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Meruôsme roky

Foriem domáhania sa slobody, práv, svojbytnosti pre národ je mnoho. V pamäti 
však ako prvé vojenské vystúpenie slovenského národa zostáva to z rokov meru-
ôsmych, označované ako Slovenské povstanie 1848/49. Je považované za prvé 
politické vystúpenie slovenského ľudu v jeho novodobej histórii. Predstavuje za-
čiatok procesu, do ktorého slovenský ľud vkladal nádeje na zlepšenie svojho po-
stavenia, zrovnoprávnenie a osamostatnenia.
V  tejto revolučnej etape zohrala svoju dejinnú rolu i  Senica s  neďalekým Hlbo-
kým, kde pôsobil evanjelický farár Jozef Miloslav Hurban. 
170. výročie udalostí meruôsmych rokov si pripomíname spomienkovými osla-
vami, akadémiou, vernisážou i pietnymi aktmi pri pamätníkoch mučeníkov.
Oživenie dejinných medzníkov, nezabudnuteľné činy odohrávajúce sa aj v blíz-
kosti nášho mesta v polovici 19. storočia nech sú pre nás poučením, ale i opráv-
nenou pýchou, že slovenský národ sa chcel vyčleniť ako samostatný, plnohod-
notný s cieľom vstúpiť do rodiny vyspelých európskych národov. Tu boli položené 
základy dnešnej štátnosti, naplnenej až v roku 1993. 
Poskytnutím dostatkov faktov o udalostiach rokov 1848/49 chceme súčasníkom 
umožniť poznanie historickej pravdy, pochopiť, že slovenské dejiny sú naplnené 
podnetnými udalosťami, ktoré nás oprávňujú k hrdosti. 
 

Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta Senica
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Vážené dámy, vážení páni,

Senica a širší región Záhoria boli jedným z centier udalostí rokov 1848-1849. Me-
ruôsme roky sú obdobím, v ktorom sa aj Slovensko zapojilo do európskeho prúdu 
národnej emancipácie a organizovaným ozbrojeným vystúpením sa postavilo za 
svoje sociálne a národné práva. 
Za mimoriadne zložitých okolností, uprostred reakčného vládneho režimu a sil-
nejúceho asimilačného útlaku vzniká 16. septembra 1848 vo Viedni Slovenská 
národná rada, aby tri dni nato na veľkom zhromaždení na Myjave vypovedala 
neposlušnosť uhorskej vláde a vyzvala Slovákov do národného povstania. Spus-
tila sa tak lavína udalostí, ktorých odkaz pretrval až do súčasnosti a nepochybne 
pretrvá aj ponad súčasné dni. Povstanie bolo potlačené a mnohí jeho účastníci 
popravení. Za všetkých si spomeňme dôverníka J. M. Hurbana čáčovského rich-
tára Martina Bartoňa. Avšak pre národné povedomie, ale aj pre široké európske 
okolie, zanechalo povstanie jasný signál - so Slovenskom je nutné počítať, Slováci 
majú o svojej budúcnosti svoje vlastné predstavy.
Nešlo o prázdne deklarácie, nešlo, ako by sme dnes možno povedali, o politický 
marketing. Ozbrojené vystúpenie Slovákov bolo aktom obety a bezpodmieneč-
ného nasadenia dobrovoľníkov za idey národnej a  sociálnej spravodlivosti, za 
dôstojnú národnú budúcnosť. Dnes, s odstupom 170 rokov, môžeme len s vďakou 
oceniť, aký mimoriadny formujúci význam predstavujú udalosti meruôsmych ro-
kov pre ďalšie osudy Slovenska. Sloboda totiž nie je samozrejmosť. Ľ. Štúr, J. M. 
Hurban či M. M. Hodža snívali svoj veľký sen o budúcnosti Slovenska, ktorý ešte 
aj dnes má potenciál, ak sa začítate do niektorých ich textov, oduševniť a zapáliť 
pre verejnú činnosť, pre dielo na slovenskej postati.
Žijeme zložité a rýchle časy. Vážme si, že dnes je Slovensko v pozícii, o akom títo 
velikáni našich dejín naozaj nielen snívali. Slovensko je dnes rovnoprávnym a reš-
pektovaným členom európskej rodiny národov, sme súčasťou organizácií, ktoré 
združujú najvyspelejšie krajiny sveta a je plne v našich rukách, ako so svojou bu-
dúcnosťou naložíme. Nie je to samozrejmosť, sme len zatiaľ posledným ohniv-
kom dlhej reťaze skutkov a úsilia mnohých, ktorí nám predchádzali. 
Vážené dámy, vážení páni, od udalostí meruôsmych rokov ubehlo už 170 rokov. 
Som veľmi rád, že prostredníctvom odhalenia renovovaného Pomníka poprave-
ných 1848, ale aj prostredníctvom vernisáže, slávnostnej akadémie či výstavy si 
tieto udalosti dôstojne pripomenieme aj u nás na Záhorí.

Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 
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V  tomto roku 2018 si v  septembri 
a októbri s úctou a pietou pripomína-
me okrúhle 170. výročie Slovenského 
povstania meruôsmych rokov, odo-
hrávajúceho sa vo veľkej miere práve 
na Záhorí a myjavských kopaniciach. 
Pri tejto nevšednej, jubilejnej príle-
žitosti bol v  minulom a  tomto roku 
2018 renovovaný aj Pomník popra-
vených 1848 v poli na Horných Suro-
vinách pri Senici.

Na tomto mieste boli svojho času 
popravení štyria účastníci pamätné-
ho Slovenského povstania meruô-
smych rokov: najprv 13. októbra čá-
čovský richtár a   Hurbanov dôverník 
v povstaní Martin Bartoň a bojovník 
v  povstaní Vojtech Bemert (Pimert) 
z Moravy a potom neskôr, 18. októbra 
1848 bojovník v  povstaní František 
Kapitáň z  Moravy a   mlynár Pavol 
Svatík z Koválovca, rozširovateľ revo-
lučných proklamácií. Tridsaťsedem 
týždňov tu ležali zahrabaní v  zemi 
pri šibenici, kým ich s náležitou pie-
tou pochovali na senickom cintoríne 
v nasledujúcom roku v júli 1849. 

V  tohtoročnom programe spo-
mienkových slávností 170. výročia 

Slovenského povstania meruôsmych 
rokov v  Senici spojených s  odhale-
ním Pomníka popravených 1848 dňa 
12. októbra 2018 bola najprv doobe-
da otvorená výstava Jozef Miloslav 
Hurban a  hurbanovské povstanie 
vo výtvarnom umení, inštalovaná 
v  senickom Dome kultúry. Potom 
nasledovala slávnostná akadémia 
s  prednáškami Meruôsme roky na 
Záhorí, Martin Bartoň – čáčovský 
richtár s kultúrnym programom ZUŠ 
Senica. 

Po obede sa uskutočnilo odhale-
nie renovovaného Pomníka popra-
vených 1848 v  poli na Horných Su-
rovinách. Po úvodnom prestrihnutí 
pásky, položení vencov k  pomníku 
za účasti Čestnej stráže Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky odzne-
li slávnostné príhovory primátora 
mesta Branislava Grimma a predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja Jo-
zefa Viskupiča. 

Celé jubilejné podujatie uzatvára-
la 12. októbra spomienková slávnosť 
na senickom cintoríne opäť s  prího-
vormi primátora mesta a  predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja 

ÚVOD
Štefan Zajíček 
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spolu s duchovným slovom senické-
ho evanjelického farára Jozefa Šefčí-
ka. V Záhorskom osvetovom stredis-
ku bola otvorená výstava Meruôsme 
roky u nás. Na druhý deň 13. októbra 
2018 bola v  mestskej časti Čáčov 
usporiadaná Spomienka na Martina 
Bartoňa v evanjelickom kostole a pri 
Pamätníku Martina Bartoňa. 

Cieľom predkladanej publikácie je 
priblížiť v  slovenských novodobých 
dejinách významné obdobie povsta-
nia meruôsmych rokov od celkového 
prehľadu udalostí v príspevkoch Me-
ruôsme roky na Záhorí od Richarda 
Dršku cez Ťaženie na Senicu od Miku-
láša Dohnányho, Martina Bartoňa od 
Štefana Mocku s  časťou rodokmeňa 

Martina Bartoňa od Slavomíra Bučá-
ka končiac príspevkami Renovácia 
Pomníka popravených 1848 od Vie-
ry Baroškovej a Slovenské povstanie 
meruôsmych rokov vo výtvarnom 
umení od Štefana Zajíčka. 

Úprimne veríme, že obnovený 
Pomník popravených 1848 na Hor-
ných Surovinách v Senici bude slúžiť 
svojmu ušľachtilému poslaniu a  cie-
ľu zachovania trvalej pripomienky 
statočného boja jeho neohrozených 
aktérov proti národnému bezpráviu 
a  útlaku v  pamätných revolučných 
rokoch 1848 – 1849 u nás. 

Janko Alexy
Slovenskí dobrovolníci v boji 

(Hurbanovo vojsko 1849) 
Pastel, papier, 40. roky
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Vojenské a politické akcie Slovenské-
ho povstania 1848 – 49 neboli izo-
lovanými výbuchmi nespokojnosti 
slovenského ľudu, ale nadväzovali 
na revolučné vrenie, ktoré zachvátilo 
celú Európu. 

Dôležitá pri presadzovaní sloven-
ských záujmov v rámci Rakúskej ríše 
bola spolupráca aj s  ostatnými slo-
vanskými národmi, najmä Čechmi, 
Chorvátmi a  Srbmi, ktorí sa nachá-
dzali v  lepšej východiskovej pozícii 
a  boli na vyššom stupni národného 
uvedomenia sa. Na druhej strane 
v  rámci Uhorska bolo riešenie slo-
venskej otázky poznačené rozporom 
s  predstaviteľmi Maďarov, ktorí si 
vzhľadom na historický vývoj uzurpo-
vali právo vystupovať v mene celého 
Uhorska, pričom však nerešpektovali, 
ba priam potláčali národno-emanci-
pačné hnutia ostatných uhorských 
národov. Ukázalo sa to už prakticky 
na počiatku revolúcie (v Pešti vypukla 
15. marca), keď sa slovenský ľud, sa-
mozrejme pod vedením popredných 
národovcov začal dožadovať prizna-
nia istých národnostných práv a úpl-
ného doriešenia poddanskej otázky. 
Pre oblasť horného, tzv. Nitrianskeho 

Záhoria, ktoré zahŕňalo územie na 
sever od rieky Myjavy a celú kopani-
čiarsku oblasť bolo v  tomto zmysle 
smerodajným ľudové zhromaždenie, 
ktoré sa zišlo dňa 28. apríla zo širo-
kého okolia – od Šaštína, po Vrbovce 
a Myjavu na Brezovej. Hlavným reční-
kom na zhromaždení bol evanjelický 
farár z Hlbokého Jozef Miloslav Hur-
ban, ktorý má aj najväčšiu zásluhu 
na tom, že asi 3 000 zhromaždených 
s  nadšením prijalo tzv. Žiadosti slo-
venského národa v stolici Nitrianskej 
pozostávajúce z 10 bodov.

