novej slovenčine pomerne neskoro, a to až koncom roka 1846, keď v literárnej prílohe 

SNN Orlovi tatranskom debutoval svojou básnickou prvotinou Kdo je mocní? V tejto svojej 

kratšej básni sa zamýšlal nad otázkou, kto sa na svete môže nazývať mocným, či ho mocným 

robí blahobyt, hojnosť bohatstva, hodnosť panstva, nebojácnosť či odvážnosť? Pre Geromettu 

je skutočne mocný ten, kto nosí v srdci lásku k svojmu národu, kto slúži rodu a kto by 

pre národ položil život.28 

Rovnako ako Gerometta sa aj mladý František Strakovič spolu s Jánom Tomborom 

poskromne ohlásili v Slovenských národných novinách niekoľkými článkami. Ľudovít Štúr sa 

nanajvýš potešil, že do redakcie SNN mu posielali svoje príspevky v štúrovčine i tieto 

osobnosti, ktoré sa vymanili spod Kollárovho vplyvu a prijali štúrovčinu za vlastnú. Štúr 

v korešpondencii s Františkom Strakovičom sa „srdečne tešil, že už i Vy Br.[aček] Drahí! 

K reči našej vlastnej čisto-slovenskej pristupujete, a sme o Vás presvedčení, že sa od tohto 

nášho pokladu v hlbinách naších Tatjer najčistejšie najkrajšie zachovaljeho neodtiahnete, 

ale i Vy k rídzemu a samotvornjemu životu Slovenskjemu sa priznáte.“29 Strakovič napísal 

pre SNN len dva kratšie články s cirkevnou tematikou pod skratkou L. F. S. V prvom 

slovenskej čitateľskej verejnosti pripomenul dve smutné správy, a to nekrológ nitrianskeho 

prepošta, voleného dulmenského biskupa, Františka Xav. Habela a správu o pohrebe Anny 
                                                 
26 List Jána Geromettu Františkovi Strakovičovi z 2. februára 1846. SNK LA, sign. A 388. 
27 MAŤOVČÍK, Augustín. Listy Jána Geromettu Františkovi Strakovičovi. In Biografické štúdie 15, 1988, 
s. 148. 
28 GEROMETTA, Ján. Kdo je mocní? In Orol tatránski, 1846, roč. 2, č. 50 (15. 12. 1846). 
29 List Ľudovíta Štúra Františkovi Strakovičovi, 1846. SNK LA, sign. 26 B 6; AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy 
Ľudovíta Štúra II. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956, s. 118-120. 
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Tvrdej, matky nitrianskych kanonikov Juraja a Štefana Tvrdých.30 V druhom článku 

informoval o dobročinných aktivitách nitrianskeho biskupa Imricha Paluďaja, založení istín 

a rozoslaní 9000 výtlačkov školských kníh.31 

Oveľa zaujímavejšie postrehy priniesol Ján Tombor v dvoch listoch z Pešti a vo svojej 

hlavnej práci Ohlasi Slováka zo Slavonie. Do istej miery môžeme vnímať Tomborove články 

ako memento jeho vnútorného obratu k štúrovčine a jeho slovenského národného prebudenia, 

pre ktoré bol donútený bez uvedenia konkrétnych dôvodov opustiť rodnú hrudu a nájsť nové 

pôsobisko u slovanských bratov v Slavónii. V prvom článku Tombor uvítal vznik SNN ako 

najmocnejšieho prostriedku národného rozvinutia a vyslovil potrebu, aby sa aj na peštianskej 

univerzite začala rozvíjať slovenčina, ktorú budú potrebovať poslucháči medicíny a teológie 

v každodennom styku s jednoduchým ľudom, ktorý neovláda ani nemčinu, latinčinu, 

taliančinu či maďarčinu. Zároveň naznačil, že je potrebné zriadiť slovenskú čitáreň, v ktorej 

by sa mládež zdokonaľovala v čítaní slovenských a slovanských kníh a časopisov.32 

Osobne sa potešil, keď na stránkach Slovenských národných novín mohol vidieť 

viaceré články od pisateľov z katolíckych seminárov a že sa mladšie katolícke duchovenstvo 

národne prebudilo. Podľa Tombora doposiaľ o vyššom národnom živote nič nevedeli, 

príčinou čoho bolo ich nenárodne vychovanie, a preto sa mnohí veľmi pozvoľne prebudili 

a k národu prihlásili.33 Dôležitejšie je však, aby napriek všetkým prekážkam pokračovali 

vo vzdelávaní a národnej emancipácii Slovákov, aby išli sami príkladom.34 

Za Tomborov najcennejší príspevok sa obecne považuje opis jeho cesty zo Slovenska 

do Djakova, počas ktorého sa zastavil a rozlúčil s priateľmi. Koncom septembra 1846 opustil 

Bytču35 a vydal sa dolu Považím cez Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, zastavil sa 

v Čachticiach na fare Jozefa Urbanovského, u farára Juraja Holčeka vo Veselom a v Trnave 

u Martina Tamaškoviča. Z Trnavy sa vydal železnicou priamo do Bratislavy, v ktorej navštívil 

františkánov a redakciu Slovenských národných novín. V Bratislave nasadol na paroloď Argo 

smerujúcu do Pešti, kde pobudol 2 dni. Počas tejto krátkej doby nemohol sa nezastaviť 

u dvoch mužov – Jána Kollára a Jána Kadavého. Práve z návštevy „u Slovana, ktorý má dve 

vlasti Čechy a Uhry, ako sám v Slávi Dcére píše“, mal Tombor isté obavy, pretože od Kollára 

                                                 
30 L. F. S. Z Ňitri. In Slovenskje národňje novini, 1846, roč. 2, č. 133, s. 533. 
31 L. F. S. Z Ňitri. In Slovenskje národňje novini, 1847, roč. 3, č. 178, s. 711. 
32 TOMBOR, Ján Krstiteľ. Ďenňík Domáci. Pešť, dňa 1. prosinca. In Slovenskje národňje novini, 1845, roč. 1, 
č. 38 (9. 12. 1845), s. 149-150. 
33 Samotný Ján Tombor národne precitol až vďaka oduševnenému Júliusovi Plošicovi počas štúdií 
na banskobystrickom seminári. 
34 TOMBOR, Ján Krstiteľ. Z Pešte. In Slovenskje národňje novini, 1846, roč. 2, č. 91 (12. 6. 1846), s. 365. 
35 V Bytči pôsobil jeho brat Ľudovít Tombor, miestny lekárnik a prispievateľ do Štúrových novín ako aj známy 
národovec – kaplán Eugen Gerometta. 
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„hojnje vílevi ňespokojnosťi a hňevu nad terajším naším počínaňím očakávau“. Nádej 

na radostné slová o slovanskom svete z úst Jána Kollára ho sklamala a nemal čas ani chuť 

viesť s ním polemiku o „Svatoplukčení“ ako štúrovčinu nazýval, preto ho pri všetkej úcte 

odkázal na Hurbanovo posúdenie jeho českých Hlasov. Oveľa príjemnejšia atmosféra 

panovala pri stretnutí s priateľom Jánom Kadavým a na bohosloveckom seminári, 

kde zanechal slovenských rodákov a 11. augusta 1846 sa paroloďou Fridrich vydal Dunajom 

cez Moháč do Slavónie.36 

 
Hlavní dopisovatelia 
 

Mladých seminaristov priviedla k prvým literárnym počinom pravdepodobne 

ľudovýchovná a publikačná aktivita o niečo starších katolíckych autorít, z ktorých Tombor 

vyzdvihol najmä Štefana Závodníka.37 Práve veľkodivínsky farár Závodník spolu 

s bytčianskym kaplánom Eugenom Geromettom patrili medzi najaktívnejších prispievateľov 

do Štúrových Slovenských národných novín aj vďaka tomu, že ako prví katolíci prijali 

Štúrovu slovenčinu, preto od začiatku dostali od redakcie pomerne veľký mediálny priestor. 

V prvých číslach sa hlavný redaktor veľmi premyslene v úvodníkoch zameral najskôr 

na školy a vyučovanie, pretože pracujú pre budúcnosť, potom na nedeľné školy, ktoré 

doháňali to, čo sa prv zanedbalo a do tretice na spolky miernosti, teda na okamžité zlo, ktoré 

sa javilo ako najakútnejšia choroba.38 Do tohto konceptu zapadali protialkoholické články 

Geromettu a Závodníka, ktoré korešpondovali so Štúrových snažením sociálnej prestavby 

slovenskej spoločnosti v liberálnom občianskom duchu. 

Ostatne do roku 1847 SNN dali enormný priestor osvetovým článkom bojujúcim 

s nadmerným popíjaním páleného. Tejto problematike sa Š. Závodník venoval od začiatku 

vydávania novín v seriáli na pokračovanie a spolu s Eugenom Geromettom bojovali za spolky 

miernosti i na politickej úrovni ako poslanci za Trenčiansku stolicu, o čom pravidelne 

informovali čitateľskú verejnosť. Dovŕšenie týchto snáh predstavovalo spoločné stretnutie, 

kongres 55 zakladateľov spolkov miernosti z 12 uhorských stolíc, ktorí prijali pozvanie 

veselského farára Juraja Holčeka39 a len dva dni po poslednom pamätnom zasadnutí 

nadkonfesionálneho spolku Tatrín, 12. augusta 1847 sa zišli, aby založili Centrálny spolok 

zakladateľov spolkov miernosti. O tomto úspechu, keď sa na katolíckej fare stretli tak 
                                                 
36 TOMBOR, Ján Krstiteľ. Ohlasi Slováka zo Slavonie. In Orol tatránski, 1847, roč. 3, č. 65 (1. lipna 1847), 
s. 513-514. 
37 TOMBOR, Ján Krstiteľ. Z Pešte. In Slovenskje národňje novini, 1846, roč. 2, č. 91 (12. 6. 1846), s. 369. 
38 SOJKOVÁ, Zdenka. Knížka o životě Ľudovíta Štúra. Praha : Slovensko-český klub, 2005, s. 66. 
39 HOLČEK, Juraj. Osvedčeňja strani spolkov strjezlivosťi. In Orol tatránski, 1847, roč. 3, č. 64 (21. května 
1847), s. 509-510. 
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evanjelickí ako i katolícki národovci, informoval zapisovateľ spolku Eugen Gerometta, podľa 

ktorého to bolo prvýkrát, keď sa v Uhorsku pripíjalo pri obede len čistou vodou, nie vínom či 

pálenkou.40 

Sociálnu agendu SNN dopĺňali v období 40. rokov i správy katolíckych kňazov 

zo severných stolíc Horného Uhorska, ktorí reflektovali katastrofálnu sociálnu situáciu počas 

tzv. skapatých rokov. V tomto období došlo v dôsledku masívnych záplav k následnej 

neúrode zemiakov, ktoré rýchlo podliehali skaze a jedinou možnou ich ekonomického 

zúročenia bolo vypáliť ich do podoby pálenky, teda do komodity, proti ktorej kňazi úpenlivo 

brojili. O hladovej situácii v hornej časti Trenčianskej stolice informoval v SNN 

predovšetkým kaplán Ján Ondrisík. Článok o hladomore v Kysuckej doline sa rozhodol 

napísať i Eugen Gerometta, no napokon ho neuverejnil v Štúrovom tlačovom orgáne, 

ale poslal ho priamo do redakcie Pesti Hírlap-u,41 aby zvýraznil alarmujúcu sociálnu situáciu 

Horného Uhorska i v maďarskom prostredí. Kedže do revolúcie 1848 mal Gerometta povesť 

opozičníka a sympatizanta maďarského reformného hnutia, redakcia Pesti Hírlap nemala 

problém uverejniť príspevok slovenského korešpondenta. 

V poslednej fáze existencie SNN sa čoraz častejšie objavovali články a listy politickej 

publicistiky, vítajúce nové slobody a demokratické zmeny, prijaté počas marcových 

revolučných udalostí roku 1848. Prvé lúče marcovej slobody, menovite nový tlačový zákon 

z roku 1848, sa snažil Gerometta využiť aj v prospech vydania pred časom cenzorským 

úradom zakázaných Slovenských pohľadov. Hurbanovi v tomto smere napísal: „Vjeťe už 

dozaista, že je slobodná tlač, prosim Vás, abi sťe čím skorej treťi zvazok Pohladou vidali. 

Dokončiťe predmeti v druhom zvazku započatje. Pokračuvať i ja buďem v rozličnich 

predmetoch, a to vo Vašich Pohladoch, bo ja ňemám zpuosobu abi som na vlastnje útrati 

kňihi vidávau.“42 

Práve spomínaná „slobodná tlač“ a nový tlačový zákon, zvyšujúci kauciu 

pre tlačoviny, spôsobili zánik prvých slovenských politických novín, ktoré definitívne zanikli 

začiatkom júna 1848. Napokon v tomto období hlavného redaktora a vodcov slovenského 

národoemancipačného hnutia zaujímali viac veci politické a občianske, ako vydavateľské. 

Napriek tomu, že v nasledujúcich mesiacoch meruôsmeho roka evanjelickí redaktori 

a korešpondenti vystriedali perá a kalamáre za strelné zbrane, objavila sa zo strany katolíckej 

inteligencie posledná výzva na obnovu zaniknutých novín. Iniciátorom bol Michal Chrástek, 
                                                 
40 GEROMETTA, Eugen. Z Trenčjanskej stolice dňa 16. klasna. In Slovenskje národňje novini, 1847, roč. 3, 
č. 214 (31. august 1847), s. 854. 
41 GEROMETTA, Jenő. Trencsinmegye. Bittse mezővárosából. In Pesti Hírlap, 20. jún 1847, s. 402. 
42 List Eugena Geromettu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi zo dňa 25. marca 1848. SNK LA, sign. M23B28. 
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ktorý presne v deň Štúrovho vyhlásenia samostatnosti slovenského národa a začatia prvej 

slovenskej ozbrojenej výpravy, teda 19. septembra 1848, napísal list evanjelikovi 

a novinárskej osobnosti Danielovi Lichardovi, v ktorom ho prosil, aby prebral po Štúrovi 

vydávanie Slovenských národných novín a Orla tatranského. „Veľactení Pane, nič bi ste tak 

dobrejo pre ubohí Národ náš nemohli v tichto kritičnich časov urobiť jako kedbi ste 

pri vidávaňju ... zapadlích Štúrových Slovenských Národních novín, a Orla Tatránskeho v tom 

istom spôsobe jakí Vám tu sdeľuje dv. P. farár Hornosučianski Michal Rešetka. Sú síce troje 

už politickje novini slovenskje na Slovensku, ale tie nevišli z prostred nás a preto ani sú neni 

naše, a pre nás. Jak veľmi dobre pôsobili, – jak mnoho dobrejho urobili Slov. Nár. Novini 

Štúrove za tie tri roky čo vychádzali; tak mnoho zljeho tjeto za tento krátki svojho vycházania 

čas!“43 Ďalej prisľúbil Lichardovi všemožnú pomoc pri vydávaní a že neprestane dopisovať 

rovnako ako tomu bolo pod Štúrovou redakciou. Ako vieme, Chrástekov alebo Rešetkov plán 

stroskotal a Slovenské národné noviny sa už v pôvodom znení neobnovili. Daniel Lichard 

odmietol post šéfredaktora SNN, no už o pár mesiacov neskôr dostal vládnu ponuku byť 

redaktorom Slovenských novín (1849 – 1861), v ktorých sa od 1. januára 1850 presadil 

Kollárov „staroslovenský“ jazyk. Tento jazykový obrat vyvolal u prívržencov štúrovčiny 

búrlivé reakcie a bol príčinou tzv. jazykových bojov medzi Staroslovákmi a Novoslovákmi. 

Spomedzi bývalých prispievateľov do SNN ostal po revolúcii na strane Novoslovákov Štúra 

a Hurbana z katolíckej strany hlavne bytčiansky kaplán Eugen Gerometta. 

 
 
Catholic Correspondents in Štúr's Slovak National Newspaper 
 
The article describes a Roman Catholic intelligentsia participation in publishing of the Slovak National 
Newspaper (SNN). It mainly deals with the Catholic clergy in Nitra (J. Ščasný, F. Strakovič) and 
theology students in Pest (J. Gerometta, J. Tombor). Chronologically, it focuses on the formation 
of SNN in years 1842 – 1845 and their first literary articles wrote in the new standard Slovak language, 
recently codified by Ľudovít Štúr. The article also approaches main social subjects of Catholic priests 
Štefan Závodník and Eugen Gerometta (alcoholism, famine, education issues) which were identical 
with Štúr's program of the Slovak nation's modernization. The conclusion of this article illustrates 
ambitions of Catholic patriots to have the defunct Slovak Nation Newspape, which had been edited 
by Chaplain M. Chrástek. 
 
Keywords: Slovenské národné noviny [Slovak National Newspaper], Jozef Ščasný, 
                    Ján Krstiteľ Tombor, František Strakovič, Ján and Eugen Gerometta, Štefan Závodník, 
                    Michal Chrástek, 1845 – 1848 
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ADAMČÍK, Tomáš. Katolícki prispievatelia do Štúrových Slovenských národných novín. In Štúdie 
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43 List Michala Chrásteka Danielovi Lichardovi z 19. septembra 1848. SNK LA, sign. M 55 A 8. 
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Príloha: Index prispievateľov do Slovenských národných novín a Orla Tatranského 
 

 

Evanjelickí prispievatelia: Katolícki prispievatelia: 
Abaffy Leopold Brázay Imrich 
Ambrózy Matej Čepka Leo Martin 
Balkovič Gabriel  Dobšovič Anian 
Bohurád Ján Emmanuel Jozef 
Bohuš Matej Gerometta Eugen 
Braxatoris Karol Gerometta Ján 
Čaplovič Ján Hattala Martin 
Černo Karol Ľudomil Holček Juraj 
Čipka Ján Hýroš Michal  
Čipka Jonathan Chlebák Michal 
Daxner Štefan Marko Chrástek Michal 
Demian Baltazar Juračka Ignác 
Dohnány Ľudovít Ondrisík Ján 
Dohnány Mikuláš Palárik Ján 
Féjerpataky-Belopotocký Gašpar Plošic Július 
Ferienčík Samuel Rakovský Ján  
Ferienčík Štefan Mikuláš Serholec Jozef 
Francisci Ján Slopovský Karol 
Helenay Karol Soltesz Aloys 
Hurban Jozef Miloslav Strakovič František 
Jurecký Móric Samuel (Samoslav) Šaliga Andrej 
Kadavý Ján Ščasný Jozef 
Kardoš Adam Tagányi František 
Kellner Hostinský Peter Tamaškovič Martin 
Kráľ Janko Tombor Ján Krstiteľ 
Kraus Ján Tombor Ľudovít 
Kuorka Jur Viktorin Jozef Karol 
Langhoffer Tobiáš Ján Závodník Štefan 
Leška Štefan Zechenter Gustáv Kazimír 
Ličko Eduard 
Lučanský Peter 
Maróthy Daniel 
Maróthy Martin 
Meličko Michal 
Mešša Andrej 
Minich Daniel 
Mockovčák Ján 
Nosák Timotej Ignác 
Novák Samuel Evanjelickí prispievatelia (pokračovanie): 
Orfanides Ľudovít Šuhajda Ján 
Rohoni Jur Šulek August 
Sládkovič Andrej Šulek Ľudovít 
Slujka Ján Šoltés Michal 
Šípka Jur Šparnensis Eugen 
Škultéty August Horislav Tomášik Samuel 
Štúr Ján Trokan Ján 
Štúr Ľudovít Jančo Jozef 
Štúr Samuel Zoch Ctiboh 
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Literatúra ako politický argument 
 
Ladislav Čúzy 
 

Ako je všeobecne známe a ako sa môžeme neustále presviedčať, Ľudovít Štúr, jeden 

z duchovných vodcov slovenského národného pohybu v 30. – 50. rokoch 19. storočia, ktorého 

200. výročie narodenia sme si nedávno pripomínali, bol všestrannou osobnosťou. Azda 

najznámejší je ako spoluzakladateľ modernej slovenčiny, ale aj ako vášnivý diskutér 

a bojovník na Uhorskom sneme, teda v dnešnom chápaní ako politik. Ľudovít Štúr napísal 

veľké množstvo politických, ale aj iných článkov, ktorými presviedčal politických 

protivníkov, ako aj neprebudených Slovákov o potrebe oživenia slovenského národného 

života. Každá Štúrova aktivita podporovala tento cieľ. 

V mojom príspevku sa pokúsim aspoň marginálne priblížiť jeho básnickú tvorbu 

a najmä prepojenie tejto tvorby s jeho politickými aktivitami. Štúrova literárna tvorba, 

presnejšie jeho básnická tvorba je azda najmenej známou súčasťou jeho aktivít. Azda 

oprávnene, azda nie. S poéziou sa zoznamuje spolu so svojimi spolužiakmi pri štúdiu na lýceu 

a paralelne pri práci v Spoločnosti česko-slovanskej. V rámci tejto spoločnosti poslucháči 

lýcea tvorili vlastné literárne texty, ktoré si vzájomne posudzovali a najlepšie z nich 

uverejňovali v Pamätniciach Spoločnosti. Prvým výrazným výsledkom tohto úsilia mladých 

študentov bolo vydanie almanachu Plody v roku 1836, tento almanach už Ľudovít Štúr 

redigoval a uverejnil v ňom aj svoje prvé básne. V tomto čase celkom logicky písal, tak ako 

všetci ostatní študenti, po česky. V rámci svojho študentského pôsobenia napísal relatívne 

veľké množstvo zväčša príležitostných básní, v ktorých prejavil básnický talent, ale zároveň 

sú tieto básne aj dôkazom jeho myšlienkového a čiastočne aj estetického hľadania. 

Z množstva básní z tohto obdobia sa však nezrodila žiadna básnická zbierka. Štúrova raná 

básnická tvorba nebola poetologicky a ani myšlienkovo vyhranená, ale ako sa neskôr ukázalo, 

aj keď poéziu po roku 1840 písal Ľ. Štúr už len zriedkavo, stala sa vážnym argumentom 

pre rozvíjanie jeho národnoobrodeneckej aktivity. 

V roku 1838 odišiel Ľudovít Štúr dokončiť svoje štúdiá do Halle. Z tohto obdobia 

pochádza aj jeho najznámejší cyklus básní Dumky večerní. Štúr sa vrátil z Halle v roku 1840, 

aby pokračoval na bratislavskom lýceu vo svojej pedagogickej práci. Medzitým sa však 

odohrala v jeho osobnom živote, ale aj z hľadiska poézie, dôležitá udalosť. Na ceste z Halle 

sa zamiloval do sestry českého vydavateľa Jaroslava Pospíšila Márie Pospíšilovej. Tento 

vzťah dal podnet k vzniku troch ľúbostných básní svojského charakteru. 

30. roky boli z hľadiska literárneho vývinu zložité. Na pozadí veľkých básnických 

skladieb Jána Hollého a diela Jána Kollára sa začali v tvorbe poslucháčov bratislavského 
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lýcea objavovať básne subjektívnejšieho lyrického ladenia, ktoré akoby predznamenávali 

v slovenskej literatúre nástup romantizmu. Táto atmosféra ovplyvnila aj texty Štúrových 

dumiek. Dumky večerní sú cyklom trinástich námetovo rôznorodých básní, ktoré Štúr 

uverejňoval postupne v časopise Květy, ktorý redaktorsky viedol Jaroslav Pospíšil. Cyklus 

vyšiel v rokoch 1838 – 1840. 

Žánrové označenie týchto básní ako dumky vysvetlil sám Štúr. Dumkou rozumel 

„báseň s historickým námetom“ a na inom mieste definíciu doplnil, že duma v „maloruskom 

nárečí znamená pieseň alebo povesť, najčastejšie truchlivého obsahu“. Jeho konkrétne básne 

zaradené do tohto cyklu definíciu potvrdzujú. Dumky sú námetovo rôznorodé, dominuje im 

melanchólia, smútok motivovaný pocitmi ohrozenia národa a objavujú sa v nich aj sociálne 

motívy. Dumky sú označené číslami a sú bez názvov.1 Po formálnej stránke Štúr v cykle 

najčastejšie využil jedenásťslabičnú oktávu, ale objaví sa tu aj báseň napísaná stichickou 

formou. 

Najsubjektívnejšou dumkou je dumka č. I.2 Atmosféra tejto básne už pripomína 

romantickú atmosféru. Je evokáciou lúčenia osamelého lyrického subjektu s rodným krajom, 

ale zároveň aj s detstvom. Štúr pri evokovaní pocitového stavu lyrického hrdinu využíva 

vo viacerých básňach historické pozadie, najmä evokuje smútok nad zašlou slávou národa. Sú 

tu alúzie hlavne na zašlú slávu Veľkej Moravy a evokovanie čias vlády Matúša Čáka. Štúr 

často využíva prírodnú scenériu na označenie konkrétneho priestoru, pričom sa básnické 

posolstvo posúva do spoločenskej roviny. Napríklad dumka č. V.3 V jej závere konštatuje 

nemenné postavenie vrchu Rokoš (vrch neďaleko Uhrovca), ktorý bol „dávné stařiny 

svědkem“ v protiklade s osobným pocitom smútku nad dobovým postavením národa. 

Dumky sú meditácie a len raz sa v nich objaví výraznejšie národne orientované 

apelatatívne zakončenie. Stalo sa tak v VI. dumke.4 
 
Před věky Nitra vznešená 
na kraj slavný hleděla, 
teď nemůže – ponížená 
své již oči zavřela. 

 
Ale čas se opět změní,  
den zas jasný zasvitne, 
kraj se otců rozzelení, 
Nitra ze sna procitne. 
 

                                                 
1 Ukážky z Dumiek večerných preberáme z knižky ŠTÚR, Ľudovít. Básne. Dielo v piatich zväzkoch, zväzok IV. 
Bratislava : SVKL, 1954. 
2 Tamže, s. 70. 
3 Tamže, s. 80. 
4 Tamže, s. 81. 
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Okrem prvej dumky sú ostatné viac-menej objektivizovanou štylizáciou básnikových 

nálad odvíjajúcich sa od pocitu národného ohrozenia a sociálnej nespravodlivosti. 

Najznámejšie Štúrove básne (Vzpomenutí, Toužba a Rozžehnání), ktoré napísal 

na podnet svojej lásky k Márii Pospíšilovej, sú taktiež výsledkom objektivizácie 

individuálneho pocitu ich autora, ale predsa len sú oveľa subjektívnejšie ako predchádzajúce 

básne. 

Báseň Vzpomenutí5 je prejavom umierneného ľúbostného vyznania. Štúr svoje city 

naznačuje za pomoci paralely so zimnou atmosférou Tatier a Krkonôš. Evokuje obraz 

zimných Tatier, ktoré sa mu v danej chvíli menia „v české Krkonoše“. Záporný pocitový efekt 

zimnej evokácie nevľúdnej prírody je vystriedaný vyjadrením individuálneho pocitu lásky, 

ale zároveň problematizovaný posledným skepsu vyjadrujúcim veršom: 
 
Marie! Tatry se již sněhem lesknou 
a po dolinách sever rejdy tropí: 
brzo přivezeť on již zimu tesknou, 
před níž příroda smutně oči sklopí; 
ale v mém srdci, vzdor celé přírodě, 
plápol se vzmáha, jejžto si znítila, 
onť léto nese; však to v Tvé svobodě, 
by traplivá v něm jeseň se zrodila. 
 
Báseň je možné chápať ako Štúrove vyznanie lásky Márii Pospíšilovej, báseň 

Rozžehnání6 je jeho racionálne zdôvodnenou rozlúčkou. Vyšla v Květoch v októbri 1841. Štúr 

básnicky vysvetľuje Márii nutnosť rozchodu, ktorý je motivovaný uprednostnením práce 

pre národ pred individuálnou láskou. Myšlienka je vyjadrená už v prvom šesťverší básne, 

ostatné sú viac-menej len jej rozvíjaním: 
 
Zapomni, drahá, zapomni jinocha, 
nade nímž mraky bouřlivé se shání, 
zapomni, drahá, zapomni na hocha, 
an ti posílá bolné požehnání: 
na vše světa zapomene slasti, 
jenom nikdy ne, jen nikdy o vlasti. 
 
V nasledujúcom období sa Štúr venoval „dôležitejším“ činnostiam. Tieto aktivity 

vyústili až v jeho účasti v Slovenskom povstaní v rokoch 1848 – 1849. 

Žiaľ, Slovenské povstanie úspešne nezavŕšilo Štúrovu politickú aktivitu a neprivítal ani 

utužený porevolučný režim. Posledné roky svojho života prežil v Modre a tu sa opäť vrátil 

k poézii. Poézia bola však aj teraz len na okraji jeho záujmu, prepracovával a do spisovnej 

                                                 
5 ŠTÚR, ref. 1, s. 108. 
6 Tamže, s. 125. 
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slovenčiny prekladal niektoré svoje príležitostné básne, ale tvoril aj nové básne. Mali zväčša 

príležitostný charakter. Ich obraznosť sa ani po rokoch relatívnej básnickej nečinnosti Štúra 

nezmenila. Najčastejšie v nich Ľ. Štúr využil motív smrti brata Karola a aj smrti svojho otca. 

Tieto básne majú intímny charakter ale s nevýrazným tematizovaním vlastného autorského 

lyrického subjektu. Poetologicky neprinášali pre slovenskú poéziu žiadne nové podnety 

a neobsahovali ani žiadnu národnú intenciu. Výsledkom tejto Štúrovej práce bolo vydanie jeho 

jedinej básnickej zbierky Spevy a piesne v roku 1853. Zbierka obsahuje dva bohatierske spevy 

Svätoboj a Matúš z Trenčína a niekoľko rôznorodých, samozrejme, že už po slovensky písaných 

zväčša lyrických básní, ktoré sú začlenené do časti s názvom Spomienky. Motivicky čerpajú 

najmä zo spomienok na rodný kraj, brata Karola a Štúrovho otca. Do tejto časti zaradil aj báseň 

A. O.,7 ktorá je venovaná jeho najznámejšej a kultúrne až mýtizovanej láske Adele Ostrolúckej. 

Nejde už o intímne vyznanie lásky, ale o spomienkovú báseň napísanú po jej smrti. 

Skladba Svätoboj Štúrom žánrovo označená ako bohatiersky spev má lyricko-epický 

charakter so silnou prítomnosťou elegického tónu. Zameral sa v nej na posledné dni Veľkej 

Moravy, keď nesvornosť Svätoplukových synov spôsobila úplný zánik ríše. Nevenuje pozornosť 

historickým faktom, evokuje víziu rozpadu ríše prostredníctvom depresívnych meditácií tretieho 

Svätoplukovho syna Svätoboja, ktorý spolu so Svätoplukom mladším zradil kráľa Mojmíra. 

Svätoboj opúšťa po prehratej bitke bojisko plné mŕtvol a až teraz si uvedomuje svoju zradu. 

Rezignuje, odchádza do „zoborskej púšte“, aby v asketickom odriekaní pykal za svoju vinu. Tam 

stretáva troch mníchov – pustovníkov, ktorým vyrozpráva tragické príbehy národnej minulosti 

a priznáva aj svoju vinu na rozpade Veľkomoravskej ríše. Mnísi vidiac jeho pokánie, ho 

povzbudzujú, aby sa pokúsil prebudiť národ a znovu získať jeho slávu. Svätoboj v myšlienkach 

túto výzvu prijíma, ale zakrátko rezignuje. Štúr končí príbeh legendicky. Čin sa premenil na víziu, 

posolstvo je ukryté na Zobore v povestiach, ktoré azda niekto v budúcnosti odkľaje: 
 
„V púšti zoborskej stojí vytrčená 
Svätobojova vysoká mohyla; 
krížom je veľkým z dreva zasvätená, 
o nej sa divná povesť rozšírila, 
že tam Svätoboj sa v noci vídava 
a sa pri kríži vrúcne modlieva“8 
 
Bohatiersky spev Matúš z Trenčína má dynamickejší a epickejší charakter. Štúr v tejto 

práci využil romantikmi často využívaný motív Matúša Čáka ako bojovníka za práva 

slovenského ľudu a národnú slobodu. V romantickom duchu evokoval epizódu s historickým 

pozadím o boji Matúša Čáka proti Karolovi Róbertovi o nadvládu v Uhorsku. Záver 
                                                 
7 ŠTÚR, ref. 1, s. 294. 
8 Tamže, s. 206. 
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rozprávania má romantický charakter. Po prehratej bitke sa Matúš stratil z bojiska, jeho 

vojsko je rozvrátené, hrady a panstvá sa znovu dostali do rúk kráľa. Slobodný zostal len 

Trenčiansky hrad, ten však už bráni len Matúšov duch. Epický príbeh je zakončený neepicky 

spevom na Trenčíne a ten končí víziou národného vzdoru: 
 
„Padnuls, bohatier, i rody naše, 
zhasli nádeje slobody, 
zavalilo sa na dlhé roky 
na ne zas bremä nehody; 
ale dni veku nového už tu, 
trúby radostné už znejú; 
pochopíš-li rode môj, dni ti 
slávy novej sa zaskvejú.“9 
 
Podľa interpretácie Michala Babjaka: „Matúša z Trenčína je možné interpretovať aj 

ako alegorický obraz slovenského revolučného vzdoru a porevolučnej situácie, keď postava 

Matúša je alegóriou samotného Ľudovíta Štúra. Jeho revolučné pôsobenie si nachádza 

paralelu v Matúšovom výkriku: „Slováci! Chcete i ďalej len tak žiť,/ na božom svete byť 

a za živa hniť?“10 

Motív Matúša Čáka využil Ľ. Štúr vo svojej tvorbe viackrát, okrem iného aj v básni 

Nepoznaný,11 ktorá je jeho vôbec prvou básňou napísanou v štúrovskej slovenčine a vyšla 

v Hurbanovom almanachu Nitra II, v roku 1844. V tejto básni evokoval Matúša Čáka ako 

romantického hrdinu, ktorý sa po rokoch vrátil na ruiny svojho hradu. Načrtáva povesť o jeho 

sláve a cieľoch, ktoré majú taktiež prebúdzať národ k aktivite. 
 
Lež sa hovorí, že by on bol býval 
   na zámku mužom mohutným, 
kniežaťom vraj sa Trenčína nazýval 
   a pánom Váhu slovutným. 
 
Že by veliké bol veci vykonal, 
   po väčších ešte zatúžil, 
ale že ho čas, prv lež ich dokonal,  
   ta za svet tento zahrúžil. 
Za jeho času na veži trenčianskej 
   oheň vraj jasný horieval, 
po celej krajine čo vôkol tatranskej 
   zlatú vraj žiaru rozlieval. 
 
Oba historické spevy sú najromantickejšie práce Ľudovíta Štúra. 

                                                 
9 ŠTÚR, ref. 1, s. 258. 
10 BABIAK, Michal. In Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej 
literatúry SAV, 2009, s. 244. 
11 ŠTÚR, ref. 1, s. 162. 
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Ako je zrejmé, básnická tvorba Ľudovíta Štúra veľmi často obsahuje národnú 

tendenciu, ale určite to nebola jeho poézia, ktorá by výrazne pozdvihovala národné 

povedomie Slovákov. Politikum sa dostáva do činnosti Štúra prostredníctvom jeho 

pedagogického pôsobenia na bratislavskom lýceu, konkrétne prostredníctvom jeho 

historických prednášok a prednášok o slovanskej poézii. 

Od 30. rokov 19. storočia sa neustále zvyšoval maďarizačný tlak na slovenské etnikum 

a bolo zrejmé, že v ohrození je samotná existencia slovenského národa. Ľ. Štúr musel nájsť 

argumenty, ktoré by boli presvedčili súčasníkov nielen o nutnosti, ale najmä o perspektívnosti 

existencie slovenského národa. Štúr nemal v dobovej skutočnosti a ani v národnej kultúrnej 

a politickej minulosti veľa argumentov potvrdzujúcich túto tendenciu. Predmetnosť chýbala, 

musel hľadať ideu. 

Nemal sa dokonca veľmi o koho oprieť. Národné povedomie slovenského ľudu bolo 

v podstate nulové a šľachta bola takmer úplne pomaďarčená, maďarská či nemecká. Oprieť sa 

mohol do určitej miery len o kňazskú a učiteľskú inteligenciu. Aj v tejto vrstve však nebola 

jednotnosť. Katolícka inteligencia sa už od konca 18. storočia usilovala rozvíjať národné 

povedomie, ale s evanjelikmi ich rozdeľoval jazyk. Napriek tomu sa aj Štúr neraz odvolával 

na básnické posolstvo Jána Hollého, myšlienkovo najmä na jeho veľkomoravskú orientáciu. 

Spočiatku Štúr programovo využíval myšlienku slovanskej vzájomnosti, sformulovanú 

najmä v koncepcii Jána Kollára. Poslucháči bratislavského lýcea podrobne analyzovali 

Kollárovu Slávy dceru a pokúšali sa aj písať poéziu v intenciách poetiky tohto diela. Štúr sa 

od počiatku opieral o existenciu veľkého slovanského národa, ale na rozdiel od Kollára 

neuznával jeho teóriu o nutnosti rozvoja len štyroch slovanských kmeňov. Podľa neho 

slovanský národ bude len vtedy silný, ak sa rozvinú aj ďalšie slovanské kmene a teda aj kmeň 

slovenský. 

Ale, kde nájsť myšlienkovú oporu pre evokovanie budúcnosti slovanského národa 

a v ňom aj slovenského kmeňa? Tieto impulzy našiel najmä vo filozofických názoroch 

Johanna Gottfrieda Herdera (Myšlienky k filozofii dejín ľudstva) a v časti Heglovej filozofie 

(najmä v jeho Filozofii dejín a Estetike). Výsledkom akceptovania týchto podnetov a ich 

tvorivého rozpracovania Štúrom je myšlienková koncepcia, ktorú naznačil vo svojich 

prednáškach o slovanskej poézii, ktoré obsahujú celkom logicky aj jeho koncepciu 

historického vývinu. 

Prednášky sa stali dôležitým prostriedkom rozvíjania národného povedomia 

súčasníkov, ale zároveň aj podnetom pre koncipovanie nového romantického estetického 

ideálu, ktorý vo svojej tvorbe uplatnili Štúrovi súčasníci, teda autori, ktorých konvenčne (ale 



HISTORIA NOVA  10 

 29

nie celkom oprávnene) ešte aj dnes často nazývame štúrovcami. Okolo Štúrových prednášok 

je dodnes ešte niekoľko nejasností, ktoré sa však asi už nikdy nevyriešia. Hlavný problém je 

fakt, že sa nezachoval ich rukopis. Ich obsah bol takmer storočie známy len čiastočne. Časť 

Štúrových prednášok o poézii slovanskej uverejnil A. T. Sytniansky v časopise Orol roku 

1875, v číslach 4-8 a 11. Aj on však využil edične upravený záznam Štúrových prednášok 

od K. Modrániho, z ktorého uverejnil len časť. Prečo neuverejnil odpis ako celok, nie je 

známe. Zachovali sa ešte autentické záznamy Štúrových prednášok o poézii slovanskej, ktoré 

robili jeho žiaci v čase ilegálneho Štúrovho pedagogického pôsobenia v rokoch 1844 a 1845. 

Prednášky sa konali v Štúrovom byte a ich záznamy boli dlho aj pre odborníkov takmer 

neznáme. Situácia sa zmenila v roku 1987, keď Pavol Vongrej sprístupnil celý zachovaný 

Modrániho záznam Štúrových prednášok v knihe Ľudovít Štúr O poézii slovanskej.12 Vongrej 

sa zaslúžil nielen o vydanie najucelenejšieho odpisu Štúrových prednášok o poézii slovanskej, 

ale najmä o postupné začleňovanie týchto prednášok do slovenského literárneho kontextu.13 

Štúr začal prednášať o dejinách Slovanov už na schôdzke Spoločnosti 23. septembra 

1835.14 O dejinách Slovanov a pravdepodobne aj o slovanských literatúrach začal Štúr 

prednášať preto, že sami členovia Spoločnosti žiadali, aby boli nahradené rozbory Kollárovej 

Slávy dcery niečím novším, modernejším. 

Štúrove prednášky sa z hľadiska predmetu bádania zaoberajú zdanlivo prvotne 

estetickou a literárnou problematikou. Štúr ich však využil aj na evokovanie životných 

perspektív pre slovanský národ a v rámci tejto tendencie najmä pre slovenský kmeň. Zároveň 

potreboval duchovnú oblasť, v ktorej by práve dochádzalo ku konkretizácii tejto myšlienky. 

Tou oblasťou bola podľa Štúra poézia, a preto charakteristike poézie venoval aj najväčšiu 

pozornosť. 

Štúr akceptoval Herderovu vývinovú perspektívu pre slovanský národ (prichádza 

obdobie, v ktorom sa vedúca úloha presunie na slovanské kmene), ale teoreticky ju podoprel 

Heglovou filozofickou koncepciou. Najmä myšlienkou o vývine absolútneho ducha, ktorý sa 

prejavoval, prejavuje a najmä sa bude prejavovať v konkrétnej realite. Vývin absolútneho 

ducha sa stal základom pre jeho realizovanie v predmetnom svete. Dejiny chápal Štúr 

teleologicky. Do popredia však staval vieru a najmä základné etické princípy kresťanstva 

(kresťanský model dejín ako dejín spásy). V konečnom dôsledku môžeme povedať, že jeho 

historická koncepcia mala duchovno-kultúrny základ. Reálnu skutočnosť nebrala takmer 

do úvahy. Výsledkom bola predstava vývinového obdobia, ktoré by kvalitatívne prekonávalo 

                                                 
12 VONGREJ, Pavol (ed.): Ľudovít Štúr: O poézii slovanskej. Bratislava : Matica slovenská, 1987. 
13 Všetky citáty zo Štúrových prednášok sú citované z tejto knižky (ref. 12). 
14 AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I (1834 – 1843). Bratislava : Vydavateľstvo SAV 1954, s. 400. 
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všetky predchádzajúce, toto obdobie by malo onedlho začať a mali ho reprezentovať 

slovanské kmene. Obdobie, ktoré by reprezentovali slovanské kmene, malo byť harmóniou 

sveta. 

Koncepciu vybudoval Štúr na opozícii – európsky, najmä germánsky západ (ktorého 

myslenie a život je charakterizovaný prevahou materiálnosti a z nej vyplývajúcej mrzutosti 

a zúfalstva) a slovanský svet (východ, teda slovanské kmene), v ktorom „spatrujeme 

povzbudzovanie sa k interesom vyšším, k interesom duchovným“.15 

Myšlienka sa stala základom Štúrovej koncepcie historického vývinu ale aj vývinu 

odohrávajúceho sa v umeleckej rovine. Koncepcia má diachrónny charakter, nemá veľa 

spoločného s objektívnou realitou ale má naznačiť perspektívy vývinu pre slovanské kmene 

a teda aj Slovákov. Hegel analyzoval historický vývin len do začiatku 19. storočia. Vynechal 

však Slovanov, pre ktorých nenašiel celkom logicky miesto vo svojej koncepcii. Štúr 

„pokročil o krok ďalej“. Zakončil historický vývin práve slovanskými kmeňmi, evokáciou ich 

perspektív. V tejto otázke „domyslel“ a dopracoval Heglovu koncepciu historického vývinu. 

V intenciách národnobuditeľskej myšlienky však pokračoval aj pri konkretizovaní svojich 

predstáv o charaktere umenia vo všeobecnosti a poézie zvlášť. 

Podľa Štúra „umenie nič je inšie jako objatie sa ducha s predmetom; alebo preniknutie 

a spojenie sa ducha s prírodou“.16 

Štúr v týchto intenciách vytvoril hierarchiu druhov umení, pričom opäť vytvára 

postupnosť (staviteľstvo (architektúra), sochárstvo, maliarstvo, hudba). Na najvyššom 

vývinovom, ale aj kvalitatívnom stupni je poézia. Pri každom druhu umenia naznačil, 

pre ktoré národy je ten-ktorý druh umenia najoptimálnejší. Jeho koncepcia bola reálne 

neakceptovateľná, ale mala svoju vnútornú logiku. Na najvyššom stupni bola poézia, 

najduchovnejší umelecký druh a tá je preto ideálnym druhom umenia pre Slovanov. 

Pod poéziou, ako je zrejmé zo Štúrových analýz, rozumel v ideálnom variante folklórnu 

poéziu, v ktorej sa v rozličnej forme prejavoval duch jednotlivých národov. 

Štúr pokračoval v úvahách analýzou literárnych druhov a ich využitím v slovanských 

literatúrach. Na najnižšom stupni videl epiku (jej najkvalitnejšie prejavy nachádzal u Srbov, 

nasledovala lyrika, najlepšie predpoklady pre jej rozvoj nachádzal u Slovákov a na najvyššom 

stupni videl drámu, pre ktorú však ešte v slovanskom svete nenastal optimálny čas, 

ale v budúcnosti ju mala reprezentovať najmä ukrajinská dráma. 

Národne preexponované hodnotenie slovenskej lyriky sa nachádza len v prednáškach, 

čo je tiež dôkaz o ich národnobuditeľskej zameranosti. Je zrejmé, že Štúr v tomto prípade 
                                                 
15 VONGREJ, ref. 12 s. 23. 
16 Tamže, s. 26. 
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obetoval objektívnosť vedeckého pohľadu pragmaticky využitému idealizmu. Poézia, celkom 

logicky slovenská poézia, sa stala politickým argumentom pre evokovanie národnej 

budúcnosti. V Štúrovom neskoršom diele O národních písních a pověstech plemen 

slovanských, ktoré vyšlo po česky v Prahe roku 1853 sa už táto myšlienka nevyskytuje. 

Štúr využil svoje preexponované hodnotenie kvality slovenskej poézie jednoznačne 

ako presvedčovací argument. Odmietal subjektívnosť západného typu romantickej poézie, 

ale nedokázal presnejšie určiť kontúry svojho nového „romantického ideálu“ poézie. 

Romantizmus ako pojem charakterizujúci vznikajúcu slovenskú poéziu odmietal. 

Nahradzoval ho pojmom slovanská poézia. Je zaujímavé, že neraz naznačoval, že slovenská 

poézia má byť „objektívna“, mala do popredia stavať kresťanské etické normy zodpovedajúce 

charakteru etiky slovenského národa. Mala byť primárne národne angažovaná. 

S akceptovaním výraznej národnej tendencie súhlasili takmer všetci jeho priatelia (najmä 

J. M. Hurban). Vyskytli sa však aj iné názory. 

Opozičné názory sa však v zreteľnej podobe začali objavovať až v neskoršom čase, 

najmä po revolúcii 1848/1849. Ako hlavný oponent sa ukázal Ján Kalinčiak, ktorý mal 

námietku najmä voči Štúrovej myšlienke, že slovenský folklór je už hotovým umením, že ho 

treba len kreovať, ale výraznejšie nepretvárať. Pre Kalinčiaka bol folklór, obsahujúci národnú 

špecifickosť len podnetom pre skutočnú umeleckú tvorbu. „Tak chcel Ľudovít Štúr Slovanstvo 

vyperiť, dokazujúc, že ono má umenie nielen samorastlé, ale i hotové, zjavujúce sa v piesňach 

a povestiach národných. Pretože je básnictvo najvyššie odvetvie umenia, tak mal byť i národ 

slovanský na najvyššom stupni stojacim len preto, že jeho národná pieseň až podnes trvá a má 

vyššie značenie, viac pohyblivosti, viac elastiky ako pieseň iných súčasných národov. Štúr ale 

zabudol, že aj iné národy majú národnú pieseň a že nie je všetko slovanské, čo je národné.“17 

V syntetizujúcejšej a menej vyhranenej podobe uvažoval Ľ. Štúr o poézii v úvahách 

o jej základných poetologických štruktúrach. Aj riešenie tohto problému má jednoznačnú 

tendenciu. Na najnižšom vývinovom stupni je podľa Štúra symbolická poézia, nasleduje 

klasická a romantická. Romantickú poéziu samozrejme musí v nasledujúcom období 

vystriedať slovanská poézia. Západnú romantickú rozorvanosť a materiálnosť musí nahradiť 

nová slovanská poézia. „Z pochopu samej poézie slovanskej vyteká že ona je a bude 

harmóniou sveta.“18 Štúr svojimi prednáškami o slovanskej poézii nevytvoril žiadny „presný“ 

estetický model, ktorý by bolo možné uplatňovať v konkrétnej umeleckej praxi. Vytvoril 

myšlienkovú bázu, s ktorou sa museli vyrovnávať jeho súčasníci. A tí sa so Štúrovými 

                                                 
17 NOGE, Július (ed.): Ján Kalinčiak: O literatúre a ľuďoch. Rozpomienky na O. Sládkoviča. Bratislava, 1965, 
s. 128. 
18 VONGREJ, ref. 12, s. 46. 
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podnetmi vyrovnávali naozaj veľmi tvorivo, a preto môžeme dnes predsa len hovoriť 

o slovenskom variante európskeho romantizmu, ktorý má veľa rôznych transformácií. Tvorba 

Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča, Sama Vozára, Jána Bottu, Sama Chalupku, J. M. Hurbana 

a Jána Kalinčiaka, ale v menšej miere aj ďalších, je toho dôkazom. Rozdiely sú v intenzite 

uplatnenia individuálneho subjektu, ale aj v transformovaní podnetov folklórneho verša. 

Je skutočne obdivuhodné, že hoci doboví tvorcovia poézie vlastne vôbec nedebatovali 

o formálnej stránke poézie, dokázali v rozličných obmenách akceptovať folklórnu poetiku. 

Zjednodušene povedané, akceptovali obraznosť folkóru, ale aj jeho sylabický základ 

so všetkými formálnymi konštantami. 

Svojimi estetickými názormi Štúr počas svojho pedagogického pôsobenia 

na bratislavskom lýceu upútal súčasníkov a mnohých priviedol k práci pre národ. Takže sa 

práve poézia stala vážnym politickým argumentom, aj keď si to v tom čase asi málokto 

uvedomoval. 

Ľudovítovi Štúrovi sa podarilo najmä prostredníctvom svojho pedagogického 

účinkovania vychovať skupinu intelektuálov ochotných svojou činnosťou prispieť 

k zachovaniu slovenského kmeňa. Začiatkom 40. rokov to nebolo naozaj jednoduché. Ako 

ukázal historický vývin, svojrázne koncipovaná Štúrova koncepcia mala medzi jeho 

rovesníkmi, budúcimi národnými buditeľmi, úspech. Ak by sa tak nebolo stalo, Slováci, ako 

národ, by už dnes asi neexistovali. 
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Literature as Political Argument 
 
The aim of this study is to point out a lesser-known fact that the leading person of Slovak National 
Revival, Ľ. Štúr, did not have much understanding for subjective and individualistic variants 
of romanticism. 
Ľ. Štúr's aesthetic views were formed during his work at evangelical lycée in Bratislava. These views 
had emerged from Štúr's Hegelian-orientated lectures on the Slavic poetry. Most probably, he 
presented these concepts after his comeback from Halle in 1840. 
Štúr defined poetry (art) in general as an “embrace of aspirit and objectivity“. His aim was not 
to create an aesthetic concept which would “provide“ directions for his companions on how to write 
poetry, but to raise national awareness within the nation. 
In boundaries of this logic, he voiced an over-the-top opinion which spoke about Slovak poetry being 
the pinnacle of poetry in general. A core attribute of the Slovak poetry was supposed to be unveiling 
of the nature of Slavic spirit. The essence of this spirit was – according to Štúr's views – hidden in 
fairy tales, folk legends and also in epical and lyrical poems with origins in folklore. Štúr's vision 
of Slovak poetry allowed neither any manifestation of creative subject, nor – because of its national 
orientation – any kind of Byron-like romantic divisiveness. 
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Židia v listoch a publicistike Ľudovíta Štúra 
 
Pavol Demjanič 
 

Ľudovít Štúr žil a tvoril v dobe rozsiahlych spoločenských zmien. Sám sa pritom ako 

člen slovenského národného hnutia zapojil do vtedajšieho politického diania, ktoré bolo 

poznačené nielen stavovskou, ale aj národnostnou neznášanlivosťou. Z hľadiska slovenských 

dejín je v rámci tohto obdobia stredobodom pozornosti práve slovensko-maďarský konflikt 

a súčasne aj slovensko-slovanská spolupráca. Preto sú postoje Ľudovíta Štúra, ako aj postoje 

jeho súčasníkov k maďarským politickým predstaviteľom alebo k slovanským národom 

slovenskou historiografiou pomerne dobre spracované. Inak to je napríklad s poznaním 

slovensko-židovských vzťahov. 

