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Príhovor ku čitateľovi
Hneď úvodom, na začiatku, chcem čitateľovi povedať ako som zostavil a napísal tento stručný, resp.
neúplný a torzovitý náčrt dejín obce H l b o k é.
Materiály som začal vyhľadávať uţ pred vyše 20 rokmi. Najviac som čerpal z tzv. „Pamětní knihy
poctivé dědiny H l u b o k é, zaloţené Léta Páně MDCLIII „ (1653) a z kroniky Pavla Loštického, hlbockého
kostolníka. Okrem toho som ponachádzal dosť záznamov aj v literárnych prameňoch, v knihách, v časopisoch,
ktoré pramene uvádzam buď priamo v texte alebo na konci tejto práce. No pre čitateľa a kritika náročnejšieho aţ
dodatočne som zostavil aj odkazy na pramene s označením strany knihy.
Uţ dávnejšie som hľadal spolupracovníkov, no keďţe som ich nenašiel, pokúsil som sa zhromaţďovaný
materiál ako-tak potriediť a spracovať, čo sa mi však - ako neodborníkovi – na prvý raz veľmi nepodarilo.
Náročný čitateľ mi môţe všeličo vytýkať. Ťaţko mi bolo pridŕţať sa nejakej metódy a systematičnosti. Aby sa
nič podastatného z nazbieraných prameňov nestratilo, zatriedil som rôznorodý materiál tam, kde sa len dalo.
Ostatné výpisky, záznamy, doklady uvádzam na konci, v osobitnej prílohe.
Tieto mnou načrtnuté dejiny, resp. kronika obce, siahajú do r. 1918. Od toho roku nebývam v rodnej
obci, a tak som novšie udalosti nemohol sledovať. Túto moju prácu je teda treba doplniť a potom znova
odborne prepracovať. Mala by to byť monografia obce (zahrňujúca národopis, krajomluvu, sociálne
pomery, sociologický prieskum, hospodárske pomery, atď.), no na takúto prácu by sa museli podujať
viacerí, a to odborníci.
V hrubých náčrtoch som rozpracoval materiály takto:
Náčrt dejín obce Hlboké do r. 1918.
Doplnky a dodatky k náčrtu.
Náčrt dejín ev. a.v. církvi v Hlbokom.
Zo ţivota a účinkovania dr. J.M. Hurbana v Hlbokom.
Obrázky z našej dediny, piesne a iné.
Rodný kraj Sv. Hurbana Vajanského v jeho beletrii.
Zanechávam prácu neukončenú.
Teraz, keď je v obci Múzeum dr. J.M. Hurbana, nebolo by od veci zriadiť tu aj obecné múzeum. Našlo
by sa v rodinách iste dosť starých listín, listov, fotografií, kniţiek, moţno aj rodinných zápiskov, kroník, starých
predmetov a nástrojov a iných staroţitností.
P.Š. (Pavel Šulla – autor kroniky)

Historický náčrt Primoravského kraja (pozn. č.1)

3

4

Náš najlepší, najagilnejší slovenský archeológ, dr.h.c. inţ. Štefan J a n š á k, rodák z Osuského, nazval
medziriečie stredného toku Moravy a rieky Myjavy P r i m o r a v s k ý m Z á h o r í m. Vo svojich
viacerých štúdiách opisuje tento kraj a najmä tzv. „Českú cestu―, ktorá sa oddávna tiahne týmto krajom, ako
dopravnú a strategickú tepnu, vedúcu cez Bielu horu, biksádskou bránou, smerom na západ a severozápad,
cez Jablonicu, Senicu, Šaštín, Holíč, Hodonín a tieţ od Senice cez Sobotište, Vrbovce na Moravu. V dobe
Veľkomoravskej ríše spájala táto cesta východnú časť ríše s jej západnou časťou. A v rannom stredoveku
spájala Uhorsko s Moravou a Českom. No trasa tejto cesty pretínala tento kraj uţ dávno, odkedy bolo toto
územie osídlené, v době neolitickej, čiţe v mladšej dobe kamennej a potom po nej, v dobe bronzovej.
V obciach, leţiacich v okolí Senice, Skalice a Holíča, našli sa z dávnych dôb stopy ľudských sídlisk.
V Dojči a v Čáčove sa našli stopy sídlisk keltsko-rímskych a germánskych. V Kunove sa našiel i mamutí kel
z doby diluviálnej (ľadovej). Na niektorých iných miestach sa našli nástroje a šperky bronzové, z doby
bronzovej. Uţ dávno pred osídlením tohoto kraja slovanskými kmeňmi tu sídlili Kelti, Markomani, kmene
germánske, Kvádi. Pravdepodobne uţ pred 6000 rokmi tu ţil a pracoval človek.
Asi od VI. storočia, teda po r. 500, začali sa tu osídľovať, usadzovať, naši predkovia, Slověni, ktorí tu
pozdejšie zaloţili Veľkomoravskú ríšu. Náš kraj, Prímoravské Záhorie, nebol ďaleko vzdialený od stredu tejto
ríše, toto územie nebolo územím pohraničným. Hraničným sa stal tento kraj aţ po páde štátu Mojmíra II. Nastalo
postupné vyľudňovanie celého poriečia dolnej Moravy a to následkom zhubných nájazdov maďarských vojsk.
Roztrúsené menšie osady zanikli, obyvateľstvo bolo vyhubené alebo sa rozpŕchlo a na ostatkoch chatrných
chyţí, postupne zlým počasím, víchricami zmetených, narastal tu les alebo stepné lúky … Bolo to pusté
pohraničné územie – terra nullius – zem nikoho. (Názvy zaniknutých osád sa nezachovali, snáď len ojedinele. Je
moţné, ţe osada v údolí, na svahoch výmoľovitého jarka, naše H l b o k é, nazývalo sa tak uţ v dobe
Veľkomoravskej ríše, pravda, v znení vtedajšieho slověnského „záhoráckeho nárečia― H l u b o k á.)
Toto vyľudnené, pusté, obranné pásmo pohraničné, zvané „Confinium― (pozn.č. 2), bolo v XI. A XII.
storočí bojovým územím. Tu mávali bojové potýčky stráţe a vojská kráľov českých s vojskami kráľov
uhorských. V tých časoch znova vynikol význam uţ spomenutej dopravnej a strategickej „Českej cesty―, ktorá sa
kriţovala pri Senici a Šaštíne. Maďarské vojská prenikali aţ k šaštínskej bráne („usque ad boronam et usque ad
Saruar―). Hranica medzi Moravou a Uhorskom nebola za dlhší čas stabilná, pevne ustálená, posunovala sa aţ
k Váhu. Českí králi sa snaţili toto územie udrţať. Břetislav I. tu urobil tri výpady, a to v r. 1044, 1051, 1055.
Roku 1099 tu mal kdesi na poli zvanom „Lucko― schôdzu Břetislav II. s uhorským kráľom Kolomanom a r.
1116 Vladislav I. s uhorským kráľom Štefanom II., ktorá schôdza však bola zakončená veľkou bitkou.
O tom, kde bolo spomenuté pole „L u c k o― „Lučko―, sa názory historikov nezhodujú. Český kronikár
Kosmos zaznamenal, ţe toto pole bolo pri riečke Olšave, no prof. Václav Chaloupecký (v knihe Staré
Slovensko, s. 80) napísal, ţe „je nutno představiti si ho někde při této /šaštínské/ bráně. Břetislav II. ubíral se
přes Podivín při Břeclavě … odkud vedla přímá cesta na „L u č k y― u Senice― – „Podobne zpráva Kosmova o
setkání českého kníţete Vladislava s uherským králem Štěpánem II., r. 1116, na témţe „L u c k u― nabývá více
geografické logičnosti, poloţíme-li její dějství do zemské brány u Jablonice…―). No Chaloupecký hľadal Lucko
aj pri Turej Lúke, čo však prof. Branislav Varsík popiera a vyvracia (pozn. č. 3).
Kosmas sa mohol mýliť. Ak riečku Olšavu zameníme za riečku Myjavu, tak náhľad Chaloupeckého, ţe
Lucko bolo pri Senici, vidí sa byť reálnejší. Pri Senici boli lúky (odtiaľ názov osady). Na lúkach bol miestopisný
– chotárny názov „Kološvárky―, ktorý mohol byť utvorený zo slova claudo (zatvoriť), claus, colos, jako názov
mesta Clausenburg – Kolosvár. A nejaká taká „zábrana―, záseková prekáţka, zátvor „brána― mohla byť niekde
pri ceste od Šaštína k Senici. V tej době bolo v tomto pomedznom území viac obranných brán, vrát, hradov, tak
v Holíči, Šaštíne, na moravskej strane v Lanţhote (pozn. č. 4), a poblíţ Jablonice hrad zvaný K o r l á t, ktoré
slovo v maďarčine znamená medzu, ohradu, prekáţku. Ţe tam bol uţ r.1041, no ako hrad murovaný, dal ho vraj
postaviť comes A b a z rodu Arpáda, a to aţ r. 1255 (pozn. č. 5).
Z literatúry o „poli L u c k o―
1. Chaloupecký Václav, Staré Slovensko, str. 40:
„Břetislav II. ubíraje se s uherským králem Kolomanem ke schudce na poli L u c k é m (jeţ je nutno
představiti někde při této bráně) ako líčí Anonymus …― usque ad boronam et usque ad S a r u a r „ (ubíral
se přes Podivín při B ř e c l a v ě, odkud vedla cesta přímo na L ú č k y u Senice―
(Len ho to mýli, ţe Kosmas tu spomína riečku Olšavu). Mohla to byť riečka Myjava. (Moja mienka –
poznámka P.Š.: Či azda nemohlo byť miesto zvané L u c k o – Lučko – naozaj pri Senici? Rozsiahle lúky,
lúčne, močaristé, šašinou – šachorom porastené polia – lúky rozprestierajú sa od Jablonice aţ po Šaštín. Na
miestach – lúkach – zvaných S e n i c a – S c i n c z e – poťaţne poblíţ nich , bola – vznikla osada Senice.
Lúky, poťaţne ich časť, leţiace od Senice juţne (pri ţelezničnej stanici) majú meno K o l o š v á r k y .
Neboli tu azda niekde (pri Čáčove) nejaké „kamenné vráta―, brána, záseky alebo nejaké opevnenie zvané „
K o l o s v á r―? (Podľa Chaloupeckého Claus – Kolosvár je z latinského c l a u d o, zavírati, a tak „―claus― a
„colos―)
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Hikl Rudolf, Historica Slovaca, III. – IV., SAV, str. 147 – 164, Počátky města Skalice.
Str. 148: „pozn. 6., Fr. Černý, Příspěvky k hist. Místopisu Moravy, ČMM, 41 a 42, s, 23: „původní meze
osídlení z doby předhist. Ustoupily v starém L u c k u, které bylo ne-li liduprázdné, tedy aspoň řídce
obydlené―.
(Hikl: S pádem říše Mojmíra II. nastalo však postupné vylidnění celého poříčí dolní Moravy, které
spůsobily zhoubné nájezdy maďarské … roztroušené osady zanikly, obyvatelstvo bylo vyhubeno a na
zbytcích chatrných chýší, brzy povětrností zmetených, vyrůstal les nebo stepnaté louky …(pusté pohraniční
území – terra nullius) „gepüelve―
„…tvořila se (tu) hranice moravsko-rakouská. Tu někde, v blízkosti dnešního města – (Skalice- )
leţelo zmíněné pole L u c k é, či H l u c k é, kde s r. 1099 setkal Břetislav II. s Kolomanem a r. 1116
Vladislav I. se Štěpánem II. – Pole Lucké klade většina historiků tato místa k řece Olšavě, jen Chaloupecký
hledá je nově u Turé Luky.―
Pozn. č. 11: „Schůzka r. 1099 se mohla konati v jiţní části pole, někde u pozdejšího Holíče, nebo
ještě dále k jihu, kam vede od P o d i v í n a přímá cesta – O Luckém poli viz Chaloupecký, St. Slov. s. 80,
týţ v ČČH, 2, str. 338, V. Hrubý, v ČMMM 51, s. 266, Novotný, c. d.1.2, s. 392 a 521, Palacký, Dejiny I.1, s.
392, pozn. 395, Dudík, Geschichte Mährens, II, s. 590, Černý, CMM, 41 a 42, s. 18, 23 46.―
Prof. Varsík poznamenáva: „Hikl má pravdu, keď vyvracia náhľady Chaloupeckého, ktorý sa snaţil
preloţiť hranicu z rieky Olšavy (Olzava) na riečku Holešku a keď sa snaţil pole Lučko (in campo Luczko)
vysvetliť tak, ţe to bola Turá Lúka…―
Hikl, R., H.s. , str. 132: „ To se uţ gyepü – (prekáţky) posunula …přes Leváre, Sekule, Šaštín,
Stráţe, Jablonici … aţ na cíp Chvojnici, zvaný Zakolcha.
Viď obšírnejšie mienku Varsíkovu v Historických štúdiách SAV – III. (1937), str. 239… a ďalšie,
v článku: Vznik a počiatky mesta Trnavy.

