
XIV. Slovenský národ 'kladie výmienku svojho štesttia a ubezpečenia svojej národ
nosti na vyplnenia týchto spravodlivých žiadostí; vyslovuj úc predkom svoju úctu, 
vďaku a dúveru ku slávnemu Ministerstvu, tak aj ku všetkým občanom uhorským, 
ktorí tieto žiadosti podporuvať budú, naproti tomu v odkladaní alebo obchádzaní 
týchto našich žiadostí vidieť budeme odsudzovanie národa nášho ku bývalej slepote 
a služobnosti. 
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Žiadosti Slovákov a Ukrajincov uhorských, podané J. M. Hurbanom Slovanskému 
s jazdu v Prahe roku 1848. 

Uverejnil K. Goláň, Príspevok k vývoju slovenskej politickej myšlienky. Historica slovaca, 
roč. IlII, str. 227 a n. 

Na Slovanskom s jazde, konanom koncom mája a začiatkom júna 1848 v Prahe, 
bola, prirodzene, nastolená aj slovenská otázka v Uhorsku, a to v česko-sloven-
skej sekcii sjazdu. J . M. H u r b a n predložil tejto sekcii návrh požiadaviek uhor
ských Slovákov a Ukrajincov. Ide o prvý doklad slovensko-ukrajinskej politickej 
spolupráce v Uhorsku. 

Snem slovanský v Praze žádá, aby národ slovenský a rusínsky v Uhŕích ani v nej-
menším potlačený nebyl; jmenovité vyslovuje tento snem svuj soucit k potlačeným od 
Maďaríi soukmenovcúm svým slovenským a rusínskym; jmenovité žádá, aby Slováci 
a Rusíni všeho toho účastní se stali, co oni jako žádosti svého kmene pŕednášejí a síce: 

1. aby Slováci a Rusíni uherští byli od Maďarú uznáni za národ a v sneme rovná 
práva s nimi meli. 

2. aby meli své národní snemy se zvláštním ustavičným (permanentním) sloven-
sko-rusínským výborem, majícím právo a povinnosť bdíti nad národními právami 
slovenskými i rusínskymi. Výbor tento by vykonával ustanovení snemu národního 
a mél by práva všecky takové rozkazy centrálního uherského ministerstva, ktoré by 
slovenské a rusínske národnosti nebezpečenstvím hrozili, odvrhovati.1 

3. aby si mohli zŕíditi národní školy jak počáteční tak reálni, méšťanské, ústavy 
dioeceské a ústavy pro vychovaní učitelú, dále ústavy literárni vyšší, jmenovité gymna-
sia, lýcea, akadémie, ústav polytechnický a jednu universitu. Reč vyučovaní nech jest 
slovenská a rusínska a svoboda vyučovaní základ vychovaní národního. 

4. aby stolice reči slovenské a rusínske pro Maďary a maďarské pro Slováky a Ru-
síny na krajinské útraty zakladali. 

5. aby žádný národ v Uhŕích nebyl za panující vyhlašován a všiekni rovnoprávni 
byli. 

6. aby tí Slováci, kteŕí pro zastavaní práv národních Slovákú ve vézeních se udržují, 
hned vypustení byli a na budoucnost aby nebylo dovolené zadného proto zavŕíti, že 

1 Je to prvá zmienka o možnosti zriadenia národného výboru ako orgánu národného. Z tejto 
myšlienky skrsla potom myšlienka na zriadenie národnej rady. Podobne významná je i na
vrhovaná spolupráca slovensko-ukrajinská. 
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práva národu slovenského neb rusínskeho bráni aneb z buŕičství obviňovati, který verejne 
k lidu slovenskému neb rusínskemu o slovenské neb rusínske národnosti rozpráví. 

7. aby právo zakladaní a udržovaní spolku takových, které by rnéli za cíl napomá
haní rozkvétání národního slovenského neb rusínskeho živo La, Slovákom a Rusínum 
uherským odpíráno nebylo a oni zároveň Maďarúm úplné práva spolkovitosti požívati 
mohli. Osvédčují se Slováci a Ruisíni uherští, že s dosavadním uherským ministerium 
pouze a výhradné maďarsky smýšlejícím ani s jeho jednaním spokojeni nejsú. 

6 

Úvaha Ľudovíta Štúra „Pohľad na európske udalosti roku 1848" 
zo začiatku augusta 1848. 

Uverejnil Slavenski jug, roc. 1848, č. 1—4 zo 6., 9., 11. a 12. augusta 1848. Uverejňujeme 
T preklade dr. J. Siráckeho. Pôvodný názov článku Pogled na europejske dogadjaje god. 1848. 
časť tretia a štvrtá bola uz niekoľko ráz uverejnená. 

Ľudovít Stúr svoj pobyt v Záhrebe začiatkom augusta 1848 využil nielen na 
rokovania s bánom J . Jelačicom a inými chorvátskymi politikmi, ale aj na nad
viazanie publicistických stykov s chorvátskymi časopismi, najmä s novozalože
n ý m Slavenskim jugom, vydávaným za redakcie Dragutina Kušlana a Nikolu 
Krestiča od 6. augusta 1848. Doteraz sa tomuto Štúrovmu článku ako celku ne
venovala takmer nijaká pozornosť, hoci ide o jeho veľmi dôležitý hisloricko-
politický prejav. Stúr sleduje, vysvetľuje a analyzuje revolučné udalosti, ktoré sa 
vyvinuli v celej Európe od začiatku roku 1848 a venuje pozornosť najmä Fran
cúzsku, kde februárové udalosti zapálili pochodeň revolúcie, ktorá sa rozšírila 
do všetkých oblastí Európy, vyjmúc Pyrenejský polostrov a Rusko. Pravda, 
Štúrov pohľad zaostáva za rozborom revolučných udalostí, ako ich podáva Karol 
Marx vo svojej práci Triedne boje vo Francúzsku 1848—1849, vydanej roku 
1850, už aj preto, že táto práca vznikla neskoršie a mohla sa dotýkať aj výsled
kov, ktoré revolučné udalosti roku 1848 mali vo Francúzsku. K. Marx vychádzal 
z podstatne inej pozície pri ich posudzovaní a analýze. Stúr venuje vo svojej 
úvahe osobitnú pozornosť aj revolučným hnutiam v Nemecku a Rakúsku, ako 
aj národným hnutiam rakúskych Slovanov v súvislosti so Slovanským sjazdom 
v Prahe a jeho cieľmi i výsledkami. 

I. Tento rok je pre všetky európske národy veľmi významný. Kto by si ešte v mi
nulom roku bol pomyslel o udalostiach, ktoré sa v ňom prihodili, že sa vyskytnú? Kto 
by bol budúcemu roku určil taký význam? No i keď nás tento rok takto zastihol, 
nepadol do sveta ako hrom z jasného neba. Európa sa dlho chystala na túto búrku, 
európsky vzduch bol znečistený mnohými výparmi a oťažel, a aj ticho, ktoré nastalo 
vo väčšej časti Európy v minulých rokoch, bolo, ako sa to často v prírode stáva, iba 
tichom pred búrkou. 
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