Dokument bol zverený zástup-
com obcí Hlboké a Vrbovce – Ľudo-
vítovi Šulekovi a  Danielovi Bórikovi. 
Títo, ktorí boli zatknutí a  uväznení, 
keď sa ho pokúsili 8. mája predložiť 
v  Nitre stoličnému ľudovému zhro-
maždeniu.

Popri týchto vcelku oprávnených 
požiadavkách však vo viacerých 
sídlach na Záhorí vzniklo živelné 
spontánne hnutie namierené tak 
proti bývalým zemepánom, ako i rôz-
nym úžerníkom a obchodníkom, kto-
ré bolo odrazom napätých pomerov 
v krajine. 30. apríla sa v Šaštíne obja-
vil dosť ostrý protižidovský spis, ktorý 

MERUÔSME ROKY NA ZÁHORÍ
Richard Drška
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vychádzal z dlhoročných nečestných 
praktík židovských obchodníkov. Šaš-
tínski obyvatelia, resp. muži sa im vy-
hrážali vypálením. V Skalici zasa Mok-
rohájčania kosili a  spásali mestské 
lúky, a keď 2. júla prišli vybrať mestskí 
hájnici od nich poplatok ako nájom, 
napadli ich srpmi a zobrali im pušky. 
Najväčšie nepokoje sa však odohrá-
vali na pálffyovských panstvách na 
južnom Záhorí, ktoré náležali do Bra-
tislavskej stolice a do ľudovej rebélie 
sa tu zapojilo okolo 20 dedín. Podne-

tom k tomu bola nedoriešená otázka 
zrušenia poplatkov od kopaníc a rôz-
nych zmluvných pozemkov. Stolica 
sem vyslala na ukľudnenie osobitnú 
komisiu, ľud ju však zahnal, vyrabo-
val domy palffyovských úradníkov 
a zabil niekoľkých panských hájnikov. 
Následne odrazili aj stotinu pešiakov 
a oddiel jazdy. 

Z  celoslovenského hľadiska boli 
samozrejme najdôležitejšie Žiadosti 
slovenského národa prijaté na pora-
de popredných národovcov u Hodžu 

Gustáv Mallý, Povstanie 1848. Olej, plátno, 1930 - 1950
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v  Liptovskom Sv. Mikuláši 11. mája 
1848, samozrejme opäť bez kladnej 
odozvy. Jediným výsledkom bolo 
vydanie zatykača na Štúra, Hurba-
na a  Hodžu, takže títo museli tajne 
opustiť Uhorsko. Hurban sa uchýlil 
na Moravu k  svojmu švagrovi Da-
nielovi Slobodovi, farárovi na Rusa-
ve. Okolie Hlbokého ako i  samotná 
hlbocká fara a Hurbanova žena bola 
medzitým neustále pod drobno-
hľadom maďarskej gardy zo Senice. 
Ešte zložitejší osud mal Ľudovít Štúr, 
ktorý sa síce bez väčších problémov 
dostal z Liptovského Sv. Mikuláša až 
do Modry k  bratovi, evanjelickému 
farárovi Karolovi. Dňa 28. mája však 
odtiaľto musel za dramatických okol-
ností, keď sa ho chystala mestská 
garda zatknúť, utiecť do hôr, kde sa 
uchýlil k mestskému horárovi Jánovi 
Veštíkovi. Ten ho v noci previedol cez 
Karpaty do Jablonového a  zveril ho 
tunajšiemu katolíckemu farárovi Já-
novi Galbavému, ktorý potom Štúra 
odviedol do Záhorskej Vsi a cez Mo-
ravu do Rakúska. 

Takáto politika maďarských libe-
rálno-šľachtických kruhov donútila 
slovenskú politickú reprezentáciu 
postupne k spolupráci s viedenským 
dvorom, ktorý prejavoval aspoň 
hmlistú ochotu riešiť aj postavenie 

Slovákov v  Uhorsku. Výrazom toh-
to politického prebudenia Slovákov 
bola snaha aj vojensky si zabezpečiť, 
či vynútiť isté práva, čoho výrazom 
boli tri dobrovoľnícke výpravy, ktoré 
viac-menej zasiahli všetky regióny 
slovenského územia; nutné je však 
zdôrazniť, že prvá z  nich prebehla 
ešte bez oficiálneho súhlasu vieden-
skej vlády.

JESENNÁ VÝPRAVA

Dňa 16. septembra 1848 vznikla vo 
Viedni SNR, zložená z  Jozefa Milo-
slava Hurbana, Ľudovíta Štúra a  Mi-
chala Miloslava Hodžu, ktorá začala 
následne organizovať dobrovoľnícky 
zbor s cieľom vojensky vystúpiť proti 
maďarskej vláde na strane cisára; ve-
lili mu Bedřich Bloudek, Bernard Ja-

Frantiček Draškovič 
Hľava ľudovíta Štúra  

Patinovaná sadra 
1958
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neček a František Zach. Už deň nato 
odišlo asi 500 dobrovoľníkov z Vied-
ne (Prátru) vlakom do Bzenca – Mo-
ravského Písku, tu sa pridalo ďalších 
150 mužov. Následne naložili výzbroj 
a proviant na pripravené vozy z My-
javy, Hlbokého, Vrboviec, ako i  naj-
até na Morave a  zamierili cez Veselí 
a Velkú nad Veličkou k uhorským hra-
niciam. Prekročili ich a večer 18. sep-
tembra dorazili na Myjavu, kde ich 
vítalo domáce, kopaničiarske obyva-
teľstvo, ktoré sa k zboru aj húfne pri-
dávalo. Nasledujúceho dňa sa konalo 
slávnostné Národné zhromaždenie, 
na ktorom vystúpil Hurban a po ňom 
Štúr. Ten deklaroval nezávislosť slo-
venského národa od Maďarov a  vy-
povedanie poslušnosti peštianskej 
vláde na čele s  grófom Ľudovítom 
Batthyányim. Zároveň bolo zvolené 

aj nové, slovenskej veci naklonené, 
predstavenstvo Myjavy.

Dňa 21. septembra sa SNR a dob-
rovoľníci presunuli na Brezovú a  ich 
počet sa zvýšil až na 6 000 mužov, 
zväčša však boli zle vyzbrojení. Roz-
delení boli do 8 riadnych stotín.

Medzitým robili slúžnovské a žup-
né úrady v  Nitre, Bratislave a  Tren-
číne ovládané Maďarmi potrebné 
vojenské opatrenia. Dňa 20. septem-
bra žiada hlavný župan Nitrianskej 
stolice barón Ján Jeszenák vojenskú 
pomoc od bratislavského župana 
grófa Jozefa Pálffyho, Jozefa Justha, 
hlavného župana Tekovskej stolice 
a od podžupana Trenčianskej stolice 
Gašpara Pongrácza. Plné ruky práce 
mal aj slúžny skalického okresu, síd-
liaci v  Senici Šimon Zmertych a  ve-
liteľ tunajšej gardy gróf Jozef Nyáry. 

Janko Alexy, Hurbanovo vojsko, ceruzka, papier, 1942

Janko Alexy,  
Slovenskí povstalci, 1848 - 1849 

pastel, papier, 40. roky
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Okrem toho bola už 19. septembra 
povolaná do Senice divízia kyrysní-
kov Wallmoden – Gimborn, ktorá le-
žala v Holíči a Radimove pod velením 
majora Ľudovíta Vojnića. Vojnić sa 
následne rozhodol pre zaujatie Bre-
zovej pomocou vlastnej divízie kyrys-
níkov a 8. a 11. stotiny Ceccopierov-
cov, dovedna okolo 600 mužov. Ich 
spoločný útok z  troch strán: Senica 
– Jablonica (Vojnić), Turá Lúka – Vr-
bovce (11. stotina) a Vrbové (8. stoti-
na) naplánovaný na 4 hodinu rannú 
22. septembra dobrovoľníci odrazili 
vďaka tomu, že ich postup prebehol 
nekoordinovane a  každý z  uvede-
ných vojenských útvarov útočil osve 
v inú dobu. 

Dňa 26. septembra, po štyroch 
dňoch nečinnosti a  nerozhodnosti 
SNR v  otázke ďalšieho postupu, asi 
2  000 dobrovoľníkov v  troch prú-
doch, na krídlach so slabo vyzbroje-
nými sedliakmi, zaútočilo, od seve-
rovýchodu, v  smere od Prietrže na 
Senicu. Tu bolo sústredené jednak 
regulárne vojsko – 11. stotina Cec-
copierovcov pod velením kapitána 
Rudolfa Kotulinského a  časť gardis-
tov z celej Bratislavskej stolice. Druhá 
gardistov časť sa rozložila v  Trstíne 
(600 mužov) a Jablonici (850 mužov), 
s cieľom chrániť Biksárdsky priesmyk. 

Samotnú bojovú zostavu nepriateľa 
tvorili gardisti z  Bratislavy a  Trnavy, 
11. stotina, osobitný ostrostrelecký 
predvoj a zálohy. Okrem toho tu boli 
aj gardisti Nitrianskej stolice, napr. 
zo Šaštína, kde slúžili muži zo sused-
ných obcí (Kúty). Bitka bola zahájená 
vzájomným ostreľovaním stredných 
vojov. Keď však na povstalecké kríd-
la zaútočilo lepšie vyzbrojené vládne 
vojsko, začali tieto bezhlavo ustupo-
vať. Nato aj stotiny vojska v  strede 
boli uvedené do zmätku a  ustupo-
vali, dokonca v neprehľadnej situácii 
strieľali aj na vlastných. Len sporia-
daný ústup stotín Štefanoviča a Friča 
znamenal, že ich príslušníci pozbiera-
li aj veľa proviantu a  výzbroje poza-
hadzovanej pri bezhlavom ústupe. 
Straty na životoch však neboli veľké, 
spolu padlo približne 12 – 14 dobro-
voľníkov, niekoľkí boli ranení a zajatí. 
Dobrovoľníci sa stiahli späť na Brezo-
vú, a veľa sa ich aj rozutekalo. 

