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Slovo na úvod
200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných
slovenských dejín, ktoré pripadá na rok 2015, je impulzom, aby sme si pripomenuli
jeho dielo, ktoré sa stalo trvalou súčasťou národnej pamäti a pôsobí aj v prítomnosti.
Ľudovít Štúr — politik, kodifikátor slovenčiny, novinár, pedagóg, vedec a básnik sa
vyníma v dejinách Slovákov ako ideový tvorca, iniciátor a realizátor zmien slovenskej
spoločnosti v mimoriadne závažnej a citlivej etape vývoja. Hlavným cieľom jeho životného
snaženia bolo povzniesť Slovákov ako svojbytný národ cestou všestrannej modernizácie
na úroveň vyspelých európskych národov. Tento cieľ však nemali dosiahnuť na úkor iných,
ale vlastným pričinením. Aj keď bol Štúr citovo viazaný na jazykovo blízke slovanské
národy, pociťoval rešpekt a úctu aj k ostatným. Jeho základným rozmerom bola ľudskosť,
človečenstvo, preto jeho život a dielo nepatrí len Slovákom, ale všetkým ľuďom dobrej vôle.
Formát múzejnej výstavy má samozrejme svoje limity, nemôže nahradiť monografie
a špecializované vedecké práce, môže však prostredníctvom prezentácie dobových artefaktov
a dokumentov prispieť k spoznávaniu a lepšiemu pochopeniu diela, ktoré Ľudovít Štúr
vytvoril, i doby v ktorej pôsobil. Organizátori dúfajú, že sa im tento cieľ podarilo aspoň
v skromnej miere naplniť.
Na výstave je prezentovaných takmer 400 exponátov, do katalógu sme z nich
z priestorových dôvodov zahrnuli 200. Integrálnou súčasťou výstavy je 18 tematických
obrazovo-textových panelov, ktoré dopĺňajú jej exponátovú časť a sú základnou
informačnou bázou celej výstavy. Rýchlejšej orientácii návštevníkov v osudoch a diele
Ľ. Štúra slúži krátky obrazový film Ľudovít Štúr (1815 — 1856) — míľniky jeho života.
Sprievodný edukačný program bude napĺňaný v osobitnej školskej časti výstavy.

Ľudovít Štúr
Klemens, Jozef Božetech — olejomaľba na plátne, 1872
Obraz si objednala Matica slovenská na výzdobu dvorany svojej sídelnej
budovy v Martine. Financovaný bol z prostriedkov Štúrovej základiny
vytvorenej z dobrovoľných príspevkov na postavenie náhrobného
pomníka Ľudovíta Štúra v Modre, ktorý bol osadený v novembri 1872.
Slovenská národná knižnica-Literárne múzeum, ev. č. O 202
Rozmery: 83 cm × 68 cm
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Stvárnenie pečiatky Ľ. Štúra na kazete Listár Ľudovíta Štúra
Ambrušová, Edita — 1957

10

11

Poštový aršík s podobizňou Ľudovíta Štúra
Slovenská republika, 1995
Rozmery: 8,8 cm × 7 cm

Inšpirácia v dejinách
V slovenskom národnom hnutí, ktoré sa začalo rozvíjať koncom 18. storočia zohrali
jedinečnú úlohu tradície Veľkej Moravy, prvého štátu západných Slovanov, ktorý sa
sformoval v 9. storočí v priestore na východ a západ od rieky Moravy a zahŕňal teda
aj územie dnešného Slovenska. Vo Veľkej Morave našla svoje historické zakotvenie
aj generácia štúrovcov, ktorá sa dostala do popredia národného hnutia v 30. rokoch
19. storočia. Štúrovcov uchvacovalo vedomie, že ich predkovia Sloveni mali vlastný štát
a to, že literárny jazyk Slovanov staroslovienčina sa vďaka pôsobeniu solúnskych bratov
Cyrila a Metoda stal oficiálnym liturgickým jazykom kresťanskej cirkvi. Pociťovali hrdosť
z toho, že panovníci Veľkej Moravy dokázali súperiť s mocnou Východofranskou ríšou.
Slovákov v súlade s dnešnými poznatkami považovali za potomkov Slovenov. V tom ich
podporovala aj skutočnosť, že po zániku Veľkomoravskej ríše, ktorá sa rozpadla začiatkom
10. storočia pod náporom staromaďarských kmeňov a začlenení územia dnešného
Slovenska do novovzniknutého uhorského kráľovstva, sa pre slovenské etnikum používalo
v latinčine pomenovanie Slavus (Slovania). Nie je bez zaujímavosti, že Ľudovít Štúr a viacerí
jeho spolupracovníci sa neraz označovali za Slovenov. K miestam spojeným s dejinami
Veľkej Moravy ako Nitra a Devín prechovával Ľudovít Štúr po celý život posvätnú úctu.
Práve na Devíne sa 24. apríla 1836 uskutočnila pamätná slávnosť, na ktorej Štúr a jeho
druhovia vzdali hold sláve Veľkej Moravy a prisahali pracovať v prospech napĺňania
národných ideálov.

Prvé vyobrazenie Cyrila a Metoda v slovenskej knihe
Almanach Zora
Uhorsko, Budín 1835
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 13,5 cm × 11,5 cm
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Hurban, Jozef Miloslav. Swatoplukowci, anebo:
Pád říše Welko-Morawské. Obrazy a Ohlasy
z posledních dob sláwy Slowenské.
Praha, tlačiareň Jaroslava Pospíšila, 1845
Kniha najbližšieho Štúrovho spolupracovníka a priateľa J. M. Hurbana
je jedným z množstva dokladov záujmu štúrovcov o dejiny a tradície
Veľkej Moravy, ktorú vnímali ako historický zdroj svojbytnosti Slovákov.
Knižnica SNM, inv. č. 17573
Rozmery: 15 cm × 10 cm
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Tisíckorunová bankovka s motívom legendy
o panovníkovi Svätoplukovi a jeho synoch
Autor Štefan Bednár
Slovensko, 1940
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 21084, S 78168
Rozmery: 9 cm × 19,3 cm

Slováci do konca 17. storočia
Slovenské etnikum sa po začlenení do multietnického uhorského kráľovstva, na rozdiel
od Čechov, Poliakov, či Chorvátov, nesformovalo do určitého samostatného celku,
a nedostalo sa na taký stupeň vývoja, pre ktorý je charakteristické používanie vlastného
písomného jazyka. To bol dôvod, prečo si Slováci na písomný prejav „vypožičali“ jazykovo
blízku češtinu. K jej postupnému udomácneniu od začiatku 15. storočia napomohol
cezhraničný styk, štúdium Slovákov na univerzite v Prahe, vplyv husitského hnutia,
pôsobenie českého vojska tzv. bratríkov na Slovensku a personálna únia Uhorska a Čiech
v 2. polovici 15. a začiatkom 16. storočia. Rozhodujúci vplyv mala reformácia v 16. storočí,
po ktorej sa v novovzniknutej evanjelickej cirkvi na Slovensku stala liturgickým jazykom
tzv. biblická čeština. V každodennom styku sa používala hovorová slovenčina, ktorá
prenikala aj do písomnej „slovenskej“ češtiny. V 17. storočí zaznamenávame významné
prejavy národnej sebareflexie. Vzdelanci ako Jakob Jacobeus a Daniel Sinapius-Horčička
poukazovali na krásu a bohatosť slovenčiny a nabádali k jej pestovaniu. Spolužitie rôznych
národností v Uhorsku nebolo idylické, k národnostným treniciam (Nemci versus Slováci)
dochádzalo v slovenských mestách už od 14. storočia. Etnické spory a konflikty však
neobsahovali hlbší ideologický rozmer a zdôvodnenie, preto trvali iba krátko a na malom
priestore.

Matej Korvín zakazuje pod hrozbou trestu smrti
vyvolávať národnostné spory v Trnave (21. máj 1486)
SNM-Historické múzeum, faksimile
Originál pergamen, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava
Rozmery: 28 cm × 40 cm
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Nowý i Starý Wlastenský Kalendář
a Slowenský Pozornjk na rok Páně 1842
Levoča 1842
Kancelária Mateja Korvína, ktorý bol aj českým kráľom, používala
v písomnom styku s mestami na Slovensku okrem latinčiny aj
češtinu. Ľudovít Štúr napísal na túto tému do kalendára vydávaného
Gašparom Belopockým článok Matiasse Korwjna slowenský list,
psaný na wrchnost swobodného králowského města Trnawy.
Výtlačok kalendára pochádza z knižnice spolužiaka a spolupracovníka
Ľ. Štúra Ctiboha Zocha. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.
Rozmery: 19,5 cm × 12,7 cm × 5,2 cm
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Kniha krajčírskeho cechu v Prievidzi v dobovej slovenčine
Rukopis s ilustráciami, 17. storočie
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 25082
Rozmery: 22 cm × 30 cm

Tranovský, Juraj. Cithara Sanctorum.
Písně duchovnj, staré i nowé…
Bratislava 1806
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ev. č. KM 4089
Rozmery: 19,5 cm × 11 cm × 8 cm
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Cantus Catholici
Trnava 1700
SNM-Hudobné múzeum, ev. č. MUS II 00015
Rozmery: 19,2 cm × 15,5 cm × 3 cm

„Prebudenie národa“
Národná sebareflexia Slovákov sa výrazne posilnila v priebehu osvietenského 18. storočia.
K zrodu národného uvedomenia prispeli diela Jána Baltazára Magina, Samuela Timona,
Juraja Papánka a Juraja Sklenára, ktoré podnietili záujem o dejiny Slovákov, osobitne
o obdobie Veľkej Moravy. Osvietenské reformy panovníčky Márie Terézie a jej syna
a nástupcu Jozefa II. v 2. polovici 18. storočia sa stali začiatkom zložitého procesu premeny
stavovskej feudálnej spoločnosti na spoločnosť občiansku. V rámci tohto procesu sa začalo
v záverečných desaťročiach 18. storočia rozvíjať slovenské národné hnutie (konfesionálne
rozdelené na katolícky a evanjelický prúd) a formovanie Slovákov ako moderného
novodobého národa. Z prostredia katolíckych vzdelancov vzišla prvá kodifikácia slovenského
literárneho jazyka. Vytvoril ho v rokoch 1787 — 1790 kňaz a filológ Anton Bernolák na báze
dobovej kultúrnej západoslovenčiny. Na šírenie Bernolákovej slovenčiny a osvety založili
katolícki vzdelanci v roku 1792 v Trnave spolok Slovenské učené tovarišstvo. Evanjelický
prúd sa zaslúžil o vydávanie prvých slovenských novín s názvom Presspůrské nowiny,
ktoré začali vychádzať v Bratislave v roku 1783 a mesačníka Staré nowiny literního umění
v Banskej Bystrici. Katolícky a evanjelický prúd národného hnutia sa rozchádzal v otázke
literárneho jazyka a národnej svojbytnosti Slovákov. Kým katolícky prúd považoval
Slovákov za osobitný slovanský kmeň a začal používať Bernolákovu slovenčinu, evanjelický
prúd vychádzal z idey československej literárnej, jazykovej a národnej jednoty a používal
biblickú a slovakizovanú češtinu.

