




Dušan Jurkovič: Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle 

„...Deň 4. mája 1919, keď usporiadaná bola 
slávnosť sadenia lipy svobody v Uh. Skalici bol 
dňom radosti. ...Zpráva o páde a smrti generála 
M. R. Štefánika u Vajnor nás ohromila a spôsobila 
naprostý zmätok.

...Ja išiel som s dr. Blahom na druhý deň ráno 
do Bratislavy. ...Skôr ako sme vsadli do vlaku, bol 
som rozhodnutý pochovať generála Štefánika na 
Bradle, plniac tým jeho poslednú vôľu a podložiac 
ju smyslom symbolickým, aby odpočíval vo svojej 
drahej rodnej pôde, posvätenej prvými obeťami 
zápasov našich otcov za svobodu slovenského 
národa, vedľa svojho otca na Košariskách. Mal 
som obavy z ľudí a malicherných názorov, ale kým 
sme prišli do Bratislavy, uzrel plán pohrebu na 
Bradle i matné obrysy budúcej veľkej mohyly...“ 



Dušan Jurkovič: 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“ – Mohylu na Bradle. 



Jurkovičove vojnové cintoríny v západnej Haliči 
Wola Cieklinska
Ozenna



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



Ďalšia skica smútočnej výzdoby Bradla pri pohrebe
Plán pylónu



Rozdelenie účastníkov pri pohrebe 



„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  



Jurkovičovo poňatie Štefánikovho pohrebu ako ľudovej púte          
a budúceho trvalého hrobu - bradlianskej Mohly - ako pútnického 
miesta k nadčasovému národnému hrdinovi 

Jurkovič namiesto „...cintorína... zvolil pre posledný odpočinok 
hrdinu vrch nad krajinou. ...Ako režisér... lúčenia sa s národným 
hrdinom sledoval najmä dosiahnutie nezabudnuteľného zážitku 
účastníkov pohrebu a nadčasového posolstva národu. Na to 
potreboval výnimočný priebeh rozlúčky, výnimočné miesto hrobu, 
účasť masy ľudu a dobré počasie. 

Holý vrch v dohľade rodného domu, z ďaleka viditeľný a s výhľa-
dom do krajiny, v ktorej sa zrodil slovenský národný zápas, takým 
výnimočným miestom bol... V deň pohrebu sa v širokom okolí neko-
nali bohoslužby... Masy krojovaného ľudu ...smerovali k Bradlu. Také 
početné zhromaždenie Slovákov sa neuskutočnilo v celých dovtedaj-
ších dejinách. Prvý a niektorí ľudia možno aj poslednýkrát zažili ten 
povznášajúci pocit vzájomnej jednoty a spoločnej sily, ktorý vyvolala 
tragická smrť. ...Tu na pohrebe svojho rodáka, ktorého si ctia aj 
víťazi v tej strašnej vojne, si možno uvedomiť samých seba, veriť 
vo vlastné sily vo vlastnom novom štáte.“                             Pavol Kanis



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



Slávnostné položenie základného kameňa budúcej Mohyly 
sa uskutočnilo 4. mája 1924



Cesta na Bradlo vybudovaná v rokoch 1924 - 1925  



Návrh Mohyly z roku 1926, južný pohľad 



Návrh Mohyly z roku 1926, detail hrobky



Návrh Mohyly, detail kamenárskej práce



Výkopové práce 



Výkop pre základy terasy 



Vozíky pozemnej lanovky 



Pozemná lanovka



Pozemnou lanovkou boli od konca cesty na otočke
dopravované i travertínové kvádre 



Dočasné budovy staveniska 



Drevené debnenie rohu terasy 



Vonkajší obklad múrov terás tvorili travertínové kvádre 



Dolná terasa



Stavba hornej terasy a pylónov 



Stavitelia 



Rozostavaná tumba 



Dláždenie



Tesanie tabúľ a vencov na tumbe 



Pred dokončením 



Dokončené dielo 



Údaje o Mohyle 

V základe je Mohyla dlhá 96 m, široká 70 m. Dolná terasa meria 
93 x 62 m, horná 45 x 32 m.

Na odstreľovanie skaly bolo potrebných 1 063,40 kg streliva.

Obelisky majú výšku 12 m.

Hrobka Štefánika a talianskych letcov je v hĺbke 8 m pod tumbou. 
Do hrobky boli z pôvodného hrobu preložení 21. 4. 1928.

Mohyla je obložená kamennými kvádrami z travertínu, ktorého 
zo Spišských Vlách doviezli 924,32 m3, čo zabralo 194 železničných 
vagónov.

Mohyla bola postavená za 280 pracovných dní.

V roku 1927 pracovalo denne na stavbe priemerne 88 robotníkov, 
roku 1928  150 robotníkov. V kameňolome pracovalo denne 
priemerne 24 kamenárov a 9 robotníkov. 

Cena stavby Mohyly po vyúčtovaní činila 2 813 262 Kč, 76 halierov.



Nerealizovaný návrh D. Jurkoviča z roku 1947 na úpravu 
Mohyly pre letcov padlých v II. svetovej vojne



Stav Mohyly po 40 rokoch neúdržby 



Obnova Mohyly sa uskutočnila v rokoch 1989 až 1996 



Súčasný stav 



Súčasný stav



Matúš Valihora

Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle 
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