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Dr. Daniel Rapant:

Národ a dejiny.
Ako u jednotlivcov, tak i u celých národov prítomnosť 

zakladá sa na minulosti, z nej vyrastá, o ňu sa opiera, súc 
pojítkom medzi ňou a budúcnosťou. A jako jednotlivci radi 
sa opierajú pri jednotlivých svojich činoch a rozhodnutiach
0 svoju zkúsenosf životnú, tak i v živote národnom stretáme 
sa často so snahou odôvodniť názory o budúcich úkoloch ná
roda, o ceste, ktorou sa má dať, argumentami, vzatými z mi
nulosti národa, z národných dejín.

Už pred prevratom, hlavne však od prevratu, všetci tí, 
ktorí v utvorení silného a jednotného národa československého 
vidia svoj ideál nášho budúceho vývoja a ktorí za svoj životný 
úkol pokladajú prispeť dľa svojich možností k zdaru tohoto 
ideálu, obracajú so záľubou svoju pozornosť mimo iné i k tým 
udalostiam a zjavom v minulosti, ktoré ukazujú, že sú tu isté 
základy, isté nábehy, na ktorých by bolo treba len dalej bu
dovať, aby sa dospelo kýženého cieľa. Tieto argumenty ne
spomínajú sa však leň na podoprenie túžieb československých, 
ale i na podvrátenie snáh opačných, opierajúcich sa mimo iné 
tiež i o argumenty, čerpané z dejín, a dôvodiace z nich dľa 
svojho prítomného presvedčenia budto len potrebu svojráz
neho a osobitého národného vývoja slovenského v rámci re
publiky československej, alebo dokonca . úplnú nemožnosť 
akéhokoľvek trvalého spojenia a spolužitia Čechov a Slovákov 
v rámci jednoho štátu.

V tomto článku nejdeme vypočítavať jednotlivé dejinné 
argumenty, o ktoré sa jedna alebo druhá strana vo svojich 
vývodoch opiera, ani skúmať, že či a nakoľko odpovedajú 
uvádzané doklady objektívnej dejinnej pravde. Chceme si len 
vo všeobecnosti všimnúť pomeru, ktorý je medzi národom 
a jeho dejinami, a prizerajúc žvlášte k problému českoslo
venského sjednotenia, zaoberať sa predovšetkým významom 
dejín, ktorý im pripadá vo vývojovom pochode, smerujúcom 
k utvoreniu jednotného národného celku, čím súčasne získame
1 akési všeobecné merítko na hodnotenie jednotlivých konkrét
nych dokladov dejinných.

* *
*

Chápeme-li dejiny národa v najširšom smysle slova ako 
súčet všetkých zážitkov toho-ktorého národa akéhokoľvek 
druhu, ako súhrn všetkých udalostí a životných podmienok, 
ktoré na národ pôsobily a v ktorých sa národ budto trpne 
alebo činne účastnil, nenájdeme nič podivného v tvrdení, že 
národ je vývojovým produktom týchto dejín. Sociologická 
skupina ľudská, ktorej dávame meno národ, vznikla postupom 
ôoby vlivom spletitého pôsobenia podnebných, pôdových, ra 
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sových, politických, kultúrnych a duševných činiteľov, pod
mieňujúcich a križujúcich sa tým najrozmanitejším spôsobom. 
Je síce pravda, že z dvoch skupín týchto činiteľov, hmotnej 
a nehmotnej, postupom vývoja v živote národa prevláda vliv 
skupiny druhej, bez toho však, že by bolo možné poprieť jej 
závislosť na skupine materiálnej, takže treba mať na mysli vždy 
vliv obidvoch týchto složiek národného vývoja. Tento vliv 
hromadí sa postupom doby v súčet ustavične rastúci a uplat
ňuje sa v živote národa jednako cestou dedičnosti, jednako 
prostredníctvom priameho pôsobenia, spoločenského prostredia 
a národnej tradície. Celý pochod národného vývoja je veľmi 
pomalý a bolo by ho snád najlepšie možno prirovnať vzni
kaniu pevného telesa nebeského z pôvodnej mlhoviny. Jadrom* 
okolo ktorého sa sbližovanie pôvodných jednotlivých kmeňov 
a ich srastanie v jednotný národ deje, je obyčajne niektorá 
kmeňová skupina, tešiaca sa zvlášť výhodným a priaznivým 
podmienkam, vytvoreným činiteľmi rázu hmotného i nehmot
ného. Sjednocovací pochod možno na krátko označiť ako sú
streďovanie, zhusťovanie, nie síce natoľko v smysle hmotnom, 
hoc i tak by malo slovo svoj význam, vyjadrujúc vzmáhajúcu 
sa početnosť národa, zrýchlenie premávky a násleokom toho 
i uľahčenie vzájomného styku atd., ako skôr v smysle ne
hmotnom, duševnom a kultúrnom, javiace sa predovšetkým 
v množiacom sa počte sväzkov hospodárskych, politických, 
kultúrnych, rečových, charakterových a citových medzi jednot
livými skupinami a i jednotlivcami národného telesa a v pri- 
bývajúcom množstve podobných telesných a duševnýčh vlast
ností jednotlivých jeho členov.