Bel, Matej. Primitiva Latina
Bratislava 1743
Učebnica latinčiny od polyhistora Mateja Bela. Latinčina mala
v multietnickom Uhorskom kráľovstve od stredoveku status
neoficiálneho úradného jazyka. Na jej výučbu sa preto kládol osobitný
dôraz. Svoje postavenie začala strácať koncom 18. storočia, keď ju
začala nahrádzať maďarčina, čo súviselo s politikou maďarskej šľachty
zameranou na pretvorenie Uhorska na národný štát Maďarov.
Knižnica SNM, inv. č. 32711
Rozmery: 16 cm × 10,5 cm × 1,7 cm
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Doležal, Pavel. Grammatica Slavico-Bohemica,
s predslovom Mateja Bela
Bratislava 1746
Knižnica SNM, inv. č. 32722
Rozmery: 16,3 cm × 11 cm × 4,3 cm
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Nariadenie kráľovnej Márie Terézie
k urbárskej regulácii v dobovej slovenčine
Viedeň 1766
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 36131
Rozmery: 36 cm × 44 cm

Báseň v dobovej slovenčine
Nasledujice Neporadnosti Maju zahubene býti
2. polovica 18. storočia
Knižnica SNM, ev. č. 14755
Rozmery: 35,5 cm × 22 cm

Bernolák, Anton.
Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum
Bratislava 1787
Knižnica SNM, inv. č. 27488
Rozmery: 18 cm × 11,5 cm × 1,2 cm
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Fándly, Juraj.
Piľní domajší a poľní hospodár
Trnava 1792
Knižnica SNM, inv. č. 10966
Rozmery: 18 cm × 11 cm × 4,7 cm

Slávni predchodcovia
Začiatkom 19. storočia začali v slovenskom národnom hnutí prevládať aktivity evanjelického
prúdu. Ďalekosiahlym počinom bolo založenie Katedry reči a literatúry česko-slovanskej
na Evanjelickom lýceu v Bratislave v roku 1803. O jej zriadenie sa zaslúžil najmä profesor
Juraj Palkovič, ktorý ju potom viac ako štyri desaťročia viedol, v záverečnej etape niekoľko
rokov aj spoločne s Ľudovítom Štúrom ako svojím zástupcom. Obdobnú katedru založil
v roku 1810 na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici Bohuslav Tablic. Palkovič i Tablic
boli nielen dobrými organizátormi a pedagógmi, ale aj plodnými literátmi a vydavateľmi.
Palkovič vydával vo veľkom náklade kalendáre a v rokoch 1812 — 1818 aj noviny Týdenník,
Tablic najmä zborníky slovenských a českých básnikov. Obidvaja úzko spolupracovali
s predstaviteľmi českého národného života a podieľali sa na tvorbe základov československej
literárnej a národnej jednoty, ktorú naplno rozvinul ďalší predstaviteľ evanjelického prúdu
národného hnutia Ján Kollár. J. Kollár zažiaril ako hviezda prvej veľkosti na slovanskom
nebi v prvej polovici dvadsiatych rokov, keď vyšlo jeho básnické dielo Slávy dcéra. Autoritu
v slovanskom svete si ďalej upevnil rozpracovaním koncepcie slovanskej vzájomnosti a vízie
budúcnosti Slovanov. Z hľadiska národného vývinu Slovákov mali veľký význam jeho
zborníky slovenských ľudových piesní Slovenské spievanky, ktoré zozbieral a vydal v prvej
polovici tridsiatych rokov. V tomto čase sa po určitom útlme zaktivizovali aj bernolákovci.
Najuznávanejší bernolákovský básnik Ján Hollý vydal historické skladby s námetmi
z veľkomoravského obdobia Svätopluk a Cirillo-Metodiada a mladí bernolákovci na čele
s Martinom Hamuljakom založili v roku 1834 v Budíne nadkonfesijný Spolok milovníkov
reči a literatúry slovenskej, ktorý začal vydávať almanach Zora. V tomto období sa už
na dejinnú scénu národného hnutia postavil aj mladý Ľudovít Štúr.

Kalendár Juraja Palkoviča na rok 1805
Bratislava 1805
Knižnica SNM, inv. č. 12368
Rozmery: 15,8 cm × 10 cm × 1,2 cm
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Kollár Ján. Slávy dcéra
Uhorsko, Budín 1824
Knižnica SNM, inv. č. 19668
Rozmery: 20 cm × 14 cm
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Kollár Ján. Národné spievanky, I. zväzok
Uhorsko, Budín 1834
Knižnica SNM, inv. č. 21260
Rozmery: 20,5 cm × 14 cm

Kollár Ján. Národné spievanky, II. zväzok
Uhorsko, Budín 1835
Knižnica SNM, inv. č. 21261
Rozmery: 20,5 cm × 14 cm
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Ján Kollár (1793 — 1852), básnik, povolaním evanjelický
kňaz, významný činiteľ slovenského národného
hnutia, šíriteľ slovanskej vzájomnosti, zástanca
československej národnej a jazykovej jednoty
Pešť, litografia, 1838
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 01989
Rozmery: 60 cm × 43 cm

Hollý, Ján. Cirillo-Metodiada
Uhorsko, Budín 1835
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 18 cm × 13 cm

Šafárik, Pavol Jozef. Slovanský národopis
Čechy, Praha 1842
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 20 cm × 15 cm

Hollý, Ján. Svätopluk
Uhorsko, Budín 1933
Knižnica SNM, inv. č. 80101
Rozmery: 18 cm × 13 cm
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Fajka bernolákovského
básnika Jána Hollého
Slovensko, 1. polovica 19. storočia
Slovenské národné múzeum
v Martine, ev. č. KH 6293
Rozmery: dl 7,5 cm, v 9 cm

Začiatok cesty
Na rozhraní 30. a 40. rokov 19. storočia do národného hnutia razantne vstúpila mladá
generácia. Úlohu lídra prevzala neformálna skupina mladých národovcov na čele
s Ľudovítom Štúrom vyprofilovaná prevažne na Evanjelickom lýceu v Bratislave.
Ľudovít Štúr sa k svojmu vedúcemu postaveniu prepracoval postupne — cieľavedomou
činnosťou zameranou na vzdelávanie a výchovu študentov lýcea, publicistickou a literárnou
prácou a napokon organizovaním významných aktivít národného hnutia. Narodil sa
28. októbra 1815 v rodine učiteľa Samuela Štúra v Uhrovci, kde v rokoch 1821 — 1827
vychodil ľudovú školu. V rokoch 1827 — 1829 bol žiakom nižšieho gymnázia v Rábe (Győr),
kde vďaka profesorovi L. Petzovi získal vzťah k slovanskej literatúre. V septembri 1829 sa
stal študentom filozofie na Evanjelickom lýceu v Bratislave, na ktorom študoval aj jeho
starší brat Karol. Tu sa čoskoro zapojil do činnosti Spoločnosti česko-slovanskej založenej
v auguste 1829, ktorá mala charakter samovzdelávacieho tvorivého krúžku študentov
organizovaného pod patronátom profesora. Už v prvých rokoch štúdia na lýceu sa
vyznačoval obdivom k Slovanstvu, láskou k rodnému kraju a prírode, zmyslom pre sociálnu
spravodlivosť, hlbokým záujmom o dejiny a osobnou obetavosťou. Začiatkom roku 1834
štúdium z finančných dôvodov prerušil a niekoľko mesiacov pracoval ako pisár na panstve
Zaiovcov (Zay) v Uhrovci. V septembri 1834 sa vrátil na lýceum, kde ho v decembri zvolili
za tajomníka Spoločnosti a o pol roka neskôr za výkonného podpredsedu. V septembri
1835 začal ešte ako študent prednášať dejiny slovanských národov. V tomto období bol
zanieteným obdivovateľom diela Jána Kollára, ale aj bernolákovského básnika Jána Hollého.
V roku 1836 uverejnil v časopise Hronka svoju prvú báseň Óda na Hronku. So spolužiakom
Ctibohom Zochom pripravil do tlače zborník literárnych prác študentov lýcea Plody,
v ktorom publikoval ďalšie básne. 24. apríla 1836 zorganizoval pamätnú vychádzku
študentov na Devín, kde vzdali hold slávnej minulosti slovanských predkov v dobe Veľkej
Moravy a zaviazali sa pracovať a žiť pre lepšiu budúcnosť Slovanov, na znak čoho si pridali
ku svojmu menu aj ďalšie slovanské meno. Štúr ho už mal aj predtým a znelo Velislav
(veľký Slovan).

Győr — nábrežie pri Malom Dunaji
Litografia, 50. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10649
Rozmery: 20 cm × 30 cm
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Matrika Evanjelického lýcea v Bratislave
Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto
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Zápis Ľudovíta Štúra v matrike Evanjelického lýcea v Bratislave
v 1. semestri šk. r. 1829 — 1830
Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto

Trenčín
Litografia, polovica 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 04757
Rozmery: 14 cm × 20,5 cm
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Okolie Trenčína
Litografia, 50. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 04754
Rozmery: 15,5 cm × 24,5 cm

Bratislava — mestský špitál
Litografia, 1830
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 02054
Rozmery: 22,5 cm × 30 cm

42

43

Devín
Litografia, polovica 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 01982
Rozmery: 36 cm × 50 cm

Óda na Hronku
Prvá časopisecky publikovaná báseň Ľudovíta Štúra v časopise Hronka,
ktorý vydával v Banskej Bystrici Karol Kuzmány.
Hronka I., 1836, zv. 2
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 19,5 cm × 12,3 cm
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Plody zboru učenců řeči
českoslowanské prešporského.
Bratislava 1836
V zborníku literárnych prác slovenských študentov
Evanjelického lýcea v Bratislave, ktorý zostavil spolu
so Ctibohom Zochom, uverejnil Ľ. Štúr štyri básne.
Knižnica SNM, inv. č. 11097
Rozmery: 19,5 cm× 13,5 cm

Príprava na veľké činy
Po skončení štúdií na lýceu v júni 1836 zostal Štúr v Bratislave. Prednášal namiesto
profesora Palkoviča a viedol Spoločnosť česko-slovanskú a po jej zákaze v roku 1837 Ústav
reči a literatúry československej (Slovanský ústav), ktorý bol formálne súčasťou katedry.
Popri práci v lýceu pokračoval v literárnej činnosti. Publikoval najmä v českom časopise
Květy, v ktorom uverejnil cyklus lyrických básní Dumky večerní. V roku 1838 sa rozhodol
získať univerzitné vzdelanie v Nemecku. 21. novembra 1838 sa zapísal na štúdium teológie
v Halle. Cestou do Halle sa vyše mesiaca zdržal v Prahe, kde nadviazal veľa kontaktov
v prostredí českého národného života. Počas štúdia na univerzite sa intenzívne venoval
najmä filológii a filozofii. Mimoriadne ho ovplyvnili diela G. W. F. Hegla a J. G. Herdera,
z ktorých vyvodzoval veľké perspektívy Slovanstva. V apríli 1840 navštívil kraje Lužických
Srbov, nadviazal kontakty s predstaviteľmi lužického národného hnutia a zúčastnil sa
zasadnutia lužických študentov v Budyšíne. V septembri 1840, na spiatočnej ceste z Halle,
znovu pobudol v Prahe a potom v Hradci Králové u nakladateľa Jana Pospíšila, kde medzi
ním a Pospíšilovou dcérou Mariou vznikol ľúbostný vzťah. To sa však nezhodovalo
so životnou filozofiou Štúra, ktorý sa pevne rozhodol zasvätiť život službe vyšším ideálom,
svojmu národu a Slovanstvu. Preto vo februári 1841 básňou Rozžehnání (uverejnenou neskôr
aj v časopise Květy), nie bez bolesti a výčitiek, tento vzťah skončil.
Po návrate zo štúdií Štúr významne zasiahol do udalostí, ktoré súviseli so silnejúcimi
maďarizačnými aktivitami. Na maďarizáciu mala byť využitá aj evanjelická cirkev, čo
tvrdo presadzoval nový generálny inšpektor evanjelickej cirkvi a škôl gróf Karol Zai (Zay).
Ľudovít Štúr sa energicky postavil proti týmto snahám. Patril k iniciátorom a tvorcom
rekurzov odovzdaných panovníckemu dvoru vo Viedni v júni 1842 a máji 1844, v ktorých
Slováci prosili o nápravu. Proti maďarizácii vystúpil aj spisom Sťažnosti a žaloby Slovanov
v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov, ktorý vyšiel v roku 1843 v Lipsku a spisom
Devätnáste storočie a maďarizmus vydanom v roku 1845 vo Viedni. Nátlak grófa Zaia
spôsobil, že Štúr na miesto námestníka profesora oficiálne nastúpil až rok po návrate
z Halle. Zaiovi stúpenci, medzi nimi aj Lajoš Košút (Lajos Kossuth), využívajúc svoje pozície
v orgánoch cirkvi však neprestali usilovať o jeho odstránenie z lýcea, čo napokon koncom
roku 1843 dosiahli. Časť slovenských študentov lýcea na protest proti zosadeniu Štúra odišla
začiatkom marca 1844 študovať na iné školy, väčšina do Levoče. S ich odchodom je spojený
vznik slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska. Štúr sa po vynútenom odchode z katedry
lýcea venoval redigovaniu časopisu Tatranka, kde pôsobil už od marca 1841, sústredene
pracoval na kodifikačných dielach slovenčiny a zároveň podnikal kroky na splnenie ďalšieho
veľkého cieľa, ktorým bolo vydávanie slovenských politických novín.
Správa o činnosti Slovanského ústavu na Evanjelickom
lýceu v Bratislave v školskom roku 1837 — 1838
Bratislava 1838
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 19 cm × 14 cm
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Báseň Ľ. Štúra Pomněnky z Děvína
Hronka II., 1837, zv. 1
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 19 cm × 12,5 cm