Po tomto neúspechu už dňa 27. 
septembra zaútočil asi 500 členný 
dobrovoľnícky oddiel a 2 000 sedlia-
kov na Starú Turú, ktorú bránilo pol 
stotiny (30 vojakov) pluku pruského 
princa, pol stotina (60 vojakov) ná-
rodnej gardy zo Serede, 50 mužov 
gardy novomestskej a  24 mužov 
z trenčianskej gardy. K nim sa pridalo 



MERUÔSMYCH ROKOV

15

ešte 600 – 700 domácich obrancov. 
Útoku dobrovoľníkov, ktorý prebie-
hal v  troch prúdoch nepriateľ nedo-
kázal dlhšie vzdorovať, takže začal 
ustupovať, pričom v  meste zapálil 
viacero domov a  stodôl. Obsadeniu 
mesta to už nezabránilo, čo bolo však 
horšie z pohľadu disciplíny a morálky, 
časť dobrovoľníkov začala s  rabova-
ním a  podpaľovala aj ďalšie domy, 
tentoraz miestnych maďarónov. Po 
víťazstve v  bitke o  Starú Turú sa aj 
naďalej prehlboval rozklad zboru; 25. 
septembra odsúdil povstanie mani-
festom aj cisár Ferdinand V. Preto 28. 
septembra vedenie SNR rozhodlo, že 
dobrovoľníci, rozložení v  neďalekom 
Poriadí, kde mali výhodnú strategickú 
polohu ustúpia na Moravu. Ústup bol 
však sprevádzaný pokusom o  útok 
zo strany cisárskeho vojska a maďar-
ských gárd, ktorému však úspešne 
vzdorovala Štefanovičova stotina 
a zbor vybraných ostrostrelcov.

Po likvidácii povstania rozpúta-
li maďarské úrady rozsiahlu akciu 
na zaistenie a  potrestanie buričov 
a panslávov. Župné orgány spočiatku 
ešte očakávali, že po istej konsolidácii 
dôjde k novému vpádu „hurbanistic-
kých povstalcov“ do oblasti. I  preto 
sa hlavný župan Ján Jeszenák snažil 
celé Nitrianske Záhorie zabezpečiť 

vojskom. Na stravu týchto mužov 
prispelo dobrovoľne aj Holíčske pan-
stvo10 okovmi a   120 mericami obi-
lia zo sýpky v  Gbeloch. Ďalším kro-
kom v  procese obnovy štátnej moci 
bolo zriadenie štatariálnych súdov 
županom Jeszenákom 30. septem-
bra vo  Vrbovom, Senici a  Hlohovci. 
V Senici sú vynesené aj prvé rozsud-
ky smrti: 13. októbra bol popravený 
čáčovský richtár a  mlynár Martin 
Bartoň a Vojtech Bemert – Moravan, 
Vietorisovský poľovník; 18. októbra. 
František Kapitan – Moravan a Pavol 

Jozef Baláž, Ľudo Zúbek Jar Adely Ostrolúckej 
(Bratia Slováci). Ilustrácia, uhoľ, papier, 1956
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Svatík, mlynár z  Malého Koválovca, 
obaja chytení v  Skalici. V  Hlohovci 
boli popravení: Viliam Šulek – 20. ok-
tóbra a 26. októbra Karol Holuby. 

Zavraždenie kráľovského komi-
sára pre Uhorsko grófa Františka 
Lamberga 28. septembra na moste 
medzi Pešťou a Budínom, ktoré spô-
sobilo následne prenikavú zmenu vo 
vzťahu Viedne k  Maďarom sa stalo 
už neskoro, takže už nijako nemohlo 
mať vplyv na postavenie slovenských 
dobrovoľníkov. 

ZIMNÁ VÝPRAVA

Z  pozície Záhoria nemala taký výz-
nam ako prvá výprava, ale je nutné 
poznamenať, že sa tu formoval jeden 
z  jej dvoch dobrovoľníckych zborov, 
vedený Bernardom Janečkom s dôs-
tojníkmi Samuelom Štefanovičom 
a  Leopoldom Abaffym, ktorý pod-
liehal veleniu cisárskeho generála 
Šimunića. Koncom novembra 1848 
vo Vrbovciach robil nábor dobrovoľ-
níkov aj J. M. Hurban, s  nimi potom 
26. novembra odchádza na severnú 
Moravu. Janečkov zbor počas záveru 
roka 1848 vykonával strážnu službu 
v  podjavorinskom kraji a  na Považí 
a  účastnil sa aj obliehania Leopol-
dova. Vtedy sa k nemu pridali z peš-

tianskeho väzenia oslobodení: Štefan 
Marko Daxner, Michal Bakuliny, a Ján 
Francisci, a  neskôr aj Viliam Paulíny-
-Tóth. Zbor sa formoval a  vyzbrojo-
val v  novembri a  decembri 1848 vo 
Vrbovciach, kam sa schádzali dobro-
voľníci z Myjavy, Brezovej, Turej Lúky, 
Vaďoviec, Starej Turej a  okolitých 
kopaníc. Keďže mužstvo nemalo ani 
riadneho odevu, Janeček pre nich 
nechal našiť aspoň kepene zo zhaba-
nej zásielky súkna pre honvédov zo 
Skalice. Generál Šimunić si v neďale-
kej Senici zriadil veliteľský stan a  za 
asistencie vojska si od mesta Skalica 
vynútil dodávku 10 000 chlebov a 2 
500 porcií ovsa a  sena. Od februára 
1848 sa zbor podieľal na obliehaní 
Komárna, avšak už bez Janečka, kto-
rého vo velení vystriedal Francisci. Po 
vojenských úspechoch maďarských 
honvédskych vojsk (26. apríla 1849 
obsadili Komárno) ustupovali oba 
zbory jesennej výpravy, jeden na Mo-
ravu; druhý od Komárna cez Ráb do 
Bratislavy. Neskôr po odobrení vie-
denskou vládou sa členovia oboch 
zborov začali sústreďovať v Skalici.

LETNÁ VÝPRAVA

Táto tretia tzv. Letná výprava bol zno-
va silne spätá so Záhorím, nakoľko 
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sa z  oboch dobrovoľníckych zborov 
začalo so súhlasom viedenskej vlá-
dy nanovo utvárať tzv. „slovenské 
národné vojsko“, do čela ktorého 
bol postavený poľský barón Henrich 
Lewartowski.

„Vojsko“ sa začalo formovať od 
10. mája 1849 v  Skalici, ale mešťa-
nia prijali prichádzajúcich dobrovoľ-
níkov nevľúdne, posmievali sa im 
a  nadávali im do kmínov, zbojníkov 
a  trhanov, takže proti tomu musel 
zakročiť ich veliteľ spolu s mestským 
kapitánom pohrozením väzenia tým, 

ktorí proti nim budú štvať. Vojaci boli 
ubytovaní po domoch mešťanov. Už 
11. mája sa zboru prihovoril na „ska-
lickom rínku“ Ján Francisci a 16. mája 
dorazil do mesta aj barón Lewartow-
ski. Nato prebehla reorganizácia voj-
ska, vytvorené boli 4 stotiny po 120 
mužoch, ktorým velili: Daxner (v tejto 
boli vraj najzručnejší strelci, väčšinou 
samí bývalí pytliaci a  pašeráci), Ba-
kuliny, Štefanovič a  Kučera a  stotina 
ostrostrelcov podliehala Emanuelovi 
Polesňákovi, pôvodom z Moravy. Sa-
motný Francisci po okolí (Senica, my-

František Kolář, Ľudovít Štúr. Litografia, papier, 
1862

František Kolář, Jozef Miloslav Hurban. Lito-
grafia, papier, 1849
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javské kopanice) zbieral roztrúsených 
dobrovoľníkov, dovedna asi 400 mu-
žov, a zároveň prebiehal aj ich výcvik. 
Tým sa mohli zriadiť ďalšie dve sto-
tiny na čele s Jánom Jesenským Ťaž-
kým a Jurajom Noskom. Tak sa mohol 
utvoriť samostatný prápor, ktorému 
velil Francisci. Barón Lewartowski sa 
popri výcviku postaral aj o riadne za-
opatrenie zboru. Bolo mu dodaných 
1 000 pušiek belgickej výroby, spolu 
so 60 tisíc nábojmi a  dobrovoľníci 
dostali aj osobité rovnošaty pozostá-
vajúce zo svetlomodrej blúzy s  čer-
veným lemom, červeno lemovyných 
bielych nohavíc, sivého vojenského 
kepeňa, bagančí, čierneho opasku 
a čierneho letného klobúka. Dokon-
ca mali aj svoju zástavu. Neskôr v lete 
(24. júla 1849) rečnia a verbujú v Ska-
lici a Holíči aj Štúr a Hurban. 

Dňa 26. mája sa zbor presúva do 
Holíča a  stotina Michala Bakulinyho 
koná na hraniciach strážnu službu. 
Neskôr, 30. mája tri stotiny zboru za-
kročujú proti roľníckym nepokojom 
v  Gajaroch, resp. ich vlastne vyšet-
rujú. Dorazili sem po železnici cez 
Hodonín – Břeclav. Dobrovoľníci za-
držali údajných výtržníkov, ale po vy-
počúvaní sú len traja eskortovaní do 
stoličného väzenia v  Bratislave. Ná-
sledne sa vracajú späť do Holíča a ko-

najú tu i naďalej strážnu a poriadkovú 
službu. V polovici júna 17. zbor z Holí-
ča odtiahol a 19.  júna ráno dorazil do 
Stupavy. Tu sa konala slávnostná pre-
hliadka s príhovorom Ľudovíta Štúra, 

List Slovenskej 
národnej rady 
mestu Skalica 
zo septembra 
1848 a pečať 
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oddiely boli zreorganizované, ale už 
27. júna sa presúva do Rače. V júli až 
septembri vykonávali potom dobro-
voľníci strážnu službu na strednom 
Slovensku a čistili tamojšie oblasti od 
roztrúsených maďarských gárd. Zbor 
bol napokon rozpustený na slávnosti 
v Bratislave 21. novembra 1849 pred 
letným arcibiskupským palácom. 