Osídľovanie kraja v XII. a XIII. storočí

Keď sa hranica medzi Moravou a Uhorskom ako-tak ustálila a pohraničné potýčky prestali, postupne
prichádzali do nášho kraja osídlenci. Je moţné a pravdepodobné, ţe to boli potomkovia obyvateľov, ktorí sa pred
150 – 200 rokmi odtiaľto rozpŕchli do krajov moravských. Je moţné a pravdepodobné, ţe tu istá kontinuita bola,
ţe noví osídlenci vedeli, počuli o tých obyvateľoch, čo tu obrábali polia pred 200 rokmi. Dá sa predpokladať, ţe
aj v hlbockom chotári boli miesta, časti polí – lúk, ktoré boli obrábané našimi predkami uţ v dobe
Veľkomoravskej ríše.
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O tomto novom osídľovaní tohoto nášho kraja uvaţuje dr. inţ. Štefan Janšák vo svojej knihe Brány do
dávnoveku ( s. 56 – 60) takto: „ O druhom štádiu vo vývoji záhorského konfínia nevieme takmer nič. Ide o
časovú periódu jedenásteho a dvanásteho storočia, keď sa hospodársky reţim v tomto pohraničnom pásme
uvoľňoval a ľudia bez vrchnostenských zásahov, ba vlastnou zodpovednosťou, iba s mlčanlivým súhlasom kráľa,
usadzovali sa tu a začali obrábať pole a zakladať osady. Uţ v prvej polovici XIII. storočia nachádzame na
Záhorí, hlavne v jeho severozápadnej časti, sériu osád, ktoré majú uţ svoje meno. Kráľ ich dával príslušníkom
novoorganizujúcej sa šľachty feudálnej, a to za preukázané mu sluţby a za oddanosť, ktorú od nich očakával.―

R. 1262 Béla IV. dáva Srefelovi niekoľko majetkov:
„Inc. s nemore Jobluncha a terra uille Chytkou –s. - tr. quendam fluuium Mayona – ad uiam: t. u. Hollouk – ad
partem sinistram: t.u. Holbouka – per terram campstrem: t.u. Crathuow – or. ad quendam fluuium – ad quendam
vallem – ad fluuium – r. Moyna – asc. per monticulum – juxta uiam, que uadit de u. Petrus – per siluam „ silua v.
Petrus – t.u. Brizona
Incipio – začínam, s. (septndrio) – severne, a – od, po, tr. – transit – prechádza, ad – na, ku, aţ po, quendam – a
to(?), iuxta – vedľa, sinistram – naľavo, asc.- accendo – vystupovať, or – oriens – východ

Janšáka zaujímalo, prečo toľké obce v tomto kraji majú mená končiace sa koncovkou – ov. Napísal mi,
aby som o tom uvaţoval. A tak som uvaţoval a pozisťoval som obce, ktoré majú takto utvorené názvy. Sú to:
Kátov, Radimov, Radošov-ce, Chropov, Častkov, Lopašov, Koválov, Čáčov, Kunov, Rohov, Kratnov, Ropov,
resp. Rupov, Ščepanov, Kuklov a poblíţ Jablonice dnes neznáma osada Ch y t k o v. Takéto mená sa utvárali z
osobných mien vlastníka osady. Prípona, sufix – „ov― bola vlastne privlastňovacím znakom. Takéto názvy boli
aj na susednej Morave, avšak nie v takom počte. Inak sú to názvy slovenské. Aj ostatné osady majú názvy
slovenské, nárečové, pomenované podľa terénu, vlastností pozemkov, porastu, ako: Hlboké, Skalica, Senica,
Jablonica, Kopčany, Mokrá Háj, Prítrţ, Rozbehy, Močidlany, Osuské, Kúty, Brodské, Vrbovce, Cerová,
Liesková, Búre, V mokrých, baţinatých miestach boli: Mláky, Mláčky, Bahná, Trstenáky, Suroviny, inde
Pláňavy, Chrasti, Seče, atď. Zvláštnej pozornosti zasluhujú chotárne názvy, i názvy menších sídlisk, opevnených
alebo ohradených: h r ú d, h r ú d y.
Archeológa dr. inţ. Št. Janšáka zvlášť zaujímali miestopisné názvy h r ú d, hrúdy. Pozemky zvané h r
ú d y sa vyskytujú v poriečí stredného a dolného toku rieky Moravy, v baţinatom alebo aj pieskovitom teréne. H
r ú d bol aj pri Jablonici , na ľavej strane riečky Myjava. Hrúdy sú aj v poriečí riek na východnom Slovensku,
ďalej v baţinatých miestach pri Visle, Odre, Pripjete, Dnepri a Dnestri. Janšák zistil, ţe tento názov je
staroslovanský, pôvodne keltský, a v staroslovančine znel g o r o n d vo význame ohraničeného, ohradeného
miesta v močaristom kraji, ako vyvýšený terén. Významom príbuzný je názov s i g e c a (sihoť). Názvu h r ú
d, moţno, je pribuzný názov „ h r o n d í n― v Nedašovciach, v Honte. Toto slovo poznal dobre básnik Ján
Hollý (1785 – 1849) a pouţil ho vo svojich básniach v takýchto kontextoch : „ po h r ú d n é m Pomedzú―… „
hrúdnú orúci Zem…―, „ h r ú d n é j nechce dať Pokoj Zemi― (pozn. č. 6).
„H r ú d „
z časopisu MSS r. 1947, č. 1 – 4, str. 72 – 76 a str. 86 – 90: „ Pieskové duny, niekde zasa jednorázovou
záplavou vody nanesené, ako napríklad nachádzame pozdĺţ toku rieky Moravy na rovine Záhorskej, kde sa
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vyskytuje v pomenovaní niektorých poľností kmeň „ h r ú d―, ktoré poľnosti v kaţdom prípade leţia na
pieskovej dune, na ktorých dunách sa našli stopy po predhistorickom osídlení.
Súvislosť objasní okolnosť, ţe kmeň h r ú d má ten istý význam jako latinský gradus, tj. stupeň, čiţe
vyvýšenina, v staroslovenskom „ g r a d―, a z toho pochádza aj neskorší pojem hrad, označujúci vyvýšené a
chránené bydlisko, ako boli aj tieto duny pri Morave (väčšina dún bola obývaná, nie všetky). Tieto duny obýval
predhistorický človek, a to zväčša len hrebene, vrcholce dún. (Napísal Lad. Tomeček: Ako som začal
archeologizovať).
Pozn. P.Š.: Podľa mojej mienky slovo – názov h r u d, i keď zneje ako latinské gradus, nevzniklo z tohoto
latinského kmeňa (gradus). Gradus znamená stupeň, krok, vyššie stúpať. No h r ú d je zo slova ohradiť, ohrada,
hrádza, ohradené miesto, hrad. Z latinského „gradus― nemohlo vzniknúť slovanské h r a d.

Uţ som spomenul, ţe obyvatelia prímoravského kraja v dobe Veľkomoravskej ríše boli Slovania,
Slováci a Česi. Je priam podivné, ţe maďarský jazykovedec univ. prof. dr. Bonkáló tvrdí, ţe Slováci a Česi boli
vtedy jedným národom. Napísal: „Je historickým faktom, ţe tieto kmene tvorili jazykovú a rasovú jednotu a
v jednej dobe obsadili juţnú časť Sudet a Karpaty. Historické fakty sa prihovárajú za česko-slovenskú
príbuznosť. Národy sa rozvíjali podľa politickej prináleţitosti (a politikai hovatartozás szerint), a nie podľa
jazyka pôvodu. Slováci sa časom odtrhli od svojho plemena a ich vývoj sa dial iným smerom.― Geografické
poloţenie viaţe ich teraz k uhorskej vlasti - Bonkaló popiera aj Czambela, ktorý tvrdil, ţe Slováci patria
k juţným Slovanom. No Czambel to vraj nevedel dôkazmi podoprieť. (A szlávok, Atheneum, Bpest, 1915).
Slovenský jazykovedec prof. dr. Ľud. Novák dokazuje, ţe trebárs obyvateľstvo hovorí veľmi
odchodným nárečím od spisovnej slovenčiny a je v nejednom ohľade bliţšie skôr k spisovnej češtine, slovenčina
je samostatný jazyk. O tom rozhoduje v ô ľ a (voluntarizmus) a c i t, a nie veda. (Viď: dr. Ľud. Novák,
Jazykovedné glosy k československej otázke, M.S., 1935, str. 123 a 226).

Geologický a zemepisný opis okolia Hlbokého (pozn. č. 7)

Túto stať by mal napísať odborník. Ja tu preberám údaje z kniţky „Obroda jednej obce na Slovensku,
ktorú napísal niekdajší bukovský farár Július Bodnár, ktorý spolu s inţ. Janšákom preskúmal predhistorické
hradište, tzv. „Starý hrad―, ktorý bol na východ od miesta, kde leţí hrad Branč. Janšák podrobne opísal (v Evanj.
kalendári, 1914) „Starý hrad nad Bukovcom―, jeho polohu a opevnenie. Podľa prof. dr. Jána Eisnera hradište pri
Bukovci bolo obývané uţ v dobe, keď na Slovensku ţilo pokolenie popolnicových polí luţicko-srbských. Vtedy
mŕtvoly spaľovali a popol ukladali do črepových popolníc, nádob.
Roviny a údolia tohoto kraja tvoria aluviálne (najmladší geologický útvar) naplaveniny. Pri rieke
Morave sú známe naftové doly, ktoré pole sa tiahne na východ (od Smolinského) a potom, moţno, v poriečí
Myjavy po Jablonicu. Výdatnejšie naftové doly sú na rakúskej strane rieky Moravy.
Pohorie Bielej hory a Malých Karpát tvoria zväčša vápencové vrchy, dolomity a pieskovce. Na Hradišti
pri Brezovej boli vápenné pece. Hradištskí vápenkári rozváţali vápno po široko-ďalekom okolí. Na úpätí Malých
Karpát, v krajine veľkého B ú r u je pieskovitá rovina, miestami zvlnená dunami, vetrom naviatymi priesypami.
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Bránecké a bukovské vŕšky tvoria morské konglomeráty. Nachádza sa tu z Liasovej doby flaková
márga, jurský vápenec a pieskovec. Ostatné vrstvy mimo morského konglomerátu sú z doby mozozouse.
Neďaleko Bašnárovho kopca sú tzv. „Kamenné vráta―, v ktorých je podzemná chodba i miestnosti, kde sa vraj
ukrývali zbojníci. Na druhej, juhovýchodnej strane Bielej hory, pri Smoleniciach, sú kvapľové jaskyne, Driny.
Rudné bane tu nikde neboli a nie sú. Na niektorých miestach prietrţského a bukovského chotára sa
nachádzajú vrstvy kamenného uhlia, no v malom mnoţstve. V najbliţšom okolí Hlbokého niet nijakých
geologických zvláštností. Stavebný kameň a vápno dováţali Hlbočania z Hradišťa a štrk zo Sobotišťa, ktorého
býva dosť naplaveného v riečke Vrbovčianke. Piesku je dosť v blízkom borníku a Búru.
Zemepisnú polohu obce dobre opisujú dr. Jozef Miloslav Hurban (pozn. č. 8) a jeho syn Svätozár,
Vajanský. „Hlboké leţí v severozápadnej časti, kúte, bývalej nitrianskej stolice, severne od Malých Karpát a na
severozápad pohoria Bielej Hory, asi v rovnakej vzdušnej vzdialenosti od hradov Korlát a Branč, ktoré hrady
najlepšie označujú polohu tohoto uţšieho kraja Prímoravského Záhoria.―
Vajanský vo svojej básni „Horám― takto vidí svoj rodný kraj: „Vidím v posne Bielu horu ponad rodným
krajom, Korlát trčí a jej päty ovinutý hájom...―. V črte „Na Bašnárovom kopci― opisuje kraj z inej, severnej
strany: „Predo mnou leţí krásny kraj. Z bedra Bielej hory vykúka hrad Korlát. leţiaci v rumoch, ako jeho
blíţenec B r a n č. Cesta na Barvínek (prudký breh nad Jablonicou) svieti bielou stuhou. Prietrţské kopanice a
kopce zastávajú výhľad na rovinu senicko-šaštínsku...―
Jeho otec, dr. J. M. Hurban v „Prechádzke po Povaţskom kraji― (Nitra, II, 1844) opisuje návršie nad
Prietrţou: „Uţ sme tlačili vŕšok, ktorý tu rozbúrená príroda kedysi naviala, ţe sme aj staropamätný evanjelický
kostol, artikulárny chrám prietrţský videli. A potom sme sa spúšťali dolu tým starým vŕškom dolu ku Prietrţi...―
Aj dr. inţ. Janšák, rodák z neďalekého Osuského, tieţ opisuje toto návršie: „Idúc od Senice smerom
severovýchodným, vystúpi pútnik na plochý hrebeň Bielych Karpát, tiahnuci sa od Sobotišťa aţ po Jablonicu
paralelne s riečkou Myjavou. Na jeho západných svahoch, skryté v úzkych jarkoch, našli svoj útulok dve
evanjelické obce H l b o k é a K u n o v (Janšák: Ţivotopis Štefana Fajnora, str. 136).
Vajanský aj v románe „Blíţenec― opisuje pohľad na údolie riečky Myjavy, nazývajúc ju Mulavou. Vidí
výmoľovité jarky, z ktorých najhlbší je „Krasnov― (Kratnov ?). Stranou upiera pohľad na rumy starého
opusteného chrámu, niekedy evanjelického (z r. 1616). Ešte podrobnejšie opisuje starý artikulárny chrám
prietrţský. V novinárskom článku, v Nár. nov. 1892, č. 108, tieţ vidí z návršia nad Hlbokým svoju rodnú dedinu,
za ňou rovinatý kraj tiahnúci sa k Senici, Čáčovu aţ po Šaštín, kde sa jagá v slnku pútnický chrám, a stranou za
Búrom na pieskovom vŕšku vidno kaplnku Márie Magdalény.
„Kraj veľkého B ú r u sa rozprestiera na našíroko-ďaleko pozdĺţ severného a severozápadného
pobreţia Malých Karpát. Toto piesočnaté, rovinné, len miestami zvlnené pieskovými návršiami, dunami,
borovým lesom pokryté územie, je zaujímavé po stránke geologickej a etnografickej.― (Janšák : Lovci hlinených
perál). Aj Vajanského upútal tento B ú r. V črtách H l á s n i k a R u b a č o v a ţena opisuje tieţ toto
„borové more―, búranské piesočnaté roviny a drevorubačov.
Pozdĺţ B ú r u od Jablonice aţ po Šaštín sa tiahnu lúky, úrodné a miestami aj mokré, baţinaté, vedľa
nich a cez ne riečka Myjava. Aj Ľudovít Štúr s Hurbanom sem rád chodieval, na koni. Pravdepodobne tu boli
vtedy raky, keďţe Štúr nazval riečku rakonosnou Myjavou (č. 9). Horná časť lúk hlbockých, nad „Hacama― sa
menuje „U Rakovca―.
Priemerná nadmorská výška kraja je na rovinách cca 220 m. Najvyššia kóta pri Hlbokom je na návrší
smerom k Osuskému, má výšku 336 m.
Nitrianska stolica leţí na východnej dĺţke medzi 34o 59´- 36o 30´a na severnej šírke medzi 47o59´- 49o
52´stupňami (počítajúc od kanáeskeho ostrova Ferro podľa Grenwich-a na východnej dĺţke 16o30´ – 18o49´).
-.-.Niekdajší hlbocký farár, senior Pavel Sekerka (1891 – 1923) v Tranovského evanj. kal. 1922, str. 55 –
opisuje polohu Hlbokého takto: „Obec Hlboké je na severo-západnej čiastke Nitrianskej stolice, v okrese
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Senickom, blízko hranice Moravy. Počnúc od Hlbokého na juhozápad rozprestiera sa rovina, ktorá ide cez
Moravu do Rakúska aţ po Viedeň. Hlboké má úrodný chotár, na severo-východ mierne pahrbkovatý, na juh a
západ rovinatý. Má aj niečo urbariálnej hory, ktorá leţí na rovine v piesočnatom chotári, v ktorej rastie biely bor
a málo dubového dreva. Hlbocký borník hraničí s chotárom obcí Bratislavskej ţupy, smerom k Malackám. Dĺţka
chotára od východu na západ činí asi 12 km. Ľud sa ţiví roľníctvom a chovom statku, zvlášť koní, ktoré kupci
chodia kupovať k nám z Moravy a z Rakúska. V Hlbokom je vyše 150 párov koní, zväčša plemenné kobyly.
Všetok statok sa chová len v maštali, lebo pasienkov nemáme.―
Obyvateľov je 1150 duší, z toho asi 80 je na majeroch veľkostatkov Apponyiho a Windischgrätza (tí sú
zväčša r.k. náboţenstva. Sama obec má 1071 duší.