Aj pre Židov bola pritom prvá polovica 19. storočia obdobím rozsiahlych zmien, 

nepokojov a vnútorných sporov. V tom čase pôsobil v Bratislave Chatam Sofer (1762 – 1839) 

– významný rabín a predstaviteľ ortodoxného židovstva, ktoré sa vtedy začalo brániť proti 

reformným snahám židovských osvietencov. Okrem toho sa Uhorsko stalo cieľovou stanicou 

mnohých židovských prisťahovalcov z Haliče. Tí boli zaiste povzbudení aj zákonným 

článkom 29 z roku 1840,1 ktorý im v Uhorsku otváral nové možnosti v podnikaní. Židia 

prestávali byť dôsledkom toho menšinou, ktorú bolo možné jednoducho prehliadnuť a aj keď 

sa do určitej miery od Nežidov stále izolovali, spájali ich prinajmenšom hospodárske väzby. 

Cieľom tohto príspevku je preto pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 

a následného 160. výročia jeho úmrtia poukázať na jeho postoje k židovskej komunite, keďže 

táto problematika ostala v hlavných biografických a filozofických prácach o ňom doposiaľ 

nespracovaná.2 Ako zdroj mi poslúžili predovšetkým vlastné listy a publikácie Ľudovíta 

                                                 
1 Zákonný článok 29/1840 o Židoch. [online] Dostupné na internete: <http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5225>. 
2 OSUSKÝ, Samuel Štefan. Filozofia štúrovcov 1. Štúrova filozofia. Myjava : Kníhtlačiareň Daniela Pažického, 
1926 (strohé zmienky na s. 113, 117, 171 a 223); ČIŽEVSKIJ, Dimitrij. Štúrova filozofia života. Bratislava : 
Slovenská učená spoločnosť, 1941; GOLÁŇ, Karol. Ľudovít Štúr. 1856 – 1956. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1956; MATULA, Vladimír (ed.). Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815 – 1856. 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956; RUTTKAY, Fraňo. Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej 
politickej žurnalistiky. Martin : Matica slovenská, 1982; JURÍČEK, Ján. Ľudovít Štúr. Stručná biografia. 
Bratislava : Tatran, 1971; HUČKO, Ján. Život a dielo Ľudovíta Štúra. Martin : Osveta, 1988; SOJKOVÁ, 
Zdenka. Skvitne ešte život. Kniha o Ľudovítovi Štúrovi. Martin : Matica slovenská, 2006 (spomína iba pozitívne 
spomienky Hurbana na Židov v Turci počas revolúcie, s. 199); SEDLÁK, Imrich (ed.). Ľudovít Štúr 
v súradniciach minulosti a súčasnosti. Martin : Matica slovenská, 1997; DUPKALA, Rudolf. Štúrovci a Hegel. 
Prešov : Manacon, 2000, 2. vyd.; DEMMEL, József. Ľudovít Štúr. Bratislava : Kalligram, 2015. Čiastočne sa 
tejto problematike venoval H. Jakubík v tematicky širšie koncipovanom článku o obraze židovstva v slovenskej 
klasicistickej a romantickej literatúre – pozri JAKUBÍK, Henrich: Obraz židovstva v slovenskej klasicistickej 
a romantickej literatúre. In Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : Fakulta 
humanitných vied UMB, 1999. [online] Dostupné na internete: 
<http://web.archive.org/web/20071015150053/http://fhv.umb.sk/Publikacie/Mladi%20filologovia/Default.html> 



HISTORIA NOVA  10 

 35

Štúra,3 ktoré som do príspevku spracoval chronologicky, aby bolo možné sledovať prípadné 

názorové zmeny. 

Prvé zmienky Ľudovíta Štúra o Židoch, z ktorých však nemožno vyvodiť žiadne 

závery o jeho vzťahu k nim, sa nachádzajú v listoch adresovaných jeho blízkemu kamarátovi 

Pavlovi Čendekovičovi.4 V prvom liste sa devätnásťročný Štúr zmienil o nedostatku peňazí, 

kvôli ktorému nemohol Čendekovičovi, ktorý ho o to prosil, predplatiť Pavlom Jozefom 

Šafárikom vydávaný časopis Světozor. Spomínal pritom, že má aj menšie dlhy a nikto mu 

v tom čase nechcel požičať peniaze, aby mohol časopis predplatiť. Následne však dodáva, 

že „[n]yní když ze Kšiny přišel posel od něho na Světozor sem vzal peníze totižto na běh 

pulroční 1 zl. 30 xr. stříbra, které mu navrať prosím“.5 Jozef Ambruš, editor zbierky listov 

Ľudovíta Štúra, napísal k danej vete do poznámky, že nevie, koho tým Štúr myslel.6 

K danému listu sa však podľa Ambruša s veľkou pravdepodobnosťou viaže aj v archíve 

Matice slovenskej nájdený dodatok,7 v ktorom sa Štúr zmieňuje, že Světozor predplatil, 

ale trvalo mu to dlhšie, keďže mu peniaze požičané od „Žida Bernátha“ na predplatenie 

nestačili. Na základe oboch listov sa domnievam, že poslom „ze Kšiny“, čo je 

najpravdepodobnejšie obec Kšinná pri Uhrovci, bol Žid Bernáth, ktorý zrejme na prosbu 

Čendekoviča doručil Štúrovi list, pričom si Štúr od neho rovno požičal aj peniaze a následne 

napísal Čendekovičovi list, aby sa s Bernáthom finančne vyrovnal.8 

V druhom liste oboznámil Štúr Čendekoviča s tým, že sa učí „všem slavenským 

nářečím“ a následne plánuje prejsť na učenie indickej reči, pričom upozornil, že zobral 

so sebou aj učebnice židovčiny a francúzštiny.9 Pod pojmom židovčina bola v tomto prípade 

                                                 
3 Východiskovým bodom výskumu boli: ORMIS, Ján Vladimír. Bibliografia Ľudovíta Štúra. Martin : Matica 
slovenská, 1958; ďalej štyri zväzky Štúrových listov – pozri AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I – III. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1954 – 1960; MATULA, Vladimír (ed.). Listy Ľudovíta 
Štúra IV. Dodatky. Bratislava : Národné literárne centrum, 1999; a nakoniec texty Ľudovíta Štúra v pôvodnom 
znení publikované buď samostatne, alebo v rôznych periodikách. Mal som možnosť nazrieť aj 
do nespracovaného fondu zvolenského mestského magistrátu z rokov 1847/8 (obdobie, keď Štúr pôsobil ako 
vyslanec mesta na sneme), avšak nič nové sa mi nepodarilo objaviť. Zachované dokumenty z tohto obdobia boli 
predovšetkým hospodárskeho charakteru. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko 
Archív Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen 1323 – 1922 (1934). 
4 Pavol Čendekovič (* 10. 3. 1804 – † 26. 12. 1855) sa s Ľudovítom Štúrom zoznámil v Uhrovci, kde pôsobil 
ako vychovávateľ. 
5 List Ľudovíta Štúra Pavlovi Čendekovičovi zo 16. februára 1835. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra 
I. 1834 – 1843, s. 20-21. 
6 Tamže, s. 382. 
7 Podľa Ambruša je na rube lístku cudzou rukou napísané „L. Štúr 16 febr.“ a Štúrovou rukou „w Prešpurku 
1835“ – pozri Tamže, s. 383. 
8 O podmienkach pôžičky sa Štúr nezmieňuje. Získanie ďalších informácií o Bernáthovi by si vyžadovalo dlhší 
archívny výskum, avšak bez záruky úspechu. Na základe neho by sa možno dalo zistiť, čím sa živil a či 
do Bratislavy cestoval prioritne za iným účelom (napr. obchodne). 
9 „Já nyní se učím všem slavenským nářečím, přejdem nezadlouho na indyckou řeč neb podobnost má s starou 
slavkou, i židovčinu sem vzal hore a francoužštinu.“ – pozri list Ľudovíta Štúra Pavlovi Čendekovičovi z 9. mája 
1835. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I. 1834 – 1843, s. 35. 
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myslená hebrejčina, a to bez akéhokoľvek citového zafarbenia, keďže išlo o štandardný 

slovenský výraz zachytený aj v Bernolákovom Slowári.10 Nájsť ho môžeme aj v listoch Jána 

Francisciho.11 Či a do akej miery sa ju Štúr aj naučil, nie je zatiaľ známe. 

Prvá obsiahlejšia zmienka Štúra o Židoch, v ktorej sú už vyjadrené aj jeho osobné 

postoje k nim, sa nachádza v článku Azya a Ewropa, čili: Určenj Ruska w ohledu na Azyi, 

publikovaný v Palkovičovej Tatranke.12 Ten obsahuje pre danú dobu typické opisy 

a hodnotenia národov v hegeliánskom duchu. Porovnáva v ňom aj indoeurópske a iné národy, 

vysvetľuje ich príbuznosť, či už jazykovú, alebo inú, pričom hodnotí aj ich prínos pre ľudstvo. 

V spojitosti so Židmi uvádza ako prvé, že „[u] starých Židů básnictwj se nalezalo 

na wysokém stupni. Kromě Mogžjše, tohoto diwotworného, wěčně weleslawného muže, genž 

z poswátnéhó Synai zotročilému lidu swému u prostřed hromu a blesku zákony wydáwal, pěli 

Dawid a Šalomaun, pyšnj prawěgšjm Boha poznánjm nad wšecky giné národy, neywjce 

o welikosti Boha wýtečné zpěwy, nás w pjsnjch swatých došlé, we hradbách králowského 

Syona, I z a i á š, powstalý z lůna lidu, wznesl se gako orel nad pa[u]štj Jordanskau swými 

wlastenectwjm nadšenými wěštbami, hodnými pohnauti hradbami Syona a gjamati srdce 

lidu.“13 

K Židom sa v rámci článku vracia ešte raz na mieste, kde sa zaoberá náboženstvami 

a ich vývojovými stupňami. V súvislosti so Židmi uvádza, že „[č]istěgšj wšech giných 

Azyatských náboženstwj bylo Ž i d o w s k é, předstawugjcý Boha gako ducha, stwořitele nebe 

y země, wěčného, bez počátku y konce. U Židů byl Bůh gediný, otočený arcy zbory Angelů, ne 

wšak podzřjzených Bohu, gak sme to u předcházegjcých národů widěli, gemu tedy samému se 

klaněli a geho wzýwali. W tomto pozůstáwá wýbornost náboženstwj Židowského přede wšemi 

ginými, ač geště w něm nebylo čisté známosti Boha samého w sobě. Člowěk byl w porobě 

geho, on přjsný pán člowěka, pročež hleděli Židé uchlácholiti geg tělesnými, widitedlnými 

obětmi. Gakkoli oni na wysoký giž stupeň w náboženstwj se wyšinuli, předce tjm rowni byli 

geště giným náboženstwjm Azyatským buď přirozeným, buď wyššjm, že gakož w těchto člowěk 

se cýtil docela w porobě přjrody aneb modl, tak y oni mněli se býti pauhými Boha swého 

otroky, odkud newyhnutedlně následowaly oběti rowně gako u giných, božstwj swého též tak 

                                                 
10 BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí : Tomus V. W – Z. Budae : Typis et 
Sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae, 1825, s. 4320. Tento výraz sa používal aj v češtine – pozri 
JUNGMANN, Josef. Slownjk česko-německý : Djl. V. W – Z. Praha : W knjžecj arcibiskupské knihtiskárně, 
u Josefy wdowy Fetterlowé, řjzenjm Wáclawa Špinky, 1839, s. 847. 
11 „Verejne učí Hlavaček bibličtinu dva razy do týdňa, ale je nebars milý, lebo mu to len tak ide, ako 
so židovčinou alebo angličtinou.“ – pozri list Janka Francisci Rimavského Augustovi Horislavovi Škultétymu 
z 19. septembra 1845. ELIÁŠ, Michal (ed.). Listy Jána Francisciho 1. 1840 – 1850. Martin : Matica slovenská, 
1990, s. 98. 
12 ŠTÚR, Ľudovít. Azya a Ewropa, čili: Určenj Ruska w ohledu na Azyi. In Tatranka, 1841, roč. 2, č. 1, s. 45. 
13 Tamže, s. 45. 
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gako Židé, totiž gako pána sylného horliwého sobě předstawugjcých. Tento odpor mezy 

Bohem a neywýtečněgšjm geho tworem, člowěkem, odstranil Krystus, spasytel náš, genžto 

naučil lidi, mysliti sy Boha gako otce lásky plného, milostiwého a sebe gako djtky geho, 

a tento základek lásky nás s Bohem wjžjcý gest ta skála, na njž wystawěl Krystus žádným 

časem ani žádnau sýlau nezbořitedlné stawenj swé, cýrkew swau. Stupeň tento gest neywyššj, 

na kterýž se náboženstwj powznesti mohlo.“14 

Z týchto úryvkov vyplýva, že Štúr pozitívne hodnotil prínos židovskej literatúry 

a náboženstva, ktoré bolo v jeho očiach posledným medzistupňom a substrátom, z ktorého 

vzišla najvyššia forma náboženstva – kresťanstvo. Podobné nazeranie na Židov a ich 

náboženstvo bolo bežné aj u iných slovenských osobností danej doby. Ako príklad možno 

spomenúť Jána Kollára a jeho vianočnú kázeň, v ktorej vysvetľoval, že Ježiš sa narodil medzi 

Židmi práve preto, lebo neboli modlármi ako ostatné národy, ale poznali jediného pravého 

Boha.15 

Obsiahly článok o národoch Európy s názvom Obozreňje sa na stav terajší národov 

v Europe a v Amerike zverejnil Štúr aj v Orlovi tatránskom (ďalej len OT), prílohe 

Slovenskích národních novín (ďalej len SNN).16 V ňom sa však opäť venuje prevažne 

románskym, germánskym a slovanským národom. Židov spomína iba v časti 

o náboženstvách, kde konštatuje, že „Židovstvo je bez všetkjeho vetšjeho značeňja. 

Viznavačou tejto vjeri sem i tam po Europe roztrúseních počíta sa 1,752,000.“17 

Okrem národopisných prác publikoval Štúr v SNN niekoľko úvodných článkov, 

v ktorých sa venoval vzdelávaniu, príčinám biedy a alkoholizmu. On a ostatní štúrovci 

bojovali proti pitiu pálenky, keďže v ňou spôsobovanom alkoholizme videli jednu z hlavných 

príčin biedy slovenského národa. Aj preto sa SNN spočiatku podobali na protialkoholické 

spisy. Z toho hľadiska je pozoruhodné, že práve v Štúrových úvodníkoch sa až na jednu malú 

výnimku Židia takmer vôbec nespomínajú. Porovnajúc ich s príspevkami iných 

prispievateľov SNN možno dokonca povedať, že sa spočiatku problematike židovských 

krčmárov takmer úplne vyhol.18 Spomínaná výnimka sa nachádza v článku s názvom Spolki 

                                                 
14 ŠTÚR, ref. 12, s. 48-49. 
15 KOLLÁR, Ján. Proč že se Bůh synu swému a Spasiteli swěta práwě mezi židowským národem naroditi dal? 
In KOLLÁR, Ján. Nedělní, swátečné i příležitostné kázně a řeči. W Pessti : Tiskem Trattnera a Karoliho, 1831, 
s. 40-56. 
16 ŠTÚR, Ľudovít. Obozreňje sa na stav terajší národov v Europe a v Amerike. In Orol tatránski, 1845, roč. 1, 
č. 2, s. 81-84 (druhá časť). (ďalej iba OT) 
17 Tamže, s. 81. 
18 Kvantitatívno-kvalitatívnu analýzu príspevkov v SNN zameraných na Židov som spracoval v štúdii 
DEMJANIČ, Pavol. Obraz Židov v Slovenských národných novinách. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. 
[online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 69-86. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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mjernosťi,19 kde Štúr píše, že „sedljaci na svoje kotle mnoho držja, ale sú oni pre ňích 

naozajsnuo ňešťesťja, no ale ích šťesťja je pálenka a pri kotloch sa jej muožu lacňejšje 

nalúchať. Tí čo majú kotle v svojích domoch prichádzajú doma o svoju majetnosť, čo ích 

ňemajú, po krčmách židovskích.“20 V nasledujúcej časti hovoril už o krčmároch 

vo všeobecnosti a neupresňoval, že by bol myslel len na židovských. Uviedol, že mnohí 

sedliaci pijú na dlh a dokonca sa tešia, že nemusia najprv nič platiť, no potom sú nemilo 

prekvapení, keď krčmár v súčinnosti s úradmi prichádza vymáhať svoje pohľadávky. 

V predmetnom článku kritizoval Štúr všetko, čo s alkoholom súviselo. Sťažoval sa 

v ňom, že pijú skoro všetci, skoro vždy a skoro všade; že trpia rodiny a najmä deti, ktoré 

prichádzajú o budúcnosť; že kvôli páleniciam miznú celé lesy a množstvo potravín 

(zemiakov, obilia) a že tie sú zároveň zdrojom mnohých požiarov a iných nešťastí. Židov 

v ňom priamo neoznačuje za príčinu problému, ba dokonca im nevenuje ani zvláštnu 

pozornosť, iba okrajovo naznačuje, že krčmy sú v ich rukách. 

Nasledujúce, z hľadiska židovskej problematiky veľmi dôležité a pravdepodobne 

Štúrom napísané články vznikli na základe reakcií, ktoré vyvolal príspevok Michala 

Miloslava Hodžu Skusi o našom počinaňi zverejnený v OT.21 Hodža sa v ňom totiž zameral 

na problém alkoholizmu, na židovských krčmárov a na šľachtu. Tvrdil, že behom troch rokov 

minuli ľudia na alkohol toľko peňazí, že by za ne mohli mať postavené školy, chrámy, 

sirotince a dokonca by sa za ne mohli vykúpiť z poddanstva celé obce. Kvôli tomu sa snažil 

odhovárať ľudí od pitia pálenky. To sa mu malo podľa jeho vlastných slov aj dariť, 

ale stretával sa s prekážkami, ktoré mu vytvárali najmä dve spoločenské skupiny – Židia 

a šľachta.22 Jedni aj druhí mali podľa neho z pálenia a predaja alkoholu nemalé zisky, ktorých 

sa nechceli vzdať, a preto vystupovali proti zakladaniu spolkov miernosti. Hodža ďalej 

uviedol, že sa stretol aj s jedným nemenovaným grófom, s ktorým ohľadom pálenky a Židov 

viedol debatu. Obsah a výsledok rozhovoru týkajúceho sa pálenia alkoholu Hodža 

nešpecifikoval, no debatu o Židoch popísal detailne. Gróf bol údajne zástancom pokrokového 

prúdu, ktorý presadzoval znášanlivosť medzi oboma náboženstvami. Odôvodňoval to tým, 

že obe náboženstvá majú jedného Boha, jednu vlasť, jedny zákony a navyše, Židia si 

za posledných dvetisíc rokov vytrpeli mnoho príkoria, a preto by mali byť k nim kresťania 

zhovievavejší. Hodža s týmito tvrdeniami síce súhlasil, ale pýtal sa, či je znášanlivosť aj 

židovskou cnosťou, pretože pre kresťanov je samozrejmosťou, inak by ani kresťanmi nemohli 

                                                 
19 ŠTÚR, Ľudovít. Spolki mjernosťi. In SNN, 1845, roč. 1, č. 7-11. 
20 ŠTÚR, ref. 19, č. 8, s. 30. 
21 HODŽA, Michal Miloslav. Skusi o našom počínaňí. In OT, 1846, roč. 1, č. 25, s. 194-195. 
22 Tamže, s. 194. 
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byť. Podľa Hodžu je problém u Židov v tom, že sa pridržiavajú Starého zákona a oddeľujú sa 

od kresťanov. Žijú medzi nimi ako cudzí a nezlučiteľný prvok, ktorý si nechce osvojiť 

európske myšlienky. Nestarajú sa podľa neho o nič iné ako o seba, svoj obchod a zopár 

zákonov, súcitu s kresťanmi vraj nemajú. Ako príklad toho uviedol, že kým mnohí zemania si 

uvedomili škody spôsobené na ľuďoch pálenkou a začali napomáhať spolkom miernosti, ani 

jeden z liptovských Židov túto myšlienku vraj nepodporil.23 Gróf údajne Hodžovi oponoval, 

že pozná mnohých Židov, ktorí sú vzdelanejší a lepší ako mnohí kresťania, načo Hodža 

zareagoval tvrdením, že takýto Židia sú Židmi už iba vyznaním, zmýšľaním sú kresťania. 

Hodža pritom zdôraznil, že títo Židia môžu pokojne zastávať aj vysoké krajinské funkcie, 

ale „zarití Talmudista je vždi cudziňec v človečenstve, čím že vjacej v krajiňe!“24 

Hodžove myšlienky našli negatívnu odozvu v maďarskej tlači. V Pesti Hirlap ich 

kritizoval a označil ako zaostalé človek píšuci pod prezývkou „Lódi“.25 Na Hodžovu obranu 

bol preto v SNN zverejnený článok, ktorého autorom bol najpravdepodobnejšie Ľudovít 

Štúr.26 Ján Vladimír Ormis ho síce v Bibliografii Ľudovíta Štúra27 neuvádza, no pripisuje mu 

ďalší, ktorý na tento priamo nadväzuje. Na Hodžu totiž reagoval v Pesti Hirlap aj Karol 

Zay,28 čo bolo príčinou, prečo v SNN vyšiel druhý obranný článok,29 ktorý, ako už bolo 

spomenuté, Ormis pripisuje Štúrovi. 

V prvom obrannom článku teda najpravdepodobnejšie Štúr tvrdí, že pán „Lódi“ si 

z Hodžovho článku iba povyberal, čo sa mu hodilo a neuviedol jeho myšlienky v celistvosti. 

V otázke Židov a ich zrovnoprávnenia je ďalej uvedené, že „[k]ímkolvek sa židovstvo samo 

ňeosloboďí t. j. kímkolvek sa za zvláštnu kastu považuvať, od kresťanstva sa odďjelať, zisk 

z druhích luďí za svojho Boha držať, a všetko len preň stvárať buďe; doťjal verťe ňebuďe 

slobodnuo a aňi svet ho celkom ňeosloboďí, čobi sťe akokolvek na mjenku 19. stoleťja 

odvolávali, kolkokolvek sa so zásadamí ludskimí vistatuvali.“ Dôkazom toho, že tieto 

nedostatky boli skutočné, malo byť vtedy prebiehajúce rozdeľovanie Židov 

na „reformovaních a starovercou, zaťatích, zaritích Talmudistou, opravďivích židou.“ 

Zároveň je v článku zdôraznené, že sa redakcia teší z pokroku Židov, „bo kdo že bi sa 

z pokroku ludstva ňeťešiu – a židovi vzďelanjemu, takjemu ktorí sa starožidovskjeho ducha 

                                                 
23 HODŽA, ref 21, č. 26, s. 203. 
24 Tamže. 
25 Autorom reakcie na Hodžu (Pesti Hirlap, 1846, roč. 6, č. 666), ktorý sa podpísal prezývkou Lódi, je zrejme 
novinár a právnik Lajos Szeberényi – pozri ORMIS, Ján Vladimír. Zo starého Uhorska. In Biografické štúdie, 
1985, roč. 12, s. 94. 
26 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 84, s. 333-334; č. 85, s. 337-338. 
27 ORMIS, ref. 3, s. 24. 
28 Autorom reakcie (Pesti Hirlap, 1846, r. 6, č. 673) na prvý obranný článok bol Štúrov ideologický nepriateľ, 
gróf Karol Zay. 
29 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 93, s. 37-372. 
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strjasou a duchom ludskím alebo inakšje kresťanskím sa naplňiu, žjadne práva ludskje, žjadne 

slobodi mešťjanske odoprjeť ňechceme. Takto sa i náš cťení spolupracovňík, p. Hodža, 

v tomto smisle visloviu, hovorjac, že vzďelaní žid preňho muože biť aj judex curiae; vi sťe ale 

toto, paňe Lódi, zo zljeho cjelu viňehali. Lahko je tam v Pešťi písať a philantropickí rečňiť, mi 

ale známe čo židovstvo po naších stranách s naším ludom stvára; každoďenňe nám dopisi 

z tích strán dobehujú ako ohavnje vadi a ňedostatki nášho národa podporuje, napomáha, 

prjestupki rozširuje a ho k ňím zvádza, abi ho len zďjerať a zisk z ňeho zdrapnúť mohlo. 

Mi máme misel k uznaňú židovstva, keď sa opravďivo vzďelá, a k polepšeňú jeho stavu 

nakloňenú, ale máme aj srdce a cit za náš lud, za jeho bjedu a krivdi, mi čujeme jeho 

prerážlivje ponosi, tohoto ale citu za náš S l o v e n s k í lud, paňe Lódi, vi sa mať ňezdáťe – 

a toto je zase velkí rozďjel medzi nami!“30 

V druhom obrannom článku bola zverejnená kritika na grófa Zaya. Ten si podľa Štúra 

uzurpoval právo hovoriť za väčšinu evanjelikov, aj keď za ním žiadna väčšina v tejto otázke 

nestála. Zdôraznil pritom, že gróf Zay sa vo veci Židov iba vezie na aktuálnej módnej vlne. 

Následne sa odvolal na informácie z predošlého článku a dodal, že nie je pravda, že židovstvo 

učí podobne ako kresťanstvo lásku, obetavosť a ľudskosť. „Kebi náboženstvo židovskuo toto 

bolo dakedi v sebe obsahuvalo, ňebolo bi kresťanskuo náboženstvo aňi povstalo, aňi bi ho 

ňebolo treba bívalo, že ale toto celkom v ňom ňebolo, že v ňom ňebolo láski k blížnemu 

a ducha ludskosťi, práve preto hovoríme náboženstvo kresťanskuo vistúpiť muselo, a z tejto 

príčini keď vistúpilo, náboženstvo židovskuo do hlbini aj so všetkimí jeho viznavačmí padlo. 

Židovskí Jehova bou len Boh židou, len židovskí národ boli jeho ďeťi, jeho národ vivolení, 

a z taďjal pošla tá nadutosť a vipínavosť národa židovskjeho nad iních, tá odstrkavosť 

a zavrhuvaňja všetkjeho inšjeho čo ňebolo židovskuo. Že spasiťel náš Kristus celkom s inším 

učeňím vistúpiu, za to ho žiďja preklínali a naposledok ukrižovali. Duch tento náboženskí 

prevjeva i politickí i spoločenskí život národa židovskjeho, prevjeva ho ňje len v starožitnosťi, 

ale ten samí duch trímau a dotrímau sa až do najnovších časou, a ňič židou od tejto zaťatosťi 

vibaviť a visloboďiť ňemuože, len naozajsná, opravďivá vzďelanosť europejská, do ktorej je 

duch kresťanskí, t. j. duch ludskí podstatňe zašťepení. Práve pre tohoto ducha samolubosťi 

a zaťatosťi židovskej odstrčili židou všetkje národi europejske, práve za to žiďja padli 

do hlbokjeho poňížeňja a jarma, že ňechceli uznať božskuo učeňja proroka z ích strjedku 

pošljeho, že ňechceli uznať ducha ludskosťi. – Toto je na krátko historia trpeňja židovskjeho, 

ktorá sa skončí kaďenáhle židovstvo duchom ludskím sa ovjať a naplňiť dá. Mi toto istotňe 

žjadame pre dobruo ludstva, pre svedectvo a dokázaňja pravďivosťi božskjeho učeňja nášho, 

                                                 
30 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 84, s. 333-334. 
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lebo len ten duch, ktorjeho židovstvo ňepoznalo, proťi ktorjemu sa zanovito zpjeralo, len ten 

duch hovoríme pomuože mu k sloboďe, právu a ludskosťi, a tak vidá sám o sebe svedectvo. 

Tak ale buďe duch židovskí premnožení. Keď ale toto žjadame, žjadame aj abi zo strani 

židovskej k tomuto duchu ustaviční a ustaviční pokrok sa stávau, a židovstvo naučilo sa svet 

ňemať len za krám, ale za ludstvo, ňedržať len viznavačou vjeri svojej za spolublížnich svojích 

ale napospol luďí všetkích. Že je toto tá najslušňejšja a najspravodlivejšja žjadosť, každí 

rozumní uzná, uzná každí kdo lahostajňe, alebo práve kdo s ňesmislnou akousi múdrou 

kiselosťou na kresťanstvo ňepozerá. Lež dosť o tom, o čom bi sa dala kňiha písať. Medzitím 

lutujeme p. grófa že je o historii a náboženstve v tíchto vecach tak zle poučení.“31 

Oba články predstavujú dohromady najobsiahlejší zdroj informácií ohľadom vnímania 

Židov Ľudovítom Štúrom. Na základe nich sa možno domnievať, že Štúr mal k Židom 

žijúcim v jeho dobe vo všeobecnosti negatívny vzťah a odôvodňoval to ich skutkami, ktoré sa 

snažil vysvetliť na náboženskom základe. Tento výklad pritom pravdepodobne prebrali aj 

ostatní štúrovci. Židovské náboženstvo malo byť aj príčinou, pre ktorú sa im nemali udeľovať 

žiadne ďalšie práva. Tie mali získať len po prijatí kresťanských hodnôt. 

V OT vydáva Štúr následne ešte jeden národopisný článok, a to pod názvom Život 

národou.32 V ňom sa v Hegelovom duchu zameral predovšetkým na duchovný život národov 

a plody ich tvorivosti, pričom tvrdil, že mnohé národy, ktoré ho nemali vyvinutý, boli 

podrobené alebo úplne vyhubené.33 Najvyššie pritom hodnotil indoeurópske národy a po nich 

semitské, teda Feničanov, Židov a Arabov, o ktorých sa vyjadril, že „[ň]je sú zásluhi národou 

tíchto o pokroki národou v živoťe ludskom tak velkje, tak znameňitje, ako národou 

indoeuropejskích, medzitim sa ím predca mnohje znameňitje zásluhi o duchovnú majetnosť 

národou odoprjeť ňedajú.“34 Podľa neho len tieto dve skupiny národov tvoria „vlastnú 

historiu ludstva“.35 

O Židoch v danom článku napísal, že „ňeboli ňikdi toho domiselnjeho, náchodčivjeho 

a podujímavjeho ducha ako ích pokrevní Feničaňja, za to ale plní túžbi a pohnuťja k Bohu, 

ktoruo sa v celom ích živote mocňje prebíja. V loňe tohto národa a z velkej čjastki na záklaďe 

od ňeho položenom virástou najvzňešeňejší poklad človečenstva, náboženstvo kresťanskuo, 

proťi ktorjeho puosobeňú na ludstvo puosobeňja každjeho druhjeho vinálezku, každjeho 

druhjeho ďeja ďaleko na zad stojí. Národi k tomu, k čomu už teraz došli, vichovali sa 

podstatňe pod vtokom a veďeňím kresťanstva, sám len národ ten, v ktorjeho loňe sa ono 

                                                 
31 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 93, s. 371-372. 
32 ŠTÚR, Ľudovít. Život národou. In Orol tatránski, 1846, roč. 2, č. 41-43. 
33 Tamže, č. 41, s. 323. 
34 Tamže, č. 42, s. 330. 
35 Tamže, s. 331. 



HISTORIA NOVA  10 

 42

zmohlo, zanovito sa porťi ňemu zaťau a ňijakím činom abi ho prijau ňebou k nakloňeňú, preto 

ale je on čo do historickjeho rozviťja kresťanstva i bez zásluhi, a za svoju zanovitosť ňeušjeu 

náležitej odplaťe.“36 V závere článku ešte spomenul negatívne úkazy (kastový systém, 

nevoľníctvo) niektorých náboženstiev a spoločenstiev, pričom Židom zazlieval, že „[v]o 

všetkích tíchto vzťahoch ešte aj v Židovstve panuje velká a prísna slúžobnosť: človek sa zvíja 

pred Bohom v prachu; královi skoro celkom oddať sa musí atď.“37 

Zopakoval teda predošlý motív, v ktorom vystupujú Židia ako substrát, z ktorého 

vzniklo kresťanstvo a že ich najväčšou chybou bolo neprijatie nového náboženstva. 

Dôsledkom toho podľa Štúra upadli a prestali ďalej prispievať k pokroku ľudstva. Presne ten 

istý názor zastával aj Kollár v už spomínanej kázni, keď o Židoch hovoril, že boli kedysi 

veľkým a slávnym národom, ktorý daroval svetu Ježiša, no sami jeho učenie odmietli a 

následne ich postihli mnohé nešťastia, dôsledkom ktorých upadli.38 

V spojitosti s krčmami možno ďalšiu zmienku o Židoch nájsť v Štúrovom článku Kďe 

leží naša bjeda?, ktorý vyšiel v SNN v roku 1847.39 V ňom sa pokúšal vysvetliť, že príčinou 

biedy slovenského národa boli dlhotrvajúce poddanstvo, nevzdelanosť a alkoholizmus, 

pričom v súvislosti so Židmi tvrdil, že „[d]obre tejto našej upadnutosťi veďeli užiť naši páňi, 

nastaväjúc všaďe po svojich statkach hromadi páleňíc, až celje osadi za tímto smradom 

zapáchali, a nasádzujúc všaďe po krčmách úskočních Židov, virafi[n]ovaních zvodcov 

k pijanstvu. […] Kďe máš tak rečení kašťjel, alebo kďe čo akú chalupu zemjansku, tam istotňe 

v blízkosťi máš i páleňicu, a keď je seďem takrečenich compossessorov v ďeďine, máš tam 

seďem očaďeních čvargjarňi pálenčeních a seďem krčjem s toľko potomkami Abrahamovimí. 

[…] To robotuvaňja, tje dávki sôužobnje veru len peknú čjastku nám z našej majetnosťi 

a pilnosťi odberajú, tje páleňice a smradlavice, tjeto strážnice a pomňíki našej služobnosťi, 

veru len naších luďí jedneho po druhom o zem na užitok Židov uďjerajú.“40 

Hlavná kritika tohto článku smerovala na šľachtu, ktorá podľa Štúra využívala úpadok 

slovenského národa na vlastné obohatenie. Pálenice a krčmy prirovnával k zlatým baniam, 

z ktorých zemepáni mali údajne ťažiť viac ako z robotnej povinnosti poddaných. Židia boli 

v tomto prípade spomenutí len okrajovo a vystupovali tu ako nástroj zemepánov. Štúr ich 

pritom považoval za úskočných (zákerných, ľstivých) a rafinovaných zvodcov k pijanstvu. 

V tom istom článku však pracoval s Mojžišom a Židmi ako príkladom toho, že vzdelávať 

a pozdvihnúť národ je možné len vtedy, ak je slobodný, pričom tvrdil, že „[č]isťejšje božskuo 

                                                 
36 ŠTÚR, ref. 32, č. 42, s. 330-331. 
37 ŠTÚR, ref. 32, č. 43, s. 337. 
38 KOLLÁR, ref. 15, s. 40-56. 
39 ŠTÚR, Ľudovít. Kďe leží naša bjeda? In SNN, 1847, roč. 3, č. 201-208. 
40 Tamže, č. 202, s. 805; č. 203, s. 809. 
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učeňja Mojžiš svojmu ludu len už na púšťi, už teda na sloboďe, prednášau – a tam ho k ňemu 

nakloňiu; v Aegyptskom rabstve ňič bi ňebou s tím učeňím u svojho ludu vivjedou, a ešťe 

predca i na tej púšťi to staruo, rabstvu naučenuo pokoleňja ako sa toto učeňja prijať okúňalo, 

ba práve božskjemu tomuto mužovi sa proťivilo a zpjatočním návratom do zeme rabstva 

vihrážalo.“41 

V článku Panslavism a naša krajina42 sa Štúr sťažoval na neopodstatnený strach 

z panslavizmu, ktorý sa mal šíriť Európou. Negatívne vnímal najmä skutočnosť, že maďarskí 

liberáli potláčajú všetky snahy Slovákov o svoje duševné pozdvihnutie. Tvrdil, 

že „[l]iberalism maďarskí sa zachiťiu emancipuvať židov, tíchto odkundesov prisťehovaních, 

a rozbehnuv sa vipljeňiť, do ťemnosťi a vätšej ňevole uvrhnúť Slovanov, zrábaťelov zeme 

našej matki, prvích remeselňíkov a prjemiselňíkov v Uhorskej, najstarších jej obivaťelov, luďí, 

ktorí sa v každom ohlaďe v zemi Uhorskej viznačili, zem Uhorskú krvou svojou poljali 

a všeljakimí zásluhamí o ňu sa okrili.“43 Následne však vyjadril vieru v pozitívu zmenu 

zmýšľania Maďarov, pričom dodal, že Slovanom nebudú pomáhať „z módi“, ako to podľa 

Štúra robili napríklad pri emancipácii Židov, ale že to budú myslieť úprimne.44 Nepáčilo sa 

mu teda, že maďarskí liberáli podľa neho uprednostňovali Židov pred Slovákmi. 

Židov spomenul Štúr aj na svojom vystúpení na uhorskom sneme 1847/8, kde 

zastupoval mesto Zvolen. Použil pritom časť o židovských krčmároch zo svojho článku Kďe 

leží naša bjeda?, ktorú doplnil hanlivými výrazmi. Prejav odznel 21. decembra 1847 a bol 

vytlačený na stránkach SNN.45 Konkrétne v ňom uviedol, že „zásluhi ludu o dobro 

a zdržuvaňja krajini ňje sú posjal uznanje od krajini, nuž a jakože ich uznali daktorje 

panstvá? Hroznje páleňice nastavali a krčmi rozmnožili tak, že kďe v jednej ďeďine 10 

spolumajiťelov (kompossessorov) bolo, ďesať krčjem sa vistavälo, do ktorích sa háveď zberbi 

židovskej dostala, ktorá bez všetkjeho svedomja lud lúpi a zoďjera, abi velkje árendi zaplaťiť 

mohla, tak že najme v horňej čjastke vlasťi našej, kďe je zem ňeúrodná a moc židov 

i kompossessorov, v moc obcach lud celkom na mizinu višjeu. Pustnú všaďe obce, žiďja 

opanúvajú sudcovskou exekúciou seďeňja ubohjeho ludu, ktorí sa z domu visťehuvať, 

od roďini svojej a známich odobrať a do šíreho sveta sa pusťiť musí, abi tam zomreu 

a zakapau. Ňechcem tuná pripomínať tohto mrcha gazdovstva druhje následki, bo mislím, 

že buďe k tomu inďe príležitosťi, slova ňepovjem o z taďjalto viťekajúcej demoralizácii 

                                                 
41 ŠTÚR, ref. 39, č. 206, s. 822. 
42 ŠTÚR, Ľudovít. Panslavism a naša krajina. In SNN, 1847, roč. 3, č. 215-218, s. 857-858; 861-862; 865; 869-
870. 
43 Tamže, č. 218, s. 869. 
44 Tamže. 
45 ŠTÚR, Ľudovít. Sňemová reč Ludevíta Štúra, vislanca mesta Zvolena, v záležitosťi urbárskeho odkúpeňja. 
In SNN, roč. 3, č. 252, s. 1008; č. 253, s. 1012; č. 254, s. 1016. 
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a zkazeňí ludu, ale ňemuožem sa zdržať abi s bolesťou ňeprereknuv, že toto planuo 

gazdovstvo, toto hroznuo páleňičjarstvo hlavňou príčinou bolo tej hladomri, ktorá po horňích 

viďjekach Uhorskej panuvala.“46 

V tomto prejave boli Židia, ktorí bezcharakterne zdierali ľudí, aby mohli zaplatiť 

vysoké poplatky za nájom krčiem, Štúrom opäť označení ako nástroj zemepánov. 

Z citovaného textu a z predošlých príspevkov teda jasne vyplýva, že problém alkoholizmu 

vnímal Štúr veľmi vážne a v danom období vystupoval ostro, avšak v rámci možností, proti 

všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. 

V ďalšom, kratšom snemovom vystúpení na 41. oblastnom zasadnutí z 21. januára 

1848 sa Štúr pridal k ostatným zástupcom miest, ktorí požadovali, aby ostal zákaz pobytu 

Židov v banských oblastiach aj naďalej platný. Vyhlásil, že „[n]áradu vel. zasl. Bistrickjeho 

vislanca, abi žiďja i na ďalej v banskich mestách bívať ňemohli, i ja z mojej strani 

podporujem a v meňe mojich visjelaťelov žjadam, abi sa židom toto právo i na ďalej 

odoprelo, najme teraz, kďe žiďja do našej vlasťi a najme do horňích jej strán v celích hŕbach 

sa hrnú a sťehujú. Ako puosobja žiďja na náš bjedni lud, je známo; vicicjavajú oňi jeho krú 

ako pijavice.“47 Okrem SNN zverejnili poslednú časť Štúrovej reči aj v Pressburger Zeitung. 

Autor daného článku uviedol, že proti prijatiu Židov sa vyjadril za Zvolen aj Ľudovít Štúr, 

ktorý Židov nazýva pijavicami vyciciavajúcimi chudobnému ľudu krv.48 

Postoje jednotlivých vyslancov k riešeniu židovskej otázky boli rôznorodé. Niektorí 

chceli, aby do Uhorska neboli vpustení žiadni ďalší Židia a tí, ktorí tam už žili, mali byť 

vyhostení. Druhým extrémom boli vyslanci, ktorí požadovali vpustenie všetkých Židov 

do Uhorska.49 Medzi týmito protipólmi sa nachádzalo spektrum kompromisných riešení, ktoré 

boli poháňané náboženskými, filozofickými a ekonomickými pohnútkami. Štúr sa v tomto 

spektre pohyboval zrejme niekde na reštriktívnej strane, avšak doposiaľ nie je známe, že by 

mal extrémne vyjadrenia požadujúce vyhostenie všetkých Židov. Na sneme sa musel riadiť 

podľa inštrukcií, ktoré mu mesto Zvolen udelilo, avšak na základe doterajšieho výskumu 

možno povedať, že v určitých otázkach, ktoré priamo neboli obsiahnuté v inštrukciách, konal 

aj podľa vlastného uváženia.50 Jednou z týchto otázok bolo pravdepodobne aj postavenie 

                                                 
46 ŠTÚR, ref. 45, č. 253, s. 1012. 
47 Krajinskí sňem. In SNN, 1848, roč. 4, č. 257, s. 1025. 
48 „In gleichem Sinne spricht Stur von Neusohl, und nennt die Juden die Blutegel, welche dem armen Volke 
das Blut aussaguen.“ – pozri ref. 41. Cirkularsitzung. In Städtische Preßburger Zeitung, 1848, roč. 84, č. 10-11, 
s. 92. 
49 Ďenňík Domáci: Sabolčská stol. In SNN, 1847, roč. 3, č. 234, s. 934; Ďenňík Domáci: Boršodská stolica. 
In SNN, 1847, roč. 3, č. 232, s. 927; Krajinskí sňem. In SNN, 1848, roč. 4, č. 251, s. 1001. 
50 DEMMEL, József. Ľudovít Štúr, s. 209-244. 
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Židov.51 V tomto ohľade je zaujímavé aj jeho hlásenie z 22. februára 1848 adresované mestu 

Zvolen. V celej správe totiž iba v súvislosti so Židmi vyslovene spomína, ako hlasoval, 

pričom vyjadril aj „zvláštnu spokojnosť“ nad výsledkom hlasovania.52 

Z obdobia revolúcie sa nám zachoval Štúrom písaný list adresovaný Ľudovítovi 

Semianovi, evanjelickému kaplánovi a v tom čase aj veliteľovi myjavskej posádky, v ktorom 

porúča „Mijavskích Izraelitov“ do jeho opatery a ochrany, a to ako odmenu za ich dodávky 

pre slovenskú výpravu.53 

Posledné známe stanovisko Ľudovíta Štúra k Židom sa nachádza v jeho diele 

Slovanstvo a svet budúcnosti. V ňom tvrdil, že „[a]by mohlo zemianstvo svoj ľud lepšie 

zdierať a aby tak čím viac vyťažilo v svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto svojom 

úpadku Židov, ktorým prenajímalo jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca-kraja. 

Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady 

zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi 

našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud 

a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou 

zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči 

tomuto Bohom zabudnutému národu, a na druhej strane silný odpor voči zemianstvu, ktoré 

ľud považoval za príčinu takéhoto zlého zaobchádzania a cítil sa ním vydaný napospas 

cudzím, bezcharakterným kramárom.“54 

Táto posledná doteraz známa zmienka o Židoch v sebe spája a zároveň dopĺňa už skôr 

spomenuté tézy. Obohatením je najmä jeho tvrdenie, že voči Židom a zemepánom existovala 

v spoločnosti silná antipatia, ktorá mala vyplývať z ich činnosti. 

Súhrne možno povedať, že v zachovaných vyjadreniach Ľudovíta Štúra o Židoch 

existoval určitý vývoj. Z jeho študentských čias poznáme iba zmienky, ktoré buď vôbec 

nemajú hodnotiaci charakter, alebo súvisia iba s náboženskou tematikou a ich pôsobením 

v minulosti. Až počas rokov 1845 – 1848 sa táto situácia zmenila, a to vďaka rozhodnutiu 

štúrovcov orientovať svoju činnosť na problémy slovenského, prevažne roľníckeho 

obyvateľstva a možnostiam, ktoré ponúkali SNN a OT. 

                                                 
51 Doposiaľ sa v archívoch nepodarilo mne ani iným bádateľom nájsť inštrukcie od mesta týkajúce sa židovskej 
otázky. 
52 „Na tomto zasadaní ponížene podpísaný s väčšou časťou slobodnokráľovských miest bol medzi viacerými 
za to, aby sa Židom výhody z 29. zák. článku z roku 1840, zvlášť ohľadom ich bývania v mestách, nepovoľovali. 
Tento návrh k našej zvláštnej spokojnosti ostal a bol prijatý.“ – pozri slovenský preklad správy v PINKA, Ján 
Mieroslav; ZACHAR, Koloman. Štur a Zvolen : Tri neznáme listy Ľudovíta Štúra. Martin : Matica slovenská, 
1967, s. 12. 
53 List Ľudovíta Štúra Ľudovítovi Semianovi z 25. septembra 1848. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra 
III. Dodatky, s. 50-59; pozri aj poznámky na s. 182-183. 
54 ŠTÚR, Ľudovít. Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 119. 
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Domnievam sa, že Štúr v historicko-filozofickej rovine uznával prínos Židov 

a židovstva pre ľudské dejiny a kladne vnímal, že predstavovalo substrát, z ktorého vzniklo 

kresťanstvo. Negatívne však hodnotil, že samotní Židia toto nové náboženstvo odvrhli. V tom 

mali podľa neho prameniť aj príčiny neskorších problémov medzi kresťanmi a Židmi. 

Poukazoval pritom hlavne na negatívne javy spojené s pálením a predajom alkoholu. 

Odpoveď na otázku, prečo Židia zneužívajú nevedomosť mnohých slovenských roľníkov 

a neprekáža im, že ich takýmto spôsobom úplne ruinujú, videl práve v židovskom 

náboženstve. Zastával totiž názor, že láska k blížnemu u Židov končí pri Nežidoch. Podľa 

Štúra ich už za svojich blízkych nepovažovali, a preto nemali žiadne výčitky, keď svojím 

konaním zbedačili celé dediny, a to bol podľa mňa aj jeden z dôvodov, prečo nechcel, aby 

získali ďalšie práva. Tie mohli získať len po zavrhnutí svojej viery a po prijatí kresťanských 

hodnôt. Štúrove výčitky však nekončili iba pri Židoch. V konečnom dôsledku ich vnímal iba 

ako nástroj šľachty, ktorá prostredníctvom nich ubíjala slovenských sedliakov a udržiavala ich 

v nevedomosti a biede. 

V otázke zdrojov jeho postojov zohrávali zrejme najväčšiu úlohu články 

prispievateľov SNN a OT, ktoré opisovali pôsobenie Židov v Uhorsku a najmä v oblastiach 

obývaných Slovákmi. Len ťažko však možno zistiť, či sa aj on sám s nimi pravidelne stretával 

a aké boli jeho osobné skúsenosti. Prišiel s nimi do kontaktu napríklad počas svojho 

pôsobenia ako úradník (v roku 1834) na panstve grófa Zaya, ktorého neskôr obviňoval 

z módnych prožidovských postojov? Ako vnímal Žida Bernátha, od ktorého si požičal 

peniaze? Zmenilo sa v jeho názoroch niečo počas revolúcie 1848/9? 

Zrejme ani po intenzívnejšom výskume sa nepodarí tieto otázky zodpovedať a my sa 

budeme môcť aj naďalej iba domnievať, čo presne formovalo v tejto veci jeho názory. Vzťah 

Štúra k Židom je však potrebné vnímať v dobovom kontexte. Medzi štúrovcami a Židmi 

existoval totiž konflikt záujmov. Jedna strana sa usilovala o odstránenie alkoholizmu 

a o zakladanie vlastných sporiteľní, zatiaľ čo tá druhá, teda aspoň jej časť, profitovala práve 

na výrobe a predaji alkoholu, ako aj na požičiavaní peňazí a úžere. Okrem toho tu očividnú 

úlohu zohrával aj náboženský a slovensko-maďarský konflikt. Netreba sa preto na základe 

Štúrových vyjadrení uchyľovať k zovšeobecňujúcim záverom, že všetci Židia cielene škodili 

Slovákom, ale ani k tomu, že Štúr bol jednoducho „antisemita“. Minulosť totiž nie je čierno-

biela a platí to aj v tomto prípade. 
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Jews in Correspondence and Works of Ľudovít Štúr 
 
This study is focused on a perception of the Jews by Ľudovít Štúr, an important person of the Slovak 
national movement of the first half of the 19th century, who is mostly known for his codification 
of the Slovak language. By studying his personal letters and publications, the author has tried 
to compile all his notions about the Jews in a chronological order and to create a compound picture 
of his views. Štúr appreciated the contribution of the Jews to human history as well as to appreciate 
them as predecessors of Christianity, but being himself a Christian, he believed that the fact that they 
stayed Jews after the rise of Christianity, tossed them away from the righteous way of life. He believed 
the Jews had been separating themselves from non-Jews and that they had also had no love for Non-
Jews. In his opinion, that was a main source of problems which were related to the Jews, like usury 
and alcohol brewing. Štúr saw the only possible way of their emancipation in accepting Christian 
values. 
 
Keywords: Jews, Ľudovít Štúr (1815 – 1856), Slovak-Jewish relations 
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Ľudovít Štúr v očiach Adelky a súčasníkov 
 
Marta Glossová 
 

Ľudovít Štúr je jednou z veľkých postáv našej minulosti. Vďaka svojej rozhľadenosti 

a vízii pomohol Slovensku etablovať sa v európskom priestore národne, politicky i kultúrne. 

Stál pri zrode súčasnej slovenčiny a z jeho myšlienok čerpali aj ďalšie generácie národovcov. 

Poznáme ho ako politika, novinára, spisovateľa, profesora. Poznáme ho i ako človeka? 

Aký bol Štúr? Ako vyzeral? Ako sa správal? 

