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1 Slovania v európskej spoločnosti 19. storočia a v očiach francúzskych slavistov 

V novovekej Európe vznikali národy v rôznych podmienkach a z rôznych príčin. Mnohokrát stálo 

na ceste k ich vzniku hneď niekoľko prekážok, akými boli podľa Hrocha (1986, s. 7 – 52) napríklad 

vládnuce triedy, politická pasivita či chýbajúci spoločný jazyk. V priebehu 19. storočia to boli vo 

veľkej miere práve slovanské národné hnutia, ktoré sa snažili o zabezpečenie vhodných podmienok 

pre vytvorenie nových štátov na mape Európy. Ako vieme, Slovania žili v Európe už oddávna, obýva-

li rôzne jej časti, a ako uvádza Bidlo (1927, s. 5 – 23), práve od prelomu 18. a 19. storočia sa im poda-

rilo vyrovnať ostatným európskym národom najmä v oblasti vzdelanosti, ich dovtedy jednoduchý 

politický život sa stal zložitejším a dostali sa hlbšie do európskeho povedomia.  

Aktivity Slovanov spojené so snahou o osamostatnenie v 19. storočí, neušli ani pozornosti politi-

kov a vzdelancov vo Francúzsku, kde bola od decembra 1851 nastolená vláda druhého cisárstva na 

čele s Napoleonom III. Ten však venoval priveľa pozornosti obchodu, bankovníctvu či prestavbe Pa-

ríža, čo malo za následok, že si neustrážil oblasť zahraničnej politiky. Aké dôsledky malo toto kona-

nie sa ukázalo v rokoch 1870 – 1871, keď bolo Francúzsko po vojne s Pruskom nielen porazené, ale aj 

zahanbené. Nespokojnosť občanov s výsledkami vojny sa pretavila do vypuknutia Parížskej komúny, 

ktorá chcela odstrániť všetko, čo pripomínalo vládu despotizmu. Boje zastavili až republikáni, ktorí sa 

ujali vlády. 

To, že sa aj v tejto politicky veľmi rušnej a nestálej dobe našlo hneď niekoľko francúzskych vzde-

lancov, ktorí sa dokázali odpútať od domácich udalostí a sústredili svoju pozornosť na udalosti 

v strednej a východnej Európe, malo podľa Mojdisa (1998, s. 14 – 19) hneď niekoľko dôvodov. Ok-

rem nadviazania kultúrnych kontaktov možno hovoriť aj o politickom kontexte spojeným s úmyslom 

vytvoriť si v strednej Európe vhodnú pozíciu pre uskutočnenie vlastných zámerov zahraničnej politiky.  

Francúzska verejnosť 19. storočia poznala národy Rusov a Poliakov, menej známe jej už bolo 

ostatné slovanské obyvateľstvo, čo sa ale vďaka činnosti viacerých parížskych inštitúcií a tlače začalo 

meniť. Ako ďalej poznamenal Mojdis (1998, s. 14 – 19), veľmi dôležitými sa stali najmä 40. roky 19. 

storočia, ktoré priniesli pred zraky francúzskych čitateľov dvojtýždenník s názvom Revue des deux 

mondes a pre vedeckú obec malo veľký význam aj založenie Katedry slovanských jazykov a literatúry 

na Collège de France. 

Podľa Horskej (1996, s. 20 – 27), vôbec prvým, kto sa zaslúžil o to, že sa slovanská otázka objavi-

la na stránkach Revue bol Saint-René Taillandier. Aj keď bol silným podporovateľom nemeckej kul-

túry, žiadal slobodu pre všetky národy. Bez toho, aby ovládal aspoň jeden slovanský jazyk, napísal 

a publikoval o slovanskej problematike hneď niekoľko článkov. To všetko sa mu podarilo vďaka cen-

ným informáciám od svojich spolupracovníkov. Veľké množstvo jeho prác bolo venované českému 

národnému hnutiu a jeho postavám, najmä Františkovi Palackému. Taillandier ocenil Palackého prácu 
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v rámci národného hnutia Čechov a v roku 1855 mu venoval jednu zo svojich štúdií v Revue. V nej sa 

snažil predstaviť túto osobnosť českých národných dejín francúzskej verejnosti, nevynechal ani bib-

liografické údaje a vyzdvihol aj Palackého zanietenie a neúnavnú snahu o spracovanie a vydanie dejín 

českého národa. Rovnako vykreslil aj Palackého názory na riešenie českej otázky, ktoré sa rôznili. 

