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NÁ� S�  PROSTÝ�  ĽUD

Á jeho vzdelá	vánie

Ák sá má	  nejáká	  stávbá postáviť pevne, trebá záč�áť od zá	kládov, á ták áj my pri

uváz�ování	  o svojom ná	 rode v  svojej uhorskej krájine záč�í	náme zospodu, od proste	ho

ľudu. On tvorí	 podstátnu	  č�ásť ná	 s�ho ná	 rodá, on je jedny	m zo zá	kládov nás�ej krájiny, on

sá	m nájmenej premy	s�ľá á áj nájmenej vie, č�oho by sá mál čhopiť á č�oho by sá mál vo

vlástnom zá	ujme zbáviť, oprá	vnene preto obráčiáme pozornosť ná prosty	  ľud, á ák ná	m

on dodá	vá  plody  prá	 če  svojičh  ru	 k,  my mu venujeme  plody svojej  dučhovnej  prá	 če,

svojho  mysleniá  i  sku	 seností	.  Prosty	  ľud sá  v  nás�ej  krájine  áz�  do su	 č�ásnosti  názy	vál

biedny, poplátny	  ľud (misera contribuens plebs), uz�  z toho ná	 zvu, obsiáhnutom v nás� ičh

zá	konočh, vidno, z�e sá áj v predčhá	dzáju	 čičh obdobiáčh náčhá	dzál v neličhotivom, veľmi

čhátrnom á biednom stáve. V období	 pánovániá krá	 ľovnej Má	rie Tere	zie, bláhej pámá5 ti,

sá sí	če jeho postávenie o č�osi  zleps�ilo á áj  v poslednom období	  sá vs�elič�o náprávilo,

zostá	vá vs�ák es�te veľá toho, č�o by sá mohlo á málo nápráviť á zleps�iť. Pevne verí	me, á áj

to káz�dy	  den�  vidí	me, z�e sá nás�á vlásť snáz� í	 postávenie proste	ho ľudu zleps�iť, á istotne sá

v  budu	 čnosti  es�te  veľá  vykoná	 .  Zá  prve	  á  hlávne	  dobro,  ktore	  sá  dá	  proste	mu ľudu

poskytnu	 ť,  pováz�ujeme  reformu  á  rozs� í	renie  vzdelá	vániá,  ktore	mu  sá  donedá	vná

nevenoválá veľká	  pozornosť. Č� loveku sá sotvá dá	  poskytnu	 ť vá5 č�s� ie dobrodenie, nez�  keď

sá mu dostáne vzdelániá, lebo vzdelány	  č�lovek si uvedomuje svoje ľudske	  hodnoty, stáne

sá  leps�í	m  á  uz� itoč�nejs� í	m  svojej  obči  i  krájine,  vystrí	há  sá  surovy	čh  á z nevedomosti

počhá	dzáju	 čičh vy	strelkov, očhotne si plní	 povinnosti á vie, áko pomo: čť sebe i druhy	m

v ro: znyčh z� ivotny	čh situá	 čiá	 čh. To su	  do:vody, pre ktore	  by sme ná	 s�mu proste	mu ľudu

priáli vs�eobečne prí	stupne	 , dokonálejs� ie á leps� ie vzdelá	vánie, áko mál doposiáľ, á keďz�e

ide o podstátnu	  zá	 lez� itosť, zásáhuju	 ču prosty	  ľud v čelej s� í	rke, čhčeme poz� iádáť, áby sá

toho  prostrední	čtvom  svojho  zá	konodárstvá  ujál  s�tá	 t  á  pováz�ovál  to  zá  jednu

z nájnáliehávejs� í	čh potrieb su	 č�ásnosti. Právdou je, z�e v tom mo: z�u veľá vykonáť áj snáhy

á  prá	 čá  jednotlivčov,  veľky	  pokrok  mo: z�u  dosiáhnuť  áj  jednotlive	  obče  á  vy	známne	

osobnosti, ále vs�etko, č�o má	  máť vs�eobečny	  dosáh, musí	 počhá	dzáť z áutority zá	konov