Tieto otázky nie sú zaujímavé len pre nás. Odpovede na ne sa hľadali aj 

v predchádzajúcich obdobiach. Svedectvá Štúrových súčasníkov o ňom samom v roku 1955 

zozbieral v antológii Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi Vladimír Ján Ormis.1 Dva roky po vydaní 

tejto zbierky sa (aj na jej základe) v slovenskej literatúre objavilo ďalšie štúrovské dielo, ktoré 

sa však vďaka beletristickej forme, príťažlivému spracovaniu témy a v neposlednom rade 

vďaka zaradeniu do povinného školského čítania stalo takmer kultovým. Ide o román Ľuda 

Zúbka Jar Adely Ostrolúckej.2 

Otázka teda znie: do akej miery je naša predstava o vzhľade a povahe Ľudovíta Štúra 

ovplyvnená práve spomínanými dvoma dielami? Je táto predstava reálna, alebo boli už 

spomienky Štúrových súčasníkov ovplyvnené jeho mýtom? 

 
Biografia Ľudovíta Štúra v diele Jar Adely Ostrolúckej – fakty a fikcia 
 

Žánrovo možno román Ľuda Zúbka zaradiť rôzne – ako dievčenský,3 biografický či 

historický. Štúr na prvý pohľad nie je jeho hlavnou postavou, a preto by sme román mohli 

charakterizovať ako historický, i keď skôr staršieho typu, keďže mu chýba hlbší 

psychologický či kritický rozmer, typický pre historický román 20. storočia.4 Tento 

nedostatok má však pravdepodobne inú príčinu: v kontexte Zúbkovej zaujatosti štúrovskou 

tematikou, ktorá je doložená už niekoľko rokov pred napísaním románu Jar Adely 

Ostrolúckej,5 sa reálnym javí jeho zámer napísať beletrizovanú biografiu Ľudovíta Štúra, 

a forma historického románu a Evky Jonášovej i Adely Ostrolúckej ako jeho hlavných postáv 

len ako prostriedok. 

                                                 
1 ORMIS, Ján Vladimír (ed.). Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry, 1955, 447 s. 
2 Prvé vydanie z roku 1955, citáty v práci pochádzajú z vydania v r. 1973. ZÚBEK, Ľudo. Jar Adely Ostrolúckej. 
Bratislava : Mladé letá, 1973, 247 s. 
3 JURČO, Milan. Dielo Ľuda Zúbka. Bratislava : Mladé letá, 1985, s. 200. 
4 HARPÁŇ, Michal. Teória literatúry. Bratislava : Tigra, 2004, str. 223. 
5 Zúbkovo rozhlasové pásmo Ľudovít Štúr (1934), pásmo o J. M. Hurbanovi (1938), rukopisné fragmenty 
Štúrova mladosť. Podľa JURČO, ref. 3, s. 197-198. 
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Analyzovaný román zachytáva udalosti z rokov 1846 – 1856. Aj keď hlavnou 

postavou románu je Evka Jonášová a jej priateľka Adela Ostrolúcka, v skutočnosti v centre 

pozornosti stojí Ľudovít Štúr. Ako biografia však dielo nie je kompletné, pretože opisuje len 

desaťročné obdobie z jeho života – od zoznámenia sa s Adelou Ostrolúckou do jeho smrti 

v roku 1856. 

V tomto období už Štúr nepôsobil na bratislavskom lýceu, ale angažoval sa 

pri vydávaní Slovenských národných novín a od roku 1847 ako poslanec na Uhorskom sneme. 

Zúbek okrem týchto udalostí zachytáva aj ďalšie, ktoré sú historicky pravdivé – takými je 

napr. spomienka na uvedenie opery Ladislav Hunyadi v januári 1844, ktorej autorom je 

Adelkin učiteľ hudby, peštiansky hudobný skladateľ Ferenc Erkel, hladomor v roku 1847, 

valné zasadnutie Tatrína v Čachticiach v roku 1847. Ďalšími historickými udalosťami 

zachytenými v diele sú Štúrova reč na uhorskom sneme s presným datovaním (21. decembra 

1847), prítomnosť palatína arcivojvodu Štefana na plese v Grassalkovičovom paláci 

vo februári 1848. Revolučné udalosti sú historickým podkladom pre druhú časť Zúbkovho 

románu. Obe priateľky prežívajú vypuknutie revolúcie v marci 1848 v Bratislave a s obavami 

sledujú udalosti vo Viedni a v Pešti. Najmä pre Evku sú významné zmeny, ktoré revolúcia 

priniesla – konkrétne sa spomína vyhlásenie slobody tlače a zrušenie poddanstva 15. marca 

1848. Obe s napätím sledujú priebeh dobrovoľníckych výprav v r. 1848/9, aj keď sa v románe 

priamo neopisujú, pretože do nich okrem Štúra, Hurbana a ďalších priamo zasiahol aj Evkin 

brat Miško. Pri následných represáliách bol Evkin otec zatknutý a uväznený. 

Román mapuje aj posledné roky Adelkinho a Štúrovho života – presťahovanie sa 

do Modry po smrti jeho brata Karola a udalosti, ktoré nasledovali po tom, ako sa Alexander 

Bach stal ministrom vnútra. Adelka zomiera 18. marca 1853, Štúr necelé tri roky po nej, 

12. januára 1856. 

Ďalšie udalosti, ktoré Zúbek do románu zaradil, je ťažké vyvrátiť či potvrdiť. Rovnako 

je sporná identita a stvárnenie mnohých postáv, čo sa v prvom rade týka samotnej Adely 

Ostrolúckej. Jej existencia je istá, a rovnako fakt, že sa so Štúrom poznala a urobila naňho 

dojem, čo vyplýva zo spomienok mnohých Štúrových súčasníkov i zo slov jeho samého: 

„Pravdivo si posúdil tú, ktorá plná lásky k nám nás opustila, a srdce moje už i tak na všetky 

strany rozkrvácané odchodom svojím mocne ranila.“6 Otázny však je charakter ich vzťahu. 

Išlo naozaj o romancu, o čom celé generácie čitateľov úspešne presvedčil Ľudo Zúbek? 

                                                 
6 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 18. apríla 1853. In DEMMEL, József. „... ale i tá láska 
ostala len platonickou”. Súkromný život Ľudovíta Štúra. In: Občianska spoločnosť 2011, č. 3. [online] Dostupné 
na internete: <http://www.magazinos.sk/OS/Archiv/Prezivame-krizu-rodiny/Dejiny-a-ludia/ale-i-ta-laska-ostala-
len-platonickou-Sukromny-zivot-Ludovita-Stura> 
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Historických prameňov, na základe ktorých by to bolo možné spoľahlivo určiť, 

nemáme dostatok. Ľúbostný charakter Štúrovho vzťahu k Adelke prvýkrát naznačil už Jozef 

Miloslav Hurban v liste napísanom v roku 1881: „Napokon zarezala sa mu do srdca Adela 

Ostrolucká, ale i tá láska, najbližšia cieľa, ostala pre chudáka len platonickou...“7 Avšak 

bližšie informácie o Adele Ostrolúckej, o ktoré sa mohol neskôr oprieť aj Ľudo Zúbek, 

pochádzajú až zo štúdie Heleny Turcerovej-Devečkovej z r. 1928. Turcerová však väčšinu 

informácií o Adelkinej osobe, jej výzore aj o vzťahu s Ľudovítom Štúrom čerpala 

od Adelinho synovca Mikuláša Ostrolúckeho, ktorý sa narodil až po jej smrti a osobne ju 

nepoznal. Súčasťou štúrovského kánonu a podkladom pre vnímanie vzťahu Štúra k Adelke sa 

tak stalo „legendárium rodiny Ostrolúckych“. Podľa Jószefa Demmela tak jednoducho 

nemáme o Adelke a jej vzťahu so Štúrom dostatok dôveryhodných historických prameňov.8 

Nemožnosť dokázať či vyvrátiť ľúbostný vzťah medzi ňou a Štúrom neznamená, že by 

Zúbkov koncept bol nutne nepravdivý. Je však potrebné tento moment pri vnímaní 

štúrovského príbehu mať na zreteli. 

 
Štúrova beletrizovaná podoba 
 

V prípade významných osobností často hrozí nebezpečenstvo, že pri interpretácii ich 

života a vlastností s istým časovým odstupom dôjde zámerne alebo podvedome k istému 

skresleniu. Toto riziko je ešte väčšie v prípade, že k deformácii skutočnosti dochádzalo už 

za ich života. Ľudový obdiv a úcta sa už potom neviaže ku konkrétnym fyzickým osobám, 

ale „vo väčšine prípadov k posmrtnému obrazu už nežijúcej osobnosti, ktorý má charakter 

konštruktu: vyprodukovala ho propaganda, vzdelávací systém, publicistika, umenie, 

historiografia či rodinná lektúra.“9 Peter Macho v tomto prípade hovorí o tzv. „druhom 

živote historickej osobnosti“. 

Fenomén „hrdinu“ je prítomný v živote mnohých skutočných osobností, ktoré sa 

hlboko zapísali do dejín jednotlivých národov či spoločenstiev. Čím významnejší tento hrdina 

pre dané spoločenstvo je, tým viac sa jeho nadobudnutá zidealizovaná podoba sa fixuje aj 

písomne a stáva sa podkladom pre ďalšie spracovanie. V prípade odborného výskumu, 

samozrejme, dochádza k prehodnoteniu jej výpovednej hodnoty, ale pre potreby umeleckej 

                                                 
7 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 17. mája 1881. Jozef M. Hurban Danielovi Slobodovi. 
In ORMIS, ref. 1, s. 341. 
8 DEMMEL, ref. 6. Treba však pripomenúť, že Demmel nemal veľkú snahu existenciu tejto romance dokázať. 
Na inom mieste zjednodušene konštatuje, že Turcerová a Ostrolúcky daný vzťah lásky doslova „vymysleli“. 
DEMMEL, Jószef. Kto bol Ľudovít Štúr? In Týždeň. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.tyzden.sk/casopis/10013/kto-bol-ludovit-stur/>. 
9 MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik v hlavách a srdciach. Fenomén národného hrdinu v národnej pamäti. 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 16. 
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tvorby sa neraz stáva priam historickým prameňom. Najmä v prípade beletristických biografií 

potom hrozí nebezpečenstvo, že sa rozdiel medzi skutočnosťou a legendovým spracovaním 

bude čoraz viac strácať. Je úlohou literárnej a historickej vedy, aby v rámci možností 

nezrovnalosti odhalila a ukázala. 

V prípade Ľudovíta Štúra, ktorého postava je predmetom interpretácie, je táto úloha 

sťažená aj tým, že už ani jeho súčasníci sa neostýchali ho idealizovať, čerpajúc z poetiky 

romantizmu, v ktorej bol tento postup považovaný za korektný. Ani ich svedectvá (aj 

nebeletristické – memoáre či korešpondenciu) nemožno teda považovať za celkom 

spoľahlivé. O to vzácnejšie sú niektoré dobové kritické postrehy, ktoré Ľudo Zúbek do svojej 

románovej charakteristiky nezaradil. Ich porovnávaním však možno dospieť k aspoň relatívne 

pravdivému obrazu Štúra a posúdiť, nakoľko sa autor najznámejšieho biografického románu 

o ňom od skutočnosti odchýlil. 

 
Vonkajšia charakteristika 
 

Nemáme veľa obrazového materiálu, podľa ktorého by bolo možné presne opísať 

Štúrovu podobu. Zachovala sa dagerotypická snímka členov slovenskej deputácie vo Viedni 

v marci 1849, na ktorej je Štúr zachytený spolu s inými národovcami. Z roku 1848 sa 

zachovala aj litografia srbského umelca Anastasa Jovanovića vytvorená zrejme podľa 

vizuálnej pamäti, ktorá sa však od neskorších portrétov značne odlišuje. V pozostalosti Janka 

Štúra sa našla asi najlepšia Štúrova zachovaná podoba – sólová litografia zrejme z roku 1850. 

Prvý portrét Ľudovíta Štúra bol namaľovaný až v roku 1861 českým litografom Františkom 

Kolářom. Zrejme ho možno považovať za blízky skutočnosti, pretože J. M. Hurban ho 

považoval za najlepší a najvydarenejší z dovtedajších portrétov. Z tohto obrazu 

pravdepodobne vychádzali všetky nasledujúce Štúrove podobizne vrátane najznámejšieho 

obrazu Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1872 zhotoveného pre Maticu slovenskú. 

Možno predpokladať, že aj autor Jari Adely Ostrolúckej mal k dispozícii túto 

obmedzenú zbierku obrazového materiálu. Okrem spomínaného však mohol vychádzať aj 

z opisov Štúrových súčasníkov, v ktorých sa zachovalo aj niekoľko viet dotýkajúcich sa jeho 

zovňajšku. 

V samotnom románe sa Štúrova podoba opisuje niekoľkokrát. V závere Adelka 

priznáva, že „Štúr bol pekný, ba poviem ti rovno, že som takého krásneho mužského ešte 

nevidela.“10 Táto jeho fyzická krása je v diele aj bližšie špecifikovaná: „Jeho mužskú krásu 

zvyšovala nakrátko pristrihnutá okrúhla brada tmavogaštanovej farby, obrubujúca celú tvár. 

                                                 
10 ZÚBEK, ref. 2, s. 223. 
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Jasný pohľad tmavých, hlbokých očí prenikal človekovi až do duše a pritom ustavične cítil 

v nich – aj keď ústa boli vážne – akýsi teplý úsmev, ktorý vlieval do človeka radosť 

zo života.“11 Kontrast medzi bledou tvárou a bokombradami a vlasmi (ktoré sú napriek 

čiernobielemu prevedeniu evidentné aj na podobizniach vytvorených počas Štúrovho života) 

zvlášť výrazne vnímala Evka Jonášová po Adelkinom pohrebe: „V obrube tmavogaštanových 

vlasov a brady vyzerala tá bledá tvár priam strašidelne.“12 Evkin dôraz na Štúrovu fyzickú 

krásu je zrejme daný jej tajnou zaľúbenosťou – tak si možno vysvetliť aj jej myšlienku počas 

olovrantu v Zemianskom Podhradí: „Ako sa Štúr načahoval po bábovke uprostred stola, 

všimla som si, že má krásne ruky s dlhými prstami, aké mávajú hudobníci.“13 

Čo o Štúrovom výzore povedali jeho súčasníci? V ich vyjadreniach možno nájsť 

dostatok potvrdení o Štúrovom príjemnom vzhľade, peknej postave a prísnom, ale láskavom 

pohľade: 

Daniel Lichard: „Štúr bol vysokej, kostnatej, mužsky peknej postavy, so zrejme 

cholerickým výrazom tváre; najmä však čierne oči, ukryté pod hustým obočím, prezrádzali 

oheň jeho ducha, keď ho nejaký zaujímavý rozhovoru pohol k čerstvejšej reči.“14 

Jozef Podhradský: „Štúr bol pekný človek, majestátnej postavy.“15 

Pavol Dobšinský: „...vysoká mužná postava, pozoru vážne prísneho, čela trochu – iste 

nad nepríležitou vravou – zakaboneného, s písacím perom v ruke...“16 

Viliam Paulíny-Tóth: „...voľačo vyše tridsaťročný, krásnej, vyšvihlej postavy, s tvárou 

milou a peknou, s geniálnym výrazom vznešeného ducha a čistého šľachetného srdca.“17 

Ostatné Zúbkove opisy Štúrovho zovňajšku sa týkajú jeho oblečenia pri rôznych 

príležitostiach, akými boli vystúpenie na sneme, bál v Grassalkovichovom paláci alebo aj 

počas bežného dňa. Zrejme viac ako samotného Štúra charakterizujú dobové zvyklosti 

a módu. Vždy však podčiarkujú jeho eleganciu, vkus a príjemné vystupovanie, čo možno 

považovať za jeho skutočné vlastnosti, ktoré sú potvrdené aj jeho súčasníkmi: 

Vystúpenie na uhorskom sneme: „Ešte nikdy som ho nevidela takého pekného ako 

v ten deň. Bol oblečený celý v čiernom. Slnko, ktoré sa lialo do dvorany velikánskymi 

oblokmi, odrážalo sa mu od vyleštených vysokých, ligotavých sár ako od zrkadla. Tesne 

priliehajúce nohavice a kabát so šujtášmi zdôrazňovali jeho vysokú, štíhlu postavu, ktorá v tej 

                                                 
11 ZÚBEK, ref. 2, s. 61. 
12 Tamže, s. 237. 
13 Tamže, s. 95. 
14 LICHARD, Daniel G. Ľudovít Štúr. In ORMIS, ref. 1, s. 159. 
15 PODHRADSKÝ, Jozef. Združenie slovenskej mládeže v Bratislave pod vedením Ľudovíta Štúra roku 1840 
a ďalej. In ORMIS, ref. 1, s. 188. 
16 DOBŠINSKÝ, Pavol [KUBÁNI, Ľudovít]. Suplikant. In ORMIS, ref. 1, s. 223. 
17 PAULINY-TÓTH, Viliam. Tri dni zo Štúrovho života. In ORMIS, ref. 1, s. 236. 



HISTORIA NOVA  10 

 53

chvíli mala v sebe čosi vznešené a vojensky rázne. Ako kráčal sálou, nadnášala sa okolo neho 

mentieka s červenou atlasovou podšívkou, prehodená voľne cez plece. Neviem, prečo mi 

práve farba podšívky tak utkvela v pamäti. Iste preto, lebo kombinácia farby čiernej 

s červenou vzbudzovala pri pohľade na neho taký radostný, povznášajúci dojem. Veď červená 

farba znamená radosť. A zo Štúra v ten deň priam sálala radosť. Ký div, že prešla aj 

na nás!“18 

Bál v Grassalkovichovom paláci: „Mal oblečený čierny frak a sivé nohavice a okolo 

krku širokú hodvábnu šatku sivej farby. Vyzeral veľmi strojne, ...“19 

K zmienke o módnom nákrčníku v tretej charakteristike sa viaže jedna zaujímavosť, 

ktorá prezrádza nie veľmi lichotivú Štúrovu vlastnosť: „Mal oblečený pekne ušitý belasý frak 

a tesne priliehajúce sivé nohavice. V ruke držal vysoký klobúk, takzvaný cylinder, podobného 

odtienku ako nohavice. Okolo krku mal hodvábny nákrčník holubacej farby, spätý pod bradou 

ozdobnou sponou.“20 Štúr bol síce vynikajúcim mysliteľom, ale v bežnom živote nebol veľmi 

praktický. Jeden z jeho prasynovcov, psychológ Ivan Štúr, v rozhovore spomína legendu, 

podľa ktorej si „nevedel zaviazať šatku, predchodkyňu dnešných kravát. Keď chcel vyzerať 

dôstojne, vždy mu ju musel zaviazať niekto iný.“21 To isté spomína Zlata Dônčová v inom 

štúrovskom románe (aj keď kvalitatívne značne slabšom) Panna Izabela: „Kalinčiak uväzuje 

Ľudovítovi nákrčník. To je odjakživa jeho robota, nepraktický Ľudovít si nevie uviazať 

ručník.“22 

 
Štúrov charakter 
 

Pri hodnotení Štúrovej osobnosti, ako je zobrazená v diele Jar Adely Ostrolúckej, 

musíme predovšetkým rozlišovať medzi hodnotením Evkiným a hodnotením Adelky. Evka 

Jonášová, rozprávačka príbehu, je vlastne médiom, prostredníctvom ktorého môže svoje 

postoje vyjadrovať samotný autor. Táto línia kopíruje myšlienky jednoduchého ľudu, 

pre ktorý Štúr predstavoval najväčšiu národnú autoritu, a rovnako tak jeho nadšených 

spolupracovníkov, najmä študentov. Adela Ostrolúcka, naopak, aspoň spočiatku predstavuje 

názory zemianstva, šľachty a príslušníkov iných národov, ktorí mali ku Štúrovi skôr 

odmietaný a kritický, prípadne ľahostajný postoj: „Tebe je ľahko. Pre teba znamená 

najdokonalejšieho mužského na svete. Dávaš sa unášať rojčením o ideáloch, o ktorých nám už 
                                                 
18 ZÚBEK, ref. 2, s. 159-160. 
19 Tamže, s. 169. 
20 Tamže, s. 61. 
21 Potomkovia slávnych: Štúr nikdy nenadával. In Život. [online] Dostupné na internete: 
<http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/101/potomkovia-slavnych-stur-nikdy-nenadaval.html> Informácia pochádza 
od J. M. Hurbana. HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. In ORMIS, ref. 1, s. 30. 
22 DÔNČOVÁ, Zlata. Panna Izabela. Bratislava : Mladé letá, 1963, s. 27. 
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niekoľkokrát kázal jeho brat kaplán Štúr. Ale ja pozerám na neho triezvo, tak ako väčšina 

ľudí, ktorí sa nestotožňujú s jeho ideálmi. Chápeš, ako to myslím?“23 

Adelka sa teda na Štúra dívala „triezvo“. Je potrebné pripomenúť, že pohľad Evky 

(čiže Zúbka – čiže Štúrových obdivovateľov) má od racionálnosti ďaleko. Takmer všetky 

Evkine hodnotenia Štúra sú založené na emocionálnom vzťahu k nemu: „Ach, vnučky moje 

radostné, vy neviete, čo pre nás znamenal, čím pre nás bol Ľudovít Štúr!“24 

„Štúr žil v našich predstavách ako človek, ktorý je vrcholom dokonalosti, na ktorom 

niet ani najmenšej škvrnky, bez jedinej slabosti a chybičky.“25 

„Bol to len obdiv, rojčenie, ktorým horeli vtedy všetky mladé srdcia slovenské.“26 

„Štúrova osobnosť ma natoľko vzrušila, že som bola celá preniknutá dojmom, ktorý 

vo mne zanechal rozhovor s ním. Aké tu rozmýšľanie? Je možné, že by sa Štúr niektorej žene 

nepáčil, že by mohla mať proti nemu nejaké výhrady?“27 

„Lenže Štúr bol v mojich predstavách a dievčenských snoch stelesnením národa, 

on bol jeho viditeľnou hlavou. Preto som sa na neho dívala s takou úctou, ktorá hraničila až 

so zbožňovaním. Prerástol v mojich očiach rozmery všetkých ostatných ľudí.“28 

Možno preto nedokázala Evka logicky uvažujúcu Adelku slovami presvedčiť 

o Štúrovej výnimočnosti. Táto inteligentná žena „kapitulovala“ až pri priamej konfrontácii 

s ním: „ ...ako na mňa zapôsobilo zoznámenie so Štúrom. Kdeže by som si bola pomyslela, 

že sa medzi Slovákmi nájdu aj takíto ľudia. ... nepoznala som medzi mladými ľuďmi, s ktorými 

som sa stretávala, ani jedného, ktorého by som si mohla vážiť.“29 

Postupom času si však aj Evka uvedomila svoju neobjektívnosť – alebo o svojej 

nestrannosti aspoň začala pochybovať: „Je možné, aby Adelka takto videla Štúra? 

Posudzujeme ho my všetci nesprávne? Zveličujeme jeho zásluhy, zastierame si skutočnosť? 

Alebo sa mýli Adelka? Nie, iste ho posudzuje tak ako ostatných ľudí – lenže zo svojho 

stanoviska.“30 

Postupom času dochádza k istej konvergencii oboch pohľadov. Adelka si k Štúrovi 

tiež buduje citový vzťah, naopak Evka, ktorá spoznáva aj iných ľudí a miesta, od časti svojho 

nekritického obdivu a zaľúbenosti upúšťa. Pravda, celkom sa ho zbaví až po Štúrovej smrti. 

                                                 
23 ZÚBEK, ref. 2, s. 65. 
24 Tamže, s. 55. 
25 Tamže, s. 55. 
26 Tamže, s. 57. 
27 Tamže, s. 65. 
28 Tamže, s. 69. 
29 Tamže, s. 222. 
30 Tamže, s. 68. 
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Oba pohľady – Evkin aj Adelkin – však spoločne vytvárajú obraz, ktorý sa snáď 

najviac blíži ku skutočnosti. Aká je teda Štúrova podoba v románe, a ako vyznieva jej 

konfrontácia so zápiskami Štúrových súčasníkov? Je Evkina fascinácia Štúrovou osobou 

neodôvodnená a naivná? 

 
Aký bol Ľudovít Štúr? 
 

Ešte predtým, ako budeme analyzovať jednotlivé aspekty Štúrovej povahy, treba 

povedať, že bol (aj pri všetkej nestrannosti a kritike) výnimočnou osobnosťou. Na tom sa jeho 

obdivovatelia zhodujú aj s kritikmi. Adelku si získal už pri prvom stretnutí: „Kdeže by som si 

bola pomyslela, že sa medzi Slovákmi nájdu aj takíto ľudia.“31 Ani ona nemohla odolať 

„mocnému čaru, ktoré vyžarovalo zo Štúrovej osobnosti a ktorým si tak podmaňoval všetkých 

ľudí...“32 To takéto svedectvo nenájdeme len v románovej podobe, ale aj v spomienkach 

Štúrových súčasníkov: „Štúr bol mimoriadny zjav tej doby. Vždy oduševnený ako prorok, plný 

základnej vedy.“33 Bez tohto čara by si napriek všetkým svojim dobrým vlastnostiam, 

vzdelaniu, okolnostiam nedokázal získať také množstvo ľudí a nadchnúť ich tak, že ho (aj 

jeho učenie) nasledovali po celý život. Musel to byť nesmierne charizmatický človek, s jasnou 

víziou, ale aj s potrebnými nástrojmi na jej realizáciu. 

Veľmi dôležitým faktorom v tomto smere bol jeho dar reči. Podľa mnohých 

svedectiev bol Štúr naozaj vynikajúcim rečníkom, ktorý si dokázal získať pozornosť 

a sympatie poslucháčov tak svojím zjavom a spôsobom vystupovania, ako aj presvedčivosťou 

argumentov a zapálenosťou. Aj na tomto sa Adelka s Evkou zhodujú. Podľa Adely 

Ostrolúckej „Štúr vie krásne rozprávať...“,34 podľa Evky „Štúr [...] hovoril hlasom 

vyrovnaným, no pevným, takže jeho slová cvendžali, ako keď kováč udiera mlatkom 

na nákovu.“35 Práve jeho mlčanie bolo najlepším dôkazom jeho veľkého utrpenia 

po Adelkinej smrti a pohrebe: „To strašné Štúrovo mlčanie bolo horšie než akýkoľvek slovami 

vyjadrený žiaľ. Mal vždy naporúdzi nesmiernu zásobáreň slov, všetko vedel nimi vyjadriť, 

vedel nimi nadchýnať, rozohňovať i rozochvievať, rozcítiť i rozplakať, uchlácholiť i upokojiť. 

Málokto mal takú čarovnú moc nad slovami ako on.“36 

Pravdepodobne táto vlastnosť bola jedným z dôležitých kľúčov k jeho úspechu. 

Vynikajúce verbálne schopnosti potreboval vo všetkých oblastiach svojej činnosti – ako 

                                                 
31 ZÚBEK, ref. 2, s. 222. 
32 Tamže, s. 70. 
33 PODHRADSKÝ, ref. 15, s. 181. 
34 ZÚBEK, ref. 2, s. 223. 
35 Tamže, s. 63. 
36 Tamže, s. 238. 
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profesor, politik, novinár, spisovateľ. Iste na tom má podiel aj dlhoročné štúdium a bohaté 

skúsenosti s vystupovaním na verejnosti. Do veľkej miery však táto schopnosť musela byť 

vrodená. Štúr sa totiž začal verejne angažovať už v pomerne mladom veku. Ako 20-ročný už 

prednášal históriu slovanstva na bratislavskom lýceu, ako 22-ročný sa stal Palkovičovým 

námestníkom. S Adelou Ostrolúckou sa (podľa tradičného datovania) zoznámil ako 31-ročný. 

Vo veku 33 rokov úspešne vystúpil na uhorskom sneme. Dosiahnuť takéto úspechy v takom 

mladom veku je skutočne pozoruhodné. 

O Štúrových výnimočných rečníckych schopnostiach svedčia aj jeho súčasníci: „Tak 

ohnivo, vrúcne a presvedčivo rečniť, ako to z prirodzenosti svojej prebodrej povahy a tiež 

podľa mnohoročného cviku vedel ideálny vodca vtedy nádejne prebudeného Slovenska, 

pravda, nikto z nás nevedel! Jeho výrečné slová, priamo vyzývajúce na činy, vlastenecký žiar 

dovnútra vzrušujúce, padali na úhor, dávno prahnúci po takej žiadúcej manne...“37 

Najhorlivejšími poslucháčmi Štúrových prednášok boli jeho bratislavskí študenti. 

Získal si ich ešte počas pôsobenia na evanjelickom lýceu (do roku 1843), ale najmä neskôr, 

keď sa uňho schádzali na tajných prednáškach a seminároch. Štúr mal k mládeži výnimočný 

vzťah. Uvedomoval si, že ona je novou generáciou, ktorá môže zmeniť beh dejín, ak bude 

mať dostatočne zvnútornené idey, za ktorými treba ísť: „Štúr sa stal námestníkom profesora 

Palkoviča a dušou Ústavu. Ej, ako sa vtedy rozhýbali stojaté vody národné! Ako vedel Štúr 

oduševniť mladých študentov, čo prišli do Prešporka zo všetkých končín Slovenska – mnohí 

ešte neuvedomelí a nejeden aj v cudzích vodách plávajúci. Štúr vedel dať všetkým spoločný 

cieľ.“38 Nie je to len fantázia Ľuda Zúbka, Štúrov vzťah k mladým potvrdzujú sami jeho 

bývalí študenti – Ján Francisci, Daniel Maróthy a i.: „Ľudovít zostane večne mladým mužom, 

večne výtvorom peknej mladosti, idealistom bez úhony, muž pritom veľkého činu, ktorý i keď 

rozum jeho váhal, duch sa k činu niesol, ... On sa obetoval celý mládeži a boh túto obeť jeho 

prijal, aniž je v našom pokolení kto, koho by tak ctila mládež ako Štúra.“39 Študenti ho 

milovali. Štúr mal vďaka svojej charizme na nich veľký vplyv a dokázal získať na svoju 

stranu. Ak niektorý spočiatku aj pochyboval, „...Štúrove prednášky vpravili ho do pravej 

koľaje.“1

40  Príčinou toho bola „...nekonečná láska nášho Ľudovíta k národu a k jeho nádeji – 

mládeži slovenskej...“1

41 

No Štúrov život nebol len prechádzkou ružovou záhradou. Na každom kroku ho 

stretali prekážky, neúspechy a sklamania. Bol však natoľko silný, že ho jednotlivé neúspechy 

                                                 
37 FRIČ, Josef Václav. Pamäti Josefa Václava Friča. In ORMIS, ref. 1, s. 270. 
38 ZÚBEK, ref. 2, s. 132. 
39 HURBAN, ref. 21, s. 9. 
40 FRANCISCI, Ján. Vlastný životopis. In ORMIS, ref. 1, s. 133. 
41 MARÓTHY, Daniel. Rozpomienky na dni peknej mladosti. In ORMIS, ref. 1, s. 195. 
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nedokázali zlomiť. Vždy našiel silu, aby pokračoval, a keď sa pokračovať nedalo, aby našiel 

inú cestu vpred. Keď mu zakázali prednášať na lýceu, začal vydávať Slovenské národné 

noviny. Stal sa poslancom na uhorskom sneme. Jeho húževnatosť a zásadovosť mu pomohli 

prekonať nepriaznivé okolnosti. Tieto vlastnosti boli jedny z prvých, ktoré zaujali 

Adelku: „Vážim si ľudí pevných zásad, aj keď s nimi nesúhlasím. Ide len o to, aby pri svojich 

zásadách vytrvali vo všetkých okolnostiach. ... Charakter človeka sa zoceľuje v tvrdých 

životných skúškach. Bola som presvedčená, že Štúr v nich obstojí.“42 A naozaj obstál. Námaha 

a povinnosti akoby mu ešte pridávali síl. Po zasadnutí Tatrína v roku 1847 Evka Jonášová 

o ňom poznamenala: „Akoby v ňom bolo ešte oveľa viac oduševnenia a chuti do práce. Pozná 

tento človek aj únavu a vyčerpanosť?“1

43 Za tento „úspech“ vďačil predovšetkým svojej 

pevnej vôli, ktorá mu dávala silu a pomáhala mu vytrvať aj v ťažkých situáciách. V istých 

kontextoch by sa dalo hovoriť až o asketizme: „Štúr bol človek prísnych zásad i ohľadom na 

zaopatrenie si majetku – a z tej príčiny žil náramne skromne!“1

44 

Rovnako prísny bol jeho názor na lásku a ženbu jeho spolupracovníkov. Prečo to tak 

bolo? Ako vysvetlenie sa ponúkajú rôzne názory, od Štúrovej údajnej homosexuality, až 

po jeho heroické presvedčenie o nemožnosti súčasne sa naplno venovať národu aj rodine. 

Pre prvý z názorov neexistujú dostatočné historické pramene.45 Pravdepodobnejším sa aj 

vo svetle jeho celoživotného presvedčenia o potrebe služby národu javí druhé vysvetlenie, 

ku ktorému sa v románovom spracovaní priklonil i Ľ. Zúbek: „Blaho môjho národa je mi 

nad všetky osobné výhody a záujmy.“ 1

46 Štúr a jeho žiaci si mali vybrať službu národu, a to aj 

za cenu osobnej straty. Spočiatku ho jeho sympatizanti nasledovali, ale postupne sa z tejto 

otázky stalo nepríjemné jablko sváru. Manželstvo/láska bola príčinou toho, že si prestal 

rozumieť s Hurbanom aj s Kalinčiakom. Napokon sa však Štúrova požiadavka ukázala ako 

prehnane tvrdá: „Šuhajci sa predsa poženili, mužský vek doniesol so sebou iné náhľady, 

matkanie mládeneckej snivosti prešlo vo vytriezvelú povedomú zaistnosť vôle...“47 

Jeho konfliktnosť či neústupnosť sa tak podpísala na zhoršených vzťahoch s jeho 

spolupracovníkmi. Kritika Samuela Štefanoviča je zjavne prehnaná (podľa doslovu 

V. Ormisa), no pravdepodobne obsahuje aj reálne jadro: „Nebolo opravdivej dôvery medzi 

členmi národnej rady vospolok. – Štúr nechcel nič dať zo svojich rúk; on, nekonečným 

sebavedomím uchvátený, prial si, aby všetko, čokoľvek sa dialo a podľa jeho ideálnej prírody 

                                                 
42 ZÚBEK, ref. 2, s. 78. 
43 Tamže, s. 141. 
44 ŠTEFANOVIČ, Samuel. Slovenské povstanie z r. 1848/9. In ORMIS, ref. 1, s. 308. 
45 DEMMEL, ref. 6. 
46 ZÚBEK, ref. 2, s. 99. 
47 KALINČIAK, Ján. Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča. In ORMIS, ref. 1, s. 152. 
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zdarne sa previesť muselo, z neho samého pochodilo a na jeho účet pripadlo!“48 Pohnútky 

mohli byť čisté – ako v tomto prípade snaha o jednotu a zomknutosť obrodeneckej generácie 

a o zachovanie tvorivých síl výlučne pre národ, no tieto ideálne predstavy často narážali 

na prozaickú skutočnosť. Je pochopiteľné, že Štúr zo svojich požiadaviek nemohol ustúpiť, 

ale v konfrontácii s požiadavkami iných dochádzalo niekedy k nepríjemným sporom. 

Objektívne však musíme spomenúť, že Štúr vždy neriešil tieto konflikty najlepšou cestou. Ján 

Kalinčiak, na ktorého sa Štúr hneval kvôli jeho básni Márii (Schröerovej), 

spomína: „So založením novín Štúrových mal som zostať pri nich spolupracovníkom, 

ale neviem prečo som upadol odrazu do neľúbosti Štúrovej, i prepustil ma a nechcel ma 

viacej.“49 – teda že konflikt sa vôbec neriešil a on vlastne nevedel, čo je jeho príčinou. 

Kalinčiak nebol jediný, kto sa so Štúrom nezhodol. Hurbanovi Štúr zazlieval, že sa napriek 

jeho odhováraniu oženil s Aničkou Jurkovičovou, čo v románe použil aj Ľudo Zúbek: „Preto 

nemôžem ani Hurbanovi odpustiť jeho manželstvo.“50 Rovnaký osud postretol aj Jána 

Francisciho či Jonáša Záborského, hoci v jeho prípade podnet vyšiel z jeho strany a príčina 

bola celkom iná ako v prípade Kalinčiaka, Hurbana a Francisciho. 

Ako už bolo spomenuté, základným Štúrovým problémom bol jeho idealizmus 

a nemožnosť úplne realizovať jeho predstavy v skutočnosti. Daniel Gabriel Lichard, jeden 

z najúprimnejších Štúrových kritikov, hovorí, že „Štúr bol, pokiaľ ide o myseľ, človek 

ideálov: pokiaľ ide o srdce, šľachetná, úprimná duša, ktorá ako sama statočne zmýšľala aj 

s celým svojím národom, aj s jeho jednotlivými členmi, tak nevedela ani statočnému 

presvedčeniu iných podkladať hanebné a nečisté pohnútky. ... Omyly a chyby ... pochádzali 

najviac z toho, že sa jeho ideály často nezrovnávali so skutočnosťou života...“51 

Napriek týmto vysokým požiadavkám na seba aj na iných však nebol povýšeneckým 

a namysleným človekom, ktorý by odmietal komunikovať s ľuďmi nižšej intelektuálnej 

úrovne. Evka Jonášová s prekvapením zistila, že „...veď okrem ,vysokýchʻ vecí národných 

zaujíma sa aj o najvšednejšie starosti prostého ľudu.“52 – keď sa jej Štúr spýtal na bežnú 

prácu jej otca – dedinského rechtora. „Odrodilstvo“ vzdelancov, ktorí zabúdali na svoj pôvod, 

len čo sa dostali do „vyššej spoločnosti“, považoval za veľmi škodlivé: „To je chyba mnohých 

našich vzdelancov, že len čo dosiahnu trochu vyššie postavenie, ... už sa ľudu odcudzia...“1

53 

Napriek svojmu vynikajúcemu vzdelaniu, inteligencii (o ktorej niet pochýb), kontaktom, 

                                                 
48 ŠTEFANOVIČ, ref. 44, s. 303. 
49 KALINČIAK, ref. 47, s. 147. 
50 ZÚBEK, ref. 2, s. 98. 
51 LICHARD, ref. 14, s. 160. 
52 ZÚBEK, ref. 2, s. 108. 
53 Tamže, s. 78. 
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ambíciám a postaveniu sa dokázal porozprávať s kýmkoľvek – či to bol duchovný, šľachtic 

alebo obyčajný sedliak: „Z toho, čo som doteraz o Štúrovi rozprávala, by sa mohlo zdať, 

že bol krasorečníkom, ktorý pri každej príležitosti rozprával len o veciach nevšedných 

a sviatočných. Takýto obraz by však nevystihoval Štúrovu ozajstnú povahu. Keď sa dal do reči 

so sedliakom na poli alebo s paholkom na dvore kaštieľa, človek by si bol myslel, že vyrástol 

v sedliackom dome, tak sa do všetkého rozumel. Neraz nám rozprával o svojich detských 

rokoch strávených v Zay-Uhrovci. A koľko zaujímavých príhod pospomínal zo svojich 

študentských čias prešporských! Ako sa vedeli popri vážnej práci na lýceu a v Ústave aj 

zabaviť pod viechou a zaspievať si slovenské piesne. Pri rozprávaní o žartovných príhodách 

a veselých študentských výčinoch sme sa s Adelkou dosýta nasmiali.“54 

Táto schopnosť súvisela s jeho láskavosťou a dobrosrdečnosťou, ktorá sa prejavovala 

najmä vo vzťahu k ľuďom, ktorých mal rád. Mimoriadne pekný vzťah mal napríklad k svojim 

súrodencom, najmä k jedinej sestre Karolínke: „Štúrova tvár, kedykoľvek sa obrátil 

ku Karolínke, akosi znežnela, zláskavela a jeho hlas pri rozhovore s ňou zvrúcnel. Mal svoju 

sestru veľmi rád a zo všetkých síl jej chcel život spríjemniť.“55 Tento fakt svorne potvrdzujú 

mnohí Štúrovi súčasníci – Karolínka prišla za Štúrom do Bratislavy a viedla mu domácnosť. 

Aj medzi jeho hosťami a študentmi bola veľmi obľúbená. Rovnako sa Štúr staral aj o svojich 

ostatných súrodencov – najmladšieho brata Janka si ako 11-ročného chlapca vzal k sebe 

do Bratislavy. Po smrti najstaršieho brata Karola sa presťahoval do Modry, aby sa postaral 

o jeho 7 sirôt. So Samuelom, kaplánom v Zemianskom Podhradí, mal tiež veľmi pekný vzťah. 

Azda vďaka nemu sa vlastne zoznámil s Adelou Ostrolúckou. 

 
Je tento pozitívny obraz Ľudovíta Štúra reálny? 
 

Ľudo Zúbek si vyberá predovšetkým jeho kladné stránky. Ťažko by sme našli nejakú 

jednoznačne zlú vlastnosť. Medzi vyjadreniami jeho súčasníkov však nájdeme aj nelichotivé 

hodnotenia. Uvedomujeme si, že je nutné ich brať s rezervou, lebo pochádzajú predovšetkým 

od ľudí, s ktorými mal Štúr konflikty. Najkritickejšie vyjadrenia pochádzajú od Jonáša 

Záborského, Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka a najmä od Samuela Štefanoviča, ktorého 

hodnotenia treba považovať až za prehnané a nenávistné. Napospol sa však Štúrovi vyčíta 

idealizmus a neschopnosť konfrontovať predstavy a sny so skutočnosťou, cholericko-

melancholickú povahu a prudkosť, ktorá ho privádzala do mnohých sporov. Viacerí 

poukazujú na jeho ľahkovernosť: „Štúr bol abstraktný idealista, sangvinický optimista, 

ale i pesimistický melancholik, k výrazu prichádzali pri ňom najmú tieto dve posledné povahy 
                                                 
54 ZÚBEK, ref. 2, s. 111. 
55 Tamže, s. 153. 
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zakaždým, keď mu na národnom poli prajný alebo neprajný chýr či ako fakt a či len ako 

nezaručený chýr prišiel do ušú.“1

56 Štefanovič túto ľahkovernosť spolu s jeho egocentrizmom 

považuje za príčinu stroskotania slovenského povstania: „Na týchto dvoch slabostiach: 

slávybažnosti a ľahkovernosti Štúra spočívajú základy nezdaru slovenského povstania...“57 

Údajné sebectvo a koncentrácia pozornosti len na seba je ďalšou zlou vlastnosťou, ktorú 

Štúrovi vyčíta najmä Štefanovič: „Idealistickej súc povahy ... on počiatok i zavŕšenie hľadal 

a videl len sám v sebe.“58 Podľa jeho názoru boli Štúrove vyjadrenia dokonca nenávistné 

a kruté, čo sa vôbec nezhoduje s obrazom, aký v priebehu rokov na základe svedectiev 

opačnej polarity vytvorila tradícia: „...Štúr a Hurban ... sa osopili na Ivanova [Štefanoviča] 

spôsobom im vlastným, o čom škoda by bola hovoriť; lebo kto znal Štúra a zná Hurbana, vie 

spolu hneď i spôsob ich rečníctva: zvysoka nadol, metanie gúľ a púm. Kto mal to nešťastie 

byť tam prítomným, nezabudol, lebo nemožno zabudnúť, čo nametali na Ivanova.“59 

Vyvstáva otázka, aká bola skutočná podoba Ľudovíta Štúra. Sú kritické ohlasy 

prehnané a nedôveryhodné, alebo ich Ľudo Zúbek ignoroval? Pravda bude zrejme niekde 

uprostred. Ako už bolo spomínané, o dôveryhodnosti negatívnych opisov (ale rovnako aj 

idealizujúcich) treba pochybovať. Na druhej strane, Zúbek písal biografický román národného 

hrdinu – a základnou charakteristikou podobných diel je, že nenarúšajú vžitý pozitívny názor 

na objekt písania. 

 
Záver 
 

Celkom objektívny a pravdivý obraz Štúra zo spomenutých príčin zrejme nemožno 

získať. Na základe opisov jeho súčasníkov však možno povedať, že to bol mimoriadne 

vzdelaný, rozhľadený, inteligentný a charizmatický človek. Výborné vzdelanie a dobré rečové 

schopnosti mu dávali dobré predpoklady na to, aby bol pri stretnutiach s ľuďmi úspešný. 

Dokázal si získať príslušníkov rôznych vekových a spoločenských vrstiev jednak svojím 

rečníckym umením, jednak láskavým a vľúdnym správaním. 

Ľudovít Štúr bol zásadový človek – prísny k sebe aj k iným. Najviac sa táto vlastnosť 

prejavovala v jeho postojoch k zábave a alkoholu, ale aj k láske a manželstvu. Napriek tomu 

nemožno povedať, že by bol nespoločenský človek. Jeho veľkou devízou bola zapálenosť, 

oduševnenosť pre veci, ktoré robil, tie však niekedy prerastali do idealizmu. Často však 

narážal na rozpor medzi ideálom a skutočnosťou, z ktorého plynuli mnohé nedorozumenia 

                                                 
56 Konflikty s Franciscim, Hurbanom, Kalinčiakom. FRANCISCI, ref. 40, s. 139. 
57 ŠTEFANOVIČ, ref. 44, s. 305. 
58 Tamže, s. 307. 
59 Tamže, s. 299. 
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s jeho spolupracovníkmi. Vyčítali mu márnomyseľnosť, slávybažnosť, ľahkovernosť, 

netrpezlivosť. 

Rovnako však platí, že Štúr bol originálny, sebaistý a šľachetný človek, ktorý miloval 

krásu a umenie a naplno žil pre svoje ideály, ktorým venoval všetky svoje sily. 

Záverečná myšlienka Štefanovičovej charakteristiky vyznieva napriek všetkej 

predchádzajúcej kritike veľmi povzbudivo: „Nasledujme Štúra v tom, v čom je 

nasledovaniahodný, a to: obetujme zmýšľaním, slovom i skutkom svoj život blahu národa, t. j. 

posväťme svoje pohodlie jeho službám tak ako on; chráňme a ctime si nadovšetko jeho 

skromnosť, vystríhaním sa od podlých výstupkov a skladajme obete k cieľom národným 

nepretržite tak ako on...“60 
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Characteristic of Ľudovít Štúr by his Contemporaries and by Adela Ostrolúcka 
 
Perception of important historical personalities is one of the constitutive elements of the collective 
(national) identity. Ľudovít Štúr, Slovak leader of crucial importance, undoubtedly belongs to the most 
important ones in our history. How was he perceived by his contemporaries, and how is he perceived 
nowadays? 
In my essay I compare two sources of the information. On the one hand, I analyse the anthology 
of contemporary Štúr´s characteristic, collected and published by Vladimír Ján Ormis in 1955, 
on the other hand Ľudo Zúbek's biographical novel Jar Adely Ostrolúckej [Spring of Adela 
Ostrolúcka], 1957. Even though this story is a fiction, it also contributes in Štúr's historical perception 
as a long-term part of the basic Slovak schools curriculum. 
Therefore I compare inner and outer characteristic of Ľudovít Štúr in Zúbek's fiction 
and in testimonies of P. Dobšinský, J. M. Hurban, D. Lichard, J. Francisci, J. Kalinčiak and others. 
Against this background, I have tried to reveal a real image of Ľ. Štúr and to identify the most popular 
mystifications connected to his personality. 
 
Keywords: Ľudovít Štúr (1815 – 1856), characteristic, hero phenomenon, mystification 
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Formovanie historickej pamäte o Ľudovítovi Štúrovi 
v Matici slovenskej v rokoch 1863 – 1875 
 
Rastislav Molda 
 

Keď 12. januára 1856 Ľudovít Štúr podľahol následkom strelného poranenia, ktoré 

utrpel na poľovačke v decembri predchádzajúceho roka, táto správa sa medzi slovenskou 

inteligenciou pomerne rýchlo rozšírila. Prispela k tomu jednak vzájomná korešpondenčná 

informovanosť slovenskej inteligencie, ako aj nekrológy v novinách. Štúrovu rodinu 

informovali hlavne národovci a jeho priatelia pôsobiaci v Modre, a to predovšetkým Ján 

Kalinčiak. Práve on listom upovedomil Ľudovítovho mladšieho brata Janka Štúra najskôr 

o postrelení a neskôr aj o úmrtí: „Napadol pekný biely sniežik hneď v noci na hrob jeho 

a zakryl ho svojou čistou rúškou; a matka zem ho privinula do lona svojho materského, a my 

siroty smútime, bolestíme nevediac, že mu tam lepšie ako na tomto chladnom, trápnom 

svete…”1 

Už samotný Štúrov pohreb uskutočnený 15. januára možno považovať za národné 

podujatie, na ktorom sa zúčastnili priatelia zosnulého a podľa dobových správ aj študenti 

odetí v národnom kroji i početný ľud všetkých stavov: „Pruvodní zástup, jak z měštactva tak 

i z vesničanu sestavajíci, byl hodně valný, též i více čestných duchovního a světského stavu 

osob ze vzdálenějších kraju se dostavil; – ano i krásna pleť z nejodlehlejších končin, 

při všeliké ostrosti zimy a pošmournosti sichravého počasí došlá, nechybovala.“2 Tento citát 

je z rozsiahlej správy uverejnenej v prílohe Světozor provládnych Slovenských novín 

vychádzajúcich vo Viedni, ktoré podrobne informovali o poslednej rozlúčke s Ľudovítom 

Štúrom. O výnimočnosti pohrebu informoval aj Daniel Lačný, človek, ktorý opatroval Štúra v 

posledné dni.3 Podľa Lačného: „Tak slávneho pohrabu nebolo od tej doby v Modre. Pred 

rakvou kráčali dvaja študenti, krížmo šable držiaci s nastoknutými na nich citrónmi; za nimi 

išla panna, nesúca veniec na tanieri; rakev nieslo 12 remeselníkov, 12 študentov a 12 

roľníkov zamieňavo; s oboch strán rakve niesli dvanásť horiacich fakieľ.“4 

Krátko po úmrtí začali jeho priatelia a kolegovia podnikať kroky, aby sa Ľudovít Štúr 

stal „plnohodnotnou“ súčasťou historickej pamäte Slovákov. Obávali sa, že sa naňho 

zabudne. Avšak Štúr už počas života pracoval na svojej mýtizácii. Tá bola založená 
                                                 
1 List Ján Kalinčiak Jankovi Štúrovi z 19. januára 1856. Citované podľa: [online] Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1055/Kalinciak_Z-korespondencie/5> [30.12.2015] 
2 Světozor. Slovenské noviny, 1856, č. 15, s. 9. Citované podľa: MAŤOVČÍK, Augustín – ŠIMKOVÁ, Ľudmila. 
Ľudovít Štúr. Biografické kalendárium a personálna biografia. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 82. 
3 ZAJAC, Peter. Paradoxy Ľudovíta Štúra. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5983> [30. 12. 2015] 
4 LAČNÝ, Daniel. Príspevok k životopisu Ľudovíta Štúra. In Slovenské pohľady, 1899, roč. 19, č. 1, s. 16. 
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na legendickom motíve kristologického utrpenia a vzkriesenia. Jeho jadrom je list Hurbanovi 

z 18. apríla 1853, ktorý Štúr napísal po úmrtí Adely Ostrolúckej: „My chitili sme sa do služby 

ducha, a preto preisť musíme cestu života tŕnistú.“5 V politických podmienkach vtedajšieho 

Uhorska, ani na základe rozvoja slovenského národného hnutia nebolo jednoduché formovať 

historickú pamäť o Štúrovi, no i napriek týmto okolnostiam sa vytvoril kánon, ktorý 

s minimálnymi obmenami pretrval dodnes.6 

Slováci, tak ako každá ďalšia národná komunita, si vytvorili a stále vytvárajú 

selektívnu skupinu osobností, ktorým sú pripísané úlohy zakladateľov národa, tvorcov, 

šíriteľov či podnecovateľov národotvorných aktivít. Národný kolektív ich velebí, vzdáva im 

úctu a to aj slávnosťami, ktoré uskutočňuje pri príležitostiach súvisiacich s ich životom 

a dielom. Národní velikáni sa pripomínajú aj prostredníctvom tlače, čím sa pomerne ľahko 

formuje pamäť o nich.7 Podobne to bolo i s formovaním pamäte o Ľudovítovi Štúrovi ako 

o národnom hrdinovi. Posmrtné formovanie obrazu národného hrdinu je: „súhrn obrazov 

a symbolov, ktoré tvoria, formujú a svojim spôsobom pestujú společensko-politickí dejatelia, 

publicisti, krásna literatúra, film, divadlo, organizátori verejných podujatí a zhromaždení, 

miestni rečníci i ústrední politici. Oslavy a pohreby osobností, aktivity ktorých tvoria kostru 

národného príbehu, sú ideálnym miestom a prostriedkom na posilňovanie národnej 

spolupatričnosti.“8 

S rozvojom historickej pamäte o Ľudovítovi Štúrovi je dôležité, aby bola známa jeho 

vizuálna podoba, teda aby sa do širšieho povedomia dostali jeho portréty, dagerotypie 

či litografie. Veď ľahšie sa nám pamätá na národných dejateľov, ktorí majú svoju tvár. 

