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K významným predstaviteľom slovenského sociálno-politického mysle-

nia v 19. storočí (a osobitne v tzv. matičných rokoch) sa oprávnene zaraďu-

je aj Štefan Marko Daxner (1822-1892).  

Tento – aj na Slovensku stále málo známy – národný apologét a buditeľ 

pochádzal z rodiny zemana. Vyštudoval právo a ako advokát pôsobil 

v Pešti, v Tisovci i v Rimavskej Sobote. Počas revolučných udalostí v roku 

1848 bol za svoju národne uvedomelú spoločenskú angažovanosť obvi-

nený z panslavizmu a odsúdený na trest smrti. Iba vďaka zmene vojensko-

politickej situácie bol v zapätí oslobodený. Aktívne sa zapojil do činnosti 

„zboru slovenských dobrovoľníkov“, podieľal sa na formulovaní „Žiadosti 

národa slovenského“ (10. mája 1848) a zapájal sa do viacerých národno-

politických aktivít aj v tzv. matičnom období.  

Od viacerých štúrovcov a predstaviteľov politického myslenia na Slov-

ensku v 19. storočí sa odlišoval nielen svojim právnickým (nie teolog-

ickým) vzdelaním, ale najmä svojou konkrétnou praktickou angažo-

vanosťou. Ako na to poukazuje aj D. Hajko: „Daxner bol viac realistickým 

mužom akcie než čistým teoretikom, bol skôr pragmatickým publicistom 
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než literátom v básnickom zmysle slova. Neboli mu blízke vzletné slavjano-

filské či panslavistické vízie, ani kvetnaté národovedecké reči, ani neúčinné 

narábanie s pseudohumannými heslami a tézami“ [Hajko, 2001: 14]. 

 V plnom rozsahu to dokladajú aj jeho práce, z ktorých sa žiada uviesť 

aspoň tieto: Štátoprávne otázky, Slovenský demokratizmus, Strany politické, 

O rovnoprávnosti národnej, O národnosti atď. 

Možno povedať, že Š. M. Daxner - počas svojho života - reagoval pohoto-

vo a uvážene na všetky spoločensky a politicky dôležité otázky postavenia 

slovenského národa. Jeho reakcie vyplývali z evolucionistického 

presvedčenia, že človek i spoločnosť sú v neustálom pohybe a že všetky 

problémy človeka i spoločnosti treba chápať z vývojového hľadiska. 

Daxner nebol za radikálne revolučné riešenia, bol za postupné zmeny, 

ktoré vedú k cieľu a tým cieľom bola zmena spoločnosti, jej zaužívaných 

(starých) mechanizmov fungovania, nastolenie nových vzťahov, nového 

právneho poriadku a v neposlednom rade i nových mocensko-politických 

štruktúr. V tejto súvislosti sa Daxner vyjadril aj k problematike človeka ako 

občana a s tým spätej idey občianskej spoločnosti. Celú túto problematiku 

odvodzoval od chápania národa, štátno-politického usporiadania a práva, 

preto najskôr poukážeme na jeho chápanie tejto problematiky.  

 Š. M. Daxner nadväzoval na štúrovské chápanie národa, t. j. na jeho 

vymedzenie ako jazykového, geografického a mravného etnického celku, 

pričom bol herderovsky presvedčený, že každý národ môže prispieť 

k pokroku vo vývoji ľudstva. Pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie 

vnímal práva i požiadavky národa v tesnej väzbe na práva a požiadavky 

človeka ako jednotlivca. V tomto kontexte chápal aj problematiku rovnosti 

ľudí ako rovnosti občanov pred zákonom. Nadväznosť na chápanie prob-

lematiky práv národa a práv občana v duchu odkazu Veľkej francúzskej 

revolúcie Daxner potvrdil napríklad v práci s názvom O národnosti, v ktorej 

- okrem iného - uviedol: „Idea národnosti časov našich len potom mohla sa 

v národoch kresťanských zrodiť, keď Veľká revolúcia francúzska privilégia 

a kasty z pästného práva stredoveku pochádzajúce zrútila a na ich 
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rozvalinách - vyslovením zásady rovnosti a slobody - práva človeka, ako 

uznanej osoby v štáte, ustálila“ [Daxner, 1958: 191]. 