V začiatkoch svojich aktivít bol Palacký naklonený austroslavizmu, jeho postoj však postupne menilo 

konanie Viedne v druhej polovici 19. storočia. 

Ďalším významným prispievateľom do Revue bol Hippolyte Desprez, ktorý zameral svoju pozor-

nosť na oblasť Uhorska. Vo svojich prácach sa prikláňal k federatívnemu usporiadaniu Uhorska 

a vyjadril svoj kritický postoj voči Rusku. Desprezove články s najväčšou pravdepodobnosťou vychá-

dzali z jeho vlastnej cestovateľskej skúsenosti, keďže ponúkol pohľad aj na každodenný život 

v Uhorsku, na zvyky a tradície jeho obyvateľov. Vo svojich prácach sa ďalej venoval aj otázke maďa-

rizácie a maďarskej národnosti. Podľa jeho názoru bola maďarizácia prirodzenou odpoveďou na ger-

manizačné snahy panovníkov, ktoré sa začali už za vlády Jozefa II. Predstavil tiež svoj názor 

o nelichotivom statuse tyrana, ktorý maďarský národ nadobudol kvôli postojom slovanských národov 

a panslavizmu Ruska, ktoré svojou politikou ovplyvňovalo slovanské národy. 

Louis Leger patril k mladšej generácii francúzskych slavistov. Vďaka svojmu jazykovému vzdela-

niu v rámci slovanských jazykov dokázal lepšie preniknúť do sveta Slovanov, a rovnako si získať 

značnú mieru obľúbenosti. V jeho článkoch dominuje bohatosť cestovateľských zážitkov, tak ako aj 

rôznorodosť tém, ktorým sa venoval. Vo svojich dielach sa vyjadril aj k vzniku a fungovaniu Katedry 

slovanských jazykov a literatúry, ktorá vznikla najmä z iniciatívy poľskej emigrácie žijúcej v Paríži 

v roku 1840. Kým pre Poliakov predstavovala stelesnenie akéhosi úspechu, Leger sa postavil kriticky 

najmä k vedeniu tejto Katedry. Podľa jeho názoru, ani snahy Adama Mickiewicza, ani snahy Cyprie-

na Roberta v čele Katedry sa nevyrovnali práci, ktorú pre rozvoj tejto inštitúcie vykonal Alexander 

Chodzko, činný vo vedení do roku 1884.  

To, že sa problematika Slovanov, ich dejín, života či národných snáh skutočne stali ústrednou té-

mu prác danej doby, môžeme okrem iných ukázať aj na dielach viacerých francúzskych slavistov 

danej doby. Za všetkých sme uvideli diela, ktorých autorom bol Cyprien Robert. V roku 1852 publi-

koval svoju prácu s názvom Des origines slaves, kde sa snažil vykresliť pôvod a dejiny slovanských 

národov. Tejto téme sa venoval zoširoka, popísal celé dejiny počnúc starovekom, a dokonca sa veno-

val aj vývinu pomenovaní jednotlivých národov. V ďalšom diele, ktoré vyšlo pod názvom Le monde 

slave (son passé, son présent et son avenir), sa zameral na opis toho ako Slovania ich svet a kultúra 

ovplyvnili vývoj Európy. Podľa Roberta tvorili Slovania akúsi nárazníkovú zónu medzi oblasťami 

západnej a východnej Európy. Autora zaujímali aj vzťahy a procesy vo vnútri slovanskej spoločnosti, 

kde podľa neho vládli priateľské vzťahy, ktoré vytvorili vhodné zázemie pre rozvoj jednotlivých ná-

rodných hnutí. Nemalú pozornosť venoval Cyprien Robert v tomto diele aj misii slovanských bratov 

na území Veľkej Moravy, keďže práve táto misia priniesla Slovanom v strednej Európe vlastné písmo 

a jazyk.  