Taktiež sa Štúrove vyobrazenia mohli stať súčasťou literárnych prác o ňom. Súčasne bolo 

potrebné, aby sa v historickej pamäti Slovákov vedelo o Štúrových skutkoch a životných 

peripetiách. To sa dalo pomerne ľahko docieliť práve prostredníctvom literárneho opisu 

vo forme biografie. Takto mala osoba, na ktorú sa spomína, svoju podobu a vedelo sa aj o jej 

činoch. Pre formovanie historickej pamäte majú svoj význam aj sochy či pamätné tabule, 

ktoré sa pri výročiach narodenia alebo úmrtia stávali pútnickými miestami. V podmienkach 

Uhorska, v druhej polovici 19. storočia, nebolo možné nechať postaviť príslušníkom 

slovenskej elity sochy, preto sa miestami spomienky stávali najmä cintoríny a hroby 

                                                 
5 ZAJAC, ref. 3. 
6 K tomu pozri viac: DEMMEL, Jozef. Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. 
Bratislava : Kalligram, 2015, s. 24-32. 
7 KODAJOVÁ, Daniela. Posmrtný život Ľudovíta Štúra. In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. Zborník 
z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. Modra: Modranská muzeálna 
spoločnosť a SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 2012, s. 222. 
8 Tamže, s. 223. 
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osobností. Aj preto bolo dôležité, aby mal Štúr dôstojné miesto posledného odpočinku, 

slúžiace aj ako pútnické miesto. 

Historička Daniela Kodajová v súvislosti s analyzovanou problematikou v publikácii 

Mýty naše slovenské výstižne napísala: „Ľudovít Štúr patrí u nás k politickým osobnostiam 

prvej garnitúry a ako taký má svoje miesto v učebniciach. Postavy z učebníc sú vždy 

vystavené nebezpečenstvu, že budú žiť svojím, akoby posmrtným životom.“9 Ambíciou tejto 

štúdie je snaha podať odpovede na otázky súvisiace so Štúrovým „posmrtným životom“ 

a jeho spojitosť s Maticou slovenskou. Chronologicky sme problematiku vymedzili rokmi 

1863 – 1875, teda do obdobia fungovania Matice. Avšak pre komplexnosť spracovania sme 

analyzované problémy sledovali pred rokom 1863, ako aj po roku 1875. Zamerali sme sa 

nasledujúce otázky: Akým spôsobom sa Matica slovenská v spomínanom časovom období 

pričinila o formovanie historického kánonu Ľudovíta Štúra do tej podoby, ako ho poznáme 

dnes. Druhou skúmanou otázkou bolo, akým spôsobom Matica slovenská v rokoch 1863 –

1875 prispela k formovaniu historickej pamäte o Ľudovítovi Štúrovi. Na načrtnuté otázky sa 

pokúsime odpovedať v troch oblastiach. Prvou je angažovanosť Matice pri tvorbe Štúrovho 

životopisu ako literárnej práce, ktoré mala slovenskej inteligencii priblížiť jeho život a dielo. 

Druhou časťou je zasadenie sa Matice pri tvorbe Štúrovho portrétu, ktorý si inštitúcia nechala 

vyhotoviť u maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Poslednou časťou je angažovanosť Matice 

pri tvorbe Štúrovho náhrobku na cintoríne v Modre. 

K téme historickej pamäte o Ľudovítovi Štúrovi už vyšla odborná publikácia,10 viacero 

vedeckých štúdií11 i populárno-vedeckých článkov.12 Táto štúdia si kladie ambíciu, na 

základe neznámeho archívneho materiálu z fondov Matice slovenskej, doplniť vyššie 

publikované výsledky. 

 
Dlhá cesta k jednému životopisu 
 

Biografia je dôležitým nástrojom pre poznanie životných peripetií osoby, ktorú 

opisuje. Častokrát ide o dôležitú osobnosť politického, kultúrneho, umeleckého či vedeckého 

zamerania, ktorej životné osudy sú zaujímavé, podnetné a dokážu ovplyvniť i nasledujúce 

                                                 
9 KODAJOVÁ, Daniela. Politický testament Ľudovíta Štúra? In KREKOVIČ, Eduard – MANNOVÁ, Elena – 
KREKOVIČOVÁ, Eva. Mýty naše Slovenské. Bratislava : Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, 
Sociologický ústav SAV, 2005, s. 110. 
10 MIHALKOVIČOVÁ, Beáta. Ľudovít Štúr a pamätné miesta. Bratislava : Dajama, 2014, 80 s.  
11 KODAJOVÁ, ref. 7, s. 222-244; DEMMEL, ref. 6, 368 s; KOMORA, Pavol. Prvý pomník Ľudovíta Štúra 
z roku 1872 v Modre. In Pamiatky a Múzeá, 2015, roč. 64, č. 3, s. 59-62. 
12 HRDLOVIČOVÁ, Sylvia. Hrob Ľudovíta Štúra v historickej pamäti národa. In Historyweb.sk. [online] 
Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hrob-ludovita-stura-v-historickej-pamati-
naroda#.VkBiWkvMLp4> [30.12.2015] 
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generácie. Práve preto sa autori biografií rozhodli sprístupniť životné osudy významných 

osobností širšiemu publiku. 

Po smrti Ľudovíta Štúra bolo z pohľadu formovania historickej pamäte potrebné 

a dôležité, aby jeho meno a skutky neupadli do zabudnutia. Rozhodujúcim bolo neustále si 

Štúra pripomínať, čo sa dalo pomerne jednoducho docieliť prostredníctvom poznania jeho 

života spracovaného v biografii. Už v roku 1856, keď Štúr zomrel, uverejnil Daniel Gabriel 

Lichard v prílohe Slovenských novín Světozor krátky životopisný náčrt.13 Mierne rozšírený 

text bol následne publikovaný aj v kalendári Časník na rok 1857,14 ktorý taktiež zostavoval 

Lichard. Dôležitosť Štúrovej biografie v kalendári podčiarkuje aj fakt, že zostavovateľ 

v úvode kalendára, pred titulnou stranou zaradil aj Štúrov litografický portrét od srbského 

umelca Anastasa Jovanovića (o diele a umelcovi viac nižšie). Novinár a vydavateľ Lichard 

vykreslil Štúra ako jedného z najviac zaslúžilých mužov o vzkriesenie slovenského národa. 

Autor svojím pomerne krátkym profilom načrtol schému životnej cesty Štúra (nezapracoval tu 

Štúrovo angažovanie sa v búrlivých rokoch 1848/49, ani jeho život po revolúcii), ktorá sa 

stala vzorom aj pre ďalšie rozsiahle biografie, a to hlavne pre prácu Jozefa Miloslava 

Hurbana. Lichard v texte nezobrazil Štúra ako výlučne vodcovskú osobnosť a ani jeho 

neomylnosť tu nie je samozrejmosťou.15 

Ďalšiu snahu o vznik rozsiahlejšieho Štúrovho životopisu z prelomu 50. a 60. rokov 

19. storočia možno pripísať Pavlovi Dobšinskému. V tom čase pôsobil ako profesor 

na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a súčasne vydával literárny časopis Sokol. Práve 

v tomto periodiku uverejnil výzvu, ktorou apeloval na priateľov a súčasníkov Ľudovíta Štúra, 

aby pripravili jeho životopis. Taktiež tu uverejnil aj výzvu na začatie finančnej zbierky, ktorej 

výsledkom malo byť postavenie pomníka Štúrovi na jeho hrobe. Dobšinského iniciatívu teda 

možno považovať za úsilie si „Štúra nielen pripomínať, ale cielene formovať pamäť o ňom 

ako o mužovi so zásluhami na národnom hnutí.“16 Dobšinský plánoval životopis publikovať 

v Sokole, avšak kvôli nezhodám v lýceu musel Banskú Štiavnicu opustiť a zastavil aj 

vydávanie časopisu. Na výzvu, ktorú v periodiku uverejnil, zareagoval jeden autor a poslal 

Dobšinskému text nazvaný Život a účinkovanie Ľudovíta Štúra. Autora sa nám doposiaľ 

                                                 
13 LICHARD, Daniel Gabriel. Ludevít Štúr (Nar. dne 28. října 1815. † 12. ledna 1856). In Světozor. Slovenské 
noviny, 1856, č. 9; LICHARD, Daniel Gabriel. Ludevít Štúr (Nar. dne 28. října 1815. † 12. ledna 1856). 
In Světozor. Slovenské noviny, 1856, č. 12. 
14 LICHARD, Daniel Gabriel. Ludevít Štúr. Nar. dne 28. října 1815. † 12. ledna 1856. Časník. In Domové 
pokladnice běh nový, 1857, roč. 2, s. 195-203. 
15 DEMMEL, ref. 6, s. 26. 
16 KODAJOVÁ, ref. 7, s. 225. 
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nepodarilo identifikovať a aj tento text je zatiaľ stratený, vieme o ňom len z posudku, ktorý 

naň napísal Ctiboh Zoch (viac nižšie). 

Od roku 1862 pokračoval vo vydávaní časopisu Sokol s podtitulom Obrázkový časopis 

pre zábavu a poučenie Viliam Pauliny-Tóth. Práve v prvom čísle, ktoré vydal, sa nachádza 

ďalší Štúrov krátky životopis, aj s jeho vizuálnym vyobrazením. Autorom textu je D. L. Č., 

ktorého identitu sa nám nateraz nepodarilo overiť.17 

Pri vzniku Matice sa aktívne angažoval aj už spomenutý Pavol Dobšinský. Stal sa 

členom prvého matičného výboru, aktívne na jeho zasadnutiach vystupoval18 a opätovne 

otvoril otázku Štúrovej biografie. Práve na prvom zasadnutí výboru 5. augusta 1863 

Dobšinský informoval, že na súbeh, ktorý vypísal ešte ako redaktor časopisu Sokol, „len 

jediný takýto životopis došiel.“19 Dobšinský navrhol, aby sa vypísala nová výzva s lehotou 

jedného roka, čo matičný výbor schválil. Na ďalšom valnom zhromaždení, v roku 1864, sa 

malo rokovať o nových životopisoch Štúra.20 Avšak, približne po 8 mesiacoch od vypísania 

výzvy (vypísali ju v auguste 1863), na štvrtom výborom zasadnutí Matice 6. apríla 1864, 

matičný tajomník Michal Chrástek v Dobšinského mene predložil spis Život a účinkovanie 

Ľudovíta Štúra. Ten prišiel ešte na prvú Dobšinského výzvu, publikovanú v Sokole. Autor 

predstavil Štúra ako slovenského vedca; učiteľa mládeže; redaktora novín, publicistu 

a spisovateľa; ako národovca či „rodu svojmu posvätného muža“; ako kresťana žijúceho 

a účinkujúceho podľa Krista.21 Výbor rozhodol, aby tento spis posúdil Ctiboh Zoch, ktorý 

svoj úsudok o diele predniesol na zasadnutí výboru 4. augusta 1864. Zochov štvorstranový 

posudok bol zamietavý a neodporúčal dielo publikovať.22 Na druhý deň sa konalo druhé valné 

zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré rokovalo aj o otázkach tvorby životopisu. Keďže 

Ctiboh Zoch neodporúčal publikovať spomínanú prácu a na výzvu Matice z minulého roka 

nikto nezareagoval, uzavrelo sa „vypísanie nového súbehu na životopis Ľ. Štúra a síce tak, 

aby lehota dodania práce [bola] dva roky, teda do augusta 1866.“23 Určila sa aj odmena 

pre najlepšiu prácu, ktorou malo byť 40 zlatých. Ako sa ďalej v zápisnici výboru píše, má 

„takto honorovaný životopis Ľ. Štúra vypracovaný býť vedecky, založený na dátach 

historických, so zvláštnim ohľadom na 20 ročnú časodobu, v ktorej Ľ. Štúr žil a pôsobil, 

                                                 
17 D.L.Č. Ľudevít Štúr. In Sokol. Obrázkový časopis pre zábavu a poučenie, 1862, roč. 1, č. 1, s. 21-23. 
18 Zápisnica I. zasadnutia výboru Matice Slovenskej. In Letopis Matice slovenskej, 1864, roč. 1, s. 37. 
19 Tamže. 
20 Tamže. 
21 Archív Matice slovenskej (ďalej AMS), fond (ďalej f.) Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., 
signatúra 126. 
22 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 126. 
23 Zápisnica druhého valného shromaždenia Matice Slovenskej, v Turč. Sv. Martine, dňa 3. augusta 1864 
vydržiavaného. In Letopis Matice slovenskej, 1865, roč. 2, s. 16. 
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sostavený poriadkom chronologickým a s odvolávaním sa na pramene.“24 Matičná správa 

mala o zámere informovať vo všetkých vtedajších novinách a literárnych časopisoch. Avšak 

ani o dva roky neskôr na výzvu nikto nezareagoval. Preto sa rozhodli výzvu predĺžiť ešte 

o rok.25 Nasledujúci rok sa situácia zopakovala. Na zasadnutí matičného výboru 6. augusta 

1867 sa opäť konštatovalo, že na vypísaný súbeh „podnes žiadanej práce nedošlo.“ Aj preto 

sa prijal návrh tajomníka Michala Chrásteka, aby dielo pripravil člen výboru Jozef Miloslav 

Hurban, „ktorý sa i s ochotou práci tejto podvolil.“26 Hurban sa pustil do dlhej a náročnej 

úlohy, ktorú sa mu v čase existencie Matice splniť nepodarilo. Životopis Štúra bol prvýkrát 

publikovaný až na stránkach obnovených Slovenských pohľadov, v rokoch 1881 až 1886. Ide 

o významné literárne dielo, ktoré zásadne formovalo historickú pamäť Slovákov o Ľudovítovi 

Štúrovi. Jozef Miloslav Hurban biografiu pomenoval prosto Ľudovít Štúr. Dielo je 

po formálnej stránke biografia, do ktorej autor zaradil aj väčšie množstvo pramenného 

materiálu (Štúrove listy, prejavy, články). Taktiež je možné životopis hodnotiť aj ako 

memoáre samotného autora o Štúrovi. Hurban sa pri koncipovaní práce nespoliehal iba 

na vlastnú pamäť, ale pracoval tiež so spomienkami iných Štúrových priateľov, spolužiakov 

a žiakov. Subjekt biografie je vykreslený ako neomylný vodca, ktorý svoj život zasvätil práci 

pre národ. Aj prostredníctvom tohto diela sa o Ľudovítovi Štúrovi vytvoril nemenný kánon, 

ktorý je platný aj v súčasnosti.27 

 
Štúrov portrét a budovanie národného panteónu 
 

Po smrti sa Ľudovít Štúr stal, v súvislosti s formovaním historickej pamäte o ňom, 

vyhľadávaným objektom obrazov. Viacero vizuálnych diel zachytávajúcich jeho podobu je 

takpovediac učebnicovo známych. Hlavne v 20. storočí vzniklo niekoľko portrétov Štúra 

(Ľudovít Štúr, autor Július Flache, obraz z 50. rokov 20. storočia; Ľudovít Štúr, autorka Viera 

Kraicová, dielo z roku 1956; Ľudovít Štúr ako jazdec, autor Gejza Kieselbach, obraz z roku 

1956) i obrazov s ním, ktoré pripomínali historické udalosti z národných dejín (Návšteva 

Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843 od Andreja Kováčika, 

obraz z roku 1925; Ľudovít Štúr na uhorskom sneme autora Gejzu Szalaya, dielo z roku 1950; 

                                                 
24 Zápisnica druhého valného shromaždenia Matice Slovenskej..., ref. 23, s. 16. 
25 Zápisnica štvrtého valného shromaždenia Matice Slovenskej, v Turčianskom Svätom Martine, dňa 
12. septembra 1866. vydržiavaného. In Letopis Matice slovenskej, 1866/1867, roč. 3/4, s. 109. 
26 Zápisnica XVII. zasadnutia výboru Matice Slovenskej. In Letopis Matice slovenskej, 1866/1867, roč. 3/4, 
s. 85. 
27 DEMMEL, ref. 6, s. 29-30. 
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Slovenskí dobrovoľníci v septembri 1848 od Martina Benku, obraz z rokov 1955-1956).28 

Tieto diela svoj predmet vyobrazovali neraz v súlade s historickým kánonom o Ľudovítovi 

Štúrovi, a tak stojí Štúr nebojácne na čele slovenských dobrovoľníkov, plamenne reční 

na uhorskom sneme či spolu so svojimi priateľmi absolvuje návštevu u básnika Hollého, 

ktorého ich generácia obdivovala, a ktorý podľa tradície odporúčal novokodifikovaný jazyk 

ako ten pravý pre národ. 

Počas života Ľudovíta Štúra vznikli jeho štyri vizuálne znázornenia. Jeden 

dagerotyp,29 jedna fotografia na slanom papieri a dve grafiky – litografie30. Práve technika 

zvaná dagerotypia ako predchodkyňa fotografie, ako aj fotografia na slanom papieri nám 

umožňujú vidieť reálnu Štúrovu podobu. Všetky ostatné znázornenia sú interpretáciou reality, 

ktoré nám neraz ukazujú romantickú podobu Štúra, ako si ju pamätáme 

zo slovenských bankoviek. Na dagerotype31 z roku 1849 zachycujúcom slovenských 

vyslancov k panovníkovi, sa Štúr ako mladý muž tretí sprava v hornom rade, pozerá priamo 

do objektívu, má prísny a odhodlaný pohľad a nielen hustú tmavú hrivu, ale aj bohaté fúzy 

a bradu. Je štíhly a pôsobí sebavedomo a rozhodne. Ďalším znázornením, ktoré zachytáva 

Štúra počas jeho života, je diplom zo Slovanského zjazdu v Prahe z roku 1848, na ktorom sú 

zobrazení najvýznamnejší účastníci podujatia. Autorom grafického listu je český maliar Josef 

Vojtěch Hellich32 a súčasťou diplomu je aj báseň Václava Hanku. Štúr je znázornený na ľavej 

strane diplomu. V roku 1848, keď sa stal Štúr poslancom uhorského snemu, vznikla aj 

litografia srbského umelca A. Jovanovića,33 ktorý znázornil Štúra podľa vlastnej vizuálnej 

pamäte. 

Posledným, považovaným za najvernejšie a najrealistickejšie znázornenie, je portrét – 

fotografia na slanom papieri – pravdepodobne z roku 1850, neznámeho autora. Práve toto 

vyobrazenie sa stalo predlohou pre ďalšie obrazy Štúra. V roku 1861 bol vyhotovený 

                                                 
28 Obrazy pozri v: KOMORA, Pavol. Ľudovít Štúr (1815-1856). Reformátor slovenskej spoločnosti. Bratislava : 
Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, 200 s. 
29 Technika nazvaná dagerotypia je prvou prakticky použiteľnou metódou fotografovania, ktorej využívanie sa 
datuje do roku 1839. 
30 Litografia (kameňotlač) je grafickou technikou (tlač z plochy) pre vytváranie grafických listov a ilustrácii 
do kníh, ktorá sa uplatňovala hlavne v 19. storočí. 
31 Autor dagerotypu nie je známy a podľa Márie Valovej tvorcami diela nie sú cisárski dvorní fotografi, bratia 
Angererovci. Pozri viac: VALOVÁ, Mária – ORAVEC, Peter. Nové poznatky o portrétoch Ľudovíta Štúra 
a Jozefa Miloslava Hurbana. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. In Knižnica, 2013, 
roč. 14, č. 10, s. 57. 
32 Josef Vojtěch Hellich (1807 – 1880) český maliar venujúci sa predovšetkým náboženským a historickým 
maľbám. Pracoval aj ako archeológ v Českém národnom muzeu, kde taktiež vytváral ilustrácie zbierok a to 
predovšetkým starožitných predmetov.  
33 Anastas Jovanović srbský litograf, ktorý bol v úzkom spojení s predstaviteľmi slovenského národného hnutia. 
Okrem portrétu Štúra približne v tom istom čase vytvoril aj portrét „druhého“ muža Jozefa Miloslava Hurbana. 
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pre Štúrov litografický portrét. Autorom je český litograf František Kolář,34 ktorý dielo 

vytvoril ako zákazku slovenských študentov vo Viedni. Litografia sa tlačila ako grafický list. 

Patrí k najznámejším Štúrovým portrétom a jej súčasťou je aj jeho podpis i citát: „My chytili 

sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“35 Práve z tejto Kolářovej 

litografie vychádzal aj Jozef Božetech Klemens, ktorý pripravil na žiadosť Matice slovenskej 

ďalší portrét Ľudovíta Štúra – olejomaľbu. Obraz bol súčasťou národnej svetlice, miestnosti, 

v ktorej sa pravidelne uskutočňovali valné a výborové zhromaždenia. Okrem obrazu Štúra 

mala Matica v národnej svetlici aj obrazy panovníka Františka Jozefa a jeho manželky 

Alžbety Bavorskej, ktorých autorom bol Peter Michal Bohúň.36 Obraz Ľudovíta Štúra bol 

súčasťou budovania národného panteónu v Matici, keďže k už spomenutým obrazom 

panovníka a jeho manželky pribudli aj nasledujúce: podobizeň Andreja Sládkoviča, autorom 

ktorej bol Klemens,37 obraz kanonika Juraja Tvrdého,38 ale aj busty básnika Jána Hollého 

a Jozefa Karola Viktorina.39 Nechýbali ani obrazy prvého podpredsedu Matice Karola 

Kuzmányho (kópia staršieho obrazu)40 a obraz prvého predsedu, banskobystrického biskupa 

Štefana Moyzesa. 

Vedenie Matice slovenskej štylizovalo spolok do podoby celoslovenskej národnej 

ustanovizne. Z tejto pozície budovalo kánon o Štúrovi, ktorého súčasťou sa stal aj nový 

romantický portrét. Genéza výtvarného diela je taktiež zaujímavá. S návrhom nechať 

namaľovať Štúrovu podobizeň a okrášliť ňou Národnú svetlicu prišiel člen matičného výboru 

Bedřich Baltík,41 v tom čase evanjelický farár v Liptovskom Svätom Mikuláši. Matičný výbor 

na zasadnutí 7. augusta 1872 poveril Viliama Paulinyho-Tótha, aby oslovil maliara 

a bývalého matičného výborníka Jozefa Božetecha Klemensa.42 Ten svoj umelecký talent 

preukázal už v minulosti. Portrétoval viacero príslušníkov slovenského národného hnutia, 

podľa jeho vizuálnych návrhov boli vytvorené memorandové šperky a pri zakladaní Matice 

slovenskej bol tiež činným, keďže je autorom matičného znaku. Na základe Klemensovho 
                                                 
34 František Kolář (1825 – 1894) český maliar, ilustrátor a grafik, pôsobiaci vo Viedni, kde mal úzke väzby 
na slovanských študentov. 
35 VALOVÁ, Mária. Obrazová galéria z fondu Ľudovíta Štúra v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice. In Knižnica, 2011, roč. 12, č. 10, s. 70. 
36 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 758. 
37 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 1856. 
38 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 2043. 
39 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 1700. 
40 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 2057; signatúra 2059. 
41 Bedřich (Fridrich) Baltík (1834 – 1919) náboženský spisovateľ, v čase svojho návrhu pôsobil ako evanjelický 
kňaz v Liptovskom Svätom Mikuláši. V prvej polovici 70. rokov 19. storočia obhajoval slovenské patronátne 
gymnázia i Maticu slovenskú. Neskôr sa stal vysokým cirkevným hodnostárom, od roku 1875 liptovským 
seniorom a od roku 1890 biskupom preddunajského dištriktu sídliaceho v Balassgyarmate. 
42 Zápisnica X. valného shromaždenia Matice Slovenskej, v Turč. Sv. Martine 7. augusta 1872 odbývaného. 
In Letopis Matice slovenskej, 1872, roč. 9, s. 84. 
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výtvarného návrhu bola pred prvým valným zhromaždením Matice slovenskej 3. augusta 

1863 postavená i slávobrána, pri ktorej v Turčianskom Svätom Martine vítali biskupa 

Moyzesa. S Maticou úzko spolupracoval počas celej doby pôsobenia, čoho výsledkom sú aj 

ilustrácie pre matičný Letopis. Klemens bol tiež aktívnym členom matematicko-prírodného 

odboru Matice slovenskej a do zbierky matičného múzea získal významné archeologické 

pamiatky. K jeho aktívnej matičnej činnosti prispelo i to, že od roku 1863 pôsobil 

na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde vyučoval matematiku, zemepis a kreslenie. 

Vďaka tomu bol v úzkom kontakte s bystrickými matičiarmi. Pauliny-Tóth v koncepte listu 

maliarovi Klemensovi,43 ktorý sa zachoval v Archíve Matice slovenskej, píše, že valné 

zhromaždenie 7. augusta 1872 prijalo návrh člena výboru Bedřicha Baltíka, aby matičná 

dvorana „ozdobená bola i obrazom nebohého výtečníka Ludevíta Štúra“. Umelcov honorár sa 

mal uhradiť zo základiny určenej na Štúrov pomník.44 Klemens neváhal a podľa litografie 

Františka Kolařa vytvoril olejomaľbu. Kedy presne bol obraz vyvesený v priestoroch Matice 

slovenskej sa nám nepodarilo verifikovať, no v auguste 1873 už v Národnej svetlici visel, 

čo dokladá aj ďalšia korešpondencia. Problém nastal s vyplatením honoráru umelcovi. 

Klemens sa listom v auguste 1873 obrátil na Viliama Palínyho-Tótha a urgoval vyplatenie 

honoráru, ktorý mu mal poslúžiť na cestu do Viedne, kde sa v roku 1873 konala svetová 

výstava.45 

Klemensov obraz Ľudovíta Štúra patrí dodnes medzi tie, ktoré najviac zafixovali 

Štúrovu vizuálnu podobu v historickej pamäti. Často sa stáva ústredným vizuálnym námetom 

obálok kníh o Štúrovi. Činnosť Matice bola v roku 1875 na základe uznesenia uhorskej vlády 

najskôr zastavená a neskôr bol spolok zatvorený. Matičný majetok na základe zákona 

prepadol v prospech uhorského štátu, a preto sa vynára otázka: Aký bol ďalší osud obrazu? 

Traduje sa, že obraz Štúra predstavitelia Matice „zachránili“, čiže ho niekto z priestorov 

Matičnej dvorany odniesol a ukryl. Ak sa na vec pozrieme z pohľadu platných uhorských 

zákonov, podľa ktorých matičný majetok prepadol v prospech štátu, možno povedať, že obraz 

bol „odcudzený“. 

 
Štúrov pomník v Modre a Matica slovenská 
 

Po prekvapivej a tragickej Štúrovej smrti bolo snahou slovenskej inteligencie postaviť 

mu minimálne dôstojný náhrobok. Príslušníci slovenského národného hnutia si uvedomovali 
                                                 
43 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 2055. 
44 Zápisnica X. valného shromaždenia Matice Slovenskej, v Turč. Sv. Martine 7. augusta 1872 odbývaného. 
In Letopis Matice slovenskej, 1872, roč. 9, s. 84. 
45 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 2494. 
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dôležitosť patričného ohodnotenia Štúrovho života, ktorým okrem náhrobku mohli byť aj 

sochy, pomníky či pamätné tabule. V druhej polovici 19. storočia sa v podmienkach Uhorska 

osobnosti, akou bol Štúr, pomníky či tabule stavať a odhaľovať nemohli. Nebolo to možné: 

„Ani krátko po smrti, ani k výročiam revolúcie 1848, ba dokonca ani v 90. rokoch 

19. storočia, kedy sa v Uhorsku v súvislosti s milenárnymi oslavami, mestá a mestečká, ulice 

a námestia pretekali v počte zorganizovaných slávností a odhalení svetských pomníkov, ktoré 

sa stávali novými dominantami miest.“46 Avšak už samotný Štúrov hrob mal ambíciu, 

obdobne ako to bolo v prípade miesta posledného odpočinku Jána Hollého na Dobrej vode,47 

stať pamätným miestom, kde by sa pri Štúrových jubileách stretávali Slováci. 

Ako sme už vyššie spomenuli, hlavným iniciátorom spomínania na Štúra bol Pavol 

Dobšinský. Ten aktivizoval slovenských národovcov, aby prispeli do zbierky na pomník, 

vyhlásenej a prezentovanej na stránkach časopisu Sokol. Aj napriek úsiliu Dobšinského 

i iných Štúrových osobných priateľov zostával hrob bez pomníka. Podľa dobových svedectiev 

bol jediným označením ružový ker. Na hrob ho zasadil národovec Vendelín Kutlík.48 

Podobne, ako to bolo v prípade Štúrovho životopisu, aj v prípade budovania 

náhrobného pomníka sa celá agenda po roku 1863 preniesla do správy Matice. Už pri vzniku 

Matice, počas tretieho výborového zhromaždenia, informoval iniciátor zbierky Pavol 

Dobšinský, že spravuje sumu v hodnote 300 zlatých, ktorú navrhol ešte dva roky úrokovať 

pod správou Matice. Výbor to po zákonnom prepísaní zbierky na Maticu odsúhlasil.49 

Do roku júna 1872, keď sa pristúpilo k realizácii stavby kamenného náhrobku, suma narástla 

na hodnotu 1322 zlatých 57 grajciarov, 1 dukát a 1 rubeľ.50 

Vedenie inštitúcie, najskôr prostredníctvom tajomníka Michala Chrásteka a neskôr 

pod vedením Viliama Pauliny-Tótha, iniciovalo spoločne s mestom Modra a tamojším 

slovenským a nemeckým evanjelickým a. v. cirkevným zborom stavbu náhrobku. Za Maticu 

úradné záležitosti viedol Pauliny-Tóth, ktorý komunikoval s Danielom Minichom, farárom 

v Modre. Práve miestny evanjelický farár informoval verejnosť o zložitej atmosfére vo svojej 

farnosti. V Modre pôsobil Ľudovít pomerne krátko a „iba“ ako súkromná osoba, vychovával 

deti svojho brata Karola. Karol Štúr bol v meste váženejšou osobou, pôsobil tu ako rektor 

gymnázia a ako farár slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru. Obaja boli pochovaní 

                                                 
46 KODAJOVÁ, ref. 7, s. 226. 
47 K tomu pozri viac: FORDINÁLOVÁ, Eva. Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí. Bratislava : 
Veda; TYPI Universitas Tyrnaviensis vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 2007, s. 15-35. 
48 KODAJOVÁ, ref. 7, s. 225. Pozri aj: PAVÚKOVÁ, Oľga. Pamätníky Ľudovíta Štúra v Modre. 
In Literárnomuzejný letopis, 1980, roč. 14, s. 202. 
49 Zápisnica III. zasadnutia výboru Matice Slovenskej. In Letopis Matice slovenskej, 1864, roč. 1, s. 49. 
50 DOBŠINSKÝ, Pavol. Pomník Ľudevíta Štúra. In Národnie noviny, 1872, roč. 3, č. 67, s. 3-4. 
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na miestnom cintoríne, vedľa seba, čo sa časom ukázalo ako nemalý problém. Modranský 

cirkevný zbor by radšej postavil pomník Karolovi, alebo jeden spoločný obom.51 Konštatoval 

to aj Minich, podľa ktorého Ľudovítov hrob nie je na peknom priestrannom mieste 

a bezprostredne vedľa neho je pochovaný jeho brat Karol. Ďalej sa v časopise Sokol vyjadril: 

„Ja by som sa už i o to postaral, aby cirkev modranská bola nebohému Karolovi pomník 

postavila, ale som to práve preto neurobil, žeby Ľudevítovmu pomníku ešte viacej miesta 

odňatô bolo“.52 Možno aj v dôsledku týchto okolností komplikovane riešiteľnej situácie 

ustúpila záležitosť s budovaním pomníka do úzadia. Na verejnosti, na stránkach tlače, sa 

objavila až o desať rokov neskôr. V roku 1871 sa v Národných novinách objavila kritika 

nedokončeného projektu: „...hrob prvého slovenského syna, [...] v ktorom tento veliký muž 

spočíva, neoznačuje ani len jednoduchý kameň, ani kríž, ba ani len drevený kôl. Keby 

p. Vendo Kutlík nebol zasadil naň ružový ker, možné, žeby sme už ani neznali, kde drahé 

zemské pozostatky nášho velikána spočívajú.“53 Po tejto kritike sa zintenzívnila aj činnosť 

matičnej správy, ktorá aktívne komunikovala s farárom Minichom.54 Matičný výbor 

na zasadnutí 17. mája 1872 určil komisiu v zložení Daniel Minich, Ján Jaromír Mayer a Peter 

Jamnický, ktorí mali zabezpečiť všetky právne, administratívne a technické úkony potrebné 

k osadeniu náhrobného kameňa. Autorom architektonického riešenia Štúrovho náhrobného 

pomníka, ako aj jeho zhotoviteľom bol prešporský kamenársky majster Franz Friegler. 

Z finančnej zbierky bolo vyčlenených 600 zlatých, ktoré poslúžili na úhradu prác a dopravu.55 

Osadenie pomníka sa uskutočnilo 26. novembra 1872 a železné mreže, ktorými bol náhrobok 

obohnaný, pribudli 6. decembra 1872. Pomník kamenársky majster navrhol do podoby 

novorenesančného obelisku, pričom celý náhrobok bol vysoký 9 stôp a 3 palce (približne 277 

cm). Na čelnej strane bol okrem mena nebožtíka aj dátum jeho narodenia (chybný dátum 22. 

október 1815) a úmrtia. V strede bol znázornený vavrínový veniec a v spodnej časti pomníka 

v kruhu slovenský znak – dvojkríž na trojvrší.56 

Zo zbierky iniciovanej Pavlom Dobšinským sa Matici v spolupráci so slovenským 

evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Modre po takmer 13 rokoch od prvotného známeho 

podnetu podarilo na hrob Štúra osadiť pomník. Pri jeho odhalení pravdepodobne neprebehla 

žiadna slávnosť, aspoň o tom historické pramene nehovoria. Menšia slávnosť sa uskutočnila 

                                                 
51 KODAJOVÁ, ref. 7, s. 225-226. 
52 MINICH, Daniel. Pomník Štúrov. In Sokol, 1860, č. 10, s. 84. 
53 DUNAJSKÝ, Ján. Od Dunaja. In Národnie noviny, 1871, roč. 2, č. 120, s. 4. 
54 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 1925; signatúra 1926; signatúra 2174. 
55 KOMORA, Pavol. Prvý pomník Ľudovíta Štúra z roku 1872 v Modre. In Pamiatky a Múzeá, 2015, roč. 64, č. 
3, s. 59. 
56 Tamže, s. 60. 
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nasledujúci rok počas Sviatku všetkých svätých. Pomník bol okrášlený a osvetlený lampami, 

železnú ohradu modranské ženy ozdobili girlandami, kvetmi a vencami. Tie pokryli aj celý 

hrob.57 

V súčasnosti má hrob inú podobu, pretože náhrobný areál bol zmenený v roku 1964. 

Na jeho zmenách sa intenzívne pracovalo už od roku 1947. Práce, ktoré zmenili výzor 

pietneho miesta, boli ukončené osadením novej sochy s názvom Slovenská jar na podstavec 

nad centrálnou mramorovou platňou hrobu Ľudovíta Štúra. Pôvodný náhrobný kameň bol 

spolu s ďalšími pomníkmi odstránený. Autorom nového pomníka je akademický sochár Jozef 

Kostka. Slávnosť odhalenia sa konala 26. júna 1964 a bola skromná. Socha Slovenská jar bola 

osadená predovšetkým z dôvodu nadchádzajúceho okrúhleho 150. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra.58 

 
Záver alebo záchrana cti 
 

Okrem vyššie predstavených aspektov formovania historickej pamäte o Štúrovi sa 

poprední predstavitelia Matice slovenskej postarali aj o zachovanie jeho „dobrého“ mena. 

Z vyzbieraných peňazí zaplatili Štúrovu dlžobu, ktorú zanechal u prešporského krajčíra 

Štefana Horníka. Ten bol známy ako autor slovenského národného nosiva.59 Horník po smrti 

Štúra peniaze požadoval od Ľudovítovho mladšieho brata Janka. Ten peniaze nemal a s týmto 

problémom sa obrátil na Jána Francisciho. V tejto súvislosti Francisci 16. decembra 1861 

kontaktoval iniciátora zbierky Pavla Dobšinského s prosbou o zaplatenie dlžoby 

zo spomínanej zbierky: “Náš nebohý Ľudovít Štúr zanechal u krajčíra Horníka v Prešporku 

konto na 212 zl. 22 kr. v striebre. Horník tie peniaze požadoval od Janka Štúra, Janko ale ich 

zaplatiť, trebárs chcel, nemohol. Obrátil sa teda ku mne, aby vyhľadal dáky prostriedok česť 

Ľudovítovu zachovať. Ja som najskôr myslel na zbierku: ale mi tu napadlo, že tých taxandi už 

i tak mnoho, a že krem toho podľa porekadla najlepšie kone najviac šibeme. Prišla mi potom 

Tvoja zbierka na pomník na myseľ; a ponevač česť Ľudovítovu zachovať je najvďačnejší 

pomník preňho, hovoril som i predtým, i teraz vo Viedni s našincami, ktorých jedna myseľ je 

tá, aby sa táto dlžoba zo zbierky na pomník zapravila. Prosím Ťa teda, aby si tie peniaze 

zo zbierky spomenutému Štefanovi Horníkovi, krajčírskemu majstrovi v Prešporku, čím skôr 

odoslal, mne o tom príležitostne poručil a v poštách to na spôsob česť Ľudovíta šetriaci 

                                                 
57 V Modre. In Národnie noviny, 1873, roč. 4, č. 137, s. 3. 
58 HRDLOVIČOVÁ, ref. 12. 
59 Pozri reklamu v časopise Sokol: Sokol. 1862, roč. 1, č. 7, s. 248. 



HISTORIA NOVA  10 

 75

spomenul.”60 Aj tento „problém” prevzala po roku 1863 do svojej kompetencie Matica 

a snažila sa ho vyriešiť.61 Zo zbierky na pomník bola vyčlenená suma vo výške 264 zlatých. 

Peniaze boli krajčírovi vyplatené 28. septembra 1865,62 čím sa vyrovnal dlh a „očistilo“ 

meno. 

Počas dvanásťročnej existencie sa vedenie Matice slovenskej snažilo viacerými 

aktivitami formovať pamäť o Štúrovi. Okrem vyššie spomenutých sa v Matici uskutočnila aj 

prednáška o Ľ. Štúrovi.63 Vedenie dalo podnet na zozbieranie dokumentov o ňom a taktiež sa 

staralo o jeho pozostalosť.64 Z peňazí celonárodnej zbierky na Štúrov pomník, ktorá sa 

nevyčerpala, poskytlo vedenie Matice štipendiá slovenským študentom. Matica slovenská 

mala v svojich zbierkach aj pušku,65 ktorou sa Štúr v decembri 1855 postrelil. Tú však niekto 

ukradol a páchateľa sa nepodarilo odhaliť. 

 
 
 
A Formation of the Historical Memory about Ľudovít Štúr in Matica slovenská 1863 –1875 
 
This study aims to explain a formation of the historical memory about Ľudovít Štúr in actual 
conditions Matica slovenská had been functioning under in years 1863-1875. Establishment 
of the institution conmemorated Štúr by having his potrait painted to decorate its representative room; 
the institution also participated in erecting a commemorative gravestone as well as publishing Štúr's 
biography. Due to these activities, Štúr's image emerged within the historical memory and has lasted 
until today. 
 
Keywords: Ľudovít Štúr (1815 – 1856), historical memory, Matica slovenská (1863 – 1875), 
                    biography, visual depiction, gravestone 
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60 List Jána Francisciho Pavlovi Dobšinskému z 16. decembra 1861. In ELIÁŠ, Michal. Listy Jána Francisciho 2 
(1851-1902). Martin  : Matica slovenská, 2004, s. 47-48. 
61 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 656; signatúra 657; signatúra 658. 
62 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 658. 
63 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 1860. 
64 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 1698. 
65 AMS, f. Matica slovenská (1857) 1863-1875 (1912) I., signatúra 2344. 
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Život a zdravie ohrozujúce okamihy v živote Ľudovíta Štúra 
 
Peter Podolan 
 

V živote každého človeka sa nájdu okamihy, v ktorých sa ocitol v ohrození života či 

aspoň zdravia. Niekedy súvisia celkom prirodzene s vykonávanou činnosťou, ľudia 

vykonávajúci primárne nebezpečné zamestnania však netvoria majoritu spoločnosti. Inokedy 

ide o viac-menej náhodné, o to nebezpečnejšie prípady. Aj keď tu nechceme rozoberať teóriu 

náhody, či skôr súbeh najrozličnejších faktorov, ktoré sa v istom čase stretnú v jednom bode, 

je zrejmé, že vždy existujú isté predpoklady a štatistické možnosti, často posilnené 

voluntaristickým prístupom, zvlášť ak tento stojí v protiklade s opačne pôsobiacimi silami. 

Časť vonkajších faktorov ako limity klímy, počasia, imunitného systému, šírenie infekcií 

vírusového či bakteriálneho pôvodu, civilizačné choroby, dopravu a pod. pritom často 

nemožno vedome ovplyvniť, na rozdiel od mnohých atribútov, kde zohráva hlavnú úlohu 

ľudská vôľa. V tomto príspevku si pripomenieme škálu situácií, ich dôvodov i dôsledkov, 

ktoré mohli takýmto spôsobom ohroziť život či zdravie Ľudovíta Štúra. Pretože zdroje 

ohrozenia a jeho prekonávania mali často podobné činitele, zdôrazňujeme dopredu, že nejde 

o pokus o heroizáciu jeho osoby v zmysle jeho tzv. kánonu.1 

                                                 
1 Problém kanonizácie osobnosti Ľ. Štúra je zbytočným evergreenom slovenskej spisby o Štúrovi. Prizmaticky 
(1956!) – „Nesmie byť našou snahou aprioristicky si Štúra pričesávať, robiť z neho modlu, mŕtvu figúrku alebo 
vyumelkovanú bábiku, keď vieme, že to bola postava, ktorá tak neohrozene búrala starý svet a usilovala sa 
o jasnejšie horizonty budúcich čias. Dosť bolo okolo Štúra jednostranného nekritického modlárčenia i rovnako 
jednostranného nekritického odsudzovania, dnes je konečne čas, aby sme sa pokúšali o také podanie Štúra, aké 
mu v dejinnom súvise patrí.“ AMBRUŠ, Jozef. SÚČASNÍCI O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI. Rozpomienky, 
zprávy a svedectvá... In Slovenská literatúra, 1956, roč. 3, č. 3, s. 363-364. Odhliadnuc od životopisných textov 
o Štúrovi z pera Jozefa Miloslava Hurbana (dodnes faktograficky nenahraditeľných) a dobového vyznenia 
spracovávania portrétov (ktoré korelujú s prezentáciou Štúra v jeho vlastnej korešpondencii), v odbornej spisbe 
(!) za posledných cca 100 rokov k vyslovene pozitívnej deformácii Štúrovho obrazu vlastne nedochádzalo. 
Dobové a aktuálne poňatia (čechoslovakistické videnie, puritánske konfesionálne obmedzené videnie Slovenskej 
republiky 1939 – 1945 a etablovanie sa marxistickej ideológie) obraz iste ovplyvnili. Až na málo výnimiek tieto 
práce nemali poznámkový aparát, čo zhoršuje určenie parentácie niektorých tvrdení. S obrazom odbornej spisby 
je mylne zamieňaný okrajový až extrémistický pohľad v patetickom duchu, ktorého genéza je však známym 
všeobecným fenoménom odlišných náhľadov odborníkov a (často neveľmi vzdelanej) spoločnosti. Ďalším 
bodom až apriórnej zámeny, ktorý však nemá primárne nič spoločné s odbornou spisbou (!), je virtuálny obraz 
Štúra v podobe (národného) symbolu. Tento je projektovaný skutočne pozitívne, s analógiou kristologických 
motívov a vskutku predstavuje ideálny vzor. Aj táto poloha je však potrebná, pretože v súčasnosti nielen 
slovenské politické elity jednoducho za morálne vzory súdny človek pokladať nemôže, avšak spoločnosť 
a mládež pre aspoň možnosť „ideálneho“ vývinu (v sférach morálky, nesebeckosti, sebavzdelávania, tolerancie 
a pod.) pozitívne vzory potrebuje. Ich relativizácia potom z ľudí vytvára niečo, čo nemožno považovať za ľudské 
v zmysle humanity a de facto stojí za degradáciou týchto prvkov, čo je možné dobre vidieť na úrovni kultúry 
a života dnešnej doby. V historickej vede treba so Šafárikom a Palackým pripomenúť kritickú zásadu „Padni, 
komu padni!“, no v širšom horizonte antropologickej sumy zase sledovať názor „neprajného“ Samuela 
Štefanoviča: „Nasledujme Štúra v tom, v čom je nasledovania hoden...“, „no koriť sa otrockým spôsobom 
a bezvýnimočne osobnosti jeho – bolo by práve to najohavnejšie zneuctenie opravdových zásluh jeho!“ 
ŠTEFANOVIČ, Samuel. Slovenské povstanie z roku 1848/49. [1886] In DOHNÁNY, Mikuláš – ŠTEFANOVIČ, 
Samuel D. Slovenské povstanie 1848 – 1849. Bratislava : Tatran, 1988, s. 220, 215. 
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Prvé písomne doložené vážne ohrozenie Štúrovho života sa odohralo v roku 1828, 

v čase jeho štúdia na gymnáziu v Rábe (Győr). Na študentskom „priváte“ u debnára Františka 

Raka sa so spolužiakom a rodákom z Uhrovca – Jánom Kišom delili o spoločnú posteľ. Štúr 

dostal v noci silnú horúčku, blúznil a po záchvate spolubývajúceho poprosil – o víno. Kiš, 

ktorý sa najprv v strachu z vyčíňania spolubývajúceho skryl pod posteľ, sa obliekol, zobral 

veľký maľovaný krčah na vodu a vyrazil do pivnice domáceho, kde natočil víno. „Ľudovít, 

priložiac k ústam smädným krčah, napil sa hodne, načo zaspal a spal tri týždne s pretŕhaním 

sa zo sna krikom: „Janko, daj mi vína!“ Spolubývajúci sa o Štúra príkladne staral – vždy keď 

sa napil, dlho spal. Hoci ich profesor Leopold Petz (1894 – 1840) po absenciách Štúra 

navštívil a zavolal lekára, študenti pokračovali po svojom: „Lekár prišiel a predpísal batérie 

liekov, ale po odchode jeho Ľudovít rozkázal mi lieky von vyliať, čo som ja aj svedomite 

vykonal a pokračoval som s kúrou vínovou, až Ľudovít celkom ozdravel. Mne podivná táto 

kúra zostane naveky tajomstvom.“2 

Ďalšie nebezpečenstvo pobytu predstavovala rieka Rabča (Rábca) v blízkosti domu, 

kde bývali – žiaci sa sem chodili kúpať i člnkovať. Pri jednej takejto ceste člnom na ostrov 

Pinyéd (Pinnyéd, dnes časť mesta Győr) sa stretli s loďkou žiakov katolíckeho gymnázia, 

ktorá sa prevrhla a zo siedmych žiakov sa päť utopilo. Táto príhoda znamenala koniec 

člnkovania.3 „V tento rok tušim navštívil na Vacatie svojho ujca niže Rábu obydleného, 

kde ho potkala tá nehoda, že pretekajúc sa s inými chlapci spadol z kona a zamrel. Kamaráti 

ho dlho museli kriesiť až ho rozobrali.“4 

Viacero situácií sa spája s pobytom Štúra v Prešporku (Bratislava), kde žil takmer 20 

rokov (1829 – 1848), s krátkymi pobytmi mimo. V podstate bez presného datovania zostala 

príhoda, ktorú zachytil J. M. Hurban: „Napadli ho raz večer traja juráti haraburdácki 

a chceli s ním na Panenskej ulici (Nonnenbahn) začať potržku Ľudovít Štúr privolal prvému, 

oprúc sa o svoju palicu „Mit akar?“ To s takým výrazom a s tak brnivým „akar“, že sa 

                                                 
2 HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. In ORMIS, Ján V (ed.). Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Rozpomienky, 
zprávy a svedectvá. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, s. 14-15. Domnienka E. 
Kowalskej, že v prípade „kúry“ ide o odraz liečiteľskej praxe rodiny Zayovcov a prostredia Uhrovca je 
neudržateľná a čisto špekulatívna. Víno jednak slúžilo ako základný liečebný prostriedok už od staroveku, 
objavuje sa v liečebnej praxi v podstate neustále. Súčasne, ak by šlo o známy „regionálny“ recept, Štúrov 
spolužiak Kiš pochádzajúci z rovnakého prostredia by sotva javil taký údiv nad opísanou metódou liečby. 
KOWALSKÁ, Eva. Audiatur et altera pars: Vzťahy a prepojenia rodiny Zayovcov a Štúrovcov. In MACHO, 
Peter – KODAJOVÁ, Daniela a kol. Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život, dielo a doba verzus historická 
pamäť. Bratislava : VEDA, 2015, s. 40. 
3 HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. [online] Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/1> 
4 [PAULINY, Ladislav.] Niektoré data k životopisu Lud. Štúra. VONGREJ, Pavol. Neznáme listy a dokumenty 
Ľudovíta Štúra. In Literárny archív 1965. Martin : Matica slovenská, 1965, s. 78. 
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chlapom odnechcelo ďalej jednať s Ľudovítom naším, a odbehli.“5 Juráti – študenti 

prešporskej právnickej akadémie a absolventi bez úradu, ktorí často najmä pre šľachtickú 

príslušnosť silne vnímali svoju nadradenosť, najmä po opojení alkoholom často obťažovali 

chodcov v meste; Štúr bol navyše známy svojimi proslovanskými postojmi. Ak by k potýčke 

došlo, skončila by pravdepodobne bitkou. Takýchto situácií bolo isto viac.6 

Na jeseň roku 1834 i na jar 1835, po návrate do Prešporku, bol každopádne Štúr 

zdravý a plný energie, čo najmä v nasledujúcich rokoch jeho života nebolo automatickým 

postulátom.7 

Koncom roku 1837 množstvo aktivít, ktoré si vzal na svoje plecia, ovplyvnilo ťažké 

ochorenie, z ktorého sa dostal vďaka pomoci blízkych a lekárov.8 „...zatím byl sem asi tři 

týdne nebezpečně nemocen, a již již chvátal jsem k bránám věčnosti, ale Bohu díka uzdraven 

jsem: genius Slávie probudil a povolal mě zase k životu z choroby mé. Měloť to býti zapálení 

plíc, jenž sem sobě z namáhání dle slov lékaře přitáhnul, zač nyní na pozoru se míti musím.“9 

Týmto lekárom bol hlavný mestský lekár Prešporku Gottfried Mayer (1800 – 1867?): „– ale 

vytrhnul mne z nebezpečí Dr. Mayr přišedší ke mně co posel blaha: buď mu díka za to ode 

mne! Měl sem padnouti do zapálení plíc, což sem z mnohého namáhání dle výpovědi lékařovy 

dostati měl: přešlo již všecko,...“10 Vyliečilo ho „...včasné puštění žíly...“11 Ochorenie Štúra 

pripravilo o časť úspor na chystanú cestu do Berlína.12 Zotavovanie sa pretiahlo až 

do začiatku roku 1838.13 Zdravotný stav Štúra na prelome rokov 1837/1838 bol skutočne 

vážny a možno povedať, že ho celoživotne ovplyvnil. 