Prvé historické pramene o H l b o k o m
a okolitých obciach.
O H l u b o k o m sa tradovalo, ţe obec nie je taká stará ako susedná P r í t r ţ. Takejto mienky bol zaiste aj
Hurban. V Historii evanj. cirkve a chrámu v Hlbokom napísal, ţe hlbocký kostol postavili (r. 1787) veriaci
„jejichţto otcové pro víru pronásledováni z Čech se vystěhovali a pod ochranu korlátským pánú se utíkali―.
Historik Univ. prof. dr. Branislav Varsík tvrdí, ţe tento kraj bol osídlený uţ pred poráţkou českých
odbojných stanov (stavov ?) na Bílej Hore r. 1620, keď potom mnohí Česi emigrovali na Slovensko. Aj do
Senice a Skalice prisťahovalo sa niekoľko rodín (10). Či aj do Hlbokého, nevieme. No sotva. V tom čase bola
obec uţ starou osadou.
Zmienka o H l b o k o m sa nevyskytuje často v historických záznamoch tohoto kraja. Leţala stranou
hlavnej cesty. Zemepáni a šľachta si tu nestavali svoje kúrie a kaštiele. Zemianske rodiny bývali v Senici,
Jablonici, Sobotišti, ale aj v Čáčove, Kunove, Prítrţi. No hoci obec leţala stranou, prechádzali aj týmto
bočným krajom všetky bojové, vojnové ťaţenia od dôb najstarších, vojny husitské, kurucko-labanské, vpády
turecké, ťaţenie napoleonovské a naposledy revolučné boje v rokoch 1848 – 1849, keď obyvatelia obce
najviac vytrpeli.
Osada vznikla, tak ako aj susedné, okolo r. 1200. O Senici údajne je prvý záznam (v jablonickom archíve) uţ
z r. 1041, no vtedy ţe tu bol len majer. No obec sama vznikla aţ začiatkom 13. storočia. Ţe tu boli lúky,
senné pole, sklady a kopy sena, seníky, a tak od nich dostala svoje meno - S e n i c a. No je moţný i taký
výklad, ţe Senicou sa najprv menovala riečka, pretekajúca týmto územím (teraz Vrbovčianka) a od tejto
riečky, jej menom, bola pomenovaná potom aj osada. Aj na Morave je mestečko Senica, aj pri B. Bystrici. Pri
obci Senica na Morave je riečka, potôčik, a lúčky, ktoré majú meno Seninka, a podobný názov je aj v chotári
obce Sobotište, tzv. Seninky. O Skalici, ale len ako o pustej zemi, je reč v listine kráľa Ondreja II., r. 1217, o
Senici v listine Bélu IV., r. 1256, a to pod skomoleným názvom S c i e n z e (alebo snáď S e i n z e?) (11).
O H l u b o k o m (Holbouka) a ešte niekoľkých susedných obciach je zmienka v darovacej listine Bélu IV.
z r. 1262. Hlboké patrilo k Branču, ktorou listinou daruje kráľ niekoľko majetkov istému Serefelovi. „Inc. a
memore Jobluncha a terra uille C h y t k o u – s. – tr. quendam fluuium Mayona ad uiam: t.u. H o l l o u k
(Hlovek ?) ad partem sinistram:t.u H o l b o u k a (Hluboké) – per terram campestrem: t.u. C r a t h u o w
(Kratnov)... que uadit de u. P e t r u s (Prítrţ) – per siluam : silus v. Petrus – t.u. B r i z o n a (Brezová) Viď:
Vl. Šmilauer, Vodopis Starého Slovenska, str. 4 . Podľa Fejéra: Cod. Hung. IV. , 3, v listine z r. 1262 sú
uvedené aj obce : Ozus (Osuské), R u p o v (Ropov), Haradischa (Hradište), prináleţiace ku hradu Golgous –
Hlohovec (12).
Osada R u p o v , čiţe Ropov, bola medzi Prietrţou a Osuským, pri riečke Myjave, neďaleko Švrčkovho
mlyna, kde bol aj kostolík a cintorín. Pri stavbe cesty r. 1942 našli sa jej základy. Na osadu K r a t n o - v
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upozornil som asi r. 1964 inţ. Janšáka a prof. Jamárika (ZDŠ v Senici). Jamárik osadu našiel na tom mieste,
kde som mu naznačil, pri dolnom toku kratnoského jarka, na prechode cesty na Brestové. Podľa mojej
mienky aj na H l o v k u bola osada, ktorá je v spomenutej listine napísaná skomolene ako H o l l o u k .
Bola na konci Mlák, pri potôčiku, ktorý tečie spod Podlajšia, od Krčaţného. Táto malá osada zanikla
pravdepodobne veľmi dávno, kým Ropov asi 1500 – 1600. Vo výsadnej listine Stibora I. z r. 1396 (pôvodina
ţe sa nachádza v archíve mesta Senica, pod č. 4) je zmienka uţ len o poliach Krathnaw, Wrezenaw (Brezina
?) a Hlockaw (Kratnov, Brestové ?, Brezina ? a Hlovek) (13).
Vyššie spomenutú osadu C h y t k o w sa mi nepodarilo identifikovať. Inţ. Janšák sa nazdáva, ţe to asi
bola osada Lieskové – Cerová. Podľa mojej mienky bola medzi Jablonicou a Hlbokým alebo Hlovkom (v
texte je , ţe leţí na sever od Myjavy, riečky). Bola iste len nepatrná osada. Snáď pri jarku v Krčaţnom.
Chytkov – Šípkové ? Za hájom ? Zítkové ? Zítkov ? alebo v hlbockom majeri ?
V druhej polovici XIV. storočia boli zaloţené ďalšie dediny v okolí hradu Branč. Zakladali ich podnikoví
lokátori a šľachta. R. 1394 sú menované ako majetky braneckého panstva (Senica, Sobotište, Veľký Koválov,
Ondrejova Lehota, Čáčov, Rybky, Brezová (?) – to bol Brystov – čiţe Brestové, Podhorach –( Podhorie nad
Prítrţou), Chropov, Chatov (Kátov ?), Vrbovce a Meankov (snáď Myjava ?) (14).
R. 1452 Od vlády Karola Róberta bola v Uhorsku stála minca, ktorá sa dovtedy kaţdým rokom vymieňala na
menej hodnotnú. – Karol zrušil výmenu a zaviedol daň, tzv. komorský osoh (lucrum camera). Dane
vyruboval podľa dvorov (pôvodne usadlostí). Doteraz známe daňové súpisy pre Uh, Šariš, Abov, Turnu a
Gemer z r. 1427. – Náš výňatok sa vzťahuje na Nitr. stolicu a to na jej časť pri Morave. – (Originál v Maď.
št. archíve, Diplosztály, n.44, 649)
Zdaňovanie Záhoria okolo Skalice. – Medzi obcami v okolí S e n i c e neuvádza daňový výkaz obec H l u
b o k é. Počet dvorov – usadlostí je pravdepodobne započítaný k Senici, kde sa nachádza 97 dvorov
Pongráca - Jablonica má 16 dvorov a Sobotište 20, Ropov 3 dvory Pongráca a dvory Osvalda.
.-.-.Z knihy Naše dejiny v prameňoch, vyd. Slov. pedagog. nakladateľstvo, 1971, str. 78: Vyrubovanie krajinskej
dane na Záhorí, roku 1452:
Ssussie – Osuské – zemepáni: 7 dvorov Pongráca a 4 dvory Osvalda bána,
Ropo – Ropov (zanikol): 3 dvory Pongráca a 2 dvory Osvalda bána,
P r e t e r s - P r i e t r ţ : 20 dvorov Vavrinca z Orešian,
Jablonica – Jabloncza : 16 dvorov Osvalda bána,
Zenthgywrg – Sv. Ďur (zanikol): 12 dvorov Osvalda bána,
Kunno – Kunov : 18 dvorov Pongráca,
Zenicze – Senica: 97 dvorov Pongráca,
Ryppa – Rybky: 17 dvorov Pongráca,
Zbbotische – Sobotište: 20 dvorov Pongráca,
Smerdaky – Smrdáky: 3 dvory Pongráca,
Czsetko – Častkov: 21 dvorov Pongráca,
Hroppo – Chropov: 21 dvorov Pongráca,
Zuchina falwa – Sotiná: 8 dvorov Mikuláša Feyra,
Chechev – Čáčov: 25 dvorov Mikuláša Kathanu,
Rowensko – Rovensko: 16 dvorov Osvalda
-.-.... skrze rychtára Tomáša a konšela Martina Lavkových Mešťania senickí v r. 1396 predloţili Stiborovi I., ktorý bol majiteľom hradu a panstva bráneckého, - prosbu, aby všetky poţadované dane boli zahrnuté
v určitú sumu a razom potom odovzdané tomuto panstvu.
Stibor I. tejto prosbe vyhovel a určil ročitý poplatok 330 dukátov. Ale k tomu si ešte vyhradil právo, ţe
kedykoľvek príde do Senice on alebo jeho ţena, Seničania sú povinní im dať dva obedy denne. Za to im
pridal t r i h o n y k i c h c h o t á r u. – Súčasne im potvrdil slobodu a právo, aby jeho kastelán
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nemohol im nakladať nijaké iné bremená. Ďalej nesmel robiť nijaké prekáţky pri obyčajných priestupkoch,
ako sú zbojstvo, vraţda, podpaľačstvo. Vtedy musí byť prítomný i kastelán, ktorý spolu s richtárom a
prísaţným bude súdiť podľa trnavského práva―.
-.-.Snáď : (Hlockav, Wrezenaw et Kratnow ? – Hlovek, Brestové a Kratnov ? (Slovák, 18. nov. 1943, str. 5).
Viď: Ferd. Dúbravský, Povesti, I. č. 47 „Trnavské právo―.
-.-.-.
Výsadná listina Stibora I. z r. 1396 (v archíve Senice pod č. 4)
„.... Item predictam nostram Civitatem Sennicz im omnibus sius metis et Grenycijs conseruare volumus et
presentibus conseruamus, quibis ab antiquo Jure et consuetudine est vel fuit tenta ac conserusta, Ecian ut se
ijdem Incole seu hospites sepedicte nostre Ciuitatis Senicz meliorare valeant, ipsis damus et specialiter metis
corum adiungimus hostres c a m p o s
H l o c k a w, W r e z e n a w (Brezina ?) et K r a t n a w its vulgariter nuncupatos, quos arare et colere
posunnt et valent ac cum consensu et assensu Communitatis predicts nostre Ciuitatis S e n n i c z in usus
ipsorum conuertere. Ing quorum premissorum omnium robur firmius et euidenciam Sigillum nostrum
presentibus decreuimus appendendum.
Datum in Lyblow sabbato in festo Sancti Johannis Babtizte natiutatis Anno incarnacionis Domini Millesimo
Trecentesimo Nonagesimo Sexto L.S.
-.-.-.
Preklad:
„ Podobne chceme uţ spomenutú našu obec Senicu udrţovať vo všetkých jej hraniciach a medzníkoch, a
prítomným udrţujeme, ktorými podľa starobylého práva a zvyku je, poťaţne bola drţaná a zachovaná.
K tomu, aby sa obyvatelia a prípadní hostia (prisťahovalci „hoštátnici― ?) našej známej obce Senica
k lepšiemu zmohli, im samým a zvlášť k ich hraniciam pripojujeme tieto polia:
H l o c k a w, W r e z e n a w (Brezina ?) a K r a t n a w, ako sú ľudovo menované, ktoré môţu orať a
obrábať, a tieţ v zhode a so súhlasom obecnej rady (?) uvedenej obce Senica prideliť do vlastného úţitku .. .
V týchto všetkých premisách (nariadeniach, predposlaniach) pevnejšie jadro a zrejmosť nariaďujeme
prítomným pripojením našej pečate.
Dané v Lyblove v sobobu, vo sviatok narodenia Sv. Jána Krstiteľa roku (vtelenia) Pána
Tisítristodeväťdesiatšesť.
(Odpísané zo Sborníku Muzeálnej spoločnosti, r. III., 1896, str. 85)
Menované tri polia: Hlohovek, Brestové (Brezina ?) a Kratnov touto výsadnou listinou boli pripojené ku
hraniciam – chotáru obce Senice.
V listine Bélu IV. z r. 1262 C r a t n o v a H o l l o u k sú spomínané ako v i l l a (snáď len majer,
dvor). Boli to zaiste len malé sídliská, ktoré uţ pred r. 1396 zanikli.
Meno osady Chytkov moţno snáď čítať aj ako Šípkov – Ţidkov – Ţ í t k o v ? ; ţidký – čiţe riedky, riedky
les, alebo ţitký – navlaţený, nasiaknutý vodou. Ţ í t k o v mohol byť názov – pomenovanie „mokrade―,
mokrých pozemkov, aké boli v Bahne, nad Bahnom (Benova lúka) v povodí jarčeka Krčaţného a sútokov aţ
po Hlovek (Trstenák), teda juţne od jablonického hája, Za hájom – Na pomedzí moravsko-slovenskom pri
Starom Hrozenkove je obec Ţ í t k o v á (vrch). - Viď: Etymologický slovník jazyka českého od V.
Macheka (1971).

