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Matúš Valihora



Brezová na fotografii Pavla Socháňa



1849, Jurkovičov starý otec Samuel Jurkovič s dcérami Emíliou,  
Annou a Julianou a vnukom Svetozárom Hurbanom



Fotografia z pozostalosti Dušana Jurkoviča - rodný dom 
Jurkovičovho starého otca Samuela Jurkoviča v Brezovej 



Z nedatovaného Jurkovičovho zošita so štúdiami ľudového 
umenia podbradliansko-podjavorinského kraja  

„Kollár hovorí, že veľká kultura potrebuje široký základ. Áno. 
A národná kultura potrebuje široký národný základ, tojest základné 
motivy musia byť z čim širšej vrstvy národa sosbierané.

Cieľom mojim je motivy sbierať pre slov. styl. 
Zato sbieram a študujem: 

1. Staviská slov. sedliacké (domy, stodoly) 

2. Na nich sa nachádzajúce ornamenty stavebné

3. Ornamenty bárjaké. 

Z tychto potom sprobúvam zostavovať ornamenty nové, 
materiálu stavebnému prispôsobené, a k uživaniu ku keramike, 
k umeleckému stolárstvu k drevorezu atd.“



Z nedatovaného Jurkovičovho zošita so štúdiami ľudového 
umenia podbradliansko-podjavorinského kraja  



Fotografie z pozostalosti Dušana Jurkoviča - domy v Brezovej 



Fotografie z pozostalosti Dušana Jurkoviča - dom a izby 
v Brezovej 



1910, Jurkovičov návrh brezovskej evanjelickej fary. Nerealizovaný.



Z rukopisu Dušana Jurkoviča Uctievanie hrdinov 

„...Prvá svetová vojna ma zamestnala stavbou 
pomníkov, zakladaním cintorínov v Haličských 
Karpátoch. 

...Chodieval som na vrchol Magury. ...Odtiaľ za-
lietali moje myšlienky domov v nádeji na vyplne-
nie našich túžob. Tam som spriadal svoje výtvar-
né sny a kreslil plány pamätníkov na ploche svojej 
duše v merítku, ktoré prevyšovalo všetky úlohy 
na mňa vojnou vložené. Tam zjavila sa mi vidina pamätníka udalostí 
revolučných z roku 1848 uprostred môjho rodného kraja.

...Tento duch kraja... za I. sv. vojny sa stelesnil najvýraznejšie 
v legionároch, najmä v M. R. Štefánikovi. ...Po opojných dňoch 
poprevratových ...bol som akoby bleskom zasiahnutý tragickým 
osudom Štefánikovým. V tej chvíli cítil som sa byť jedine povolaný 
ihneď konať prípravy a tiež uskutočniť jednu z vidín a snov 
haličskej Magury“



Jurkovičove vojnové cintoríny v západnej Haliči 

Wola Cieklinska Ozenna



Cintorín Rotunda v Haliči
Skica smútočnej výzdoby Bradla pri pohrebe M. R. Štefánika



„Ja pre svoju osobu pokladám pohreb generála Štefánika 
na Bradle za svoj najväčší a najodvážnejší umelecký čin“

D. Jurkovič

„Zo smútočnej slávnosti pohrebnej výzdoby temena Bradla 
vytryskly už vtedy prvé obrysy dnešnej mohyly“

D. Jurkovič  



No cesta k postaveniu Mohyly  nebola ani krátka, ani jednoduchá 

I920 v Bratislave na výstave „Slovenský máj“ predstavený
prvý návrh Mohyly

február 1921 Spolok pre postavenie pomníka generálovi 
Štefánikovi

1923 predložený projekt Mohyly s rozpočtom

máj 1923 Jurkovič osobne intervenuje u prezidenta Masaryka

január 1924 anketa odborníkov schválila projekt Mohyly

4. máj 1924 na Bradle položený základný kameň budúcej Mohyly

1924 – 1925 stavba cesty na Bradlo

1925 nové zameranie temena Bradla a následne nutné
prepracovanie projektu podľa spresnenej situácie