Vieme, že veda, zaoberajúca sa dejinami, teda dejepis, 
nezapodieva sa výskumom celého súboru podmienok tu uve
dených, ale ponecháva bádanie o niektorých zo spomenutých 
činiteľov vedám zvláštnym, pokladajúc za svoje špeciálne pole 
len činné i trpné uplatňovanie sa ľudstva, prípadne národa, 
ako súhrnu bytostí spoločenských vo vývojovom súvise. Je 
však zrejmé, že ani toto uplatňovanie nemôže sa vymyknúť 
z rámca daných podmienok, ku ktorým preto musí brat zreteľ 
i dejepis, hoc ich sám neštuduje a opiera sa len o výsledky 
príslušných disciplín, ktoré takto stávajú sa v pomere k nemu 
vedami pomocnými.

Ale i dejiny takto chápané, teda v tomto užšom smysle, 
majú pre národ význam veľmi dôležitý. A to nielen preto, 
že sú takrečeno výslednicou národnej činnosti, prejavujúcej 
sa v súbore výšuvedených činiteľov, ale i pre svoj priamy 
i nepriamy vliv, ktorý vykonávajú na národný celok. Je ne
sporné, že spoločné zážitky, udalosti pi litické, hospodárske, 
náboženské a kultúrne, v ktorých príslušníci národného celku 
majú spoločnú účasť, a to či už činnú alebo len trpnú, z toho 
plynúce spoločné upomienky, odkazy spoločnej slávy a spo
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ločného utrpenia nie v malej miere prispievajú k postupnému 
sotieraniu jednotlivých kmeňových rôzností medzi pôvodnými 
viac-menej odlišnými skupinami a vytvoreniu väčšej-menšej 
jednotnosti. Dlhé spolužitie, spoločné dejiny môžu v niektorých 
zvlášť priaznivých prípadoch vytvoriť národ i zo skupín, pô
vodne úplne rôznorodých (medzi ktorými nebolo na príklad 
ani pokrevnosti rasovej ani príbuznosti jazykovej), kdežto 
zase skupiny rasové a jazykové blízke nesoskupily sa v jedon 
národný celok práve pre nedostatok spoločných dejín, spo
ločného dejinného života.