Novšie historické záznamy o H l b o k o m
a okolitých obciach
Od r. 1262 aţ do r. 1559 nie sú známe významnejšie historické záznamy o obci. Historik Pavel Jedlička v
„Kiskarpáti Emlékek― uvádza výpis z Országos levéltár-u N.R. Fasc. 509, N.10: „Roku 1559 gróf Tomáš
Nádasdy, nádvorník hradu Korlát o majetku tohoto hradu v Šandorfe (Prievaly), H l b o k o m, Jablonici
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nariadil podeliť majetok na rovnaké čiastky deťom Jeremiáša H r u s s ó y - Hrušovského, poťaţne ich
dedičom a manţelke Štefana Derréfy-ho rod. Anna Kostka, manţelke Františka Thurzu, rod. Barbora
Kosztka, ďalej manţelke galla-ského (?) Michala S á n d o r a r. Marte Hrussóy – Hrušovskej, Stielfriedovi
Sellendorferovi, Burianovi hornsbergskému a Michalovi Hrussóy – Hrušovskému (15).
V archíve rodiny Pongrácovskej, ktorá bola tieţ majiteľom hradu Korlát, nachádza sa o H l b o k o m tento
zápis: „Roku 1568 Michal Hrussóy svedčil na Zelený Štvrtok, ţe prevzal peniaze za odpredané čiastky
korlátskeho panstva, ktoré má v obciach Šandorf, Jablonica, H l u b o k é, Osuské a na pustinách Kropov
(pravdepodobne ide o Ropov) a Lieskové, ktoré predal za 1000 zlatých Blaţejovi Czirákymu.― (16).
Hodno uviesť stručne aj monografické záznamy o obciach z okolia Senice, ktoré sú v lexikóne Jána Mateja
Korabinského z r. 1786: Geographisch Historisches und Produkten – Lexicon von Ungarn. O Hlbokom je
toho dosť málo (str. 234): „H l u b o k é oder Hluboka, ein slovakisches Dorf in Neutrauer Kom. zwischen
Senitz und Jablonitz, hat gute Acker, gute Pferde und Schaafsucht und die beste Welle.― To je všetko. Ţe
totiţ dedina leţiaca medzi Senicou a Jablonicou má dobré pole, dobré kone a chov ovcí a najlepšiu vlnu.
O Senici je toho omnoho viac. Ţe tu majú kúrie a kaštiele zemianske rodiny, gróf Nyár, slobodný pán Pavel
Jeszenák (ktorý mal dva kaštiele; menší uţívali evanjelici ako motlitebnicu) a família A m a d e. Obyvatelia
obrábali pole, pestovali konope a ľan, ako aj vinice, ktoré mali v okolitých obciach. Obzvlášť ţidia tu mali
obchody a aj synagógu. Trhy a jarmoky boli húfne navštevované. Začas ţe tu bola aj fabrika na spracovanie
vlny (17). Panstvá tu mali (10) pivovary .V Senici boli cechy: súkenícky, postrihačský, hrnčiarsky a bolo
chýrne blanárstvo a ševčovstvo. Údajne aj v Hlbokom boli hrnčiari. V Senici bola aj lejáreň zvonov. Iný
prameň udáva, ţe sa r. 1759 stala Senica okresným mestom. Predtým bol okresný úrad v Skalici. Prvým
slúţnym bol Štefan Demkovicz.
Aj v Kunove boli vlastníci, poťaţne spoluvlastníci braneckého panstva, ktorí mali majetky v 13 obciach.
Grófska família A m a d e a slobodný pán barón Jeszenák mali aj vinice a lúky (18).
Jablonica patrila ku Korlátu. Po smrti posledného člena rodiny Korláty, panstvo bolo rozdelené medzi
dedičov: Festetichovcov, Apponyiovcov a ďalších. V Jablonici bol krásny kaštieľ a nový kostol. R. 1704 bola
pri Jablonici zvedená rozhodujúca bitka medzi vojskami Rákoczyho a cisárskymi vojskami generála
Ricsányiho (19).
Prietrţ mala viac zemepánov. Na kaštieli baróna Jeszenáka bol tento nápis: „D.C.M Spectabilibus Dominus
Paulo et Joanni Jeszenák, S.C.R. Apost. Majest. Confil. Patri, Patrouque B.D.S.M. hoc pietatis monumentum
in nat. corum folo pofuit P. Jeszenák, S.C.R.A. Majest. Confil. Anno MDCCLXXII.― (20). Obyvatelia ţe
pestujú aj kone.
Krátke náčrty histórie obcí senického okresu sú vo veľkej Encyklopédii Magyarország Vármegyei és
Városai, Nyitra vármegye (str. 146). O Hlbokom je tu napísané, ţe obec má 1052 obyvateľov (okolo r. 1890).
Obyvatelia ţe sú národnosti maďarskej, nemeckej a slovenskej a ţe sú takmer všetci evanjelici. Slovákov
dáva na posledné miesto, akoby ich bolo najmenej. Vtedy v Hlbokom nebol ani jeden Maďar. Notár bol tieţ
Slovák, a štátnej školy tam ešte nebolo.
Nitriansky ţupan vyzval predstavenstvá obcí, aby prejavili súhlas s pomaďarčením ich slovenských názvov.
Ţupanský úrad hneď aj pripojil návrh, ako sa majú mestečká a dediny menovať: Dojčie – Homokos, Osuské
– Vilmostelep, Holíč – Terézújvár, Kostolné – Szánkfalva, Rovensko – Kéklö, Rybky – Halasd, Jablonica –
Tót Almás, Oreské – Fehérkö, Krajné – Széles, Častkov – Szemere, Straţe – Morvaör, Rozbehy – Bogár,
Hradište – Gátfalu, Štepanov – Szende, Gbely – Koháry, Brezová – Berezsény, Senica – Rét Almáš, Sotiná –
Vereszlény, Turá Lúka – Tumezö a H l u b o k é : M é l y e s d (21). No tento návrh úplne neprešiel.
Hlboké premenovali len na L u b o k a. Vtedy o tom písali aj noviny, (Slovenský týţdenník r. 1911, č. 35).
Dopisovateľ novín z Hlbokého napísal, ţe Hlubočania hovoria, ţe im vzali h r u b é „há― a Jabloničanom
„n i c―; miesto dovtedajšieho J a b l o n i c sa menuje J a b l á n c z. Do novín z Hlbokého písali články a
správy: Martin Otépka, krajčír, Pavel Krištof, krajčír, Ján Šulla – Zábojník a predtým Pavel Válka, stolár.
Dodatok ku predošlej strane. V spomenutej maď. Encyklopédii je napísané, ţe Hlboké bolo r. 1848
Hurbanovým najbezpečnejším hniezdom. Maďarskí hodvédi vtedy obkľúčili vraj dedinu, ale ţe k bojom
nedošlo. Zemepáni boli rodina Motešická a Apponyiovci. Najväčšie majetky mali knieţe Windischgrätz a
gróf Anton Apponyi (okolo r. 1900).
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Poloha a výstavba Hlbokého od najstarších čias
Podľa ústne tradovaného podania miesto, na ktorom je obec, bolo predtým zalesnené. Hovorí sa, ţe prvá
chalupa stála v terajších hoštákoch, na pravom brehu jarka, tam, kde je dom stolára, kostolníka Pavla V á l
k u. Ţe tu býval, horár, jáger. Juţná časť chotára bola mlákovitá, keď aj nie celá. Odtiaľ názov „M l á k y― i
názov S u r o v i n y. Potom boli ďalej B a h n á a T r s t e n á k y a hloţím zarastený svah H l o v e k
a olšami pokryté vŕšky a pod nimi P o d ľ a j š i e (tu sú prešmyknuté hlásy: olša i jalša i ľajšia) – Podolšie.
H l u b o k é má prírodou dané meno. Takým sa videlo aj cestujúcim či uţ z Barvínka, od Bielej hory alebo
aj zo severozápadnej strany, z Oreského vrchu. Dopisovateľ Pešťbudínskych Vedomostí, r. 1870, v č. 42, vidí
polohu obce takto: „Poloha H l u b o k é h o dívajúc sa z Bielej hory je naozaj h l b o k á, bo nič z neho
nevidno, len tie vysoké topole (uţ dávno ich tam niet). Od Skalice idúcemu objaví sa táto dedinka ako
sliepočka, čo má okolo seba kuriatka. Obec leţí medzi dvoma úbočami, na ktorých pekne vystavané domky
stoja. Prostriedkom tečie malý potôčik, ponad ktorým sa vŕby kolíšu. Z úbočia dolu vybehne malý ale
úhľadný kostol, avšak jeho veţička je nízka, čo moc uberá z jeho krásy― (veţa bola nadstavená r. 1887).
Ten hlbocký jarček opisuje aj Vajanský, a to v novele „Pančava―: „Jarček sa hadovito vlečie poniţe obce
Koţuchova k Slamnici cez kapustniská a konopiská. Z oboch strán je obrastený vŕbami, najobľúbenejším to
stromom ţírnych Koţuchovanov. Do zeme zarytí autochtóni neradi sa starajú o budúce časy; keby nebolo
vyššej vôle, oni by si aj chrám a veţu uplietli z vŕbového prútia.―
Ako uţ bolo spomenuté, prvá chalupa stála na pravom svahu doliny, jarka. Tam potom zaiste pribúdali ďalšie
chalupy, zlepené z blata, surových tehál a kryté slamou. Osadníkov prišlo iste odrazu viac, a tak pribúdalo
chalúp aj na druhom svahu a potom aj pri samom jarku. (Máme prímenia: Ţák v járku, Čobrda nad járkem,
Ţák pod cestú a pod.). Obec sa rozširovala aj na dolnom konci, kde spočiatku iste bolo močaristo. (Máme
priezviská: Koprla na barine, predtým Šulla na barine). Na dolnom priestranstve ţe stála šmikňa, čiţe
kováčska dielňa. Na tom istom mieste postavili r. 1787 kostol. Nablízku bola aj krčma, hneď pri kostole. O
tej kronikár, kostolník Loštický napísal, ţe tu stála „odkedy stojí H l u b o k é―, a to „ku haňbje a potupje a
hríchu velikému, kde sa kletby deň co deň a noc co noc provozovali.― Bola to krčma, tzv. regál, korlátskeho
panstva.
Dedina sa končila „V konci―. Tam, kde bola studňa na kolečko, na rohu (odtiaľ Piskla od kolečka). Boli
priezviská Ţák v konci, končanský, a pod. Na pravej strane končila sa dedina pri cintoríne (odtiaľ Krištof od
cintera). Táto dolná strana dediny bola tieţ močaristá, takţe niekedy museli ísť na cintorín po záhumní. Kto
býval oproti mostu, menoval sa napr. Ţák proti mostu, kto za školou, napr. Morávek alebo Krištof za školou,
kto vo Výhone, ako Filípek, mal prímenie Filípek výhonský, Sedláček hoštácky a podl. Cintorín bol
pravdepodobne od samého vzniku obce tam, kde je doteraz starý cintorín. Bol rozširovaný, po druhý raz r.
1833 aţ po zvonicu r. 1864. Lipy okolo cintorína vysádzali r. 1855 (22). Bola tu aj zvonica s jedným
zvonom. Nový cintorín bol zaloţený r. 1899 a to katolícky a ţidovský.
Zemepán pravdepodobne nedovolil stavať domy mimo intravilánu, aby neubúdalo ornej zeme. A tak sa
dvory delili na šírku, kde potom bývali aj traja osadníci „dvorani―.
Do obce viedli iste hneď od začiatku dve hlavné príjazdové cesty a to od Senice a tieţ od hlavnej hradskej, od
lúk. Cesty na Osuské a do Prietrţe a poľné cesty boli vydraţené postupne neskoršie. Voľakedy ţe viedla
cesta cez Kratnov na Brestové a do Sobotišťa, poťaţne do Kunova.
Obec sa mohla viac rozširovať aţ po zrušení poddanstva, po r. 1848, no zdá sa, ţe sa mnoho nezväčšila. Aţ
po roku 1918, a najmä po rozparcelovaní štátnych a panských veľkostatkov, vznikli menšie sídliská mimo
obce, a to „Za hájom― a na „Košutovci― (v senickom chotári). No najviac nových domov bolo postavené pri
samej obci, celé dlhé ulice, smerom k Senici a smerom k Jablonici a v Mlákach. Ţiaľ, ţe obec nemala
regulačného plánu, a tak domy sú nastavané nepravidelne, nie do pravého uhla, takţe netvoria rovnú ulicu.
O H l b o k o m a o Vajanského rodnom kraji, ako ho on zachytil vo svojej beletrii, napísal som
osobitný náčrt.
Vajanský spomína na svoju rodnú obec a svoj rodný kraj v týchto svojich literárnych dielach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

báseň H o r á m,
báseň O t c o v i,
báseň P r o l o g,
v románe Na rozhraní (rukopis)
Kotlín, novela Pančava,
črta C i g á ň,
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7. O b n ô c k a,
8. P o k l a d,
9. H l á s n i k,
10. Rubačova ţena,
11. Na Bašnárovom kopci,
12. Pustokvet,
13. Hudba pod lipou,
14. Doma a na cestách ( v Nár. Nov. 1892)
Uţíva hlbocké chotárne názvy: Lúčky, Bahno, Padzéuky, Dzíle, Suroviny, Hlovek, Kolesné, Kratnov,
Krčaţné, a tieţ rodinné mená: Lukáč – Ukáč, Zálešák, Benda, Čobrda, Záhajský, Zábojník, Belan, Knotek,
Malovík, Papánek, Šajánek, Ondrčka, Burian, Valka, Kukliš.

