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Abstract: Štefan Marko Daxner (1822 – 1892) : Ideologist and Representative of the 

Slovak National Movement, Bearer of the Principles of Reformation in the 

Evangelical (Lutheran) Regions of Gemer and Malohont, Initiator of the 

Establishment of the First Slovak Evangelical (Lutheran) High School in Revúca.  

Štefan Marko Daxner (1822 – 1892), a politician, publicist, organizer, and lawyer, was a 

significant ideologist and a participant of the national movement in the 19th century. 
Through his lifelong work, he followed up the cultural standard of certain evangelical 

(Lutheran) regions (Gemer and Malohont) that absorbed the principles of reformation, 

and defended and cultivated them in the historical context. Daxner's significant traits 
were his fearlessness and courage that he demonstrated in his service to the Slovak 

nation. Daxner's political and legal decisions and actions that lead to cultural and political 

uplifting of the nation were a display of a national democrat, publicist, and an erudite 

man. They became an inseparable part of our cultural history. 
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    Štefan Marko Daxner patril k tým evanjelickým vzdelancom 19. storočia, ktorí si uţ nevolili 

povolanie kňaza, alebo učiteľa.
1
 Svojimi celoţivotnými aktivitami sa zaradil  medzi najvýznamnejšie 

postavy slovenskej politiky 19. storočia. Politickou, organizátorskou a publicistickou prácou sa stal 

Štefan Marko Daxner ideológom a vedúcou postavou národného hnutia svojej doby.  

Rozmer jeho osobnosti sa prejavil v tom, ţe dokázal prijať a konštruktívne nadväzovať na 

podnety evanjelického prostredia Gemera a Malohontu, ktoré absorbovalo reformačné zásady 

a v historickom procese ich ubránilo a kultivovalo. 

Práve na osobe Š. M. Daxnera môţeme ilustrovať kultúrnosť istého prostredia, ktorému túto 

pečať po desaťročia vtláčali  evanjelické osobnosti Gemera a Malohontu. Tieto osobnosti sa 

dynamickým spôsobom ţivota zaslúţili o to, ţe názov regiónu dlhodobo predstavoval kultúrnu oblasť 

s vysokým koeficientom etiky, vzájomnej spolupráce a snahy pozdvihnúť hospodársku a vzdelanostnú 

úroveň obyčajného človeka. Viaceré osobnosti Malohontu a Gemera sa stali hybnou silou kultúrneho 

a neskôr národného ţivota: napríklad Pavol Jozeffy, Samuel Reuss, Matej Holko, Ján Feješ.  

 

     Významné osobnosti Gemeru a Malohontu 

        Jedným z  významných centier  národného obrodenia 19. storočia  bolo mestečko Revúca, 

ktoré patrilo do oblasti Malohontu. Slovenských národovcov v Revúcej v 19. storočí (od roku 1812) 

reprezentovala najmä rodina evanjelického farára Samuela Reussa (1783 – 1852). Samuel Reuss 

                                                
1 HAJKO, D. Filozofické návraty a vízie. Z dejín filozofického myslenia na Slovensku. IRIS, Bratislava 2001, s. 

12, 13. 
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študoval na univerzite v Jene teológiu, filozofiu, filológiu, históriu, botaniku a mineralógiu. Tu sa 

zoznámil  s básnikom J. W. Goethem. Počas jenských štúdií získal Samuel Reussa vzťah k viacerým 

vedným odborom, ktorým sa venoval počas celého ţivota. Samuel Reuss sa pokladá za zakladateľa  

slovenského národopisu. V čase svojho pôsobenia v Tisovci a Kraskove sa zapojil aj do činnosti 

Učenej spoločnosti malohontskej. V Revúcej zaloţil kniţnicu. Ako cirkevný činiteľ bol svedkom 

silnejúceho maďarizačného tlaku v oblasti administratívy a školstva, proti ktorému často čelil.  

