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Spomíname na významné osobnosti národa. Spomínanie však 
nemôže byť len akýmsi pohľadom do minulosti bez aplikácie odkazu do 
dnešnej doby. V takom prípade by to bolo samoúčelné spomínanie. 

 
Na Ľ. Štúra sa spomína ako na osobnosť „národnobuditeľskú“ – 

dočítame sa o ňom ako o profesorovi, básnikovi, spisovateľovi, 
jazykovedcovi a národnom buditeľovi. Totalitný režim amputoval 
duchovný rozmer jeho života. A myslím, že dodnes sa snažíme 
v záujme akejsi modernosti či korektnosti voči občianskej spoločnosti 
vynechať tento rozmer jeho osobnosti. Ale ak máme byť korektní, tak 
pravdivo. Preto si dovolím pri tejto spomienke použiť možno menej 
známy, ale predsa dôležitý citát Ľ. Štúra:  

 
"Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o 

pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc 
poďakuje." 

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 168 n.) 

 Že dnes môžeme na Ľ. Štúra spomínať ako na veľkú osobnosť 
nášho národa, za to môžeme vďačiť predovšetkým tomuto jeho postoju, 
ktorý do jeho vnútra vštepili rodičia. Vychovali ho v bázni pred Bohom 
a vo viere v Neho. Z tohto jeho vnútorného postoja potom pramenila 
odvaha bojovať za vec národa, sila odolať všetkým prekážkam, 
trpezlivosť vzdelávať seba i svojich žiakov, cieľavedomosť 
a zodpovednosť v práci.  
  
Ak spomíname, tak spomínajme ako na osobnosť, ktorej základom bola 
viera. Z citovaného vyplýva, že aj pre neho samotného bola viera takou 
samozrejmosťou, akou je pre človeka dýchanie. Ďalej, že aj on svoju 
prácu začínal a končil tak, ako hovorí v uvedenom citáte. To je pre mňa 
ten najväčší príklad. V tom je Ľudovít Štúr osobnosťou aj dnes. Ak 
spomíname, tak pozerajme zároveň na príklad, ako žiť dnes.  
  

Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti pripomenul ešte jedno 
významné výročie – zajtra, 13.1., uplynie 160 rokov od úmrtia brata Ľ. 
Štúra, a to Karola Štúra, ktorý tu v Modre pôsobil najskôr ako rektor 
gymnázia a neskôr ako evanjelický farár a počas svojho pôsobenia na 
gymnáziu v Modre sa snažil o úplné poslovenčenie gymnázia. Zaiste aj 
tento súrodenecký vzťah bol veľkou pomocou pre Ľ. Štúra v jeho práci.  

 
Ak spomíname tak spomínajme tak, aby sme sa poučili 

z príkladu daného nám v našich osobnostiach. Inak to spomínanie je 
len prázdna ceremónia bez významu. 

 
Na záver ešte jeden citát Ľ. Štúra: 
"Národy, ktoré odvrhli kráľovstvo Božie, spravodlivosť, 

opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to 
"ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento 
výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, 
Slovania!" 

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 169) 

 