Staré miestopisné chotárne názvy
Osadníci a konšelé obce pomenovali si jednotlivé časti chotára, hony, diele, vyklčované pozemky, kopanky
podľa ich polohy, tvaru, vlastností, výsadby a podľa súsedných pozemkov, jarkov atď. V starej Památné
knihe poctivej dediny H l u b o k é h o, zaloţenej Léta Páně MDC LIII., 1653 nachádzame názvy pozemkov,
rolí, lúk a lesa. Do 40 týchto názvov uvádzam:
Niţe mlyna Sochorovského (Šachorovského ?)
Kopanička mezi Kruhem nad Opendáky
Lúka niţe Hrabového mosta, za starú Myjavú
Nad Ropovem, nad kostelíkem
Kopanička u hája
Lúka niţe Šachorovského mlyna na Dubníku a u Rudavy
Kopanička od Prítrţe, nad stolárovým včelínem
Lúka pod Sennú cestú
Kopanička nad včelíny
V kruhu, Kruhy, Krúţky
U černého potoka pri búru
Lúka na pasekách, kde bývali vinohrádky
Hoštáky
Kraciny
Roľa pri Rakovci
Pod Padzélky vedľa Rozhanovej role
Roľa nad Ropovem od Prítrţe
Roľa nad včelíny
Paseky, lúky na Pasekách
Rola nad kostelíkem (ma Ropoveň
Roľa vedľa kunovského chodníka
Paseky mezi vodama, vedľa Jamárikovej lúky
Roľa pri Dubníku u lávky
Podjalšú, pod studénkú
Na mláčném poli, nade včelíny
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Lúka kološvárská
Vedľa velikej panskej paseky
Rola na pasekách mezi príkopami
Roľa od Osuského nad Hlavinú
Záhony v dolinách pod Búranovým vinohrádkem
U černého potoka proti Búru
Mezi príkopami za Struhú
Rola od Prítrţe pod Losy
Vedla lúky cerovskej pani
Sasákúv járek
Kopanička v mláčném poli, vedľa Búranovej role
Kúka na Plánavě
Nad Opendáky
Na hlovku
Zástruţí
Väčšina týchto starých názvov sa zmenila alebo úplne zanikla. V minulom a aj v tomto storočí nachádzame
nasledovné pomenovania:
a/ v poli
Bahno hrubé

Kraciny

Bahno malé

Kopanky, Na Kopankách

Beňova lúka

Lipovec, Na Lipovci

Drahy, Na Drahách

Lúčka, V Lúčkach

Dzíle v Lúčkách
Dzíle za cigáni

Mláky

Dzíle horné

Medzi járky

Dolina (pod Hoštáky)

Ostredky

Markova dolina

Opendáky

Druhé hony

Oháková

Flečky, Pod Flečky

Od Osuského

Hlovek, Na Hlovku

Od Prítrţe

Hlavina

Ose, na Ochoch (Losy)

Za Hájem, Háj

Podmezú

Hrebeň, Na Hrebeni

Pančava

Hoštáky

Padzélky

Košutovec, Košutovce

Podlajší

Kratnov, Za Kratnovem

Podolky

Krúţek, V Krúţku

Ropov

Krčaţné, Za Krčaţným

Sasáky

Kolesné

Suchová, V Suchanovej
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Sochorovské

Výnon

Suroviny

Záhumenice

Trstenák

Za cinterem, pri cinteri

Vinohrádky, Na Vinohrádkoch

Senický vrch

Názvy lúk a častí lesa, búru nasledujú osobitne:
b/ v lese a na lúkach:
Búr, Borník

Rudava, Za Rudavú

Bachračka (je v jablonic. lese)

Rakovec, U Rakovca

Bílá hlina, pod Bílú hlinú

Remíz

Breziny

Seč, v seči

Hace, pod Hacama, nad Hacama

Šalamún, v Šalamúne

Hajíček pri Šranku

Šranek, Na Šranku, Dolný Šranek

Hrabúvky

Šachorka

Chrast

Trstenák

Dubník, Na Dubníku

Uherské

Dudová

Valcha, Na Valche

Dúbrava

Valy, Val od chrasti

Kološvárky

Vyrúbané, Vo Vyrúbanej

Lipovec, Na Lipovci (Od Lipovca na vrch
Bahna)

Za Myjavú

Pri mújne, Nademújnem, Podmújnem

Za lanfešty
Za struhú, Za struţkú

Medzi vodama

Zástruţí malé

Pasinky

Zástruţí hrubé

Paseky

Zástruţí první

Pastrnák

Ţalostná

Pláňava

Niektoré tieto a staršie názvy ţiadalo by sa vysvetliť, ich vznik, jazykovedný rozbor (23):
O názve „K r u h y―
Dr. Jan Húsek: Hranice mezi zemí Moravsko-slezkou a Slovenskem, str.63, 70: „V sousedních dedinách
slovenských říkali „gruntúm― „o k r u h y―, které se rozdelovali na „okrušníky―, „púokrušníky―, „štvrt a
púštvrtokrušníky―... Rovněţ ve Vrádišti, ... Skalici delili se usedlíci na „okrušníky― .. no v Skalici se delívali
na zemany a súsedy (mešťany). „Súsedy― si časem nakúpili pozemkú z rozparcelované panské púdy...―
V Brodském bylo 54 „okrušníkú―, t.j. „gruntú―....
O názve „Hoštáky―
tamtieţ ako hore, str. 71:
„hošták― od slova „Hoffstadt― – měl 10 – 12 míry.
Ţivnosci – osmilány po 38 – 32 měřicích.
Ţivnosci bývali stejné...―
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Jacovský: Slov. letopis 1877:
„Tých osadníkov menovali h o s t m m i a domy nimi obývané „hoštákmi―. Hoštáky sú obyčajne od
sedliackych domov oddelené.... v mestečkách predmestie―.
O „pančavách―
Zeměpisný magazín, V. č. 1:
„ .... Mezi nejoblíbenejší formanské hospody patřily „Pančava― na Vsetíne, Vrátnice na Vizovicích, Hoscula
na Sviňově, Rajčula na Polance, Pindula na Istebníku, Sladká díra u Studnice, Mokrá handra v Hovězí.―
Spomedzi starých názvov ţiadalo by sa objasniť význam a pôvod týchto: Kratnov, Krčaţné, Kološvárky,
Kolesné, Opendáky, Košutovec, Pančava (dve posledné sú novšieho dáta).
Vajanský uţíval pseudonym Kratnovský a jeho otec, dr. J.M Hurban, zase Krčaţný. Iste sa im tieto názvy
zdali starými, slovanskými. Kratnov je – ako som uţ o tom napísal – odvodený od osobného mena, snáď K r
a t, Kratna. Pozemky pri Krčaţnom jarku boli iste porastené kríkami, takţe ich bolo treba vyklčovať, gŕče –
kŕče, vykrčovať, a tak, moţno, dostal aj jarok meno Krčaţné. Alebo ţeby tu snáď robili z hliny nádoby,
hrnce, krčahy – a tak odtiaľ Krčaţné ? V Hlbokom ţe tieţ boli hrnčiari. Mohli tu kopať hrnčiarsku hlinu. Ţe
tu bola aj v minulom storočí tehelňa. (Nebola tu snáď aj spomínaná uţ osada Chytkov, uţ dávno zaniklá ?)
Chotárny názov „K o l e s n é― predsa len moţno odvodzovať od slova k o l e s o (a nie od lat. claudo).
Podľa Slovenského slovníka z literatúry a nárečí (slovensko-český diferenciálny), str. 251 k o l e s n i c a je
letná cesta, po ktorej sa mohlo ísť len na k o l e s n i c i, vozíkom o dvoch kolesách. Názov „kolesnice― je
známy na Morave.
Kolesné pri Osuskom je odvodené od slova koleso. Tu na chotári, pri ceste vedúcej na Osuské, mohla byť
záseka, zábrana, prekáţka, a tak názov Kolesné bolo by moţno vysvetľovať z latinského slova c l a u s, c o
l o s, čo znamená: zátvora, zatvoriť, zavrieť. Tu nablízku sú aj Opendáky. V Hlbokom bolo osobné meno O
p e n d a. No aj tento názov môţe byť pôvodu latinského – a p p e n d i x – prívesok, okraj chotára (podľa
mienky uč. Sam. Hatalu).
Aj názov Pančava nie nám dosť jasný. Tu na pomedzí chotára bola po r. 1870 krčma zvaná „Pančava―
(postavili tam dom hlbockí ţidáci Jozef Weis, Samek Smolka a Marek Smolka). Aj na blízkej Morave boli
zájazdové hostince tohoto mena.
Tieţ pomenovanie pozemkov Košutovce nemoţno jednoznačne vysvetliť. Košut, Košutič je meno osobné.
Košút, šutý, je toľko ako bezrohý, baran. V Hlbokom ţe chovali mnoho oviec. Či snáď tu boli pasienky pre
ovce, baranov? No poznáme aj obec Košúty pri Galante. Košúty pri Martine majú meno od rodinného mena
Košuth.
Zo starých názvov chotárnych vieme, ţe v chotári boli včelíny (med museli odvádzať zemepánovi), aj
vinohrady, ktoré pravdepodobne boli panské (zemianske).

Staré, uţ dávno zaniknuté priezviská
Vypísal som ich zo starej obecnej kroniky z r. 1653. Osadníci si tieto mená pravdepodobne uţ doniesli
z kraja, odkiaľ sa prisťahovali. No nie všetci; tí, ktorí sem prišli hneď po roku 1200, ešte priezviská nemali.
Vtedy boli len mená krstné, z ktorých sa neskoršie vytvárali priezviská ako: Adam, Adamčík, Adamec,
Adamovič, Jura, Jurek, Jurík, Jurásek, i Dzura, Dzuránek, Rehor, Reha, Rehuš, Šimon, Šimánek, Šimeček, a
pod. Iní zase mali priezviská a prímenia podľa svojho zamestnania: Kolár, Kovár, Gajdoš, Gajdošík, (Matej,
Mach, Macháček, i Macek ), Minár, Minarčík, i podľa toho, odkiaľ prišli : Myjavský, Šipkovský,
Chropovský a podľa všelijakých osobných znakov, povahy a zvláštností. A keď uţ bolo viac osôb rovnakého
priezviska, dostávali všelijaké prímenia, často mená hanlivé, výsmešné, pejoratívne, ako Šula hrobár, Šula –
Zábojník, Čobrda čluda, Ţák ţuchar.
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Pozn.: Meno – priezvisko Minár, Minárčík môţe byť odvodené zo zamestnania – povolania mlynárskeho; no je
to i meno vtáka – druh sýkorky.
Vypísané zaniknuté priezviská som usporiadal podľa abecedy a pri kaţdom som udal rok, v ktorom meno
jestvovalo.
Adamec Jura

1630

Chňup Ján

1800

Adam Ján

1740

Janík Ján

1630

Beňo Martin

1630

Jíňa Ondrej

1650

Burjan Martin

1630

Jurák Pavel

1700

Bránecký Jura

1650

Juríček Jura

1700

Blanár Kubo

Jankovič Pavel

1650

Bednár Mikuláš

1650

1700

Junas Pavel

Baránek Jura

1650

Jamárik Ján

Barina Jura

1670

Jurkovič Martin

Barášek Ján

1690

Jankových

Babinec Ján

1690

Kašpar Kuba

1630

Krajčír Ondra

1630

Kozák Ján

1630

Belajka Ondra
Blaţej Jura

1700
1750

Báči Ján

1800
1800

Kubík Ondra

Botásek Ján

1800

Kovárík Martin

Bosák Martin

1720

Komarovská Zuza

Cibulka Martin

1700

1746

Kuchynka Ján

Belan Martin

Buran

1736

1650
1660
1660

Kysela Ján

1680

Kudlík Jura

1700
1750

Cecka Ondra

1650

Kukleník Ján

Ducháček Ján

1650

Kovalevský Ján

1750

Kúdelka Pavel

1800

Damaský Jura
Dvorský Ján

1800

Krcha Ján

1800

Dobiáš
Galbavý Ján

1800

Kuchta
Kukliš

1650

Gavura Jura

Krepelík Martin

Gajdoš Ján

Kvačka

Hornáček Jura

1650

Kobera

1800
1800

Hanusek Ján

1650

Kopec

Hynek Ján

1670

Karlík Ján

1700

Kadlic Ján

1650

Hynková Dora
Haba Adam

1700

Kukáč Ján

Hámeš Jura

1800

Kukan

Holeček

Koprivka Mikuláš

Hušek

Kutálek Ján

Chovánek Jura
Chura Ján

1650
1670

1670

Kaščák
Lisý Michal

1650
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Lukáč Ján

Somarovská Zuza

1630

Labčák ?

Sucha Martin

Matuský Ján

Slaný Jan

Misál Jura

1630

Stanek Jan

Mach Ondra

1660

Sobota Martin

Masár Ján

1650

Svrček z Ropova

Mihál Martin

1650

Sobolčík

Mačta Ján

1650

Sobolčík

Macek Ján

1650

Sobčák z Osuského

Mrlák Jura

1660

Skok Jura

Machú Benda

Šarybok Jura

Martiš Ján

1700

Šachorovský Jan

Malík Ján

1700

Ševčík Jan

1700
1800

1630
1630

Myjavec Martin

1700

Šenkárík Marzin

1630

Mrákava Martin

1800

Štěpán Martin

1630

Mynárčík

Škrábík Martin

1630

Mlynárčík

Šimek Matúš

1670

Ševela Matej

1700

Mikulenka Jan

Šemel Jan

1721

Masárík

Štrba Martin

1700

Matula Pavel

Štefka

Mikulka Jan

Masrna Jura

1650

Šimeček Jan

1759

Nemčanský Jura

1650

Nemečkai
1650

Otrubák
Otrubčák

1700

Páska Pavel
Pajdásek Jan

Tománek, notár (?)
Trnka Pavel

1650

Těhoň Jura

1800

Talčík Jan

1800

Tomáš Ondra

1700

Urbanista
Vávra Adam (Afam?) 1630

1850

Pavlíček Martin

1700

Papánek Jan

Vojtka Vojtek ?
Vrba Martin

Ryšavý Kupa

1660

Valenta

Rehúš Jan

1660

Vítek Pavel

Rapavý Jan

1660

Valášek

1650

Vávrík

Reha Pavel
Suchan Jura

1730

Švančarík kováč

Majdlena

Ohák Michal

1800

Vrbovčák Pavel

1630

Smolík Martin

1800

1630

Zachar Jan

Súkup Jan

1630

Zeman Martin

Strapák Jan

1670

Zlámal (kat.? kováč?)