Spolu s ďalšími národovcami z gemerského a malohontského regiónu podporoval v rokoch 1848 – 

1849
2
 štúrovský program. Samuel Reuss spolu s Jurajom Ribkayom propagovali zaloţenie 

slovenského múzea.
3
 

         V jeho stopách pokračovali aj jeho štyria synovia:  Július ( zberateľ slovenských ľudových 

rozprávok, hudobný teoretik), Gustáv Maurícius (národopisec, botanik, historik, lekár), Ľudovít 

(evanjelický farár, folklorista, zberateľ slovenských ľudových rozprávok) a Adolf (národopisec, 

ekonóm).
4
  

        Po smrti Samuela Reussa sa stal zborovým farárom v Revúcej jeho tretí syn Ľudovít, ktorý sa 

zaslúţil o zriadenie slovenského gymnázia (16. 9. 1862).
5
 V tomto období stúpla v Revúcej 

koncentrácia národovcov. Do Revúcej sa vrátili aj niektorí revúcki rodáci, ktorí tu pôsobili ako 

pedagógovia. Počas existencie revúckeho gymnázia tu vyučovali významné osobnosti: Július Botto, 

Ľudovít Viliam Čulík, Ján Dérer, Jozef Kvetoslav Holub, Ján Kardoš. a i. Správcovia  tejto jedinej 

a svojou podstatou jedinečnej strednej školy na území dnešného Slovenska v 19. storočí, kde sa 

vyučovalo a maturovalo v slovenčine, počas jej existencie boli August Horislav Škultéty, Samuel 

Ormis a Rudolf Homola.
6
 

     Pre vytvorenie ucelenejšieho obrazu o kultúrnosti Malohontu uvediem aj niekoľko mien 

národovcov, ktorých nositelia  tu pôsobili v 19. storočí. V Rimavskej Píle pôsobil Ján Vansa, manţel 

spisovateľ Terézie Vansovej, iniciátor zaloţenia spotrebného druţstva, autor homiletickej literatúry.
7
 

V Hačave ţil kníhkupec a autor duchovných piesní Matej Hrebenda a v Drienčanoch pôsobili ako 

evanjelickí farári, zberatelia slovenských ľudových rozprávok Jonatán Čipka a Pavol Dobšinský.
8
 Vo 

viacerých lokalitách Malohontu pôsobili evanjelickí farári Matej Holko starší a Matej Holko mladší. 

Obaja boli národne orientovaní. Matej Holko mladší zaloţil Učenú  spoločnosť malohontskú, ktorá 

zdruţovala evanjelickú inteligenciu regiónu.
9
 

           Jedným z najvýznamnejších národovcov, ktorý pochádzal z tohto regiónu bol   Štefan Marko 

Daxner. Jeho výnimočnosť spočívala v tom, ţe prebral z tohto prostredia tie úlohy, ktoré si vyţadovala 

doba pre úspešný vývin slovenského národného ţivota. 

 

Pôvod a vzdelanie 

Rodinné prostredie, z ktorého vyšiel Štefan Marko Daxner, určilo nielen jeho národnú, 

kultúrnu a politickú orientáciu, ale vplývalo aj na voľbu povolania. Pochádzal zo starého šľachtického 

rodu. Jeho otec Ján Daxner je príkladom jedného z mnohých  regionálnych národovcov 

pochádzajúcich z evanjelického prostredia.  Ján Daxner bol stoličný úradník, advokát. Zúčastnil sa na 

                                                
2 Slovenský biografický slovník V., Matica slovenská, Martin 1992, s. 72, 73.  
3 DUBOVSKÝ, D. Evanjelici v dejinách Revúcej. Mestské kultúrne stredisko, Revúca 2004, s. 186. 
4 Tamţe, s. 182 - 186. 
5 Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 2. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1997, s. 70. 
6 DUBOVSKÝ, D. C. d., s. 87, 168, 204. 
7 PETRÍK, B. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava 2001, s. 400. 
8 Tamţe, s. 74, 85.   
9 Tamţe, s. 131, 132. 



ŠTEFAN MARKO DAXNER (1822 – 1892) 

 

 3 

bojoch proti Napoleonovi. Takmer tridsať rokov pôsobil v sluţbách Gemersko-malohontskej stolice. 

