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Promemóriá dôverníka viedenskej vlády Jána Kollára a kol. o riešení slovenskej 
otázky. 

Uverejnili Lichardove SN, roč. I, č. 24—25. 

Slovenskí dôverníci viedenskej vlády J á n Kollár, Jozef Hlaváč a František 
Hanrich žiadajú viedenskú vládu, aby bezodkladne slávnostne vyhlásila marcovú 
ústavu v reči nemeckej a slovenskej, aby národ slovenský na území nazvanom 
Slovensko podobným spôsobom ako Vojvodina bolo ako osobitná korunná kra
jina usporiadané pod bezprostrednou podriadenosťou viedenskej vláde. Pre Ukra
jincov sa žiada osobitné územie. 

Poncvádž víťazné c. kr. vojská nešlechetnú rebelliu v Uhorskej už udusili a toho 
následkom dá sa očakávať, že vysoká vláda politickú organizáciu Uhorskej čo chvíľa 
pred sebe vezme, kde sa o politickom živote 3 miliónov polnočno-uhorských Slovákov 
zásadovne (principiell) rozhodnúť má; niže podpísaní dúverníci tak sa domnievajú, že 
to vysokej vláde azda príjemné bude. spravedlivé vinše verného národu slovenského 
predbežne vypočuť, pri tejto vážnej práci i jeho, jako jiné národnosti tejto mocnej ríše 
podobnou otcovskou láskou objať a podľa najmožnejšej slušnosti ocenit. Ale: 

Slovenská národnosť v hornej Uhorskej až po dnes v ťažkých putách maďarskej 
nadvlády stoná, a síce pod úradníky kossuthovskými, zvetša ješté tam v službe posta
venými, a pod iloyálnymi, v predešlom feudalizme zakorenými vplyvy odrodilého 
zemanstva, které svoju slovenskú národnosť opúšťa, zatajuje a v zdrevenelej dôsled
nosti modlu maďarskej nadvlády vzýva, naposledy stoná i pod guerilami, život a ma
jetok znebezpečujúcimi, tak že sa ješte od hrúzovlády kossuthovskej zotaviť nemohla. 
Preto i slovenský národ ješté neni v stave svoje vinše strany národnosti jako načim 
vysloviť, lebo komu nohy sputnané sú, ten chodiť, komu ústa zapchané sú, ten hovoriť 
nemúže, čo sa teda len po novo ustanovených a dokonalé návody (inštrukcie) majúcich 
orgánoch c. kŕ. vlády stane. Možno teda, že ješté krátky čas prebehne, až slovenský 
národ svoje spravedlivé vinše in forma vysloví a u stupňoch najvyššího trúnu zloží. 
To by ale prineskoro byť mohlo. 

V týchto okolnosťách ponížene podpísaní to v zájmu (interese) najvyššího trúnu, 
celovitósti mocnárstva a svojej, bezpríkladné potlačenej národnosti za svoju povinnosť 
považujú: vinše národu, ku kterému prislúchajú, jako jim z vlastnej skúsenosti, z do
pisov a všelijakých výjavov známe sú, vysokej c. kr. vláde ríšskej ku milostivému 
oceneniu nasledovne predložiť: 

1. Aby oktroyovaná ústava od 4. marca slovenskému národu v nemeckej a sloven
skej reči bez odkladania slávne bola vyhlásená. 

Ponížene podpísaní zaručujú sa v tom, že ju verný národ s velikou radosťou a vďač
ným citom príjme: on už v netrpelivosti očakáva svätú zásadu rovnoprávnosti z úst 
c. kr. úradov bezprostredne počuť. S večnou vďačnosťou bude on tento dar cisársky 
svojho dobrotivého, verne milovaného panovníka ctiť, který maďarské putá ztroskoce 
a jemu nový politický život dá, ubezpečí! Ponížene podpísaní pevno dúfajú, že tento 
národ pod opatrnou a otcovskou správou cís. vlády, na tento veľkodušný dar nikdy 

95 



nezabudne a v svojej vyskúsenej vernosti ku panujúcej rodine a ku trunu nikdy sa 
klátiť nebude. 