Povstanie a  vojenské výpravy 
nakoniec nijako nepomohli politic-
kým ambíciám slovenskej politickej 
reprezentácie a Viedeň po potlačení 
maďarskej revolúcie slovenské po-
žiadavky v  tichosti obišla. Na druhej 

strane však uvedené vojenské akcie 
i  celé dianie na Slovensku v  rokoch 
1848 – 49 treba vyzdvihnúť v  tom 
zmysle, že išlo o  prvé organizované 
a  masové vystúpenie Slovákov na 
obranu a  presadzovanie svojich pri-
rodzených práv. Malo to veľký výz-
nam do budúcnosti, keďže tým bol 
položený pevný základ národného 
života a  úsilia o  národné zrovno-
právnenie a slobodu. V tomto zmysle 
potom fungovala nielen slovenská 
politika, ale i  snahy celej slovenskej 
kultúrnej verejnosti a inteligencie až 
do roku 1918.
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Na deň 26. septembra bola určená 
výprava na Senicu, kde Maďaróni, 
ktorí sa vrátili, založili stan a  zbierali 
nové gardy a  vojsko. Priechod Bie-
lych hôr bol strážený vďaka grófom 
Apponyovcom v  Jablonici, komuni-
kácia s Trnavou a Senicou, týmito síd-
lami slovenských operácií, bola ne-
pretrhnutá. Z  tohto Záhoria sa malo 
teda vyhnať maďarstvo. Skôr sa táto 
výprava nepodarila kvôli vojenské-
mu poriadku, aký sa odrazu vnášal 
do operácií našich vodcov. Deň 22. 
septembra a  jeho bojovný spôsob 
sa nepozdával Zachovi, lebo v  ňom 
nebola istota víťazstva. Tá vzbura, to 
rútenie sa v boj, jeden cez druhého, 
mohli byť dakedy v zlom dni pri naj-
väčšej chladnosti a  smelosti nepria-
teľa škaredo oklamaní. (Dôstojník 
František) Zach chcel, aby národné 
vojsko odrazu privykalo na zmeny 
a  pochodové manévre. (Dôstojník 
Bedřich) Bloudek síce nechcel toľ-
ko dôverovať škole ako veril prírode 
a  naliehal, aby sa na nepriateľa ud-
relo iba v  krajných prípadoch. Zach 
vybral bojové pole a robilo sa podľa 
jeho uváženia. Postavenie povstal-

cov bolo tak majstrovské, ich pred-
chádzajúce manévre tak zastrašili ne-
priateľa, že ako mne (Hurbanovi) sám 
komandant vtedajšej senickej moci, 
môj priateľ predtým i  teraz, v  onom 
inom prúde však obeť času a  okol-
ností, barón H.....y rozprával, že ani on 
sám, inak prirodzený smelý veliteľ, 
si netrúfal udržať pohromade svoje 
batalióny. Strach bol náramný. Pre-
šporská garda doposiaľ rozpráva ešte 
o tých hrôzach, s akými sa stretla. Tak 
bolo v nepriateľských radoch. 
U  slovenských povstalcov bolo viac 
disciplíny a  poriadku, ako dňa 22. 
septembra (bitka pri Brezovej pod 
Bradlom), na nepriateľa pôsobili prá-
ve týmito cnosťami, ale nebolo v ich 
mysliach toľko vzbury, v ich krokoch 
a pohyboch toľko orkánu, na ich bo-
dákoch toľko odhodlania ísť za svo-
jou hviezdou. Návrším položeným 
nad Prietržou, borovým hájom, vyšli 
slovenskí bojovníci rozdelení vo tri 
voje a  postupovali k  Senici. Nepria-
teľa, ktorý prevyšoval množstvom 
strelných zbraní, videlo s  úžasom 
rozvíjať svoju silu. Znak maďarského 
strachu boli výstrely strieľané z  prí-

ŤAŽENIE NA SENICU
Mikuláš Dohnány
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lišnej diaľky. To povedomie našich, 
že síce majú mnoho ľudí, ale až prí-
liš málo strelných zbraní v  ťahu na 
nepriateľa (niečo vyše päťsto pušiek 
na tisíc vojakov), pôsobilo na ducha 
veľmi nevýhodne. Pochody a  pre-
miestnenia v  umelecky zostavených 
kolónach, pre týchto necvičených 
synov prírody boli ťažké a unavujúce 
telo i myseľ. Zach by bol s ľudom len 
trochu cvičeným, iste už samotným 
manévrovaním rozprášil senického 
nepriateľa. Jeho plán sa však zlomil 
na niekoľkých stotinách sedliakov 
ozbrojených cepmi, ktorí nemajúc 
dôveru vo svoju zbraň, zoradení v   
najzadnejších radách začali utekať, 
čím začal zmätok. Stred stál, z oboch 
strán sa strieľalo bez vzájomného si 
ublíženia. Senický veliteľ mi rozprá-
val, aký ťažký kameň spadol z  jeho 
srdca, keď videl utekať daktorých 
z  nášho vojska. Výsledok toho bol 
ten, že sa vodcovia oboch strán je-
den druhému prezentovali svojím 
vojenským umením. Pôvodca senic-
kých manévrov vydal pekné svedec-
tvo o  umení našich vodcov a  naši 
zas pochválili senické. Ľud z  oboch 
strán sa sám seba bál. Prevaha strel-
ných zbraní a blýskavé biele remene 
a znaky cisárskeho vojska na maďar-
skej strane porážali pospolitý sloven-

ský ľud. Major Ľudovít Vojnič a  jeho 
divízia kyrysníkov už nebola pred 
Senicou, ale druhé pešie vojsko (ne-
môžem povedať aké) bolo prítomné 
a bojovalo proti našim. Slovenskí bo-
jovníci sa rozutekali a pritiahli v noci 
späť na Brezovú bez toho, že by dačo 
dokázali. Ľud nevidel svoje položenie 
a  nedal sa zmiasť týmto nezdarom. 
Národnej rade išlo teraz o  to, aby 
novým víťazstvom rozdúchala oheň 
u slabších, ktorí už začínali pochybo-
vať. 
Nadovšetko ale, viac ako čokoľvek 
iné, zrážala myseľ ľudu tá skúsenosť, 
že sa všade musí stretávať s  cisár-
skym vojskom. „Ako že to je, že my, 
verní trónu, musíme bojovať s   voj-
skom, ktoré sa tiež chvastá podporou 
trónu? Čiže Košut má podporu cisár-
skej vlády?“ Také otázky prebiehali 
radami slovenských povstalcov.

Dohnány, Mikuláš: Historia Povstaňja Sloven-
ského. V  Skalici, písmom a  tlačivom Xavera 
Škarnicla a sinou, 1850 s.113, Ťažeňja na Senicu.

Jazykovo upravené
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Meruôsme roky patria k najvýznam-
nejší míľnikom v  histórii slovenské-
ho národa. Revolučné vrenie zasiah-
lo aj Senicu, kde sa 26. septembra 
odohrala bitka medzi dobrovoľníc-
kym vojskom a  dobre vyzbrojeným 
cisárskym vojskom a  gardistami 
z Bratislavskej župy. Po viacerých ne-
úspešných stretoch utrpeli slovenskí 
povstalci porážku a museli ustúpiť na 
myjavské kopanice. 

Vzápätí nasledovali kruté represá-
lie. Nitrianska župa zriadila vyšetrujú-
ce výbory a štatariálne - náhle súdy, 
jeden so sídlom v  Senici, ktorá bola 
centrom protipovstaleckých politic-
kých síl. Barón Jeszenák, nitriansky 
župan a  vládny komisár, už 30. sep-
tembra 1848 delegoval vyšetrovaciu 
komisiu na čele so slúžnym Timote-
jom Frideckým na vyšetrenie priebe-
hu povstania na Myjave.

V  Senici si barón Jeszenák vyžia-
dal od Krajinského vlastibranného 
výboru zriadiť náhle súdy na po-
trestanie účastníkov povstania. Pred-
sedom senického náhleho súdu sa 
stal kunovský advokát Štefan Konrád, 
členmi boli Ján Peťko z  Rovenska, 

Štefan Schubert zo Senice, Štefan 
Brogyányi, Pavel a  Ján Buzinkay zo 
Skalice. Senické žaláre sa plnili po-
vstalcami z Hlbokého, Čáčova, Vrbo-
viec a  okolia.1 Hurban zaznamenal: 
„Členovia náhleho súdu v  Senici pri 
večeri a  víne vykonávali svoju spra-
vodlivosť.“ 2

Prvou obeťou sa stal čáčovský 
richtár Martin Bartoň, richtár a  roľ-

MARTIN BARTOŇ 
Štefan Mocko

Pamätná tabuľa Martina Bartoňa v mestskej 
časti Čáčov - Senica
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ník. Daniel Rapant vo svojom diele 
Slovenské povstanie uvádza: „13. 
októbra bol popravený čáčovský 
richtár Martin Bartoň - mlynár, ná-
rodovec a  obhajca obecných práv 
proti pánom. Za vinu sa mu kládlo, že 
v  zmysle proklamácií Národnej rady 
povzbudzoval svojich spoluobčanov 
k  vernosti a  vytrvalosti pri panovní-
kovi a  národe. Niekoľko výtlačkov 
proklamácie sa u neho aj našlo. V roz-
sudku, ktorý ho odsúdil na smrť, sa 
lúčil v dojímavom liste so svojou ro-
dinou. 3

„Má najmilejší manželko rozchode-
ní našeho spoluživota, kterém sme mi 
dobre pokojne živí bili, ta smutná hodi-

na cílu mého prekročit nemohla, nebo 
vo štvrtek po peknem rozejití našem, 
sem do tmavého sklepú stúpil, ukazalo 
sa mi videní, tre muži v bílem rúše, mne 
bilo známe, že ten poslední cíl došel, 
tak moji najmilejší prítelé, manželko, 
sinu, nevesto, aj s  malú vnučku, bohu 
vás porúčam.“

Na ceste na popravisko len to vraj 
ľutoval, že musí umrieť nie pre neja-
ké zbojstvo, ale vlastne len pre to, že 
sa naučil v škole dobre čítať. Mikuláš 
Dohnány vo svojej Histórii uvádza, 
že ku smrti ho pripravoval senic-
ký evanjelický kňaz Samuel Teszák. 
Tomu vraj na otázku či uznáva trest 
smrti Bartoň vraj odpovedal: „Skorej 

Rodný dom Martina Bartoňa v Čáčove
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ste vy zaslúžili šibenicu ako ja - ne-
vinne umieram!“

Dejiskom popravy bola lokalita 
príznačne ľudom nazvaná „šibenice“ 
v  lokalite na Horných Surovinách, 
kde teraz stojí pomník.