Tieţ sa aktívne zúčastňoval cirkevného ţivota. Bol inšpektor v evanjelickom cirkevnom zbore 

v Tisovci.
 10

  Postoj Jána Daxnera k verejným záleţitostiam a k postaveniu slovenského národa kladne 

zapôsobil na jeho synov. Z vlastného rozhodnutia (pred marcom 1848) na svojich majetkoch zrušil  

poddanstvo. Staral sa o stavbu ciest v svojom okolí.
11

 Podporoval aktivity  superintendenta Pavla 

Jozeffyho, ktorý pôsobil 28 rokov (1820 – 1848) ako evanjelický farár v Tisovci. Pavol Jozeffy bol 

vedúci delegácie Prestolného prosbopisu. 
12

   

Rodinu Jána Daxnera a jeho manţelky Anny rod. Benkovej môţeme uviesť ako príklad 

evanjelickej rodiny, z ktorej vyšli dvaja národne uvedomelí, verejní činitelia: Juraj a Štefan Marko 

Daxner. Starší syn Juraj (1811-1880) sa aktívne zúčastňoval v cirkevnom a verejnom ţivote. 

Presadzoval pouţívanie materinského jazyka v administratíve, školstve a cirkvi. Podobne ako mladší 

brat Štefan zúčastnil sa v memorandovej akcii, stál pri zrode Matice Slovenskej a podporoval 

gymnázium v Tisovci.
 13

 

       Mladší syn Štefan sa stal jednou z najdôleţitejších osobností národného hnutia v 19. storočí. 

Štefan Marko Daxner sa narodil 26. 12. 1822 v Tisovci. Rodičia mu dali meno po prvom kresťanskom 

mučeníkovi a svojím odváţnym ţivotom dokazoval, ţe je tohto mena hodný.  

Študoval na viacerých gymnáziách: v Oţďanoch, Spišskej Novej Vsi, Roţňave. V rokoch 

1840 – 1842 navštevoval Evanjelické lýceum v Bratislave. Svoje vzdelanie ukončil štúdiom  práva na 

Evanjelickom kolégiu v Prešove. Advokátske skúšky zloţil v Pešti v roku 1846.
14

 Do zloţenia 

advokátskych skúšok pracoval ako koncipient v Rimavskej Sobote, Tisovci a v Pešti. Svoje povolanie 

sa snaţil vykonávať v rodnom kraji. Vládne kruhy ho dvakrát oddelili od slovenského prostredia, 

presunutím do Veľkého Kálova (1859) a Debrecínu (1865). Obdobnú situáciu zaţil aj v Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania, keď bol zbavený funkcie zborového dozorcu.
15

    

 

Profil osobnosti  

      Pre pochopenie rozmeru osobnosti Š. M. Daxnera je dôleţité uviesť jeho niektoré povahové 

črty. Charakteristickú osobnostnú črtu  Š. M. Daxnera vystihovalo jeho druhé meno Marko po 

srbskom hrdinovi, ktoré si osvojil na radu priateľov a malo vyjadrovať jeho bojovnú povahu.
16

  Túto 

povahovú črtu dokumentujú postoje a reakcie Daxnera v rôznych ţivotných situáciách. Na ilustráciu 

uvediem niekoľko príkladov z revolučného roku 1848.  

Pri prípravách celonárodného mikulášskeho podujatia v máji 1848, keď bol upozornený, ţe za 

svoju činnosť môţe skončiť na šibenici, odpovedal, ţe ho ţivého neobesia.
17

  Nebojácnosť 

a statočnosť  prejavil v súvislosti s obranou Hurbanovho letáka „Bratia Slováci“, ktorý rozširoval 

v svojom okolí. Stoličná vrchnosť obvinila Daxnera za poburovanie. V svojej písomnej obrane sa 

zameral viac na obranu obsahu letáka ako na obranu vlastnej osoby.
18

  Obdiv a uznanie si zaslúţi tieţ 

obsah listu z plešiveckého väzenia, kde čakal na vykonanie rozsudku smrti. List určil učiteľom 

                                                
10 Slovenský biografický slovník I. Matica Slovenská, Martin 1986, s. 451. 
11 BOKES, F. Štefan Marko Daxner. In: V sluţbe národa. Bratislava 1958, s. 12. 
12 PETRÍK, B. C. d., s. 76, 153. 
13 Slovenský biografický slovník I. C. d., s. 452. 
14 Slovenský biografický slovník I. C. d., s. 452. 
15 HAJKO, D. C. d., s. 12, 13. 
16 BOKES, F. C. d., s.12. 
17 Tamţe, s.17. 
18 Tamţe, s. 18. 
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a priateľom a napriek tomu, ţe bol odsúdený na smrť, zamýšľal sa v ňom nad koncepciou vzdelávania 

detí.
19

  

      Na svojich pôsobiskách (v svojich činnostiach a aktivitách) vystupoval Daxner ako demokrat, 

národný právnik pevne zakotvený v realite. Podľa filozofa D. Hajka bol Daxner viac  realistický muţ 

akcie neţ čistý teoretik, pragmatický publicista neţ literát, napriek tomu, ţe všetky jeho právnické 

a politické počiny niesli pečať veľkej erudovanosti.
20

 Z tejto charakteristiky vyplýva, ţe pre poznanie 

jeho osobnosti, je dôleţité uviesť aspoň stručne tie konkrétne Daxnerove politické a organizačné 

aktivity v národnom hnutí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich kultúrnych dejín.  