V českom časopise Kwěty publikoval Ľ. Štúr v rokoch 1838 — 1840
cyklus básní Dumky večerní.
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Kwěty, roč. 5, 1838
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 26 cm × 22 cm

Marie Pospíšilová
Klemens, Jozef Božetech — olej na plátne, 1840
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, kópia
Rozmery: 84 cm × 74 cm
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Početné príspevky na rôzne témy uverejnil Ľ. Štúr
v rokoch 1841 — 1845 v časopise Tatranka, ktorý
pomáhal vydávať profesorovi Jurajovi Palkovičovi.
Tatranka, roč. II., Bratislava 1842
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 19 cm × 12 cm

List Ľ. Štúra I. I. Sreznevskému, 1842
Zo súboru tlačí Listár Ľudovíta Štúra, Bratislava 1957
Knižnica SNM, inv. č. 08860
Rozmery: 22 cm × 18 cm
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Dielo Ľudovíta Štúra Beschwerden und Klagen proti maďarizácii
Nemecko, Lipsko 1843
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave, ev. č. 17855
Rozmery: 22,7 cm × 15,7 cm

Z histórie Evanjelického lýcea v Bratislave
Evanjelické lýceum v Bratislave, na ktorom v rokoch 1829 — 1836 študoval a v rokoch 1836 — 1843
pôsobil Ľudovít Štúr (s prestávkou v období univerzitných štúdií v Halle) bolo založené v roku 1606
a slávnostne inaugurované v roku 1656. Jeho zakladateľom bol David Kilger, rodák z Lauingenu
vo Falcku. Na lýceu pôsobili také významné osobnosti ako Matej Bel, Michal Institoris-Mošovský
a v dobe Štúra Juraj Palkovič a Gabriel Kováč-Martiny. Študovali na ňom slovenskí, maďarskí, českí,
nemeckí, srbskí a chorvátski študenti. K jeho absoventom patril Ján Matej Korabinský, František
Palacký, Ján Kollár. Skončila ho celá plejáda štúrovcov a neskôr i ďalší národne uvedomelí Slováci,
medzi nimi Milan Rastislav Štefánik. Lýceum sa významným spôsobom zapísalo do slovenských dejín
najmä v 30. a 40. rokoch 19. storočia, keď sa v ňom pod vedením Ľudovíta Štúra sformovala ideovo
kompaktná skupina mladej inteligencie, ktorej členovia ovplyvňovali slovenský kultúrny a politický
život až do prelomu 19. a 20. storočia.

Inauguračná Medaila Evanjelického
lýcea v Bratislave
Biely kov, 1656
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 00081
Rozmery: ø 2,8 cm

Medaila k výročiu založenia
Evanjelického lýcea v Bratislave
Striebro, 1906
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 22491
Rozmery: ø 3,8 cm
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Školský poriadok
Evanjelického lýcea v Bratislave
Tlač na ručnom papieri
Koniec 18. — začiatok 19. storočia
SNM-Historické múzeum, prír. č. 2014/554
Rozmery: 41 cm × 25 cm

Oslavná báseň k narodeninám cisára Ferdinanda V.
prednášaná na evanjelických školách
Tlač, Bratislava 1841
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 03159
Rozmery: 26,5 cm × 21 cm
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Rôzne abecedy zapísané v zošite Viliama Paulíny-Tótha,
študenta Evanjelického lýcea v Bratislave
Zviazaný rukopis, Bratislava 1844
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01796
Rozmery: 20 cm × 13 cm × 0,8 cm

Vysvedčenie Viliama Paulínyho-Tótha
z Evanjelického lýcea v Bratislave, 1850
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 01794
Rozmery: 27,5 cm × 44 cm
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Prvý maďarský glóbus (Elsö magyar Földteke)
Viedeň 1840
Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto
Rozmery: v 65 cm

Miesta spojené s Ľudovítom Štúrom
So životom a pôsobením Ľudovíta Štúra je spojených veľa miest a obcí. V niektorých žil viac
rokov (Uhrovec, Bratislava, Modra, Halle, Győr), v iných pobudol niekoľko mesiacov alebo týždňov
(Viedeň, Praha, Hradec Králové, Romhány, Hlboké, Trenčín, Zemianske Podhradie, Záhreb, Rohič,
Liptovský Mikuláš, Myjava, Vysoké Tatry, Korytnica), v ďalších kratšiu dobu (Devín, Madunice,
Dobrá Voda, Budyšín, Čachtice, Beckov, Turá Lúka, Sobotište, Vrbovce, Trnava, Nitra, Jablonové,
Uherské Hradište, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Jablunkov, Budatín, Žilina, Prievidza, Slovenské
Pravno, Mošovce, Martin, Kremnica, Sučany, Turany, Banská Bystrica, Brezno, Levoča, Dolný Kubín,
Ružomberok, Tisovec, Hnúšťa, Prešov, Košice, Olomouc, Stupava, Skalica, Rača, Vrbovce, Stará Turá,
Senica, Bánovce nad Bebravou, Ivanka pri Dunaji a mnohé ďalšie). Časť z nich je na výstave
predstavená na dobových litografiách.

Bratislava — Hurbanovo námestie
Litografia, 50. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10531
Rozmery: 16,5 cm × 25,5 cm
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Bratislava — pohľad z juhovýchodu
Litografia, 50. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10554
Rozmery: 15,5 cm × 24,5 cm

Praha — Malá strana a Hradčany
Litografia, okolo 1850
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 19058
Rozmery: 14 cm × 22 cm

Halle, miesto univerzitných štúdií
Ľudovíta Štúra v rokoch 1838 — 1840
Litografia, 40. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10696
Rozmery: 23,5 cm × 28,5 cm

Hradec Králové
Litografia
Muzeum východních Čech Hradec Králové, faksimile
Rozmery: 17 cm × 21,5 cm
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Pešť
Litografia, 40. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10684
Rozmery: 20 cm × 26 cm

Kodifikátor slovenčiny
Začiatkom 40. rokov dospel Ľudovít Štúr k dôležitým rozhodnutiam, ktoré v súhrne
sledovali cieľ povzniesť Slovákov na úroveň vyspelých európskych národov. Dosiahnutie
tohto cieľa si vyžadovalo zjednotiť Slovákov na báze spoločného spisovného jazyka, ktorý sa
mal stáť integrujúcim činiteľom a zároveň účinným prostriedkom pri vzdelávaní ľudu a jeho
kultúrnom a hmotnom povznesení. Dohoda o vytvorení spisovného slovenského jazyka
na základe slovenčiny používanej na strednom Slovensku sa zrodila na schôdzke skupiny
štúrovcov v Bratislave 14. februára 1843. Definitívne rozhodnutie padlo na poradách Ľudovíta
Štúra, Michala Miloslava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana na fare Hurbana v Hlbokom
11. — 16. júla 1843. Dôležitou bola okolnosť, že s ich ideou vyslovil súhlas najvýznamnejší
bernolákovský básnik, katolícky farár Ján Hollý, ktorého navštívili na Dobrej Vode, kde sa
v tom čase zdržiaval. Úlohu vypracovať kodifikačné práce prevzal na seba Štúr, neoficiálne
v Hlbokom, oficiálne na prvom zasadaní celonárodného spolku Tatrín v Liptovskom
Mikuláši v auguste 1844. V tomto roku už vyšla aj prvá kniha v štúrovskej slovenčine,
bol ňou 2. ročník almanachu Nitra vydávaného J. M. Hurbanom. Pre úspech štúrovskej
kodifikácie bolo dôležité, že ju podporili aj mladobernolákovskí vzdelanci. Kodifikačné
diela novej slovenčiny Narečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí1 a Nauka reči
slovenskej vydal Štúr v roku 1846. Pravopis novej slovenčiny bol založený na fonetickom
princípe. Jej základom sa stala slovenčina používaná v mestskom prostredí Liptovského
Mikuláša. Nemala hlásku ypsilon, dvojhlásky, ô, ba ani ľ, čo bolo neskôr pozmenené. Štúrove
diela majú aj z dnešného pohľadu vysokú vedeckú úroveň. Boli popretkávané poetickými
pasusmi, ktoré sú dokladom jeho hlbokej citovej väzby k rodnému jazyku. Štúrovčina si
získala veľa priaznivcov, našlo sa však aj dosť odporcov. Najväčším z nich sa stal Ján Kollár,
ktorý inicioval vydanie knihy s názormi slovenských a českých osobností proti slovenčine
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky (1846).
Činitelia českého národného života prijali vznik slovenčiny, až na malé výnimky, negatívne.
Dlho pretrvávali názory, že zo slovenskej strany išlo o rozkol a odtrhnutie, čo Štúr odmietal.
Po vydaní Štúrových kodifikačných diel sa o podobe slovenčiny diskutovalo na pôde
Tatrína. Na 4. zasadnutí spolku v Čachticiach v auguste 1847 sa jeho účastníci, evanjelici
i katolíci, zhodli na prijatí novej Štúrovej slovenčiny ako spisovného jazyka Slovákov, s tým,
že niektoré pravopisné detaily sa vyriešia v budúcnosti.

Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu
u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843
Kováčik, Andrej — olejomaľba na plátne, 1925
Vpravo sedí dobrovodský farár Martin Lackovič.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. V-4
Rozmery: 150 cm × 195 cm
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1 V preklade do dnešného jazyka by tento názov znel: Jazyk slovenský a potreba písania v tomto jazyku. — V dobe Štúra totiž slovo nárečie
bolo používané pre pomenovanie jazyka jednotlivých kmeňov jednotného slovanského národa, ktorý mal podľa Kollára 4 kmene (medzi nimi
aj československý), podľa Štúra 11 (medzi nimi aj samostatný slovenský). Nárečia v dnešnom význame tohto slova považovali v Štúrovej dobe
za podnárečia. V tejto súvislosti treba podotknúť, že v 1. polovici 19. storočia panovala značná terminologická voľnosť, pojmy ako národ,
jazyk a podobne neboli ešte ustálené.

Almanach Nitra, 2. ročník, prvá kniha v štúrovskej
slovenčine, vydal ju Jozef Miloslav Hurban
Bratislava 1844
Knižnica SNM, inv. č. 13116
Rozmery: 14,2 cm × 11,5 cm × 2,2 cm
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Francisci-Rimavský, Ján.
Svojim vrstovníkom na pamiatku roku 1844
Bratislava 1844
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 27 cm × 21 cm

Štúr, Ľudovít. Nárečja slovenskuo alebo
potreba písaňja v tomto nárečí
Bratislava 1846
Prvé kodifikačné dielo štúrovskej slovenčiny
Knižnica SNM, inv. č. 20254
Rozmery: 20 cm × 14 cm
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Štúr, Ľudovít. Nauka reči slovenskej
Bratislava 1846
Druhé kodifikačné dielo štúrovskej slovenčiny
Knižnica SNM, inv. č. 12718
Rozmery: 20 cm × 14 cm

Domová pokladnica, kalendár vydávaný
Danielom Lichardom, prvý ročník
Skalica 1847
Knižnica SNM, inv. č. 9648
Rozmery: 22 cm × 14,7 cm × 2,2 cm
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Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka
pro Čechy, Morawany a Slowáky
Čechy, Praha 1846
Kniha vydaná Jánom Kollárom s príspevkami proti štúrovskej slovenčine.
Knižnica SNM, inv. č. 8129
Rozmery: 19 cm × 14 cm

Jazykovedné diela M. M. Hodžu Epigenes slovenicus (1847)
a Větín o slovenčině (1848), ktorými ovplyvnil
konečnú podobu štúrovskej slovenčiny
Knižnica SNM, inv. č. 20244 a 10758
Rozmery: 21,5 cm × 17 cm
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Slovenské pohľady vydávané Jozefom Miloslavom
Hurbanom v štúrovskej slovenčine
Skalica 1846
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 42263
Rozmery: 30 cm × 23,5 cm

Bohúň, P. M. Bača a hájnik z pod Oravského zámku
Litografia, 1847
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 857
Rozmery: 33 cm × 24 cm

Bohúň, P. M. Slováci z Lučivnej na Spiši
Litografia, 1847
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 858
Rozmery: 32 cm × 26 cm
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Bohúň, P. M. Slováci z okolia Trenčína
Farbotlač (1883) podľa akvarelu z roku 1850
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 841
Rozmery: 34,5 cm × 24,5 cm

