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Slovo na úvod

Ťažiskom predloženej publikácie sú prílohy obsahujúce výber už uverejne-
ných štúdií, z ktorých sa niektoré mierne doplnili o neskôr zistené údaje, alebo 
text niektorých bol miestami skrátený.

Dôležitou súčasťou štúdií je pramenná dokumentácia príslušných výkla-
dov, o ktorú sa opiera zhrnujúca úvodná časť práce.

Inšpirujúcim podnetom pri formulovaní názvu tejto knihy bola nie tak 
dávno prebiehajúca mediálne organizovaná kampaň proti označovaniu Slo-
vákov žijúcich v staršom období svojho historického vývinu spojením starí 
Slováci. Táto ako na povel prudko vzplanutá kampaň v tlačových orgánoch 
vychádzajúcich na Slovensku v slovenskom jazyku prekvapila svojou agresi-
vitou, častou  bulvárnosťou sprevádzanou primitívnosťou „argumentácie.“

Oveľa znepokojujúcejšia je však skutočnosť, že táto kampaň je akýmsi 
ideovo-politickým (?) oživením starej vykonštruovanej predstavy o bezdejin-
nosti Slovákov – národa bez vlastnej historickej minulosti, a teda bez nároku na 
vlastnú budúcnosť. Je to prekvapujúce aj preto, že táto predstava, vykonštru-
ovaná v maďarskej historiografii, sa nedala vedecky podoprieť ani pri svojom
zrode v 19. storočí, tým menej teda dnes, keď jej absurdnosť je po všetkých 
serióznych jazykovedných, historických, archeologických a iných vedeckých 
výskumoch nespochybniteľne očividná, patrí do arzenálu tých najšovinistic-
kejších iredentistov. Znepokojujúca je v tomto kontexte aj skutočnosť, že sa 
kampaň proti starým Slovákom tak masívne a vehementne prezentuje sloven-
skej verejnosti na Slovensku.

Som presvedčený o tom, že nijaká, čo ako mocne diktovaná a mediál-
ne propagandisticko-primitivisticky bezkonkurenčne omieľaná „prevýchova“ 
Slovákov stroskotá na serióznej vede, ktorá už zreteľne dokázala aspoň takú 
historickú hĺbku, starobylosť neprerušeného historického vývinu Slovákov, 
akou prešli naši susedia na západe, severe i juhu. Verím, že z rovnakého dô-
vodu nemôžu spochybniť hĺbku slovenskej starobylosti ani preveľmi „vlaste-
neckí“ tzv. alternatívni vykladači, domáhajúci sa  uplatnenia svojho práva na 
názor opovrhujúci akoukoľvek „tradičnou“ vedou. Ani tie alternatívne názory 
nemajú totiž s vedou nič spoločné.

Ján Doruľa