 

Politické a organizačné aktivity  

       Daxner sa začal národne aktivizovať uţ počas štúdií. Na bratislavskom lýceu sa stal členom 

štúrovskej druţiny, zaloţil študentský humoristický časopis Buben, písal balady a drobné prózy. Počas 

štúdií v Prešove oţivil činnosť Spolku slovenskej mládeţe. Po skončení štúdií sa angaţoval za 

hospodárske, vzdelanostné a sociálne povznesenie rodného Tisovca. Zúčastnil sa na zakladaní Spolku 

triezvosti, kniţnice, nedeľnej školy a sporiteľne. V roku 1846 bol v Tisovci zaloţený Hospodársky 

spolok, ktorému Daxner do roku 1848 predsedal. V roku 1847 jeho aktivity prerástli miestny rámec 

Tisovca, stal sa členom prvej celonárodnej ustanovizne Tatrín.
21

 Koncom tohto roka, v čase zasadnutia 

uhorského snemu vypracoval podklad petičnej akcie, ktorá  obsahovala poţiadavky: zrušenie 

poddanstva, zavedenie ľudového zastupiteľstva, povýšenie reči ľudu na úradnú reč v stoliciach. Po 

zozbieraní podpisov mala byť petícia predloţená uhorskému snemu. Po prijatí marcových zákonov 

v roku 1848 (zrušenie poddanstva) sa stala táto petícia zbytočná.
22

   

        Vypuknutie revolúcie v marci 1848 odštartovalo naplno politickú a organizátorskú činnosť 

Daxnera, ktorou od začiatku upozorňoval na seba nepriateľov slovenského národného hnutia. Na 

zhromaţdení v Rimavskej Sobote dňa 1. 5. 1848 sa kriticky postavil k marcovým zákonom, ktoré boli 

vyhlásené zhromaţdenému ľudu. Zhromaţdenie tvorilo najmä slovenské obyvateľstvo. V svojom 

príhovore Daxner okrem radosti nad zrušením poddanstva, vyslovil nespokojnosť nad tým, ţe 

zákonodarstvo nezavedením slovenčiny ako úradnej reči „urobilo ľud slovenský i hluchým i nemým 

z ohľadu najkrajšieho politického práva, to jest z ohľadu účastenstva v samospráve stoličnej.“
23

  

        Daxner inicioval a čiastočne organizoval národné zhromaţdenie v Liptovskom Mikuláši, na 

ktorom dňa 10. mája 1848 prijali jeho účastníci celonárodný revolučný program - Ţiadosti 

slovenského národa. Zásluhou Daxnera tieto obsahovali popri národných poţiadavkách aj poţiadavky 

sociálne.
24

  

        Zloţitosť situácie v celej monarchii a najmä v Uhorsku, postoje predstaviteľov maďarskej 

revolúcie k slovenskému hnutiu zahnali predstaviteľov slovenského národného hnutia na stranu 

Viedne. Za aktivity v národnom hnutí, ktoré vyvíjal Daxner spolu s Jánom Franciscim a Bakulinym  

v Gemersko–malohontskej a Zvolenskej stolici, bol zatknutý. Štatariálny súd v Plešivci odsúdil 

všetkých troch na trest smrti. Ţupný súd zmenil rozsudok na tri mesiace väzenia.V januári 1849 ich 

                                                
19 BOKES, F. C. d., s. 16. 
20 HAJKO, D. C. d., s.  12. 
21 Slovenský biografický slovník I. C. d., s. 452. 
22 DAXNER, Š. M. Vlastný ţivotopis. In V sluţbe Národa. C. d., s. 85. 
23 Tamţe, s. 85. 
24 Slovenský biografický slovník I. C. d., s. 452. 
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vyslobodili z väzenia cisárske vojská.
 25

   V roku 1849 pôsobil Daxner ako kapitán slovenského 

dobrovoľníckeho zboru, ktorý bol v novembri rozpustený. 