Bohúň, P. M. Slováci zo Zvolena
Farbotlač (1883) podľa akvarelu z roku 1850
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 845
Rozmery: 34,5 cm × 24,5 cm

Koncept modernizácie a emancipácie
Kodifikáciou spisovnej slovenčiny bol naplnený prvý strategický cieľ Štúra. Jeho
pokračovaním bol zámer začať vydávať slovenské politické noviny. Prvú žiadosť o ich
povolenie podal Štúr Miestodržiteľskej rade v Budíne už 29. mája 1842. Dostať povolenie
na vydávanie novín však nebolo jednoduché. Bolo potrebné zložiť vysokú kauciu, v čom
mu pomohol Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, a podriadiť sa cenzorským obmedzeniam.
Získať povolenie sa mu podarilo až na ďalšiu žiadosť adresovanú v januári 1845 priamo
panovníkovi Ferdinandovi V. Slovenskje národňje novini začali vychádzať 1. augusta
1845, dvakrát v týždni. Raz za dva týždne k nim vydávali prílohu Orol tatránski. Ich
vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr, redaktormi Peter Kellner-Hostinský,
Bohuslav Nosák-Nezabudov, Móric Jurecký, v roku 1848 aj Ľudovít Dohnány a Janko Štúr.
Noviny pomáhali tvoriť početní dopisovatelia zo slovenských lokalít z celého Uhorska,
čo im pridávalo ráz diskusného fóra. Nastoľovali témy, ktoré boli spoločné pre národne
zmýšľajúcich Slovákov bez rozdielu náboženskej príslušnosti, najmä organizovanie spolkov
miernosti a nedeľných škôl. Nesmierny význam pre ďalší vývoj národného hnutia mali
úvodníky z pera Štúra, v ktorých analyzoval mnohé oblasti života spoločnosti a predkladal
návrhy na zlepšenie. Veľa miesta venoval otázkam školstva, postaveniu pospolitého ľudu,
kde jednoznačne presadzoval zrušenie poddanských povinností, vytváraniu podmienok
pre rozvoj remesiel a priemyslu, presadzovaniu myšlienok národnej a občianskej
rovnoprávnosti. Štúr na stránkach novín sformuloval národnopolitický program
emancipácie Slovákov a modernizácie spoločnosti. Program predstavil v obsiahlom článku
Naše nádeje a žiadosti k nastávajúcemu snemu uverejnenom na pokračovanie v ôsmich
číslach novín v októbri 1847. Charakter tohto programu nebol len národný, ale aj výsostne
demokratický. Štúr ho mal možnosť prezentovať na samotnom sneme ako poslanec zvolený
za slobodné kráľovské mesto Zvolen. Získať poslanecký mandát mu pomohol podžupan
zvolenskej stolice Mikuláš Ostrolúcky. Štúr sa na sneme uviedol ako vyspelý, demokraticky
zmýšľajúci politik a skvelý rečník.

Slovenské národné noviny vydávané Ľudovítom Štúrom
Bratislava 1845
Knižnica SNM, inv. č. 25417
Rozmery: 27,5 cm × 21,2 cm
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Stanovy Gazdovského spolku v Sobotišti
Rukopis, Sobotište 1845
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 18149
Rozmery: 22 cm × 17 cm

Krčah s motívom vyberania desiatku (naturálnej dane) z úrody
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Fajansa, západné Slovensko, 1818
SNM-Historické múzeum, ev. č. E 01258
Rozmery: v 30 cm

Ľudovít Štúr na uhorskom sneme
Szalay, Gejza — olejomaľba na plátne, 1950
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 03026
Rozmery: 137 cm × 224 cm
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Stanica prvej uhorskej železnice (konskej) v Bratislave
Litografia, 40. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 22276
Rozmery: 33 cm × 42 cm

Zákonné články uhorského snemu 1847 — 1848
Uhorsko, Budín 1848
Snem vydal túto tlač v štúrovskej slovenčine, čo je jedným z dokladov,
že nový spisovný jazyk Slovákov sa vžil a úrady ho de facto akceptovali.
SNM-Historické múzeum, BC
Rozmery: 32 cm × 21 cm
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Stanica prvej uhorskej železnice (konskej) v Trnave
Litografia, 40. roky 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 03189
Rozmery: 33 cm × 42 cm

Vo víre revolúcie
Do osudov európskych národov zasiahla začiatkom roku 1848 revolúcia. Začala vo februári
vo Francúzsku, odkiaľ sa jej plamene rýchlo rozšírili do ďalších krajín. 11. marca zachvátila
Viedeň, 15. marca Pešť. Uhorský snem, ktorý zasadal v Bratislave, prijal pod revolučným
tlakom zákony, na ktorých sa predtým nevedel dohodnúť celé mesiace. Zrušené bolo
poddanstvo i platenie cirkevnej dane, tzv. desiatku. Vyhlásené boli občianske slobody,
zrušená bola predbežná cenzúra. Panovník vymenoval prvé uhorské ministerstvo (vládu),
čím Uhorsko získalo vysokú mieru autonómie. Ľudovít Štúr a ďalší predstavitelia Slovákov
zmeny privítali, nepovažovali ich však za dostatočné. Organizovali ľudové zhromaždenia
a petičné akcie s požiadavkami národných práv Slovákov. Štúr nadviazal kontakty
s predstaviteľmi slovanských národov habsburskej monarchie a rokoval s nimi vo Viedni
a Prahe o potrebe spoločného postupu. Na týchto fórach patril k najiniciatívnejším
a svojimi vystúpeniami si získal vysoké uznanie a rešpekt ostatných účastníkov.
Vyvrcholením národných aktivít bolo prijatie Žiadostí slovenského národa na porade
zástupcov Slovákov v Liptovskom Mikuláši 10. — 11. mája 1848. Žiadosti boli prvým
uceleným národným programom Slovákov. Obsahovali celý rad požiadaviek v smere
demokratizácie spoločnosti, vrátane všeobecného volebného práva mužov, odstránenie
zvyškov feudálnych privilégií, zakotvenie rovnoprávnosti národov a prebudovanie Uhorska
na federatívny štát. Žiadosti narazili na prudký odpor predstaviteľov maďarskej revolúcie
a vládnej moci na čele s Lajošom Košútom (Lajos Kossuth), ktorí usilovali o pretvorenie
multietnického Uhorska na národný štát Maďarov. Na vodcov Slovákov Štúra, Hurbana
a Hodžu vydali úrady po prijatí Žiadostí zatykač. Všetkým trom sa však podarilo uniknúť
do Čiech. Štúrovi za značne dramatických okolností — pešo, na koni i povoze, vyhýbajúc
sa číhajúcim hliadkam, putoval z Liptovského Mikuláša Považím, so zastávkami u známych
a rodiny vo Veľkej Divine, Trenčíne a Zemianskom Podhradí, k bratovi Karolovi do Modry,
kam dorazil 27. mája. Na druhý deň z obavy pred prezradením ušiel do mestskej horárne,
skade ho horár Veštík v noci odprevadil cez Malé Karpaty do Jablonového, kde sa tri dni
skrýval na fare Jána Galbavého. Ten ho v noci z 30. na 31. mája konšpiratívnym spôsobom
previedol za hranice do rakúskeho Angernu, odkiaľ Štúr odcestoval vlakom do Prahy. Tu
sa s Hurbanom a Hodžom zúčastnil Slovanského zjazdu a povstania, ktoré vypuklo v jeho
závere. Štúr patril k zvolávateľom zjazdu a na samotnom zjazde vynikol ako výborný
rečník a zanietený stúpenec spolupráce slovanských národov a bratských vzťahov Slovákov
a Čechov, čo malo mimoriadny ohlas u účastníkov zjazdu a vyvolalo obdiv príslušníkov
mladej generácie českých národovcov.

Slovenské národné noviny s článkom o zrušení cenzúry
Bratislava, 21. marca 1848
SNM-Historické múzeum, faksimile
Rozmery: 40,5 cm × 28,5 cm
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Žiadosti národa slovenského prijaté 11. mája 1848 na zhromaždení
predstaviteľov Slovákov v Liptovskom Mikuláši
Slovensko, máj 1848
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 424/210
Rozmery: 37 cm × 21 cm
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Zatykač na vedúcich činiteľov slovenského národného
hnutia Hurbana, Hodžu a Štúra vydaný v máji 1848
Slovensko, Banská Štiavnica
SNM-Historické múzeum, faksimile
Rozmery: 43 cm × 27 cm

Diplom Slovanského zjazdu v Prahe
Vpravo Ľudovít Štúr, ktorý patril k iniciátorom
a významným postavám zjazdu.
Litografia Josefa Hellicha s básňou Václava Hanku, 1848
Památník národního písemnictví Praha, ev. č. IK 9454, faksimile
Rozmery: 39,7 cm × 51,5 cm
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Agitačný leták vydaný uhorskou vládou
Uhorsko, Pešť 16. 5. 1848
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 06275
Rozmery: 36 cm × 25 cm

Záhreb — pohľad z juhu
Litografia, 1840
Hrvatski Povijesni Muzej, Zagreb, ev. č. HPM/PMH-3732, faksimile
Rozmery: 18,5 cm × 25,3 cm
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Belehrad
Litografia, okolo 1850
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10293
Rozmery: 20 cm × 27 cm

Povstanie v septembri 1848
Po potlačení povstania v Prahe odcestovali Štúr a Hurban cez Viedeň do Chorvátska,
kde rokovali o spoločnom postupe proti uhorskej vláde. Zo slovenskej strany išlo o podporu
ozbrojeného boja, pre ktorý sa vodcovia Slovákov rozhodli kvôli represáliám uhorskej
vlády voči národne zmýšľajúcim Slovákom a jej neústupčivosť v otázke národných práv.
Pre organizovanie ozbrojenej akcie Slovákov mala veľký význam materiálna podpora,
ktorú získal Štúr od srbského kniežaťa Michala Obrenoviča. Koncom augusta sa Štúr
a Hurban vrátili do Viedne, kde prebiehal nábor do slovenského dobrovoľníckeho zboru
už pod novou bielo-modro-červenou zástavou, ktorá nahradila pôvodnú červeno-bielu,
pravdepodobne na znak spolupráce s Chorvátmi a Srbmi. 16. septembra 1848 bola
vo Viedni založená Slovenská národná rada, prvý slovenský politický orgán v moderných
dejinách. Rozhodujúce právomoci mali v nej Jozef Miloslav Hurban (bol jej predsedom),
Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža. Jej ďalšími členmi boli Jaroslav Bórik a Bohuslav
Nosák ako tajomníci, a traja českí vojenskí velitelia, Bedřich Bloudek, František Zach
a Bernard Janeček. 18. septembra prekročil 500 — 600 členný dobrovoľnícky zbor
moravsko-slovenskú hranicu, obsadil Myjavu, ktorá sa stala prvým sídlom SNR,
a okolité obce. 19. septembra vyhlásil Ľudovít Štúr v mene SNR nezávislosť Slovenska
od uhorskej vlády. Na stranu dobrovoľníckeho zboru sa pridalo okolo 5000 obyvateľov
z obcí podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu, čím akcia nadobudla charakter ľudového
povstania. V nasledujúcich dňoch došlo v okolí Myjavy a Brezovej pod Bradlom k bojom
s maďarskými gardami a neočakávane aj s cisárskym vojskom, ktoré malo podporovať alebo
aspoň tolerovať povstalcov bojujúcich v mene panovníka. Po počiatočných úspechoch boli
slovenskí povstalci vinou nedostatočnej organizácie a výzbroje a zmeny postoja cisárskej
Viedne, ktorá nariadila zastaviť všetky ozbrojené akcie v Uhorsku, porazení a vytlačení
na územie Moravy. Slovenské povstanie v septembri 1848 malo napriek porážke veľký
historický význam. Slováci ním vstúpili na scénu európskych dejín ako svojbytný národ,
ktorý dokáže bojovať za svoje práva vrátane vlastnej štátnosti.