Význam spoločných dejín pre národný vývoj je, ako sme 
videli, značný. Na druhej strane však stačí, aby sme sa roz
hľadeli po minulosti svojho najbližšieho okolia, aby sme prišli 
k presvedčeniu, že ani spoločné dejiny sú nie všemocné, že 
samy o sebe nestačia vytvoriť národ a že fe treba, aby boly 
dané isté podmienky, určité predpoklady, aby spoločné dejiny 
mohly pôsobiť v smere národného sjednotenia. Ani uhorské 
nemaďarské národnosti s Madarmi, ani haličskí Rusíni s Po
liakmi nesplynuli v jedon národ, hoc na jednom i na druhom 
mieste možno hovoriť o viac storočných spoločných osudoch. 
Nevedeli splynúť preto, bo spoločné dejiny boly im spoločnými 
väčšinou len zovňajšne, nie však i vnútorne. I jedni i druhí 
podliehajú objektívne týmže zovňajším udalostiam, účastnili 
sa týchže bojov, trpeli tými istými pohromami, podliehali týmže 
kultúrnym vlivom atd., ale nemali k týmto udalostiam tohože 
istého vnútorného vzťahu, jedni účastnili sa udalostí z vlast
ného popudu, druhí viac-menej z prinútenia, jedni len pracovali 
a trpeli, kdežto prospech a osoh z toho mali tí druhí. A de
jiny, majú-li sa stať národne spájajúcim činiteľom, musia byt 
nielen spoločne podstúpené zovňajšne, ale i spoločne prežité 
a zažité vnútorne. K tomu je treba úzkeho a srdečného vzá
jomného styku medzi spoluúčastníkmi dejín. Prostá objektívna 
spoločnosť dejín a osudov nestačí, toto spoločenstvo musí byt 
i cítené ako také, spoločné dejiny musia byt výrazom spoloč
ného presvedčenia, spoločnej iniciatívy, musia byt i cítené 
a konané ako spoločné k spoločnému prospechu. Ináč to bude 
so strany mravne a vnútorne nezaujatých vždy len čisté zo- 
vňajšná účasť a mechanická činnosť, ktorá je pociťovaná tým 
ťažšou, čím je konaná menej dobrovoľne. Je síce pravda, že 
i takéto, len objektívne a zovňajšne spoločné dejiny majú 
tiež za následok vytvorenie istých spoločných vlastností u vše
tkých účastníkov, na ktorých pôsobia sbližujúcim spôsobom, 
bez toho však, že by stačily vytvoriť to vnútorné hrejivé po- 
jivo, ktoré menujeme národným sväzkom. (Netreba snád ani 
zvlášť podotýkať, že i udalosti, vnútorne indiferentné pre vý
voj celku sú vnútorne spájajúcim činiteľom u tej skupiny, 
jejž členovia majú k nim rovnaký vzťah negatívny [odpor].)
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Naznačili sme už vyše, že vliv dejinných udalostí na ce
lok národný nevyčerpáva sa jednorazovým priamym účinkom, 
ale že ich pôsobenie sa uplatňuje a trvá i po ich pominutí a pre
náša sa na potomstvo jednak pomocou vlivu, ktorý vykonáva 
národné ovzdušie a prostredie, vytvorené národnými dejinami 
behom stáročí, na jednotlivých členov tohože národa. Účinky 
mnohých .dejinných skutočností, ak sú dosť intenzívne čo do 
sily a trvania, môžu sa preniesť i na zárodečnú hmotu a vy
konávať svoj vliv na potomstvo a spoluurčovať jeho bytie 
i týmto spôsobom nepriamym, a to nielen čo sa týka vlast
ností telesných, ale i schopností duševných (vo forme tak
zvaných duševných predispozícií). Na tieto predispozície na- 
väzuje vliv spomínaného národného (spoločenského) prostredia. 
Ako v každej sociologickej skupine, tak i v národe vlivom 
toho, že medzi jednotlivými jeho skupinami a jednotlivcami, 
podrobenými týmže zovňajším skutočnostiam dejinným, vy
víja sa a trvá vnútorné a blízke spojenie, vzájomná, duševná 
interpenetrácia, vzniká istý fond spoločných názorov, mravov, 
povier a náboženských predstáv, vytvárajú sa určité spolo
čenské ustanovizne, vzrastajú spoločné ciele a ideály atd., 
slovom tvorí sa určité spoločenské prostredie (milieu), ktoré 
vlíva na smýšľanie, cítenie a konanie jednotlivých členov ná
rodnej spoločnosti a zapríčiňuje, že členovia určitej národnej 
spoločnosti majú do istej miery shodný a len členom 
tejže národnej spoločnosti vlastný spôsob vnímania, cítenia, 
myslenia a reagovania.