        Napriek tomu ţe,  po poráţke maďarskej revolúcie bola politická aktivita Daxnera  

pacifikovaná vládnymi kruhmi, neprestal presadzovať záujmy slovenského ľudu. Zaslúţil sa 

o otvorenie nových poštových staníc v slovenských obciach – mestách v Tisovci, Rimavskom 

Brezove, Revúcej a Jelšave. Zriadením pôšt sa zlepšila aj kvalita ciest do týchto obcí. 

V komunikáciách videl Daxner  základ priemyselného rozvoja obcí. Vypracoval tieţ návrh na 

komunikáciu – spojnicu rimavskej doliny s dolinou Váhu. Vyvinul snahu o zaloţenie slovenského 

evanjelického gymnázia, tento pokus však stroskotal. Svoju funkciu v správe ţupy vyuţíval na 

presadzovanie slovenčiny do úradov a škôl.
26

   

        Za tieto aktivity sa dostal do sporov so stoličným súdom a okresnými úradmi. Nakoniec v roku 

1859 bol preloţený do Veľkého Kálova, kde vypracoval spis „Hlas zo Slovenska.“ V ňom podal obraz  

o postavení Slovákov v Uhorsku a hlavné zásady riešenia národnostnej otázky.
27

 Daxnerov prejav bol 

protifeudálny a demokratický.  

      Jeho názory vyvolali na jar 1861 hnutie za riešenie národnostnej otázky v Uhorsku. V hnutí 

hral Daxner úlohu organizátora a politika. Svoje stanoviská, analýzy problémov objasňoval a 

vyjadroval v článkoch, ktoré vychádzali v Pešťbudínskych vedomostiach. Z Veľkého Kálova inicioval 

zvolanie národného zhromaţdenia, ktoré sa zišlo dňa 6. 6. 1861 v Martine. Predloţil na ňom koncept 

poţiadaviek, ktorý predstavil zhromaţdeniu ako výsledok svojho zmýšľania a zmýšľania obyvateľov 

mestečka Tisovec. Daxnerov návrh mal viacerých oponentov najmä z radov šľachty (M. Sentiváni,  J. 

Jušt, J. Révai), ale v záujme  spoločného postupu pristúpil na kompromisy. Zhromaţdenie schválilo 

dokument „Memorandum národa slovenského.“ Bolo skoncipované na základe rešpektovania 

celistvosti Uhorska, prirodzeného práva národov a národnej rovnoprávnosti. Hlavnými poţiadavkami 

bolo uznanie osobitosti slovenského národa a jeho jazyka, vytvorenie Okolia slovenského.  Daxner sa 

stal členom delegácie, ktorá predloţila Memorandum uhorskému snemu.
28

 Cesta slovenskej delegácie 

do Pešti bola neúspešná.  

        Koncom roka 1861 bol Daxner menovaný za druhého podţupana  Gemersko-malohontskej 

ţupy. Zamestnanie mu poskytovalo príleţitosť, vydobyť čo najviac pozícií pre národnú vec. Vrátil sa 

k svojim starším nedokončeným projektom. Opäť vyvíjal snahu pouţívať slovenčinu pri úradných 

rokovaniach v slovenských a zmiešaných ţupách. V roku 1862 vydal nariadenie pre podriadené 

stoličné úrady, aby pri úradných rokovaniach pouţívali reč stránok. Daxnerova jazyková úprava 

vyvolala odpor u stoličných úradníkov, preto ju kráľovský komisár zrušil. Obnovil svoj obľúbený 

projekt stavby cesty spájajúcej Gemer  s Pohroním a Povaţím. Komunikácie povaţoval nielen za 

základ hospodárskeho pozdvihnutia Gemeru (lepšie vyuţitie prírodného bohatstva), ale aj v spojenom 

území  s komunikáciami predpoklad rozvoja slovenského priemyslu.
29

 

V roku 1865 kandidoval Daxner do uhorského snemu. V svojom volebnom programe mal 

popri národných poţiadavkách zakomponované ďalšie poţiadavky:  revíziu zákona o zrušení 

poddanstva, demokratické riešenie roľníckej otázky, reformu ţupného zriadenia, zavedenie 

všeobecného a rovného volebného práva. 
30

 

                                                
25 Tamţe. 
26 DAXNER, Š. M. Vlastný ţivotopis. In V sluţbe národa. C. d., s. 95-97. 
27 Tamţe, s. 97. 
28 BOKES, F. C. d.: s. 45 – 48. 
29 Tamţe, s. 50. 
30 Tamţe, s. 53. 
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        Vládne kruhy reagovali na Daxnerove aktivity jeho preloţením v roku 1865 do Debrecína. 

