
Tretí odsek ústavy v 28. točke takto píše: „všetky verejné úrady v službe dŕžavy 
(štátu, ríše) sú pre všetkých k nim spúsobných rovno pristupitedlné." Vezmime už teraz 
príklad jedného vyslanca na snem (diétu); od neho sa bude požadovať, aby mal jistý 
vek, aby jistú sumu dane (porcie) platil a aby mal poctivé meno so zdravým rozumom, 
keby ale i národ slovenský musel zase len na madeirskú diétu chodiť, už by mal ťarchu, 
kterú Maďar nemá, učiť sa reči jeho, už by hodnosť vyslanca na snem, jedna z naj
vážnejších hodností, nebola všetkým rovno pristupitedlná, jako točka 28. hovorí. Ale 
maďarónski páni stoliční povedia: „budete si voliť nás, kterí známe maďarsky." Ďa
kujeme vám za túto radu. My vaše hospodárstvo ďalej nechceme, a keby sme chceli, 
teda by sme sa protivili tomu zákonu ústavy, v 3. odseku 27. točky: „všetci rakúski 
občani sú pred zákonom rovni." Chceme teda, a budeme si voliť, mužov národa slo
venského na snem, jako Boh dá, slovenský, k tomu máme v zmysle ústavy právo, lebo 
sme pred zákonom všetci rovní. Maďari nech si majú svoje snemy, kde sa jim ľúbi. Na 
jednom všeobecnom sneme rakúskej ríše podajú si potom všetky národy na spusob 
bratrský ruku. 

Ale ústava od 4. marca, nie len dospelým občanom, lež aj mládeži našej rovnopráv
nosť zaručuje. To si my veľmi, preveľmi vysoko vážime, lebo od vy chovania mládeže 
blaho a štestia i domácího i verejného života závisí. A čí je možno mládež vychovať ji-
náče, jako cestou národnej vzdelanosti, v národnej reči? To vonkoncom neni možno! 
Ano, mládež grmany8 bude predstavovať, ale nie čerstvú, zrelú, zdravú ovocinu. 

Toto nám zaručuje (§) 4 základných práv, ktorý píše: „o všeobecné vzdelania ľudu 
postarajú sa verejné ústavy, a síce tak, aby v čiastkach krajín, ktoré miešané obyva
teľstvo majú, i ty kmeny národov, čo sú v menšine, potrebné prostriedky ku opatere 
svojej reči a ku vzdelaniu v nej dostali." Tyto verejné ústavy sú školy, a keď sa máme 
v zmysle tejže točky na nich v materinskej reči našej vzdelávať, mušej ú tyto školy byť 
celkom na základe národnom postavené. Nech si toto právo všetkých práv každý národ 
požíva bez krivdy; my to prajeme každému, ale i pre nás samých vo zmysle ústavy 
požadovať budeme. 

Kdo rozumne pováži práva, které sa v týchto horespomenutých zásadách jednotlivým 
národom ubezpečujú, ten musí hneď vysloviť: 

„Oddelenia Slovenska od Madarov." 

Ináče pre národ slovenský ústava od 4. marca nemá žiadne práva! 

22 

Promemóriá Slovenskej národnej rady podané 22. augusta 1849 
rakúskemu ministerstvu vnútra. 

Uverejnili Havlíčkove NN, roč. 1849, č. 207-208, slr. 817 až 821 (česky), a Ľ. Steier v A tót 
nemzeliscgi kérdés 1848-49-ben, zv. II, str. 598—603 (nemecky). 

8 Ide o istý druh deformácie slivák, keď sa namiesto plodov utvoria niekoľko ráz väčšie 
duté zvráskované bielo osinovatené útvary. Tento zjav spôsobuje hubovitý cudzopasník. 
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Autori promemória, J . M. Hurban, Ľ. Štúr a D. Bôrik, upozorňujú ministra 
vnútra A. Bacha na počínanie maďarských úradníkov na Slovensku, ktorí páchajú 
rôzne neprístojnosti oproti slovenskému ľudu, a žiadajú ho, aby nové Rakúsko 
sa budovalo novými ľuďmi, pričom je nevyhnutné oddelenie Slovenska od 
Uhorska. 

