
nažívania rakúskych národov. Tento výtvor uskutočnil sa v kvitnúcom veku Vášho 
Veličenstva a preto oduševňuje naše srdcia nádejou v krásnu budúcnosť. 

Naplnení najvrúcnejšou túžbou, aby sme videli Rakúsku ríšu zjednotenú a mocnú, 
a oduševnení nádejou, že po tak dlhých a ťažkých utrpeniach dosiahneme svojho práva 
svätého v tomto čase, rozhodnej pre znovuzrodenie rakúskeho mocnárstva, prosíme 
v najhlbšej úcte podpísaní pre národ slovenský a to: 

1. Aby slovenský národ, blízo 3 milióny silný, bol uznaný ako národ v určitých 
zemských hraniciach. Tým žiadame iba tú zem, čo od pradávneho času obývame, kde 
naša vlastná reč je domovom a v obyčajnom živote sa výhradne užíva, ktorá bola 
voľakedy kolískou nášho dejinného vystúpenia a ktorá od nepamätných čias, hoci bola 
s inými zemiami v politický celok spojená, jednako nikdy neprestala sa nazývať slo
venskou zemou, Slovenskom. 

2. Aby teda nášmu národu bola udelená rovnoprávnosť so všetkými inými národmi 
rakúskeho mocnárstva a aby bol zaistený pred návratom nadvlády národa maďarského. 

3. Aby nášmu národu podľa § 71 konštitúcie zo dňa 4. marca t. r. milostivé udelené 
boli také ustanovizne, ktoré by Slovensko nielen bezprostredne a pevne spojili s ostat
nými zemiami rakúskeho mocnárstva, ale i vyhoveli jeho národným zvláštnostiam: 
teda každoročné snemy krajinské a vlastnú správu. 

4. Aby teda, ako to vyžaduje nevyhnutná potreba, hneď odstránili maďarčinu, žial\ 
opäť uvedenú do úradov, zo správy slovenských stolíc a obcí a na jej miesto zaviedli 
reč slovenskú. Práve tak treba ihneď odstrániť všetkých oných úradníkov, ktorí sa 
ešte nedávno zachovali ako zjavní nepriatelia Vášho Veličenstva a verného slovenského 
národa, ale sa bez zreteľa na to opäť vlúdili do stoličnej správy. 

5. Aby bol zriadený najvyšší krajinský úrad, ktorý by uviedol do života a ustálil, 
súc podriadený ústrednej vláde vo Viedni, konštitučné a národné usporiadanie Slo
venska. 

Len tak môže vysoké cisárske slovo o rovnom práve všetkých národností siať sa 
u nás pravdou, len tak môže národ náš byť zbavený nadvlády svojich odvečných 
utláčateľov, Maďarov, a maďarskému odbojníctvu postavená neprekonateľná hrádza, 

V Olomouci dňa 19. marca 1849. 

16 

Návrhy Jána Kollára podané viedenskej vláde o potrebe nevyhnutných opatrení 
na upokojenie pomerov na Slovensku a na zabezpečenie národného života 

Slovákov. 

Odtláčame v slovenskom preklade z nemeckého druhopisu, ktorý uverejnil D. Rapant, c. d. 
UI-3, str. 186-189. 

Po odovzdaní prosbopisu slovenského národa v Olomouci 19. marca 1849 
predostrel aj J á n Kollár svoj osobitný elaborát na riešenie postavenia slovenského 
národa v rakúskej monarchii, a to už so zreteľom na ustanovenia tzv. marcovej 
ústavy, ktoré poskytovali akési nádeje na uskutočnenie rovnoprávnostného po
stavenia Slovákov v Uhorsku. Kollár vo svojich návrhoch žiadal viedenskú 
vládu, aby vyslala na Slovensko osobitného kráľovského komisára, vydala pa-
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tent o národnostnej rovnoprávnosti, povolila vydávanie slovenských novín a od
stránila používanie maďarčiny. Kollárove návrhy vcelku súhlasia s obsahom iných 
podaní predstaviteľov slovenského národného hnutia v tomto prechodnom ob
dobí. 

