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Trenčín, 26. júl 2017 
Čo spája dvoch veľkých rodákov z Trenčianskeho kraja, J. M. Hurbana a M. R. Štefánika? 

Ako sme nedávno informovali, Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rastislava Štefánika spájalo 
okrem spoločného zaradenia medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín aj rodinné 
puto. Prepojenie hurbanovskej a štefánikovskej tradície sa však odzrkadlilo aj v ďalších 
súvislostiach.  

V roku 1928 bol v Novom Meste nad Váhom postavený pomník Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho 
odhalenie bolo naplánované na 21. októbra 1928, a tak sa osobnosť prvého predsedu 
Slovenskej národnej rady stala symbolicky súčasťou osláv 10. výročia vzniku 
Československej republiky. Slávnosti v Novom Meste sa zúčastnili aj niektoré vnučky a vnuci 
J. M. Hurbana.  

Slova sa na slávnosti odhalenia pomníka ujal aj činiteľ Matice slovenskej z Martina Štefan 
Krčméry. Vo svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že Hurban, ktorý sa ako prvý postavil so 
zbraňou v ruke v záujme vydobytia slobodného života Slovákov, bol vlastne predchodcom 
víťazného boja Štefánika za tú istú vec. Slávnosť odhalenia pomníka sa tak symbolicky niesla 
v duchu kontinuity medzi Hurbanovým a Štefánikovým bojom za oslobodenie národa.  

Prepojenie medzi Hurbanom a Štefánikom našlo však svoj odraz na viacerých úrovniach 
spoločenského života. Na úrovni podbradlianskeho a podjavorinského regiónu to bol najmä 
vplyv osobnosti Hurbana ako vedúcej osobnosti slovenského povstania na toto okolie. Na 
celonárodnej úrovni sa prelínanie najvýraznejšie objavilo v čase druhej svetovej vojny, keď si 
odboj symbolicky prepožičal mená Štefánika a Hurbana a pomenoval po nich nielen partizánske 
jednotky, ale aj pancierové vlaky, ktoré boli vôbec ako prvé vlaky nasadené do bojov 
v Slovenskom národnom povstaní v októbri 1944.  

Pomníky týmto dvom významným osobnostiam môžeme dnes nájsť v mestách po celom 
Slovensku. Náhrobný pomník J. M. Hurbana v Hlbokom a Mohylu M. R. Štefánika na Bradle 
však symbolicky spája jedna spoločná vec. Je ňou ich tvorca, architekt Dušan Jurkovič.   

V Košariskách spomínali na generála Štefánika   

V piatok 21. júla 2017 sa pred rodným domom M. R. Štefánika v Košariskách konala 
spomienková slávnosť pri príležitosti 137. výročia jeho narodenia. Uctiť si túto významnú 
osobnosť našich dejín si prišiel okrem ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša aj 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a mnohí ďalší. V rámci podujatia, ktoré pripravilo 
Ministerstvo obrany spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom M. R. Štefánika 
v Košariskách a obcou Košariská, boli dekorovaní aj vojnoví veteráni.                                    

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/jozefa-miloslava-hurbana-spajalo-s-milanom-rastislavom-stefanikom-viac-nez-len-spolocne-zaradenie-medzi-najvyznamnejsie-osoby-slovenskych-dejin.html?page_id=403417


Prepis úryvku z básne Vladimíra Roya Náš Ikarus publikovanej v časopise Živena v roku 1920 
na počesť Milana Rastislava Štefánika: 

Letel si vysoko, vznášal sa nad nami, 
nesený veľkými túžbami, snahami. 
Národ Ťa miloval, junač Ťa ľúbila, 
Vlasť drahá na slávu veniec Ti uvila. 
Dnes ležíš na bradle, rodná zem nad Tebou 
nebe sa usmieva krásou a velebou. 
Bil si sa za rovnosť s rotami zlosyna, 
túžil si za pravdou – Pravda Ťa objíma, 
dnes si už slobodný syn svetla, Všehomier, 
berie Ťa v náruč i Poznania jasný mier. 

Tak skončil letec – plavec smelý 
nesmiernych diaľ a šírych môr, 
dnes kolom neho spieva vietor 
a šumia stromy rodných hôr. 
… 
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