Od toho času co Jeho svétlost nynéjší pan ministr vnitŕních záležitostí do minister
stva vstoupil, v jeho velecténé osobe seznali úctivé nižepodepsaní ihned muže, který 
úlohu svou pri pŕeporodé Rakouska jasné pojal a nejnovéjší počínaní p. ministra ne-
jenom že je v presvedčení tomto upevnilo, ale spolu i hlubokou úctou a nepodvratnou 
dúvérou k p. ministru naplnilo. Tímto povzbuzeni umínili si niže podepsaní o nynéjším 
stavu vecí na Slovensku nékolik úprimných slov p. ministru pŕednésti, jsouce té nadeje, 
že Jeho svétlost slova talo láskavé prijme a pri svém snažení o utvorení nového moc
ného Rakouska tak dobre též na ne zŕetel obráti, jakož i lidu svému verné jsou oddaní 
a tuto svou vérnost též skutky dokázali. Slova tato pocházejí od mužú, kteŕí Rakousku 
tak dobre jakož i lidu svému verné jsou oddaní a tuto svou vérnost též skutky dokázali. 
Slova tato týkají se lidu, který v nejnovéjší ch bouŕích s Rakouskem byl stotožnený 
a budoucnost svou sloučil s budoucností Rakouska. Mužove tito jsou nyní mezi lidem 
slovenským a síce k jeho poučovaní, k jeho probouzení. 

Když se proti starému Rakousku byla víchrice strhla a jemu velkým nebezpečen-
stvím hrozila, tenkrát Rakousko upnulo zrak svúj ku hvézdé, která nyní človečenstvu 
svítí a spásu mu zvestuje, obrátilo se k rovnoprávnosti jednotlivcu, jakož i celých ná
rodu. Ústa Rakouska proti hrozící mu pohrome ozvaly se svätým slovem rovnopráv
nosti mezi národy a na tento hlas hrnuli se národové dŕíve práv zbaveni, ztročení, 
ubídnéní pod korouhve, na kterých stála ta svätá slova. Do počtu téchto národu hlavné 
náleželi rakouští Slované, oni, jenž po stotisících se hrnuli ke korouhvím rovnopráv
nosti a napomáhali Rakousko v úzkostech postavené, s více strán nebezpečenstvím 
obklíčené brániti. Neradno bylo by pro Rakousko, kdyby ta svätá slova od císaŕe pŕcde 
všcmi národy vyŕknutá a všem utlačeným národúm do srdce vrytá neméla býti pro 
každý národ, pro každý kmeň v skutečnost uvedená. My však očekáváme a veríme, 
že nezústanou pouhými slovy. 

Avšak sväté slovo cisárovo nebude nikdy ve skutek uvedeno, pújde-li to i nadále-
tak, jak to jde u nás na Slovensku. Slováci, jakožto bratŕí téch národu, jenž v úzkostech 
Rakousku na pomoc prispeli a jemu svou mocnou ruku podali, uslyšeli ve svém utlačení 
také ta svätá slova a piilnuli hned k Rakousku, a byťby i tak velkých obetí jako 
ostatní s nimi pobratrení národové nebyli pŕinesli, prece tím dobre posloužili, že se 
násilnému povstaní Maďarú ve valném počtu zprotivili a tím zpúsobem Maďary o znač
né sily pripravili. A kdyby lid tento nebyl býval tak zúbožený, tak zotročený, jinak by 
se on byl prokázal a pro Rakousko vétšich a užitečnéjších sil vyvinul. Utlačovatelé 
lidu slovenského byli Maďari a jich spojenci, zámožní šlechticové na Slovensku, spŕa-
teleni společnými interesy, totiž: „vydíráním a utlačovaním lidu slovenského." První 
méli Slováky za svuj národní majetek, druzí za svoje peculium1 k udržení svého roz
košného a nádherného života. Obéma stranám záleželo tedy na tom, aby slovenský lid 
ncprocítil, odkud to neustále osočovaní, opovrhovaní, potupovaní slovenského lidu 
netoliko od Maďarn, ale i od zámožnejších šlechticú na Slovensku, kteŕí, ačkoliv podlé 

1 Za otroka. 
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Todu sami Slováci, pŕece pŕirozené city své sobeckému zisku podŕídili a svuj vlastní 
národ zaprodávali Maďarum. Pri vypuknutí revoluce maďarské utvorili se strany podlé 
zásad zde vytčených; ti, kteŕí byli utlačení, ochrany a práva potŕebující, mocne se 
pŕitouleli k vláde, která jejich právo také bránila. Utlačovatelé téchto pristáli k odboj-
níkúm, k svým dávnym spojencúm, v kterých nenávist proti rakouským mocnáŕňm 
od dávna doutnala. Strany ty to po celý čas revoluce svúj charakter zachovávaly a vláda 
rakouská neméla krutejších nepŕátel jako byli s ŕídkými chvályhodnými výminkami 
zámožní šlechticové na Slovensku. Tote jsou ti starí nepŕátelé Rakouská nového a ná
rodu slovenského, který v nem má dojíti svých práv a nelze se od nich nadíti, žeby 
národ jináče považovali; protiviť se to jejich pŕirozenosti, zisku, smýšlení, jejich do
mnelým interesúm. 