Ako by bolo možno pomôcť Slovákom v ich súčasných najnaliehavejších potrebách 
a v dôsledku toho uskutočniť nastolenie pokoja a poriadku a urobiť cestu pre lepšiu 
budúcnosť. 

V Karpátoch a od nich južne široko ďaleko žije od tisícročí ako autochtónne, mocné, 
vyše dvoch miliónov čítajúce, k slovanskému kmeňu patriace plemeno, ktoré sa obzvlášť 
vyznačuje krásnymi prirodzenými vlohami, svojráznymi zvykmi a obyčajmi, vynika
júcou nábožnosťou, neúnavnou usilovnosťou, radostným básnictvom a neporovnateľ
ným pokladom krásnych ľudových piesní, nezlomnou vernosťou k panovníkovi a úctou 
k vrchnosti, ale tiež tisícročným nešťastím v dôsledku svojho ujarmenia a zotročenia. 
Toto plemeno sa nazýva hornouhorskí Slovania alebo Slováci, a ich krajina Slovensko. 

Tento doteraz opustený národ a jeho národný svojráz určite potrebujú nielen oso
bitnú pozornosť a starostlivosť, ale si ju aj zasluhuje a je jej hoden. Už aj slávna 
pramatka nášho slávne panujúceho cisárskeho domu, Mária Terézia, vydala tomuto 
národu, keď ho jeho nepriatelia chceli pred jej trónom napadnúť a ohovárať, toto 
svedectvo: Slovákov mám rada, sú nábožní kresťania, pracovití ľudia, udatní vojaci 
a dobrí poddaní.1 Na táto mienku veľkej panovníčky je ešte dnes hrdý každý Slovák, 
nosí ju v srdci a odovzdáva svojim deťom a potomkom ako cenné dedičstvo, utešuje sa 
ňou často v mnohých žiaľoch a zakladá na nej svoju nádej v lepšiu, tejto mienke 
zodpovedajúcu budúcnosť. Toto očakávanie ho tiež nesklame. I pre neho sa objavil 
cenný dar terajšej doby a poskytne mu ho láska a spravodlivosť jeho otcovského pa
novníka, dar zrovnoprávnenia všetkých národov, žijúcich v Rakúsku. 

Je pochopiteľné a odpustiteľné, keď sa pri prebudení národnosti stanú časom nejaké 
vnútorné a vonkajšie prechmaty, ktoré ho privedú na scestie a ktoré na jednej strane 
spôsobia v živote rôzne treniec a zmätky, na druhej strane zapríčinia vládne rozpaky. 

V takýchto pomeroch sa teraz nachádza slovenský ľud. Zvonku neurčito ohraničený 
a nezabezpečený, pomiešaný už predtým cudzími živlami a teraz vystavený ustavič
nému pokoj rušiacemu našopkávaniu, buričským intrigám a vplyvom, vo vnútri sa 
nachodí tento národ, rozdelený podľa vierovyznania a podľa nárečí, šírením nových, 
predtým sotva mu známych myšlienok, v stave kvasu, takže je potrebná rýchla pomoc, 
ktorou sa súčasne môže prekliesniť jeho lepšia budúcnosť. 

Keďže je toto ale veľ.ni dôležité dielo, vzťahujúce sa na celý vnútorný a vonkajší, 
politický a náboženský život, ktoré vyžaduje čas, pokoj a mnohostranné uváženie, 
obmedzí sa podpísaný nateraz v krátkosti len na to, čo je neodkladné, čo sa mu vidí 
byť pre prítomnosť potrebné a užitočné, aby nerozširoval ďalej zmätky okolo seba 
a pre druhých zasa, aby zamedzil možno ešte väčšiu tieseň a záplietky. Pre tento cieľ 
navrhuje nasledujúce opatrenie: 

1. Vymenovanie a vyslanie cis. kráľ. komisára na Slovensko. Musí to byť človek, ku 
ktorému má vláda, ale aj Slováci dôveru, čestný, nadstrannícky, múdry a národnú 
reč natoľko ovládajúci, aby sa s ním mohol každý stýkať a dorozumieť sa s ním. Jeho 
povinnosti majú byť: 