á tie má	  sprostredkováť sámotny	  s�tá	 t. Su	  sí	če áj ľudiá, ktorí	 nemáju	  rádi vá5 č�s� iu u	 č�ásť

s�tá	 tu  ná  verejnom  vzdelá	vání	,  nájmá5  tám,  kde  sá  uz�  musí	  pristu	 piť  k donučováčí	m

prostriedkom,  á  keďz�e  sá  snáz� iá,  áby  pokroky  á  u	 č�ásť  proste	ho  ľudu  vyzneli  áko

vy	nimoč�ny	  u	 spečh, neveriá, z�e by silne	  po: sobenie s�tá	 tu v tejto oblásti prinieslo pozití	vny
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vy	sledok. My vs�ák tomu náopák verí	me á pováz�ujeme zá hlávnu	  povinnosť  s�tá	 tu, áby

mál silny	  vplyv ná verejne	  vzdelá	vánie i tám, kde ho trebá vynu	 tiť, á v z� iádnom prí	páde

nepováz�ujeme zá sprá	vne, áby sá u	 č�ásť ľudu ná verejnom vzdelá	vání	 ponečhálá len ná

jeho  dobrovoľnom  rozhodnutí	  č�i  svojvo: li.  Č�o  je,  prosí	m,  u	 lohou  s�tá	 tu?  Vyčhová	vá,

očhrán� uje,  drz� í	  á  vedie  ná	 rody.  Ná  zá	kláde  toho  je  potom  jednou  z  jeho  svá5 ty	čh

povinností	  stáráť  sá  nielen  o  verejne	  vzdelá	vánie,  ále  ho  áj  silno  ovplyvn� ováť,

odstrán� ováť preká	z�ky vo vzdelá	vání	, rozs� irováť ho á zovs�eobečn� ováť, á ák má	  s�tá	 t prá	vo

z� iádáť  od jednotlivčov,  áby sá  hlá	 sili  k  ná	boz�enstvu,  rovnáko má	  prá	vo  jednotlivčom

náriádiť, áby sá zu	 č�ástn� ováli ná verejnom vzdelá	vání	, á ák od neho boč�iá č�i sá mu stáváju	

ná odpor, má	  máť áj prostriedky, áko ičh k nemu prinu	 tiť.  Ná	boz�enstvo i vzdelá	vánie

ľudu slu	 z� i  tomu iste	mu čieľu: snáz� í	 sá urobiť č�loveká č�lovekom. Rovnáky	  čieľ má	  i s�tá	 t,

má	  tedá i prá	vo máť priámy dosáh ná udrz�ánie sá, ustá	 lenie á rozvoj jedne	ho i druhe	ho.

Áni to nemusí	 byť právdá, z�e sá verejne	mu vzdelá	vániu nedárí	 dobre tám, kde do neho

s�tá	 t vstupuje i donu	 tení	m, lebo nápr. v pruskom s�tá	 te, kde su	  rodič�iá povinní	 káz�de	  dieťá

od 6.  do 14.  roku do s�koly posieláť,  inák im hrozí	  pokutá,  verejne	  s�kolstvo prekvitá	

á vzdelánosť sá návidomoč�i s� í	ri vs�áde návo: kol. Hoči áj u ná	 s vs�etči vidiá á čí	tiá, z�e veľmi

potrebujeme  verejne	  vzdelá	vánie  rozs� í	riť  á zleps�iť,  áko  veľá  je  u  ná	 s  es�te  ty	čh,  č�o

nevediá  č�í	táť,  á es�te  viáč  ty	čh,  č�o  neovlá	dáju	  áni  táke	  zá	kládne	  veči,  áko  su	  poč�ty,

vlástivedá á pod. Prá	ve odtiáľ vá5 č�s� inou počhá	dzá surovosť, ktorá	  v nás�om ľude pánuje,

oddá	vánie sá rozlič�ny	m vy	strelkom á nájmá5  hová5dske	mu pijánstvu, ktore	  uz�  záčhvá	 tilo

tákmer vs�etok ná	 s�  ľud, neu	 čtá k dobry	m rádá	m á vy	stráhá	m á pod. Veľá ľudí	 es�te u ná	 s

nečhodilo do z� iádnej s�koly, ále áj tí	,  č�o do s�koly čhodili,  áko to vybávili á č�o si odtiáľ

odniesli? Deti prosty	čh ľudí	 čhodiá do s�koly krá	 tko, dvá, nájviáč tri roky, i to len v zime,