1700
1620
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Záhajský Jan

1800

Ţídek Ján

1630

Dnes uţ nepouţívané krstné mená: Gašpar, Mikuláš, Mikula, Kuba, Jakub, Krištof, Václav, Matúš, Lukáš,
Matej, Adam, Tobiáš, Dora, Kuna.
Zo starších (200 – 400 ročných) priezvísk pouţívajú sa ešte aj dnes:
Čobrda, Haba, Jurík, Jurek, Filípek, Holický, Kovár, Koprla, Kubíček, Knotek, Mačta, Masrna, Morávek,
Mihál, Krištof, Ondrčka, Pálka, Petráš, Piskla, Sedláček (Sedkáček?), Smrdák, Šajánek, Šipkovský, Šula,
Tomáš, Valka, Ţák, Zálešák.

Doplnok ku vzniku osobných mien a priezvísk
Dali by sa roztriediť na viac skupín, no ja ich zhrniem len do 4 – 5 grúp. Vznikali a vytvárali sa najviac
z mien krstných, ďalej z povahových a iných vlastností a charakteristík nositeľov mien, tieţ z povolania a
zamestnania patričnej osoby, mnohé z mien osád, miest, krajov, z ktorých sa prisťahovalci dosťahovali do
Hlbokého. Vzniknuté mená sa postupne rozvíjali príponami i predponami; ale aj skracovali; a tak sa
deminutívami vytvárali nové zdrobnené mená. Z jedného krstného mena postupne vzniklo aj do 50 mien.
Mená vzniknuté
z krstných mien:
Adamec, Broţek (Ambróz), Benda (Benedikt), Bartoň (Bartolomej), Beňo (Benedikt), Blaţek, Blaţej
(Blasius), Burjan (búr – búrlivý Jan ?), Damaský (z Damas), Dobíáš (Tobiáš), Filípek, Gačík (Gabčo –
Gabriel ?), Haba (Habakuk), Hynek (Ignác), Hašek, Hušek (Hašťal, či Gallus ?), Hanúsek – Hanuš (Joannes),
Jína, Jankovič, Janík, Janek, Jankovich, z mena Ján, Jurek, Jurík, Jurák, Jorík, Jurásek, Jurča, Juríček,
Jurkovič, Juránek, a i Dzuránek – z mena Jura-j, Georgius, Ištvánek – Štefan, Kašpar, Kašparovich – Gašpar,
Kubík, Kubíček, Kubica – Jakub, Krištof Z Christian, Lukáč, Ukáč – z Lukáš, Mikulík, Mikulka, Mikulenka,
Miča, Mičko, Mikuláš, Mihál, Mihočka – z Michal, Martiš (Martin), Nach, Machu, Macek – z Matej, Mačta
–Mašata z Matej ?, Matula, Matulík, Matej, Ondrčka z Ondrej, Petráš z Peter, Palát, Paška z Pavel, Pavlíček,
Pavelčík, Reha, Rehúš – z Gregorius, Stanek – Stanislav, Samek – Samuel, Štěpán, Štefka, Štefík, Śtefečka,
z mena Štefan, Šimeček – Šimon, Šmahel – Ismahel, Šajánek – Čajánek ?, čajati – načeti – začíti ? Ša-Jan-ek
?, Tomáš, Tomášovich, Tománek, Toman – Tomáš, Valenta – Valentín, Vacula, Vachula – Václav, Vítek –
Vítus, Vojtko, Vojtek – Vojtech, Zachar – Zachariáš, Zich, Zíšek, Zigmund – Sigismund, Zuščík – Zuzana a
ďalšie;
z mien osád, miest, kraja:
Holický – Holice, Chropovský – Chropov, Kaščák – Kaštice, Šipkovský – Šípkové, Šípkov ?, Hudský –
Hudeč, Jablonický – Jablonica, Smrdácky – Smrdáky, Myjavský – Myjava, Hubocký – Huboké, Senický –
Senica, Loštický – Loštice, Košacký – Košatky, Malovík – Malovec z Malovice, Komarovský – Komarov,
Kovalevský – Kovalov ?, Talský, Talo – Talín (v Čechách), Nemčanský – Němčice, Vrbovčák – Vrbovce,
Vrbov ?, Morávek – z Moravy, Zálešák – Zálesí, Osušák – Osuské, Orešan – Oreské, Búran – Búre,
Hornáček – z Horňácka na Morave, Hanák – z Hané, Slezák zo Sliezska, Myjavec – z Myjavy, Záhajský zo
Zahája, Leváran (Krištof) z Levár, Kruhan – z Krúţka, z Kruhov;
z mien povolania, zamestnania:
Chomutár, Kovár, Kovárík, Šmida, Masár, Masárík, Masrna, Sedláček, Gajdoš, Hudák, Krajčír, Šenkárík,
Kadlic, Kolárík, Hajdúch, Juhás (Šajánek), Kozák, Sládek, Sládeček, Valášek, Páleník, Záboj-ník, Ševček,
Śvajdlena, Šijaček, Šafárik, Jamárik, Kúdelník, Kudelka, Otrubčák ?, Kuchynka ?, Hlásníček, Bednár,
Babinec (jeho manţelka), Ţuchar ?, Ţochar ?, Šuchar;
z mien povahových vlastností a iných charakteristík:
Šula – šúlek, šulík, šúlanec (šúlati, šúlky) na valche, Válka, Válek – robiť z blata války, válečky (na povale
pri stavbe domu), Čobrda – čobrdať, šmatlať nohami, Švondra – švondrať, čechrať nohou o nohu, Pajdásek –
pajdavo, šmatľavo kráčať, Dţanňa – dţaňať sa, klátiť sa, tackať, potácať sa, Papánek – papať ? alebo Pa-pánek ?, Skok, Otépka, Kŕč, Bosák (bosý), Švárný, Mila – milý, Holý, Holček – holý, Lisý, Malík – malý, Vrla –
vrlý (nevrlý), Fúsek – fúzatý, Ryšavý, Škaredý, Rapavý, Nečas – budiţkničemu, Mrlák, Smrkač, Galbavý,
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Krcha (levák), Zelenák – zelený, Junas – juný, Mrákava, Sobčák (sobec ?), Sucha, Suchan – suchý, chudý ?,
Tinterák – zakrnelý, titerný; no jarmočná hračka, Huna, Pjera, Kutáč, Pálka, Šlahor, Knotek, Kukač, Kukan,
Kukučka, Kulík, Kolaja – sova, Piskla (vtáček), Čmela – Vrndţák, Minárčík – sýkorka, Jaráb-ek, Krepelík,
Krešo – jastrab; - pouţívané boli teda i mená zvierat, vtákov, stromov, rastlín a predmetov rozličných
vhodných tvarov a vlastností: Kvačka (havran, vrana), Beran, Baran, Brča, Trnka, Vrba, Cibulka,Kopriva,
Cíbík, Švančara (hákovnica), Šlahor, Pálka, Opálek, Kravina, Malinka (Malina), Sochor-ovský, Dóches
(Prdel – posmešné meno), Bator (opatrný ?), Koprla, Koplla (jarmo volské), nemecky Koppel (Grman,
zákrsek), Belan, Smola, Smolík, Ţid, Nemečka-y, Báčí (v zmysle dobrák i ako bača, brácha), Sobota, Súkopa
(spolukupec), Gavora (na Morave, meno valašské), Zlámal, Lovecký, Kukala, Kukliš (zakuklený, mal akoby
na hlave kuklu), Hámeš – (hamiţný, falošný), Macejka (cigáň) i prímenia neznámeho pôvodu, ako
Chaurenda Čluda (Čobrda) Chňup – Chňoupek (vo význame ryba, treska), Kyseľa, Masrna – zednícka lyţica,
Mandák, Krchňák.
V auguste, 1971

P.Š.

Hlbočania v rím. kat. matrikách v Jablonici
Kým nebol v Hlbokom kostol a kňaz, do r. 1787, sú Hlbočania od r. 1692 zapisovaní v matrikách r.k cirkvi
v Jablonici. Aj keď od r. 1733 Hlbočania chodievali do kostola v Prietrţi, krsty, sobáše a pohreby vybavoval
katolícky farár jablonický aţ do r. 1784. V jablonických matrikách nachádzame tieto hlbocké mená:
1692 Ján a Kat. Hlubocký, Hlásníček, Haba,
1738 Marina Valková, Ján Knotek, Katerína Ţáková, Dorota Šajánková, Venceslav Zálešák, Katerína
Zábojníková, Ján Piskla, Dorota Čobrdová, Jur Ondrčka, Kristína Jamáriková, Ján Galbavý, Jura
Pálka, Jan Morávek, Martin Sedláček, Mach, Šajánek,
1739 Galbavý, Slezák, Krištof, Knotek, Morávek, Čobrda, Zálešák, Koprla, Misál, Šafárík, Holická,
Belejka, Kovár, Smrdácký, Matuský, Broţek, Lukáč, Kubica, Hornáček, Filípek, Sucha, Malinka,
Petráš,
1741 16. mája je krstený Ján Šula, ktorého rodičia boli Ján Šula a Katerína, krstní rodičia: Pavel Jurček
a Katerína Sedláčková,;ďalej sú tu: Holý, Lukáček, Suchomela,
1742 6. jan. sa narodila a bola pokrstená: Katerína Šulová, rodičia: Pavel Šula a manţ. Dorota, krstní
rod.: Pavel Kovár a Anna Sedláčková,
1752 Kubica, Vávra, Loštický, Vrba, Kolárik,
1741 pochovali: Anna Sedláčková a Martin Sedláček.
Sú v matrike ešte tieto hlbocké mená: Bederka, Pleva, Adamec, Šimeček, Válka, Šipkovský, Kudlík,
Jarábek, Hanák, Mach, Kuchynka, Súkup, Ruţička, Šajánek, Haba, Jurík, Švárný, Myjavec,
Holický, Matuský, Broţek, Chovanec,
1741 umrel Ondra Šula, syn Martina Šulu.
.-.-.-.-.Okrem horejších je ešte mnoho hlbockých mien v jablonických matrikách. Niektorí, moţno, prestúpili na r.k,
vieru a ostali v Jablonici, ako napr. Šajánek, ktorá família je aj dnes v Jablonici.
Ďalšie staré zaniknuté priezviská v Hlbokom:
Andélek

Čermák

Fúsek

Blaţek

Cíbik

Greksa
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Gačík

Jelenek

Orešan

Hajtmánek

Ištvánek

Ryzí

Hlásníček

Janeček

Slovák

Hajdúch

Jankových

Šafárík

Hudák

Krupa

Škaredý

Hudaský

Kopriva

Sládeček

Martiš

Londák

Tomášových

Hudák

Lukáček

Valuška

Horňák

Pajdásek

Kolaja

Chodur

Páleník

Holý

Chovanec

Pavelčík

Masár

Richtári v Hlbokom v r. 1652 – 1670
Sedláček Martin

Šajánek Martin

Jurek Jura

Petráš Macek (Matej)

Kadlic Jura

Štěpán Martin

Macek Ondráš

Kašpar Jakub

Jíňa Ondráš

Jurek Martin

Koprla Jan

Masár Jan

Rehúš Michal
V rokoch 1670 – 1700:
Smrdák Jura

Lukáč Jan

Galbavý Martin

Zeman Jan

Filípek Jura

Ţák Ondra

Kadlic Jura

Jurík Jan

Mihál Martin

Rehuš Jan

Holický Jan

Mihál Gašpar

Sucháň Martin
V rokoch 1700 – 1730:
Belajka Ondra

Kovár Jan

Ţák Ján

Morávek Jan

Janek Ján

Martiš Ján

Pálka Martin

Holický Jan

Valka Ján

Petráš Jan

Filípek Jan

Myjavec Martin

Zálešák Václav

Morávek Ján

Šajánek Ján

Kudlík Mikula

Kovár Jan
a ďalší v rokoch 1730 – 1750:
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Šimeček Jan, Mach Martin, Morávek Jan, Galbavý Jan, Knotek Jan, Ondrčka Jan, Petráš Jura, Vrba Martin,
Holický Jan, Knotek Jan, Ţák Jan, Mach Martin, Belajka Martin, Misál Pavel, Krištof Jan, Kovár Pavel a
Holický Jan.
V XIX storočí boli v Hlbokom (okrem ďalších) aj tieto rodinné mená, priezviská, ktoré do konca storočia
zanikli (ich nositelia buď vymreli alebo sa odsťahovali):
Blanár, Brichta, Burdáč, Burián, Bobek, Bačány, Čajka, Boťánek, Janík, Číz, Cabík, Drobný, Fajnor, Frnák,
Gašpárek, Gačík, Hanák, Fusek, Hojko, Hudák, Hurták, Duroška, Hajdúšek, Chrenka, Jurko, Ješ, Masár,
Jandálek, Jankovich, Jakáb, Kudlík, Kubica, Kolárik, Kubinský, Kutálek, Končitý, Košacký, Kuba,
Lubinský, Mareček, Nochta, Malinka, Manák, Oríšek, Popelka, Popelár, Lukáček, Mudroch, Malovic, Leško,
Majdlena, Podmajerský, Rága, Sucháň, Suchomela, Schenker, Sobota, Svrček, Šafárik, Štěpán, Trenčan,
Škodáček, Tomek, Vašek, Vávra, Varsa, Vacula, Zich, Ţabka, Vítek, Talpaš, Zábojník.
Notári:

Burdáč, Čiţmanský, Novotný, Luţa, Šaško,

Kováči:

Baumgärtner, Zlámal, Lovecký, Vrla,

Cigáni:

Malík, Macejka, Raizner, Rehák,

Prímenia: Talčík, ináče: Blanár, Ţák – vulgo – všeobecne menovaná – nazývaný Lukáč – Ukáč (i
Ţuchar)

Priezviská s prímeniami, zaniknuté i jestvujúce

Broţek – Valenta

Filípek šustr

Broţek Kobera

Filípek Vašek

Broţek tesar

Filípek tesar pri ulici

Čobrda v humne

Filípek Chovanec kováč

Čobrda Belajka

Filípek Dzuránek

Čobrda Čluda

Juránek

Čobrda Chaurenda

Filípek výhonský

Čobrda Biblista

Filípek Krepelík

Čobrda nad járkem

Gavora co má Myjavcovú

Čobrda Grman

Holický od cintera

Čobrda pri ulici

Holický hoštácký

Čobrda za humny

Holý tesar

Čobrda Šijaček

Holý Tomáš

Čobrda Kadlic

Jorík Chňup

Čobrda Rapavý

Jurek Hajdúch – Jablonický – Vrabec

Čobrda Kravina

Jurča Haraja

Čobrda Dobiáščin

Jurča na Ohákovém

Čobrda Viďáz

Jurča na Těhoňovém podľa Tobiáša Šmidu

Dupan

Juríčka hoštácká, nad lávkú

Čmela Vrndţák z Mumlova

Jurík Zadní

Čmela kolár

Jurček Leváran
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Jurča Martin Haraja

Morávek za školú, richtár

Krištof Švec

Morávek na Martišovém

Krištof od cintera

Ondrčka kováč, kolár

Krištof husár

Ondrčka na vŕšku

Krištof krajčír

Otépková od Buláňú

Krištof Grman

Piskla hoštácký

Krištof Bartončin

Piskla pod cestú

Krištof Holeček

Piskla Osušák

Krištof strunka

Piskla kutáč

Šica Vykuklen

od kolečka

Švondra Vápeník, Zimerman

Piskla na Ondrčkovém

Švajdlena ? (Mačta ?)