Pakli ale veslo spravovaní v rovnoprávném Rakousku odevzdáno bude do rukou 
lidem, kteŕí vyslovenou rovnoprávnost z hlubokosti srdce svého nenávidéjí, lze-liž 
očekávati, že oni rovnoprávnost búdou chtít do života uvádéti, že lid slovenský až 
posud jenom od nich ŕízený do nové éry Rakouská múze býti priveden? zdaliž je možné 
ze starého a spráchnivélého materiálu novou a silnou budovu postavit? Tŕebas vláda 
i nejspravedlivéjší veci žádá a vyslovuje, zdaliž je možné, dle nové zásady i na Slo
vensku takové uskutečnit, když tam není takové vrchnosti, která by jich skutečné 
chtela. Verejné úrady zastávají takŕka samí dávni potlačovatelé lidu našeho, ano všeli
jakou protekcí vklouzli i takoví do nich, kteŕí revoluci nejen potajmu, nýbrž i verejne, 
slovem i skutkem, podporovali. Jednotlivcú jmenovité uvádéti nie by nespomohlo, 
ale my múžeme celé jménosloví takových podat, a to jenom z tech strán, na kterých 
jsme dosavade cestovali. Zaslepenost byla by to pŕiložiti tomu víry, že pod takovýmito 
úŕedníky Slovensku zasvitne vek nový, že oni slávne zaručené slovo císaŕe do života 
búdou chtít uvádét. Tito povolaní nevyvolenci mohou se na dví rozdélit: jedni z nich 
náležejí k strane starokonservativní, druzí k strane revoluční. V zásade rozdílní pŕece 
jsou svorní v zničování cisárskeho slova a v utlačovaní lidu slovenského. Jak jedni tak 
druzí utlačují lid náš, první ze sobeckého, podlého zisku, druzí z té hlavné príčiny, aby 
potlačovaní padlo na cisárskou vládu. Takto si počínali a lidu vyhrožovali tím, že pod 
vládou cisárskou v otroctví zústane, aby ho tím snadnéji na stranu odbojníkú svedli. — 
A títo lidé, kteŕí lid náš za to pokutují, že s císaŕem držel, kteŕí zlé semeno revoluce 
na budoucí časy znovu rozsívají, tito lidé mají verejné úrady v rukou svých pod vládou 
•cisárskou! 

Pozorujrnež jenom počínaní úŕedníkú téchto! Bídný a mnohonásobné zúbožený lid 
potahují k robote a hrozné pokuty mu ukládají, a když se nekteŕí z nich v téchto časích 
plných zmätku a chudoby opovážil néco vína aneb korálky prodávati, mäso sekati 
ancb neco dŕíví z lesa pŕinésti, pokutují jej židúm k vúli, ktefí tajné s odbojníky 
drželi; pro nejmenší provinční, začasté jen pro nékolik slov kážou mu hned po 20, 30, 
40, 50 ranách vypáliti s tím doložením: „Takto se bude s vami nakládat, toto je to 
cisárske panovaní, to ta svoboda. po kleré jste toužili," slovem tak zacházejí s lidem, 
aby pŕinucený byl to véŕiti, že staré, mnonásobné prokleté zlé časy se všemi svými 
bezbožnostmi a mukami opét se navracují. 