1925/1926 kvôli financiám nový, zmenšený a znížený projekt

11. 7. 1927 – 20. 9. 1928 výstavba Mohyly



4. 5. 1924, slávnostné položenie základného kameňa Mohyly 
za účasti Štefánikovej matky i architektov Jurkoviča a Tvarožka   



1926, Jurkovičov návrh Mohyly
Detail hrobu



Výkop pre základy terasy 



Dočasné budovy staveniska 



Drevené debnenie rohu terasy 



Vonkajší obklad múrov terás tvorili travertínové kvádre 



Dolná terasa



Stavba hornej terasy a pylónov 



Stavitelia 



Pred dokončením 



V súvislosti s výstavbou Mohyly  bol s platnosťou od 14. júna 1928 
rozšírený názov Brezovej na Brezovú pod Bradlom



1947, Jurkovičov návrh na rozšírenie bradlianskej Mohyly 
pre letcov padlých v II. svetovej vojne. Nerealizovaný.



Súčasný stav 



1928, Jurkovičov návrh pamätnej tabule udalostí roku 1848
Zrealizovaná pamätná tabuľa



Dom organára Martina Šaška, miesto pamätných udalostí roku 1848
Jurkovičova matka Emília. Hrala v divadle 25. apríla 1848



Dom organára Martina Šaška s pamätnou tabuľou. Súčasný stav



Náhrobok rodiny Papánkovcov na brezovskom cintoríne. 
Súčasný stav



Banka založená Štefanom Papánkom na dobovej fotografii 



4. 4. 1942, Dušan Jurkovič na rube svojej vizitky blahoželá k sobášu 
priateľovi, Brezovčanovi Ivanovi Papánkovi



10. 10. 1943, z rozhodnutia zborového konventu brezovského 
evanjelického cirkevného zboru



1944, Jurkovičov návrh na dotvorenie areálu evanjelického 
kostola v Brezovej. Nerealizovaný.



II. svetová vojna, Jurkovičove poznámky so sumami, ktoré 
vybral v Brezovej od podnikateľov na podporu odboja 



1947, Skladacie domy rodinné z pálených tehliarskych výrobkov



Úryvky z knihy Skladacie domy rodinné z pálených tehliarskych 
výrobkov

„Znám ešte iný spôsob uplatnenia pôsobivej omietky... Je to stará 
zdobná technika, vžitá aj u nás, v Podjavorinskom kraji.

...Rázovité domy a domky ľudového staviteľstva, ktoré tu 
pripojujem, mi boli vzorom, a snažím sa zachovať ich charakter 
aj pri navrhovaní standardných typov skladacích domov.“



Pamätník hurbanovských bojov na Prietržskej ceste, postavený 
v roku 1948. Súčasný stav



Jozef Miloslav Hurban, ujec Dušana Jurkoviča
Otec Dušana Jurkoviča, Juraj, bojoval ako hurbanovský dobrovoľník 



Pamätník v Hurbanovej doline postavený v roku 1948. Súčasný stav



1944, Jurkovičov plán brány brezovského cintorína



Fotografia zo stavby brány dokončenej v roku 1948 



Súčasný stav



1944, Jurkovičov plán Dejinného pamätníka 



1944, Jurkovičova skica Dejinného pamätníka



Súčasný stav pamätníka dokončeného v roku 1948 



Z listu Boženy Jurkovičovej, architektovej manželky, správcovi Muž-
ského evanjelického spevokolu v Brezovej pod Bradlom Matejovi 
Janovíčkovi  

„Vážený pán správče,
prijmite, prosím moju vďaku za Vašu obetavosť, s ktorou ste nacvičil
krásne spevy k príležitosti tryzny a pohrabu môjho nebohého 
manžela. Prosím zároveň, aby ste tlmočil aj speváckemu sboru
moju velikú vďaku.

Bôh Vám zaplať za všetko a daj Vám úspech vo Vašom ďalšom
konaní.

Bratislava, 26. 11. 1948                                      vd. Božena Jurkovičová 



Jurkovičove diela v Brezovej sú opäť miestami pamäti 
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