č�o uz�  sá áj premietlo do porekádlá „do školy chodil dve zimy“ námiesto dvá roky. Potom si

áj, počhopiteľne, len má	 lo zo s�koly odnesu	 : tročhu č�í	tániá, má	 lo pí	sániá, á áj to nesko: r, ák

si  tieto  ználosti  poriádne  neupevniá,  zvyč�ájne  zábudnu	  á  v  dospelosti  si  vs�etky

pí	somnosti, ktore	  im prí	du, musiá dáť preč�í	táť iny	m. Veľky	  poč�et detí	, ktore	  do s�koly áni

nečhodili á zostáli bez ákejkoľvek ználosti pí	sániá á č�í	tániá, vyrá	 stli, áko sá vráví	,  áko

drevo v hore. V Prusku, kde verejne	  s�kolstvo dosiáhlo ná nájvys�s� iu u	 roven� ,  vyčhá	dzá

jedno dieťá, č�o čhodí	  do s�koly, ná káz�dy	čh 6 obyváteľov, v iny	čh ráku	 skyčh dedič�ny	čh

krájiná	 čh* ná  13,  u  ná	 s  len  ná  káz�dy	čh  15.  Keď  si  vs�ák  uvedomí	me,  z�e  v  nás� ičh

tátránsky	čh konč�iná	 čh je má	 lo miest á áni tie nie su	  veľmi ľudnáte	 , keď si uvedomí	me, z�e

* Pojem dedič�ny	čh ráku	 skyčh krájí	n, č�iz�e u	 zemí	  pátriáčičh Hábsburgovčom, sá od 17. storoč�iá menil.
S� tu	 r ho pouz� í	vá ná oznáč�enie vs�etky	čh ostátny	čh u	 zemí	 monárčhie okrem Uhorská.
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je  mnoho  kopání	č  á  lázov,  z ktory	čh  deti  v  zime,  áj  keby  rodič�iá  čhčeli,  pre  veľke	

vzdiálenosti, veľá snehu á zle	  poč�ásie do dediny neprejdu	  á áni nemo: z�u, álebo sá tám

dostánu	  len zriedká,  tu sá tento pomer medzi obyváteľmi á do s�koly dočhá	dzáju	 čimi

deťmi es�te zhors� í	  á jedno dieťá, č�o návs�tevuje s�kolu, potom vyčhá	dzá ná 18 álebo viáč

obyváteľov. Ák poč�í	táme, z�e jedná rodiná má	  v priemere 6 č�lenov, potom sá v Prusku

v káz�dej  rodine  náčhá	dzá  jedno  dieťá  návs�tevuju	 če  s�kolu,  u  ná	 s  vs�ák  podľá  vys�s� ie

uvedene	ho pomeru je jedno táke	to dieťá len v káz�dej tretej rodine, á keby sme uváz�ováli

o tom, z�e sá u ná	 s v káz�dej rodine náčhá	dzáju	  dve s�kolopovinne	  deti, potom u ná	 s čhodí	

do  s�koly  len  káz�de	  s� ieste  dieťá,  zátiáľ  č�o  v  Ráku	 sku  pod  Enz�ou* čhodí	  do  s�koly

ná 100 s�kolopovinny	čh detí	  98, v Ráku	 sku nád Enz�ou 95,** ná Moráve á v Sliezsku 94,

v Č�esku 93 átď. Áj tu je vidno, áko veľmi ná	 s�  prosty	  ľud vo vzdelá	vání	 záostá	vá á áke	  je

potrebne	  vzdelá	vánie  rozs� í	riť  á  podľá  moz�ností	  reformováť.  Tu	 to  potrebu počhopilo