Začiatkom roku 1838 oslavovali zvlášť maďarskí študenti výročie nedávnej 

študentskej vzbury.14 Pretože študenti – Slovania sa odmietli zúčastniť osláv, čo maďarská 

strana pripisovala najmä Štúrovmu vplyvu a údajnej protimaďarskej ideológii, okrem udaní 

                                                 
5 HURBAN, ref. 2, s. 18-19. 
6 „jeho moralita a duchovné víťaztvo bol tŕň v očiach maďarónskych haraburdákov a preto mu i hrozilo viac ráz 
nebezpečenstvo osobných urážok, nepočítajúc nesčíselné denunciácie a priekorizne všakovakého druhu.“ Tamže, 
s. 51. 
7 List Ľudovíta Štúra neznámemu [Karol Modrányi st.] z 16. novembra 1834 a list neznámemu [Jozef ...] 
z 19. marca 1935. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra I. 1834 – 1843. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1954, s. 15, 30. (ďalej iba Listy I) 
8 HURBAN, ref. 2, s. 51; pozri aj list Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi z 27. júna 1838. Listy I, 
s. 151. 
9 List Ľudovíta Štúra Karolovi Boleslavovi Štorchovi z 2. januára 1838. Listy I, s. 134. 
10 List Ľudovíta Štúra Ctibohovi Zochovi z 26. decembra 1837. Listy I, s. 131-132, 446. 
11 List Ľudovíta Štúra Boleslavínovi Vrchovskému z 17. januára 1838. Listy I, s. 139. 
12 „Zde sem nic nezhospodářil, ba ještě hotových 100 zl. v. č. z předdavku nemaje tak říkaje žádných hodin 
a na mou nemoc sem strovil.“ List Ľudovíta Štúra Boleslavínovi Vrchovskému z 15. júna 1838. MATULA, 
Vladimír (ed.). Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky. Bratislava : Národné literáne centrum – Dom slovenskej 
literatúry, 1999, s. 18. (ďalej iba Listy IV) Zlatý vídeňského čísla = konvenčná mena. 
13 List Ľudovíta Štúra Ctibohovi Zochovi z 24. februára 1838. Listy I, s. 141. 
14 O študentskej vzbure koncom roku 1836 a začiatkom roku 1837 pozri HURBAN, ref. 3, (kap. IV). 
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a sťažností mu opäť hrozilo nebezpečenstvo bitky. Šírili sa „... povesti zastrašujúce, že ho 

kameňom v noci, keď študovať bude, čo známo bolo každému, okaličia; áno striehnuté bolo 

po ňom večerom...“ Slovenskí a srbskí študenti preto vo dne v noci strážili dom, kde býval, 

a dokonca ho sprevádzali aj na prechádzkach. Situácia sa vyriešila sama, keď najväčších 

výtržníkov vylúčili zo škôl, iných z konviktu („internát“) a vodcu maďarskej študentskej 

spoločnosti odvolali.15 Štúr opísal udalosť podobne, no forma útoku mala podobu skutočného 

atentátu – v pláne bolo prebodnutie dýkou, zastrelenie či zabitie cez okno hodeným 

kameňom.16 

Nedávno prekonané vážne ochorenie, príliš aktivít a stále zaujatie duševnu prácou boli 

na Štúrovi viditeľné ešte pred jeho odchodom na štúdiá do Halle. Po prázdninovom návrate 

do Uhrovca v júli a auguste 1838 sa jeho rodičia zhrozili – bol iba kosť a koža, matka sa 

vážne obávala, že sa zo štúdií už živý nevráti. Pri rozlúčke s rodinou a priateľmi 

na Kňazovom vrchu pri Uhrovci to azda tak mohol vnímať aj Štúr.17 Liečil sa oddychom 

v prírode, výletmi do hôr,18 no po príchode do Halle bol jeho stav stále nedobrý. Aj nemeckí 

profesori pobadali jeho zanedbávanie tela a prílišné prepínanie duševnej stránky (čo je dodnes 

neduhom duševne pracujúcich ľudí). Štúra poslali za psychológmi a lekármi, ktorí mu 

odporučili dodržiavanie zdravej miery pri štúdiu, no najmä „pravidelné gymnastikovanie“, 

šerm, jazdu na koni, časté prechádzky a cestovanie. Okrem toho si Štúr obľúbil i streľbu 

z pištole na terč. Úspešne sa zotavil a spomínané úkony sa stali aj neskôr jeho obľúbenou 

kratochvíľou a po návrate ich zavádzal aj u študentov v Prešporku.19 

Na druhej strane holdoval „intelektuálnym“ zlozvykom – fajčil20 a pil kávu – 

„pozdejšie veľmi na to navykol, tak že o pár rokov skrz mnohé pitie kávy do nemoce upadol.“ 

                                                 
15 HURBAN, ref. 2, s. 51-52. 
16 „Mezitím rozlíceni tito, chtějíce i Slovaky nešťastné učiniti nazmýšleli všeličeho jak chlapeckého tak 
zlomyslného zvláště proti mně. Chtěli mě obžalovati, že mládež hubím vštěpuje jim nenávist proti Maďarskému 
jazyku a Maďaromannie počínáním, že proti Maďarům všelico mluvím, že proti vládě učím a nebezpečné zásady 
přednáším, že my zpěvy nebezpečné máme a s Rusem držíme. Odtudto vidíš, že zlomyslnost jejich dosáhla 
nejvyššího stupně. Měli v předsevzetí na mne dáti prosební list nejprvé před Professorát, potom před Convent, 
na to před vládu neb na consilium. Dále učinili návrh mě dýkou probodnouti někde večer, neb přestřeliti, potom 
zase mi okna vytlouci, aby mě čtoucího kamenem usmrtili. Ovšem z tohto nič se nestalo; žalovati na mě nemohli, 
nebol byly to jejích hloupé a zlobivé vymyslky, anť Slovan žádný s nimi neobcuje; uškoditi mi jináče nemohli an 
80 Slovanů spojených nade mnou bdělo, ba! dům můj kdy nejtužší zima byla strážili, aby okna vytřískana 
nebyla.“ List Ľudovíta Štúra Ctibohovi Zochovi z 24. februára 1838. Listy I, s. 142. 
17 HURBAN, ref. 2, s. 53. 
18 List Ľudovíta Štúra Karolovi Boleslavovi Štorchovi z 30. júna 1838; list Ľudovíta Štúra Michalovi 
Miloslavovi Hodžovi z 27. júna 1838. Listy I, s. 155; 152. 
19 HURBAN, ref. 2, s. 55-56; ŠTÚR, Ján. Rozpomienky na Ľudovíta Štúra. In ORMIS, ref. 2, s. 106. 
20 „Slovenský doháň, ktorý obstarával jeho verný druh Ctiboh [Zoch], arómou svojou verne pomáhal fantázii 
jeho...“ HURBAN, ref. 2, s. 30-31, 65. Pozri napr. aj listy Ľudovíta Štúra Ctibohovi Zochovi z 13. novembra 
1846, 4. marca, 9. marca a 2. mája 1847. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra II. 1844 – 1855. 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956, s. 151, 159, 160, 164. (ďalej iba Listy II) „Poriadne vrece uhorského 
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Iba ťažko si možno predstaviť – „...a tušim sa nikdy nekúpal.“21 Štúr neobľuboval tvrdý 

alkohol, nanajvýš pivo či víno,22 a stravoval sa veľmi striedmo.23 

Už na ceste domov zo štúdia v Halle Štúra postihla nehoda na odchode z návštevy 

u rodiny Pospíšilovcov v Hradci Králové: „bol sa nešťastne skĺzol zo schodov a porúchal si 

ruku. Ošetrovaný bol za dlhší čas rodinou touto šľachetnou veľmi starostlivo; takže skoro sa 

zotavil.“24 Pritom sa celý poudieral.25 Stalo sa to 16. septembra 1840.26 Pár dní po zranení 

síce písal „...k štěstí mému rány předce nejsou hluboké“, no list bol napísaný cudzou rukou, 

teda diktovaný; veľavravný je aj prípisok „Nemoha pravicí hýbati podepsal sem se levicí“ 

O Štúra sa starala Mária Pospíšilová a v rodine našiel dobré zázemie, pretože napriek úmyslu 

rýchlo cestovať do Uhorska zostal v ich dome. „Již kolikráte sem chtěl vyjižděti z Hradce, 

než boje sem aby snad nějakým uderením a raněné mé pravice do nebezpečné neupadl 

nemoci, [...] pozůstal sem, až by něco lépe bylo s ránami mými.“27 Začiatkom októbra Štúr 

písal. „Ale ruka má jest raněna skrz nešťastný pád přes celé poschodí v Královéhradci, 

a posud ještě nevyhojena, pročež mi to [písanie] zdlouhavě jde a šetrnost při jejím pohybování 

jest velice potřebna. Napíši tedy jen co nejpotřebnější jest.“28 Ešte 6. novembra vyjadril 

nádej, že „[r]ána na pravici se již snad brzo zhojí,“29 V čase návštevy českých priateľov 

v Prešporku 20. mája 1841 mal Štúr už ruku zrejme v poriadku, aj keď si Bohuslava Rajská 

myslela opak.30 

Od roku 1841 sa začal boj o existenciu slovanského ústavu a tiež Katedru reči 

a literatúry československej, kde sa Štúr etabloval iba pred krátkym časom. Protislovenský 

prístup pod taktovkou ideológie Karola Zayho mal silné zastúpenie na konventoch 

evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Štúr iste trochu nadnesene napísal: „O Kolláru 

                                                                                                                                                         
tabaku, ktoré je každému k dispozícii v redaktorskej izbe, uspokojuje všetky ich požiadavky luxusu.“ PRÖHLE, 
Heinrich. Z cisárovej krajiny. In ORMIS, ref. 2, s. 229. 
21 [PAULINY], ref. 4, s. 79. 
22 HURBAN, ref. 2, s. 74; ŠTÚR, ref. 19, s. 107-108. 
23 „On obyčajne veľmi skromne, chudobne žil; spokojný býval s raňajkami skromnými, z pohára mlieka 
záležajúcimi, s veľmi skromným obedom v hostinci a s večerou, pozostávajúcou z ovocia a žemle.“ Tamže, 
s. 119; HURBAN, ref. 2, s. 12, 33. Vrcholom luxusu bývala klobása a pivo. Tamže, s. 31, 47. 
24 HURBAN, ref. 2, s. 57-58. 
25 KOPP, Ferdinand. Slovo o „slove“ p. Launera. In ORMIS, ref. 2, s. 230; [PAULINY], ref. 4, s. 79. 
26 MAŤOVČÍK, Augustín. Ľudovít Štúr. Kalendárium života a diela. 1815 – 1856. Námestovo, Martin : 
Informačné centrum Námestovo, Slovenská národná knižnica, s. 56; pozri listy Ľudovíta Štúra Jaroslavovi 
Pospíšilovi z 15 a 18. septembra 1840. Listy I, s. 184, 186. 
27 List Ľudovíta Štúra Jaroslavovi Pospíšilovi z 18. septembra 1840. Listy I, s. 186-187. 
28 List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi z 2. októbra 1840. Listy I, s. 187. 
29 List Ľudovíta Štúra Jaroslavovi Pospíšilovi z 6. novembra 1840. Listy I, s. 194-195. 
30 „Štúr nabídl mně rámě, na kteréž zdráhala jsem se zavěsiti vědouc, že si byl ruku v Králové Hradci zlámal 
a že dosud zahojena nebyla. Mé zdráhání však nespomohlo ničeho, žertem prohodil, že mu ji úplně zahojím, když 
ruku na ni vložím...“ RAJSKÁ, Bohuslava. Z let probuzení. Diel I. Paměti a korrespondence Bohuslavy Rajské 
z let 1839 – 1844. V Praze : Vydavatel a nakladatel J. Otto, 1872, s . 57. Pozri aj SOJKOVÁ, Zdenka. Zápisky 
Bohuslavy Rajskej. In Literárny archív 1965. Martin : Matica slovenská, 1965, s. 157-163. 
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jistě  bude rokováno na sněmu a o mně snad také, ač vlastenci maďarští prvé tuším ještě 

skoupati dýku v mé krvi se hotují, Zay ale předce par humanité mi jen vyhnanství ustanovil 

(!).“31 

Štúra tiež silne zasiahlo, keď sa musel rozlúčiť s jedným zo svojich snov – pevne sa 

usadiť na Katedre reči a literatúry československej a získať tu post profesora. Koncom roku 

1843 mal byť chorý práve v kritické dni odvolávania z postu.32 Zákaz prednášania, odtrhnutie 

od mládeže a jeho vynútený odchod z katedry ho dostal do stavu ohrozujúceho zdravie: „Tri 

dni ani z bytu nevychodil, zrazený, skormútený, temer cele bez jedla zostával.“33 Dokázal to 

však prekonať a venoval sa ďalším projektom. 

List z roku 1844 odhaľuje chronické ochorenie Štúra, ktoré je veľmi bežné aj medzi 

dnešnou populáciou – hemoroidy. „Ochorelí som a preto na [Tv]oje pozvaňje ňeprichodím. 

Zlatá žila ma silno trápi, v Braťislave bi som sa zase zatvoriu a ja pred šetkím iním te[ra]z 

potrebujem silnuo pohibuvaňje a čerstvuo povetrje. Pozorujem, že nápadi preklatej tej ňemoci 

z roka na rok su silňejšje, preto musím sa na pozor vzjať i čo možnuo k navráťeňú muojho 

zdravja urobiť. Tam v tej Braťislave ma šetko dusí a uš som vzdichau po víletu z ňej, z toho 

hňjezda, kďe ma uš naposledi skoro šetko trápilo. [...] ...pospiechau bych domou do čistjeho 

horskjeho povetrja...“ Zároveň bol náchylný na prechladnutie: „Ňeskám prší, každou 

prechladnuťje mi velice škodí, čakám uš tu na jasňejší, peknejší [čas = počasie].“34 

Jedným z úspechov Štúra sa stalo povolenie pre Slovenskje národňje novini. Po dlhom 

boji za jeho získanie (od 1841) sa úspech dostavil až začiatkom roka 1845. Spolu s Hurbanom 

bol po licenciu vo Viedni zrejme 14. februára 1845.35 Na spiatočnej ceste sa museli na člnku 

previezť cez rozbúrený Dunaj – Štúr pevne veril, že sa mu nič nestane práve v okamihu, 

keď už mal povolenie konečne pri sebe.36 

Po zasadnutí Tatrína v Čachticiach 9 – 10. augusta 1847 Štúr s priateľmi 

pravdepodobne navštívil známeho liečiteľa Fraňa Madvu.37 Mohol sa tu poradiť o svojich 

                                                 
31 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Václavovi Staňkovi z 22. septembra 1841. Listy I, s. 263. 
32 GOLÁŇ, Karol. Borba o Štúrovo námestníctvo. In GOLÁŇ, Karol. Štúrovské pokolenie. Výber z diela. 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964, s. 131. 
33 ŠTÚR, ref. 19, s. 109. Inak to bola Štúrova typická reakcia na problémy. 
34 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 3. júla 1844. Listy II, s. 53-54. 
35 VYVÍJALOVÁ, Mária. Slovenskje národnje noviny. Boje o ich povolenie. Martin : Osveta, 1972, s. 152. 
36 ŠTÚR, ref. 19, s. 109. 
37 „V Čachticiach dohovorili sme sa viacerí, ktorí poberali sme sa domov na horné strany, že pôjdeme 
do Uhrovca navštíviť Štúrových rodičov a odtiaľ do Rudna k farárovi Madvovi, v ten čas vychýrenému i zďaleka 
hľadanému lekárovi, s ktorým chorľavý Ctiboh Zoch chcel sa poradiť a lieky vypýtať. [...] V Rudne navštívili sme 
Madvu. Ctiboh Zoch sa s ním radil o svojich neduhoch. Madva ho preskúmal, predpísal mu akési lieky, radil piť 
dobrú tokajčinu a zakázal mu fajčiť. Potom Madva pozoroval každého v prítomnosti všetkých, zvlášte z tvári 
a z očú usiloval sa uhádnuť zdravotný stav. Mne poprizeral sa do tvári a do očú a povedal: „Vám len zlaté 
oriešky chybia.“ Od Madvu prišli sme do Prievidze...“ FRANCISCI, Ján. Vlastný životopis. In FRANCISCI, 
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chronických ochoreniach a problémoch – podrobnosti stretnutia ani jeho exaktné doloženie 

však nepoznáme. 

V rokoch 1847 – 1848 po vystúpeniach na uhorskom sneme bol Štúr tŕňom v oku 

maďarským radikálom (hlavne snemovej mládeži) – „...terorizmus panuje v Bratislave, ako 

po Štúrovi sliedia juráti a kdejaké podivné, zúfalé existencie...“38 Prebehlo viacero stretov 

s týmito ľuďmi s charakteristikou: „pod kepeňom ukryté bodáky a surovo fanatický výraz 

na tvári, ako i huhlavé reči.“39 Terčom útoku sa Štúr stal už 27. novembra 1847.40 

Od potýčky ho potom 13. marca 1848 zachránili bratislavskí mešťania a študenti.41 Zrejme aj 

preto Hurban napísal: „On už nemal tam čo hľadať viacej a bolo aj nebezpečné pre neho 

osobne sa zúčastniť na debate.“42 Priatelia na neho naliehali, aby sa nevystavoval 

nebezpečenstvu počas posledných dní snemu.43 Štúr však nemienil ustupovať ľuďom, 

o ktorých nemal vysoké mienenie („...idúc so Štúrom len strmo pozrieme na tú chásku opilú, 

tiahne ďalej.“), konečne ich útoky považoval za cielené s úmyslom umlčať jeho proslovenský 

hlas.44 Hovoril: „Veď ja hotový som dnes za svoj národ zomrieť, [...] ale biť a rvať sa po 

                                                                                                                                                         
Ján. Vlastný životopis – Črty z doby moysesovskej. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, 
s. 135-136. Francisci ho síce nemenoval, ale je pravdepodobné, že tu bol vtedy prítomný. Rovnako by sa 
k tomuto stretnutiu mohla viazať i anekdota o liečení národa Štúrom a Madvom, ako ju zachytil Viliam Pauliny-
Tóth. PAULINY-TÓTH, Viliam. Fraňo Madva. In ORMIS, ref. 2, s. 163. Porovnaj MAŤOVČÍK, ref. 26, s. 104; 
ORMIS, ref. 2, s. 390. O Madvovi pozri bližšie: MALINOVSKÁ, Nora. Z dejín ľudového liečiteľstva 
na Slovensku: František Madva (1786 – 1852). In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. [online] Bratislava : 
Stimul, 2014, s. 87-94. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8.pdf> 
38 HURBAN, ref. 2, s. 87. Podobne (vzťahujúc sa však pravdepodobne k roku 1844): „Štúra mali tam 
v Bratislave na očiach nielen polícia, mešťanosta a cenzor, ale aj dobrovoľní pandúri maďarizmu a fanatickej 
premrštenosti maďaromanov, ktorí boli mu vždy v pätách a stretali ho, len čo z domu vykročil.“ Tamže, s. 66. 
Pozri aj GOLÁŇ, Karol. Slovenské povstanie roku 1848 v denníku Andriju Torquata Brlića. In Bratislava. 
Časopis pro výskum Slovenska a Podkarpatské Rusi, 1935, roč. 9, s. 399. 
39 DOHNÁNY, Mikuláš. História povstania slovenského z roku 1848. In DOHNÁNY – ŠTEFANOVIČ, ref. 1, s. 41. 
40 „V Sobotu keď  som iš jeu  zo  sednice ma juráť i  hrozňe at takuvali .  To je  hroznuo 
beťárstvo.  Ale  som si  ja  už porjadki  porobiu .“ List Ľudovíta Štúra Augustovi Horislavovi Škultétymu 
z 30. novembra 1847. AMBRUŠ, Jozef (ed.). Listy Ľudovíta Štúra III. Dodatky. Bratislava : Vydavateľstvo 
SAV, 1960, s. 56, 180-181. (ďalej iba Listy III) O výčinoch jurátov pozri aj: Preβburg. In [Augsburger] 
Allgemeine Zeitung, 1847, č. 363 (29. 12. 1847), s. 2903. 
41 Podľa svedectva Petra Kellnera Hostinského: „...po poslednej – dňa 13. marca – držanej reči proti okrádaniu 
kráľovských miest o ich hlasy juráti boli takí rozkatení, že za pätami jeho išli z paloty inzultujúc ho posmešnými 
výkrikmi, a len tej okolnosti, že sme sa viacerí tiež dostavili – študenti, my z redakcie a dajedni mešťania, 
Kulčický, Horník a iní – ktorí sme čakali na Ľudovíta, a čestitajúc mu za reč, vítali sme ho a pojali medzi seba, 
je čo ďakovať, že nestala sa mu urážka.“ HURBAN, ref. 2, s. 89. 
42 Tamže, s. 85. 
43 Tamže, s. 86. Hurban zachytil poradu u seba doma v Hlbokom. Tamže, s. 86-90. 
44 Študenti Samuel Ormis, Ján Kozelnický a Viliam Šulek náhodou v Petržalke vypočuli 16. marca 1848 
rozhovor medzi Kazimírom Tarnóczym – nitrianskym poslancom uhorského snemu a Lajosom Kossuthom 
„Medzi inými rečami spýtal sa Tárnoczy: „Čo urobíme so Slovákmi?“ Na to odpovedal Kossuth: „Treba ulapiť 
Hodžu, Štúra a Hurbana a bude po Slovákoch“. Tieto slová nás prekvapili, preto sme mlčky sa obrátili a bežali k 
Štúrovi a zdelili sme mu, čo ho očakáva. On sprvu sa nechcel vzdialiť z Prešporka, ale na dohováranie mládeže 
dal sa nahovoriť a tak ho jedni vyprevadili von s mesta, iní zostali doma na stráži, čo ho hľadať budú. V noci 
skutočne prišla polícia ho hľadať, ale on už bol za hranicami.“ ORMIS, Samuel. K životopisu Ludevíta Štúra. 
In VONGREJ, ref. 4, s. 80. Rozhovor sa v takejto forme síce mohol odohrať, ale pri otázke tvrdého stíhania 
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uliciach s beťármi nezodpovednými, to predsa len nemôžem, nesmiem pre svoju česť a pre 

česť národa.“45 Štúr predsa neutiekol,46 koncom marca „takticky“ odcestoval do Viedne, kde 

sa začiatkom apríla konali porady Slovanov.47 Zdá sa, že sa vrátil do Bratislavy s Hurbanom48 

a navštívil aj slávnostné podpisovanie „marcových zákonov“ 11. apríla 1848 

v Primacionálnom paláci a až potom odcestoval zrejme cez Viedeň do Prahy, kde bol už 20. 

apríla dopoludnia.49 

Z Prahy, kde sa zapojil do príprav Slovanského zjazdu,50 neskôr docestoval 

cez Krakov do Liptovského Mikuláša. Ešte pred odchodom z Prahy 7. mája si v Národních 

novinách mohol prečítať hrozivú, no zrejme neoverenú správu: „Maďaři přislíbili 200 dukátů 

tomu, kdo zabije Ljud. Štúra.“51 Išlo o akúsi predzvesť ďalších udalostí v Uhorsku. 

Po vyhlásení Žiadostí slovenského národa 11. mája 1848 zostal Štúr v Liptovskom 

Mikuláši u Michala Miloslava Hodžu do 24. mája.52 Podžupan Edmund Szentivány sa obával 

                                                                                                                                                         
Štúra nie je jasné k akému času sa vzťahuje. Porovnaj DEMMEL, Jószef. Ľudovít Štúr. Zrod moderného 
slovenského národa v 19. storočí. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 248. 
45 HURBAN, ref. 2, s. 87, 89. 
46 Časť slovenskej verejnosti však tento scenár chápala. Porovnaj: „...teraz do toho mesta [Prešporok], z ktorého 
hodný náš muž slovenský Štúr pred rokom utekať musel, [...] do tohto mesta, hovorím, v prenasledovaní Slovákov 
tak vychýreného pritiahli dobrovoľní bojovníci slovenskí! [...] Takto rok Štúr bol tu ten najostrejší tŕň v oku...“  
ŠPARNENSIS, E[ugen]. V Prešporku, dňa 9. aug. 1849... In Slovenské noviny, 1849, č. 11 (14. 8. 1849), s. 42. 
Citované podľa RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. IV-2. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1961, s. 360. Porovnaj pozn. 44. 
47 HURBAN, ref. 2, s. 85. Po odchode Štúra do Viedne sa maďarskí a maďarónski fanatici nahrnuli do redakcie 
Slovenských národných novín a hľadali ho, zvyšok redakcie ich však dokázal vyprevadiť preč. Tamže, s. 90; 
DOHNÁNY, ref. 39, s. 42. 
48 WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. 2. vydanie. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997, s. 85; 
GOLÁŇ, ref. 38, s. 401. 
49 DEMMEL, ref. 44, s. 247. GOLÁŇ, ref. 38, s. 401; SOJKOVÁ, Zdenka. Jaro 1848 v politické publicistice 
Ľudovíta Štúra. In Historický časopis, 1995, roč. 44, č. 3, s. 525; FRIČ, Josef Václav. Paměti Josefa Václ. Friče. 
Část první: Do třiceti let. III. svazek. V Praze : Nákladem knihtiskárny B. Grunda a V. Svatoně na Král. 
Vinohradech, 1886, s. 26. 
50 Frič hovorí, že dal Štúr k zjazdu prvý podnet ešte pri jednaniach vo Viedni, české osobnosti získal hneď 
po príchode do Prahy, 30 apríla zase o jeho levom podiele na konštituovaní spolku Slovanská lípa. FRIČ, ref. 49, 
s. 28, 44, 144. Podľa J. Polišenského mal Štúr silný podiel na myšlienke vôbec zvolať Slovanský zjazd. K. Goláň 
síce odmieta názor, že Štúr bol iniciátorom zjazdu, no mal vplyv na jeho organizáciu. POLIŠENSKÝ, Josef. 
Revoluce a Kontrarevoluce v Rakousku. Praha : Svoboda, 1975, s. 14; GOLÁŇ, Karol. Ľudovít Štúr v revolúcii 
1848 – 1849. In GOLÁŇ, Karol. Štúrovské pokolenie. Výber z diela. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej 
akadémie vied, 1964, s. 229. K problematike podielu Štúra pozri aj DANILÁK, Michal. Ľudovít Štúr 
a Slovanský zjazd v Prahe roku 1848. In SEDLÁK, Imrich (ed.) Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti 
a súčasnosti. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. 87, 89. Štúrovo meno figurovalo pod ohlasom zjazdu 
„Slovania, bratia“!, ktorého návrh skoncipoval Štúr a ktorý bol podpísaný 1. mája 1848 a zverejnený 
viacnásobne aj 5., 6., 11. a 12. mája 1848. SOJKOVÁ, Zdenka. Skvitne ešte život. Kniha o Ľudovítovi Štúrovi. 
Martin : Matica slovenská, 2006, s. 123-124; DANILÁK, ref. 50, s. 90; RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie 
roku 1848-49. II-2. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948, s. 3-4. 
51 Národní noviny, 1848, č. 28 (7. 5. 1848), s. 111; FRIČ, ref. 49, s. 70. 
52 D. Rapant hovorí o vykázaní z Liptovského Mikuláša okolo 24. mája. Našiel doklad s dátumom vykázania 
k 27. máju 1848. Tento dátum je však buď chybou pisára, alebo dátumom zápisu, pretože inak časový 
harmonogram cesty nesedí, keďže 27. mája mal byť Štúr už v Modre. Galbavého sprostredkované spomienky 
práve na záver cesty možno pokladať za spoľahlivé. RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. I-1. 
Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1937, s. 379; Tamže, I-2, s. 276; HUČKO, Ján. Život a dielo Ľudovíta 
Štúra. Martin : Osveta, 1984, s. 165. M. M. Hodža vycestoval 25. mája, Štúr teda logicky musel odcestovať skôr. 
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proti účastníkom zakročiť, no informoval viaceré kruhy o udalostiach. Upriamil sa na bratov 

Hodžovcov a Štúra, ktorý „je osobou tak nebezpečnou, že už z dôvodu zaistenia pokoja medzi 

ľudom a zemianstvom nezasluhuje ani tej najmenšej zhovievavosti.“53 Pôvodne mal Štúr 

naplánované spolu s Jurajom Hodžom (1824 – 1879) odcestovať do redakcie svojich novín 

v Prešporku, no nevyhol sa prenasledovaniu zo strany uhorských orgánov.54 Figuruje tu 

formálne otázka aplikácie stanného práva,55 svojvôle a horlivosti stoličných úradov,56 či 

celoštátneho zatykača,57 no zajatie by ho reálne dozaista priblížilo osudom Karola Holubyho, 

                                                                                                                                                         
HUČKO, Ján. Michal Miloslav Hodža. Bratislava : Epocha, 1970, s. 117. O ceste pozri aj SOJKOVÁ, ref. 50, 
s. 127-130. 
53 RAPANT, I-1, s. 300; RAPANT I-2, s. 210-213, 215-216, 222-224. 
54 O ceste sa možno dozvedieť z viacerých prameňov (M. Dohnány, V. Pauliny-Tóth, J. M. Hurban, J. V. Frič, J. 
Štúr, D. Lačný); novšie sčasti čerpajú zo starších verzií, no prinášajú aj nové informácie. Bližšie upozorníme 
hlavne na odlišnosti výkladu. Pozri aj FRANCISCI, ref. 37, s. 152; LAČNÝ, Daniel. Príspevok k životopisu 
Ľudovíta Štúra. In Slovenské pohľady, 1899, roč. 19, sošit 1, s. 12. Časť o pobyte u Galbavého Hurban i Pauliny-
Tóth prevzal z jeho osobných zápiskov, Pauliny-Tóth zrejme i rozhovoru s pamätníkom. 
55 Už 5. mája vyhlásila uhorská vláda v slovenských stoliciach stanné právo (štatárium). V niektorých išlo iba 
o obnovenie trvajúceho stanného práva, inde bolo novovyhlásené. Keďže bolo nastavené aj pre „buričov 
a vzbúrených, ktorí by násilne a skutkovo porušili osobnú alebo majetkovú slobodu kohokoľvek, alebo by sa 
o takéto skutkové porušenie pokúsili“, pri známom nastavení jednotlivých slovenských programov najmä 
v otázke vlastníckych práv ľudu a dovŕšenia procesu, ktorý marcové zákony nedotiahli, znamenalo vlastne 
apriórnu možnosť zásahu voči ktorémukoľvek zo signatárov a podporovateľov týchto žiadostí. HUČKO, Ján. 
Žiadosti slovenského národa ako reakcia na neriešenie slovenskej otázky v marcových zákonoch roku 1848. 
In Historický časopis, 1994, roč. 42, č. 4, s. 680; RAPANT, I-2, s. 175-176. J. Francisci ďalej cituje z vyhlásenia 
stanného práva proti „národným pohybom“ v horných stoliciach a mestách Uhorska z 12. júna 1848. 
FRANCISCI, ref. 37, s. 153, 155. Porovnaj RAPANT, I-2, s. 336-337; RAPANT, II-2, s. 72-73. Štatárium však 
malo zákonne vymedzený rámec (27822/1844 k. r. uh.), o ktorého dodržaní by sa však v niektorých prípadoch 
počas revolúcie dalo pochybovať. Predpokladom k uplatneniu bol ozbrojený odpor vinníka (!); úplne vyňatí boli 
ľudia mladší než 20-roční; prípady, kde chýbali spoluvinníci ku konfrontácii; či z rôznych dôvodov nebolo 
možné začať konanie do troch dní od zadržania, či ukončiť ho znovu do troch dní. RAPANT, Daniel. Slovenské 
povstanie roku 1848-49. II-3. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1947, s. 125. 
56 Účastníkov rokovaní navštívil hlavný slúžny Ján Lehoczky-Múka, že má od uhorského ministerstva príkaz 
spísať všetkých účastníkov porady, kontroloval aj cestovné listy. Michal Miloslav Hodža ho informoval o porade 
kvôli petícii panovníkovi, snemu a vláde. Ján Francisci so Štefanom Markom Daxnerom mu ochotne účastníkov 
nadiktovali (meno, bývanie, povolanie). Francisci uvažoval, že nie je možné, že by za jeden deň prišiel prípis 
z Pešti, no spájal ho s predchádzajúcimi nariadeniami. Príkaz v skutočnosti vyšiel od podžupana liptovskej 
stolice Edmunda Szentiványho. RAPANT, I-1, s. 298-301; RAPANT, I-2, s. 306, 331-333; FRANCISCI, ref. 37, 
s. 151-152, 344; porovnaj SOJKOVÁ, ref. 50, s. 128. 
57 Zatykač na Štúra vydal komisár Kazimír Tarnóczy na príkaz uhorskej vlády (minister vnútra Bertalan 
Szemere) 12. mája 1848 na základe účasti Štúra v prípravnom výbore Slovanského zjazdu v Prahe (pozri aj 
pozn. 50). RAPANT, I-1, s. 379-380; HUČKO, ref. 52, s. 165; ŠKVARNA, Dušan. Ľudovít Štúr a rok 1848. 
In SEDLÁk, ref. 50, s. 107-108; FRANCISCI, ref. 37, s. 344, 400. Porovnaj RAPANT, I-2, s. 228-230, 232-234 
(81., 83.). J. Štúr píše, že na Žiadosti slovenského národa reagovali „smerodajné krajinské kruhy vystavením 
peňažných odmien na Hurbana i Štúra. „Jeho chytiť bolo vrchnostensky nariadené.“ ŠTÚR, ref. 19, s. 110, 111. 
Hurban spomenul pochybnosti Štúra u Galbavého, či pohraničná stráž nemá na neho zatykač, pričom obavy 
rozptýlil J. Galbavý. HURBAN, ref. 3, <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/3> V. Pauliny-
Tóth hovorí o prísnych obežníkoch proti „panslávom“ a spomína aj zatykač (Steckbref), ktorý mal doraziť 
na stanovisko pohraničnej stráže pri Uhorskej Vsi 30. mája. 1848. PAULINY-TÓTH, Viliam. Tri dni 
zo Štúrovho života. In ORMIS, ref. 2, s. 234, 240, 261. Ministeriálny rozkaz predsedu uhorskej vlády Lajosa 
Bathyányiho z 20. septembra 1848 obsahoval okrem vyhlásenia stanného práva aj odmenu za lapenie „buriča či 
podpaľača“ 50 zlatých v striebre; k čomu sa s rovnakými podmienkami prihlásil aj Lajos Beniczky 
30. septembra 1848. DOHNÁNY, ref. 39, s. 172; RAPANT, II-2, s. 190-191. K 20. septembru 1848 už zrejme 
existoval aj popis troch slovenských vodcov. Odmena za dolapenie sa zvýšila na 100 zlatých v striebre 
v sprievodnom liste Beniczkého z 27. septembra 1848. RAPANT, II-2, s. 221-222. Požiadavku na chytenie 
buričov a ich odovzdanie vrchnosti a súdu, menovaní boli Hurban, Hodzsa (!) a Štúr obsahoval aj falošný 
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Viliama Šuleka či Ľudovíta Jaroslava Šuleka. Každopádne Štúr pri šťastných náhodách určitý 

čas ani netušil, že ho hľadajú.58 V Žiline pri prechode budatínskym mostom ho síce 24. mája 

spoznal (a následne udal mostný mýtnik59), no umožnil mu pokračovať v ceste. Štúr išiel 

do Veľkej Diviny (dnes Divina) k Štefanovi Závodníkovi (1813 – 1885), kde prenocoval 

a ráno sa vydal ďalej povozom na ktorom práve prišiel Závodníkov kaplán z Nitry. Už 

po odchode ho u Závodníka márne hľadal komisár Ján Szeghy. Následne šťastná náhoda 

a zdržanie pri prievoze rozvodneným Váhom zo Záriečia (dnes chotár Svederníka) do Hričova 

(dnes Horný Hričov) spôsobila neskorší príchod do Predmiera, kde sa len o 10 minút minul 

s ďalším prenasledovateľom Móricom Maršovským, ktorý ho odišiel hľadať na nesprávne 

miesto, do Bytče k Eugenovi Geromettovi.60 Takto sa Štúrovi podarilo prejsť až k Trenčínu. 

Podľa Viliama Pauliny-Tótha sa už tu na ceste ukrýval. Z Trenčína vyrazil o pol druhej v noci 

a cez Kostolnú (dnes Kostolná-Záriečie), Štvrtok, Haluzice a Bošácu sa uchýlil sa 

do Zemianskeho Podhradia – podľa Dohnányho, Pauliny-Tótha a Hurbana ku Gustávovi 

Ostrolúckemu, podľa J. Štúra k bratovi Samuelovi, kde mal stráviť dva dni.61 Podľa J. Štúra 

ho tu spoznali pandúri a nahlásili tam bývajúcemu hlavnému slúžnemu, ktorý ho ale 

nestíhal.62 Ostrolúcky v stíhaní Štúra videl akciu bez právneho základu, no nabádal ho 

k opatrnosti.63 Štúr sa preto rozhodol nevracať sa do Prešporka, ale pokračoval k bratovi 

Karolovi do Modry, kde prišiel navečer. Členovia maďarskej gardy sa ho snažili 

legitimovať.64 Stráviť tu mal deň, pričom sa vďaka informáciám od brata rozhodol odísť 

do Viedne či Prahy.65 Štúra mali udať modranskí mešťania.66 Navečer v nedeľu 28. mája sa 

                                                                                                                                                         
manifest vydaný v mene cisára/kráľa Ferdinanda 20. septembra 1848. DOHNÁNY, ref. 39, s. 144-145, 101; 
RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. II-1. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1950, 
s. 205-206. Vlastibranný výbor (Lajos Kossuth) oznámil 17. októbra 1848 pozbavenie občianstva a vyhlásenie 
odmeny 50 zlatých v striebre na osobu pri chytení Hodžu, Štúra a Hurbana. DOHNÁNY, ref. 39, s. 131, 180; 
RAPANT, II-1, s. 332; RAPANT, II-2, s. 464. V októbri Beniczky vydal opäť „zatykač“ spolu s doplneným 
popisom hľadaných osôb a odmenou 100 zl. str. RAPANT, II-2, s. 221-222. Porovnaj DEMMEL, ref. 44, s. 259-263. 
58 Hurban píše, že k 28. máju 1848 „...o tom, ako je vláda maďarského ministerstva práve na Štúra upriamená, 
ani len zdania nemali.“ HURBAN, ref. 3, <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/3> 
59 ŠTÚR, ref. 19, s. 111. 
60 DOHNÁNY, ref. 39, s. 66; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 234-235. 
61 DOHNÁNY, ref. 39, s. 66; HURBAN, ref. 2, s. 91; ŠTÚR, ref. 19, s. 112; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 235. 
Podľa J. Karlíkovej sa tu Štúr vraj ukrýval na povale evanjelického kostola. KARLÍKOVÁ, Jana. História obce 
do roku 1914. In JURÁK, Ján – KARLÍK, Jozef – RYDZÍ, Adam (ed.). Zemianske Podhradie v histórii. 
Zemianske Podhradie : Obecný úrad v Zemianskom Podhradí, 1997, s. 86; ŠKVARNA, Dušan. Revolúcia 
a podbradliansko-podjavorinský kraj. In Zemianske Podhradie – križovatka slovenských dejín. Nové Mesto 
nad Váhom : Vydavateľstvo FLOPPY SERVIS, s. 47. 
62 ŠTÚR, ref. 19, s. 112. 
63 HURBAN, ref. 2, s. 91 
64 DOHNÁNY, ref. 39, s. 67. 
65 Štúra tu evidentne hľadali už skôr. „Onekdaj zas bou chýr, že je Štúr, redaktor, v Modre a že tam drží dáke 
congregatie. Nuž Ti ho len p. Tarnóczy poslau dakolko národných gardistou z Trnavy do Modry, aby ho vraj 
lapili. Medzitým Štúra v Modre nebolo. – Teda aj na tohto číhajú. Po chvílu budú každieho, čo sa za Slováka 
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ho tu (trnavská67) maďarská garda snažila zadržať, keď sa vládny komisár dozvedel o jeho 

pobyte.68 S varovaním mala prísť podľa Dohnányho „jedna ženička“, podľa J. Štúra bratova 

testiná, podľa Pauliny-Tótha dostal „tajné avízo z Emresovského domu“, podľa D. Lačného 

dal Štúra upozorniť Ondrej Minich (brat Daniela), ktorý sa na faru neskôr vydal aj osobne – 

čo sa vzájomne nevylučuje.69 Podľa anonymného článku v Pressburger Zeitung Štúrovcom 

pomohol mestský kapitán Modry.70 Podľa Hurbana Štúr síce nevedel, čo sa deje,71 

ale inštinktívne unikol cez farskú záhradu do viníc a do lesa (do Harmónie72), pokým garda 

prehľadávala faru, ba i kostol. Na cestu si vzal klobúk/čapicu a pištoľ/le.73 Jeho známy, 

mestský horár Veštík ho v noci previedol cez Malé Karpaty do Jablonového,74 kde nadránom 

(okolo tretej hodiny75) našiel útočisko u katolíckeho farára Jána Galbavého (1800 – 1884). 

Ten ho na deň ukryl v záhradnom domčeku i stodole a po náhodnej návšteve slúžneho sa 

mimo iné dozvedel: „Už toho vychýreného Štúra lapili, a nielen lapili v Štiavnici, ale aj hneď 

štatariálne ako buriča obesili.“76 Písali to totiž viaceré maďarské a nemecké noviny.77 

Galbavý robil potom Štúrovi krytie (podľa J. Štúra ho vydával za svojho organistu, podľa 

                                                                                                                                                         
prehlási, chytať, to budu – – –“ List Jozefa Viktorína M. Čulenovi z 24. mája 1848 [už 23. mája večer]. 
Citované podľa RAPANT, I-2, s. 248-251. 
66 LAČNÝ, ref. 54, s. 12. Dôvodom mala byť odmena 500 zlatých (!) vypísaná na Štúrovu hlavu. Tu sa však 
Lačný zrejme mýlil, alebo išlo o nejakú lokálnu aktivitu. 
67 Fragen aus Pressburg an Modern. In Pressburger Zeitung, 1848, č. 32 (7. 8. 1848), s. 211. To ale mohlo byť 
spojené s hľadaním Štúra v Modre pred 23. májom 1848. Pozri pozn. 65. 
68 HURBAN, ref. 2, s. 92. 
69 DOHNÁNY, ref. 39, s. 67; ŠTÚR, ref. 19, s. 112; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 235, LAČNÝ, ref. 54, s. 12. 
Pozri aj zhrnutie J. V. Ormisa. ORMIS, ref. 2, s. 374. Podľa D. Rapanta Štúra varovala „istá tamojšia, jemu 
naklonená Nemka“. RAPANT, I-1, s. 380. 
70 Fragen..., ref. 67, s. 211. Na anonymný článok odpovedal Karol Štúr 12. augusta a 26. augusta vyšiel ďalší 
anonymný článok proti Štúrovcom. STÚR, Carl. Antwort aus Modern an die Schwesterstadt Pressburg 
In Pressburger Zeitung, 1848, č. 37 (12. 8. 1848), s. 242-243; Auf die Antwort des Hrn. Pf. C. Stur aus Modern. 
In Pressburger Zeitung, 1848, č. 48 (26. 8. 1848), s. 314-215. Pozri aj DVOŘÁK, Pavel. Zlatá kniha Bratislavy. 
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993, s. 380-398. 
71 Hurbanom sprostredkované Štúrove úvahy: „Nuž ale čo ja robím? Či bol treba toho zlomkrkého skoku 
do tmy? Čože sme vykonali zlého? Nuž, keď ma i chytia gardisti, čože mi vykonajú? Aký prečin mi dokážu?“ 
HURBAN, ref. 2, s. 91-92. 
72 ŠTÚR, ref. 19, s. 112; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 242. 
73 Dohnány hovoril o klobúku a pištoliach, Hurban o dvojhlavňovej pištoli a čapici, Pauliny-Tóth spomína 
dvojcievnu pištoľ. DOHNÁNY, ref. 39, s. 67; HURBAN, ref. 2, s. 92; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 241. 
74 Podľa Lačného ho previedol do Kuchyne a potom Perneku. LAČNÝ, ref. 54, s. 12; porovnaj ORMIS, ref. 2, s. 415. 
75 PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 238. 
76 HURBAN, ref. 2, s. 94. 
77 „...chýry, že je [Štúr] zlapaný od teroristov maďarských, plnili vždy častejšie a neústupnejšie stĺpce židovsko-
maďarských novín... [...] Nuž alebo veď lapeným byť toho času od vzteklých modloslužobníkov Kossuthových 
neznačilo pre Slovana inšie ako lebo šibenicu alebo mučiareň v Komárne...“ HURBAN, ref. 2, s. 95; HURBAN, 
ref. 3, <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/4>; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 252, 262. 
Ormis uvádza takúto správu v novinách Hazánk z Rábu, č. 220 z 3. júna 1848: „Ľudovíta Štúra, zúrivého 
pansláva a redaktora novín, chytili v Kremnici.“ ORMIS, ref. 2, s. 400. Porovnaj: „Na Štúrovu hlawu wyložili 
welkau summu peněz, to jest zaplatit chtějí jidášskými stříbrnými tomu wražedlníkowi, který by zabil tohto 
nejšlechetnějšího muže slowenského. A proč? ...“ BOBROVEC, Slavomil [Jozef Miloslav Hurban]. Z Prahy 
na Slovensko. In Národní noviny, 1848, č. 47 (31. 5. 1848), s. 187; Hurbanova správa na Slovanskom zjazde zo 7. júna 
1848 o maďarských akciách z nedávnej doby, kde figuruje aj „pronásledování Štúra“. RAPANT, II-2, s. 12, 45. 
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Pauliny-Tótha za rechtora z Pezinka Štefana Rámusa, resp. za Galbavého rechtora78), na cestu 

vyrazili v noci z 30. na 31. mája.79 Štúr vyrazil sám po chodníku a na ceste si „náhodne“ 

stopol Galbavého voz s pohoničom Jánom Mäsarovičom. Doviezol ho cez (Plavecký) Štvrtok 

k hraničnému prechodu a mostu cez Moravu pri Uhorskej Vsi (dnes Záhorská Ves). Uhorský 

mýtnik sa zobudil, no prepustil ich, keď sa mu Galbavý predstavil. Mladý pohraničník 

na moste sa venoval skôr peknej dievčine, ktorá tam v to ráno vešala bielizeň. Na rakúskej 

strane zaplatili mýto a rozišli sa. Štúr sa šťastne dostal na Moravu na stanicu Angern (an der 

March) a vlakom potom cestoval do Prahy, kde dorazil ešte v ten deň (31. mája).80 Štúr mal 

pri sebe písaný pas na iné meno, no známy – kandidát bohoslovia mu po ceste prepustil svoj, 

tlačený.81 Stručne Štúrovu cestu zaznamenal aj J. V. Frič.82 

V Prahe sa v júni 1848 konal Slovanský zjazd, ktorý sa skončil predčasne, kvôli 

vypuknutiu pražského povstania po provokáciách generála Alfréda Windischgrätza. Štúr 

s priateľmi tiež bojovali na barikádach. Hoci nie je jasné, kde bol Štúr niekoľko dní,83 zapojili 

sa aj do záverečnej kritickej fázy bojov.84 Skupina študentov zajala jednotku vojakov a u ich 

veliteľa našli zoznam účastníkov zjazdu a miesta ich ubytovania. Týchto ľudí mali zaistiť.85 

Po porážke povstania Štúr, Hurban i ďalší slovanskí aktivisti mesto chceli opustiť.86 Peripetie 

prenasledovaných a dramatickú cestu vlakom popísal Josef Václav Frič, než sa v Kolíne 

19. júna stretol so Štúrom, ktorý sa viezol v inom vagóne.87 Boli na ceste do Záhrebu.88 Keď 

                                                 
78 ŠTÚR, ref. 19, s. 112; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 259. 
79 HURBAN, ref. 2, s. 96. Dohnányho opis je tu iba stručnou osnovou udalostí. DOHNÁNY, ref. 39, s. 67. 
80 HURBAN, ref. 3, <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1148/Hurban_Ludovit-Stur/3>; SOJKOVÁ, Zdenka. 
Slovanský sjezd a konec jara 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra. In Historický časopis, 1996, roč. 44, 
č. 3, s. 448. Galbavý ponechal v nezmenenom stave izbu v altánku na počesť Štúra a ku dňu 31. mája slávil 
pravidelne „Te Deum laudamus“; PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 262-263; HURBAN, ref. 2, s. 95. 
81 PAULINY-TÓTH, ref. 57, s. 256, 261-262. 
82 „Štúr přibyl, myslím teprv druhého dne zajížďkou přes Krakov z výletu svého do kraje podtatranského, kdež 
obešed nejdůvěrnějších svých přátel, stíhán byl od dědiny k dědině, od chaloupek do salaší špehy maďaronskými, 
až jim pomocí kteréhosi věrného báti šťastně severním kdes průsmykem hor v bezpečí uklouzl.“ FRIČ, ref. 49, 
s. 150. Frič opis kontaminoval zmienkou o ceste Štúra z Prahy do Liptovského Mikuláša cez Krakov. 
83 Štúr sa ubytoval v hoteli U modré hvězdy. Po vypuknutí povstania sa niekoľko dní v hoteli neukázal, keďže sa 
sem kvôli bojom nemohol dostať. Ubytoval sa medzitým v hostinci u Korauša na Konskom trhu (dnes Václavské 
námestie). Do hotela sa vrátil až 16. júna, len aby sa presťahoval inam – do Hotela de Saxe. SOJKOVÁ, ref. 50, 
s. 132, 146, 150; RAPANT, II-1, s. 25. 
84 „Bakunin  [...], doprovodil druhou deputaci měšťanskou, spolu se Š túrem, majorem Bloudkem 
a Zachem (našimi potom vůdci na Slovensku) až do Klementina. [...] Tato deputace vrátila se s nepořízenou! 
[...] Nuž a teprv na tuto zprávu nabídl se mi Bakunin, spolu s Bloudkem, Zachem a Štúrem, jichž jsem 
všecky od nědele nespatřil, že nám budou při obraně proti co chvíli očekávanému útoku pomáhati.“ FRIČ, ref. 
49, s. 278-279; RAPANT, II-1, s. 25. 
85 HURBAN, ref. 2, s. 99. De facto išlo o zatykač na Štúra a Hurbana, čo malo byť aj dôvodom odchodu z Prahy. 
DANILÁK, ref. 50, s. 98; BOUDOVÁ, Květoslava. Úloha J. V. Friče v revolučním studentském hnutí roku 
1848 – 1849. In J. V. Frič a demokratické proudy v české politice a kultuře. Praha : Nakladatelství 
Československé akademie věd, 1956, s. 70. O situácii pozri aj POLIŠENSKÝ, ref. 50, s. 178. 
86 „...nemajíce zde více bezpečí, odhodlali sme se odjet i s Hurbanem když Vám v takovomto stave nic více pomoct 
nemůžeme.“ List Ľudovíta Štúra Jozefovi Fričovi z 17. júna 1848. Listy II, s. 189. Porovnaj RAPANT, II-1, s. 26. 
87 FRIČ, ref. 49, s. 335. 
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sa Štúr s Hurbanom zhruba o rok stretli s Windischgrätzom, celkom vážne im bolo oznámené, 

že ak by ich bol v Prahe chytil, dal by ich obesiť.89 

Zo Záhrebu v júli a auguste 1848 Štúr asi trikrát navštívil Michala Obrenovića 

v kúpeľnom mestečku Rohić (dnes Rogatec, Slovinsko) resp. Rogaška Slatina.90 Hoci išlo 

o návštevy spojené s hľadaním najmä finančnej podpory pre slovenské záležitosti 

v nadchádzajúcej organizácii ozbrojeného boja, Štúr mal azda trochu času obzrieť si kúpele 

a ochutnať miestnu minerálnu vodu.91 V polovici augusta 1848 Štúr trpel migrénou – „veliká 

bolest hlavy, která mne neschopna činila k myšlení.“92 Na ceste zo Záhrebu do Viedne sa Štúr 

vracal s priateľmi v dobrej nálade poštovým kočiarom. V noci z 27. na 28. augusta sa cvalom 

uháňajúce kone na tejto ceste v jednom momente prudko zastavili pred spustenou závorou 

mýtnej búdky. Obklopovali ju kopce, na obzore bola červená žiara, ozýval sa hukot, poplašné 

zvonenie i streľba. Ozbrojený Štúr vtedy vyskočil z voza so slovami: „Tak bídně nevydám 

svůj život v šanc!“ Cestujúci však nikde nikoho v okolí nenašli a nakoniec sa dozvedeli, 

že huriavk bol spôsobený zháňaním koní za kopcami. Planý poplach dobre vystihoval 

paranoju možného nebezpečenstva v revolučných časoch. Vzápätí sa však od mýtnika 

dozvedeli, že kus ďalej majú byť naozaj maďarské vojenské sily a preto sa snažili dostať 

do miest, kde vojaci ešte neboli. V poriadku sa dostali cez hranicu do rakúskych krajín. 