Popravených zakopali pri šibenici. 
Až príchodom generála Šimuniča – 
veliteľa zimnej výpravy, sa im dostalo 
dôstojného pochovania na senickom 
cintoríne v júli 1849. Paradoxom bolo, 
že Bartoňa ako svojho cirkevníka po-
chovával práve maďarónsky evan-
jelický farár Samuel Teszák, ktorý ho 

pred popravou presviedčal o  jeho 
vine. Počas pohrebu jeho kázeň vraj 
prerušovali výkriky nespokojnosti 
ľudí, že nemá cti a hanby a pripomí-
nali mu aj piate božie prikázanie - ne-
zabiješ.

Hrob a  pomník popravených 
účastníkov odboja sa nachádza v sta-
rej časti senického cintorína. Do prie-
čelia náhrobníka bol osadený pôvod-
ný starý náhrobný kameň, ktorý dala 
v  roku 1850 postaviť rodina Martina 
Bartoňa. Náhrobník bol odhalený 28. 
októbra 1928.

KTO BOL MARTIN BARTOŇ

Narodil sa v Čáčove 19. januára 1799 rodičom Pavlovi Bartoňovi a Anne, rod. Bru-
novskej. Jeho krstní rodičia sa volali Ján Tomeš a Anna Misalová, rod. Čobrdová. 
Oženil sa 19. januára 1818, práve v deň svojich narodenín s Katarínou Morávko-
vou pochádzajúcou zo Sotiny. Pri sobáši Martina Bartoňa bol svedkom vtedajší 
čáčovský notár Pavel Benžay, čo v tej dobe podľa senických matrík bol ojedinelý 
prípad, svedčiaci o vážnosti rodiny Bartoňovej. Z manželstva sa narodil 20. sep-
tembra 1821 syn Martin. Martin Bartoň mladší sa 7. mája 1938 oženil s Kristínou 
Robychovou, strednou dcérou už vtedy nebohého Martina Robycha, čáčovského 
roľníka. 8. mája 1844 sa im narodila dcéra Anna.

Poznámky:
1. Jamárik, V., 2006, Neznáma Senica, s. 54
2. Hvožďara, M., 2008, J. M. Hurban - reflexia života, s. 97
3. list sa nachádza v archíve Matice slovenskej

Použitá literatúra:
Koloman Dérer: Martin Bartoň, jak zapadá do doby slovenského povstania a spoločníci Bartoňovi 
v mučeníctve – rukopis. 
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Pomník tento postavený a starý v ňom 
zapravený je na uctenie pamiatky 
národných mučedlníkov z príležitosti 
oslávenia desiateho výročia vyhlásenia 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ.
Spolu s MARTINOM BARTOŇOM 
v spoločnom tomto hrobe pochovaní sú:
PAVEL SVATÍK z KOVÁLOVCA,
KAPITÁN A PIMERT z MORAVY,
ktorí všetci maďarským revolučným súdom 
r. 1848 na smrt odsúdení a popravení boli. 

POZNANI HROBU MARTINA BARTOŇA 
TU JEST POKOJ BOŽE SVATICH VNEM
TIŠE SPOČÍVA TELO PRENESENE V
ZATE ZE ZEME MUŽE VAŽENEHO
A OPATRNEHO MARTINA BARTOŇA
ČÁČOVSKÉHO VČAS LEVORUCIE V
NEPOKOJI USMRCENEHO KTEREHO
MADARI NA SMRŤ ODSUDILI A NA ŠI
BENICE OBESILI A ŽIVOT SVUJ
DOKONAL A 37 TIDNI LEŽAL V ZEMI 
POD ŠIBENICAMI I S TREMA CO S NIM 
OBESILI ONI SU VIKOPANI A NA 
SVATEM MISTE ŠECI POCHOVANI V
CIRKVE SENICKEJ SPOČIVAJI NARO
ZEN LP 1808 A ODEBRAL SA SVÍCH 
MILICH PRATELU MEN.. ALE OD 
SVEJ MILEJ MANŽELKY A JEDINEHO 
SINAČKA MARTINA

P 1848 DEN 12 OKTOBRA 

Pamätná tabuľa na Náhrobníku povstalcov 
v Senici

Pôvodný náhrobný kameň v Náhrobníku 
povstalcov
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170. výročie Slovenského povsta-
nia meruôsmych rokov ma ako ob-
čana Čáčova podnietilo k  hľadaniu 
podrobnejších informácií o  našom 
rodákovi Martinovi Bartoňovi, kto-
rý v  revolučnom vrení 1848 zohral 
významnú úlohu. V  dlhodobejšom 
záujme o  históriu svojho rodiska 
som sa podujal postupne spracovať 

ucelený obraz osudov rodiny rich-
tára, ktorý za svoje presvedčenie 
a  národné aktivity zaplatil životom. 
Dokument vzniká na základe infor-
mácií získaných z  archívnych mate-
riálov z  Čáčova a  Štátneho archívu 
Trnava – pracovisko Skalica. Pred-
kladám časť doteraz spracovaného  
rodokmeňu.

ČASŤ RODOKMEŇA MARTINA BARTOŇA 
Slavomír Bučák 

Martinus Bartony 
*19.1.1799

†12.10.1848

Katarina Morawek 
*1796

†15.8.1868

Christina Tomes 
*19.9.1802
†30.1.1881

Pauli Bartony Anna Brunovski

Paulus Bartony 
*26.2.1801

†

Paullus Barton 
*20.2.1819

†

Martin Bartoň 
*20.9.1821
†17.3.1870

Anna Barton 
*8.5.1844

†

Zuzana Barton 
*15.7.1858
†25.3.1888

Kristína Kikulík 
*1835

†20.9.1876 
sv. 1853

Kristína Robich 
*
† 

sv. 7.5.1838

Christina Bartony 
*18.11.1803

†
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Slovenské povstanie meruôsmych 
rokov má v Senici dve významné pa-
mätné miesta. Jedno – pomník sa na-
chádza na mieste popravy čáčovské-
ho richtára Martina Bartoňa a  jeho 
druhov v  rozľahlom poli v  lokalite 
Horné Suroviny po ľavej strane v sme-
re zo Senice na Jablonicu. Druhým je 
náhrobník postavený v roku 1948 na 
senickom cintoríne nad pôvodným 

hrobom, v  ktorom boli uložené po-
zostatky štyroch popravených v  júli 
1849. Najmä pomník uprostred ob-
rábanej poľnohospodárskej pôdy sa 
osamelo týči do okolitej krajiny a pre 
neznalého okoloidúceho bol dlhé 
roky neznámym monumentom.

Pomník popravených 1848 bol 
na mieste popravy obetí štatariál-
neho súdu odhalený pri príležitosti 

RENOVÁCIA POMNÍKA POPRAVENÝCH 1848 
Viera Barošková

Pomník popravených pred reštaurovaním Pomník popravených po zreštaurovaní
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100. výročia Slovenského povstania 
v roku 1948. Jeho autorom je akade-
mický sochár Ladislav Ľudovít Pollák. 

Samospráva mesta Senica sa 
v roku 2016 rozhodla vykonať k  kom-
plexnú renováciu Pomníka poprave-
ných 1848 na Horných Surovinách 
v  kontexte príprav 170. výročia Slo-
venského povstania. Dôraz bol po-
ložený na uctenie si pamiatky popra-
vených, tiež zviditeľnenie významnej 
vizuálnej a krajinnej dominanty, pre-
tože pamiatka nadregionálneho vý-

znamu sa viaže ku konkrétnej histo-
rickej udalosti. Tieto hlavné atribúty 
stáli za snahou vrátiť Pomníku popra-
vených v extraviláne mesta dôstojný 
ráz a  dostať toto historické miesto 
viac do povedomia verejnosti nielen 
v regionálnom ponímaní, ale v celo-
slovenskom rozsahu. 

Postupná séria krokov Mesta 
Senica viedla k  obnove Pomníka 
v  súčinnosti so zástupcami Záhor-
ského osvetového strediska Senica, 
Záhorskej knižnice Senica, Mestské-

Nápisové tabule pred reštaurovaním Nápisové tabule po zreštaurovaní
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ho kultúrneho strediska Senica a ob-
čianskych združení (Klub priateľov 
histórie, Klub ochrancov zelene, Pro 
Čáčov, Klub slovenských turistov 
a  Klub vojenskej histórie Záhorie so 
sídlom v Senici). 

Krajský pamiatkový úrad Trna-
va vydal 27. marca 2017 súhlas so 
zámerom Mesta Senica na obnovu 
Pomníka popravených, ktorý má vo 
vlastníctve. Nehnuteľnosť je národ-
nou kultúrnou pamiatkou zapísa-
nou v  Ústrednom zozname pamiat-
kového fondu SR pod číslom 688/1. 
Už v  máji 2017 dalo Mesto Senica 
vypracovať geometrický plán a  za-
meranie pripravovaného cyklochod-
níka i  Pomníka popravených. Začali 
sa tiež rokovania o  majetkovo-práv-
nom vysporiadaní pozemkov s  dvo-
mi majiteľmi pozemkov pod Pomní-
kom i  cyklochodníkom. Pomník bol 
zapísaný do katastra nehnuteľností. 
V  októbri roku 2017 bola podpísa-
ná zmluva o  dielo na rekonštrukciu 
Pomníka popraveným s  reštauráto-
rom Mgr. Art Petrom Gregvorekom, 
ktorý predložil Krajskému pamiatko-
vému úradu Trnava návrh na reštau-
rovanie. 

V  schválenej reštaurátorskej do-
kumentácii reštaurátor konštatoval 
značne narušený stav Pomníka, ktorý 

si vyžadoval komplexné ošetrenie na 
obnovenie pôvodného výrazu v oko-
litom prostredí, úpravu terénu a  ná-
stupné plochy. Pomník bol poškode-
ný zvetraním povrchu, zanedbanou 
a nevhodnou údržbou a sekundárny-
mi zásahmi. V  havarijnom stave boli 
nápisové pamätné tabule. Mimoriad-
ne bola poškodená aj celá kovová 
ohrada, chýbala aj vstupná bránička. 