Nové generácie sa do tohoto prostredia rodia už s istými 
duševnými predispozíciami prijať jeho pôsobenie a podliehajú 
jeho vlivu od najútlejšej svojej mladosti až do pozdnej staroby 
cestou výchovy rodinnej, školskej a spoločenskej (verejná 
mienka atd.). Tento vliv je tým silnejší, čím dlhšie trvá prí
slušná sociologická skupina, v našom prípade národ, bo na 
jednej strane zväčšuje sa s generácie na generáciu dedičná 
náchylnosť duševná, na druhej strane upevňuje sa priamy vliv 
spoločenského národného prostredia. Najlepšie by bolo snád 
možno prirovnať vzrastajúci vliv týchto dvoch činiteľov (de
dičnej náchylnosti a spoločenského prostredia) k jemnej sieti, 
jejž pletivo sa stáva vždy hustším a pevnejším a ktorá obo
pínajúc smýšľanie a jednanie jednotlivcov národného celku 
neviditeľnými vláknami, spoluurčuje tak ďalšie osudy národa, 
dávajúc jeho vývoju určitú súvislosť, istú jednotnosť, organickú 
nepretržitosť aspoň istú relatívnu stálosť a súvislosť jeho 
národnej tradícii. Vliv tento si uvedomujeme zriedka kedy, 
a i vtedy len čiastočne, pociťujúc ho ako niečo, čo žije a pre
javuje sa vlastne len v nás, čo však predsa pôsobí na nás 
ako niečo, súceho nielen v nás, ale i nad nami, ako istý druh 
mravného nátlaku, prichodiaceho z vonku. Rozdiel, ktorý po
zorujeme medzi spoločnosťou mladou a spoločnosťou s dávnou
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minulosťou, národom, ktorý prežíva ešte len svoju dobu vzrastu, 
a národom, jehož korene sa ztrácajú v tajomných hlbinách 
dávnych vekov, má svoj základ predovšetkým v rôznej miere 
tejto objektívnej determinovanosti prítomnosti minulosťou. Roz
diel tento sa dá charakterizovať pribúdaním elementu podve
domého a intuitívneho, poklesom interesovanosti a vedomého 
výpočtu v pomere k národu, mohútnením národnej tradície 
a  tým podmieneným vzrastom národného citu a povedomia, 
národnej pietnosti a hrdosti.

Vedľa dejín objektívnych, s ichž významom pre národný 
vývoj sme sa zaoberali dosiaľ, chápuc ich ako súhrn skutoč
ných vlivov, určujúcich objektívne národný vývoj, môžeme 
hovoriť i o dejinách subjektívnych, rozumejúc tým spomenutú 
už národnú tradíciu, ktorá žije i v našom vedomí ako uvedo
movaný podklad našich národných predstáv, ako smysel ná
rodných dejín a spolu i ukazovateľ národného vývoja. Srov- 
náme-li dejiny národa v tomto subjektívnom smysle s dejinami 
objektívnymi, teda súhrnom skutočnvch udalostí, ktorými ná
rod prešiel a ktoré preto nezbytne sa uplatnily v jednom 
alebo druhom smere v jeho vývoji, nájdeme, že ich rozsah 
je značne užší. Nie všetky udalosti, ktoré sa s národom zbehlý, 
žijú v jeho kolektívnej pamäti, v jeho kolektívnom vedomí, 
národnej tradícii (hoc všetky, ako sme už spomenuli vyše, 
prispely k jeho vytvoreniu a tým i k vzniku tradície samej, 
ktorá ich postupom doby zabúda). Mnohé z nich prišly v za
budnutie úplné a vyskytujú sa len vo vedeckých, objektívnych 
dejinách, a len nepatrná ich časť je živým, splodňujúcim ma
jetkom celého národa, určujúc jeho počiny nielen objektívne, 
ale i subjektívne. Tomuto osudu zabudnutia neprepadajú len 
udalosti vnútorne ľahostajné, ale i mnohé z tých, ktoré národ 
prežil a zažil s vnútorným, mravným vzťahom. I tieto uda
losti upadajú postupom doby v zabudnutie, aby urobily miesto 
uda'ostiam iným, čo inými slovami znamená, že i obsah ná
rodnej tradície sa behom doby a vývoja mení.