Konštatovali sme už, že otázku emancipácie slovenského národa Daxner 

chápal a skúmal v tesnej väzbe na otázku emancipácie človeka ako 

„občana“ a to všetko v nadväznosti na učenie J.J. Rousseaua o tzv. 

„spoločenskej zmluve“. (Daxner používal pojmové spojenie „spoločenský 

kontrakt“). Uvedené učenie aplikoval aj na riešenie národnej a sociálno-

politickej situácie v celom Uhorsku, čo ilustrujú aj tieto jeho slová: „Národ-

ná otázka (a jej riešenie v Uhorsku - pozn. R. D.) t.j. obnovenie sociálneho 

kontraktu medzi rozličnými národmi, bývajúcimi na území svätého 

Štefana“ [Daxner, 1958: 312]. 

Sociálny kontrakt má podľa Daxnera zaručiť nielen rovnoprávne post-

avenie jednotlivých národov v mnohonárodnostných „ríšach“ 

(monarchiách), ale tiež rovnoprávne postavenie všetkých jej občanov pred 

zákonom, lebo právo, ktoré pochádza priamo od Boha, sa má vzťahovať na 

všetkých ľudí rovnako, t.j. bez výnimky. S rovnakým postavením človeka 

(ľudí) pred zákonom súvisia rovnaké „občianske slobody“ a s tým súvisí aj 

napĺňanie idey občianskej spoločnosti. 

Idea občianskej spoločnosti súvisí aj u Daxnera s problematikou chá-

pania zákonodarstva a práva. Nie náhodou Daxner venuje práve prob-

lematike tzv. „prirodzeného práva“ osobitnú pozornosť. Svedčí o tom 

najmä jeho práca s názvom Hlas zo Slovenska, v ktorej si okrem iného 

kladie otázky: čo je právo? ako sa člení právo? aká je funkcia práva 

v spoločnosti? atď. 

Slovom právo Daxner označuje ideu, ktorá prináleží „k najposvätnejším 

ideám ľudského spoločenstva, prenášajúc ho z panstva slepej prirodzenej 

nutnosti do ríše slobody ducha. Právu odporuje bezprávie. Právo udržuje 

osobnú samostatnosť tvora slobodného vo vzájomnom pôsobení medzi 

taktiež slobodnými spolutvormi, ono sprostredkuje slobodu jednotlivca so 

slobodou iných, ono je harmónia a poriadok bytostí rozumných jednej pri 

druhej žijúcich“ [Daxner, 1861: 30]. 
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 Daxner rozlišoval dva systémy práva. Jeden predstavoval právo večné, 

resp. prirodzené. Druhý charakterizoval ako právo pozitívne, resp. his-

torické. Prvý systém práva vychádza, či skôr pochádza akoby priamo od 

Boha a človek si ho môže osvojiť vďaka rozumu. Druhý systém práva je 

produktom človeka, ľudskej vôle a ako taký je podriadený prvému. Právo, 

ktoré je produktom ľudskej vôle by sa malo približovať právu, ktoré je 

produktom božskej prozreteľnosti.  

Úlohou prvého i druhého systému práva je regulovať svojvôľu človeka 

I štátu. Právo stojí nad vôľou jednotlivca. Súčasne však Daxner upozorňuje, 

že prirodzené i pozitívne právo sa viaže nielen na každý národ, ale tiež na 

každého jednotlivca. 

Zaujímavým je tiež Daxnerov názor na vzťah práva a morálky. D. Hajko 

v tejto súvislosti napísal, že Daxner spochybňoval legitímnosť všetkých tých 

právnych noriem, ktoré nemajú morálny základ... lebo... zákonnosť musí mať 

aj svoj etický rozmer [Hajko, 2001: 25]. 