á doká	zálo  áj  nás�e  zá	konodárstvo  ty	m,  z�e  v  priebehu  posledne	ho  snemu  dálo

vypráčováť ná	vrh zá	koná o vzdelá	vání	 ľudu, ktory	  sá mál prerokováť ná tomto sneme,

k č�omu vs�ák nepris�lo. Zá	kon v ná	vrhu urč�uje povinnosť čhodiť do s�koly pre vs�etky deti

stárs� ie áko 6 rokov á priklá	n� á sá áj k zá	 sáde, ktoru	  sme spomenuli uz�  vys�s� ie, z�e bude

plnenie tejto povinnosti vynučováť.  Od s�tá	 tneho náriádeniá vo veči s�ko: l  si  sľubujeme

veľá  dobre	ho  á bezpočhyby  sá  to  áj  dostáví	,  ák  sá  bude  bráť  ohľád  vy	hrádne

ná vzdelá	vánie á nebude nikto oč�áká	váť,  z�e  sá vs�etko náráz premení	  ná situá	 čiu,  áku	

ví	dáme  v  iny	čh  vzdelány	čh  krájiná	 čh,  á  ák  sá  usilovne	  vykoná	vánie  náriádení	  bude

prí	sne kontrolováť. Verejne	  vzdelá	vánie ná	 s�ho ľudu sá nedostáne ná dokonálu	  prusku	

u	 roven�  ry	čhlo,  nieč�o  táke	  skutoč�ne  áni  z� iádáť  nemo: z�eme,  á  keby  sme  áj  z� iádáli,

náriádení	 by pris� lo priveľá á vykonálo by sá len veľmi má	 lo. V z� ivote sá nič� nedá	  ury	čhliť

á vyčhy	 liť z vlástne	ho behu, vs�etko dozrievá vlástny	m tempom. Nás�á vlá	dá bezpočhyby

bude v tejto oblásti podporováť mu	 dre á mierne rozhodnutiá, veď áj teráz vidí	me, z�e sá

o nás�e  verejne	  vzdelá	vánie  otčovsky  záují	má,  usilovny	čh  á  záslu	 z� ily	čh  uč�iteľov

odmen� uje,  uč�iteľov  medzi  pospolity	m  ľudom  pováz�uje  zá  prí	slus�ní	kov  vys�s�ej,

poč�estnejs�ej triedy. Ide o veľmi do: lez� ity	  krok á v krájine sá stretol s  kládny	m prijátí	m,

vidno tedá, z�e nás�á vlá	dá vo veči s�ko: l krá	 č�á tákpovediáč v u	 strety s�tá	 tnemu náriádeniu.

Oč�áká	vájme  tedá  pozití	vne  zmeny  á  zátiáľ,  ky	m  s�tá	 t  neprijme  podstátne	  á stábilne	

opátreniá, nábá	dájme dučhovny	čh sprá	včov á vodčov proste	ho ľudu i svetsku	  vrčhnosť,

áby v tejto zá	 lez� itosti prejávováli proste	mu ľudu otčovsku	  stárostlivosť.  Veľá dobre	ho

* Dolne	  Ráku	 sko.
** Horne	  Ráku	 sko.
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doká	z�u vykonáť i jednotlivči,  ák sá horlivo pustiá do tákej vá	 z�nej veči,  áko je s�kolske	

vzdelá	vánie ľudu, á veru sá ná	m uz�  ná	 jdu pekne	  á následovániáhodne	  prí	klády áj v nás�ej

vlásti. Áj svetske	  u	 rády sá uz�  záč�í	náju	  stáráť o zleps�enie ná	 rodny	čh s�ko: l, áko náprí	klád

v poslednom č�áse Liptovská	  stoličá. Prijí	máme to s hlboky	m počitom vďáč�nosti á z�eláli

by sme si, áby táke	to prí	klády potiáhli áj iny	čh á áby tí	, ktorí	 sá do ničh pustili, vo svojej

horlivosti nepoľávili.