Rovnoprávnosť ale iba vtedy muže byť uskutočnená, jestliže národ slovenský od 
nátisku maďarskej nadvlády bude na veky oslobodený a keď sa jej návrat pre bu
dúcnosť nemožným urobí. Z tej príčiny žiada slovenský národ: 

2. Aby polnočno-uhorský národ slovenský,1 od Maďarov oddelený, pod starým me
nom „ S l o v e n s k o " (podobne ako srbská Vojvodina) k osobitnej zemi korunnej 
usporiadanej a vysokej vláde ríšskej bezprostredne bol podriadený. Aby ďalej tenže 
národ skrze mužov cisárovi a svojmu národu verných, vyskúsených S l o v á k o v , 
alebo aj Nemcov, známosť reči slovenskej majúcich, nie ale skrze svojich večitých 
potlačiteľov Maďarov alebo odrodilých Slovákov, v mezách svojej krajiny (provincie) 
bol spravovaný. Pri tom by R u s í n i mali byť v osobitné kraje rozdelení. Maďari 
ale a Nemci obklopení (inclawirt) nech zostanú v ú p l n o m p r á v e j e j i c h n á 
r o d n o s t i : jako sa to výmenné aj Slovákom v maďarských stolicách obklopeným 
•dostať má. 

Mezi krajinskými slovenskými úrady a vysokou vládou ríšskou nech bude reč 
nemecká za úradnú reč ustanovená. 

Niže podpísaní z počtu hlavnejších dúvodov týchto žiadostí národa slovenského 
mezi jinými zvlášte tylo vysokej vláde ku milostivému oceneniu ponížene predkladajú: 

a) Na jednom spoločnom sneme uhorskom rokovať, národnosti v menšine počtu 
postavenej bude zhola nemožno, lebo pri panujúcich okolnosťach pri prebudenom citu 
národnom a pri neznášanlivosti, orientálskej pýche a opovrhovaní iných v menšine 
postavených národov, které u maďarskej národnosti panuje, pre prirodzene sa vyvi-
nujúci odpor nemožno je o medzinárodnom, v tomže páde vyvinúť sa majúcom proti
venstve blúdne pochybovať. Snem, z takýchto živlov spoluzložený, za podporu trúnu 
ÍI celovitosti mocnárstva nijako slúžiť a všeobecný dobrobyt založiť nemúže; on by 
len záhubu celosti pripravoval a v pomere vysokej vlády ríšskej jako prekážka by sa 
v cestu postavil. 

b) Aj v tom páde, žeby sa slovenskému národu osobitná národná správa (Verwaltung) 
občanských a právnych záležitostí pod jedným společným námestníkom dostala, predsa 
by Slováci nikdá neboli od večného namáhania maďarskej nadvlády, kteréby odrodilé 
slovenské zemanstvo a spisovateľstvo zase podporovalo, slobodní; takby Slováci v krát
kej budúcnosti z roka na rok, najme ale v páde prvého vždy možného politického 
prevratu, v obeť padli. 

c) Ba práve by sa bolo čo obávať, že národ slovenský aj naďalej s maďarským spo
jený, ku čerstvému politickému životu a národnej povedomosti samého seba nemohol 
by sa pozdvihnúť a tak by sa pri možnej prvej kríze (mimoriadnej zmene) nikdy 
vyhasnúť nemohúcim maďarským separatistickým zámerom v svojom necite (apatii) 
oddal — lebo by mu ztrata politického života a osobitného národního postavenia ne
hrozila. 