Odtiaľto zasahoval publicisticky do politických zápasov, polemizoval s príslušníkmi Novej školy, 

ktorí odmietali  Memorandum, najmä jeho základnú poţiadavku  – označenie hraníc „Okolia“.  

Daxner bránil memorandové poţiadavky a nekompromisne vystúpil proti zásahom do tohto prvého 

politického programu slovenského národa:  

„Memorandum je majetok národa. Ono je prvým ozvaním sa. Kto má právo, čo len litery meniť 

v ňom? Jedine národ. Ktokoľvek iný dotýka sa ho, nepovolanou rukou siaha do práv národa.“
31

   

        V rokoch 1871 - 1872 sa uskutočnila nová organizácia súdnictva. Daxner sa uchádzal o miesto 

tabulárneho sudcu v Revúcej. Jeho ţiadosť bola zamietnutá, preto sa rozhodol opustiť sudcovský úrad 

a vrátiť sa do Tisovca, kde pokračoval v úsilí o záchranu Matice slovenskej a patronátnych gymnázií, 

nemohol však zabrániť ich likvidácii.  

V nasledujúcich rokoch  nastala stagnácia slovenského politického ţivota. V zmenených 

politických pomeroch sa Daxner uţ  politicky nedokázal angaţovať.  

 

Štefan Marko Daxner a prvé slovenské gymnázium v Revúcej 

        Výraznou srdcovou aktivitou Daxnera v duchovnej oblasti nášho národa  bolo zriadenie prvého 

slovenského gymnázia. Daxner vyuţil priaznivé pomery po roku 1861 a inicioval zriadenie prvého 

slovenského gymnázia v Revúcej. Týmto krokom sa prihlásil nielen k Lutherovým reformačným 

zásadám, ale aj ich naplneniu v období silnejúceho maďarizačného tlaku.   

           Zriaďovanie evanjelických škôl sa stalo sprievodným znakom reformácie uţ od začiatku jej 

šírenia v Uhorsku. Tam, kde vznikol evanjelický cirkevný zbor, bola zriadená aj škola.  Organizáciu 

evanjelických škôl, obsah výučby usmerňovali školské poriadky. U nás sa najskôr pouţívali nemecké 

školské poriadky napríklad wittenberský, saský, vroclavský, neskôr si školy zostavovali vlastné. Prvý 

zostavil Leonard Stőckel v Bardejove.
32

  

        Evanjelické školy sa v čase šírenia reformácie delili: na elementárne triviálne školy na 

dedinách, viactriedne mestské školy a šľachtické. Šľachtici, ktorí sa stali horlivými stúpencami 

Lutherovho učenia, zriaďovali a podporovali školy vo svojich sídlach. Ich ţiaci sa stali významnými 

dejateľmi v cirkvi a svojou tvorbou zaujímali dôleţité miesto v našich kultúrnych dejinách.
33

   

V dejinách slovenského školstva má nezastupiteľné miesto zaloţenie prvého slovenského 

evanjelického gymnázia  v Revúcej.  Bola to jediná stredná škola do vzniku ČSR (1918), ktorá bola 

zriadená na území dnešného Slovenska. Na evanjelickom gymnáziu v Revúcej sa prvýkrát vyučovalo 

a maturovalo v slovenčine. 

         Zaloţenie evanjelického gymnázia v Revúcej nebolo náhodné.  Bolo výsledkom snáh 

slovenských národovcov, ktorí pôsobili v Gemeri a Malohonte. Túto societu slovenských národovcov 

tvorili prevaţne evanjelickí kňazi a učitelia. Tento región bol ich rodiskom, alebo tu preţili prevaţnú 

časť svojho tvorivého ţivota.  