Hľadáme-li princíp, dľa ktorého sa deje tento — pove
dali by sme — prirodzený výber v dejinných udalostiach, 
vodítko, dľa ktorého jedny udalosti, a nie snád vždy tie naj
menej významné, zapadajú do hlbokého zabudnutia, v naj
lepšom prípade do mrtvého listia učených foliantov, a druhé 
dalej žijú v pamäti národnej, tvoriac súčasť prítomného živého 
vedomia, dospejeme k tomu poznaniu, že o výbere rozhoduje 
prítomný vývojový smer národa, jeho živé záujmy a snahy- 
Každý národ ponecháva vo svojom vedomí, prípadne vzbu
dzuje v ňom zo zapomenutia len to, čo je v súhlase s jeho 
prítomnými úkolmi a budúcimi ašpiráciami, kdežto všetko 
ostatné necháva klesnúť — užijme prirovnania z oboru indi
viduálnej psychologie — pod prah vedomia národného. A tento 
vývoj živej tradície národnej, dejúci sa tiež pomocou národ
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ného prostredia, toto zabúdanie deje sa často práve v záujme 
vzrastajúcej národnej jednoty. Časti, ktoré postupom vývojovým 
sbližujú sa čím dalej, tým viac a srastajú v jedon väčší celok, 
zabúdajú prirodzene všetko to, čo ich kedysi delilo, prípadne 
stavalo jednu proti druhej ako nepriateľov. Preto dobre po
vedal ktosi — bol to tuším Renan — že k jednote národnej 
je treba, aby sa nielen spomínalo na mnohé veci, ale na mnohé 
i zabúdalo. Kde v tejto veci niet shody, kde jedna časf ná
roda dochováva alebo zrovná vyhrabáva z minulosti veci, 
ktoré druhá časf, ako protivné jej ašpiráciám, zavrhuje a od
sudzuje, tam nemožno hovoriť ešte o dokonanom vývoji ná
rodnom, o jednotnosti národného cítenia. Táto okolnosť je 
príznakom toho, že príslušný národ, v jehož lone sa takéto 
rozpory tradície vyskytujú, nedospel ešte k plnosti svojh° 
vývoja, svojej jednoty, že je len na ceste k nej. Rozpory 
v dejepisectve takého národa plynú z tejže studnice.

Tu treba poznamenať, že ked hovoríme o zabúdaní 
jednotlivých udalostí, nemyslíme vždy na zabudnutie v smysle 
intelektuálnom, že by snad o týcho udalostiach ľudia vôbec 
nevedeli, ved ak nie inde, tak počujú o nich v škole, ale 
máme na mysli zabúdanie v tom smysle, že k takýmto uda
lostiam, ktoré netvoria súčasť živej národnej tradície, chybí 
hrejivá složka citová, chybí im súvis s potrebami prítomnosti 
a nádejami budúcnosti, teda pocit aktuálnosti a následkom 
toho i možnosť uvedomovaného, subjektívneho vplývania na 
voľnú stránku žijúcich.

Vidíme teda, že v tomto subjektívnom smysle je možno
— po istú mieru paradoxne — povedať, že dejiny miesto toho, 
že by určovaly vedomie národa, sú určované týmto vedomím. 
Je to rečeno ovšem len obrazne. V skutočnosti vec sa deje 
tak, ako sme podotkli vyše, že zo súhrnu objektívnych dejín, 
určujúcich vo svojom celku vývoj národný, niektoré udalosti, 
mimo to, že prispely k určeniu národa objektívne, vlivom toho, 
ie  sa nachodia ešte vždy na vývojovej línii jeho prítomných 
ašpirácií a túžieb, zostávajú i v jeho vedomí a vlívajú i touto 
cestou na jeho dalšiu činnosť.