Viedeň
Litografia, okolo 1850
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 10781
Rozmery: 26 cm × 33,5 cm
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Pečatidlo 1. Slovenskej národnej rady s voskovým odtlačkom
Kov, drevo, Rakúsko, Viedeň (?), august — september 1848
SNM-Historické múzeum, kópia
Poznámka: Originál je v súkromnej zbierke
Rozmery: ø 2,5 cm, dl 4 cm
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Vlajka slovenských dobrovoľníkov zo septembra 1848
SNM-Historické múzeum, kópia, ev. č. H 42543
Rozmery: 160 cm × 170 cm

Zástava slovenských národovcov v Martine z októbra 1848
(vyvesená aj po príchode dobrovoľníkov v januári 1849)
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. PM 431
Rozmery: 220 cm × 180 cm
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Slovenskí dobrovoľníci v septembri 1848
Benka, Martin — olejomaľba na plátne, 1955 — 1956
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. B 212
Rozmery: 74 cm × 129 cm

Leták prvej Slovenskej národnej rady Slováci, Braťja!
zo 17. septembra 1848
Rakúsko, Viedeň, sept. 1848
V dolnej časti je neskoršia rukopisná poznámka
Jozefa Miloslava Hurbana Moja práca.
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 424/210
Rozmery: 39 cm × 24 cm
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Pištoľ s vyrezaným letopočtom 1848
Kov, drevo, Slovensko
Trenčianske múzeum Trenčín
Rozmery: dl 40 cm

Vyhlásenie Ferdinanda I. proti Hurbanovi,
Hodžovi a Štúrovi z 20. septembra 1848
Leták, tlač v Banskej Bystrici
SNM-Historické múzeum, ev. č. HP 01371
Rozmery: 36 cm × 22 cm
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Vyhlásenie L. Košúta (Kossuth) proti Hodžovi,
Štúrovi a Hurbanovi, v slovenčine
Uhorsko, Budapešť, 17. október 1848
SNM-Historické múzeum, ev. č. HP 01342
Rozmery: 34 cm × 21,7 cm

V boji za politickú autonómiu
Po porážka septembrového povstania sa Štúr a Hurban rozhodli pokračovať v boji proti
uhorskej vláde na strane cisárskej Viedne. Významnú úlohu pri tom zohral chorvátsky
bán Jelačič, ktorý im vymohol súhlas zorganizovať druhú dobrovoľnícku výpravu.
V druhej (zimnej) dobrovoľníckej výprave, ktorá začala ťaženie 4. decembra 1848, Štúr
a Hurban pomáhali zabezpečovať chod dobrovoľníckeho zboru, organizovali verejné
zhromaždenia a zakladali nové miestne orgány tzv. Kráľovské spravujúce rady. V priebehu
troch mesiacov navštívil Štúr mestá Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Rajec, Nitrianske
Pravno, Prievidza, Mošovce, Martin, Sučany, Turany, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš,
Kremnica, Banská Bystrica, Brezno, Tisovec, Levoča, Košice a Prešov. 4. marca 1849 sa Štúr
s Hurbanom od výpravy odpojili, aby sa mohli podieľať na príprave a odovzdaní prosbopisu
panovníkovi Františkovi Jozefovi I. V prosbopise odovzdanom 20. marca v Olomouci
žiadali zrovnoprávniť Slovákov s ostatnými národmi monarchie, vyčleniť Slovensko
z Uhorska a zriadiť ho ako autonómny útvar s vlastnou výkonnou mocou a snemom
podriadený ríšskym inštitúciám vo Viedni, ustanoviť slovenčinu za úradný jazyk na jeho
území a odstrániť maďarónskych úradníkov. Od panovníka dostali všeobecné ubezpečenia
podpory a hmlisté prísľuby. Z Olomouca sa delegácia presunula do Viedne, kde rokovala
s Jánom Kollárom, Františkom Hanrichom a Jánom Hlaváčom, ktorí boli v polovici marca
vymenovaní za dôverníkov vlády pre riešenie národnostnej otázky. Koncom júna bol Štúr
vymenovaný za ľudového komisára na podporu tretej (letnej) dobrovoľníckej výpravy.
S dobrovoľníkmi sa Štúr stretol 23. júna v Stupave a 29. júna v Rači. Počas agitačnej práce
vystúpil v júli na ľudových zhromaždeniach vo Vrbovciach, Sobotišti, Brezovej, Myjave,
Turej Lúke, Starej Turej a Senici, v auguste a septembri v Zemianskom Podhradí, rodnom
Uhrovci, Bánovciach, Bošáci a Trenčíne. Pôsobenie Štúra podrobne mapovali vládne
Slovenské noviny, ktoré začali vychádzať v štúrovskej slovenčine vo Viedni v júli 1849.
Po porážke maďarských vojsk pri Világoši 13. augusta 1849 predstavitelia slovenskej
politiky zorganizovali petičnú kampaň za vytvorenie osobitnej korunnej krajiny Slovensko.
10. októbra bol Štúr prítomný na audiencii zástupcov Slovákov u panovníka, kde si však
opätovne vypočuli iba jeho prísľuby. 20. novembra sa spolu s Hurbanom a Hodžom zúčastnil
slávnostného rozpustenia slovenského dobrovoľníckeho zboru na dnešnom Námestí slobody
v Bratislave. Slávnosť symbolicky uzavrela jednu kapitolu jeho života, v ktorej preukázal
obdivuhodnú schopnosť reagovať na výzvy revolučnej doby, politickú zrelosť, vodcovské
kvality, statočnosť a v neposlednom rade schopnosť dlhodobo znášať ťažkosti spojené
s presunmi a neraz i doslova bojovými podmienkami života.

Janko Francisci ako dobrovoľnícky kapitán
Bohúň, Peter Michal — olejomaľba na plátne, 1848 — 1849
Slovenská národná galéria, inv. č. O 5301
Rozmery: 49 cm × 39 cm
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Slovenskí dobrovoľníci — dôstojník a vojak
Heicke, Joseph — chrómolitografia, 1849
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 2047
Rozmery: 26,5 cm × 18 cm
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Slovenský dobrovoľník s dievčaťom
Heicke, Joseph — chrómolitografia, 1849
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 930
Rozmery: 26,5 cm × 18 cm

Bohúň, P. M. Podobizeň dobrovoľníka Janka Kučeru
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH-01258
Rozmery: 26 cm × 18 cm
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Budatín
Litografia, polovica 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 11464
Rozmery: 14 cm × 23 cm

Slovenské vyslanectvo k panovníkovi
Františkovi Jozefovi I. 20. marca 1849
Dagerotypia, 1849
Stojaci zľava: Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard,
Michal Miloslav Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Jaroslav Bórik.
Sediaci zľava: Michal Rárus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány
SNK-Literárny archív, ev. č. K 19/163
Rozmery: 16 cm × 20 cm
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Fotografia slovenského vyslanectva k cisárovi
Františkovi Jozefovi I. v marci 1849
Dal ju vyhotoviť Svetozár Hurban Vajanský v roku 1899 z pôvodnej
dagerotypie zhotovenej v roku 1849.
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 05330
Rozmery: s rámom 31 cm × 39 cm, fotografia 9 cm × 15,5 cm

Správa Ondreja Hodžu o výsledkoch stretnutia slovenského
vyslanectva s cisárom Františkom Jozefom I. v Olomouci
Olomouc, 20. marca 1849
SNM-Historické múzeum, ev. č. HP 01367
Rozmery: 40,5 cm × 25 cm
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Olomouc
Litografia, polovica 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. UH 11552
Rozmery: 15 cm × 23 cm

Konvolút letákov a tlačí z rokov 1848 — 1849
Zostavil ho v roku 1849 švagor Jozefa Miloslava Hurbana
Daniel Sloboda. Hurbanovi ho podaroval v roku 1881.
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 424/210
Rozmery: 25 cm × 21 cm
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Jozef Miloslav Hurban
Dagerotypia, 1849
SNM-Historické múzeum Bratislava, ev. č. H 06153
Rozmery: 10 cm × 7,5 cm

Mikuláš Dohnány v uniforme slovenského dobrovoľníka
Dagerotypia, 1848 — 1849
SNM-Historické múzeum Bratislava, ev. č. H 06446
Rozmery: 10 cm × 8 cm
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Papierové peniaze „košútovky“ z rokov 1848 — 1849
Uhorsko
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 19787, S 19788, S 19789, S 71258 — S 71262

Osvedčenie Viliama Paulínyho-Tótha o tom, že
od 23. januára do 12. novembra 1849 bol dôstojníkom
slovenského vojska; s podpismi veliteľov Henricha
Lewartowského a Janka Francisciho-Rimavského.
Rukopis, Banská Štiavnica, 12.novembra 1849
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01880
Rozmery: 42 cm × 26 cm

116

117

Rozpustenie zboru slovenských dobrovoľníkov
v Bratislave 21. novembra 1849
Paulíny-Tóth, Viliam — drevoryt v časopise Sokol, 1862
Rozmery: 14 cm × 23 cm

Ťažké časy
Po skončení revolúcie 1848 — 1849 dostal Štúr z vládnych orgánov ponuky na úradnícke
miesta na súde, ktoré však nezodpovedali jeho vkladu do zápasu s odbojnou maďarskou
vládou, preto ich neprijal. Mal v úmysle znovu vydávať slovenské politické noviny,
tentoraz v Trnave, potrebné povolenie sa mu však v podmienkach nastupujúceho
neoabsolutistického režimu nepodarilo získať. Jeho život v tomto období poznamenali
viaceré smutné udalosti. V januári 1851 zomrel v Modre brat Karol, v júli 1851 otec, v marci
1853 Adela Ostrolucká, ku ktorej ho viazalo priateľstvo a vzájomná úcta, a v auguste 1853
milovaná matka. Po smrti brata zostal bývať v Modre, aby pomáhal pri výchove jeho detí.
V Modre ho ako nedôveryhodnú osobu sledovala polícia. Optimizmu mu nepridávali ani
porevolučné osudy slovenčiny. Ján Kollár v roku 1850 presadil, že „úradnou slovenčinou“
sa stala tzv. staroslovenčina, v skutočnosti Kollárom upravená slovakizovaná čeština.
Štúrova slovenčina bola pozmenená tzv. hodžovsko-hattalovskou reformou, čo ju pravopisne
priblížilo k češtine. Reformu odsúhlasili za Štúrovej účasti na porade Bratislave v októbri
1851. Na reforme sa podieľal aj Štúr, pričom mnohé z jeho pripomienok boli akceptované.
Svoje sily a energiu koncentroval Štúr v tomto období na vedeckú a literárnu prácu.
Jej hlavným plodom sa stali tri diela. Dve z nich, spis O písních a pověstech plemen
slovanských a básnickú zbierku Spevy a piesne, vydal v roku 1853, v Prahe a Bratislave.
Prvé dielo bolo dôkazom jeho skvelého prehľadu v kultúre slovanských národov, druhé
upozornilo literárnu verejnosť, že Štúr je aj dobrým básnikom. Tretie dielo s názvom
Slovanstvo a svet budúcnosti vyšlo až po Štúrovej smrti, prvýkrát v Moskve v roku 1867.
Išlo o politologickú prácu, v ktorej Štúr analyzoval tendencie európskeho vývoja, pričom
podrobil ostrej kritike „dekadentný“ Západ a vykreslil budúci vývoj, v ktorom bude podľa
neho hrať rozhodujúcu úlohu Slovanstvo na čele s Ruskom, ktoré sa malo podľa Štúra
reformovať. Štúr ju napísal v prvej polovici roku 1851 a mala byť uverejnená v časopise
Südslawische Zeitung vydávanom v Záhrebe, pravdepodobne anonymne. V máji 1854 sa
zúčastnil odhalenia pomníka Jána Hollého na Dobrej Vode. Koncom roku 1855 navštívil
v Ivanke pri Dunaji srbské knieža Michala Obrenoviča. Nešťastná náhoda, zranenie
spôsobené výstrelom pušky pri poľovačke pred Vianocami v roku 1855, vzala Slovákom
veľkú osobnosť, ktorú si dnes ceníme ako najväčšiu postavu novodobých slovenských
dejín. Ľudovít Štúr podľahol zraneniu 12. januára 1856. Pochovali ho s patričnou pietou
na cintoríne v Modre. Reč nad jeho hrobom predniesol Jozef Miloslav Hurban.
Ľudovít Štúr
Fotografia na slanom papieri (kalotypia), okolo 1850
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. L1
Rozmery: fotografia 16,5 cm × 10,7 cm, kazeta 17 cm × 15 cm × 2 cm
Fotografiu získalo múzeum do svojich zbierok v roku 1981.
Je jednou z dvoch fotografií Ľudovíta Štúra a jediná, na ktorej
je zobrazený samostatne. Druhou je dagerotypia slovenského
vyslanectva k panovníkovi Františkovi Jozefovi I. v marci 1849.
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List Ľudovíta Štúra Hurbanovi s odtlačkom jeho pečate, 14. 9. 1850
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. L 2
Rozmery: 28,5 cm × 21,5 cm