 

2 Ruské slovanofilstvo a politika panslavizmu 

Prvým silným prejavom snahy o riešenie národnej otázky Slovanov sa stali udalosti rokov 1848 – 

1849, ktoré však, nanešťastie pre slovanské národy, nepriniesli želaný výsledok. Neúspech ale tieto 

národy neodradil, a o presadenie svojich požiadaviek sa snažili aj v ďalšom období. Okrem samostat-

ných aktivít sa postupne dostávala do popredia aj myšlienka slovanskej vzájomnosti a hľadanie opory 

u politicky silnejších predstaviteľov v krajinách západnej, a postupne aj východnej Európy.  

Rusku sa podarilo v európskom dianí 19. storočia získať dôležitú pozíciu, keďže odvrátilo aj takú 

hrozbu akú predstavovala armáda Napoleona Bonaparte. V krajine vzniklo v 30. rokoch 19. storočia 

hnutie slovanofilov, ktorého predstavitelia sa začali zaoberať myšlienkou slovanskej vzájomnosti 

a záchranou utláčaných európskych slovanských národov pod krídlami silného Ruska. V popredí 

spomínaného hnutia stáli osobnosti ako Ivan Vasiljevič Kirejevskij či Alexej Stepanovič Chomjakov. 

Niektorí politici či filozofi 19. storočia však priradili slovanofilstvo k pojmu panslavizmus. Osob-

nosťou, ktorá v Rusku silne podporovala túto ideu, bol Nikolaj Jakovlevič Danilovskij. V jednom zo 

svojich diel vyjadril názor, že Rusko politikou panslavizmu len prirodzene reagovalo na germánske 

snahy v Európe. 
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Problematikou panslavizmu sa v jednom zo svojich článkov zaoberal aj Cyprien Robert. Ten si 

panslavizmus vysvetľoval ako spojenie všetkých Slovanov sledujúcich spoločný cieľ. Rozlišoval nie-

koľko druhov panslavizmu, ktoré vo svojej práci bližšie popísal. Slovanský systém bol podľa neho 

založený na predstave vzniku voľnej federácie slovanských národov, ktorej hlavnou oporou sa stali 

jazyk či tradície Slovanov. Ako však uviedol ďalej, práve táto opora bola aj najslabším miestom tohto 

systému, keďže bolo len málo pravdepodobné, aby sila myšlienky dokázala poraziť silu panovníkov. 

Na druhej strane ruský systém bol podľa Roberta založený na vytvorení centralistického spojenia 

všetkých národov pod absolutistickou vládou Ruska. Aj keď bola táto myšlienka prezentovaná ako 

záchranný model, podľa slov Roberta bolo veľmi pravdepodobné, že by sa táto forma ochrany mohla 

v budúcnosti zmeniť na nadvládu. V závere dodal, že nebolo potrebné bojovať proti panslavizmu ako 

takému, ale mať v zreteli aktivity Ruska, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť rozloženie síl 

a bezpečnosť v Európe. 

Západoeurópske mocnosti neboli naklonené krokom, ktoré Rusko podnikalo v druhej polovici 19. 

storočia, keď sa v zahraničnej politike opieralo o koncepciu slovanskej vzájomnosti, na ktorej budo-

valo vlastný prospech. O dianí v Rusku v tomto období informoval na stránkach Revue des deux mon-

des Charles de Mazade. Ako sám uviedol, k myšlienke upriamiť svoju pozornosť na túto krajinu ho 

priviedla zvedavosť, keďže bolo veľmi ťažké preniknúť za jej hranice a zistiť viac o jej fungovaní. 

Ústrednou postavou viacerých jeho prác sa stala postava ruského cára Alexandra II. Mazade sa zame-

ral na opis vnútornej aj zahraničnej politiky počas vlády tohto panovníka, rovnako ako na vykreslenie 

vzťahu západných mocností voči Rusku v období pred, počas a po skončení Krymskej vojny. 
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