Aj to by sotva v zaujme (interese) najvyššího trúnu a celosti mocnárstva ležalo: 
závažné (imposant) tri milióny Slovákov počitujúce obyvateľstvo tomu nebezpečenstvu 
vyložiť, aby, jestližeby maďarská národnosť politický prestroj (Rolle) Poliakov brať 
chcela, tože obyvateľstvo ku zámerom odlúčenia a novým možným politickým pod
paľujúcim výbuchom jako nebezpečný nástroj bolo nadužívané. Naposledy: 

T. j . na severe ležiaci, bývajúci. 
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d) Vetší počet obcí v Oravskej, Liptovskej a Zvolenskej stolici už sa vo svojich, 
tomu slovenskému vyslanstvu, které v Marci t. r. Jeho Veličenstvu v Holomúci Petíciu 
národa predložilo, vydaných verolistinách (Kreditiv) za „ o d d e l e n i a Slovenska 
jako osobitnej zeme korunnej" prosebné vyslovil. 

Vo Viedni, d. 10. Sept. 1849. 
Dúverníci vysokej vlády v duležitosťach 

slovenského národu v polnočných Uhrách: 
Ján Kollár, Jozef Hlaváč, Fraňo Hanrich. 
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Pamätný list liptovských občanov dištriktuálnemu komisárovi 
grófovi Antonovi Forgáchovi. 

Uverejnili Lichardove SN, roč. I, c. 22—23 z 11. a 12. septembra 1849. Vynechávame úvod. 

Liptovskí občania podali c. k. h lavnému dištriktuálnemu komisárovi grófovi 
A. Forgáchovi za jeho návštevy v Liptove p a m ä t n ý list, v ktorom žiadajú, aby 
v súvislosti s obnovou stoličnej správy sa pamätalo na zabezpečenie národnej 
rovnoprávnosti, vyslovujú sa za oddelenie Slovenska od Uhorska a za potresta
nie Maďarov, ako aj iných, ktorí prisluhovali revolučnej vláde uhorskej. Okrem 
toho žiadajú uskutočniť rôzne opatrenia majetkovoprávne a vo veciach súvisia
cich so zrušením poddanstva. 

1. Známo je každému, že púvod a príčina vojenských nerestí, které od vyše roka 
kraje a národy krajiny tejto tlačia, je: maďarských, kossuthovským duchom pojatých 
spolukrajanov našich pánovitosť a náramnosť v rozširovaní svojho národného živlu 
maďarského. Známo je i to, že všetky nemaďarské národy v Uhrách, celou dušou 
priklonili sa ku vláde Jeho Veličenstva cisára rakúskeho preto, že už v laňajšej ústave 
rakúskej vyslovená, zajistená bola rovnoprávnosť národností. Na veliký úžas maďar
ských vladárov nemohli národy urazené, ani politickými slobodami, které uhorský snem 
plnými rukami rozhadzoval, byť ukojené. I! veď čože je aj komu z politickej slobody, 
keď nemá národního života, a je tak rečeno na ustavičné živorenia zatracený. Práve 
z toho sa dá poznať, jak svätým interesom tyto národy spojené boli aj sú s vládou 
rakúskou. 

Medzi tyto národy náleží aj národ náš slovenský, bárs aj veliká jeho strana od 
mocných zlomyslníkov zavedená súc, nie tak činne (active) jako skorej trpne (passive) 
veci spravodlivej odporná bola. Ale čože mal robiť úbohý národ slovenský v tejto 
ťažkej próbe? keď mu jeho páni a tí, kterí moc nad ním mali, nie len zákonom, to jest, 
len tak hroznou legálnosťou, ale aj osobnou nadvládou na väzy stupili. Nech slovenskí 
páni so svojím národom a ľudom slovenským držia: a nebolo možno, aby rebélia 
kossuthovských Maďarov na tak veliký stupeň moci a hrozných, ukrutných podnikov 
a podvihov vyrástla. Ničmenej pri tom všetkom národ náš počituje sa medzi tých, čo 
pod slávnou zástavou rakúskou rovnoprávnosti národnej stoja. I dedičnému panov-
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