Orezávač listov Ľudovíta Štúra
Drevo, 1850
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. L3
Rozmery: dl 20 cm, š 3 cm
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Tobolka Ľudovíta Štúra
Lepenka, hodváb, koža, polovica 19. storočia,
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 2742
Rozmery: 12 cm × 17 cm

Ľudovít Štúr
Kolář, František — litografia, 1861
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01799
Citát: „My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť
musíme cestu života tŕnistú. Ľudovít Štúr“. Z listu
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 18. apríla 1853
Rozmery: 38 cm × 27 cm, rám 45 cm × 34 cm
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Jozef Miloslav Hurban
Jovanovič, Anastas — litografia, 1849
Citát: S mrtvou národnosťou národ je umretí, keď on obživne
i on k Sláve letí, A sláva národa hodná je obetí. M. J. Hurban
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 05488
Rozmery: 32,5 cm × 25 cm

Veduta Modry na účastine vinárskej spoločnosti mesta Modra
Litografia, 1853
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 06158
Rozmery: 40 cm × 34,5 cm
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Zápis Ľudovíta Štúra v pamätníčku Adely Ostrolúckej
Slovenská národná knižnica-Literárny archív, faksimile
Rozmery: 19 cm × 25 cm

Portrét Adely Ostrolúckej
Vidéky, János — olej na plátne, 1876
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 6525
Rozmery: 140 cm × 105,5 cm
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Štúr, Ľudovít. O národních písních
a pověstech plemen slovanských
Praha, 1853
Knižnica SNM, inv. č. 1025
Ľudovít Štúr venoval toto svoje dielo srbskému kniežaťu Michalovi
Obrenovičovi, podporovateľovi národných snáh Slovákov v revolúcii
1848. V čase svojho modranského obdobia ho Štúr tajne navštívil
v kaštieli v Ivanke, kde sa Obrenovič, žijúci v exile, sporadicky zdržiaval.
Rozmery: 21 cm × 14 cm

Štúr, Ľudovít. Spevy a piesne
Bratislava, 1853
Knižnica SNM, inv. č. 8130
Rozmery: 20 cm × 15 cm
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Thiers, A. Histoire du consulat et de l‘empire. 1845
Z osobnej knižnice Ľudovíta Štúra
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, fond Starých tlačí

Bauer, Ludwig. Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände mit
besondrer Rücksicht auf die Geschichte der Religionen, sowie auf
das Bedürfniss der gebildeten Jugend beiderlei Geschlechts. 1837
Z osobnej knižnice Ľudovíta Štúra
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, fond Starých tlačí
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Správa o úmrtí Ľudovíta Štúra
Slovenské noviny, roč. VIII., č. 7, 15. januára 1856, s. 24

Opis pohrebu Ľudovíta Štúra
Světozor, príloha k Slovenským novinám, roč. VIII., č. 15, 2. 2. 1856, s. 9

Štúrovci
Veľkosť Ľudovíta Štúra nespočíva len v práci a diele, ktoré vykonal on sám osobne, ale
i v tom, že svojím životom a pôsobením, svojím intelektom a vzdelaním, zanietenosťou,
obetavosťou, skromnosťou a vytrvalosťou, podnietil a inšpiroval mnoho ďalších osobností
k aktívnej činnosti v národnom hnutí a tvorivej práci v rôznych oblastiach, predovšetkým
v literatúre, ľudovýchove a pedagogickej činnosti. Pre tieto osobnosti sa po čase vžilo
pomenovanie štúrovci. Štúrovci netvorili kompaktnú, jednoliatu skupinu. Patria k ním
blízki spolupracovníci Štúra z jednotlivých období jeho pôsobenia, jeho spolužiaci a žiaci
z Evanjelického lýcea v Bratislave združení v Spoločnosti českoslovanskej a Slovanskom
ústave a ideoví stúpenci, ktorí podporovali a rozširovali jeho myšlienky a tvorili v jeho
duchu. Sú medzi nimi i výrazné individuality, ktoré sa svojím významom rovnajú alebo
približujú veľkosti Štúra, ako Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Všetkých
však spájal spoločný menovateľ a tou bola osobnosť Ľudovíta Štúra, presnejšie povedané
jeho idey zamerané na povznesenie Slovákov ako moderného svojbytného národa spojené
s rozsiahlou obetavou praktickou činnosťou. K štúrovcom patria napríklad básnickí
velikáni Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Samo Chalupka a Ján Botto, blízki spolupracovníci
v Slovenských národných novinách Peter Kellner-Hostinský, Bohuš Nosák-Nezabudov,
Mikuláš Dohnány a Janko Štúr, tvorca slovenskej hymny Janko Matuška, básnik
Samo Bohdan-Hroboň, významní prozaici Ján Kalinčiak, Gustáv Zechenter-Laskomerský
a Ľudovít Kubány, pedagóg Karol Štúr, publicista Eugen Gerometta, pedagóg a jeden
z najbližších Štúrových priateľov Ctiboch Zoch, pedagóg August Horislav Škultéty, zberateľ
a editor slovenských rozprávok Pavol Dobšinský, maliar Peter Michal Bohúň, dôstojníci
v slovenskom dobrovoľníckom zbore Jan Francisci-Rimavský, Viliam Pauliny-Tóth,
Štefan Marko-Daxner a Mikuláš Ferienčík, z ktorých vyrástli významní činitelia slovenského
národného hnutia, kapitán dobrovoľníkov Janko Kučera, ktorý zomrel v roku 1849,
v mladom veku zosnulý Benjamín Pravoslav Červenák, Štúrov žiak a učiteľský kolega
na Evanjelickom lýceu v Bratislave a mnohí ďalší. Štúrovci významným spôsobom
zasiahli do novodobých dejín Slovenska. V polovici 19. storočia predstavovali hlavný prúd
slovenského národného hnutia a jedinečne sa podpísali pod vznik a začiatky slovenskej
politiky, rozvoj svojbytnej slovenskej kultúry a dali veľa podnetov nasledujúcim generáciám
slovenských vzdelancov. Nie div, že sa k ich životu a dielu slovenská kultúra neustále vracia
v rozmanitých odborných prácach, na vedeckých podujatiach, umeleckou a pamätníkovou
tvorbou, rozhlasovými, filmovými a televíznymi dielami.

Jozef Miloslav Hurban
Böss, Johann — olejomaľba na plátne, 1849 — 1850
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. H 77
Rozmery: 68 cm × 55 cm
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Michal Miloslav Hodža
Klemens, Jozef Božetech — olejomaľba na plátne, 1846
Slovenská národná galéria, inv. č. O 6269
Rozmery: 100 cm × 76,5 cm
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Jozef Miloslav Hurban s manželkou Aničkou Jurkovičovou
a deťmi, Želmírou, Boženou, Svetozárom a Vladimírom
Stereofotografia v rámiku, okolo 1860
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 06152
Rozmery: 8,7 cm × 15 cm

Pohár z pozostalosti Jozefa Miloslava Hurbana
Sklo, polovica 19. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 04435
Materiál: vrstvené číre a ružové sklo, brus, zdobený zlatou fóliou
Rozmery: v 13 cm, ø 10 cm

Fajka štúrovca Ľudovíta Grossmanna
s venovaním od brata Gustáva
Porcelán, Nemecko, Halle 1840
Fajka je zaujímavá najmä tým, že Gustáv Grossman študoval
a býval v uvedenom roku v Halle spoločne s Ľudovítom Štúrom.
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, ev. č. H-22208
Rozmery: v 10 cm × š 5 cm

138

139

Sládkovič, Andrej. Spisy básnické
Banská Bystrica 1861
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 19 cm × 13 cm

Chalupka, Samo. Spevy Sama Chalupku
Banská Bystrica 1880
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 15 cm × 11 cm

Botto, Ján. Spevy
Praha 1880
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 16 cm × 12 cm
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Almanach Lipa, 1862 s podobizňou spisovateľa Jána Kalinčiaka
Bola v ňom prvýkrát uverejnená Kalinčiakova humoreska Reštaurácia.
Knižnica SNM, inv. č. 12007
Rozmery: 18 cm × 14 cm

Napĺňanie odkazu Ľudovíta Štúra
Slovenské národné hnutie sa začalo znovu rozvíjať začiatkom 60. rokov po páde
neoabsolutizmu. Do jeho čela sa postavili osobnosti, ktoré nadviazali na idey Ľudovíta Štúra
a slovenský štátoprávny program z roku 1848. Zhromaždenie zástupcov Slovákov v Martine
6. — 7. júna 1861 posúdilo a schválilo politický program Memorandum národa slovenského.
Žiadali v ňom zrušiť diskrimináciu nemaďarských národov, ústavne uznať svojbytnosť
slovenského národa a vymedziť jeho územia pod názvom Hornouhorské slovenské Okolie.
Maďarské vládne kruhy sa k Memorandu postavili odmietavo. Memorandum národa
slovenského zostalo základným slovenským politickým programom až do prvej svetovej
vojny. V slobodnejších podmienkach sa v roku 1863 podarilo Slovákom založiť v Martine
celonárodnú kultúrnu inštitúciu — Maticu slovenskú, ktorá sa stala centrom národného
života. V roku 1875 ju však uhorská vláda, presadzujúca po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
(1867) ostrý kurz maďarizácie, zakázala a zrušila, rovnako ako tri slovenské gymnáziá
založené v 60. rokoch. Dielo Ľudovíta Štúra bolo po celý čas od jeho smrti významným
zdrojom národného uvedomenia a politického myslenia. Slováci si uchovávali jeho
pamiatku o čom svedčia články v časopisoch, litografie s jeho podobizňou, pomník, ktorý
mu postavili na cintoríne v Modre v roku 1872 a osobné spomienky jeho spolupracovníkov,
z ktorých výnimočné miesto zaujímajú obsiahle spomienky Jozefa Miloslava Hurbana
publikované v obnovených Slovenských pohľadoch v rokoch 1881 — 1884. Šíreniu poznatkov
o živote a diele Ľudovíta Štúra sa v ďalšom období najintenzívnejšie venoval redaktor
Slovenských pohľadov Jozef Škultéty. Články venované Štúrovi a štúrovcom publikovali
často aj Národné noviny, autorom viacerých z nich bol redaktor Svetozár Hurban Vajanský.
V podmienkach silnejúcej maďarizácie hľadali predstavitelia slovenského národného hnutia
oporu a spojencov a našli ju najmä v českom národnom hnutí. Zbližovanie a spájanie síl
bolo založené na myšlienke česko-slovenskej vzájomnosti korešpondujúcej so Štúrovým
ideovým odkazom. Jeho odkaz sa premietal aj v tradičnom rusofilstve reprezentovanom
najmä Svetozárom Hurbanom Vajanským. V roku 1913 vyšla v Paríži prvá vedecká práca
venovaná Štúrovi. Jej autorkou bola absolventka Parížskej univerzity zo Slovenska
Helena Turcerová-Devečková. O posun vo vývoji slovenčiny sa zaslúžil jazykovedec
Samuel Czambel pôsobiaci vo vládnych štruktúrach v Budapešti, ktorý v Rukoväti spisovnej
Kalendár Časník na rok 1857 vydaný Danielom
Lichardom s podobizňou Ľudovíta Štúra
Rakúsko, Viedeň 1857
Knižnica SNM, inv. č. 17251
V kalendári je uverejnený životopis Ľudovíta Štúra od
Daniela Licharda, ktorý vyšiel po smrti Štúra v prílohe
Slovenských novín Světozor v januári 1856.
Na frontispice je zobrazená podobizeň Štúra od rakúskeho
grafika F. Behrensa. Je to málo vydarená kópia litografie
Ľudovíta Štúra, ktorú začiatkom roku 1848 vytvoril a na
vlastné náklady vydal srbský maliar Anastas Jovanovič.
Rozmery: 21,2 cm × 13,8 cm × 2,3 cm

reči slovenskej vydanej v roku 1902 korigoval nedôslednosti hodžovsko-hattalovskej reformy.
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Článok o Ľudovítovi Štúrovi v časopise Sokol
Sokol, roč. I., č. 1, 21. januára 1862
Knižnica SNM, inv. č. 10114
Rozmery: 26 cm × 36,5 cm
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Memorandum národa slovenského 1861
Rukopis, Martin 1861
Archív SNM Bratislava, sign. NKP/1., originál
Poznámka: 9 listov v kazete
Rozmery: 33,7 cm × 20,6 cm