            S ideou zaloţenia slovenského evanjelického gymnázia prišiel Štefan Marko Daxner, ktorý 

chcel zaloţiť slovenské gymnázium najskôr v mieste svojho rodiska v Tisovci. Daxnerovu myšlienku 

nakoniec zrealizoval evanjelický cirkevný zbor v Revúcej.
34

 Návrh zriadenia slovenského 

evanjelického gymnázia prijalo najskôr presbyterstvo cirkevného zboru v Revúcej (23. 2. 1862). 
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Zborový konvent dňa 23. 2. 1862 tento návrh schválil a nakoniec seniorálny konvent v Dobšinej (6. 5. 

1862) potvrdil zriadenie prvého slovenského evanjelického gymnázia.
 35

   

            Slovenské evanjelické gymnázium bolo otvorené dňa 16. 9. 1862. V prenajatom dome na 

Novej ulici v Revúcej boli zriadené dve triedy. Od samotného začiatku zaloţenia gymnázia bola jeho 

činnosť financovaná z darov  a zbierok. Bezpečný chod gymnázia zabezpečoval jeho štatút 

(Ústrojnosť gymnázia).
 36

   

 

Štatút prvého slovenského gymnázia 

           V úvode sa zakladatelia gymnázia prihlásili k reformačnej zásade, ktorá kaţdému národu dala 

právo vzdelávať sa „ najprimeranejším prostredkom materinskej reči“. V tejto zásade bol zakotvený 

aj jeho cieľ a úloha  „Cieľ slovenského evanjelického Gymnázia Veľkorevúckeho je prostredkom 

vyučovacej reči slovenskej vychovávať v duchu evanjelického augšburského vierovyznania vzdelancov, 

ktorí by na dedičskej roli cirkevnej a národnej, ako spôsobní, ochotní a verní delníci vystúpili.“  Takto 

ponímaní cieľ gymnázia umoţňoval deťom drobného slovenského ľudu tu získať vzdelanie v rodnej 

reči.
 37

   

            Správa gymnázia bola zaloţená na demokratických princípoch všeobecne platných 

v evanjelickej cirkvi. To znamená, ţe riadenie gymnázia sa nesústredilo do rúk jednotlivcov, ale jeho 

chod zabezpečoval konvent („Patronátsky konvent“).  Členov konventu tvorili zakladatelia a 

darcovia. Zakladateľom gymnázia sa stal kaţdý evanjelik, ktorý vloţil ročne najmenej 200zl. do 

pokladnice gymnázia.  Podobne sa mohli stať jeho zakladateľmi aj spoločnosti („mravné telesá“), 

ktoré najmenej 100zl. ročne odviedli do gymnaziálnej pokladnice. Za podporovateľa – dobrodinca sa 

povaţoval kaţdý, kto prispel na gymnázium finančným príspevkom  („obetou“) v akejkoľvek výške. 

Kaţdý člen konventu mal poradný hlas, ale rozhodný hlas mali zakladatelia gymnázia. Konvent riadil 

gymnázium z časti bezprostredne a z časti prostredníctvom volených dozorcov, správneho 

gymnaziálneho výboru a správcu školy. Do okruhu bezprostrednej správy gymnázia konventom patrila 

najmä voľba dozorcov, gymnaziálneho výboru, pokladníka, správcu školy a prijímanie nových 

zakladateľov.
 38

     

            Štatút gymnázia podrobne určil všetkých funkcionárov, pracovníkov gymnázia a ich 

kompetencie. Hlavným reprezentantom gymnázia bol hlavný dozorca. On podpisoval za konvent a tieţ 

za gymnázium všetky úradné písomnosti.  Hlavného dozorcu zastupoval v jeho neprítomnosti miestny 

dozorca. Bezprostredná  správa gymnázia, to je vyučovanie a disciplína, patrila do kompetencie 

správcu.  

Hlavným dozorcom gymnázia bol v rokoch  1862 – 1868, 1872 -1874 Štefan Marko Daxner. 

Spolu s manţelkou ho neustále finančne a materiálne podporoval. Na základe ministerského rozkazu 

č. 1197 z 24. augusta 1874  bolo prvé slovenské gymnázium rozpustené. Zatvorenie gymnázia sa ho 

bolestne dotklo.
 39

     

 

 Literárna a publicistická tvorba 
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        Ťaţisko Daxnerovej literárnej tvorby  spočíva v publicistike. Daxner v svojich ţivotopisných, 

politických článkoch a právnických koncepciách vyuţíval poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudol 

svojou organizátorskou a politickou prácou. Vyjadroval v nich špecifiká politického, národného a 

kultúrneho ţivota v Uhorsku v 19. storočí.  