Nakoniec sa ukázalo že planý poplach v celom okolí a lavínu paniky obyvateľstva vlastne 

spôsobili hlukom a bujarou streľbou ich vlastní dobrovoľníci, ktorí na nich čakali.93 

                                                                                                                                                         
88 WINKLER, ref. 48, s.103; MAŤOVČÍK, ref. 26, s. 121. 
89 „Knieža [Windischgrätz] nechce naprosto nič vedieť o spolčení sa s vami, ktorých vraj, odpustite, keď vám to 
vyridzujem, keby bol lapil v Prahe, bol by dal obesiť.“ HURBAN, ref. 3. Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1000/Hurban_Rozpomienky/3>; SOJKOVÁ, ref. 50, s. 185. 
90 FRANCISCI, ref. 37, s. 152; FRIČ, ref. 49, s. 429; ŠTEFANOVIČ, ref. 1, s. 185-186; WINKLER, ref. 48, s. 108. 
91 Obraz kúpeľov zachytil v roku 1846 Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský: „Ktože by kyslú rohickú vodu 
neznal! Však ju po celom svete srebú za drahé peniaze, a tu ju pán boh veru tlstým prúdom darmo dáva. Rohič 
leží v úzkej, kúpeľom primeranej idylickej dolinke, prechádzkami na blízko i ďaleko prekrižovanej, a poskytuje 
nemocným i zdravým milé dostaveníčko. [...] Povyše domu, kde sa vydržiavajú spoločné obedy, stojí v čarovnom 
kraji medzi kvetinami a stromovím tá studňa, z ktorej výborná kyslá voda donáša tisícom chorých zdravie alebo 
aspoň uľavenie a štajerským stavom tisíce peňazí. Žriedlo zakryté je krovom, stojacim na stĺpoch v podobe 
prevrátenej misy. Prostred tejto búdky je obrúbené žriedlo, z ktorého od rána do večera, od jari do jesene 
neustále do skleníc vodu načierajú, kolkami a smolou zapchávajú a na státisíce široko-ďaleko do sveta 
rozposielajú. Okolo žriedla prechádza sa množstvo panstva, menovite popoludní, aby tu sčiastky pre liečenie, 
sčiastky ale z dlhej chvíle vodu srebali. [...] Tie tajné, voňavé, chládkové, rozmanitými stromami vysadené 
krútňavé chodníčky, kiosky, úkryty, letohrádky atď. nejdem ďalej opisovať, lebo je toho primnoho. [...] Od mája 
po október panuje tu huk, veselosť. Kamkoľvek pohliadneš, na všetkých stranách, vŕškoch, lúkach, lesoch vidíš 
motať sa a škrabať panstvá; po hradskej ceste, hladkej ako kolkáreň, hrkocú elegantné ekvipáže.“ 
ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Cestovanie z Viedne do Chorvátskej r. 1846. [online] 
Dostupné na internete: <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1325/Zechenter-Laskomersky_Cestovanie-z-Viedne-do-
Chorvatskej-r-1846/1> 
92 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Václavovi Fričovi z 16. augusta 1848. Listy II, s. 190. 
93 FRIČ, ref. 49, s. 459-463, 464-465. 
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Štúr počas revolúcie (čiastočne) vymenil pero za šabľu a z intelektuála sa stala štýlová 

postava bojovníka – „na bielom koni, s pištoľami na boku a s opásanou šabľou ozbrojeného, 

na klobúku okrúhlom, čiernom, biele pero.“94 Slovenská dobrovoľnícka výprava v septembri 

1848 dávala mnoho možností na ohrozenie života Štúra,95 predsa sa problémy ukázali skôr 

pri presunoch a ústupe,96 zvlášť po stiahnutí sa na Moravu. Cisárski dôstojníci sa domnievali, 

že ide o vzbúrencov z Uhorska a niektorých zo zboru pri Strážnici po odovzdaní zbraní 

dorúbali šabľami.97 Štúr sa našťastie v tejto skupinke nenachádzal. Jeho skupinu dočasne 

internovali v Uherskom Hradišti.98 Skalický slúžny Šimon Zmertich oslovil 2. októbra 1848 

magistrát mesta Hodonín so žiadosťou o vydanie Hurbana, Hodžu a Štúra, podľa odpovede sa 

tu však už nikto zo zboru nenachádzal.99 Po dlhšom pobyte vo Viedni hrozilo Slovanom 

v tomto meste nebezpečenstvo po vypuknutí ďalšej revolučnej vlny a tak 7. októbra mesto 

opustil i Štúr.100 

Počas ďalšej tzv. zimnej dobrovoľníckej výpravy sa Štúr a Hurban s dobrovoľníkmi 

ako súčasťou cisárskych vojsk znovu dostali do nebezpečných situácií, hoci neplnili primárne 
                                                 
94 ŠTÚR, ref. 19, s. 122. 
95 S. Štefanovič napr. zaznamenal, že po odrazení útoku dobrovoľníkov na Senicu Štúr utiekol: „Na Brezovej bol 
veliký zmätok, lebo Štúr sotvaže dopočul o našom cúvaní – zutekal.“ ŠTEFANOVIČ, ref. 1, s. 195. O zmätku 
písal i Frič, ale z jeho svedectva vysvitá, že Štúr vydržal v centre diania: „Malou mně bylo útěchou, že mne Štúr 
při odevzdání mu slovenské zástavy za její ocelení a zachování cti slovenské přede všemi, vyběhnuv mé 
nejposledněji se vracející setnině vstříc, na náměstí obejmul a k srdci přivinul.“ FRIČ, Josef Václav. Paměti 
Josefa Václ. Friče. Část první: Do třiceti let. IV. svazek. V Praze : Nákladem knihtiskárny B. Grunda a V. 
Svatoně na Král. Vinohradech, 1887, s. 28. 
96 ŠTÚR, ref. 19, s. 116. Po Hurbanovi sa počas opustenia Brezovej strieľalo, z toho tu vznikla aj pesnička: „...že 
Košut s madarmi zemanstvi slibuje / kdo Štúra s Hurbanem do smrti zabije / kdo živych pochita, ministrom 
odevzdá, / poddanství dostane a co si vyžada.“ PRAŽÁK, Albert. Slovenská otázka v dobe J. M. Hurbana. 
Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1923, s. 13, 17 (341, 345); RAPANT, II-1, 223; 
GOLÁŇ, Karol. Revolučné pokolenie. Príspevky k dejinám slovenského povstania v r. 1848–1849 
v podbradlianskom kraji. Myjava : Tlačou a nákladom Daniela Pažického, 1926, s. 143. 
97 „Ďalej ubiehajúcich na Blatníckom poli zastavili nás kyrasníci, odzbrojili a takýchto bezbranných dali sa 
rúbať. Mohlo to byť okolo pol noci. Frič dostal ťažkú ranu na pleci, Modránymu dosekali ľavú ruku a hlavu. 
Štefkovi Kováčovi odsekli pol ľavého ucha. Ja [Ľudovít Dohnány] som dostal 14 rán, medzi nimi tri ťažké, všetko 
zprava, tak jako sme vo voze sedeli, vpravo, ľavo.“ WAGNEROVÁ, Ľudovika. Ľudovít Dohnányi. Rozpomienka 
ku dňu 24. júna 1930 ako k stému výročiu jeho narodenia. Bratislava : Tlačou „Universum“ úč. spol. 
v Bratislave, 1930, s. 16; ŠTEFANOVIČ, ref. 1, s. 197-198, 206; ŠTÚR, ref. 19, s. 116; FRIČ, ref. 95, s. 42-47; 
pozri aj list Ľudovíta Štúra Marianne Božene Staňkovej zo 7. októbra 1848. Listy II, s. 193-194; BOUDOVÁ, 
ref. 85, s. 75; RAPANT II-1, s. 251-252. 
98 HURBAN, ref. 2, s. 103-104; DOHNÁNY, ref. 39, s. 120. Podrobnejšie list Jozefa Miloslava Hurbana Anne 
Hurbanovej z 2. októbra 1848. RAPANT, II-2, s. 476. 
99 RAPANT, II-1, s. 256-257. 
100 „Jeden hlúčik z nás (Bloudek, Štúr, Zach, Borik, Janeček a ja) presťahoval sa najprv z „National-Hôtelu“, 
kde známy s nami portier upozornil nás, že akísi židáci mladí, akými oplýval Leopoldov, číhajú po nás, popytujú 
sa u neho na nás, ku Cápkovi na Landstrasse; tam sme bývali do 6. októbra. Zo špitála, v ktorom popri akomsi 
maďarskom ranenom študentovi ležal ranený náš Ľ. D. [Ľudovít Dohnány], a tento vypočul zradné úmysly 
aulistov proti nám, ba dozvedel sa i to, že nás už majú vyňuchaných, kde bývame, a dnes (7. októbra) je 
umienený nápad na náš hostinec, zo špitála tohoto prišlo nám, ako iným našim, od polície heslo, aby sme 
opustili Viedeň. My sme opustili Cápka a vo fiakroch dali sme sa zviezť do Nussdorfu, stadiaľ cez Dunaj 
do Florisdorfu, kde 7. večer sadali sme s vyslancami českými do vozňov. Viedeň hrmela od kanónov a my hrmeli 
vyslobodení železnicou ďalej k Prahe.“ HURBAN, Jozef Miloslav. Rozpomienky. [online] Dostupné 
na internete: <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1000/Hurban_Rozpomienky/2>; RAPANT, II-1, s. 292-293. 
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vojenské úlohy. „I Štúr jevil neohroženost a bez ouhony z boje vyšel.“ pri prvej bitke 

pri Budatíne (dnes časť Žiliny).101 Po bitke sa tiež šírili fámy: „Štúr že byl zastřelen a Hurban 

těžce zranený leží...102 Nakoniec sa koncom februára 1849 dostali až do Košíc, kde sa stretli 

s Jonášom Záborským. Mesto bolo silne sfanatizované „maďarónmi proti cisárskym“. 

Záborský, ktorému už predtým „vlastenci“ hrozili prebodnutím, sa odvážil navštíviť Štúra až 

okolo polnoci. Neskôr sa dozvedel, že miestni kupci plánovali atentát na Štúra a Hurbana, 

ale nakoniec nenašli dostatok guráže na takýto čin.103 Pretože o sebe nedávali správy, Štúrovi 

rodičia sa o svojich synov Ľudovíta a Jána zbytočne obávali a domýšľali si, že padli.104 

V nebezpečenstve sa Štúr ocitol ešte na sklonku revolúcie pri agitačných cestách, keď ho 

spolu s Hurbanom plánovali chytiť miestni zemani.105 

Na konci septembra 1849 bol Štúr chorý a nejaký čas preto strávil v Uhrovci 

u rodičov.106 Štúr chorľavel aj po presťahovaní sa do Modry v roku 1851: „...prekážala mi 

chorľavosť a nechce sa mi z Modry nikam.“107 

Od konca augusta do polovice septembra 1851 bol Štúr v kúpeľoch v Korytnici. „Ano, 

tu som v Koritňici už od osem dňí a buďem ešťe za toľko ak ňje za vjac. Moja zhustnutá krú 

a žjale porážajúce dušu moju zavaluvali ma zase do predošlích mojích ňeduhov z ktorích som 

bou ťažko vivjaznuv v Ňemecku a tak som sa bez rozmýšlaňja vidau do Koritňice.“ Išlo asi 

hlavne o hemoroidy. Prirodzene na jeho stav vplývali aj problémy psychologického rázu, lebo 

v roku 1851 zomrel jeho brat Karol, ale i otec Samuel – „...žjale ktorje ťjahnu ces dušu moju 

toho roku vždy ešte porážajú ma a teraz boli i všakovakje chorobi k nim pristúpili.“108 

Na pobyt v Korytnici Štúra zrejme upozornil J. M. Hurban, ktorý kúpele navštívil v roku 

1845.109 Kúpele i liečivú vodu opísal v próze Korytnické poháriky.110 

                                                 
101 HURBAN, Jozef Miloslav. Z táboru Frischeinsenova. In Moravské noviny, 1848, č. 39 (18. 12. 1848), s. 155. 
Citované podľa RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. III-2. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1954, s. 271. 
102 MIKŠÍČEK, Matej. Denník. In GOLÁŇ, Karol (ed.). Na revolučnom Slovensku. Denník, korešpondencia, 
novinové zvesti, rozpravy a drobné dojmy moravského publicistu Mateja Mikšíčka. Myjava . Nakladateľ Ján 
Pažický, 1931, s. 72. Pozri aj RAPANT, III-2, s. 272-276, 453-455, 513-516, 564-565. 
103 ZÁBORSKÝ, Jonáš. Vlastný životopis. In ORMIS, ref. 2, s. 321-322. 
104 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Václavovi Fričovi z 29. marca 1849. Listy II, s. 202. Rodičia vôbec trpeli 
rôznymi neoverenými a falošnými správami o smrti synov. Porovnaj List Ľudovíta Štúra Henrichovi Attemsovi 
z 1. septembra 1850. Listy II, s. 231, 486-487; ŠTÚR, ref. 19, s. 125. 
105 „Stoličnj zemani, počnauc od Šaška Boženjka až do wicišpána Ocskayho ustawičné konference drželi a radili 
se, jak by Štura a Hurbana chytit mohli, již i noc určili, v které na Březowau, kde se Hurban a Štur zdržovali, 
napadnout chtěli.“ Na Rusawě. In Morawské noviny, 1849, č. 201 (2. 9. 1849), s. 930; GOLÁŇ, ref. 96, s. 243. 
Porovnaj RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. IV-1. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 188. 
106 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 21. septembra 1849. Listy II, s. 212. 
107 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 25. februára 1851. Listy II, s. 241. 
108 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 4. septembra 1851. Listy II, s. 245-246; porovnaj aj 
list Samovi Bohdanovi Hroboňovi z 4. septembra 1851. Tamže, s. 247. 
109 Porovnaj neskoršie vyjadrenie: „Ja som chorý na hrdlo, ale nežartuval som s tým, a liečil som sa pilno hned 
od najprvšieho prvu, a bar ešte ležím, predca už sa cítim značne lepšie. Ale umysel môj ísť toho roku 
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Ďalšia choroba Štúra zasiahla začiatkom roku 1852: „My sme teraz všetci zdraví, 

ale ja som bol dva dni po – Vašom odchode hodne ochorel a keby nebola včasná lekárska 

pomoc bývala, bol bych padol alebo do žlčovej zimnice, alebo do horúčky. Za dva celé temer 

týždne som žil len na čistej polievke.111 Zdá sa, že pri týchto ochoreniach v Modre sa o Štúra 

staral Ján Kalinčiak.112 Štúr mal v zime 1852 problémy s očami, únavu bežnú pri častej práci 

s tlačenými textami : „...jest to tuze malý tisk pro mé slabé oči.“113 Okrem žiaľu kvôli úmrtiu 

Adely Ostrolúckej bol Štúr a jeho rodina k 18. aprílu 1853 zdravý.114 Zronilo ho znovu úmrtie 

matky v auguste 1853 – „po tolikých ranách a udereniach osudu je veru hodne nalomený 

v mysli a duchu svojom.“115 

Štúrova záľuba v poľovačkách, či možno skôr prechádzkach oživených lovom – 

„...píšem, čítam a lovím.“116 – sa mu nakoniec stala osudnou. Zachovalo sa nám viacero 

svedectiev, ktoré sprostredkúvajú rozprávanie samotného Štúra – dve verzie Jána Štúra,117 

                                                                                                                                                         
do Koritnice na tú výbornú a rozznamenitú vodu – vždy viac dozrieva vo mne; bo cítim, že táto voda vstave je 
mna zas na pár rokov obživit – ako kedysi. Ja trpím aj na hemorhoidy, a ked sa tieto zbúra, potom už to učinkuje 
u mňa hlavne na hrdlo. [...] Mysel mám jasnú a hlavu čistú, bo sa mi pri vodovom liečení mojom hemorhoidy 
otvorili. Je to tu bieda z ohladu rozumných Lekárov, všetko lebo Košutári lebo darobní Lepiši [príštipkári]. Nuž 
už len čo najlepšie sa varuvat a čo najčastejšie s vodou sa obracat, to je moja i preservativa [ochrana] i pomoc 
skutočná. Haynau kedysi chodiu s vandlou [lavór], a ja spávam s ňou.“ List Jozefa Miloslava Hurbana 
Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. Listy IV, s. 138-139. 
110 „Korytnická voda lieči zapchaniny a vnútorné zatvrdliny. Kto by teda takto dačo tvrdé v sebe mal, nech sa len 
sem do Korytnice obráti, menovite tí, čo veľa sedia, už či s perom, či s ihlou, a zas tí, čo píšu pre večnosť, čiže 
pisári bankrotových procesov, či tí, čo píšu pre časnosť, a to pleno titulo [plným menom] páni spisovatelia. [...] 
A kto je sám svojou osobou v Korytnici, pije ju zavčas rána, hodne pred raňajším, či ako vravia Slováci, pred 
fruštikom, potom zas polhodinu alebo hodinu pred obedom. A daktorí pijú ju aj pred večerom. Za každým pitím 
sa musí hodne chodiť, to znamená, po každom poháriku trochu behať, a takých pohárikov desať-šestnásť vypiť. 
Alebo po takej porcii zas už ďalej trochu ako len okolo studničky ísť sa prechodiť! Takýmto spôsobom korytnická 
voda prečistí vnútornosti, posilní žalúdok aj iné čiastky tela.“ HURBAN, Jozef Miloslav. Korytnické poháriky 
alebo Veselé chvíle nezdravého človeka. In HURBAN, Jozef Miloslav. Dielo I. Bratislava : Tatran 1983, s. 408, 
412-416. (Nitra IV, 1847, s. 1-25.) 
111 List Ľudovíta Štúra Andrejovi Holkovi z 19. februára 1852. Listy II, s. 265. 
112 „Ja som ho opatroval v nemoci...“ KALINČIAK, Ján. Vlastný životopis. In KALINČIAK, Ján. Dielo II. 
Bratislava : Tatran, 1975, s. 343. 
113 List Ľudovíta Štúra Václavovi Hankovi z 24. novembra 1852. Listy II, s. 272. Aj tu Štúrovi pomáhal 
Kalinčiak: „pomáhal som mu často v jeho prácach; tak sme spolu prešli národné spievanky slovanské, keď ich 
sám v zime pre slabosť očú prejsť nemohol...“ KALINČIAK, ref. 112, s. 343-344. 
114 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 18. apríla 1853. Listy II, s. 281. 
115 List Jozefa Miloslava Hurbana Samuelovi Jurkovičovi z 29. októbra 1853. Citované podľa RAPANT, IV-1, s. 663. 
116 List Ľudovíta Štúra Izmailovi Ivanovičovi Szreznevskému z 15. decembra 1850. Listy II, s. 238. 
117 I. „Práve som dokončil jeden odsek mnou písanej všeslavianskej histórie (Slavianstvo a svet budúcnosti, K.) 
a dajúc bratovým chlapcom predvianočnú „regráciu“, aby som sa po obyčajnom mnohom sedení hodne 
vychodil, vzal som pušku na plece a s niekoľkými chlapcami z Modry, ktorí sa mi prišli ponúknuť, že mi pôjdu 
zajacov pohnúť, som vyšiel na polia vyše Modry, smerom k dedine Pudmericiam, a tam okolo poludňajšej 
dvanástej, prekračujúc čerstvým snehom pokrytú priekopu, celým stúpadlom nohy na druhý kraj priekopy 
nedostúpiac, som nazad spadol. Puška, ktorú som z opatrnosti cievou nahor obrátenú a so zatvoreným 
kohútikom na pleci visiacu mal, sa zošmykla a otvor cievy pritlačil sa k mojej nohe pri kĺbe tak, že som výstrel 
vzniklý udretím kohútika na niečo tvrdého, skalu alebo ľad, ani nepočul, ale celý nábitok do mojej nohy 
bez akéhokoľvek buchotu vrazený bol. Vstať nemôžuc, prvé, čo som si pomyslel, bolo, že som si nohu buďto 
vytkol, buď zlomil; ale keď som sa trochu nabok obrátil a videl som odev svoj spálený, očernetý a krvavý, až 
vtedy som zvedel, že som sa postrelil. Čo vraj – hovoril ďalej – bolo všetko k tomu treba, aby sa puška z pleca 
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verzia Daniela Lačného118 a ďalšie opisy príhody.119 Dňa 22. decembra 1855 sa vydal 

na svoju poslednú poľovačku. Pôvodne mal ísť na poľovačku v pondelok,120 no neodolal 

ponuke dvoch chlapcov, ktorí sa mu ponúkli za honcov v sobotu. Na pomedzí chotára Modry 

a Budmeríc (podľa J. Štúra) či správnejšie Šenkvíc (podľa Lačného) sa Štúr napoludnie121 

nešťastne pošmykol pri preskakovaní priekopy. Puška sa mu zviezla z pleca k nohe, 

nenatiahnutý kohút (nie spúšť!) pri náraze odpálil zápalku a vyšiel výstrel. Štúr vôbec nepočul 

výstrel, čo možno pripisovať šoku z náhleho pádu a čiastočne ho stlmil kabát. Keď sa 

neúspešne pokúsil vstať, myslel si, že si iba vytkol alebo zlomil nohu. Až potom čo videl 

opálený odev a krv, zistil, že sa postrelil. Špekulácie o inom priebehu udalosti sú 

bezpredmetné, keďže opísaný priebeh udalostí je podložený svedectvami autentických 

výrokov Ľ. Štúra.122 

Náhodou tu prechádzal prázdny voz od Šenkvíc a tak sa Štúr odviezol do mesta, 

kde ho uložili v byte jeho švagrinej v Emresovskom dome. Za odvoz na prázdnom 

                                                                                                                                                         
zošmykla, otvor cievy práve ku kĺbu mojej nohy sa dostal, kohútik práve na niečo tvrdé natrafil a nábitok vypálil 
– a predsa sa to všetko za sekundu stalo.“ ŠTÚR, ref. 19, s. 117-118.  

II. „Janko môj, čo k tomu všetko treba, aby sa to stalo – v okamžení, čo by dlaňou plesol. Bo ja som mal 
pušku na pleci prevesenú, otvory (rúry) pušky hore a kohútik spustený, nie natiahnutý. Teda – hovorí ďalej – ako 
som tú priekopu prekračoval, som sa skĺzol a naspäť letel. Vtom sa mi puška zošmykla z pleca, otvor pušky mi 
ku kĺbu ľavej nohy sa napravil a zavretý kohútik udrel na tvrdý predmet, buďto ľad, buďto kameň, alebo veľmi 
tvrdo zamrznutú zem, takže kapsľa dala oheň a rana vpálila do kĺbu. Čo k tomu bolo treba! A stalo sa to za 
jedno mihnutie oka. Vtom – strelu sám nepočujúc – som sa domnieval, nemôžuc vstať, že som si nohu zlomil, 
alebo vytkol; ale pohnúc telom v protivnom smere videl som vypálený kabát a krv. Tak som zvedel, že som sa 
postrieľal.“ Tamže, s. 122-123. 
118 „V sobotu tohože týždňa prišli ho dvaja chlapci – ako honci – volať na poľovku, s ktorými asi o 10. hodine 
predpoludním išiel poľovať. Že išiel – nevedel som o tom, bo sme na pondelok (Štedrý deň) boli ushovorení ísť 
spolu. Zem bola tuho zamrznutá. Poľoval najprv vo viniciach, postupujúc k roliam za nimi sa rozprestierajúcim, 
smerom k Šenkviciam (dedina východne od Modry, na tri štvrte hodiny cesty ležiaca), a tak prišiel ku priekope, 
oddeľujúcej vinohrady od rolí. Keď mal priekopu preskočiť, z opatrnosti spustil kohútiky a pušku zavesil si 
na plece, majúc jej cievy nahor obrátené. Ale ako preskakoval, noha sa mu na zamrznutej zemi skĺzla, následkom 
čoho sa nazad prešinul, t. j. padol; v páde obrátila sa mu puška dolu cievami, k jeho nohám a jeden kohútik, 
silne naraziac na zamrznutú zem, rozbil kapsľu – cieva vypálila a celý nábitok i s fujtášom vohnala mu 
do nohy.“ LAČNÝ, ref. 54, s. 14. 
119 List Jána Kalinčiaka Jánovi Štúrovi z 22. 12. 1855 (pozri pozn. 125); novinová správa Od prešpurských 
Tater. In  Slovenské noviny, 1856, č. 152 (29. 12. 1855), s. 507-508 (pozri pozn. 132) a zápis v matrike 
zomretých v Modre. Matrika zomretých v Modre. Fotofaksimile. In HUČKO, ref. 52, s. 226-227. (pozri pozn. 142). 
120 LAČNÝ, ref. 54, s. 14. 
121 HURBAN, ref. 2, s. 8. 
122 Vylúčiť treba tézy o samovražde i inej strieľajúcej osobe. Napr. „Práve som dokončil jeden odsek mnou 
písanej všeslavianskej histórie [...], aby som sa po obyčajnom mnohom sedení hodne vychodil, vzal som pušku 
na plece...“; „V rozhovore na smrteľnej posteli Ľudovít spomenul, že v čase vezenia na obecnom voze vzbudila 
sa v ňom dôvera, že mu boh tak ,mal-à-proposʼ [v nevhodnú chvíľu] zahynúť nedá...“ ŠTÚR, ref. 19, s. 118. 
Žandárom po postrelení povedal, „...že ho nikto nepostrieľal, že jemu samému sa to prihodilo.“; „Ťažko umieral 
v mladom ešte veku, čo z toho súdim, keď povedal: „Nerád bych umrel, ešte mám mnoho práce.“ LAČNÝ, ref. 
54, s. 14, 17. podobne SOJKOVÁ, ref. 50, s. 281. PODOLAN, Peter. Smrť Ludevítova. In Historyweb.sk 
[online] Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/smrt-ludevitova>; DEMMEL, ref. 
44, s. 284-285, špekulatívne VIKTOR, Gabriel. [Ladislav Szalay]. Legenda rokov meruôsmych. Bratislava : 
SURSUM, 1998, s. 157-158. 
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rebrinovom voze, kde sa Štúr mohol oprieť iba o reťaze, si pohonič Švrlinek – podľa J. Štúra 

z Modry a podľa Lačného z Kráľovej (severne od Modry) – vypýtal 50 grajciarov.123 

K Štúrovi najprv prišiel lekár Gajary, ktorý býval priamo v Emresovskom dome, Štúr 

však nechal zavolať aj osvedčeného doktora Mayera z Prešporka.124 Po prezretí rany sa traja 

lekári (Gajary, Mayer a Emres) poradili a Mayer odišiel.125 Lekári sa neodhodlali vybrať 

guľku, umiestnenie rany zase znemožňovalo amputáciu.126 Gajary predpísal Štúrovi prípravok 

na dezinfekciu a prevenciu gangrény (brand) – „smradľavú, zelenej farby vodu“, ktorá 

Štúrovi vyvolávala neznesiteľnú pálčivú bolesť. Na návrh jedného z opatrovníkov – Michala 

Hýla ju vymenili za konský moč, ktorým mu ranu pravidelne omývali. O Štúra sa starali 

podľa Lačného štyria – on, Jozef Kuchta, Ondrej Lauda a Michal Hýl.127 Liečenie trvalo 

celkovo tri týždne, pričom musel Štúr ležať neustále na chrbte.128 Viackrát silne krvácal, mal 

silné bolesti a bol oslabený.129 Vážnosť zranenia priatelia Štúrovi tajili.130 Medzitým sa 

Hurban s veriacimi v Hlbokom modlieval za uzdravenie priateľa.131 O nehode informovali 

29. decembra aj Slovenské noviny.132 

Po ôsmych dňoch lekári (Mayer z Prešporka a lekár rodiny Emresovcov) vyčistili ranu 

a vyslovili prognózu, že Štúr prežije, hoci s nie celkom zdravou nohou.133 V tomto zmysle 

napísali správu aj Slovenské noviny.134 Rana sa na povrchu uzavrela, no liečenie v skutočnosti 

                                                 
123 ŠTÚR, ref. 19, s. 118; LAČNÝ, ref. 54, s. 14. 
124 Angažoval sa tu zrejme aj Ján Kalinčiak: „Zajtra idem sám do Prešporka pre lekárov — ktovie, či čo 
pomôžu?!“ List Jána Kalinčiaka Jánovi Štúrovi z 22. decembra 1855. [online] Dostupné na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1055/Kalinciak_Z-korespondencie/5> 
125 LAČNÝ, ref. 54, s. 15. 
126 HURBAN, ref. 2, s. 8. Jasne sa o veci vyjadril Ján Kalinčiak: „Ľudovít išiel dnes ráno na poľovačku; spadol; 
puške na chrbte sa v páde natiahol kohútik a vystrelil mu oddola hore do stavca stehnového (…) a zlámalo mu 
tam kosti a vysotilo kosť stehnovú pri drieku. Na amputáciu nie je teda čo pomyslieť. Jeho život stojí v božích 
rukách pre brand, môžúci sa vždy chytiť. Dúfať možno, že vyjde, ale veľmi mnoho nádeje nie je.“ List Jána 
Kalinčiaka Jánovi Štúrovi z 22. decembra 1855, ref. 124. 
127 LAČNÝ, ref. 54, s. 15. 
128 ŠTÚR, ref. 19, s. 118, 122; LAČNÝ, ref. 54, s. 15. 
129 „Jeho bolesť a útrapy sú hrozné. Kričí pri každom pohnutí, ba i keď sa nepohýňa, bo muskuly samy od seba 
sa trhajú (zucken).“ List Jána Kalinčiaka Jánovi Štúrovi z 22. decembra 1855, ref. 124; ŠTÚR, ref. 19, s.122. 
130 SOJKOVÁ, ref. 50, s. 281. 
131 WINKLER, ref. 48, s. 171. 
132 „Od prešpurských Tater , dne 24. dec. Právě dostáváme z Modry žalostivou zprávu o neštěstí, kteréž 
slovútného rodáka našho, pána Lud.  Š túra zachvátilo. Vyjda totiž v sobotu dne 22. dec. odpoledne, za příčinou 
občerstvení těla, na honbu a chtěje jakousi hrázi přeskočiti, tak nešťastně padnul, že puška vystřelila a celý svůj 
ostrý nábitek do těla pána Štúrova vyše bedra uhodila. Na štěstí ho dva chlapci (nebožtíka bratra) sprovázeli, 
kteríž i hned jeden v blízkosti se nacházející vůz přivolali a takť byl těžce poraněný do Modry dovezen. 
Přivoláno hnedky lékařů, mezi nimiž i pán doktor Mayer z Prešpůrku, kteří všechno učinili, co se k odstranění 
nebezpečí státi mohlo, nebo rána jest velmi povážlivá. Ostatně máme naději, že Hospodin tohto, o vzdělání 
národu našeho vysoce zasloužilého muže při životu zachová. (Dle novějších zpráv, které jsme 28. dec. obdrželi, 
pán Štúr  byl přes svátky při úplné čerstvosti ducha a bez těžkých bolestí, což naději o uzdravení posilňuje. Dejž 
to pán Bůh!“ Slovenské noviny, 1856, č. 152 (29. 12. 1855), s. 507-508. Citované podľa Listy III, s. 251. 
133 ŠTÚR, ref. 19, s. 118. Ján Štúr sa uspokojený vrátil do Bánoviec nad Bebravou. 
134 Oznámili, že „nebezpečí života odstraněno jest a že sej isté, ač i sdlouhavé vyléčení tak nebezpečné rány 
s nejlepší nadějí očekává.“ Slovenské noviny, 1856, č. 2 (3. 1. 1856). Citované podľa Listy III, s. 251. 
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dávalo iba virtuálnu nádej. Presvedčenie Lačného: „Rana sa mu už hojila, zacelievala sa 

a bol by býval zachránený.“ vyznieva s ohľadom na výsledok pitvy nereálne.135 „Poslední 

dnové utrpení jeho byly téměr bezbolestní.“136 Od Daniela Minicha sa dozvedáme, 

že 9. januára večer „nemoc jeho sa zase zhoršila. Včera večer mu začala zase krv z rany 

viacej jako obyčajne s(liknúť) [...] lekár hovorí že predca zase asi dva fonty krve utratil. 

Nasledkom toho Štúr velmi zoslabnul.“137 Lekári sa už neobávali rany ako takej, ale veľkej 

straty krvi; Štúr iba ťažko premáhal driemoty a držal sa pri vedomí.138 

Štúr si všimol, že sa poranená noha stiahla a bola kratšia ako druhá, na čo upozornil 

lekára Gajaryho 12. januára o 9. hodine pri rannej prehliadke. Pretože nechcel krívať, 

na vlastnú zodpovednosť požiadal Gajaryho o zákrok. Na takto vyslovenú žiadosť Gajary 

chytil opatrne nohu a proboval ju natiahnuť; ale keď pri tom Štúr boľastne zastonal, pustil 

Gajary nohu, a keď sa mu boľasť trochu utíšila, musel zase probovať ju naťahovať. Štúr, 

myslím, následkom pocítenej veľkej boľasti ohmatal svoju ranenú nohu a v tom pustila sa mu 

krv z rany. Zbadajúc to, povedal: ‚Už je zle so mnou’ – a v ten istý deň v noci umrel.“139 

V dobe smrti boli pri Štúrovi D. Lačný a J. Kuchta, Štúrova švagriná, D. Minich, Ján 

Kalinčiak a Ján Jaromír Majer.140 „Dokonal v pokoji, bez všeckého boje d. 12ho jan, nekolko 

minut po 9tej hodine večer.“141 Podľa matriky zomretých bola príčinou smrti 

„zemdlenost“.142 

Na tomto mieste sa ešte zmienime o prípadoch, keď kde sa zúčastnil či radil Štúr 

vo veciach choroby niekomu inému. Rady ukazujú osobné skúsenosti, ale aj zodpovedný 

                                                 
135 „Od pŕs počnúc na celom drieku Štúr mal pekné, čisté mäso; ale keď pitvali ranené miesto na nohe, mäso 
bolo čierne a kosť horného stehna od jablka [hlavice bedrového kĺbu] nadol bola rozštiepaná.“ Pri pitve bol 
prítomný Lačný (namiesto J. Kalinčiaka, ktorý si pitvu netrúfal vidieť), dr. Garay (Gajary), dr. Emres, dr Seibel 
a Jozef Hajíček, zverolekár. Lačný si vypýtal časť kosti na pamiatku. LAČNÝ, ref. 54, s. 15. 
136 [LICHARD, Daniel.] Ludevít Štúr. (Časník) In Domové pokladnice běh nový, 1857, roč. 2 1857, s. 202. 
Citované podľa SOJKOVÁ, ref. 50, s. 281. 
137 List Daniela Minicha Jánovi Štúrovi z 10. januára 1856. Citované podľa DEMMEL, ref. 44, s. 282. 
138 SOJKOVÁ, ref. 50, s. 281. 
139 LAČNÝ, ref. 54, s. 15. 
140 Tamže. 
141 List Daniela Minicha Dionýzovi Štúrovi z 18. januára 1856. Citované podľa DEMMEL, ref. 44, s. 282. 
Rovnaká informácia je v matrike zomretých. Fotofaksimile. In HUČKO, ref. 52, s. 226-227. Pozri pozn. 142. Aj 
v novinovej správe „...dostáváme pro celé Slovensko přežalostnou zprávu, že vys. učený někdy pan Lud.  Š túr , 
následkem známého poranění, v sobotu dne 12. jan. večer o 9. hod. v pánu zesnul.“ Slovenské noviny, 1856, č. 7 
(15. 1. 1856), s. 24. Citované podľa Listy III, s. 251. 
142 Matrika zomretých v Modre. Fotofaksimile. In HUČKO, ref. 52, s. 226-227. K nehode obsahuje prípisok: 
„Dne 22ho Decemb. 1855 na polovce příkopu jakovausi přeskočiti chtěje, padl a v pádu ručnici tak nějak 
nešťastlivě potrhl, že mu vypálila a stehenní kost prostřelila, následkem čehož, po velkých bolestech a mnohém 
krvácení zvyšioloženého (?) [výšeuvedeného], dne pokojně skonal.“ 
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prístup Štúra k ochoreniam. Takto radil napr. J. M. Hurbanovi,143 Dragutinovi Kušlanovi,144 

staral sa o svojho žiaka Konstantina Kostića.145 Aj s D. Lačným sa zoznámil kvôli Lačného 

chorobe, hoci tu bol iba na návšteve.146 

Udalosti radené v chronologickom slede odhaľujú peripetie Štúrovho života, až ďalšie 

bádanie môže priniesť riešenia a opravy naznačených problémov a doplniť mozaiku 

faktografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
143 „...dám Ťi dobrú radu a buďeš ožívať s jarom. Vstávaj včas ráno a hňeď za rána, za rosi choď sa prechádzať 
polom čo len za hoďinu – a uviďíš! Tento jarňí vonní vzduch silí náramňe človeka. Prosím Ťa, robjevaj to.“List 
Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 23. apríla 1850. Listy II, s. 220. 
144 „Jesi li bolestan da si posětio Madvu? Ljudi ovdě su mi to pripovědali.“ [Chorý si azda keď si navštívil 
Madvu? Tu mi ľudia o tom rozprávali.] List Ľudovíta Štúra Draganovi Kušlanovi z 27. marca 1849. Listy III, 
s. 61, 187. „To je bilo veoma žalostno za mene da si tako probolěo, mili Brate moj. Kazao sam Ti uvěk da paziš 
na zdravje svoje. Samo nemoj mnogo seděti a pri poslu uvěk stoj. Molim Te za to a Ti věruj meni kako 
izkusenomu u toj stvari.“  [Bolo to veľmi smutné pre mňa, že si tak prechorel, milý brat môj! Vždy som Ti vravel, 
aby si dával pozor na svoje zdravie. Len neseď dlho a pri práci vždy stoj. Prosím Ťa o to a ty mi ver ako 
skúsenému v tejto veci.] List Ľudovíta Štúra Draganovi Kušlanovi z 7. apríla 1849. Listy IV, s. 36, 172. 
O Madvovi pozri pozn. 37. 
145 „My s Kostićem ščaslivo prišli suida. Lichoračka, kotoru on imiel v Serbii no iz kotoroj charašo izlečen ne 
byl, opiat došla na nego zdies, no ja po mojemu obviazaniu i vašem nalogu sdielal vse v etom slučaju nužnoe, 
i teper uže Kost. lučše, i dumaju što za nedolgo vo vsem budet zdorov.“ [My s Kostićom sme sem prišli šťastne. 
Zimnica, ktorú mal v Srbsku a z ktorej nebol dobre vyliečený, opäť tu naňho prišla, no nie silná, ale ja som 
podľa svojho sľubu a Vašich pokynov urobil všetko v takom prípade potrebné a teraz sa už má Kost. lepšie 
a myslím, že onedlho bude celkom zdravý.] List Ľudovíta Štúra Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému 
z 25. mája/ 6. júna 1854. Listy IV, s. 51, 190. 

„Kostić učit, on počti uže so vsem zdorov. Po sovietu lekara ili vrača on dolžen piti „Eger-Weisenquelle“ 
vodu, iz kotoroj dosele popil 15 kružek, što ja teper dolžen. Po tomu što za to dengi neimieju, sdielajte dobrotu: 
perešlite mi ich teper. Eto iznosit 3 Guldena i 42 kr. Vračovi toľko pozdee zaplaču.“ [Kostič sa učí, už je skoro 
celkom zdravý. Podľa rady lekára musel piť vodu „Eger-Weisenquelle“, z ktorej dosiaľ vypil 15 hrnčekov, za čo 
som teraz dlžný. Pretože na to nemám peniaze, buďte tak dobrý a pošlite mi ich teraz. Robí to 3 zl. a 42 
grajciarov. Lekárovi zaplatím až neskôr.] List Ľudovíta Štúra Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému z 30. júna 
1854. Listy IV, s. 51-52, 192. 

„Kostić je sasvim zdrav i veseo. [...] Osim toga platjao sa za kiselu vodu dvoje struke u niegovoj bolesti 
i s donešenjem iz požuna u Modru ......... 5 for. 36 xr. sr. / Liekarovi za mnogokratne posiete 10 for. sr.“ [Kostič 
je celkom zdravý a veselý. [...] Okrem toho som zaplatil za minerálnu vodu dvojakého druhu počas jeho choroby 
s donáškou z Bratislavy do Modry ......... 5 zl., 36 gr. str. / Lekárovi za početné návštevy ......... 10 zl. ] List 
Ľudovíta Štúra Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému z 5/18. októbra 1854. Listy IV, s. 192. O Konstantinovi 
Kostićovi pozri bližšie KANTEK, Karol – KOWALSKÁ, Eva. Kosta Kostić – posledný Štúrov žiak. 
In MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela a kol. Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život, dielo a doba 
verzus historická pamäť. Bratislava : VEDA, 2015, s. 86-99. 
146 LAČNÝ, ref. 54, s. 16. 
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Life and Health Threatening Moments in Life of Ľudovít Štúr 
 
The study focuses on moments of Ľudovít Štúr's life, threatening his health or life. It present 
an enumeration of such events as recorded by contemporary sources. There had been various serious 
and less serious diseases, including chronic ones. We were also interested in Štúr's attitude towards 
physicians and ways of healing/medical treatment. A second level is represented by situations, when 
Štúr's life was endangered by another person. It was related mainly to violence from the opposition 
to his Slovak and Slavic ideology and events of the revolution 1848-1849. In the end, it was hunting 
that became fatal for Štúr at the end of year 1855, when he suffered a mortal injury. 
 
Keywords: Ľudovít Štúr (1815 – 1856), life, health, illness, health care, health hazard, threat to life 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
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„Len slabý sa práce bojí, ochotný sa jej teší...“ – otázky slovenskej 
školy a osvetové a ľudovýchovné aktivity Ľudovíta Štúra 
 
Janka Štulrajterová 
 

Ľudovít Štúr predstavuje v slovenských moderných dejinách fenomenálnu osobnosť, 

ktorá svojim úsilím, vytrvalosťou a aktivitou prekročila možnosti jedného človeka. V období 

rozvoja európskych národných hnutí na začiatku 19. storočia považovalo aj slovenské 

národné hnutie školské a ľudovýchovné otázky za integrálnu súčasť kultúrno-politického 

programu. Štúr národnú emancipáciu spájal so sociálnym, hospodárskym, duchovným 

a výchovno-vzdelávacím povznesením prostredníctvom drobnej a trpezlivej práce. Významné 

miesto v jeho živote predstavuje aj jeho vychovávateľská a učiteľská práca. Svojou 

charizmou, systematickou drobnou prácou a organizátorskou činnosťou získaval čoraz väčší 

počet slovenských mladoňov bratislavského lýcea pre aktívnu participáciu v procese 

formovania moderného slovenského národa. Náš príspevok nemá za cieľ priniesť nové 

poznatky, ale poukázať práve na jeho osobnú charizmu a pedagogický takt, kedy svojimi 

názormi ovplyvnil takmer celú generáciu študentov, ktorí v slovenskom prostredí ostali verní 

štúrovským ideám, ale aj jeho politickým požiadavkám reflektujúcim úsilie o rozvoj 

a zlepšenie slovenskej školy. Slovenské školstvo podľa neho malo predstavovať pilier 

slovenského národného života. 

„Osveta a vzdelanosť by len mŕtva bola, keby sa len v knihách  držala a tam ako 

poklady, ktoré nikto nevyužíva a na ktorých blesku sa len dajedni tešia, sa skrývala, vyššie 

a záležitejšie má ona povolanie, jej povolanie je nielen hlavy naplňovať, ale umy a mysle 

osvecovať, vôľu ušľachťovať a tak život ľudský a vždy v lepší, šľachetnejší a ľudskejší 

pretvorovať“1 

Smelé a na tú dobu ojedinelé ambície Ľudovíta Štúra v pedagogickej činnosti možno 

hodnotiť ako neopakovateľný vklad paradigmatického rázu v ktorom dominovali dva prvky, 

obsahový a prakticko-realizačný.2 Už v mladom veku si uvedomoval hodnotu a potrebu 

vzdelania. Na jeho životnú orientáciu a postoje mali bezprostredný vplyv práve učitelia, 

s ktorými prišiel do kontaktu počas svojich štúdií a tiež jeho úsilie v podobe individuálneho 

štúdia, v ktorých nachádzame i osobnostné a  morálno-vôľové hodnoty. Ako píše Hurban 

                                                 
1 ŠTÚR, Ľudovít. Slovo na čase. Úvahy a články. Diel II. (ed. J. Ambruš) Turčiansky Sv. Martin : Kompas, 
1941, s. 5. Pozri tiež ŠTÚR, Ľudovít. Vzďelanosť a osveta. In Slovenskje národňje novini, 1846, roč. 2, č. 74-77, 
s. 293-294, 297, 301-302, 305-306. 
2 PREDANOCYOVÁ, Ľubica. Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra. In Paedagogika.sk, 2015, roč. 6, č. 2. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/studie/predanocyova-lubica-pedagogicka-
aktivita-ludovita-stura.html> 
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„tento veliký charakter Štúrov leží v tom, že fráza nemala u neho žiadnej ceny, ak zápäť 

nevysvetľoval jej skutok dobrohájny. Zásada každá bola ním vážená výbežkami jej v morálne 

ciele, v praktický vývoj, v tvorbu ideálnu na stranách histórie! On nebol k navedeniu 

ku žiadnej ústupke, ktorej následok bol by škodným mohol byť – a čo hneď i v tej najďalšej 

budúcnosti národa slovanského!“3 

 
Pedagogická činnosť Ľudovíta Štúra 
 

Bratislava sa stala v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia centrom 

slovenského národného života a jej srdcom bratislavské evanjelické lýceum, ktoré 

zo všetkých evanjelických škôl najviac priťahovalo pozornosť národne uvedomelých 

študentov. Vyučovali na ňom vynikajúci učitelia a vzdelávali sa tu mnohí slovenskí žiaci, 

ktorých činnosť sa neskôr odrazila v rozvoji slovenského národného, kultúrneho a politického 

života. Spoločenský a umelecký život v Bratislave, knižnice a kníhkupectvá, ktoré 

zabezpečovali predaj a požičiavanie kníh, verejné čitárne, samotné školy a možnosti 

mimoškolskej vzdelávacej a spolkovej činnosti, kontakt s inými mladými ľuďmi z iných častí 

monarchie to všetko ovplyvňovalo vnímanie sveta mladých študentov. Významnou súčasťou 

školského života bola aj mimoškolská činnosť pod dohľadom profesorov v podobe 

vzdelávacích spolkov, diskusných klubov, čítania a komentovania diel. Pre rozvoj 

slovenského národného života mala v tom čase najväčší význam Spoločnosť česko-slovanská, 

ktorej činnosť bola ovplyvnená spoločným nadšením pre ideu všeslovanskej vzájomnosti. 

Ako píše D. Kodajová „nový vietor vdýchol aktivitám Spoločnosti česko-slovanskej v roku 

1834 zástupca profesora Palkoviča, bývalý študent 19-ročný Ľudovít Štúr.“4 Spolužiaci 

akceptovali jeho spôsob práce, vedenia a výučby a najmä jeho charizmatické vodcovstvo. 

V tomto období sa sformovala generácia stúpencov zjednotená pod jeho vedením 

na princípoch národnej práce. Štúr zaviedol v Spoločnosti disciplínu a na jeseň 1937 mala už 

44 členov. Pečať Spoločnosti mala podobu slnka vychádzajúceho nad troma tatranskými 

štítmi.5 Štúr kládol mimoriadny dôraz na dobrú organizáciu práce, prostredie lýcea vnímal 

ako dielňu, kde sa pripravuje nasledujúca generácia národovcov, ktorá sa po absolvovaní 

štúdia rozíde po celom Slovensku. Štúrova osobnosť a jeho výchovné metódy aktivizovali 

študentov k štúdiu i k práci v Spoločnosti a v Ústave, formoval ich charakterové vlastnosti 

                                                 
3 HURBAN, Jozef Miloslav. Ľudovít Štúr. Rozpomienky. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1951, s. 13. 
4 KODAJOVÁ, Daniela. Prebúdzanie národa. Štúrovci v meste na Dunaji. In Historická revue, 2015, roč. 26, 
č. 3, s. 31-36. 
5 Tamže. 
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a podporoval priateľstvá a „privykal ich nezištne pracovať pre verejné národné záujmy“.6 Ich 

činnosť a význam ďaleko presiahli úzky študentský rámec. Štúrom vedená generácia mladých 

mužov sa stala uvedomelou národnou inteligenciou, organizátorkou a propagátorkou 

slovenského politického, literárneho a kultúrneho života, ktorá podľa vzoru svojho učiteľa 

spájala všetky tieto atribúty s vysokými mravnými požiadavkami. Osobným príkladom Štúr 

slúžil mládeži ako vzor obetavej práce v záujme ľudu, jeho mravné zásady, pracovné 

nadšenie, obetovanie osobného šťastia slovenským národným záujmom pôsobili na mládež 

podmanivo. Neexistovalo podľa neho ničoho vznešenejšieho, ako pracovať pre národ. Okolo 

svojej osoby vytvoril pevný kolektív, svojim príkladom, vhodne volenými metódami 

a vysokou náročnosťou aktivizoval študentov a motivoval ju k sústavnému štúdiu 

a sebadisciplíne. Členovia spoločnosti diskutovali o moderných sociálnych pojmoch, histórii 

aj budúcnosti, prezentovali vlastné umelecké aj odborné práce a usilovali sa získať priazeň 

a podporu širšej verejnosti, kultivovať ju a vytvárať vedomie národnej identity Slovákov 

a snaha formovať moderný slovenský národ „zdola“. Tomu slúžil rad edičných, 

organizačných, vzdelávacích, osvetových a iných zábavných akcií. Študenti bratislavského 

lýcea boli nadšenci romantizmu a inšpirovaní nemeckými študentmi horlivo budovali národnú 

symboliku.7 

Po roku 1840 aj zásluhou Ľudovíta Štúra zaznamenal Slovanský ústav bratislavského 

evanjelického lýcea nevídaný rozmach a z celkového počtu študentov tvoril vyše štvrtinový 

podiel štúrovcov, čo predurčovalo nesmierny intelektuálny potenciál usmerňovaný Štúrovou 

autoritou a jeho národno-emancipačným programom.8 Štúrova učiteľská práca žiaľ netrvala 

dlho. Po odvolaní Štúra z bratislavského evanjelického lýcea v decembri 1843 sa štúrovská 

študentská mládež na znak nesúhlasu rozhodla školu demonštratívne opustiť no i napriek 

zákazu ostal Štúr so svojimi študentmi v úzkom kontakte a radil im v ich práci. Akokoľvek 

pateticky to bude vyznievať, národne orientované študentstvo evanjelických lýceí v podobe 

spolkov, ústavov, spoločností zohralo v neskoršom období rozhodujúcu úlohu pri výchove 

mladej slovenskej inteligencie, ktorá sa angažovala v národno-emancipačnom úsilí Slovákov. 