 Prirodzené práva, ktoré prináležia každému národu i každému človeku, 

sú neodňateľné. Medzi takéto práva Daxner zaraďuje: právo na život, právo 

samostojstva čiže sebaurčenia, právo na zem, právo na reč, právo na vzdela-

nie v materinskej reči a v prípade národa aj právo na autonómiu [Daxner, 

1861: 30-31]. 

Uvedené práva dával - po vzore Veľkej francúzskej revolúcie - do pri-

amej súvislosti s novým právnym a politickým usporiadaním spoločnosti, v 

ktorej významnú úlohu hrá nielen slobodný národ ako štátotvorný subjekt, 

ale tiež každý jednotlivý občan ako konkrétny nositeľ a vykonávateľ týchto 

práv. V danej súvislosti konštatoval: Ako jednotlivý človek, tak podobne celý 

národ má večné, nezastarateľné práva, ktoré mu nijaký ľudský zákon 

nemôže vziať, bo tieto práva sú vyššieho pôvodu než ľudské zákony. Takéto 

právo je sloboda [Daxner, 1958: 314]. K podstate národnej i občianskej 

slobody patrí podľa Daxnera, občianska i národná rovnoprávnosť chápaná 

ako rovnosť jednotlivcov (občanov) pred zákonom a to treba zdôrazniť, že 

bola (už v minulosti) a je (aj v prítomnosti) základná podmienka dobre 

fungujúcej občianskej spoločnosti. 
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Daxner sa prejavoval ako liberálny obhajca idey občianskej spoločnosti 

najmä svojim názorom na práva človeka ako konkrétnej osoby, t.j. ako 

jednotlivca. Pochopil, že jednotlivec môže mať garantované svoje práva iba 

ako politický rovnoprávny občan a to ako občan v štáte, v ktorom zákon a 

právo platí pre všetkých rovnako. V tomto zmysle treba chápať aj jeho 

tvrdenie, že právo je idea, ktorou osobná samostatnosť jednotlivca - vo 

vzťahu k druhým jednotlivcom - sa udržuje, ktorou sloboda jednotlivcov v ich 

vzájomnom vzťahu sa vyrovnáva a akoby jedno spoločné harmonické pôso-

benie usporaduje [Daxner, 1958: 237]. 

Už z uvedeného vyplýva, že život občiansky, (t. j. život v súlade s ideou 

občianskej spravodlivosti) je bez plnej rovnoprávnosti jednotlivcov 

(občanov) vskutku nezmyselný. Z hľadiska súčasného vnímania občianskej 

spoločnosti je aktuálnym najmä Daxnerov postreh o nevyhnutnosti vlády 

(panstva) zákona a práva v spoločnosti, bez čoho je akokoľvek prezento-

vaná idea občianskej spoločnosti len neproduktívnou, ba dokonca zavadza-

júcou víziou, alebo utópiou. Občan môže mať skutočne (de facto) garanto-

vané svoje občianske práva iba v spoločnosti kde vládne zákon, kde zákon 

platí rovnako pre všetkých atď.  

 Uviedli sme už, že Daxner doslova „programovo“ skúmal problematiku 

slobody a práv jednotlivca (občana) v bezprostrednej väzbe na problemat-

iku slobody a práv národa. Snažil sa tak nájsť cestu pre uplatnenie sa 

moderných politických ideí Veľkej francúzskej revolúcie nielen v oblasti práv 

jednotlivcov, jednotlivých osôb (občanov - pozn. R. D.), ale aj v oblasti práva 

národov na sebaurčenie. Pretože ideál slobody, rovnosti a bratstva sa v tra-

dičnom chápaní týkal najmä osôb - jednotlivcov, spomenutá paralela bola 

pre Daxnera mostom, ktorým chcel preklenúť medzeru medzi týmto ideálom 

a špecifickými potrebami slovenského národa, ktorý sa začal formovať ako 

novodobý národ [Hajko, 2001: 30-31]. 

Daxner argumentovane presviedčal, že ak sa Slováci vzdajú idey národ-

nej rovnoprávnosti, rezignujú tým aj na rovnoprávnosť občiansku a teda aj 

na samotnú ideu občianskej spoločnosti. Rovnoprávnosť národná 
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i rovnoprávnosť občianska vyplývajú z toho istého princípu slobody  

a z toho istého prirodzeného práva.  