Túto zprávu nemáme doloženú. Pravdepodobne sa zakladá na ľudovej tradícii. 
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a) mať dozor nad práve ustanoveným úradníctvom, 
b) nové, kde by bolo potrebné, ustanoviť, 
c) urovnať nezrovnalosti medzi rôznymi nariadeniami v rôznych stoliciach a obciach, 
d) rozumne viesť uvoľnenie národného života Slovákov a vytvoriť z toho vyplý

vajúce nové pomery, 
e) súčasne odstrániť používanie maďarčiny ako úradnej reči a dať miesto a práva 

materinskej reči, 
f) bez meškania vybaviť všetky naliehavé novo sa vyskytujúce potreby, v zárodku 

utlmiť povstania a krviprelievania, 
g) všetko dorozumievanie, písomný styk a stretanie sa s povstalcami zakázať a pre

kaziť a vôbec pracovať podľa možnosti na znovunastolení pokoja a poriadku. 
2. Jeho cisárske Veličenstvo môže milostivo, lenčo to bude možné, patentom, ktorým 

sa výslovne obráti na Slovákov, dôrazne a kladne ustanoviť, že zásada zrovnoprávnenia 
sa vzťahuje aj na Slovákov a ich národnosť, že aj tento národ patrí do radu sesterských 
národov rakúskeho štátu, a formálne vyzdvihnúť, že aj jeho národnosť bude nielen 
uznaná a chránená, ale tiež všetkými povolenými prostriedkami podporovaná. Toto je 
tým potrebnejšie, že v novej ríšskej ústave pre rakúske cisárstvo nie je zmienka 
o tomto národe, hoci iné, oveľa menšie sú výslovne uvedené.2 

3. Bez meškania mali by sa založiť politicko-národné noviny, ktoré by redigoval 
tichý, opatrný a nestranný človek, v reči, ktorá by nebola úplne spisovne česká, ale 
tiež nie ľudovo slovenská, ale mala by sa vziať do úvahy zlatá stredná cesta, aby sa 
vyhlo nárečovým škriepkam. V tejto reči by sa mali oznamovať ľudu nariadenia vlády 
a mali by sa v nej tlačiť pojednania, ktoré by poučili ľud v jeho politickej nezrelosti 
o jeho pravých záujmoch, vystríhali ho od zlej cesty, šírili by ľudovú výchovu a vzde
lanie, umožňovali by priemysel, obchod atď. 

4. Doterajšie zťažené zapisovanie do cirkevných kníh, matrík a zápisníc v maďarskej 
reči mohlo by sa v slovenských krajoch a obciach ihneď prerušiť a nahradiť ich ve
dením v materinskej reči.3 Tiež maďarské kázne a bohoslužby v slovenských kostoloch 
majú byť ihneď odstránené. K slovenským matričným výťahom, napr. z rodnej sobáš
nej a smrtnej matriky, keď majú sa zaslať do cudziny, treba pripojiť verný nemecký, 
maďarský alebo latinský preklad. V ľudových a meštianskych školách by sa mal nátlak 
maďarčiny tiež odstrániť a namiesto veľkého počtu jazykových cvičení, slovníkov, 
náuky o reči a memorovania malo by sa zaviesť vyučovanie reálnych predmetov, ktoré 
väčšmi rozvíjajú rozum a srdce, aby sa zo Slováka nevychovával len rečový automat, 
ale pravý človek a užitočný občan štátu, vychovaný v reči od Boha mu danej. 

17 

Návrh Jána Hlaváča,' vládneho dôverníka za Slovákov ministrovi vnútra grófovi 
J. P. K. J. Stadionovi na uskutočnenie národnostnej rovnoprávnosti medzi 

Slovákmi v Uhorsku, týkajúci sa všetkých odborov verejného života. 

2 Stalo sa tak zrejme z dôvodu, že Slovákov a Slovensko neuznávali viedenské vládne 
orgány za samostatný národ s vlastnou štátoprávnou organizáciou. 

3 Podľa § 4 zákonného článku III z roku 1836 bolo nariadené viesť matriky v maďarskej 
reči, čo znamenalo podstatný zásah do cirkevnej administratívy v prospech jej pomaďarčenia. 
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