Piskla hazuška

Krištof Leváran

Pálka šibeničár

Krištof bátor (= opatrný)

Pálka drábú

Krištof Rapák

Pálka Kysela

Krištof z uličky

Pisklová drobušká

hoštácký

Sedláček – Cibulka

Chyma

Sedláček z Búranového

Kubíček prostredný

Sedláček pod cestú

Kubíček blázen

Sedláček hoštácký

Kubíček mláčný

Sedláček – Talčík

Kukliš Kruhan

Sedláček Pavlú

Kysela (Pálka) šibeničár

Sedláček mláčný

Kovár bíró

Sedláček za kostelem

Kovár proti štátnej škole

Sedláček Baba

Kovár kováč, pán majster

Sedláček na Pajdáskovém

Kovár za šenkem

Sedláček Becha

Kovár krajčír

Sedláček Šaricha

Koprla na barine

Sedláček zadní

Koprla zadní

Šajánek – kišbír

Kolaja

Šajánek – pjera

Mihál dţana, (dţaňať – klátiť sa, kolísavo
kráčať)

Šajánek juhás

Mihál – Záhajský
Mačta Homola

Šajánek – kŕč - Cabuk

Mačta – Petráš – Majdlena
Homola
Morávek basista

Šajánek krešových
Šajánek z horného konca

Morávek Belan

Morávek Juríčin

Šajánek kostelník, švec

Šula kovárovský
Šula Bartoňácký, na Bartoňáckém
Šula basista (?) v krúţku
Šula – kontroš
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Šula švec

Zálešák končanský

Šula hrobár,

Zálešák gajdoš

Šula prostredný

Zálešák Janíček

Šula Huňa

Zálešák milučký

Šula Zábojník

Zálešák bednár

Šula katolík, kováč

Zálešák pesík

Šula stolár, pán majster

Zálešák Ondráš

Šula na Jurčovém

Ţák Jarábek

Šula na barine

Ţák – Papánek

Šula Vávrík

Ţák prední

Šula hoštácký

Ţák proti mostu

Šula na rohu

Ţák ze sédmého lumera (numera ?)

Šula – Krepelík

Ţák ţuchar – Ukáč

Šula Zuzčin

Ţák Brč-a

Šula Matej

Ţák – smrkač

Šula – chyma ?

Ţák na sklépku

Šulácká banda (muzikanti)

Ţák pod cestú („ – „u samej vody mlýn―) –
mujn

Šula – Baran ?

Ţák za farú

Šula kasír

Ţák nad járkem

Tomáš Holý

dóches

Talčík na zahrádce – Blanár

Ţák v járku

Valková baba

Ţák Jurko

Valka stolár, kostelník, pán majster

Ţák za školú

Valka Kukala

Ţák záhumenský

Valka zadní, za humny volár

Ţák švec – Marcin
Zálešák za školú bohatý
Pravdepodobne v tej dobe, keď v Levároch nemali evanjelického chrámu, (do r. 1781), Levárania chodievali
do artikulárneho chrámu do Prietrţe. Vtedy chodievali pravdepodobne cez Hlboké, a tak sa tu niektorí,
moţno, priţenili alebo ináče sa tu usadili.
V Hlbokom sa vyskytovali (aj teraz) mená Laváranov: Holý, Jablonický, Šajánek, Jurček, Barton, Miča,
Krištof, Šulovský, Šulík ? (Burján , Galbavý Liška, Šmahel, Urban ?, Hurbanista, Koprla )
V Prietrţi: Ištók, Kalivoda.
-.-.-.-.
Dodatok: Priezviská a prímenia

Čobrda – Čluda, čo je toľko ako nekolný,
Nekola, nesrstný
Čobrda na Šajánkovém,
Jurček z Levár priţenený u Krištofa

Knotek prostredný
Myjavec hoštácký
Ondrčka z humen
Piskla drobušký
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Šajánek Krešo, Krešových

Šulla – švec

Ţák – Ukáč, - Ţuchar (Šucher bolo tieţ osobné
meno, priezvisko)

Krištof – švec
Sedláček Talčík

Ţák za fárú

Sedláček Pavlú

Šmíkal – Smíkal (Šenk u Šmíkala – zo slova
smeknúť)

Pálka – Kysela, šibeničár
Jurek hajdúk

Sedláček – Ţáčin

Jablonický – Vrabec

Šmida Dobíáš

Mačta švajdlena

Šajánek Kičbír

Talčík – ináče Blanár
.--.-.-.Šmíkal mal šenk – krčmu na pozemku, kde je teraz štátna škola (Múzeum Hur.), bol snáď katolík ?, či ţid ?

Loštický vo svojej kronike zaznamenal „Léta Páne 1865 ţenil sa Jan Sedláček. Vzal sobe Annu Kubíčkovú.
Oba sobe věnovali 100 Zlatých.―

Ţidovské rodiny:
Fixel Ferenc (na panském šenku r. 1848) (1858 ?)
Marháč – Hirsch, masár, Hirsch Pavel – húchý
Hirsch Salamún – šenkár a roľník, zvaný Ríven, Šmíkal ?
Smolka Samuel, Jakub Graab, Samuel Graab mali spolu krčmu „Pančavu―, postavená r. 1875, a aj role
Samek Pavel,
Smolka Marek (Smolkovci sú spomínaní uţ r. 1849)
Schraam Samuel, šenkár (vraj tam, kde bola št. škola)
Friedenfeld Hermann, Fajbár ? Ehrlich ?
Weiss Jozef
Katolícke rodiny v Hlbokom (pred r. 1918):
Šulla kováč, Kvačka a Slezák (mal manţelku evanjeličku)
Do Hlbokého sa dosťahovali:
Zlámal – kováč a jeho zať Lovecký Anton, kováč a Anton Vrla, tieţ kováč
Cigánska rodina Matejkovci - Macejka ) boli katolíci. Starý Jan mal synov: Tomáša, Jana, Jozefa, Juru.
Ostatné katolícke rodiny bývali na majeri (tzv. „hlbocký majer― bliţšie ku Jablonici)
Katolíčku mal za manţelku aj notár Zlocha – Maďarku (mal dve dcéry kat. a syna evanj.).
Učiteľ Čepčáni, na št. škole, evanj., mal za manţelku kalvínku, Maďarku.
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Počet obyvateľov Hlbokého začiatkom XIX. stor.
(podľa knihy „Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni H u n g a r i a e, autore Ludovico Nagy,
Budae, 1828, str. 225)
Malo spolu 1168 obyvateľov, z toho evanjelikov 1082
katolíkov

56

ţidov

30

Počet domácností: 167 v Hlbokom (str. 220).
Senica: Obyvateľov : 2658, z toho: katolíkov 989
evanjelikov
ţidov

13
856

Domácností: 379
Prítrţ: Obyv. 1591, evanj. 1511, kat. 49, ţidov 31, domácností 228.

Titulný list starej obecnej kroniky

TÁTO KNIHA
pamětní
POCTIVÉ DEDINY
HLUBOKÉHO
jest
spravena a zaloţena
LÉTHA PÁNĚ
M DC LIII – 1653
kteréhoţto roku byl Rychtárem ... a Počestný Muţ Martin S e d l á č e k a konšelé první Ondra J í ň a,
druhý Ján K a š p a r o v ý c h, třetí Macek P e t r á š o v ý c h, štrvtý Adam V á v r o v ý c h, pátý Ján
M a c h o v ý c h.
-.-.-.Dobrovolnie pokonání
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Anno 1653, tu neděli pred Zvěstováním Panny Marie, za rychtára Martina Sedláčka a konšelú jeho toho roku
Ondra J í ň o v ý c h, Jana K a š p a r o v ý c h, Macka P e t r á š o v ý c h, Adama V á v r o v ý c h, Jana
M a c h o v ý c h.
Stalo se dokonání dobrovolnie mezi osobami týmito jakoţto Juru J í ň o v ý c h

a Jana K o p r l u

ţe některého času Jura Jíňových byl urazil na Poctivosti Jana Koprlu. Ale Pán Buch dal Ducha Svatého do
Srdce Jejich, ţe sa krásně spravili dobrovolnie u Pana Rychtára, ţe Jura Jíňových prosil za tu reč, kterú mu
mluvil pred šesti osobami Jurka Kašparových, Michal Kašparových, Jura Branecký, Jan Pajdásek, Jan
Masárových a Jan Koprla jemu tým spúsobem odpustil, aby Jura Jíňových všecku útratu na sebia vzal. A tak
na to Jura Jíňových privolil jednem a Jan Koprla privolil na to, aby očistýho tretí Peníz platil a Jura Jíňových
dva Peníze aby platil. Pakli by místa tomu mezi nimi nedal alebo kdo jiný, aby byl presvedčen v mestečku
anebo v dedine dvema osobami a v poli jedným človekem, klade sa jim biršágu 21 Zlatých. Za to sú
rukojemníci týto osoby: Za Juru Jíňových Jurka Kašparových, druhý Jurka Branecký. Za Jana Koprlu Jan
Pajdásek, druhý Jan Masárových.
Item druhá vec. Anno 1653 po Svatém Mikuláši ten den
..................
Stalo se dokonání mezi osobami týmito, jakoţto Janem Masárových a Juru Hornáčkem, tolkéţ i s jeho ţenú
Horniačkovú, ţe Jura Horniaček i svú ţenú Jana Masárových utrhl na Poctivosti, aj otca Jana Masárových.
Ponevadţ jeho Pánbuch povolal s toho sveta na budúci, protoţ ani jemu místo nedal. Protoţ Jura Horniaček
napomenut sa spolu svú ţenú bez všelikých svedkú ... dali na dobrých lidí a na právo poctivé toto svrchu
menované. Protoţ toto právo poctivé naíto a sesnulo tak mezi nimi, aby Jura Horniaček sa prosil Janovi
Masárových ... A tak Masárových aby jemu odpustil tuto u Pana Rychtára pred poctivým právem, a tak
s tým spúsobem Jan Masárových aby pri svojej poctivosti zustával, v jakej sa poctivosti zrodil. Zatým pakli
by Jura Horniaček alebo jeho ţena tu vec pohnul, anebo kdo jiný, aby na mestečku anebo dvoma osobami
presvedčit a v poli jedným človekem, klade se jím bíršágu 12 Zlatých na Pani velkomoţnú a Jura Horniaček
aby sloţil dva Zlaté pro tú príčinu, ţe mrtvému telu pokoja nedali.
Jura Horniaček sa odprosil Janovi Masárových s týmito osobami poctivého mesta Senice: Georgius Vrba, a
poctivej dediny Jan Koprla ... Jan Galbavý, Jan Mikulenka, Martin Vrba, Ondrej Smolík. Za Jana
Masárových Jan Koprla, Jan Galbavý.
-.-.-.-

Létha Páne 1660
Létha Páne 1660, Dne 25 Máje, za rychtára Ondráše Jíňových a konšelú jeho, totiţ Jana Petrášových,
Ondráše Mackovich, Jana Koprolovich, Martina Štepanovich a Martina Filípkovich, Prísedící z obcy.
Stal se nejaký Svar a Ruznice Mezi Osobami temito Martinem Sedláčkem a Ondrášem Mackovich a
Martinem Štepanovich Ţe jest Martin Sedláček z opilstvé byl neco promluvil proti temto osobám vyše
nadepsaných, coţ se dotýkalo jejich poctivosti a dobrého jmena A uznavše Martin Sedláček, ţe jest jim
nemálo neţ velice ublíţil na jejich poctivosti, k tomu se jest nezapírajíce, priznal a tech jistých Osob Ondráša
Mackových a Martina Štepanovich jest predcházel z dobrými a poctivými lidmi na prosbu jest prišel a to do
domu Rychtárskeho, vyše nadepsaného, coţ kdyţ jest techto osob ţádal a prosil sam pátý a to zejména
s temito osobami Jiríkem Jínových, Jiríkem Kašparových, Michalem Holickim, Martinem Kovárem. Oni také
nejsouce takoví lydé zatvrzelý, ale Milosrdní, jsauce Kresťané, pamet meli na Reč samého Syna Boţího
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Odpuštejte a bude vám odpušteno, tak sau učinily a na jeho ţádost a prosbu jemu na kresťanským spúsobem
odpustily.
Jestli by se kdo na to chtel Upadnutí, totiţ ne ty Reči, a byl by presvedčen v poly jednim svedkem a
v mestečku nebo dedine dvoma, propadá Biršágu 24 R na Pána Velikomoţného jeho 16 R a na poctivú
dedinu 8 R.
-.-.-.(Dr. J.M. Hurban: Ľudovít Štúr, I. str. 78:
...―4. augusta 1836 písal Štúr Ct. Zochovi list o svojej návšteve v Hlbokom, a v dodatku P.S. mu píše:
„Odesílám Ti jednu píseň v Nitranské stolici, v Braneckém panství vzniklou. Tato jest:
Boţe moj, Otče moj,

Vy, páni zemani,

však je ten svět zmotaný,

my sme vaší poddaní,

čo vystojí, čo vystojí

my budeme v černej zemi

chudobný, poddaný.

srovnaní, srovnaní.

Kaţdý ho suţuje,

Jak zeman (ţebrák) tak i král,

platu nepopravuje;

kaţdý musí umříti,

on si myslí, ţe na věky

kaţdý musí v černej zemi

panuje, panuje.

uhniti, uhniti.