Týmto je súčasne dané i naše stanovisko k snahám, 
ktoré chcú vplývať na prítomné rozhodnutia národa takými 
argumentami dejinnými, ktoré môžu byť síce objektívne pravdi
vé, ale nežijú viac v strede národného vedomia, ba začasto 
sa mu dokonca protivia. Národ uzná za časť svojho živého 
tela len to z dejín, čo je v súhlase s prítomným stavom jeho 
vedomia, jeho snáh, ostatné ignoruje, potiera protiargumentami 
alebo si to aspoň vykladá v smysle sebe priaznivom. Preto 
odvolávať sa na takéto argumenty nemá žiadneho výsledku 
a často jediný účinok týchto dôvodov je len ten, že prispie
vajú k oživeniu alebo utvrdeniu tradície opačnej (zo vzdoru), 
ktorú chcely pôvodne vytlačiť.
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Tým však nechceme povedať, že odvolať sa na dejinné 
udalosti, ktorá nežijú viac v národnej spoločnosti, je úplne 
bez významu. Tieto deje môžu pôsobiť predovšetkým ako 
názorné príklady poučenia a pobádať účastníkov k opatrnosti, 
hoc treba povedať, že ich vliv v tomto smere býva obyčajne 
veľmi slabý. Čo je však dôležitejšie, je to, že vlivom pouka
zovania na ne, pomocou školskej výchovy a spoločenského 
prostredia môžu tieto zapadlé udalosti zase ožiť a môžu sa 
stať novými hýbadlami národného života, môžu sa stať zase 
živou a činy plodiacou tradíciou národnou. Zdôrazňujeme slovo 
môžu. Bo nádej ná výsledok má toto počínanie len vtedy, 
jestliže udalosti, ktoré chceme oživiť, zapadajú do prítomného 
vývoja, sú súbežné s jeho vývojovou tendenciou. Ináč celá 
výchova ostane len suchou učenosťou školskou, ktorej chýba 
teplo citu a následkom toho i plodnosť činu.

Platí to predovšetkým o prípadoch, kde časti jeanoho 
príbuzného celku, hatené po dlhú dobu rôznymi nepriazni
vými okolnosťami v splynutí v jedon národný celok, dostávajú 
sa naraz zmenou osudu do toho priaznivého položenia, že 
tejto možnosti nestavajú sa viac do cesty žiadne prekážky, 
zovňajšie. Tu už povaha veci samej vylučuje spoločnú objek
tívnu determináciu, hotovú jednotnú národnú tradíciu, a v naj
lepšom prípade môže tu isť len o väčší-menší počet spoločných 
styčných bodov, ktoré pravda majú tu veľký význam, bo na 
ne môže naviazať vývoj další. Tento vývoj spoločnej národ
nej tradície pôjde však i tu z prítomnosti do minulosti a nie 
naopak, v tom smysle, že v tej miere, ako bude postupom 
doby a vlivom spolužitia mohutnieť jednotné národné pove
domie, pocit spolupatričnosti v prítomnosti a vôľa spolužitia 
do budúcnosti, v tejže miere bude vzrastať a sa upevňovať
i pocit spoločnej minulosti. Cit spolupatričnosti a jednotnosti, 
ktorý nezná medzier a priehrad v prítomnosti, preklenie tieto 
priehrady i v minulosti, a to jednak zospoločnením tradície, 
nakoľko jej udalosti sú shodné s prítomnou duševnou ná
plňou národa a v smere jeho budúceho vývoja, jednak zatla
čením tých kusov jednotlivých tradícií partikuíárnych, ktoré 
s prítomným vývojom národa nemajú viac žiadneho živého 
a vnútorného vzťahu.

