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     /recenzia/ 

 

Hovorí sa, že dejiny píšu víťazi, avšak tie skutočné dejiny ľudstva „píše“ teda vytvára 

sám život a víťazi ich spravidla iba falzifikujú vo svoj prospech, ideológovia selektujú 

a využívajú na uskutočnenie svojich cieľov, umelci ich okrášľujú alebo dramatizujú...Iba 

naslovovzatí historici sa snažia podať ich čím pravdivejšie a objektívnejšie. Medzi nich patrí 

i akademik Dušan Kováč, inak brat Michala Kováča, bývalého prvého prezidenta Slovenskej 

republiky po rozchode Slovenska s Českom (1993). Knihu Dejiny Slovenska, Dušan Kováč 

publikoval v českom vydavateľstve Lidové noviny v edícii Dejiny štátov, majúc, medziiným, 

na zreteli i fakt, že v súčasnej slovenskej historickej literatúre chýbajú vedecky založené 

dejiny Slovenska pre širšiu verejnosť. Jedinou publikáciou takéhoto typu, podľa jeho slov, je 

kniha Slovenské dejiny skupiny autorov, medzi ktorými bol i D. Kováč (1992). Avšak takéto 

kolektívne práce síce majú nepopierateľnú prednosť v tom, že je každý autor odborníkom pre 

obdobie a problematiku, ktorú spracúva, ale ich nedostatkom je to, že v takých dielach je 

ťažko zachovať jednotný štýl a, relatívne často, sa pre detaily z konkrétneho obdobia tratí 

nahliadnutie na celok. S druhej strany, ak sa písania takéhoto diela ujme jeden autor, ťažko sa 

mu podarí vyhnúť sa určitým zjednodušeniam, a vždy mu hrozí nebezpečenstvo, že urobí 

dáku chybu. Pomocou v takomto zmysle autorovi, pri písaní tejto knihy, bol fakt, že sa ako 

riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a aj ako člen redakčnej rady 

Historického časopisu už z funkcie musel zaoberať i výsledkami, ktoré vo svojich 

výskumoch dosiahli jeho kolegovia, historici, ktorí skúmajú iné obdobia, a ktorí mu dali 

významné pripomienky a doplnky na túto knihu, ktorú dnes predstavujeme.. 

Hneď na začiatku práce na knihe, autor sa musel popasovať s podstatnou otázkou, t. j. 

z akých metodologických zásad vychádzať, lebo ak sa pod pojmom dejiny štátov rozumie 

história štátnopolitických programov, tak by v takom zmysle dejiny Slovenska siahali iba do 

polovice 19. storočia. Avšak, ak štát chápeme v strohom a modernom význame toho slova, 

tak by neboli staršie ani dejiny Talianska a o dejinách iných súčasných európskych štátov 

nech ani nehovoríme. Je teda zrejmé, že pojmom dejiny Slovenska autor musel zahrnúť 

predmet omnoho širší, ako čo sú dejiny samostatného slovenského štátu, či slovenskej 

štátnosti, ktorá sa prakticky začína oddelením Slovenska od Česka roku 1993. V slovenskej 

historiografii sa už dlhší čas ustálil predmet dejín Slovenska: sú to dejiny súčasného 

slovenského územia, kombinované s dejinami slovenského etnosu (etnickej identity). Tento 

princíp sa ukázal najproduktívnejším pre poznávanie slovenskej spoločnosti. 



Archeologicky dokázané začiatky obývania územia Slovenska staré pochádzajú až 

z paleolitu, človek súčasného typu sa na slovenskom území zjavil pred 30.000 rokmi, 

najznámejší artefakt Moravianska Venuša podľa zistení odborníkov má 22. 800 rokov, 

a roľnícka kultúra tu existuje od 5. milénia pred Kristom. S druhej strany slovanské 

osídľovanie slovenského územia staré je iba 15 storočí a o Slovákoch ako o osobitnom etniku 

korektne je hovoriť iba od 10. storočia. Súčasné vedecké výskumy síce dokazujú, že Slovania 

do Karpatskej kotliny prišli kým bola ešte veľmi riedko osídlená. Avšak v dejinám známym 

obdobiach Karpatská kotlina nikdy nebola neosídlená. Predhistorické etniká tu spoločne 

s historickými národmi – Keltmi, Germánmi a nakoniec i Rimanmi – zanechali svoje stopy. 