Reálne sa praktické práce na re-
novácii začali v  zimných mesiacoch 
roku 2017, keď sa v  dielňach začala 
reštaurovať železná ohrada Pomníka 
a vyhotovila sa nová bránička. 

V  jarných mesiacoch roku 2018 
sa práce preniesli priamo na Pomník, 
ktoré zahŕňali zreštaurovanie kamen-
nej časti pamätníka, statické zabez-
pečenie profilu okolitého terénu, 
obnovenie ohrady a  úpravu okolia 
pamätníka, novú prístupovú cestu 
a vybavenie mobiliárom a  informač-
nou tabuľou. Všetky práce na samot-
nom Pomníku si vyžadovali dôsled-
ný a  trpezlivý prístup, boli použité 
vysokokvalitné prípravky na zakon-
zervovanie. Pri porovnaní fotodoku-
mentácie pred a  po reštaurovaní je 
zlepšenie očividné. 

V   okolí Pomníka boli vysadené 
štyri stromy – duby. V  záverečnej 
fáze celkovej renovácie pre bezprob-
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lémový prístup k  pietnemu miestu 
pribudla prístupová cesta, tiež lavič-
ka, stojan na bicykle a  informačná 
tabuľa. 

Renovácia bola náročná práca 
a poňala sa v širšom rozsahu. Význam 
Pomníka neprekryl nezáujem a ľaho-
stajnosť. Naopak, ukázalo sa, že súčas-
níci si ctia posolstvo predkov. Mesto 
Senica investovalo do renovácie 
Pomníka a prístupovej cesty 34  000 
eur. Obnovu podporil aj Trnavský sa-
mosprávny kraj sumou 5 000 eur. 

Dva roky trvali všetky práce súvi-
siace s renováciou Pomníka poprave-
ných 1848, ktorý dostal celkom nový 
vzhľad a  stal sa dôstojným pietnym 
miestom. Emancipačné snahy Slo-
vákov o svoju svojbytnosť vyvrcholili 
v  rokoch meruôsmych ozbrojeným 
vystúpením, svojho historického na-
plnenia sa tento proces dočkal v roku 
1993, keď vznikla samostatná Slo-
venská republika. Pamätník povsta-
nia meruôsmych rokov v  Senici po 
renovácii dôstojne symbolizuje nie-
koľkogeneračné cieľavedomé úsilie, 
počas ktorého naši predkovia platili 
za naplnenie tohto ideálu aj cenou 
najvyššou – svojím životom. 

Detail pred a po reštaurovaní

Detail pred a po reštaurovaní
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SLOVENSKÉ POVSTANIE MERUÔSMYCH ROKOV 
VO VÝTVARNOM UMENÍ  
S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA ZÁHORIE 
Štefan Zajíček 

Tohtoročné okrúhle 170. výročie Slo-
venského povstania meruôsmych 
rokov spojené so slávnostným od-
halením renovovaného Pomníka po-
pravených 1848 v Senici je vďačnou 
príležitosťou bližšie sa pozrieť, aspoň 
v stručnosti, na výtvarné zobrazenie 
tohto prvého jedinečného ozbroje-
ného vystúpenia Slovákov v  novo-
dobých dejinách proti národnému 
útlaku a  neslobode v  uhorskej časti 
rakúskej monarchie. 

V druhovom, žánrovom rozčlene-
ní diel rozlišujeme figurálne portrét-
ne kompozície, zobrazujúce obvykle 
protagonistov Povstania, ďalej viac-
figurálne skladby, týkajúce sa bo-
jových povstaleckých scén končiac 
zobrazením jednotlivých účastníkov, 
dôstojníkov a  vojakov Povstania. Vo 
výtvarnej transpozícii Slovenské-
ho povstania meruôsmych rokov 
sú zastúpené diela monumentálnej 
pomníkovej tvorby, ďalej maliarstva, 
sochárstva, kresby, grafiky a  užitého 
umenia, knižnej ilustrácie, známko-
vej tvorby alebo aj fotografie s  oso-
bitným zreteľom na daný záhorský 

región a priľahlú myjavskú a brezov-
skú oblasť kopaníc. 

Okruh vybraných diel spomína-
ných v  predkladanom texte bol vý-
stavne prezentovaný pred desiatimi 
rokmi, v  roku 2008 v   Záhorskom 
osvetovom stredisku k  160. výročiu 
Povstania 1848-1849, pričom bol do-
plnený až do súčasnosti.

MONUMENTÁLNA 
POMNÍKOVÁ TVORBA

Keďže Povstanie meruôsmych rokov 
sa vo veľkej miere uskutočnilo na 
Záhorí a priľahlej oblasti myjavských 
a  brezovských kopaníc, je tu aj sú-
stredených najviac diel viažúcich sa 
k tejto tematike. 

Najnovšie spomedzi nich bol na 
prítomných oslavách slávnostne od-
halený čerstvo v  posledných dvoch 
rokoch 2017 a  2018 renovovaný 
Pomník popravených 1848. Stojí 
v poli za mestom pred majerom Hor-
né Suroviny. Vybudovaný bol na pa-
miatku štyroch popravených povstal-
cov M. Bartoňa, V. Bemerta (Pimerta), 
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F. Kapitána a  P. Svatíka, pričom bol 
pôvodne slávnostne odhalený v roku 
1948 k storočnici Povstania. Jeho au-
torom je piešťanský sochár Ladislav 
Ľudovít Pollák.

Pomník tvorí vysoký štíhly pylón, 
zhotovený z pieskovcových kvádrov. 
Vyrastá zo sokla z  hrubo opracova-
ných kusov kameňa, spočívajúceho 
na štvorcovej kamennej základni na 
zemi. Vrchnú časť prednej steny pyló-
na zdobí plastický dvojkríž, ktorý ne-
sie na svojom vodorovnom ramene 
letopočet 1848 a na zvislom ramene 
reliéf meča. Pod dvojkrížom je situo-
vaná textová pamätná tabuľa, pozo-
stávajúca z troch častí. 

Náhrobník povstalcov 1848-1849, 
umiestnený v  starej časti cintorína 
v  Senici predstavuje hrob a  pomník 
štyroch popravených účastníkov slo-
venského povstania meruôsmych 
rokov v  regióne. Náhrobník je kon-
cipovaný v  tvare mohyly veľkého 
homoľovitého tvaru z  prírodného 
kameňa s  náznakom trojvršia. Do 
priečelia náhrobníka je dodatočne 
osadený pôvodný starý náhrobný 
kameň s  polkruhovým ukončením 
z roku 1850. Nad ním je situovaná ta-
buľa s textom s rozmermi 60 x 70 cm. 
Mohylu završuje jednoduchý, ale 
mohutný, geometricky koncipovaný 

dvojkríž. Náhrobník, ktorý vyhotovil 
senický kamenár Vojtech Grünwald, 
bol slávnostne odhalený v roku 1928.

V  mestskej časti Čáčov sa svojho 
času nachádzal pamätný dom Marti-
na Bartoňa, pôvodne číslo 54, v kto-
rom sa v  roku 1799 narodil a  až do 
svojej násilnej smrti aj žil. Na dome 
bola v roku 1936 osadená aj pamät-
ná tabuľa. Svojím štítovým priečelím, 
ukončeným polvalbovou strechou 
bol dom otočený do ulice. V  roku 
1986 bol dom zbúraný a  na jeho 
mieste postavený iný objekt. 

Na voľnom priestranstve v  obci 
na čiastočne upravenom lomovom 
kameni z  pieskovca je znovu od 

Náhrobník povstalcov 1848 - 1849 na cintoríne 
v Senici, 1948
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roku 2004 umiestnená pamätná ta-
buľa Martina Bartoňa jednoduché-
ho obdĺžnikového tvaru, vytvorená 
z  epoxidu čiernej farby so zláteným 
textom. Pod ňou je menšia tabuľa 
s fotografiou asanovaného domu.

Na rodnom dome v  Beckove je 
osadená pamätná tabuľa J. M. Hurba-
na s jeho reliéfnym portrétom. 

Zachovaná, ale v  súčasnosti trva-
le neosadená pamätná tabuľa Joze-
fa Miloslava Hurbana bola pôvodne 

umiestnená na dome v  Senici na za-
čiatku teraz Štefánikovej ulici, kde 
Hurbana v roku 1846 väznili. Dom bol 
v roku 1972 asanovaný. Tabuľa pozdĺž-
neho tvaru na výšku s  dekoratívnym 
orámovaním má v hornej časti situo-
vaný kruhový reliéf s hlavou buditeľa 
z profilu. Pod medailónom je ratolesť 
a symetricky usporiadaný text.

Pomník J. M. Hurbana v  No-
vom Meste nad Váhom s  nadživot-
ným poprsím národného dejateľa 

Frico Motoška, Pomník Jozefa Miloslava  
Hurbana v Hlbokom, 1929

Dušan Jurkovič, Náhrobník Jozefa Miloslava 
Hurbana na cintoríne v Hlbokom, 1948
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z  kararského mramoru na oválnom 
podstavci od sochára Jozefa Pospíšila 
pochádza z roku 1928. 

V Hlbokom, v štyridsaťpäťročnom 
kňazskom pôsobisku Jozefa Milo-
slava Hurbana stojí jeho pomník pri 
kostole v parku z roku 1929. Predsta-
vuje vysokú nadživotnú sochu bra-
datého dejateľa v  dlhom splývavom 
kňazskom rúchu so svitkom papiera 
v  ruke. Na mohutnom kubuse pod-
stavca sochy je spredu nápis Dr. Jozef 
M. Hurban 1817-1888 s  textom pod 
ním „Len obetou časná chvíľa na več-
nú slávu sa premieňa.“ 

V  regióne Pomník slobody s bus-
tou J. M. Hurbana v  Brezovej pod 
Bradlom vytvorili z kameňa a bronzu 
sochári Jan Sládek a  Frico Motoška 
v roku 1933. 

Druhú pamiatku v  Hlbokom na 
povstanie meruôsmych rokov, ná-
hrobník Jozefa Miloslava Hurbana 
projektoval známy architekt Dušan 
Jurkovič (1868-1947) v  jubilejnom 
roku 1948 v  podobe mierne dohora 
sa zužujúcemu pylónu na schodovi-
to dostupňovanom podloží. V  hor-
nej časti pylónu je jednoduchý kríž 
a  v  jeho strede nápis J. M. Hurban 
a letopočet 1817-1888. 