A co máme povédíti o naši národnosti slovenské, kteréžto cestu do života musí 
proklesniti nyní slovem cisárovým zaručená rovnoprávnost? Kdo to na své oči vidí 
a pozoruje, jak málo ouŕedníci naši podlé rovnoprávnosti pokračují, ten kdyby i jináče 
neznal, odkud zlost jejich pochází, muselby to uveŕit, že rovnoprávnost k opravdivé 
potupe a hanbe lidu slovenského byla vyslovená. Staré Uhcrsko se svou samospasitelnou 
maďarštinou. se svým maďarským, jinými národy opovrhujícím panstvím na Slovensku 
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úplné vystupuje ve své pŕedešlé sláve a nadutosti. Dopisovaní jednotlivých ouŕedníkú 
mezi sebou je maďarské, ohlasy na prosby lidu maďarské, maďarské je všecko, co 
nejaký znak verejnosti na sobé nosí. Nitranský král. komisár je mezi tím tak milostivý, 
že v jednom maďarsky napsaném rozkazu podŕízeným sobé ouŕedníkúm naporučil, aby 
v reči slovenské vykonávali všecko, co se obecného lidu tyká. Toto by mél být smysl 
rovnoprávnosti? Avšak ouŕedníci ani jen tento s tí n rovnoprávnosti nepŕijímají a rozkaz 
hlavního komisaŕe nezachovávají, ba naproti tomu všecko maďarsky vedou. Mimo to 
všichni ti známi a nenávidení reči maďarské zástupcove jsou v úfadech a hodnostech 
mezi naším lidem; opravdiví pŕátelé lidu tohoto, ač jsou i do ouŕadu spúsobní, tŕebas 
jsou i cisárskeho domu nejvérnéjší poddaní, stojí v prachu a opovrženosti. Tak nám 
hle zkvitá strom nového Rakúska! Jakové ovoce toto všecko donášeti musí, to lehce 
pozná každý rozumný človek; nemohou-li pak z neduvéry k panujícímu domu z roz
horčené nenávisti proti dávnym nepŕeménilým a polepšiti se nechtícím utlačitelúm, 
pri prvé príležitosti nových zmatkú príčinou se stati? My, ačkoli mnohonásobné potu
pení, zabránili jsme v čas šílenosti lid náš od zmatkú podobných; my jsme ho tešili 
slovem cisárovým a vítézstvím udatného vojska jeho. 

Aby se tomuto hroznému neŕadu cesta zasekla a do nebe volající krivda lidu našeho 
odstránila, podlé našeho presvedčení jiného prostŕedku není, nežli ten, aby nový vek 
Rakouska pomáhali zakládati lidé noví, k tomu od vlády povolaní. Jenom lidé noví, 
jenom mužove z národní slovenské strany jsou s to nový život slibující princip Ra
kouska náležité oceniti a dle neho pokračovati, neboť j im jediné byl princip tento 
ze srdce vzat a s jejich presvedčením stojí v nejdokonalejším souzvuku. Mužove tito 
zadali si nové Rakousko, k nemu národ svúj se zápalem veclli, jemu statek svúj i krev 
svou obétovati netoliko hotovi byli, ale množí i obetovali. Oni jediné, kterí zásade této 
celou duší jsou oddaní, kterí s opravdivou, s nepretváŕenou verností a nadšeností k Ra-
kousku se pripojili prolo, že ono zásadu tuto mezi národy sväté chce zachovati, jenom 
oni jsou zpúsobni novou budovu Rakouska mezi národy upevniti a k brzkému uspo-
ŕádání pŕivésti. Když jsme byli ve Vídni požádáni, abychom ve spolku s dúvérníky 
slovenskými navrhli spúsobné muže, verejné ouŕady na Slovensku zastávati majících, 
radostné jsme prijali spasitelnou práci tuto; ale k našemu nemalému zármutku pŕinuceni 
jsme vyslovit, že snad ani jeden nepŕišel do ouŕadu z tech mužú, které jsme my byli 
navrhovali. Má toto být podezŕení za naše úprimné a skutkami zapečetené smýšlení? 
Smutná, ale pravdivá vec je, a jen okolnostmi pŕinuceni, mluvíme to zjevne, že pri 
volení nynéjších ouŕedníkú na Slovensku nebral se ohled na interesy slovenského lidu, 
ale stalo se všecko podlé interesu tŕídy právo dŕív požívající a v pŕízni stojící až po
dnes; interesúm tedy tŕídy jednotlivcú podŕízené jsou sväté interesy našeho lidu, ne 
jen skrz pŕedešlé, ale i nynéjší hlavní krajinské ouŕedníctvo. Tešíme se nádejí, že to 
jináč bude. 

Aby se ale na Slovensku veci tak spoŕádali, aby tam spúsobní a povolaní mužove 
mohli pracovati s prospéchem, k tomu podlé našeho víckrát vysloveného presvedčení 
občanské oddelení Slovenska od Maďarska jest nevyhnutelné potrebné. Dva sobe pro
tivní sousedé, v téchto nových čacích zjevnými nepŕátely učinení pod jedním prístre
ším nemohou dele šťastné a pokojné spolu žíti. V memoriálu vysokému ministerstvu 
od nás ve Vídni podaném pŕednesli a vyvinuli jsme v ohledu tomto obšírnéji dňvody 
naše. V onom presvedčení setrváme; je mají všichni opravdiví vlastenci naši. jakož 
i lid náš. 

Na Myjave dne 22. augusta 1849. 
Jozef Mil. Hurban, Ľud. Štúr, Dan. Bôrik 

94 