Daxnerove práce sú odzrkadlením jeho organizátorského úsilia za sebarealizáciu slovenského 

národa. Jeho publicistická tvorba mala charakter politických, právnických, etických 

a sociálnofilozofických úvah. Poskytuje nám o Daxnerovi obraz bojovníka za práva slovenského 

národa, demokrata, ktorý ţiadal uplatňovanie princípov slobody, bratstva a rovnosti. Zároveň sa v nej 

Daxner profiloval ako zástanca riešenia otázok - z hľadiska vývinu slovenského národného 

spoločenstva a súčasne aj z hľadiska rozvoja ľudskej spoločnosti. Centrálnym pojmom jeho úvah sa 

stal pojem národa.
40

 Daxner v svojich všeobecných úvahách o národe vrátane úvah o slovenskom 

národe preukazoval rozhľadenosť a vedomosti v rôznych oblastiach vtedajšieho spoločenského ţivota. 

V svojich úvahách sa tieţ prezentoval ako znalec francúzskej revolúcie. 

      Daxner povaţoval národnosť za hlavnú myšlienku svojej doby.  Na otázku „Čo je 

národnosť?“ odpovedal svojou definíciou tohto fenoménu: „seba povedomý život národa. A v tomto 

zmysle rozumná národnosť je idea nová, ktorá vlastne len teraz stala sa hlavným faktorom života 

občianskeho a vzťahov medzinárodných. Svet starý nemal národnosti.“ 
41

 Vznik tejto „novej idei“  

dával do súvisu s francúzskou revolúciou, ktorá nastolila princíp slobody, rovnosti a bratstva. Obsah 

tohto princípu Daxner nehodnotil ako nový, pretoţe ho obsahuje Nová zmluva: „miluj blíţneho svojho 

ako seba samého.“ Zásluha francúzskej revolúcie spočívala v tom, ţe tieto princípy kresťanstva 

preniesla na štát.
42

   

Daxner  chápal otázku národa a vlastenectva neoddelene v spojitosti s problémami sociálnymi 

a mravnými. Riešenie národnostnej otázky  nehľadal vo vyostrovaní vzájomných konfliktoch, ale 

vzájomnej dohode.
43

 Podľa Daxnera riešenie národnej otázky v Uhorsku bolo obnovenie tisícletých 

príhovorov, obnovenie sociálneho kontraktu medzi rozličnými národmi, bývajúcimi na území 

dnešného Slovenska.  

Daxnerovi v podstate išlo, aby sa v Uhorsku zaviedli demokratické zásady  spoločenského 

usporiadania a vnútroštátnych vzťahov, ktorých základy a zdôvodnenie Daxner nachádzal 

v prirodzenom práve.
44

  

       V svojich článkoch uverejnených v Pešťbudínskych vedomostiach v roku 1861 zdôrazňoval 

Daxner, ţe Slováci sú osobitným národom práve tak ako Maďari. Radil budovať  uhorskú ústavu na 

prirodzenom základe podľa zásad zdravého rozumu a rozumnej politiky. Pri uplatňovaní tohto 

princípu sa mala Slovenská otázka uznať v priestore, ktorý slovenský národ obýval a zaujímal. Na 

základe národopisnej čiary sa malo toto územie s názvom Hornouhorský dištrikt ohraničiť. Tieto 

názory Daxner prezentoval aj v návrhu memoranda. Proti námietkam, voči jeho predstave riešenia 

národnej rovnoprávnosti národov ţijúcich v Uhorsku, argumentoval, ţe Uhorsko bez uskutočnenia 

národnostnej rovnoprávnosti, nemá stály základ a jednotu.
45

 Odporcom svojich názorov zdôrazňoval, 
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aby sa neuplatňovala len rovnoprávnosť jednotlivcov pred zákonom, ale uznali aj rovnoprávnosť 

národov a národnostných skupín.
46

  

   Význam Daxnerovej politickej publicistickej tvorby spočíval v hľadaní moţností rozvoja 

slovenského národa. Je prejavom popredného predstaviteľa slovenského národného hnutia, 

evanjelickej osobnosti, ktorá sa svojimi historickými a svetonázorovými aspektmi zaradila v dejinách 

slovenskej literatúry na popredné miesto svojho druhu. 
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