Pohár memorandový
Sklo, emailová farba, Slovensko 1861
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 2941
Rozmery: ø 7,5 cm, v 11,5
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Obal stanov Matice slovenskej
Textil, 1863
Originál podľa návrhu maliara Jozefa Božetecha Klemensa
vyšívala Amália Francisci, manželka Jána Francisciho.
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01563, faksimile
Rozmery: 36 cm × 24 cm

Výtečníci slovenskí, litografia významných
osobnosti slovenského národného života vydaná
na pamiatku založenia Matice slovenskej
Vydal Rupert Přecechtěl, tlač Rohn a Grund, Pešť 1863
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ev. č. H 5733
Rozmery: 60 cm × 83 cm
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Litografia Čechoslovanští výtečníkové
s podobizňou Ľudovíta Štúra
Vydal Rupert Přecechtěl, tlač Rohn a Grund, Pešť 1863
SNK-Literárny archív, sign. K 19_360, faksimile
Rozmery: 42 cm × 55 cm

Z histórie prvého pomníka Ľudovíta Štúra v Modre
Pôvodný pomník Ľudovíta Štúra na cintoríne v Modre dala postaviť Matica slovenská
zo zbierky, ktorú začali priaznivci Štúra organizovať v roku 1859. Pomník bol inštalovaný
26. — 28. novembra 1872. Jeho autorom bol bratislavský kamenár Franz Feigler.
Z vyzbieraných prostriedkov dala Matica vyhotoviť aj známy obraz Ľudovíta Štúra
od Jozefa Božetecha Klemensa. Pri úpravách hrobu Ľudovíta Štúra v polovici 60. rokov
20. storočia a postavení nového pamätníka bol pôvodný pomník presunutý do inej časti
cintorína. Zaujímavosťou pomníka je, že je na ňom ako dátum narodenia Ľudovíta Štúra
vytesaný 22. október 1815.

Podobizeň Ľudovíta Štúra so slovenskými národnými
dejateľmi (J. Hollý, J. Kollár, P. J. Šafárik, J. Palkovič, J. Palárik,
A. Rudnay) a českým jazykovedcom J. Dobrovským.
Uprostred reprodukcia staršej grafiky veľkomoravského
panovníka Svätopluka. Litografia, 70. roky 19. storočia.
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01800
Rozmery: 50 cm × 34 cm
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Náčrt prvého pomníka Ľudovíta Štúra na cintoríne v Modre, 1872
Autor náčrtu a staviteľ pomníka Franz Feigler
Archív Matice slovenskej v Martine, inv. č. MS I., č. 2174
Rozmery: 46,5 cm × 30 cm

Diplom Svetozára Hurbana Vajanského ako čestného
člena Slovanskej podpornej spoločnosti v Moskve
Papier, tlač, textil, Rusko 1903
SNM-Historické múzeum, ev. č. HV 01254
Rozmery: dl 93 cm, š 39 cm
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Členovia spolku Detvan v Prahe (sediaci v prvom rade
v strede Milan Rastislav Štefánik, za ním Vavro Šrobár)
Čechy, Praha, pred rokom 1900
SNM-Historické múzeum, ev. č. H 42827
Rozmery fotografie: 20,5 cm × 29,5 cm, rám 28 cm × 37 cm

Program I. Slovenského večera usporiadaného
Českoslovanskou jednotou v Prahe 24. novembra 1896
SNM-Historické múzeum, HV 01832
Rozmery: 11 cm × 17,5 cm
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Prestieradlo s heslom Slovenskej národnej strany
Za tú našu slovenčinu vo voľ bách v roku 1905
Textil, Slovensko
SNM-Historické múzeum, H 06377
Rozmery: 75 cm × 47 cm

Druhé ruské vydanie Štúrovho diela Slovanstvo a svet budúcnosti
Rusko, Petrohrad 1909
Prvé vydanie vyšlo v Moskve v roku 1867.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 25 cm × 14 cm
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Tourtzerová, Helena. Louis Stúr et l‘idée de
l‘indépendance slovaque (1815 — 1856). [Ľudovít Štúr
a myšlienka slovenskej nezávislosti.] Paríž 1913.
Dizertačná práca Heleny Turcerovej — Devečkovej bola prvou
vedeckou prácou o živote a diele Ľudovíta Štúra. Autorka, prvá
absolventka parížskej univerzity zo Slovenska, ju napísala na základe
rozsiahleho štúdia prameňov, vrátane archívnych materiálov.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Rozmery: 24 cm × 16,5 cm

Návraty k životu a dielu Ľudovíta Štúra I. (1918 — 1945)
Vznik Československa, spoločného štátu Čechov a Slovákov v októbri 1918, znamenal zásadný
obrat v národnom živote Slovákov. V nasledujúcich dvoch desaťročiach dosiahlo Slovensko
významný kultúrny pokrok. Nosnou štátnou ideou Československa sa stala idea jednotného
československého národa, z ktorej sa odvíjala oficiálna interpretácia dejín, kultúry. Táto idea
bola zakotvená aj v Deklarácii slovenského národa prijatej v Martine 30. októbra 1918. V jej
zmysle tvorili Česi a Slováci jeden národ zložený z dvoch častí (národov), ktoré používali
osobitné jazyky, češtinu a slovenčinu. V školách sa Bernolákova a Štúrova kodifikácia
podávala ako „odluka“ od češtiny. Postoj časti politických a kultúrnych kruhov (hlavne českých
a ojedinele i slovenských) k Štúrovi bol rezervovaný a menil sa len pozvoľna. Svedectvom
rozdielnych prístupov k interpretácii diela a odkazu Ľudovíta Štúra sa stala kniha popredného
vládneho politika Milana Hodžu Československý rozkol a polemická odozva na ňu od Jozefa
Škultétyho pod názvom Sto dvadsaťpäť rokov zo slovenského života (vydané v roku 1920).
V prvom desaťročí ČSR odhalila Matica slovenská Štúrovi dve pamätné tabule — v Modre
(1924) a Uhrovci (1926). V roku 1926 vyšiel prvý zväzok diela Filozofia štúrovcov venovaný
filozofii Ľ. Štúra od profesora teológie Samuela Štefana Osuského (ďalšie 1928, 1932). Koncom
20. rokov začali vychádzať knihy spomienok od J. M. Hurbana (1928, 1938, 1944) i diela Štúra.
Významným edičným počinom sa stalo vydanie spisu Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti
(1931), ktoré vydala v nemeckom origináli Učená spoločnosť Šafárikova v Bratislave.
Zásadný prelom vo vzťahu k Štúrovi sa udial v roku 1936, keď sa uskutočnili celonárodné
oslavy venované 100. výročiu vychádzky štúrovcov na Devín. Oslavy boli spojené s odhalením
prvých pamätníkov Ľudovíta Štúra, v Bánovciach nad Bebravou a v Uhrovci a tiež pamätných
tabúľ v Prahe a na samotnom Devíne. Už v roku 1935 bola odhalená pamätná tabuľa vo
Zvolene. Autorom pamätníkov a pamätných tabúľ bol sochár Jozef Pospíšil. Oslavy mali
politické pozadie. Iniciovala ich skupina mladých autonomistov na čele s Henrichom
Antonom Kurthom. Predsedom prípravného výboru a hlavným rečníkom pri odhalení
pamätníka v Bánovciach 30. augusta bol Jozef Tiso. O prelome vo vzťahu k Štúrovi svedčí
aj to, že v septembri 1936 sa prezident Eduard Beneš a predseda vlády Milan Hodža prišli
pokloniť jeho pamiatke do Modry. O rok neskôr spustil M. Hodža v lodeniciach Komárne
na vodu tankové lode Štúr, Štefan Moyses a Vajanský. Ďalší pamätník Štúra mal byť odhalený
v októbri 1938 v Modre. Problémy s dopravou pamätníka z talianskeho Carrare však spôsobili,
že bol inštalovaný až v máji 1939 a pre nezhody miestnych organizátorov s úradmi odhalený
až po skončení druhej svetovej vojny. Po „rehabilitácii“ v závere prvej ČSR sa Ľudovít Štúr
dostal na piedestál, ktorý mu právom patrí. Nič na tom nezmenili ani snahy využiť jeho
myšlienkový odkaz na utilitárne politické ciele. V nasledujúcich obdobiach zaznamenávame
Hodža, Milan. Československý rozkol
Príspevky k dejinám slovenčiny
Martin : nákladom vlastným, 1920
Knižnica SNM, inv. č. 9951
Rozmery: 18 cm × 12 cm

kontinuálny rast záujmu o výskum a sprostredkovanie života diela Štúra, celej generácie
štúrovcov i ostatných osobností, ktoré pôsobili v národnom hnutí. V období prvej Slovenskej
republiky sa významnou udalosťou stal vznik Jazykovedného ústavu v rámci Slovenskej
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akadémie vied a umení založenej v roku 1942.

Škultéty, Jozef. Stodvadsaťpäť rokov
zo slovenského života. 1790 — 1914
Martin : nákladom vlastným, 1920
Knižnica SNM, inv. č. 11870
Rozmery: 19 cm × 13 cm
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Paulíny-Tóth, Viliam. Tri dni zo Štúrovho života
Čechy, Pacov 1919
Knižnica SNM, inv. č. 12930
Rozmery: 15 cm × 11, 5 cm

Dopisy Ľudevíta Štúra Jaroslavu Pospíšilovi z let 1837 — 1842
Čechy, Pacov 1919
Knižnica SNM, inv. č. 12927
Rozmery: 15 cm  × 11,5 cm

Štúr, Ľudovít. Das Slawenthum und die Welt der Zukunft.
Slovanstvo a svět budoucnosti
Bratislava 1931
Vydané nákladom Šafárikovej spoločnosti v Bratislave. Do tlače
v pôvodnom znení na základe nemeckého rukopisu pripravil Dr. Josef
Jirásek. Išlo o prvé vydanie tohto Štúrovho diela na Slovensku.
Knižnica SNM, inv. č. 867
Rozmery: 21 cm × 15 cm
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Štúr, Ľudovít. Starý i nový věk Slováků
Bratislava, 1935
Vydané nákladom Šafárikovej spoločnosti v Bratislave. Prvé vydanie
tohto Štúrovho diela
Knižnica SNM, inv. č. 8824
Rozmery: 19 cm × 13 cm

Pospíšil, Jozef. Ľudovít Štúr — bronz, 1931
Prvá známa socha Ľudovíta Štúra
Slovenské národné múzeum v Martine, ev. č. KH 07135
Rozmery: v 60 cm
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Moyzes, Alexander. Partitúra hudby
k rozhlasovej hre Ľudevít Štúr,
op. 23 pre miešaný zbor a veľký orchester z roku 1934
SNM-Hudobné múzeum, ev. č. MUS CLXXX 13
Rozmery: 31 cm × 25 cm

Plagát z celonárodných osláv Ľudovíta Štúra v roku
1936 v Bánovciach nad Bebravou a Uhrovci
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, ev. č. 905
Rozmery: 87 cm × 120 cm
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Štúr, Ľudovít. Slovo na čase
Na vydanie pripravil Jozef Ambruš.
Martin 1941
Knižnica SNM, inv. č. 16225, 16226
Rozmery: 19 cm × 13 cm

Štúr Ľudovít. Hlasy o živote
Do tlače pripravil Rudo Brtáň.
Bratislava 1943
Knižnica SNM, inv. č. 8780
Rozmery: 20 cm × 14 cm
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Sto rokov od založenia spisovnej slovenčiny
Časopis Slovensko, roč IX., 1943, č. 10
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 30 cm × 41 cm