V  hlavnom meste na Dunaji bol 
osadený veľkorozmerný Pamätník 

Ľudovíta Štúra v roku 1973 od sochá-
ra Tibora Bártfaya z  bronzu a  kame-
ňa. Pamätník národných buditeľov 
Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu 
bol vytvorený v Trenčíne v roku 1991 
z   bronzu a  mramoru sochárom Mi-
lanom Ormandíkom (1943) v  archi-
tektonickej koncepcii Ivana Michalca 
(1929-1993) a Miroslava Mojžiša. 

Veľkorozmerný Pamätník J. M. 
Hurbana v Žiline – Budatíne z bronzu 
a  kameňa s  nezvyčajnou jazdeckou 
sochou dejateľa v autorstve sochára 
Ladislava Beráka (1938) pochádza 
z roku 2006. 

MALIARSTVO 

V portréte je azda najznámejším ob-
raz  Jána Francisciho od Petra Micha-
la Bohúňa (1822-1879), Ján Francisci 
ako kapitán slovenských dobrovoľ-
níkov, 1849-1850, olej, plátno, SNG 
Bratislava. Vedúcu osobnosť Sloven-
ského povstania meruôsmych rokov 
Ľudovíta Štúra (1817-1856) stvárnila 
maliarka Edita Ambrušová (1920-
2015) v realistických tvaroch (Portrét 
Ľudovíta Štúra, olej, plátno, 1965, 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Mod-
ra). 

Ďalšieho vodcu povstania Slo-
vákov, prvého predsedu Slovenskej 
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Adita Ambrušová, 
Portrét Ľudovíta Štúra.  
Olej, plátno, 1965

Janko Alexy, Jozef Miloslav Hurban. 
Olej, plátno, 1946

Gustáv Mallý, Námet k historickému obrazu. Olej, plátno, 
30. roky
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národnej rady Jozefa Miloslava Hur-
bana (1817-1888) portrétuje známy 
maliar Janko Alexy (1894-1970) ne-
tradične v  klobúku v  plošnej sklad-
be (Jozef Miloslav Hurban, pastel, 
papier, 1946, Múzeum Janka Kráľa, 
Liptovský Mikuláš). Väčší, trojštvrťový 
portrét buditeľa od Emila Pauloviča 
(1922-2004) vychádza zo staršej gra-
fickej predlohy Františka Kolářa (Por-
trét J. M. Hurbana, olej, plátno, 1967, 
ZGJM Senica).

V  oblasti figurálnych maliarskych 
kompozícií je snáď najznámejší sku-
pinový portrét Štúrovci na návšteve 
u Jána Hollého na Dobrej Vode (olej, 
plátno, 1935) od Andreja Kováčika 
(1889-1953). Rovnako v   20. storočí 
namaľoval Gustáv Mallý (1879-1952) 
v  dolnej časti nedokončenú kom-
pozíciu prechodu slovenských dob-
rovoľníkov cez Dunaj pod Devínom 
v  plošnej, kontúrou členenej fareb-
nej skladbe (Námet k  historickému 
obrazu, olej, plátno, 30. roky, ZGJM 
Senica).

Vo svojom druhom obraze Gustáv 
Mallý stvárňuje spoločné zhromaž-
denie slovenských povstalcov s voz-
mi v kruhu v širokej panoráme krajiny 
s povstaleckým mestečkom v pozadí 
(Povstanie 1848, olej, plátno, 1930-
1950, ZSM Trnava).

Janko Alexy zobrazil pozdĺžnu 
kompozíciu slovenských dobrovoľní-
kov (Hurbanovo vojsko 1849, pastel, 
papier, 40. roky, Múzeum Janka Kráľa 
Liptovský Mikuláš) v  žltosivej fareb-
nosti. 

SOCHÁRSTVO 

V  oblasti sochárstva v  portrétnych 
bustách stvárnili Ľudovíta Štúra spo-
lu traja autori. Jozef Pospíšil (1894-
1976) realisticky zobrazil buditeľa 
vo viacerých kompozíciách, najmä 
v vznosnom, dole sa zužujúcom po-
prsí (Ľudovít Štúr, patinovaná sadra, 
1936, SNM- Múzeum Ľudovíta Štúra, 
Modra).

Známy portrétista dejateľov Fraňo 
Štefunko (1903-1974) vymodeloval 
Štúra v štíhlej vertikálnej polfigúre na 
podstavci v dlhom plášti so šnurova-
ním a knihou v ruke v hladkej mode-
lácii (Ľudovít Štúr, patinovaná sadra, 
1956 – 1960, GJK, Trnava). 

Sochár z Bratislavy František Draš-
kovič (1911-1977), pôvodom z  Más-
tu, dnes súčasti Stupavy, vytvoril 
drobný, impresívne v  plôškach mo-
delovaný plastický portrét Štúra (Hla-
va Ľudovíta Štúra, patinovaná sadra, 
1958, ZGJM, Senica).
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Fraňo Štefunko, 
Ľudovít Štúr. 

Patinovaná sadra 
1956 - 1960

Jozef Pospíšil, J. M. Hurban. 
Patinovaná sadra, 1930 - 1935 

Fraňo Štefunko, Ján 
Francisci. Patinovaná 
sadra, 1960 - 1970

Ladislav Ľudovít Pollák 
Janko Král 
Rezba, drevo 
1949
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Andrej Peter, Jozef Miloslav Hurban.  
Bronz, 1977

Generačne mladší modranský so-
chár Alexander Ilečko (1937) vyhoto-
vil Štúrovu hlavu v sviežej modelácii 
modernej skratky geometrických 
plôch oddelených ostrými hranami, 
najmä vo vlasoch (Ľudovít Štúr, pati-
novaná sadra, 1965, SNM – Múzeum 
Ľudovíta Štúra, Modra).

Jozefa Miloslava Hurbana viac razy 
plasticky v  bustách spodobnil Jozef 
Pospíšil, najmä vo väčšom realistic-
kom poprsí hladkých tvarov v  star-
šom veku s bradou v naznačenom ka-
báte (J. M. Hurban, patinovaná sadra, 
1930-1935, ZGJM, Senica). 

Ďalší sochár Tibor Bártfay (1922-
2015) vcelku realisticky zobrazil Jo-
zefa Miloslava Hurbana (patinovaná 
sadra, 1969, ZGJM, Senica). 

Bustu známeho kapitána sloven-
ských dobrovoľníkov a  liptovského 
župana Jána Francisciho (1822-1905) 
vymodeloval sochár pôvodom z Vlč-
koviec pri Trnave Fraňo Štefunko 
v  kontraste hladkých tvarov tváre 
a  impresívneho rozihrania tvarov 
fúzov a  brady (Ján Francisci, pa-
tinovaná sadra, 1960-1970, GJK,  
Trnava).

Revolučného básnika Janka Krá-
ľa (1822-1876) vytvoril v  drevorezbe 
sochár z  Piešťan Ladislav Ľudovít 
Pollák (1912-2006) v  pomníkovej 

realistickej postave ozbrojeného slo-
venského povstalca s  pištoľou a šab-
ľou (Janko Kráľ, rezba, drevo, 1949, GJK,  
Trnava).

Najnovšie vytvoril bronzové busty 
Ľudovíta Štúra v  roku 2015 a  J. M. 
Hurbana v roku 2017 k ich okrúhlym 
výročiam sochár Martin Pala (1975) 
pre Trnavský samosprávny kraj. 

V  medailérskej oblasti vzniklo 
viacero medailí a plakiet s hurbanov-
skou a štúrovskou tematikou, obvykle 
pri rôznych výročiach a jubileách.

Známy medailér Andrej Peter 
(1912–2003) vyhotovil Pamätnú 
medailu J. M. Hurbana, v  roku 1977 
znovu vydanú ako jednostrannú pla-
ketu v strede s realistickou bradatou 
hlavou buditeľa s  letopočtom života 
a  nápisom (Jozef Miloslav Hurban, 
plaketa, bronz, LGPMB, Liptovský Mi-
kuláš). 
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K  storočnici povstania v  meruô-
smych rokoch vytvoril sochár Rudolf 
Pribiš (1913-1984) medailu J. M. Hur-
ban Bije zvon slobody, čujte ho ná-
rody 1848 – 1948 (epoxid, 1947, OG, 
Dolný Kubín, PG, Žilina) s  dynamic-
kou skladbou J. M. Hurbana na vzpí-
najúcom sa koni s  vlajúcim plášťom 
a  zástavou v  ruke s  kruhovým nápi-
som po obvode.

Trnavský samosprávny kraj vydal 
aj pamätné medaile k  výročiam Ľu-
dovíta Štúra (2015) a  J. M. Hurbana 
(2017). 

Národná banka Slovenska vydala 
pamätnú mincu k výročiu Ľ. Štúra od 
Ivana Řeháka, zberateľskú mincu Ľ. 
Štúra od Štefana Novotného, obidve 
v  roku 2015 a  mincu J. M. Hurbana 
v  roku 2017 v  cykle Najväčšie osob-
nosti Slovenska.

KRESBA

V  kresbe v  20. storočí vytvoril Janko 
Alexy viacero kompozícií, ktoré vlast-
ní Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom 
Mikuláši. V  portréte stvárnil Jozefa Mi-
loslava Hurbana Janko Alexy v sviežej 
uhľokresbe (Jozef Miloslav Hurban, 
uhoľ, papier, 1946). Maliarka Edita 
Ambrušová vytvorila v  nezvyčajnom 
elipsovitom formáte poetický portrét 
Janka Kráľa z  profilu medzi stroma-
mi so štruktúrami plôch (Janko Kráľ, 
pero, tuš, kartón, okolo 1970, SNM – 
Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra). 

Maliar Janko Alexy nakreslil aj via-
ceré figurálne kompozície. Zobrazil aj 
priamu bojovú scénu v  dynamickej 
skladbe nástupu slovenských bojov-
níkov do boja, útoku v  strede s  kre-
sebne zvýrazneným, pravdepodobne 
J. M. Hurbanom na koni (Hurbanovo 
vojsko, ceruzka, papier, 1942). 

Podľa grafickej predlohy stvárnil 
aj povzbudzujúceho J. M. Hurbana 
s  vojakmi pri ohníku (Slovenskí po-
vstalci z  roku 1848-1849, pastel, pa-
pier, 40. roky)

Janko Alexy podáva v  kresbe aj 
pohľad na krajinu s  nástupom slo-
venských dobrovoľníkov s  vozmi, 
koňmi (Hurbanovo vojsko, tuš, ceruz-
ka, papier, 1946). 