V škole videli štúrovci hlavný nástroj vzdelávania ľudu a základnú podmienku udržania 

národnej existencie. Štúr od začiatku svojej vychovávateľskej činnosti zdôrazňoval 

požiadavku vyučovania v národných školách v materinskom jazyku a do obsahu vyučovania 

                                                 
6 BAKOŠ, Ľudovít. Ľudovít Štúr ako vychovávateľ. In Ľudovít Štúr. Život a dielo 1815-1856. Bratislava : SAV, 
1956, s. 271. 
7 ŠKVARNA, Dušan. Bratislava ako centrum slovenského národného obrodenia. In Studia Academica Slovaca 
29, Bratislava : Stimul, 2000, s. 192. 
8 Tamže. 
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požadoval zahrnúť vlastivedné poznatky. Vysoké hodnotenie významu národných škôl 

prijímali od Štúra členovia Spoločnosti a Ústavu a o školské otázky bol medzi členmi živý 

záujem. Štúr kládol svojim žiakom na srdce, aby ako jednu z hlavných úloh v živote videli 

starať sa o zlepšenie škôl, zakladanie nových škôl, zakladanie čitární, nedeľných škôl 

a rozširovaním užitočných spisov.9 Národnostný útlak, ktorý sa v 40-tych rokoch začal 

stupňovať a mal urýchliť nástup maďarského jazyka do škôl, vzbudzoval na strane národne 

uvedomelej inteligencie odpor. Ľudovít Štúr sa aktívne zúčastňoval politických podujatí, 

ktorých významnú súčasť tvorili školské otázky. V stanovách Tatrína, ktorý vznikol v roku 

1844 boli zahrnuté školské potreby, vydávanie školských učebníc a podpora slovenských 

študentov. Novú etapu v úsilí o slovenskú školu znamenalo vydávanie Slovenských národných 

novín. Štúr upriamil pozornosť na prestavbu slovenskej spoločnosti a na iniciatívu 

slovenských učiteľov združujúcich sa v učiteľských spolkoch. Učiteľské spolky mali nielen 

národnouvedomovací význam, ale riešili otázky organizácie a obsahu školy, didaktické 

a metodické otázky. Štúrove články zamerané na školu svedčia o dôkladnom poznaní 

školských otázok, o hlbokom vzťahu ku škole, o vzťahu medzi školou a životom, medzi 

spoločenskými, politickými, hospodárskymi  pomermi a úlohami školy.10 Práve časopisy, 

knihy a knižnice sa mali stať hlavnými prostriedkami šírenia národnej osvety. 

Podľa Štúrových demokratických požiadaviek bolo potrebné hlavnú pozornosť 

pri rozvíjaní vzdelania sústrediť na prostý ľud, ktorý tvorí podstatnú čiastku národa. Ako písal 

Štúr v článku Vzdelanosť a osveta, človeku sa nepreukáže väčšie dobrodenie, ako keď sa mu 

dá vyučovanie. Len vzdelaním a správnou výchovou sa stáva človek človekom, osožným 

svojej spoločnosti.11 Odmietal násilie a národnostný útlak a stupňujúce sa natískanie 

maďarčiny do slovenských škôl. Štúr sa takmer vo všetkých svojich článkoch dotýkal tejto 

problematiky, tvrdil, že odňatím materinskej reči zbavujú sa ľudia a národy svojho 

najvlastnejšieho a najduchovnejšieho základu. Keď človeka a národ olúpia o materinskú reč, 

zbavia ho možnosti pravej výchovy a vzdelania. Ani jeden slovenský pedagóg, filozof 

či politik nezdôrazňoval v minulosti požiadavky výchovy a vzdelania slovenskej mládeže 

v materinskej reči tak presvedčivo ako Štúr.12 Požiadavku vyučovať na elementárnych 

školách v materinskom jazyku zdôrazňoval nielen z hľadiska udržania a zachovania národnej 

existencie, ale aj z hľadiska rozumovej a mravnej výchovy. „Bez reči materinskej je 

                                                 
9 BAKOŠ, Ľudovít. ref. 6, s. 276. 
10 Tamže, s. 277. 
11 ŠTÚR, ref. 1, s. 9-10. 
12 BAKOŠ, Ľudovít. Štúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočia. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1960, s. 33. 
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vyučovanie len meďou zvučiacou a zvonom zvoniacim, je slovo bez významu, reč bez účinku, 

a také vyučovanie môže vychovať len zelinu zakrpatenú, ktorá síce po zemi sa rozťahovať 

môže, ale ovocie nenesie. Reč materinská je prostriedok, ktorý každé opravdivé vyučovanie 

užiť a k svojej námere ustavične potrebovať musí, táto reč je splavom, po ktorom učenie 

do srdca a do mysle sa prebíja a tam hlboké púšťa korene. A je toto vec celkom prirodzená. 

V reči materinskej vsakujú každému od malička city najvrúcnejšie do srdca, v reči materinskej 

učíme sa poznávať svet, s ňou sa púšťame na rozsiahle divadlo života, ňou teda už hneď 

odprvoti pohybuje sa naše srdce. Osvetľuje a obohacuje naša myseľ.“13 

Význam školy z hľadiska záchrany a rozvoja národného života zdôraznil Ľudovít Štúr 

už na prvom zasadnutí Spoločnosti v roku 1835, keď ju označil za jeden z najdôležitejších 

prostriedkov vzdelávania národa a poukazovali na veľký význam národných škôl. 

V najväčšom úpadku boli dedinské školy. V slovenskej literatúre z tohto i neskoršieho 

obdobia, ale aj zo školských archívnych materiálov máme dostatok dôkazov, ako vtedy u nás 

vyzerali školské budovy.14 Úroveň vyučovania pri nízkej organizovanosti škôl znižoval aj 

fakt nedostatku učebníc. Najmä chudoba dedinského ľudu bola jednou z hlavných príčin jeho 

nízkej vzdelanosti. Samotnú nízku úroveň vyučovania spôsobovala aj naďalej nedostatočná 

príprava učiteľov dedinských škôl. Učiteľské povolanie bolo často vedľajším zamestnaním 

ľudí, ktorí sa na túto prácu nikdy nepripravovali.15 

Slovenské národné noviny sa stali tribúnou národných požiadaviek, v ktorých výrazne 

dominovali aj školské otázky. Autori príspevkov žiadali zriaďovať učiteľské ústavy 

(semeniská), ktorých cieľom bolo pripravovať kandidátov učiteľstva v národnom duchu. 

Na stránkach Slovenských národných novín bola vyslovená i kritika nedostatku slovenských 

dievčenských ústavov. Matka, podľa Štúra, je prvou vychovávateľkou dieťaťa a od útleho 

detstva ma svojim deťom vštepovať lásku k materinskej reči a národu. Národne uvedomelé 

dievčatá sa mali vzdelávať na pražských ústavoch pre prípravu učiteliek a potom sa mali 

                                                 
13 ŠTÚR. ref. 1, s. 20. 
14 Školy boli podobné pastierňam, nízke, vlhké, tmavé bez dostačujúceho vnútorného zariadenia. V malej 
miestnosti tiesnilo sa aj sto detí. Často táto jediná miestnosť slúžila aj za byt učiteľovej rodine. Ani mestské 
školy v mnohých prípadoch neboli na tom lepšie... Pozri HENDRICH, Jozef. Ako sa kedysi na Slovensku 
študovalo. Turčiansky Sv.Martin : Matica slovenská, 1937; GOLÁŇ, Karol. Ako sa kedysi na Slovensku učilo. 
Bratislava : SPN, 1958. Tobias Gottfried Schrӧer, vynikajúci učiteľ a profesor bratislavského lýcea podáva 
kritický obraz o výchove a vzdelaní v Uhorsku. Ďalšími cennými zdrojmi sú početné autobiografické spomienky 
a články v slovenských časopisoch. 
15 Podľa Ratia educationis z roku 1806 sa mali učitelia dedinských škôl vzdelávať na mestských normálnych 
školách, kde si okrem vzdelania stanového pre žiakov mali osvojiť aj základy metodiky vyučovania. Požiadavky 
na učiteľské povolanie boli malé, ale v praxi sa ani tieto nedodržiavali  a na dedinských školách vyučovalo len 
málo učiteľov s predpísaným vzdelaním. MÁTEJ, Jozef. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976, s. 206. 
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zakladať i na Slovensku dievčenské výchovné ústavy.16 V otázkach hospodárskych apelovali 

na rozvoj obchodu a priemyslu, ktorý nie je možný bez patričných  priemyselných škôl, 

ktorých cieľom „by bolo priemyselníkov pre naše kraje vzdelávať....“17 
 
Školské otázky súčasťou politického programu 
 
„...čo na samom prvom mieste menom národa nášho žiadame a v jeho najsvätejšom záujme 

žiadať musíme, sú školy [...] Zle národu, keď sa o jeho vyučovanie málo dbá, keď alebo nemá 

dostatočných škôl, alebo sú jeho školy v neporiadku, horšie ale sto ráz národu tomu, ktorý sa 

v školách svojich v jemu neznámej reči vyučuje, bo sa tu z predsavzatia národ do hlúposti, 

mravnej i telesnej zapustenosti pohružuje [...] Lež my z hlbiny duše žiadame a prosíme 

národne, t.j. všade po národe našom slovenské školy...“18 

Ak bolo školstvo za Márie Terézie štátne politikum, od štúrovcov sa stáva slovenské 

národné politikum.19 K štúrovskému programu sa postupne pridávali mladší, aktívni 

predstavitelia, aj predstavitelia katolíckych mladobernolákovcov, napr. Ján Palárik, Andrej 

Radlinský a Martin Hattala. Národný program viedol štúrovcov k prekonaniu 

konfesionálnych rozporov, kedy sa otázky národné mali stať nadradenými nad otázkami 

cirkevnými preto Štúr svojich žiakov vychovával k náboženskej tolerancii a spolupráci. Obe 

krídla sa dohodli na používaní štúrovskej slovenčiny, čím sa stala celonárodným jazykom 

a došlo k prekonaniu konfesionálneho antagonizmu. Kultúrne aktivity prerástli do politických 

aktivít a slovenská politická elita  sformulovala vlastný politický program. 

Niektoré z týchto požiadaviek sa prezentovali aj v najvýznamnejšom národnom 

dokumente tohto obdobia akým a stali Žiadosti slovenského národa z 10. mája 1848, kde 

školské, národné požiadavky tvoria organickú súčasť širšieho národného, politického 

a hospodárskeho programu. Školské požiadavky sú vyslovené v VI. a VII bode a predstavujú 

maximálne požiadavky vtedajšieho obdobia a spoločenskej situácie. 

„VI. Žiadame dokonalé zriadenie národných škôl, a to tak začiatočných 

(elementárnych), ako aj reálnych, meštianskych, ústavov dievčenských, ústavov 

                                                 
16 ŠTÚR. ref.1, s. 33, pozri článok ŠTÚR, Ludevít. Dúležitosť voleňja rozličnjeho stavu pre nás In Slovenskje 
národňje novini, 1846, roč. 2, č. 94-96, s. 375-376, 379-380, 383-384. 
17 ŠTÚR. ref. 1, s. 48-53, pozri článok ŠTÚR, Ludevít Prjemiselná škola In Slovenskje národňje novini, 1846, 
roč. 2, č. 147, s. 587-588. 
18 ŠTÚR, ref. 1, s. 82-83, pozri článok  ŠTÚR, Ludevít. Naše náďeje a žjadosťi k nastávajúcemu sňemu. 
In Slovenskje národňje novini, 1847, roč. 3, č. 225-232, s. 897, 901-902, 905-906, 909-910, 913-914, 917-918, 
921-922, 925-926. 
19 PŠENÁK, Jozef. Uhorská školská politika v prvej polovici 19. storočia a boj Slovákov o slovenskú školu. 
In Edukacja- Państwo-Naród v Europe šrodkowej i wschodniej XIX i XX w. Wrocław : Institut Pedagogiky 
Uniwersytetu wrocławskiego, 2011, s. 151-157. 
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pre vychovanie učiteľov a kňazov, potom ústavov literárnych vyšších, menovite: gymnázií, 

lýceí, akadémií, ústavu polytechnického a jednej univerzity. Všetky tieto ústavy majú byť 

založené na základe slobodného vyučovania a vyučovacia reč pre synov a dcéry národa 

slovenského nemá byť inšia ako slovenská, aby na tomto základe národ slovenský si mohol 

vychovávať synov jemu i krajine verných. 

VII. Žiadame, aby maďarské stolice po svojich školách a vyšších i nižších ústavoch 

literárnych katedry reči slovenskej pre Maďarov a slovenské stolice katedry reči maďarskej 

pre Slovákov pozakladali, aby sa tak národy tieto jeden k druhému blížili, menovite, 

aby Slováci Maďarov, na sneme hovoriacich maďarsky a Maďari Slovákov, hovoriacich 

na sneme slovensky rozumieť mohli.“20 

Okrem týchto na dobu odvážnych požiadaviek sa štúrovci usilovali o pozdvihnutie, 

doplnenie a nahradenie nedostatku verejného vyučovania v slovenskom jazyku zakladaním 

nedeľných škôl, knižníc a čitární, čitateľských spolkov, divadelných a speváckych spolkov, 

ktoré tvorili najvýznamnejšiu časť ľudovýchovnej aktivity štúrovcov a budeme im venovať 

v nasledujúcom texte ešte pozornosť. Štúrovci zakladali aj Spolky miernosti a pokladali ich 

za „prostriedok najlepší a najužitočnejší“ proti „pálenkovej nákaze“, ktoré tiež vykonávali 

výchovnú a vzdelávaciu činnosť.21 

Národnopolitický program obsahoval predovšetkým návrhy na prijatie zákonných 

opatrení, ktoré by zabezpečovali práva materinského jazyka. Školské, výchovné a vzdelávacie 

otázky slovenského ľudu tvorili jeden z hlavných bodov národného programu a formovania 

moderného slovenského národa sformulovaného Ľudovítom Štúrom a jeho spolupracovníkmi. 

 
Ľudovýchovné a osvetové aktivity ako nástroj formovania národnej emancipácie 
 

Školské otázky a program, ktorý Štúr prezentoval na stránkach Slovenských národných 

novín od začiatku ich vychádzania zaznamenal veľký ohlas medzi slovenskými uvedomelými 

učiteľmi a národne uvedomelou inteligenciou, no mimoriadny a osobitný význam u štúrovcov 

znamenalo aj vzdelávanie dospelých, osveta a ľudovýchova pospolitého slovenského ľudu. 

Podľa Štúra si Slováci mali uvedomiť, že... „človek sa nevychováva len preto, aby žil, 

ale najmä preto, aby niečo pre svojich, svoju obec  vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám 

                                                 
20 BOKES, František. Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v r. 1848-1914. Zv. 1 Bratislava : 
Vydavateľstvo SAV, 1962, s. 24. 
21 ŠTULRAJTEROVÁ, Janka. Filozofia výchovy v procese formovania modernej slovenskej školy v 19. storočí. 
In KUDLÁČOVÁ, Blanka – SZTOBRRYN, Sławomir (ed.). Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej 
perspektíve, Trnava : Veda, 2011, s. 406-420. 
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si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“22 To vyššie 

a vznešenejšie znamenalo u Štúra pospolitosť-jednotu tých, ktorí patria k dačomu 

spoločnému, čo chcú vykonať spoločnými silami, vykonať niečo pre všetkých a tým 

i pre jednotlivca. Štúr nadšene propagoval spolčovanie Slovákov, ich združovanie sa s cieľom 

spoločnej práce, pozdvihnutia slovenskej spoločnosti. Od uzákonenia slovenského jazyka 

vznikla relatívne široká a kompaktná sieť organizovanej spolkovej ľudovýchovnej činnosti. 

Zmýšľanie slovenských učiteľov a ich spätosť so slovenským ľudom sa aktívne 

prejavili v mnohých ľudovýchovných aktivitách, v zakladaní nedeľných škôl, ktoré slúžili 

na vzdelávanie dospelého obyvateľstva, v zakladaní hospodárskych a sociálnych spolkov, 

v zakladaní knižníc, čitateľských a iných vzdelávacích spolkov. 

Hurban nazval nedeľné školy „kvetom a ovocím“ spolkov miernosti, v ktorých videl 

prostriedok vzdelania pre remeselníkov, obchodníkov, roľníkov a vlastne všetkých, ktorí sa 

chceli zdokonaliť a oboznámiť s novými poznatkami.23 Štúr a Hurban usilovali v nedeľných 

školách o všeobecné vzdelanie uvedomujúc si veľkú slovenskú negramotnosť i fakt, 

že pedagogická činnosť na domácich školách nedokázala reflektovať potreby človeka novej 

doby. V úradne vymedzenej možnosti videli štúrovci len úzky rámec toho, čo chceli a čo 

slovenský ľud potreboval, preto do programu nedeľných škôl včlenili i pestovanie národných 

záujmov. V podstate existovali dva typy nedeľných škôl, základný určený na odstraňovanie 

negramotnosti a na pestovanie národného jazyka, druhý vyšší typ na šírenie starších i novších 

spoločenskovedných, prírodovedných a technických poznatkov. V prípade roľníkov sa 

usilovali o to, aby nedeľné školy prispievali k účinnej racionalizácii zaostávajúcej 

poľnohospodárskej výroby. Podľa Štúra teda mali nedeľné školy poslanie dopĺňať 

a nahrádzať to,... „čo ľudia v mladom veku či vlastnou, či druhých okolností vinou zanedbali 

a sú to takrečeno školy pre obecný ľud náhradné.“24 V rokoch 1842 – 1848 sa štúrovcom 

podarilo vytvoriť relatívne širokú sieť aktívnych nedeľných škôl, ktoré pozitívne prispievali 

k rozšíreniu vzdelania medzi ľudom a úzko sa spájali so zakladaním knižníc.25 Jedným 

z cieľov nedeľných škôl bolo u ľudí vypestovať záujem o čítanie užitočnej a praktickej 

literatúry, preto nedeľná škola podnietila vznik knižnice alebo naopak knižnica či čitateľský 

                                                 
22 ŠTÚR, Ľudovít. Politické state a prejavy. Dielo v piatich zväzkoch. Zv. 1. Bratislava: Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1954, s. 112-127. 
23 Pozri HURBAN, Jozef Miloslav. Slovo o Spolkách Mjernosťi a Školách Ňeďelních. V B. Bistrici : Tlačou 
Filipa Macholda, 1846. 
24 ŠTÚR, Ľudovít. ref. 22,  s. 62. 
25 Aktívne pracovali nedeľné školy v Brezovej, v Hlbokom, vo Veľkej Divine, v Pešti, v Zemianskom Podhradí, 
v Uhrovci, v Sobotišti, v Tisovci, v Ratkovej, v Kšinnej, vo Važci, v Hodruši, v Partizánskej Ľupči, v Oslanoch, 
vo Veľkej Polome, v Modre, v Pitvaroši, v Banskej Štiavnici, v Stredných Plachtinciach a inde. Pozri PASIAR, 
Štefan. Dejiny výchovy dospelých na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1975, s. 131. 
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spolok iniciovali vznik nedeľnej školy. Organickou súčasťou knižníc boli čitateľské spolky, 

prostredníctvom ktorých sa štúrovci snažili o vypestovanie dobrých návykov mládeže 

a dospelých ku čítaniu  kníh a časopisov. Napriek relatívne krátkemu času od roku 1842 

do 1848, kedy nebolo dostatok času upevniť a ustáliť koncepciu a organizáciu týchto 

ľudovýchovných inštitúcii, mali mimoriadne veľký spoločenský význam a dosah. 

Ďalšími významnými prostriedkami ľudovýchovy a osvety boli aj spevokoly 

a slovenské ochotnícke divadlo. Okrem estetického významu plnili poznávací, mravný 

a edukačný význam v širšom zmysle. Významná bola priekopnícka ochotnícka divadelná 

práca Gašpara Féjerpatakyho Belopoteckého v Liptovskom Mikuláši, kde sa pod jeho 

vedením odohralo 33 divadelných predstavení. Následne sa ochotnícke divadlo udomácnilo 

i vo Zvolene, v Banskej Bystrici, v Brezne, v Martine, v Rajci, v Smolinci, v Komjaticiach, 

Modre i Pešti. Najznámejšie je asi Slovenské ochotnícke divadlo nitrianske v Sobotišti, ktoré 

vzniklo 5. septembra 1841, v ktorom vystupovali viaceré štúrovské osobnosti. Ochotnícka 

činnosť slovenských študentov v Levoči sa spája s menom Jána Francisciho, ktorí svoje 

predstavenia okrem slovenského jazyka hrali aj v nemčine a maďarčine.26 

V 40. rokoch 19. storočia zásluhou štúrovcov vznikla pomerne široká sieť 

hospodárskych spolkov, ktorá združovala roľníkov k vzájomnej hospodárskej pomoci a plnila 

aj vzdelávaciu úlohu, pričom sa zaväzovala plniť osobitne určené povinnosti v živote spolku. 

Niekoľko spolkov hospodársko-socialného charakteru vzniklo už v prvej polovici, 

no exemplárnym príkladom  hospodárskeho spolku štúrovského obdobia v európskom 

meradle sa stal Gazdovský spolok v Sobotišti, ktorý založil zakladateľ sobotištskej miestnej 

školskej knižnice a ochotníckeho divadla, učiteľ Samuel Jurkovič. Gazdovský spolok 

poskytoval roľníkom úvery, bojoval proti úžere, učil svojich členov usporiadanému 

rodinnému i obecnému životu a čítať užitočné knihy. Každý člen spolku bol povinný každý 

rok zasadiť na verejnom mieste najmenej dva ovocné stromy, aktívne sa zúčastňovať 

na úpravách obce, námestia a studní, pomáhať pri výsadbe líp a verejnoprospešne pracovať. 

Tieto povinnosti boli v súlade štúrovskej koncepcie začleniť jednotlivcov prostredníctvom 

kolektívov do národnej práce. Postupne podľa vzoru gazdovského spolku v Sobotišti začali 

vznikať aj ďalšie.27 Obsah spolkov nebol jednotný, determinovali miestne špecifické potreby, 

záujmy a možnosti, závisel od vzťahu miestnych učiteľov a kňazov  k slovenskému 

                                                 
26 PASIAR, Štefan. ref. 24, s. 136-137. 
27 Hospodársky spolok vo Vrbovciach, Gazdovský spolok v Brezovej pod Bradlom, ktorý spoločne založili 
Samuel Jurkovič s Jozefom Miloslavom Hurbanom, hospodársko-vzdelávacie spolky na Myjave, v Mošovciach, 
Blatnici, Petrovic, Brezne, Vrbici, Dlhoreči, Žiline, Rybníku a pod. pozri PASIAR, Štefan. ref. 24, s. 122. 
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národnému hnutiu. Hospodársko-vzdelávacia činnosť sa prostredníctvom štúrovcov 

organizačne rozvinula a po obsahovej stránke prehĺbila. 

Štúrovci nezabúdali ani na potrebu sociálnych a dobročinných ústavov, plánovali 

zakladanie chudobincov, pracovných domov, domovov najdúchov, tovarišstiev vzájomnej 

pomoci, ktorých cieľom bolo pomáhať starým, chorým a práceneschopným ľuďom. Patrili 

sem aj „vzájomné pomocnice“ (sporiteľne). Videli celý rad príčin spoločenských a sociálnych 

nedostatkov pre ktoré sme zaostávali v európskom kontexte a usilovali sa tento stav odstrániť 

prípravou mladých ľudí v školách. 

Poslednou, no nesmierne dôležitou ľudovýchovnou aktivitou štúrovského obdobia sa 

stal boj proti pálenke. Prvý spolok miernosti založil Peter Árvay v Bobrovci v roku 1940, 

ale ako píše J.M. Hurban, v nasledujúcich rokoch sa už celé stolice o túto vec horlivo 

zaujímali.28 Medzi najvýznamnejších propagátorov boja proti pálenke patril Štefan Závodník, 

celý svoj život zasvätil škole a hospodárskemu povzneseniu slovenského ľudu. Bol aktívnym 

členom Tatrína, ľudovýchovným pracovníkom a autorom veršovanej divadelnej hry Škola 

dedinská alebo spôsob ľahkého uvedenia škôl dedinských (1846). Organizáciu spolkov 

miernosti (striezlivosti) študoval v Sliezku a Haliči a v jeho spolku vo Veľkej Divine bolo 600 

členov. Spolu so Závodníkom sa spája aj meno ďalšieho významného predstaviteľa 

slovenského národného pohybu Juraja Holčeka, ktorí sa stali iniciátormi a zakladateľmi 

Ústredia spolkov miernosti na Slovensku, ktoré vzniklo na Holčekovej fare vo Veselom 

v roku 1847.29 Založením tohto ústredia sa usilovali udržať spolky miernosti v trvalej aktivite, 

ich program zahrňoval aj starostlivosť o protialkoholickú literatúru, ročne vydať 1 – 2 

publikácie a pod. Žiaľ, toto ústredie podobne ako ostatné spolky, noviny a národné aktivity 

zanikli v revolúcii 1848 – 1949, no ich pozitívny  a mimoriadny význam a úsilie 

o pozdvihnutie slovenského ľudu, jeho vzdelanie a formovanie moderného slovenského 

národa je neodškriepiteľný. 

 
Záver 
 

Ľudovít Štúr má významné miesto v slovenských dejinách, dejiny slovenského 

školstva a pedagogiky nevynímajúc nakoľko slovenskú školu, vzdelanie a ľudovýchovu 

považoval za jeden z dôležitých pilierov emancipácie slovenskej spoločnosti. Ústrednou 

požiadavkou slovenských národných politických a kultúrnych dejateľov v oblasti školstva 

bola otázka vyučovacieho jazyka a demokratická požiadavka rozširovania vzdelania na všetky 

                                                 
28 HURBAN, ref. 23. 
29 PASIAR, ref. 25, s. 128. 
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vrstvy obyvateľstva, požiadavka zakladať priemyselné školy, vo vyučovaní uplatňovať zásady 

osvietenskej pedagogiky v spojitosti so slobodou a humanizmom, väčšiu pozornosť venovať 

školským učebniciam a interesovať sa aj o otázky vzdelávania dievčat. Prostredníctvom 

trpezlivej drobnej práce, pozitívnym príkladom charizmatického vodcu a učiteľa a najmä 

pozitívnymi mravnými hodnotami sa mu podarilo jasne a ucelene formulovať potreby 

a záujmy slovenského národa. 

 
 
 
„Nur ein Schwacher fürchtet sich vor der Arbeit, ein Gutwilliger erfreut sich an ihr.“ – Fragen von 
der Slowakischen Schule und Bildnungsarbeit des Volkes in den Aktivitäten von Ľudovít Štúr 
 
Anlässlich des 200. Jahrestages der Geburt von einer der wichtigsten Persönlichkeiten der 
slowakischen Geschichte stellen wir fest, dass die Botschaft von  Ľudovít Štúr lebt bis heute. In den 
komplizierten und ausgeprägten slowakischen Bedingungen bemühte er sich mit dem grossen Wille 
und mit der außerordentlichen Hingabe um die Emanzipation und Bildung der modernen slowakischen 
Nation. Dieser Beitrag bietet keine neuen Beweise, aber resümiert und unterstreicht die Persönlichkeit 
des charismatischen Lehrers des Lyzeums in Bratislava, der mit seinen Ansichten eine ganze 
Generation von Studenten beeinflusste. Auch die Bildungsfragen bildeten den integralen Bestandteil 
seines national-politischen Programms. Štúr betrachtete die Verbesserung vom Inhalt und von der 
Organisation der slowakischen Schulen für die Grundsäule des slowakischen national Lebens. 
 
Schlüsselwörter: Ľudovít Štúr (1815 – 1856), slowakische Schulwesen, Ausbildung 
 
 
“Only a weak man fears work, a willing man enjoys it...“ – On Issues of Slovak Schooling 
and Enlightenment as well as Popular Educational Activities of Ľudovít Štúr 
 
On the occasion of the 200th anniversary of a birth of one of the most important representative of the 
Slovak history allows to claim that a legacy of Ľudovít Štúr has remained current up to now. In 
complicated and special Slovak conditions of the 19th century, he continued in the emancipation 
process of the Slovak nation as well as with forming a modern nation with outstanding entusiasm and 
self-sacrifice. The paper yields no new information but rather sumarises and emphasises the 
personality of a charismatic teacher of the lycée in Bratislava, who had inspired a whole generation of 
students by his ideas and concepts. Such issues as for instance the school system, were integral 
components of his political program. He considered an improvement of contents and organisation of 
Slovak schools a pillar of the Slovak national life. 
 
Keywords: Ľudovít Štúr (1815 – 1856), Slovak school system, education 
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Perspektívy a osudy Štúrovej kodifikácie 
 
Pavol Žigo 
 
Východiská 
 

Okolnosti, ktoré viedli začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia k potrebe zmeniť 

bernolákovskú podobu jazyka novou kodifikáciou, bolo viac. Niektoré z nich uvádzame 

v predchádzajúcich textoch venovaných tejto problematike,1 niektoré príčiny možno 

rekonštruovať na základe poznatkov o vtedajšom spoločenskom a politickom dianí 

a o vtedajšej jazykovej situácii. V množstve okolností, ktoré súvisia s novou kodifikáciou 

spisovného jazyka vo vzťahu k Ľudovítovi Štúrovi, vyniká jeho prvenstvo v tom, že jeho 

dominantnou ambíciou bolo zjednotenie národa prostredníctvom jazyka. 

Pri sledovaní Štúrových ambícií sa treba zrieknuť romantizujúcich a glorifikačných 

tendencií jeho osoby a vnímať ho najmä ako človeka, žijúceho v zložitej spleti 

otázok, identifikovať hierarchiu jeho problémov a z hľadiska dejín spisovného jazyka sa 

pokúsiť o odhalenie podstaty Štúrovho jazykového prototypu. Z veľkého množstva 

doterajších prác o Ľudovítovi Štúrovi je známe odôvodnenie kodifikácie, jej zásady a podstata 

vnímania jazyka na pozadí klasickej nemeckej filozofie, ktorú Štúr poznal zo štúdií 

v Nemecku. Časť úvah o Štúrovej kodifikácii by však bolo užitočné zamerať na otázky, ako 

sa Štúrova pôvodná koncepcia spisovného jazyka dala aplikovať v rámci historických 

okolností či podmienok štyridsiatych rokov 19. storočia, aké mala perspektívy, aké boli 

predpoklady na funkčnosť jazykového prototypu nielen z vnútorného pohľadu na jazyk, ale aj 

z hľadiska jeho vzťahov k jazykovému okoliu, k možnostiam, potrebám a nárokom na jazyk 

tej doby. 

 
Znaky Štúrovej kodifikácie 
 

Progresívnym znakom Štúrovej kodifikácie sa stala výrazná snaha o posun 

konzervativizmu nielen v pragmatickej podstate jazyka, v jeho vzťahu 

k funkčnosti jazykového základu v komunikácii (posilňovala ho zrozumiteľnosť 

                                                 
1 KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, 
s. 163n; ŽIGO, Pavol. Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle národnouvedomovacieho procesu. 
In Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. Bratislava : Lufema, 2000, s. 53-66; ŽIGO, Pavol. 
Stopäťdesiat rokov od reformy štúrovskej slovenčiny. In Studia Academica Slovaca 30. Bratislava : Stimul, 
2001, s. 339-348; ŽIGO, Pavol. Stošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie slovenčiny. In Studia Academica 
Slovaca 32. Bratislava : Stimul, 2003, s. 10-20; ŽIGO, Pavol. Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny a jej 
reforma. In Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 5, s. 265-275; ŽIGO, Pavol. Funkčnosť a stabilita Štúrovej 
kodifikácie. In Ľudovít Štúr a reč slovenská. Bratislava : Veda, 2007, s. 102-115. 
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stredoslovenského jazykového základu), ale aj vo vzťahu jazyka a myslenia (formálnym 

posunom konzervativizmu sa stalo odstránenie grafémy w na označovanie hlásky v, 

označovanie hlásky j grafémou g, hlásky g grafémou ğ, písanie substantív verzálkami). 

Kodifikácia formálnej stránky bola podmienená prototypovou fonologickou štruktúrou, 

obsahujúcou nové prvky (diftongy), ktoré však v plnej miere nevyhovovali nadnárečovým 

kodifikačným kritériám (pri mäkkostnej korelácii chýba ľ, v dlhom vokalizme neprítomnosť 

diftongu iu, dlhého vokálu é (okrem slova dcéra), v krátkom vokalizme neprítomnosť jednej 

zo striednic za praslovanský nosový vokál (ä). Je celkom logické, že kodifikácia štruktúry 

jednej jazykovej roviny presiahne jej hranice a zasiahne štruktúru ďalšej roviny (relačné 

morfémy). Štúrovi sa tak model jeho severostredoslovenského základu spisovnej slovenčiny 

mal stať ideálnym identifikačným prototypom jazyka, ktorým (by) sa slovenčina líšila 

od ostatných slovanských jazykov. K prototypovým znakom sa Ľ. Štúr priznal v Náuke reči 

slovenskej: „Najčisťejšie a najpekňejšje po Slovenskí hovorí sa vnútri v samích Tatrách, 

v strjedku ích najzavreňejšom: v Liptove, Orave, Turci, v horňom Trenčíňe, v horňej Nitre, 

Zvoleňe, Ťekove, Honťe, Novohraďe...”,2 kde sú typické tvary nominatívu singuláru 

substantív stredného rodu typu nárečja,3 tvary adjektív stredného rodu majú v nominatíve 

singuláru koncovku -uo,4 inštrumentál plurálu má dlhú koncovku (typ prjaťelamí, sluhamí, 

ženamí,5 pod vplyvom rytmickej distribúcie kvantity sa však táto koncovka kráti: s pánmi). 

V adjektívnej paradigme je namiesto súčasnej hlásky é v Štúrovej kodifikácii dvojhláska je 

(novjeho, novjemu6), časť adjektív typu predňí, stredňí, horňí bola začlenená do mäkkého 

skloňovacieho vzoru.7 Pri skloňovaní zámen sa kodifikovalo dlhé -í- (ích, mojích, mojím), 

v príslovkách sa kodifikuje dlhé -í (typ po Slovenskí), šiesta infinitívna trieda slovies má 

tematickú morfému -uva- (typ kupuvať),8 v súčasnej spisovnej slovenčine je -ova-), minulý 

čas sa kodifikuje v podobe sadnuv, kvitnuv.9 Výber stredoslovenského jazykového základu 

novej kodifikácie nebol len vecou Štúrovho osobného postoja, ale vyplýval aj zo všeobecnej 

skúsenosti, z poznania, že stredoslovenský jazykový základ sa oddávna vyznačoval vysokým 

stupňom zrozumiteľnosti za hranicami svojho prirodzeného jazykového areálu a kultúrna 

stredoslovenčina sa stávala sa funkčným nadnárečovým dorozumievacím prostriedkom 

                                                 
2 ŠTÚR, Ludevít. Nauka reči slovenskej. V Prešporku : Nákladom Tatrína. Písmom Belnayho ďeďičov, 1846, 
s. 8. 
3 Atlas slovenského jazyka. 2. zv. Flexia. Časť prvá. Mapy. Bratislava: Veda 1981, s. 14. 
4 Tamže, s. 145. 
5 Tamže, s. 130-141. 
6 Tamže, s. 147. 
7 Tamže, s. 151. 
8 Tamže, s. 262. 
9 Tamže, s. 289. 
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verejného styku. V tejto súvislosti si dovolíme upozorniť práve na pojem kultúrna 

stredoslovenčina. Pri Štúrovej kodifikácii sa veľmi často uvádza, že Ľudovít Štúr kodifikoval 

stredoslovenské nárečia. K tejto vecnej chybe dochádza preto, lebo jeho spis sa volá Nárečia 

slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí.10 Nárečie v dnešnom ponímaní, t. j. krajový 

dialekt, nemôže plniť funkciu spisovného jazyka, lebo neobsahuje prvky, napr. slová, 

spojenia, ktoré sa používajú vo verejnom styku v administratíve, práve, náboženských 

žánroch a pod. Nárečie v dnešnom chápaní plní len základnú dorozumievaciu funkciu a jeho 

verejná (administratívna) funkcia je obmedzená. Práve preto sa základom kodifikovanej 

podoby nestávajú nárečia, ale kultúrne predspisovné útvary, ktoré sú schopné presahovať 

hranice pôvodných dialektov, plnia verejnú funkciu a žánrovo sú primerane diferencované. 

V Štúrovom ponímaní sa slovom nárečie označoval útvar, ktorému v súčasnej spisovnej 

slovenčine zodpovedá význam národný jazyk. Pojmom jazyk sa však v Štúrových časoch 

označovala väčšia skupina jazykov spoločného pôvodu, napr. slovanský jazyk, ktorý mal 

svoje menšie čiastky – národné jazyky, označované ako jeho nárečia. 

 
Reakcie na kodifikáciu 
 

Znaky Štúrovho ideálneho identifikačného prototypu jazyka boli známe ešte v roku 

1843, t. j. pred vydaním prototypového exemplára v podobe kodifikačných prác (1846). 

Od začiatku deklarovania tohto prototypu vyvolávala takáto podoba spisovného jazyka 

vnútorné aj vonkajšie reakcie – v máji 1846 vyšiel známy zborník Hlasowé o potřebě jednoty 

spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky,11 v ktorom Ján Kollár na argumentáciu 

nevyhnutnosti spoločného jazyka Čechov, Moravanov a Slovákov využil svoj starší článok 

z roku 1823 O českoslowenské jednotě w řeči a w literatuře. Napísal v ňom: „Jedna 

z nejwětších překážek w pokračowání slawjanského národu ke wzdělanosti jest jeho 

mnohonářečnost, aneb rozličnost nářečí a dialektů, kterau snad žádný jiný národ tak obtížen 

a rozkauskowán není“. Práve tento Kollárov argument je dôkazom odlišného chápania 

národných spisovných jazykov Kollárom a Štúrom, ktorý rozvoj slovanstva podmieňoval 

rozvojom jednotlivých slovanských národov s rovnakými právami národnej identity a jazyka 

a práve jazyk bol pre Štúra základnou formou prejavu národného ducha. Týmto ponímaním 

jazyka sa Štúr stal prvým predstaviteľom, ktorý sa v dejinách Slovákov podujal zjednotiť 

národ jeho jazykom. Zrieknutie sa vzťahu jazyka k stavovskej či konfesionálnej príslušnosti 
                                                 
10 ŠTÚR, Ludevít. Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. V Prešporku : V tlačjarňi K. F. 
Wiganda 1846. 
11 Hlasowé o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky. Spisů musejních číslo XXII. 
W Praze : W komissi u Kronbergra i Řiwnáče, 1846. 
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jeho nositeľov bolo najväčším posunom od konzervativizmu k progresivizmu na začiatku 

druhej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia. 

Do otázky kodifikácie spisovného jazyka vstúpila v polovici štyridsiatych rokov 

19. storočia veľmi citlivá a v minulosti tabuizovaná problematika liturgického jazyka 

slovenských evanjelikov: evanjelický farár Kollár varoval tak isto evanjelika Štúra, že by – 

podľa Kollárovej predstavy – jeho nová kodifikácia mohla nepriaznivo ovplyvniť jednotu 

slovenských evanjelikov tým, že by v evanjelickej liturgii nahradila biblickú češtinu ako 

tradičný identifikačný znak reformácie a kultúrnu hodnotu Slovákov, ktorí s ňou v aktívnej 

alebo pasívnej forme prichádzali do styku. Základnou myšlienkou príspevkov uverejnených 

v zborníku Hlasowé bolo, že slovenčina ešte nemala podľa Kollára v tom čase predpoklady 

na to, aby mohla plniť funkciu celonárodného spisovného jazyka. Štúr odmietol Kollárov 

zborník článkom Hlas proti Hlasom v druhom ročníku Orla Tatránskeho s poznámkou, 

že pripravuje osobitnú rozsiahlejšiu obranu svojej koncepcie.12 V prvej časti článku Štúr 

napísal: „Jednota sa v tom najlepšje vivjesť dá, v tom sa najlepšje darí, čo je všetkím 

najbližšje, najprístupňejšje; a čo nám je bližším, prístupňejším a domácňejším nad prirodzenú 

reč našu, nad reč tú, v ktorej sme sa všecci k svetu prihovárať začali, v ktorej sú naše 

prítomnje pokoleňja spojenje, v ktorej žije duch otcou naších, ktorej spevnje hlasi rozljehajú 

sa po dolinách a horách a slučujú naše citi, naše misli v cit jeden, v misel jednu?“13 V druhej 

časti reakcie potom uviedol: „Lež i v chrámoch evanjelickych aká že to bola prosím Češťina? 

Veru len velmi stredná a lahodná a kazaťel naskrze bi ňebou višjeu, kebi sa celkom podla 

tejto reči bou spravovať chceu a hodná pri tom čjastka kazaťelou reč túto krem toho len 

povrchňe znala, tak že to bola len najvjac spleťeňina Slovenčini a Češťini14 a dodal: „Na 

ostatok len ešťe proťivňíkom naším voláme: život je náš, a mi Slovenmí chceme biť. Kolko sto 

dúvodou máťe proťi tomuto, proťi nášmu životu, proťi nášmu Slovenstvu? Čím zlomíťe túto 

vuolu našu, či máťe oproťi vuoli silnej, nepodvratňej, životnej, či máťe, hovorím, oproťi 

tomuto sto dúvodou? Hovorťe!“15 Ako je všeobecne známe, štúrovská kodifikácia nezasiahla 

liturgický jazyk evanjelikov – biblickú češtinu, ktorá sa používala – najmä v piesňach – až 

do deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Ďalšou Štúrovou reakciou na zborník Hlasowé bol článok Ústrojnosť a organism reči 

Slovenskej (Víťah zo spisu proti Hlasom) uverejnený v 39. a 40. čísle Orla Tatránskeho 

                                                 
12 ŠTÚR, Ludevít. Hlas proti hlasom. In Orol Tatránski, 1846, roč. 2, č. 35 (10. 7. 1846), s. 274-276; č. 36 
(21. 7. 1846), s. 282-284. (ďalej iba OT) 
13 Tamže, s. 275. 
14 Tamže, s. 282-283. 
15 Tamže. 



HISTORIA NOVA  10 

 112

s odkazom, že „spis tento o ňedlho na svetlo vinďe.“16 V úvode článku Štúr uviedol, 

že kodifikáciou nejde o krok, pre ktorý „ňeupadli sme mi do žjadneho ňebezpečenstva, ale len 

kebi sme ho ňeboli urobili, boli bi sme do ňeho leťeli.“17 Na obhajobu svojej kodifikácie 

použil Štúr dôležitú národnointegračnú funkciu jazyka: „Každí národ v tom sa najlahšje 

spojuje, čo mu je vlastnuo, čo mu je najbližšie, bo v tom cíťi on sám seba.“ Vedeckosť 

Štúrovho prístupu k systému spisovného jazyka spočíva aj v stanovení kritérií spisovnosti. 

Jedným z nich bola podľa Štúra aj ustálenosť: „V tejto reči hovorja k ňemu [k národu] duchi 

otcou z hrobou zapadlích, v tejto reči shovárajú a srozumievajú sa celje pokoleňja žijúce: 

akože bi sa teda on v tomto vedomo ňespojiu, v čom je už krem toho mocňe bez vedomja 

spojení?“18 Okrem argumentov na obhajobu štúrovskej slovenčiny obsahuje príspevok aj 

kritiku toho, že Kollár neodlíšil jednotlivé formy existencie národného jazyka a na jednu 

rovinu kladie teritoriálne nárečia a spisovný jazyk. Štúr pri obrane slovenčiny navyše 

poukázal na starobylosť znakov, ktoré si slovenčina zachovala v porovnaní s ďalším 

hláskovým vývinom češtiny. Ide o slová typu Boh, lud, chyža, dajťe, chitro, chlapou. 

Historický porovnávací prístup uplatnil Štúr aj pri porovnávaní slovenčiny 

so staroslovienčinou, resp. češtiny so staroslovienčinou. 

Spor medzi Kollárom a Štúrom nebol v skutočnosti sporom medzi slovenčinou 

a češtinou, ale konfliktom odlišného chápania perspektívy rozvoja Slovanov v Európe. Preto 

sa už od 23. júna 1846 uverejňovali v Slovenských národných novinách na obranu novej 

kodifikácie ohlasy inteligencie a duchovenstva. Tieto ohlasy mali tvoriť súčasť Štúrovej 

reakcie sformulovanej v Hlase proti Hlasom (autori Andrej Sládkovič, Samoslav Bohdan 

Hroboň, Jozef Miloslav Hurban, J. Daniel Zimáni, Ctiboh Cochius-Zoch). Výrazným 

prejavom obrany štúrovskej kodifikácie sa mal stať spis Ctiboha Zocha Slovo za slovenčinu.19 

Podnetom na jeho napísanie bol list z 12. júla 1846, v ktorom Štúr vyzval Zocha, 

aby podnecoval u stúpencov štúrovskej slovenčiny iniciatívu písať príspevky na obranu 

slovenčiny a zasielať ich do redakcie Slovenských národných novín. 

Prvou reakciou na Štúrovu výzvu, ktorá predchádzala Slovu za slovenčinu, bolo 

spoločné vystúpenie Zocha a oravských prívržencov, zväčša kňazov, uverejnené v SNN už 

7. augusta 1846. V 38. čísle Orla Tatránskeho vyšla 11. augusta Sládkovičova protestná 

                                                 
16 ŠTÚR, Ludevít. Ústrojnosť a organism reči Slovenskej (Víťah zo spisu proti Hlasom) In OT, 1846, roč. 2, 
č. 39 (21. 8. 1846), s. 307-309; č. 40 (1. 9. 1846), s. 316-318. 
17 Tamže, s. 307. 
18 ŠTÚR, ref. 16, s. 307. 
19 Nové vydanie pozri: ZOCH, Ctiboh. Slovo za slovenčinu. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry, 1958. 
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báseň Ohlasi,20 v 41. čísle toho istého ročníka uverejnil Anian Dobšovič, M. Körmendi, E. 

Tóth a L. Navarra svoje Ohlasi na Hlasi,21 v ktorých poukazujú na to, že slovenčina je 

jazykom, ktorý podlieha vonkajším vplyvom oveľa menej ako napr. čeština podlieha nemčine. 

Z článkov tohto typu vidieť, že v polovici 19. storočia poznanie dejín slovenčiny nadobudlo 

v širšom vedomí nový rozmer: čeština bola pre Slovákov v predspisovnom období jazykom 

vzdelancov a administratívy a tiež aj jazykom reformácie. Postupný vývin ukázal, že nemohla 

plniť vzdelávaciu funkciu na základnom a strednom stupni školstva a postupným, aj keď 

neskorším zmenám podliehala aj ako liturgický jazyk evanjelikov. V tomto duchu je napísaná 

aj ďalšia obrana slovenčiny, ktorú na pokračovanie uverejnil Štefan Leška ml. v 42. a 43. čísle 

II. ročníka Orla Tatránskeho pod názvom Daktorje mišljenki o potrebe reč Slovenskú povíšiť 

na spisovnú s dodatkom o národňích novinách ako najlepšom prostrjedku k napomáhaňú 

osveti. Z týchto poznatkov vychádzal aj Zoch v spise Slovo za slovenčinu poukazovaním 

na historickú kontinuitu jej vývinu. Svedectvom dokonalého poznania vývinu slovenčiny sú 

Zochove argumenty o tom, ako sa čeština stávala stimulujúcim faktorom rozvoja slovenčiny 

a ako sa slovenčina postupne stávala predmetom záujmu vedeckého opisu jazykového 

systému na vtedajšej úrovni vedy (uvádza práce Pavla Doležala, pôsobenie Michala 

Institorisa-Mošovského, Jozefa Zmeškala). Keďže Zoch bol evanjelickým farárom, vysvetlil 

aj svoj postoj k štúrovskej slovenčine aj vo vzťahu k cirkvi: Bibliu treba chápať za nedotknutú 

z hľadiska obsahu a nový jazyk je len prostriedkom na jej vysvetľovanie. Národný spisovný 

jazyk, v tomto prípade štúrovská slovenčina, má byť prevedením Biblie do života národného. 

 
Vývin jazyka po revolúcii 1848 – 1849 
 

Revolúcia 1848 – 1849 a jej dôsledky spôsobili výrazný obrat v postojoch k podobe 

slovenského spisovného jazyka. Preferovaným jazykovým útvarom verejnej komunikácie 

Slovákov sa na intervenciu Jána Kollára, profesora slovanských starožitností na Viedenskej 

univerzite, a jeho stúpencov stala tzv. staroslovenčina, jazykový útvar, ktorého základom bola 

adaptovaná čeština s niektorými znakmi slovenčiny. V duchu takejto koncepcie vyšla 

vo Viedni v roku 1850 príručka Prawopis slowenský s krátkou mluwnicí22 od Andreja 

Radlinského, v ktorej sa uvádzajú základné rozdiely, ktorými sa podľa Radlinského Slowáci 

w prawopisu od Čechůw a Morawanůw dělí: 

                                                 
20 SLÁDKOVIČ, Ondrej. Ohlasi. In OT, 1846, roč. 2, č. 38 (11. 8. 1846), s. 327. 
21 DOBŠOVIČ, A. – Körmendy, M. – Tóth, Ez. – NAVARRA, L. Ohlasi na Hlasi. In OT, 1846, roč. 2, č. 41 (11. 
9. 1846), s. 327. 
22 RADLINSKÝ, Andrej. Prawopis slowenský s krátkou mluwnicí. We Widni : Tiskem wel. congregacie p. p. 
Mechitaristůw, 1850. 
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 – predpona naj-  namiesto nej- 
 – prípona -stwo namiesto -stwí 
 – čo namiesto co 
 – prípona -ný namiesto -ní v tvaroch prídavných mien typu cirkewný / cirkewní 
 – slovenská infinitívna podoba -ť oproti českej podobe -ti pred spoluhláskou, 
    resp. -t pred samohláskou 
 – slovenské zakončenie substantív mäkkou spoluhláskou (typ hosť, oheň oproti českému 
    ohen, kost) 
 – l-ové particípiá majú vkladné -e- (typ nésel) a toto vkladné -e- je aj v nominatíve singuláru 
    maskulín (typ brater) 
 – v genitíve plurálu maskulín je koncovka -úv (typ pánúv) 
 – v pozícii českej dvojhlásky -ou- je v slovenčine dlhé ú (typ úřad, súdce) s poznámkou, 
    že v inštrumentáli singuláru feminín je -ou (sestrou) 
 – pri slovesách je v 1. osobe singuláru prézenta koncovka -u a v 3. osobe plurálu 
    je -ú s poznámkou, že táto tendencia nie je dôsledná. 

 

Staroslovenčina, opísaná v Radlinského Prawopise slowenskom, nebola 

v spoločenskom a kultúrnom kontexte prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 

19. storočia jazykom s pevnou tradíciou a nevyhovovala ani spoločenským potrebám. 