Predpokladom objavenia sa a napĺňania idey národnej aj občianskej 

rovnoprávnosti bola likvidácia feudálno-stavovského princípu, na ktorý sa 

viazala nielen stará (feudálna) morálka, ale tiež stará (feudálna) zákono-

dárnosť. Idea národnej i občianskej rovnoprávnosti predpokladá ako novú 

morálku, tak aj novú zákonodárnosť a s ňou spojené nové politické uspo-

riadanie spoločnosti. V tejto súvislosti Daxner upozornil aj na pojem 

a problém demokratizmu. 

Pojem demokracia Daxner definoval v článku nazvanom Slovenský de-

mokratizmus. Okrem iného tu uvádza: slovo demokracia – po slovensky 

národovláda – označuje taký stav niektorého národa, kde on sám panuje 

a nie jednotlivý človek alebo nejaká privilegovaná kasta. V tomto zmysle teda 

demokracia je protikladná strana absolútnej monarchie aj aristokracie 

[Daxner, 1958: 343].  

 Niet pochybností o tom, že Daxner demokraciu obdivuje ako ideál poli-

tickej moci, resp. formy štátu, ktorý je schopný zabezpečiť všetky občians-

ke i národné práva a slobody. Tento ideál demokratizmu, ktorý môže byť 

vzorom pre všetky národy a pre všetkých ľudí, Daxner odlišuje od tzv. 

zrasteného demokratizmu, t.j. od konkrétnej podoby demokratického uspo-

riadania v tom, ktorom štáte. Doslova v tejto súvislosti tvrdil, že zrastený 

demokratizmus u rozličných národov a v rozličných štátoch je rozličný, bo 

ináč tieto národy nezachovali by svoju individuálnosť a svoje rozdielne 

príznaky [Daxner, 1958: 344].  

 Nazdávame sa, že aj v tomto prípade sa Daxner prejavil ako veľmi ci-

tlivý pozorovateľ spoločensko-politického diania, lebo dokázal odhaliť to, 

čo v jeho dobe iní autori na Slovensku odhaliť nedokázali. Daxner totiž 

naznačil, že aj demokracia (a s ňou spätá občianska spoločnosť) môže mať 

pri zachovaní fundamentálnych znakov rôzne podoby. Toto zistenie sa 

stáva aktuálnym aj dnes, keď sa rozširuje rodina demokratických krajín 

v Európe (t.j. Európska únia) o nové krajiny, ktoré sa - okrem iného – vy-

značujú aj špecifickou podobou svojich demokratických modelov 
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a systémov, vrátane inej podoby v nich budovanej a rozvíjanej občianskej 

spoločnosti. Aj s prihliadnutím na túto skutočnosť – možno konštatovať, že 

Daxner bol naozaj sociálno-politickým mysliteľom a autorom, ktorý – na-

priek tomu, že žil a tvoril v 19. storočí - nepatril a nepatrí len minulosti.  

 Š. M. Daxner prispel svojím dielom k rozvoju sociálno-politického mys-

lenia na Slovensku spôsobom ako málokto iný. Ukázal na reálne možnosti 

rozvoja slovenského národného i politického života v smere jeho demokra-

tizácie, v smere budovania spoločnosti založenej na princípoch slobody, 

rovnoprávnosti a zákonodárnosti platnej (záväznej) pre všetkých, čím 

prispel aj k oživeniu idey občianskej spoločnosti. V týchto súvislostiach je 

ideový a konkrétne sociálno-politický odkaz Š. M. Daxnera aktuálny aj 

dnes, t. j. s odstupom času. 

Summary 

The paper analyzed and interpreted understanding of ideas of civil society 

and political issues in creating Š. M. Daxner. Nowadays, democracy is consi-

dered to be the only reasonable real and right system. Thanks to its numer-

ous rules, adequate rights and freedoms it is able to assure law and order. 

Additionally it gives its citizens the possibility to realize their dreams, ambi-

tions and oppurtunities. Democracy creates many possibilities for those who 

want to seize it. 
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