Návraty k životu a dielu Ľudovíta Štúra II.
(1945 — 1989)
V prvých rokoch po 2. svetovej vojny bolo Štúrovo meno frekventované v spojitosti
so Všeslovanskými dňami organizovanými na Devíne, 100. výročím zrušenia poddanstva,
Žiadostí slovenského národa a revolúcie rokov 1848 — 1849. Ako historickú zaujímavosť
treba spomenúť, že v tomto období sa v odborných kruhoch viedla diskusia o návrate
k pôvodnej štúrovskej slovenčine. Po politickom prevrate v roku 1948 sa akcent
v interpretácii diela Ľudovíta Štúra a štúrovcov kládol predovšetkým na sociálnu oblasť
a ľudovosť, ktoré korešpondovali s dobovou politikou. Postupne sa k tomu pridal aj
národný akcent. V roku 1953 bola v 25 tisícom náklade vydaná kniha Ľudovít Štúr: Reči
a state a v roku 1954 začalo vychádzať jeho päťzväzkové súborné dielo. V roku 1955
uskutočnil Historický ústav SAV konferenciu, ktorá naštartovala novú fázu výskumu
Štúrovho diela. Cenným prameňom poznávania Štúra a jeho doby sa stala reedícia
Slovenských národných novín a Orla tatranského (1956). Z hľadiska ďalšieho výskumu
malo veľký význam vydanie Listov Ľudovíta Štúra I — III (v rokoch 1956 — 1960,
editor Jozef Ambruš) a bibliografie Ľ. Štúra od Jána Ormisa (1958). Obrovským vkladom
k spoznávaniu slovenských dejín sa stalo celoživotné dielo profesora Daniela Rapanta
(1897 — 1988). Prevažná časť jeho prác, medzi ktorými vzbudzuje obdiv precízne
spracované monumentálne dielo Slovenské povstanie roku 1848 — 1849 vydávané
postupne od roku 1937 do roku 1972, sa vzťahuje práve k štúrovskému obdobiu národného
hnutia. Nasledujúce tri desaťročia priniesli bohatú produkciu odbornej, popularizačnej
a beletristickej literatúry, rozhlasových, filmových a televíznych diel rôznych žánrov,
ktoré spoluvytvárali pozitívny obraz Ľudovíta Štúra vo vedomí ľudí. Dielo Štúra našlo svoj
odraz aj v nových pamätníkoch v Levoči (1949), v Modre (1956, 1964), vo Zvolene (1966),
Myjave a Brezovej (1968) Bratislave (1973, dva pamätníky) a pamätných tabuliach v Modre
(1956, tri tabule), Liptovskom Mikuláši (1968), na Kriváni (1968), Jabloňovom (1971),
Bratislave (1969), Lubine (1976) a Korytnici (1980). Výrazom úcty k Štúrovi bolo zriadenie
pamätníka Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci v roku 1965. V tomto roku sa uskutočnili
v Uhrovci a Bratislave aj celoslovenské oslavy 150. výročia narodenia Štúra. K šíreniu
poznatkov o Štúrovi mnohostrannou činnosťou prispieva Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
založené tiež v roku 1965. Veľký vklad do rozvíjania dedičstva Štúra vniesol Jazykovedný
ústav premenovaný v roku 1966 na Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Rozsiahla
bola v tomto období výskumná a vydavateľská činnosť odborných pracovísk Matice
slovenskej v Martine, medzi nimi Slovenskej národnej knižnice. Krokom vpred v národnej
Štúr, Ľudovít. Žaloby a ponosy Slovákov
Z nemeckého vydania preložil Karol Goláň.
Martin 1946
SNM-Múzeum SNR Myjava, ev. č. MMH 237
Rozmery: 19 cm × 13 cm

emancipácii Slovákov sa stalo prijatie Ústavného zákona o československej federácii,
ktorý bol podpísaný na Bratislavskom hrade 30. októbra 1968.
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Programový plagát osláv 100. výročia Žiadostí
slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 1948
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ev. číslo H 639
Rozmery: 100 cm × 70 cm
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Poštová obálka k 100. výročiu Slovenského povstania
So známkami Hurbana, Štúra, Hodžu a príležitostnými pečiatkami
Československo 1948
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. Fi-67
Rozmery: 9,5 cm × 1 6,5 cm

Ľudovít Štúr
Baláž, Jozef — grafika, 1955. Z ilustrácií v knihe
Ľuda Zúbka: Jar Adely Ostrolúckej
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. V-2
Rozmery: 37 cm × 33 cm
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Ľudovít Štúr
Gibala, František — bronz, 1956
SNM-Historické múzeum, ev. č. V 212
Rozmery: v 20 cm

Ľudovít Štúr
Štefunko, Fraňo — bronz, 1961
Slovenská národná knižnica-Literárne múzeum, ev. č. PL 100
Rozmery: v 160 cm
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Ľudovít Štúr
Flache, Július — olejomaľba na plátne, 50. roky 20. storočia
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, ev. č. 13207
Rozmery: 100 cm × 68 cm

Ľudovít Štúr
Kraicová, Viera — olejomaľba na plátne, 1956
Majetok mesta Modry
Rozmery: 126 cm × 143 cm
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Listy Ľudovíta Štúra
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1954
Pre tlač pripravil a poznámky napísal Dr. Jozef Ambruš.
Knižnica SNM, inv. č. 004520
Rozmery: 20,5 cm × 16 cm

Rapant, Daniel. Slovenské povstanie v roku
1848 — 1849. Dejiny a dokumenty
Monumentálne 13 zväzkového dielo slovenského historika
akademika Daniela Rapanta, ktoré publikoval v rokoch 1937 — 1972,
spolu s ďalšími jeho prácami patrí do zlatého fondu slovenskej
historiografie. Je mimoriadne významné aj z hľadiska poznávania
života a pôsobenia Ľudovíta Štúra v slovenskom národnom hnutí.
Knižnica SNM, inv. č. 00853
Rozmery: 24 cm × 18 cm
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Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815 — 1856
Zborník materiálov z konferencie Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956. Ilustrácia Maxa Švabinského
Knižnica SNM, inv. č. 04936
Rozmery: 24,5 cm × 18,5 cm

Vyvíjalová, Mária. Slovenskje národňje novini.
Boje o ich povolenie. Bratislava 1972
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 24 cm × 17,5 cm
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Ferienčíková, Anna. Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave
Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1972
Rozmery: 24,5 cm × 18 cm

Hudec, Štefan. Ľudovít Štúr
Drevená plastika neprofesionálneho rezbára, 70. roky 20. storočia
SNM-Historické múzeum, ev. č. E 19194
Rozmery: v 71 cm
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Hučko, Ján. Život a dielo Ľudovíta Štúra
Martin : Vydavateľstvo Osveta, druhé vydanie, 1988
Knižnica SNM, inv. č. 77887
Rozmery: 24,5 cm × 20,5 cm

Peter, Andrej. Medaila Ľudovít Štúr
Kov, 1981
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 81962
Rozmery: ø 4,9 cm

Cvengrošová, Ľudmila. Medaila k 150. výročiu
vychádzky štúrovcov na Devín
Striebrom patinovaný tombak, 1986
Múzeum mesta Bratislavy, ev. č. N-21960
Rozmery: ø 6,8 cm
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Štúr, Ľudovít. O poézii slovanskej
Zostavil a edične pripravil Pavol Vongrej.
Martin : Matica slovenská, 1987
Prvé knižné vydanie prednášok Ľudovíta Štúra o slovanskej poézii.
Súkromný majetok (PK)
Rozmery: 15 cm × 21 cm

Návraty k životu a dielu Ľudovíta Štúra III.
(1989 — 2014)
Spoločenské zmeny v Novembri 1989 znamenali zásadný historický zlom v slovenských
dejinách. Idea národnej svojbytnosti Slovákov, ktorej základy položil Ľudovít Štúr, našla
v januári 1993 svoj výraz vo vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky
s pluralitným politickým systémom. Tento historický akt možno vnímať aj ako naplnenie
odkazu Štúra, pričom je jasné, že on sám si mohol dávať len ciele podmienené dobou. Štúr
zostal takto prítomný aj v súčasnosti, jeho prvoradé miesto v národných dejinách Slovákov
je všeobecne akceptované. Treba však priznať, že napriek všetkej doteraz vykonanej práci
zameranej na spoznávanie a šírenie Štúrovho diela a novým možnostiam slobodného
bádania zostávame Štúrovi v mnohom dlžní. Veď doposiaľ neboli vydané jeho súborné spisy
v akademickom spracovaní s patričnými komentármi a poznámkami, ani jeho životopis
„v akademickom balení“. Treba však oceniť viaceré významné aktivity a výstupy v tomto
smere, najmä medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti
a súčasnosti (Modra, január 1997), konferenciu Ľudovít Štúr a reč slovenská (Bratislava,
jún 2006), vydanie akademického diela Ludevit Štúr Nauka reči slovenskej (2006, 1. zväzok
faksimile pôvodného vydania, 2. zväzok — Komentáre. Bibliografia), vydanie práce Ľudovít
Štúr. Dielo (2007, editor Rudolf Chmel) a konferenciu Nové kontexty života a diela Ľudovíta
Štúra (Modra, október 2010). V januári 1995 — januári 1996 a v októbri 2005 — októbri
2006 sa uskutočnil celý rad kultúrnych, vedeckých a edukačných podujatí v rámci projektu
Rok Ľudovíta Štúra. V ére samostatnej Slovenskej republiky bol prvýkrát v slovenčine
vydaný spis Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti. Postavené boli pamätníky Štúra
v Žiline (2002), Nitre (2009) a Leviciach (2011) a inštalované ďalšie pamätné tabule spojené
s jeho činnosťou a životom — v Uhrovci (1995), Ivanke pri Dunaji (1995 a 2014), Rači (1998),
Bratislave (2005 a 2006), Záhorskej Vsi (2007) a Ostrej Lúke (2014). Jedným z najvyšších
štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky je Rad Ľudovíta Štúra. Po Ľudovítovi Štúrovi je
pomenovaných veľa ulíc a námestí i mesto Štúrovo. Jeho meno nesú aj viaceré školy a ďalšie
inštitúcie. Osobnosťou Štúra je inšpirovaná celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen
a v jeho rámci celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo
pero. Pri obzretí sa na život a dielo Ľudovíta Štúra sa ukazuje známa pravda, že podstatnou
stránkou života je zmena, vývoj. V priebehu času vznikajú nové kultúrne vrstvy, nové
pohľady. Zmenám bude v budúcnosti iste podliehať aj vnímanie Ľudovíta Štúra. Možno však
vysloviť predpoklad, že k jeho dielu sa budeme vracať ešte dlhý čas, aby sme z neho čerpali
ponaučenie, inšpiráciu a posilu.

Plagát k 175. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, 1990
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, ev. č. H 8021
Rozmery: 60 cm × 41 cm
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Rad Ľudovíta Štúra
Štátne vyznamenanie Slovenskej republiky.
Prepožičiava ho prezident SR na návrh vlády.
SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
Rozmery:
pozlátený záves ø 30 mm
radová hviezda ø 90 mm
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Štúr, Ľudovít. Slovanstvo a svet budúcnosti
Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1993
Prvé vydanie tohto Štúrovho diela v slovenčine
Knižnica SNM, inv. č. 82993
Rozmery: 24 cm × 16,5 cm

Pamätná minca k 150. výročiu prijatia
spisovnej slovenčiny 200,— Sk
Ag, Slovenská republika, 1993
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 82908
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Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch
10. — 11. januára 1996 v Modre-Harmónii v rámci celonárodných
podujatí Roka Ľudovíta Štúra. Zostavil Imrich Sedlák.
Martin : Matica slovenská 1997
Knižnica SNM, inv. č. 80028
Rozmery: 21 cm × 15,5 cm

Ľudovít Štúr a reč slovenská
Bratislava : Veda, 2007
Prednášky z konferencie konanej 13. — 14. júna 2006
v Bratislave. Zostavil Slavomír Ondrejovič.
SNM-Historické múzeum
Rozmery: 19,5 cm × 11 cm
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Ludevít Štúr. Nauka reči slovenskej.
Jóna, Eugen — Ďurovič, Ľubomír — Ondrejovič,
Slavomír. Komentáre. Biliografia
Bratislava : Veda, 2006
SNM-Historické múzeum
Rozmery otvorenej knihy: 21,5 cm × 27 cm

Polonský, Marián. Cena Ľudovíta Štúra
Medaila, bronz, 1996
Ocenenie udeľované vládou Slovenskej republiky
a Združením Slovenských novinárov.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. V-390
Rozmery: ø 8 cm
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Päťstokorunová bankovka s podobizňou Ľudovíta Štúra
Autor Jozef Bubák
Slovensko, 1993
SNM-Historické múzeum, ev. č. S 81481
Rozmery: 7,7 cm × 15,2 cm

Maťovčík, Augustín. Kalendárium života Ľudovíta Štúra
Martin 2014
SNM-Historické múzeum
Rozmery: 20 cm × 20 cm
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Bizmayer, Ignác. Ľudovít Štúr na lavičke
Keramická plastika, 1995
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ev. č. K-1223
Rozmery: v 33 cm

Výstava

Ľudovít Štúr
(1815 — 1856)
reformátor
slovenskej spoločnosti
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