 
Reforma kodifikácie 
 

Reakcie na pôvodnú štúrovskú kodifikáciu, spoločenský vývin po revolúcii 1848/1849 

a v nemalej miere aj jazyková situácia poukázali na potrebu upraviť niektoré jej pôvodné 

zásady. Postoj štúrovskej generácie k podobe kodifikovaného jazyka ovplyvnila aj zmena 

spoločenskej situácie. Na slovenský jazyk sa pod vplyvom zmenenej spoločenskej paradigmy 

aj pod vplyvom predrevolučných reakcií na Štúrovu kodifikáciu kládli nové nároky. Ich 

podstata čiastočne vyplývala z prehodnotenia pôvodných kritérií a čiastočne z nového 

postavenia Slovákov a Slovanov vo všeobecnosti v porevolučných rokoch. Reguláciu 

pôvodných kodifikačných kritérií vyvolala potreba zmierniť nefunkčné diferenciačné kritériá 

stredoslovenského jazykového základu (zakončenie nominatívu singuláru neutier na -ia: 

nárečia, adjektívna koncovka nominatívu singuláru typu peknuo, podoby minulého času 

slovies typu padnuv, sadnuv), ale aj uvedomenie si takých znakov jazyka, ktoré by 

rešpektovali spoločný slovanský základ jednotlivých slovanských jazykov a jazykovo by 

integrovali Slovanov v porevolučnej situácii. Výsledkom týchto snáh sa stalo stretnutie 

predstaviteľov jednotlivých koncepcií spisovnej slovenčiny a konfesií – evanjelikov Ľudovíta 

Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a predstaviteľov katolíckej 

konfesie Jána Palárika, Andreja Radlinského, Štefana Závodníka a Martina Hattalu 

21. októbra 1851. Predmetom ich rokovania bolo hľadanie funkčného prototypu slovenského 

spisovného jazyka, takej jeho podoby, ktorá by rešpektovala kultúrne a spoločenské funkcie 



HISTORIA NOVA  10 

 115

národného jazyka a bola v porevolučnej situácii integračným činiteľom jeho nositeľov 

bez ohľadu na konfesiu a stavovskú príslušnosť. Východiskom tohto prototypu – ako je 

známe – sa stala Štúrova podoba slovenčiny s pravopisnými a čiastočne aj systémovými 

úpravami, týkajúcimi sa inventára hlások a gramatických tvarov. Hodnotenie vtedajších 

kompromisných riešení v oblasti pravopisu, hláskoslovia aj gramatiky nemožno hodnotiť 

zo súčasného pohľadu, ale treba ich vnímať z hľadiska vtedajšej situácie, stratégie, potrieb aj 

perspektívy. Reformou jazyka sa formálna stránka spisovnej slovenčiny priblížila 

ortografickým sústavám ostatných slovanských jazykov (rozlišovanie y – i, ý – í, zavedenie 

hlások ľ, é, ä ako striednice za praslovanský nosový vokál, dvojhlásky iu; zavedenie grafickej 

podoby dvojhlások do podoby ia, ie, iu, ó (neskôr ô). Kodifikovaním y – i v pravopise sa 

obmedzilo aj písanie mäkčeňa v skupinách de, te, ne, le, di, ti, ni, li a úprava sa týkala aj 

oslabenia vplyvu výslovnosti pri písaní gramatických tvarov: v genitíve plurálu maskulín sa 

kodifikovala koncovka -ov (synov, otcov, bratov, pôvodne sinou, otcou, bratou), v nominatíve 

singuláru neutier sa zaviedla koncovka -ie (zdravie oproti pôvodnému tvaru zdravia), 

v adjektívnej paradigme sa záväznými stali podoby pekné, pekného, peknému (pôvodne 

peknuo, peknjeho, peknjemu), v slovesných tvaroch minulého času sa namiesto koncového -u 

(typ robiu, volau, ňjesou) kodifikovali klasické l-ové particípiá (robil, volal, niesol). Týmito 

znakmi sa zreformovaná štúrovská slovenčina odlíšila od svojho pôvodného prototypového 

exemplára a jeho upravená podoba vyšla v pod názvom Krátka mluvnica slovenská23 v roku 

1852. Prijatím tejto práce si Štúr uvedomil, že deklarované zmeny nenapĺňajú jeho pôvodné 

predstavy o povahe národného jazyka. Postupný vývin jazyka však potvrdil, že východisko, 

ktoré bolo základom Štúrovej kodifikácie, splnilo v konkrétnych historických podmienkach 

svoju funkciu. Napriek strateným Štúrovým ambíciám bola progresívnym znakom jeho 

kodifikácie snaha o posun konzervativizmu, o vytvorenie nového jazykového prototypu. Táto 

snaha, už aj preto, že bola taká rozsiahla, priniesla so sebou aj množstvo protirečivých 

prvkov, obmedzujúcich sa z hľadiska celonárodného jazyka na stredoslovenský nárečový 

areál a v nepriaznivej historickej situácii po revolúcii 1848 – 1849 aj potrebu odlišného 

vnímania integračnej funkcie spisovnej slovenčiny. 

Slovami súčasnej vedy možno konštatovať, že prototypovým exemplárom, ktorý 

v roku 1846 deklaroval Ľudovít Štúr vo svojich návrhoch na kodifikáciu, sa nedosiahol 

žiaduci prototypový efekt. Časť formálnych znakov aj systémových prvkov bolo potrebné 

z funkčného hľadiska zmeniť. Hrejivou iskierkou pre Štúrovu dušu mohlo byť vedomie 

                                                 
23 HATTALA, Martin. Krátka mluvnica slovenská. V Prešporku : Tiskom predtým Schmidovym, 1852. 
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o tom, že „jeho“ hnutie za novú podobu jazyka zo štyridsiatych rokov bolo spúšťacím 

mechanizmom k výraznému jazykovému konsenzu, ku ktorému dospeli predstavitelia 

rozličných konfesií aj jazykovedných prúdov po revolúcii 1848/1849. V tomto nežičlivom 

čase sa naplnila aj predstava o tom, že jazyk má plniť národnointegračnú funkciu bez ohľadu 

na konfesiu a stavovskú príslušnosť. Nesplnili sa však v jeho mladom veku ambície 

uskutočniť svoje zámery aj politicky, resp. štátoprávne. Štúr bol dostatočne vzdelaný v oblasti 

histórie, jazyka, teológie aj politiky a veľmi dobre si uvedomoval mocenskú stratégiu 

a politiku v porevolučných rokoch a možnosti na uskutočnenie svojich ambícií vo vtedajšej 

spoločenskej, historickej a politickej situácii. V čase, keď sa prijatím Krátkej mluvnice 

slovenskej rozplývali Štúrove predstavy o pôvodnej podobe slovenského jazyka, ako ju 

deklaroval vo svojich jazykovedných prácach, rozplývali sa aj jeho politické ambície 

z predrevolučných čias. Bolo v ňom aj vedomie chýbajúceho duchovného, nielen 

konfesionálneho, ale najmä kultúrneho a národného centra, ktorým by sa prejavovalo 

vedomie spoločných záujmov, jednoty. 

V modranskom prostredí – po smrti brata Karola 13. januára 1851 – Ľudovít Štúr 

nadobudol (aspoň na chvíľu) pocit exilu. A to dvojakého: spoločenského aj súkromného. 

Fiktívnym únikom z tejto skepsy, prežívanej v prostredí Modry, sa v tom čase stal neskôr 

nadlho zabudnutý spis Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, napísaný začiatkom roku 

1851, t. j. práve v období, v ktorom sa schyľovalo k reforme kodifikácie slovenského jazyka 

z roku 1846. Ťažko možno prijať myšlienku o tom, že v prípade spisu Das Slawenthum... išlo 

o Štúrov politický testament,24 nielen preto, že tento text bol pre slovenskú spoločnosť 

neznámy, ale najmä preto, že Ľ. Štúr si uvedomoval, že hľadanie opory v Rusku ako 

slovanskej veľmoci nebolo v tom čase reálne ani napriek duchovným hodnotám časti ruskej 

inteligencie, ktorej konkurovala feudálna zaostalosť jeho rozsiahleho vidieka. Túto myšlienku 

umocňovali osudy ruských dekabristov spred viac ako dvoch desaťročí, tematika 

Gribojedovovho, Lermontovovho či Puškinovho zbytočného človeka, ústiaca neskôr až 

do Gončarovovho Oblomova, či reálne osudy ilýrskeho hnutia Ljudevita Gaja a i. Oporou, aj 

to len retrospektívnou, vo vzťahu k východným Slovanom bolo jedine ich pevné puto v jednej 

viere a jednom jazyku. Slabá stránka a hmlistá perspektíva vyústila na sklonku Štúrovho 

krátkeho života do definitívnej dezilúzie a do straty ambícií v duchovnú či mocenskú 

oporu Ruska, najmä po porážke ruských vojsk v Krymskej vojne v roku 1855 a po strate jeho 

                                                 
24 MATULA, Vladimír. Štúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti. In Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti 
a súčasnosti. Martin : Matica slovenská, 1999, s. 176. 
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veľmocenského postavenia.25 Vtedajšiu skepsu vyjadril Ľ. Štúr v liste 27. októbra 1855 

kniežaťu Fjodorovi Michailovičovi Rajevskému slovami: „...my rabotajem i ničto ne imejet 

uspecha..., ... my žalostny i ne znajem, kak utešiťsia...“26 

Záverom možno Štúrove snahy v štyridsiatych rokoch 19. storočia zhrnúť 

do niekoľkých myšlienok. Jeho snahy o presadenie jazykových požiadaviek a politických 

potrieb národa vystúpeniami na sneme neboli úspešné. Z hľadiska potrieb a nárokov na jazyk 

bol Štúrov zámer o kodifikovanie novej podoby slovenčiny posunom konzervativizmu 

od klasicistického ponímania jazyka k preferovaniu jeho živej podoby. V prvej polovici 

päťdesiatych rokov devätnásteho storočia vyústila jeho kodifikačná snaha napriek nežičlivej 

politickej situácii do konfesionálneho konsenzu a splnila výraznú úlohu jazyka – zjednotila 

národ bez ohľadu na konfesiu či stavovskú príslušnosť. 

V prvej polovici štyridsiatych rokov vznikol v osobe Ľudovíta Štúra jazykový, 

spoločenský, politický, konfesionálny aj osobnostný prototyp. Žiaľ, o 10 rokov neskôr 

v dôsledku spoločenského vývinu možno pozorovať prvky skepsy s dominantnou otázkou: čo 

z ambícií sa podarilo naplniť. Ďalší vývin však ukázal, že Ľudovít Štúr bol svojou koncepciou 

jazyka a funkčnou adaptabilitou jeho prvkov spúšťacím mechanizmom nového procesu 

vo vnímaní a v rozvoji spisovného jazyka. Impulzom, ktorého sila ostala nezvratná. 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Poézia Ľudovíta Štúra na ceste medzi skepsou a nadšením 
 
Peter Mráz 
 

Ľudovít Štúr (1815 – 1856) je autorom, ktorého texty, žiaľ, nie sú bežnou súčasťou 

našich každodenných čitateľských potrieb. Zámerom príspevku je zapojiť sa do úsilia 

o prinavrátenie obrazu Štúra verejnosti ako inšpiratívneho muža, ktorého život bol plný 

vzostupov aj pádov a ktorý je pre pochopenie našej súčasnosti podstatný. 

Štúr si už ako študent uvedomoval potrebu dynamizácie nášho dejinného pohybu. 

Vo svojej po česky písanej básni Vítejte bratři (1835) burcuje, podnietený konceptom 

Kollárovej idey všeslovanskej vzájomnosti, svojich rovesníkov k boju za Slovanstvo: 
 

Vstupte všickni, Slávy synové, do volného Slávů zboru, 
by sme rázem co bratrové volnosti uzřeli zoru, 
kde vstanou meče Sámovy a kosy Kościuszkovy 
proti biřicům nášho rodu. 
 
V duchu tomto svaté volnosti věčné svazky uzavřeme, 
věrní pak své národnosti, co krev v žilách, zůstaneme 
a třebas místo volnosti zletím v bezedné propasti, 
srdce tluče předce jen volností. 

 
Azda Ľudovít Štúr nevnímal, že nacionalizácia Európy v 30. rokoch 19. storočia 

zasiahla mladých slovenských vzdelancov nepripravených na reálny politický čin? Nepoučil 

sa z nedávneho márneho vzdoru Poliakov voči cárskemu Rusku, ktorým sa idea Jána Kollára 

stala pošliapanou? 

Štúr často hľadal impulz povzbudenia slovenského ducha v histórii. Spomeňme si 

na jeho spev Svätoboj, ktorý sa začína spomienkou Svätoboja na rozvrat a zánik Veľkej 

Moravy, na pocit viny, ktorá ho od jeho zrady Svätoplukovho dedičstva zožiera. Je to 

spomienka človeka, ktorý má už len jedinú nádej, a tou je Boh. Keď v závere začuje výzvu 

troch mužov, pustovníkov, modliacich sa ku Kristovi, aby sa postavil na čelo odboja a dajúc 

príklad vzdoru voči neprávosti cudzej nadvlády vykúpil svoje previnenie voči Bohu 

a vlastnému národu: 
 
Iď, Svätoboju, kde ľud ruky spína, 
postav si šišak, pripáš šabľu k boku, 
zvolaj ľud k zbroji, čo sa v jarme zvíňa, 
a na pohanov vyveď ho k útoku: 
tak i hnev otca tvojho sa pominie 
i boh ti celkom priestupky preminie! 
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Ale Svätoboj silu postaviť sa na čelo odboja nenašiel. Slováci driemu a čakajú, kto ich 

zobudí. Odpoveď na riešenie národnostných očakávaní Slovákov v zovretí objavujúcich sa 

nacionalistických vášní neprichádzala v poézii tematizujúcej deje dávno minulé. Tú odpoveď 

museli dať sami Štúrovi súčasníci v praktickom živote. Paradoxne, tak ako vzrastal bojový 

tón ich textov, klesala ich pripravenosť riešiť aktuálne situácie činom. Boj po obeť najvyššiu, 

volanie po jednote Slovanov, túžba po slobode, ale aj utopistické riešenia a pesimizmus 

zasiahli generáciu básnikov, ktorých texty sa profilovali na stránkach súdobých almanachov. 

Aj sám Ľudovít Štúr o aktuálnych schopnostiach literatúry aspoň sčasti zmeniť svet 

pochyboval. V liste svojmu priateľovi Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému z 18. októbra 

1837 vyslovuje napr. obavu, či zbierka ód na dejateľov Slovanstva, pripravovaný almanach 

City vděčnosti mladých synů Slovenska (1837), má vôbec nejaký zmysel, či by azda nebolo 

lepšie urobiť „něco užitečnejšího pro lid náš ubohý.“ 

Skepsa, ktorú Štúr vyslovuje v liste, sa ale na verejnosť dostať nesmela. Pre tú je 

určené iné volanie. V básni Smlúva Slováků zaznie Štúrov hlas až pateticky: 
 

Vzhůru, vzhůru, ty zástavy rodu slovenského, 
Kdokoli jsi Slovák pravý, chop se meče svého, 
třebas i zemřeme, co svobodní zemřeme, 
vlasť však ochráníme, z jarma vyprostíme. 
Ač padneme, však padneme hodní svého rodu, 
Vnukům našim nabudeme volnost a svobodu. 

 
Ak Ján Kollár v Slávy dcere (1824) skúma krajinu slovanských predkov „Od Labe 

zrádného k rovinám až Visly nevěrné, / od Dunaje k hltavým Baltu pěnám“ a nenachádza 

po nej stopy („Na pravo šíře hledím, na levo zrak bystře otáčím, / než mé darmo oko v Slávii 

Slávu hledá“), Ľudovít Štúr vysiela na obdobnú cestu mládenca („otců Slovanských syn“), 

ktorý je „zbouřen“ a ponáhľa sa „hledati / starověké své vlasti klín, / chtěje se v něm kochati.“ 

Lyrický subjekt Štúrovej básne Na Šafaříka sa pýta Labe, Moravy, Visly i Volgy, ale nikde 

nenachádza odpoveď na svoje otázky. „V tom mu Tatra v oči padne, / ale chmury zastřená, / 

ta mu toužbu neuhadne, / ta jest smutkem zmořená […] A v tom ze zaoblačené / Tatry, sokol 

vyletí. Prihovára sa sokolovi (tys´ve posvatných sedával / mých praotců dubinách“) a ten ho 

nesklame, letí ku končiarom Tatier, vzýva ich majestátnosť, žiada odpoveď, ale ony sa 

chmúria, hromy – blesky metajú a odrazu – pokoj; spomedzi mračná vystúpi anjel a vraví: 

„Tam hle vidíš pomorské ty břehy, / od nichž dlouhé sem se pásmo táhne, / tam tvým dávným 

svítaly dny otcům / tamto jejích šedivěly hlavy, / a tam s jejích prachy větry vlají.“ Štúrom 

vytvorený „pátrač“ po vlasti Slovanov v nej sadí lipu, ktorá je podľa (nepresnej) tradície 
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symbolom Slovanstva výtvoreným Jánom Kollárom. Ľudovít Štúr svojou básňou vytvára 

príbeh, ktorý mohol predchádzať Slávy dcere (1824). 

Štúrova Óda Na Šafaříka, v ktorej hrá hlavú úlohu „Syn slovanských otcov“, nám 

ozrejmí aj pojmoslovie Štúrovej elégie Zel Slovenska nad zvěčnělým Jozefem Jozefovičem 

Jungmannem (Plody,1836). Štúr v nej stotožňoval pojmy „slovanský“ a „slovenský“: „Co tu 

matko děláš v této pustině?“, pýta sa lyrický subjekt elégie na syna Josefa Jungmanna ženskej 

postavy. „– Proč se mne ptáš synu na mé bolesti?“, odpovedá mu protiotázkou ona. Na prvý 

pohľad rozhovor „syna slovanských otcov“ so svojou matkou, so Slávou (jeho sestra „Slávy 

dcera“). Matkino vysvetlenie smútku ale poukazuje na iné: „Dnes list černý od sestry sem 

přijala […] Že jí syna kochaného, / Syna nadějeplného, / Ukrutná smrt vyrvala.“ Sémantika 

tejto alegórie je zrejmá, matka prijíma správu o smrti Jozefa Jozefoviča Jungmanna od svojej 

sestry Češky, jej syn je synom „matky Slovenky“. 

Naplnenie idey všeslovanskej vzájomnosti v lone smrti. Riešenie súvekej spoločenskej 

situácie je v nedohľadne. Sú to 30. roky 19. storočia, keď sa študent Štúr ešte pohyboval 

medzi rýchlo sa striedajúcou skepsou z vývoja spoločnosti a nadšením z jej možnej premeny. 

Ale už onedlho prevezme opraty zodpovednosti do svojich rúk. 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
Životopisný náčrt k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) 
 
Peter Podolan 
 

V jubilejnom roku sa viacerí autori vracali k Ľudovítovi Štúrovi, aby sa pokúsili 

abstrahovať esenciu jeho prínosu, diela i osobnosti. Jednu z charakteristík podal vo svojom 

lexikóne Štúr bedeker (2015) Daniel Hevier: „Ľudovít Štúr bol inšpiratívny, zaujímavý, 

podnecujúci, provokujúci človek. A génius. Možno bol v jednotlivých zložkách svojej osobnosti 

štandardný či priemerný, ale v súčine svojich schopností bol mimoriadnou osobnosťou. 

Stretávali sa v ňom protikladné črty, ktoré by u slabšej povahy spôsobili rozvrat – sklon 

k rojčeniu s racionálnym pragmatizmom, citový pátos s takmer mníšskou askézou, zúfalstvo 

a skepticizmus s vierou a nadšením, ekonóm s básnikom, organizátor so samotárom... Štúr 

nepochybne vytvoril tento národ. Nebol na to sám a mal dostatok „materiálu“ – živého aj 

duchovného. Jeho zásluha je, že dokázal toľkých presvedčiť, aby prijali jeho víziu 

a spolupracovali s ním na úchvatnom pláne. Postaviť na nohy samostatný národ Európy.“ 

Toľko ideová esencia, avšak jubilejný prehľad musí obsahovať i sumu suchej faktografie. 

Štúrovi predkovia sa pohybovali najmä na rozhraní dvoch stolíc: trenčianskej 

a nitrianskej. Jeho dedo Pavol pochádzal z Trenčína, no ako súkenník sa pravdepodobne kvôli 

tamojšej silnej konkurencii presťahoval do Lubiny. Tu sa narodil Štúrov otec Samuel (*1789), 

ktorému sa vďaka možnostiam daným Tolerančným patentom a nasledujúcimi predpismi, 

ale i osobnými schopnosťami podarilo prekonať tradíciu remeselníckeho smerovania rodiny 

a stať sa vzdelancom. Študoval v Trenčíne a Modre, do Trenčína sa vrátil a pôsobil tu ako 

učiteľ a organista. U neho získal základné vzdelanie František Palacký, ktorý s rodinou 

nadviazal pretrvávajúce dobré vzťahy. 

V roku 1810 sa Samuel oženil s Annou Michalcovou, dcérou trenčianskeho mäsiara. 

Manželom sa potom postupne narodilo šesť detí, z ktorých prežili Karol (*1811), Ľudovít 

(*1815), Samuel (*1818), Karolína (*1826) a Ján (*1827). V roku 1813 prijal povolanie na 

miest učiteľa do Uhrovca na panstve grófa Imricha Zayho. Získaním stabilného zamestnania 

pri podpore zemepána si výrazne polepšil. Vzniklo súčasne akési puto rodiny Zayovcov 

a Štúrovcov, pretože Zay podporoval Samuelovu rodinu i deti. Ciele však boli aj praktické – 

zabezpečiť schopných a vzdelaných ľudí pre správu panstva, jeho modernizáciu a úspešnosť 

hospodárstva. Dobré vzťahy naštrbil kvôli promaďarskej politike uhorskej unifikácie 
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Imrichov syn Karol Zay. V dobe Ľudovítovho detstva bol život rodiny v Uhrovci 

v obkolesení vrchov podľa svedectiev súčasníkov idylický a šťastný. 

Povolanie otca a tušené možnosti ovplyvnili životnú dráha všetkých súrodencov. 

Ľudovít v línii vzdelania akoby nasledoval kroky svojho staršieho brata Karola, 

no v skutočnosti bol postup daný prirodzenou líniou uhorského školstva, rodinného zázemia 

i siete evanjelického spoločensva. Išlo najprv „domáce“ vzdelanie u otca a potom aj pobyty 

na gymnáziu v Rábe (Györ) (1827 – 1829), lýceu v Prešporku (dnešnej Bratislave) (1829 – 

1835), no i štúdium na univerzite v Halle (1838 – 1840), hoci pôvodne to mal byť Berlín ako 

v Karolovom prípade. Nasledovanie možno vidieť aj v otázke záujmu o národnú 

problematiku. Karol patril medzi zakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej – študentského 

spolku pri evanjelickom lýceu v Prešporku orientovaného na literárnu tvorbu 

a samovzdelávanie, Ľudovít úspešne uskutočnil jej reformu a doviedol jej činnosť k vrcholu. 

Počas štúdia ho už zásadne ovplyvnili ušľachtilé myšlienky slovanstva, prebudené básnickou 

skladbou Jána Kollára – Slávy dcera. 

Finančné možnosti rodiny vyčerpané štúdiom staršieho brata Karola v Berlíne, takmer 

zastavili Ľudovítovu dráhu vzdelávania. Roku 1834 sa musel vrátiť do Uhrovca, kde získal 

dobre platené miesto úradníka na panstve Zayovcov. Hurbanovsky povedané: dozeral 

na práce na poli a v lese, chodil s puškou na pleci a Slávy dcerou v kapse. Mal zrejme dosť 

času na usporiadanie ideí a vízií. V istom zmysle získal miesto, ktoré mu bolo predurčené 

rodinou Zayovcov. Intermezzo ale netrvalo dlho, lebo Ľudovít bol odhodlaný vrátiť sa 

na lýceum do víru rozbehnutých aktivít. Pozvanie Sama Chalupku v jeseni roku 1834 toto 

rozhodnutie iba spečatilo. 

Formálne síce navštevoval teologický kurz (1834 – 1835) no väčšinu energie 

po návrate venoval najmä angažovaniu sa v Spoločnosti česko-slovanskej. Postupne sa stal 

účtovníkom, zapisovateľom, zastupujúcim a riadnym tajomníkom a nakoniec získal najvyšší 

post podpredsedu spolku (predsedom bývali formálne profesori lýcea). Spolu s Alexandrom 

Boleslavínom Vrchovským inicioval jeho reorganizáciu, násobné zvýšenie počtu členov 

a rozvoj aktivít. Cielene nadviazal kontakty so staršími príslušníkmi slovenského národného 

hnutia a kontaktoval aj katolícku mládež a intelektuálov. Podieľal sa i na tvorbe a vydaní 

almanachu Plody (1836). Zo Spoločnosti sa stal centrálny a vzorový spolok, obdobné spolky 

potom vznikali aj na ďalších evanjelických lýceách i katolíckych školách a prinášali užitočnú 

kooperáciu. Štúr spolupracoval aj s profesorom Jurajom Palkovičom, hlavou Katedry reči 

a literatúry československej a začiatkom roku 1837 sa stal námestníkom katedry, čiže 

zástupcom (suplentom) profesora, čím na lýceu získal oficiálny post. 
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Na jar roku 1837 bola Spoločnosť zrušená kvôli plošnému zákazu študentských 

spolkov, ktoré často radikalizovali. Mládež na čele so Štúrom bola nútená vytvoriť nové 

štruktúry. Jadro činnosti sa najprv prenieslo na Štúrove prednášky, uvažovalo sa o založení 

Matice slovenskej, vznikol tajný spolok Vzájomnosť (1837 – 1840) a konečne Slovanský 

ústav, ktorý priamo prevzal agendu zaniknutej Spoločnosti. Schéma mala reprízu – Ústav sa 

stal vzorom a centrom pre podobné ústavy na iných lýceách. Po jeho ochromení a zániku 

v roku 1844 sa situácia zopakovala – časť agendy prebral už celoslovenský spolok Tatrín 

(1844), časť neskôr novovzniknutá štruktúra Jednoty mládeže slovenskej s centrom v Levoči 

(1847). Študenti a neskôr mladí muži postupne prechádzali od samoštúdia, literárnej tvorby 

a kritiky k agitácii a aktívnej činnosti, ktorá mala okrem umeleckej a vedeckej aj hospodárske 

a politické konotácie. Oslavovali významné osobnosti ako Jána Kollára či Jána Hollého, 

poriadali slávnostné výlety do prírody, z ktorých najznámejšou bola vychádzka na Devín 

v roku 1836. Neskôr sa angažovali v národných petíciách, bojovali proti alkoholizmu, 

podporovali slovenský ekonomický nacionalizmus, zakladali rôzne roľnícke spolky, nedeľné 

školy, divadelné krúžky a snažili sa zvrátiť vyznenie maďarizačných zákonov. Štúr zaviedol 

pomerne prísnu organizáciu, bol opatrný, stránil sa radikalizmu – ale rovnako presadzoval 

ideál mladého rodinou neviazaného intelektuála, ktorý sa mal plne venovať národnej otázke. 

Jeho vzťah k ženám bol podľa tejto doktríny rezervovaný. Táto „generácia“ potom udržiavala 

slovenskú národnú myšlienku počas silného národnostného útlaku v 2. polovici 19. storočia. 

V rokoch 1838 – 1840 absolvoval Štúr študijný pobyt na univerzite v nemeckom Halle. 

Išlo o naplnenie najvyššej méty vzdelania u slovenských evanjelikov. Oboznámil sa tu 

s tamojším liberálnejším prostredím, vstrebal filozofiu Georga Wilhelma Hegela a mal čas 

vytvoriť si plány na ďalšiu činnosť v Uhorsku. Na prešporskej katedre chcel vytvoriť skutočné 

národné centrum Slovákov a získať tu stále miesto profesora. Súčasne si uvedomoval potrebu 

slovenských politických novín. V neposlednom rade veril v interkonfesiálne porozumenie 

a zjednotenie Slovákov. Hneď po návrate začal tieto náčrty aktívne napĺňať. 

Začiatok štyridsiatych rokov ale priniesol aj zmenenú situáciu. Vláda začala potierať 

ilegálne spolky, preto spolok Vzájomnosť ukončil svoju činnosť. V roku 1840 v istom zmysle 

došlo k dovŕšeniu maďarizácie v svetskej i cirkevnej administratíve, aktivizovali sa aj niektorí 

horlivci, ktorí presadzovali náčrty smerujúce až k úplnému zjednoteniu (asimilácii) 

obyvateľov Uhorska na báze maďarského etnika. Gróf Karol Zay sa súčasne projektom únie 

maďarských kalvínov so slovenskými evanjelikmi snažil o maďarizáciu dovtedy nezávislej 

evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá v tej dobe predstavovala jedno z mála 

inštitucionálnych zázemí pre prácu s nacionálnymi požiadavkami Slovákov. Štúr a mladá 
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generácia sa plne zapojila do odporu voči nastolenej situácii. Podieľali sa na podaní 

Slovenského prestolného prosbopisu v roku 1842 i urgencie v roku 1844. V štyridsiatych 

rokoch sa štúrovská generácia v mnohom vyhranila a dovŕšila svoj vývoj. 

Ukončením jednej etapy bolo cielené odstránenie Štúra z bratislavskej katedry, 

za ktorým stál práve Zay. Štúrovi najprv zakázali vyučovať, čo s podporou profesora 

Palkoviča ignoroval, neskôr ho definitívne suspendovali. Prejednávania jeho odvolania sa 

uskutočnili počas zimných prázdnin, symbolicky na Štedrý deň a na Silvestra roku 1843. 

Takto sa mala eliminovať študentská podpora, no časť študentov predsa zostala 

a protestovala. Všetky argumenty však boli márne. Nič sa nezmenilo ani začiatkom roka 1844 

a tak z lýcea demonštratívne odišlo 18 študentov (tradične sa hovorí o 22), 13 z nich 

na lýceum do Levoče. Hoci Štúr odchod z katedry začas ťažko niesol, uvoľnenie mu 

umožnilo lepšie sa zamerať na ďalšie projekty. 

Takým bola aj otázka spisovného jazyka, kde si Štúr veľmi dobre uvedomoval 

zvláštnu situáciu slovenskej spoločnosti. Katolícka inteligencia podporovala svoju 

bernolákovskú slovenčinu. Evanjelici augsburského vyznania zasa tradične používali češtinu, 

v náboženských prácach najmä v archaickej forme tzv. bratského pravopisu – išlo vlastne 

o jazyk konzervovaný v Kralickej biblii, tzv. bibličtinu. Používala sa predsa aj modernizovaná 

verzia tzv. Jungmannovej reformy češtiny. V zmysle tradície česko-slovenskej jednoty 

pre Slovákov používanie češtiny podporovali aj Česi. O prekonanie tohto partikularizmu sa 

najvýraznejšie snažil okolo roku 1836 Ján Kollár. Ponúkol kompromisný koncept tzv. reálnej 

českoslovenčiny, mix češtiny a slovenčiny, kde mala byť česká gramatika doplnená 

slovenskými prvkami a hlavne slovnou zásobou. Logický pokus sa paradoxne nestretol 

s pozitívnym prijatím. Odmietali ho katolícki mladobernolákovci i evanjelickí staromilci, 

pretože chceli pokračovať v používaní bernolákovčiny resp. češtiny, a aj Česi, ktorí nechceli 

prijať slovenské prvky v češtine. Kollárov pokus teda zlyhal. V tejto dobe s ním bol Štúr 

vo veľmi intenzívnom kontakte a dostával informácie z prvej ruky. Azda tu sa rodil Štúrov 

názor a problematiku, pretože mladá generácia tiež spočiatku uvažovala o vytvorení 

českoslovenčiny. Ak sa však tento variant nepodarilo presadiť osobnosti ako Ján Kollár, Štúr 

si uvedomoval jeho nereálnosť. 

Istým impulzom bolo v roku 1843 aj zakázanie ilyrizmu (koncepcia jednoty južných 

Slovanov) vládou, lebo štúrovci vnímali podobnosť s konceptom československej jednoty, 

pričom úlohu zohrávalo vyčlenenie samostatného slovenského kmeňa. Toto smerovanie práve 

cez kategóriu vlastného jazyka (ktorý tvoril v tejto dobe najvýraznejší prvok definície 

národného spoločenstva) potom predznačilo zrod samostatného slovenského národa. 
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Prechodu na slovenskú líniu potom napomohla aj diskusia s mladou katolíckou inteligenciou. 

Zásadná bola porada v Bratislave 14. februára a potom stretnutie v Hlbokom 11. – 16. júla 

1843, hoci prípravy zostávali zatiaľ v tajnosti. Štúrovými najvýznamnejšími 

spolupracovníkmi (hoci s vlastnými názormi) boli Jozef Miloslav Hurban a Jozef Miloslav 

Hodža. Štúrovskú slovenčinu používali v súkromnej spisbe a administratíve, čoskoro sa však 

dostala na verejnosť. Zásadný dosah malo vydanie 2. ročníka Hurbanovho almanachu Nitra 

(1844), ešte výraznejšie zasiahli Slovenskje národňje noviny (1845). Kodifikačné práce, ktoré 

vyšli s oneskorením, tvorili Štúrove spisy Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto 

nárečí (1846) a Nauka reči slovenskej (1846). Proti štúrovskej slovenčine ostro vystúpil Ján 

Kollár a celá skupina evanjelických tradicionalistov, v náboženskej línii slovenských 

evanjelikov sa slovenčina nepresadila. Mnohé polemické zrážky potom oslabovali slovenské 

národné hnutie. Nakoniec sa po dohode katolíkov a evanjelikov na zasadaní spolku Tatrín 

v Čachticiach roku 1847 stala jednotiacou platformou a po úpravách v päťdesiatych rokoch 

19. storočia základom dnešného slovenského spisovného jazyka. 

Aj boj o povolenie slovenských politických novín sa ukázal ako beh na dlhú trať, 

keďže Štúr podal žiadosť ešte v roku 1841. Bol viacnásobne lustrovaný, musel podávať 

urgencie a nové žiadosti, pomáhali mu a podporovali ho okrem mladšej generácie aj mnohí 

zo starších členov slovenského národného hnutia. Ani toto spojené úsilie by však vecou 

nepohlo: rozhodujúcu úlohu nakoniec zohralo súperenie mocenských centier Pešti a Viedne, 

keď Viedeň napriek odporu Pešti Štúrovu žiadosť presadila. Po získaní licencie vyšlo prvé 

číslo novín s názvom Slovenskje národňje novini 1. augusta 1845. Vychádzali v štúrovskej 

slovenčine a zaoberali sa širokým spektrom tém slovenskej spoločnosti v Uhorsku. Prinášali 

správy, plány i Štúrov politický program. Ich súčasťou bola aj literárno-kultúrna príloha Orol 

tatránsky. Štúrov úspech viedol aj Hurbana k získaniu povolenia na časopis Slovenské 

pohľadi na vedi, umeňja a literatúru (1846). 

Pomyselným vrcholom Štúrovho postavenia sa stalo získanie mandátu poslanca 

uhorského snemu za mesto Zvolen v roku 1847. Umožnilo mu vystupovať na sneme, hoci 

72 zástupcov slobodných kráľovských miest disponovalo iba jediným hlasom a išlo o tzv. 

imperatívny mandát – poslanec sa zodpovedal mestu a dostal pokyny na smerovanie 

vystúpení. Štúr na prelome rokov 1847/1848 vystúpil na sneme asi jedenásťkrát. Aj keď 

bránil hlavne záujmy slobodného kráľovského mesta Zvolen, do agendy dostal aj prvky 

vlastného politického programu a požiadavky Slovákov. Jeho hlavnou časťou bolo 

zviditeľnenie slovenskej problematiky v Uhorsku. 
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Nielen slovenské národné hnutie revolúcia meruôsmych rokov zastihla v mnohom 

nepripravené. Dynamický vývoj radikalizoval a urýchlil mnohé z riešení. Slováci privítali 

výsledky marcovej revolúcie vo Viedni i Pešti i pád starého režimu a snažili sa rovnako 

o vydobytie základných národných práv legálnou cestou a prehĺbenie riešenia 

sociálnych/hospodárskych problémov. Po sérii prednesenia národných požiadaviek 

na stoličnej úrovni (Liptovské žiadosti, Oravské žiadosti, Nitrianske žiadosti atď.) sa mali 

predniesť celoslovenské požiadavky. Odpoveďou uhorskej vlády na slovenský pohyb bolo 

vyhlásenie stanného práva. Pretože sa reťaz stoličných žiadostí takto prerušila, zavŕšením 

pohybu boli Žiadosti slovenského národa prednesené 11. mája 1848 v kúpeľoch Ondrašová 

(dnes časť Liptovského Mikuláša). Uhorská vláda zareagovala vydaním zatykačov na Štúra, 

Hurbana a Hodžu. Štúr a jeho spolupracovníci museli z Uhorska odísť. 

Po poradách Slovanov vo Viedni ešte začiatkom apríla sa ďalej rokovalo v júni 1848 

na Slovanskom zjazde v Prahe, kam sa uchýlil i Štúr s priateľmi. Na zjazde niekoľkokrát 

úspešne vystúpil a výsledkom bol ďalší z programov – Žiadosti Slovákov a Rusínov 

uhorských. Štúr sa udobril najmä s mladými českými radikálmi a získal širšiu podporu 

pre budúce kroky. Zjazd sa neočakávane a predčasne skončil kvôli vypuknutiu pražského 

povstania 12. – 18. júna 1848. Štúr a viacerí Slováci sa zúčastnili boja na barikádach, 

no po potlačení povstania boli nútení utiecť: Štúr hľadal podporu u Chorvátov a kniežaťa 

Michala III. Obrenovića v Záhrebe, Hurban oslovil aj Srbov a putoval až do Belehradu. 

Situácia si vynútila prípravy na ozbrojené vystúpenie v Uhorsku. Vo Viedni sa 16. septembra 

1848 ustanovila Slovenská národná rada (SNR), ako najvyššia politická a vojenská 

reprezentácia Slovákov. Prebiehal nábor dobrovoľníkov na vojenskú výpravu do Uhorska, 

zbor sa vlakom presunul na Moravu a prekročil hranicu. Akcia bola koordinovaná s postupom 

chorvátskych jednotiek z juhu. 

Dobrovoľnícky zbor sa následne 18. septembra usadil na Myjave, kde SNR vypovedala 

poslušnosť uhorskej vláde a de facto vyhlásila samostatnosť Slovenska. Po úspechoch 

i neúspechoch v bojoch, nakoniec SNR dostala manifest panovníka (ktorý dal uhorskej vláde 

mandát na nastolenie zákonného poriadku) a zbor sa asi 28. septembra vrátil na Moravu. 

Neúspech predznamenal najmä neistý postoj Viedne a jej snaha o dohodu s uhorskou vládou, 

keďže slovenskú stranu zásadne nepodporila (hoci sčasti výpravu podporila). O pár dní sa 

situácia radikálne zmenila – Viedeň definitívne rozhodla skrotiť Uhorsko vojenskou silou 

a začala aj konať – ak by dobrovoľníci vydržali ešte aspoň niekoľko dní vývoj mohol byť iný. 

Predčasné ukončenie septembrového povstania vytvorilo nezhody medzi vedúcimi 

predstaviteľmi slovenského národného hnutia, no Štúr ho v zmysle filozofie Hegela hodnotil 



HISTORIA NOVA  10 

 128

pozitívne: „Naším povstaním dali sme mu, národu tak dlho bezdejinnému, dej a to je najväčšie 

mravné pôsobenie.“ Vystúpenie dávalo nádej na ďalšie podobné aktivity Slovákov. 

Po návrate do Viedne Štúr cestoval do Prahy a následne do Těšína. Ďalšie pôsobenie 

slovenských reprezentantov v ďalších dobrovoľníckych výpravách bolo obmedzené, pretože 

podliehali veleniu cisárskej armády. Konzervatívni velitelia často ich činnosť ohraničili iba 

možnosťou agitácie, náborom dobrovoľníkov, budovania slovenskej samosprávy 

a zavádzaním slovenského jazyka. Štúr takto v rámci tzv. zimnej výpravy na prelome rokov 

1848/1849 pomerne rýchlo prešiel celým Slovenskom – z Těšína k Budatínu a Žiline (tento 

úsek dokonca dvakrát), cez Prievidzu a Turiec a Banskú Bystricu do Prešova a Košíc. 

Dobrovoľnícke oddiely slávili úspechy v rámci ofenzívy vojsk panovníka. 

Ešte rýchlejšie zástupcovia Slovákov (teda i Štúr) vyrazili späť do Olomouca a Viedne 

cez Liptov, Oravu, Turiec a Kysuce, aby panovníkovi a rakúskej vláde odovzdali nový 

slovenský politický program – tzv. marcový prosbopis. Možnosti silne ovplyvnilo vydanie 

oktrojovanej ústavy v marci 1849, ale v hre stále zostávala možnosť vyčlenenia slovenského 

územia. Vyjednávala sa aj možnosť ďalšieho angažovania sa slovenského dobrovoľníckeho 

zboru, v júli roku 1849 slovenské vedenie agitovalo v podjavorinskom kraji, pričom Štúr sa 

dlhšie usadil na Myjave. Nasledovalo posledné vzopätie pri organizovaní petičného hnutia 

za osamostatnenie Slovenska v rámci monarchie a národné požiadavky. Finálne rozhodnutie 

rakúskej vlády pre Slovákov nebolo priaznivé, lebo ponúkla iba menšie ústupky a Slovensko 

zostalo naďalej súčasťou Uhorska. Napriek ďalším snahám sa toto uznesenie nepodarilo 

zvrátiť a výsledky revolúcie tak nepriniesli naplnenie ambícií Štúra a jeho skupiny – 

predstavovali doslova sklamanie. 

Po rozpustení dobrovoľníckeho zboru žil Štúr po istú dobu v Brezovej (pod Bradlom) 

s Hurbanom. Od začiatku roku 1850 sa uchýlil k rodičom do Uhrovca. Odmietol ponuky 

na úradnícke miesta, pretože si chcel zachovať nezávislé postavenie. Plánoval totiž znovu 

obnoviť slovenské politické noviny (pod názvom Slovan, Národňje Novini), získať povolenie 

sa mu však nepodarilo. Reálne však uvažoval aj o poste profesora v Belehrade. 

Plány narušila smrť jeho brata Karola na jar roku 1851, keď sa Ľudovít presťahoval 

do Modry, aby sa mohol starať o jeho rodinu. Zrejme tu však úlohu zohral aj fakt, že chcel 

v Modre vytvoriť slovenské centrum, v rodnom kraji totiž strácal zázemie: v tom istom roku 

zomrel v júli aj Štúrov otec. Opakoval by sa tak scenár Štúrovej vôle znovutvoriť 

inštitucionálne zázemie, čo sa mu niekoľkokrát opakovane podarilo. Predsa len sa ozývala 

únava (a čiastočne aj skepsa) a Štúr si na prelome leta a jesene oddýchol v kúpeľoch 

Korytnica. V októbri 1851 sa potom zúčastnil zásadnej porady o podobe slovenského 
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spisovného jazyka v Bratislave, ktorá nastavila jeho reformy. V roku 1853 zomrela aj Štúrova 

matka a v mladom veku i Adela Ostrolúcka, ktorá azda mala šancu zmeniť Štúrove postuláty 

o osamelej práci pre národ a úlohe rodiny. 

V Modre Štúr nezaháľal, a hoci viaceré jeho malé projekty sa mu nepodarilo 

realizovať, neupadal na duchu. Vonkoncom tu nebol izolovaný – navštevoval úrady, svojich 

príbuzných, prijímal návštevy (hoci častejšie radšej potajomky). V roku 1854 sa zúčastnil 

odhalenia pomníka Jána Hollého na Dobrej Vode, v roku 1855 tajne navštívil srbské knieža 

M. Obrenovića v jeho kaštieli v Ivanke nad Dunajom. Aj keď základ jeho činnosti tvorilo 

spisovanie prác ako Slovanstvo a svet budúcnosti (1851, vyšlo až posmrtne), O národných 

piesňach a povestiach plemien slovanských (1852) i básnickej zbierky Spevy a piesne (1853), 

prispieval aj do Slovenských pohľadov a pre Michaila Fjodorovića Rajevského sa staral 

o mladého študenta Konstantina Kostića – Kostu. 

Utužený režim neoabsolutizmu, sklamanie po revolúcii, (čiastočne) izolované 

prostredie Modry, nepriazeň maďarizovanej mestskej rady v Modre, úmrtia blízkych – to 

všetko iste negatívne vplývalo na vedomie Štúra a prinášalo okamihy skepsy a beznádeje, 

avšak nešlo o neprekonateľné prekážky. Štúr iste nepočítal s tým, že by to bolo posledné 

obdobie jeho života – naopak mal mnohé reálne plány, ktoré by sa mu zaiste v uvoľnenej 

atmosfére 60-tych  rokov podarilo dotiahnuť. Možno sa iba dohadovať, akým spôsobom by 

bola jeho činnosť akcelerovala beh slovenských dejín. Zabránila tomu nešťastná náhoda, keď 

sa na poľovačke 22. decembra 1855 pošmykol a postrelil. Napriek zaceleniu rany na povrchu, 

gangréne a krvácaniu nakoniec podľahol 12. januára 1856. 

Už úvodný citát D. Heviera ukázal, že Štúrovu osobnosť a činnosť nie je ľahké 

hodnotiť – a už vôbec nie jednostranne. Ak by sme mali zhodnotiť význam rozmanitej 

činnosti Štúra, ako najdôležitejší bod vychádza jeho integračná činnosť. Jeho koncepcia 

národnej práce i spisovného jazyka prekonávala konfesionálnu rozštiepenosť Slovákov, 

pre národné ciele dokázal získať mládež, a čo je dôležitejšie, i staršie, zaslúžilé osobnosti 

slovenského života a zjednotiť tak po prvý raz národné spoločenstvo. Aspoň sčasti sa mu 

podarilo do neho integrovať viaceré skupiny dobového stavovského delenia – okrem 

(budúcej) inteligencie to boli príslušníci buržoázie, šľachty i roľníctva. Štúrova činnosť mala 

okrem toho neopakovateľnú hodnotu práve v šírke záujmu, ktorý by sa nadsadene mohol 

nazvať polyhistorizmom, no ktorý sa okrem virtuálnej sféry slavistiky prejavoval aj cieleným 

etablovaním sa pri problémoch reálneho života slovenského národného spoločenstva. 

Nezostáva tak než použiť už stereotypnú frázu, že Ľudovít Štúr a jeho činnosť bude vždy 

inšpiratívnym základom vlastne pre akúkoľvek činnosť. 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mgr. Tomáš Adamčík 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. V rámci svojej dizertačnej práce sa venuje biografii katolíckych kňazov, 
bratov Eugena a Jána (Miloslava) Geromettovcov. Ďalej sa venuje biografickému výskumu 
a pôsobeniu katolíckych kňažských elít slovenskej národnej identity v severnej časti 
Trenčianskej stolice v 19. storočí. 
 
 
Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. 
V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 
v Bratislave. Zaoberá sa najmä problematikou dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Je 
autorom mnohých štúdií a knižky Literárnoestetická koncepcia Ľ. Štúra v prednáškch o poézii 
slovanskej. 
 
 
Mgr. Pavol Demjanič 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Odborne sa 
zameriava na židovské dejiny v Uhorsku a slovensko-židovské vzťahy v prvej polovici 
19. storočia. 
 
 
Mgr. Marta Glossová 
je absolventka štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a histórie na UKF v Nitre 
(Bc.) a na FiF UK Bratislave (Mgr.). V súčasnosti je externou doktorandkou na Katedre 
slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa 
dejinám vysokoškolákov na Slovensku po 2. svetovej vojne, pričom sa na jednej strane 
sústreďuje na otázky politickej angažovanosti študentov a na druhej strane na snahu 
komunistickej strany o ovládnutie študentského hnutia a jeho ideologickú premenu. 
 
 
Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
je absolventom Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti pracuje v Slovenskom 
historickom ústave Matice slovenskej v Martine. Venuje sa výskumu dejín „dlhého” 19. 
storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analýze etnických 
stereotypov a skúma vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity. 
 
 
PhDr. Peter Mráz, PhD. 
vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra na FiF UK v Bratislave. Publikoval viacero 
štúdií doma aj zahraničí. Venuje sa špeciálne príležitostnej poézii najmä v dielach Jána 
Hollého a Bohuslava Tablica, konštrukcii mýtov spojených s týmito spisovateľmi a slohovým 
zvláštnostiam literatúry v prvej polovici 19. storočia. 
 
 
PhDr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
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Mgr. Janka Štulrajterová, PhD. 
vyštudovala učiteľstvo v odbore história – pedagogika na FiF UK, momentálne pôsobí ako 
odborná asistentka na Katedre pedagogiky FiF UK, kde vyučuje Dejiny školstva 
a pedagogiky, Výchovu a vzdelávanie dospelých a špecializuje sa na slovenské dejiny školstva 
a pedagogiky, zaoberá sa česko-slovenskými vzťahmi v oblasti školstva a reformnou 
pedagogikou v 30-tych rokoch 20. storočia. 
 
 
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 
pôsobí na Katedre slovenského jazyka FiF UK.. Venuje sa dejinám a vývinu jazyka, 
porovnávacej a všeobecnej jazykovede, dialektológii. Spoluautor Dejín spisovnej slovenčiny 
(Bratislava 1990), Slovanského jazykového atlasu, IV. zv. (Beograd 1991) a autor viacerých 
štúdií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobizeň Ľudovíta Štúra použitá v úvode je litografia Františka Kolářa (1825 – 1894). 
Dostupné aj na internete: <http://dikda.eu/wp-content/uploads/2013/10/ls1.jpg> 
 
Text piesne Nitra milá, Nitra... použitý v úvode prepisujeme podľa KOLLÁR, Jan. Národnié 
zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů... 
Djl Perwý. W Budjně : W Král. uniwersické tiskárně, 1834, s. 29. 
 



 

  

Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra 
 

HISTORIA NOVA 10 
 
 
 
 
 
Katedra slovenských dejín 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova ul. 2 
P.O. Box 32 
814 99 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor: Peter Podolan 
 
Redakčná úprava: Peter Podolan 
 
Korektúry: Peter Benka, Dominik Blanár, Pavol Demjanič, Lukáš Krajčír, 
                    Adam Mesiarkin, Romana Štangová, Peter Vanek 
                    
 
Jazyková úprava anglických textov: Zuzana Orságová 
 
Vydanie prvé; 2016; 132 s. 
 
 
 
 
 
 

Pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty UK 
 

vydal 
 

STIMUL – Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK 
 

Bratislava 2016 
 
 

ISBN  978-80-8127-160-1 
 

EAN  9788081271601 


	Ľudovít Štúr v očiach Adelky a súčasníkov 
	 
	Marta Glossová 
	 
	 
	Biografia Ľudovíta Štúra v diele Jar Adely Ostrolúckej – fakty a fikcia 
	 
	Štúrova beletrizovaná podoba 
	 
	Vonkajšia charakteristika 
	 
	 
	Štúrov charakter 
	Aký bol Ľudovít Štúr? 
	 
	Je tento pozitívny obraz Ľudovíta Štúra reálny? 
	 
	 
	Záver 
	 
	Pramene a literatúra 
	 
	Formovanie historickej pamäte o Ľudovítovi Štúrovi 
	v Matici slovenskej v rokoch 1863 – 1875 
	Dlhá cesta k jednému životopisu 
	Štúrov portrét a budovanie národného panteónu 
	 
	Štúrov pomník v Modre a Matica slovenská 
	Záver alebo záchrana cti 
	EAN  9788081271601 