Obyvateľstvo migrovalo, miešalo sa zrážalo a spájalo, asimilovalo. 

Avšak ak sa vychádza z princípu štátnosti, tak sa dejiny Slovenska odohrávali 

predovšetkým v dvoch štátnych útvaroch - v Uhorsku a Československu. A predsa sa týmto 

rámcom úplne nevyčerpávajú. Zistili by sme to, keby sme ich chceli nahradiť dejinami 

Uhorska do roku 1918 a po roku 1918 dejinami Československa - ich súčet nevytvorí to, čo 

by sme chceli poznať. Okrem toho existuje aj druhá krajnosť: chápať dejiny Slovenska a 

Slovákov iba ako dejiny akéhosi "slovenského disentu" v Uhorsku a možno aj v 

Československu. Nájsť v uvedenom zodpovedajúce proporcie pre slovenského historika je 

dôležitým problémom, aký historici iných štátov a národov nemusia riešiť, alebo aspoň nie 

v takom rozsahu. 

Keďže doterajšie historické výskumy na Slovensku poväčšine boli upriamené na 

politické a kultúrne dejiny a dejiny elít, takéto dejiny sú základom i tohto diela. Dokonca, 

keď ide o tento žáner, teda populárne dejiny štátov a národov – to platí vo všeobecnosti. 

Avšak autor sa i napriek tomu snažil, a vo veľkej miere sa mu to i podarilo, zaradiť do knihy 

aj výsledky z menej tradičných oblastí výskumu − zo sociálnych dejín, dejín každodenného 

života a dejín vzniku občianskej spoločnosti, ako i z doteraz zanedbávaných oblasti 

v súvisiacich s etnickými a náboženskými skupinami − Židmi a Rómami. 

Pravdivosť je pri každej interpretácii historického procesu relatívny pojem, avšak 

každý historik, na rozdiel od ideológa by sa ma zakladať za pravdivé poznanie spoločnosti 

a historických procesov. Predsa však na každom stupni historického poznania zostávajú 

i prázdne miesta i sporné interpretácie. Spornými interpretáciami zrejmé nemusia byť akurát 

tie, ktoré sa často spornými považujú vo verejnosti. Už i preto autor, Dušan Kováč v tejto 

knihe verejnosti predkladá taký syntetický pohľad na slovenské dejiny, ktorý, pravda, nebude 

vyčerpávajúci, ale v rámci daného priestoru s nevyhnutnými zhusteniami poskytne čitateľovi 

obraz o tom, čo slovenská a európska veda v tejto oblasti dosiahli. Ten obraz je zhustený do 



nasledujúcich 16 celkov – kapitol: 1. Pred príchodom Slovanov, 2. Starí Slovania, 3. 

V stredovekom Uhorsku, 4. Pod hrozbou polmesiaca, 5. V „osvietenom“ storočí veku, 6. 

Vznik moderného slovenského národu, 7. Postupné odcudzovanie od uhorského štátu, 8. Prvá 

svetová vojna, 9. V medzivojnovom Československu, 10. Slovenský štát ako Hitlerov satelit, 

11. Roky „riadenej demokracie“, 12. Komunistická diktatúra a jej kríza, 13. Od 

„normalizácii“ k novej nádeji, 14. Pád komunizmu, 15. Slovenská republika, 16 Vstup do 21. 

Storočia. Tento základný obsahový rámec knihy funkčne dopĺňajú prílohy na konci knihy: 

Chronologický prehľad významných udalostí, Veľkomoravské kniežatá, Uhorskí panovníci, 

Prezidenti Československej republiky a Prezidenti Slovenskej republiky. 

Teda vzhľadom na uvedené záverom si dovoľujem, hoci historikom nie som, 

uzavrieť, že Slovenská akadémia vied z Bratislavy a Vojvodinská akadémia vedy a umenia 

v rámci, vzájomnej spolupráce, publikovaním tejto knihy vykonali nanajvýš užitočný edičný 

čin, ktorý prispeje k poznaniu Slovenska u nás i ďalšej spolupráci s touto nám „zahraničným 

Slovákom“ materskou krajinou, či krajinou našich predkov, a takto koncipovaná kniha si 

verím nájde prajný ohlas aj u odborníkov aj v širšom čitateľskom publiku. 

     Samuel Boldocký 

 

 