Rudolf Pribiš, Bije zvon slobody,  
čujte ho národy. Epoxid, 1947
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Janko Alexy,  
Slovenskí dôstojníci  

1848 - 1849. Pastel, papier  
40. roky

Edita Ambrušová,  
Janko Krár. Pero, tuš, kartón 

okolo 1970

Janko Alexy,  
Dôstojník a vojak. 

Uhoľ, papier  
1946 -1956

Janko Alexy, Zajatie slovenských vlastencov z Liptova. pastel, 1949 - 1946
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Vo svojej obľúbenej pastelovej 
technike zobrazil Janko Alexy aj 
mnohofigurálnu kompozíciu (Zaja-
tie slovenských vlastencov z Liptova, 
pastel, papier, 1946-1956). 

Janko Alexy kreslil aj monochróm-
ne uhľom podľa grafických predlôh 
jednotlivých povstalcov, či už samo-
statne stojacich so šabľou (Dôstojník 
Hurbanovho vojska, uhoľ, papier, 
1946-1956), alebo s  puškou (Vojak 
Hurbanovho vojska, uhoľ, papier, 
1946-1956), alebo aj spolu (Dôstoj-
ník a vojak, uhoľ, papier, 1946-1956). 

Objavuje sa aj farebná, dekoratívne 
plošne, štruktúrne poňatá skupina 
dobrovoľníckych veliteľov (Slovenskí 
dôstojníci 1848-1849, pastel, papier, 
40. roky), pričom predloha nie je do-
ložená pri monofigurálnej skladbe 
Slovenský dobrovoľník so zástavou 
(pastel, papier, 40. roky).

GRAFIKA

V oblasti portrétu najstaršie výtvarné 
zobrazenie spomedzi spomínaných 
diel predstavujú portréty Ľudovíta 

Edita Ambrušová, Ľudovít Štúr.
Drevorez, papier, okolo 1970

Edita Ambrušová, Janko Kráľ.
Drevorez, papier, okolo 1970
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Štúra a  Jozefa Miloslava Hurbana. 
Ako jedny z  mála vznikli už za ich 
života v  19. storočí v  oblasti grafiky, 
v   novej technike litografie, ktorá sa 
stala vtedy v druhej polovici 19. sto-
ročia dominantnou v reprodukčných 
grafických technikách. 

V  období meruôsmych rokov 
úspešne zobrazil Ľudovíta Štúra čes-
ký grafik a  vydavateľ František Kolář 
(Kolarz, 1825 – 1894), od 50. rokov 
žijúci v  Pešti. Slovenského národné-
ho protagonistu stvárnil citlivo rea-
listicky v  štíhlej polfigúre v  jemných 
prechodoch tónov (Ľudovít Štúr, lito-
grafia, papier, 1949, SNM – Múzeum 
Ľudovíta Štúra, Modra). 

V  nasledujúcom 20. storočí, pri-
bližne o  sto rokov neskôr, pezin-
ský a  bratislavský grafik Jozef Baláž 
(1923-2006) realisticky v hnedých tó-
noch zobrazil poprsie Ľudovíta Štúra 
v  pozadí s  bojujúcimi slovenskými 
dobrovoľníkmi v  Povstaní (Ľudovít 
Štúr, litografia, papier, 1956, SNM – 
Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra). 
Plošne koncipovanú sediacu polfi-
gúru Štúra v tmavom plášti vytvorila 
Edita Ambrušová (Ľudovít Štúr, dre-
vorez, papier, okolo 1970, SNM – Mú-
zeum Ľudovíta Štúra, Modra). 

Anastázius Jovanovič, pôsobia-
ci vo Viedni, stvárňuje polfigúru 

sediaceho dejateľa, dobovo oble-
čeného v  mentieke so šnurovaním 
a  veste v  kultivovanom realistickom 
prednese (Jozef Miloslav Hurban, 
litografia, papier, 1849, SNM - Múze-
um Ľudovíta Štúra, Modra) a básni-
ka Janka Kráľa s kukulienkou (Janko 
Kráľ, drevorez, papier, okolo 1970).

Obdobne ako portrét Ľudovíta 
Štúra s  jemným realizmom stvárnil 
František Kolář aj Jozefa Miloslava 
Hurbana v  známej stojacej trojštvr-
ťovej postave v plášti v štíhlej siluete 
(Jozef M. Hurban, litografia, papier, 
1849, SNM – Múzeum Ľudovíta Štú-
ra, Modra). 

V  oblasti figurálnych a  abstrakt-
ných kompozícií v  20. storočí tvoria 
dvaja grafici pôvodom zo Záho-
ria. Bratislavský grafik Ján Ondriska 
(1943), pochádzajúci z  Kútov sa ve-
noval slovenskému povstaniu me-
ruôsmych rokov v  dynamických ab-
straktných, geometricky členených 
kompozíciách s figurálnymi fragmen-
tami aj postáv do boja vyzývajúcich 
slovenských bojovníkov tiež so zásta-
vou (Rok 1848 I. - II., litografia, papier, 
1969, ZGJM, Senica).

Dušan Grečner (1944-2015), pô-
vodom Skaličan, žijúci v  Bratislave 
vytvoril dva drevoryty venované re-
volučnému štúrovskému básnikovi 



MERUÔSMYCH ROKOV

43

Anastázius Jovanovič, Jozef Miloslav Hurban. 
Litografia, papier, 1849

Jozef Baláž, Ľudovít Štúr. Litografia,
 papier, 1956

Dušan Grečner, Divný 
Janko. Drevoryt. 
Papier, 1969

Dušan Grečner,  
Predtucha Janka Kráľa. 
Drevoryt, papier, 1969
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Jankovi Kráľovi (Divný Janko; Pred-
tucha Janka Kráľa, obidva drevoryt, 
papier, 1969, súkromný majetok). 
Druhú dvojicu Grečnerových grafic-
kých listov, tentoraz leptov, opäť ve-
novaných Jankovi Kráľovi, charakteri-
zujú výrazne abstraktné, vegetabilné 
tvary na kontrastne čiernom pozadí 
(Pocta Jankovi Kráľovi I. a II., lept, pa-
pier, 1972, súkromný majetok).

UŽITÉ UMENIE
 
V oblasti knižnej ilustrácie Jozef Baláž 
ilustroval knihu Ľuda Zúbka Jar Ade-
ly Ostrolúckej v technike uhľokresby 
s  tieňovanými realistickými tvarmi 
postáv jednotlivých výjavov (Bratia 
Slováci; Na návšteve u Ostrolúckych, 
obidva uhoľ, papier, 1956, SNM – Mú-
zeum Ľudovíta Štúra, Modra).

Ján Ondriska, Rok 1848 I. Litografia,  
papier, 1969

Ján Ondriska, Rok 1848 II. Litografia,  
papier, 1969
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Edita Ambrušová, 
Štúrovská poézia II. 

pero, tuš, papier 1980
Július Koreszka, Návrh na známku. Výročie Hurbana 1948 I. 
Ceruzka, papier 1946 - 1948

Jozef Baláž, Ľudo Zúbek. Jar Adely Ostrolúckej (Na návšteve 
u Ostrolúckych) Ilustrácia, uhoľ, papier, 1956

Edita Ambrušová, 
Štúrovská poézia I. 

pero, tuš, papier 
1980

Ľubomír Rapoš, 
Ľudovít Štúr. 
Kolorovaná  
fotografia, 
papier, drevo, 
1984

Ľubomír Rapoš, Ľudovít Štúr.  
Fotomontáž, plátno, 1986
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Knižné ilustrácie Edity Ambru-
šovej majú v  strede svojho záujmu 
poetické vizuálne stvárnenie štú-
rovského básnického slova, podne-
cujúceho a   apelatívneho v Povstaní 
s  motívmi kvetov, skál alebo zrúca-
nín (Štúrovská poézia I. - II., pero, tuš, 
1980, SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra,  
Modra).

V  známkovej tvorbe maliar, kraji-
nár zo Skalice Július Koreszka (1895 
– 1958) vytvoril viacero ceruzkových 
kresieb návrhov na známku so sku-
pinou hurbanovských bojovníkov 
nastupujúcich do boja (Návrh na 
známku k  výročiu hurbanovského 
povstania 1848 I. – II., ceruzka, papier, 
1946 – 1948, ZGJM, Senica).

V  oblasti fotografie, použitej vý-
tvarníkom Ľubomírom Rapošom 
(1934) vo forme fotokoláže, koloro-
vanej fotografie na vytvorenie série 
obrazových kompozícií, ktoré moti-
vicky spája opakujúci sa polfigúrový 
portrét Ľudovíta Štúra so založenými 
rukami, rôzne komponovaný na ab-
straktných plochách a kombinovaný 
s rôznymi faksimile podpisov a iných 
ozdobých rukopisných textov (Ľu-
dovít Štúr, kolorovaná fotografia, 
papier, drevo, 1984, papier, 1985, fo-
tomontáž, plátno,1986, SNM – Múze-
um Ľudovíta Štúra, Modra). 

Celkovo môžeme konštatovať, že 
výtvarná interpretácia Slovenského 
povstania meruôsmych rokov vizu-
álne presvedčivo dokumentuje silný 
duchovný náboj, mravnú silu štúrov-
ského ozbrojeného odboja, Povsta-
nia, ku ktorému sa ďalšie generácie 
v  historických dobách hlásia, vyrov-
návajú a  stotožňujú sa s  ním, ale aj 
podnetne inšpirujú do bližšej, alebo 
aj vzdialenejšej budúcnosti. 
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Čo povedať nakoniec? Snáď len toľko, 
že tohtoročné 170. výročie Sloven-
ského povstania meruôsmych rokov 
bolo nielen vítanou príležitosťou na 
zamyslenie sa nad jedným z  kľúčo-
vých období našich novodobých de-
jín s prvým samostatným ozbrojeným 
vystúpením Slovákov, ale aj slávnost-
ným uctením si pamiatky obetí tohto 
boja a  zároveň aj vďačnou, nevšed-

nou príležitosťou na stavebnú obno-
vu Pomníka popravených 1848 u nás. 

Dúfame, že v rokoch 2017 a  2018 
dôstojne vynovený senický Pomník 
popravených 1848 bude nielen prí-
tomným, ale aj budúcim generáciám 
našich občanov pripomínať odvahu, 
hrdinstvo a  sebažertvu našich pred-
kov v  ich spravodlivom, zanietenom 
boji za národnú slobodu a identitu.
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