Takýmto spôsobom môže sa stať i to, že dejinnú tradíciu 
toho-ktorého národa môžu prijať za svoju i takí členovia, ba
i celé časti národa, ktorí sami alebo ichž predkovia sa uda
lostí objektívne vôbec neúčastnili (prípad národnej asimilácie). 
Ovšem je to možné až po úplnom vliáti sa týchto členov, 
prípadne týchto častí do príslušného národa, takže sa viac 
necítia ako zvláštna skupina, nemajú viac nielen citového, 
ale ani len rozumového vedomia svojho odlišného pôvodu 
(ačpráve druhá podmienka nie je nezbytná), takže po neja
kých separatistických ašpiráciách niet ani stopy. Ale nech
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vlivom akýchkoľvek udalostí príslušná (prípadne ešte nie dost 
silne asimilovaná) skupina dá sa smerom odstredivým od spo
ločného vývoja, bude hneď shľadávať i dejinné argumenty 
svojej osobitosti a bude sa snažiť stvoriť svoju zvláštnu a oso
bitú tradíciu národnú, jejž účastníkmi zase nemusia byť prísne 
len tí, ktorí by k tomu boli oprávnení aj objektívne-historicky.

Vidíme teda, že medzi živou národnou tradíciou a sú
časným životom národným je vždy vzťah v tom smysle, že 
obsah a rozsah živej tradície je podmienený ideovou náplňou 
súčasného bytia národného, a že, ide-li o národy vo vývoji, 
alebo s nejednotnou a pretrhanou tradíciou, tu nie odvolá
vanie sa na mrtvé dejinnné udalosti prispieva k národnému 
obrodeniu a k vytvoreniu národnej súdružnosti a jednotnosti, 
ale naopak tejto jednotnosti a súdružnosti je treba, aby vznikla 
jednotná tradícia národná. V skutočnom vývoji je pravda vôbec 
nemožno takto schematicky oddeliť jedného činiteľa od dru
hého, bo v skutočnosti ide skôr o súbežné a vzájomné ovliv- 
ňovanie dvoch členov tohoto príčinného súvisu, ako o ich 
osobné nasledovanie. Budiace sa národné vedomie hľadá 
oporu v dejinnej tradícii, ktorá jeho pôsobením vzrastá a zase 
zpiatočným pochodom vlíva na zmohutnenie a postupný vzrast 
národného vedomia.

*  *
*

Boli sme poznamenali už v úvode, že nechceme sa v tomto 
článku zaoberať oprávnenosťou historických argumentov jed
notlivých stránok, zúčastnených v spore o pojem a budúcnosť 
jednotného národa československého, so stanoviska dejinnej 
objektivity. A snažili sme sa ukázať, (nezamlčujúc nijako 
skutočného objektívneho významu dejín pre národný vývoj), 
že jadro otázky nie je v objektívnej pravdivosti dejinných 
udalostí, ktorých sa jedna alebo druhá strana dovoláva, — na
koľko ide o snahu vlívať na prítomné smýšľanie a rozhodo
vanie národa, — ale že je treba i živého a vnútorného 
vzťahu k nim. Práve tak nemienime sa rozširovať nateraz 
na podrobnú aplikáciu tu uvedených všeobecných zásad 
na konkrétny prípad československý. Spokojíme sa tu len 
sumárnym poukazom na rôznosť vlivov, ktoré pôsobily na 
dve hlavné vetve nášho národa a na dôsledok, z toho 
vyvodený, že pri všetkých spoločných styčných bodoch v mi
nulosti týchto dvoch skupín, ichž výsledkom sú mnohé spo
ločné vlastnosti národné, skutočne spoločná, živá a oživujúca 
tradícia národná môže sa v nich vyvinúť len súbežne so vzrastom 
spoločného a jednotného národného povedomia. Preto vedľa po
ukazovania na tieto spoločné body v našej minulosti, treba sa 
predovšetkým snažiť upraviť vhodnými prostriedkami naše prí
tomné spolužitie k obapolnej spokojenosti tak, aby boly dané 
podmienky k vzrastu živej a plodnej tradície celonárodnej.