Štúr dodáva, ţe „Nápěv jest pronikavý, smutný.―)
Ako sa za starých čias delili o majetok
V časopise „Český lid― napísal dr.Jozef Holuby článok o tom, ako sa pokonávali dedičia Andreja kozíka
v Bohuslaviciach r. 1692.
„ Z voza prednia os s predným kolesom a s druhým zadným kolesom Martinovi, zadnia pak os s jedným
kolesom predným a s druhým zadným Andrášovi sa pridali.―: (Čo bude chudiak Martin a Andráš robiť
s jednou osou a predným a zadným kolesom, o to sa pokonanie nestarie).
Ďalej: „Jedna motyka Anne, macoche Andrášovej a materi Martinovej sa dala, item Andrášovi Kozíkovi
kĺčová motyka, jeden rýl, senná kosa a pásová reťaz sa pridala. Martinovi pak Kozíkovi motyka klčová, kosic
sedačkový, dva drţiaky na kone a jedna hamová reťaz, váhy okované sa pridali―. Potom sa delili o včely,
izbu. Poneváč ale len jedna izba bola, mali spoločne bývať. a keby „ktorákoľvek stránka zlosť začala, tehdá
taková povinná bude pokuty poloţiť na pána Ostroluckého zl 6, a to toľkorazy, koľkorazy by sa zlosť počala
z ktorého―. Ţe to bola dosť veľká pokuta na tie časy, vidno z toho, ţe kravu vtedy predávali za 9 zlatých.

Feudáli a ich poddaní
Zo starej obecnej pamätnej knihy nemoţno mnoho podrobností zvedieť o feudálnych pomeroch v obci. Do
knihy sa zapisovali u richtára zväčša spory a pokonávky medzi občanmi a ujednania pri kúpe a predaji a
dedeniu „ţivnosti―, t.j. pozemkov, pokonávky medzi „susedmi― v sporoch nie tak majetkových, ale viac vo
veciach „uráţek na poctivosti―. Richtár a jeho konšelé mali do istej miery právo, ba povinnosť sporné veci
medzi občanmi riešiť a urovnávať, i pokuty, tzv. „B i r š á g i― – vyrubovať. Z knihy poznáme niektorých
zemepánov, ich manţelky, mená panských úradníkov a pisárov.
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Kvôli celkovému prehľadu treba niektoré údaje o vlastníctve hradov a k nim patriacich majetkov –
zopakovať.
Asi do roku 1300 bol hrad Branč i Korlát majetkom kráľovským. Spravovali ho kráľovskí comesi – išpáni.
Potom za krátky čas vládol na hradoch Matúš Čák Trenčiansky - a potom boli hrady znova majetkom kráľa.
Roku 1394 daroval kráľ Ţigmund hrady Ctiborovi I. zo Stiboríc. Hlboké prináleţalo ku hradu Korlát. R.
1414 zdedil oba hrady syn Ctibora I, Ctibor II., ktorý umrel bez potomkov. Potom spravoval a moţno aj
vlastnil hrad Mikuláš z Ujlaku.
Roku 1485 odkúpil hrad Korlát Osvald B u c h á n y i (Bučáni) z Bučian, ktorý si pozmenil meno na
Korlátköy. R. 1486 kúpil aj hrad Branč.
Okolo r. 1550 vydala sa jeho dcéra Alţbeta za Františka N y á r y h o z panstva braneckého.
Nevieme, prečo r. 1559 nariadil gróf Tomáš N á d a š d y, ako nádvorník hradu, podeliť majetky panstva, aj
v Hlbokom, deťom Jeremiáša H r u s s ó y - Hrušovského. Michal Hrušovský svoj podiel r. 1568 predal
grófovi Blaţejovi C z y r á k y m u. V tom roku boli spolumajiteľmi korlátskeho panstva aj Gašpar P o n g r
á c a Ján z Oponíc – Apponyi.
Roku 1611 boli spolumajiteľmi vdova Jeremiáša P o n g r á c a a Pavla z Oponíc, a r. 1629 aj Blaţej
z Oponíc a Barbora S z e r é n y i. Potom bola väčšia časť panstva majetkom Jána L a b š a n s k é h o
z Lalše a jeho manţelky Kláry rod. Pongrácovej.
Po Jánovi Labšanskom dedil časť panstva Ladislav L a b š a n s k ý a jeho manţelka Júlia rod. O t t l – í k o
v á, ktorá bola zastankyňou evanjelikov v Jablonici; keď tam evanjelikom odobrali konvent, v jej kaštieli
bývali evanj. Bohosluţby (24). - Dcéry sa vydali za Imricha B o c h á n y i h o a za Jána z O p o n í c –
Apponyiho. – Po Imrichovi Bochányim sa vydali dcéry: Anna za Pavla M o t e š i c k é h o a druhá za Pavla
F- e s t e t i č a. – Po Júlii Festetičovej dcéra Anna vydala sa za Pavla R e v u . Po Motešickej syn bol Ján
Motešický a zaiste aj Štefan (no moţno, ţe Štefan bol synom Jána).
Roku 1848 kúpil hrad K o r l á t a časť pozemkov knieţa Alfréd W i n d i s c h g r ä t z, avšak väčšinu
panstva vlastnil gróf Anton A p p o n y i.
Títo teda, tieto zemianske a šľachtické rodiny, boli zemepáni Hlbokého. Spočiatku kráľovskí comesi a
úradníci a potom títo zemepáni, nimi menovaní tzv. f o j t i - lokátori vymeriavali a prideľovali
prisťahovalcom na obrábanie pozemky, polia i miesta na stavbu chalúp. No spočiatku ich osadníci obrábali
spoločne, aţ pozdejšie boli vymerané osobitné s e s i e, pre kaţdú rodinu toľko, koľko vládala obrobiť a na
pridelených pozemkoch uţiviť. Sedliaci dostali pozemky do dedičného uţívania, avšak vlastníkom bol
zemepán.
Spočiatku ani jedna obec nemala presne ohraničené hranice, poťaţne chotár. Všetky pozemky boli beztak
panské. Hranice chotára určovali tak, ţe keď sa vyskytol v obci samovrah, niesli ho z obce von, a tam, kde ho
pochovali, spravili medzu – medzník. Avšak zo susednej obce ich obyvatelia uţ čakali a nechceli dovoliť
blízko ich pozemkov pochovať, z čoho sa vraj neraz strhli bitky.
Zo záznamov v starej obecnej knihe moţno usudzovať, ţe chotár obce bol uţ asi pred 400 rokami pomerne
veľký. Sedliaci uţ vtedy uţívali a obrábali všetky tie pozemky, ktoré r. 1848, po zrušení poddanstva, dostali
do vlastníctva. Tým novým prisťahovalcom, pre ktorých uţ pôdy nebolo, poskytli len pozemok na chalupu a
pracovať chodili za mzdu na panské polia. To boli chalupníci, ţeliari, hoštátníci.
V starej obecnej knihe sú viac razy spomínané tzv. „kopaničky―. Zemepán prideľoval sedliakom aj ďalšie
pusté, tŕním a kríkami zarastené pozemky, ktoré bolo treba vyklčovať a prekopať. Tieto dostávali spočiatku
bez povinností a poplatkov pre zemepána, teda zdarma. V chotári boli „Kopaničky mezi Kruhem a
v Opendákoch, Kopanička v háji, Kopanička od Prítrţe, Kopanička v mláčném poli, Kopanička nad včelíny―
a ešte inde. Aţ podnes sa uţíva názov „Kopanka, Na Kopanke―.
Delením pozemkov, komasáciou, vznikali „D z í l e― a „hony, Druhé hony, Padzélky― („Padzélky od lúčky
Zemanových aţ po senické, Padzélky vedľa role Rozhanovej―). Pozemky sa prideľovali aj losovaním. Odtiaľ
chotárny názov „ O s e, Na Osoch―, čiţe L o s y, pod Vinohrádky. „Kopaničku v Opendákoch― odovzdal
Máchala Václavovi Suchanovi ešte pred „Bočkajovskú vojnú― (teda pred r. 1604).
Korlátski páni ponechali si role rovnejšie, pri Jablonici, kde mali majere, aj tzv. „hlbocký majer―. Hlbočania
zaiste obrábali role dobre, takţe mohli odovzdávať panstvu všetky naturálie a plniť všetky povinnosti.
Panstvo bolo na tom lepšie, keď dalo pozemky uţívať sedliakom, neţ keby ich obrábalo vo vlastnej réţii.
No v Hlbokom sa ani jeden šľachtic a zemepán, gróf neusadil. Kaštiele, kúrie mali v Jablonici, na Cerovom,
(Senici, Čáčove, Kunove, Sobotišti, Prítrţi). – V časoch protireformácie mali Hlbočania zemepánov
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evanjelikov, akou bola aj pani Júlia Ottlíková – Labšanská. Zdá sa, ţe pomer medzi Hlbočanmi a ňou nebol
vţdy zlý, skôr pomerne dobrý. Hurban v Historii cirkví a chrámu v Hlubokém napísal: „Hlubočania nasícení
súc dobrými vecmi a majúc vţdy zemských pánov evanjelickej viere naklonených, nezakúsili ţiadne
protivenstvá pro víru.― – Podľa Hurbana tá okolnosť, ţe „boli nasícení dobrými vecmi―, niektorí „zabudli na
Pána Boha a protivili sa r. 1786 postaveniu chrámu Boţieho a sriadeniu verejnej sluţby Boţej v Hlubokém―.
Hurban tak zaiste usudzoval preto, ţe predošlí kňazi sa ţalovali na slabý vokátor a zlé bývanie v obecnej
chatrči, kým sedliaci mali sa zaiste pomerne dobre. – Uţ spomenutý Korabinský vo svojom Lexicone napísal,
ţe Hlboké má dobré role, dobré kone a dobrú vlnu, ţe chovajú mnoho oviec.
Aţ do komasácie r. 1876 mali lúky zväčša len nad „Hacama―, pozdĺţ cerovského chotára a poblíţ Jablonice.
Lepšie lúky poniţe Hací boli panské. Podľa kroniky Loštického Hlbočanom patrili lúky a pozemky: U
Rakovca, niţe Šachorovského mlýna, Hrabúvky, Niţe Hrabového mosta, Za starú Myjavú, Na Dubníku, U
Rudavy, pod Sennú cestú, U černého potoka, lúky na Pasekách, Paseky medzi vodama, vedľa Jamárikovej,
Na Zástruţí, vedľa Velikej panskej paseky, lúky na Pláňave, lúky Kološvárky. Dolné lúky boli zväčša
panské. Korlátski páni ţe mali lúky pomiešané medzi sedliackymi. Aţ po komasácii dostali: Zástruţí prvé,
Remíz, U Rakovca, Pláňavu, Pod hacama, Pri mujne, Podemujnem, Dubník, Ohákovú, Seč, Od uherského,
Pod Bílú hlinú, Pasinky, Vyrúbanú a Šalamún. – Sedliaci si potom seníky presťahovali – prevliekli na nové
lúky. – Po vydaní tereziánskeho urbáru dostali zaiste i časť lesa – búru. – Drevo stavebné aj dosiaľ bol
sedliakom povinný dávať zo svojich lesov zemepán.

Všeobecne o pomeroch a poriadkoch za poddanstva
Poddanské pomery sa menili: niekedy sa zlepšovali, inokedy zhoršovali. Menili sa podľa doby, všeobecných
pomerov a ťaţkostí, v čase vojen, podľa úrodnosti pozemkov a podľa úrodných alebo neúrodných rokov,
podľa počtu osídlencov a podľa toho, aký bol zemepán a jeho drábi a úradníci.
Odcitujem state z knihy dr. inţ. Štefana Janšáka : Slovensko v dobe uhorského feudalizmu. Októbrový snem
r. 1514 v piatich článkoch precizoval, čím je sedliak povinný svojmu zemepánovi. Sedliak nesmel zbohatnúť,
lebo to bola uráţka pána. Jedna poddanská rodina mala platiť: ročne 1 Zl denne (i ţeliarovi), týţdenne
robotovať jeden deň (ročne 52 dní); mesačne dávať 1kura, ročne dve husy (jednu mladú na Sv. Ducha a
jednu vykŕmenú na Sv. Martina); desať poddaných spolu 1 prasa ročne a z akejkoľvek úrody desatinu (obilie,
seno, víno). Svoje pozemky, ktoré uţíval, mohol obrábať aţ potom, aţ bolo panské obrobené (25).
Sedliak sa nesmel bez povolenia panstva sťahovať na iné miesto, nesmel dať bez zvolenia panstva študovať
syna, nesmel vydávať dcéru a syna ţeniť na iné panstvá (majery) a pod. (Fr. Kulhánek).
Poddaný nesmel nič predať bez zvolenia vrchnosti, ani roţný dobytok, ani obilie.
Sedliak musel všetko najprv ponúknuť zemepánovi a spokojiť sa s tou cenou, ktorú určil zemepán.
Nesmel inde nakupovať len u zemepána, tak i soľ, pálenku, pivo. Mlieť smel len na panskom mlyne. Piť len
v panskej krčme. Od panstva museli sedliaci často kupovať aj zdochnutý dobytok a hydinu.
Pod titulom panských dávok museli odovzdávať aj veveričie a kunie koţky.
Museli odovzdávať aj konope, priadzu, semenec i včelí vosk.
Spočiatku vyrubovali poddanské dávky na celú osadu. Šoltés, richtár, fojt to rozvrhol na jednotlivé rodiny a
osoby.
V panských lesoch musel rúbať a píliť drevo z urbárskej povinnosti. Okrem toho platil stále väčšie cinse –
census urbariális, dane kráľovi a deţmu klérusu.
Aby poddaní svoje povinnosti dobre vykonávali, na to dozerali šoltéri, ináče aj fojtmi nazývaní, i richtármi.
Títo predpisovali tresty alebo známili ţaloby na hrad, kde boli šatlavy (árešty), dereše a dráby (26).
Z vyrúbených peňaţitých trestov odvádzal fojt väčšinu zemepánovi. Tak aj v hlbockej starej knihe sú
záznamy o tom, ţe bol vyrúbený „B í r š á g― 12 Zl. na Pani Velkomoţnú a v inom prípade na Pánú Jejich
Milosti 17 Zlatých a na poctivú dedinu 4 Zlaté. Šoltés, poťaţne richtár, bol súčasne aj sudcom v obci.
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Šoltésa si volil vo väčšine prípadov sám zemepán. V Hlbokom sú po r. 1650 len richtári a konšeli, ktorí sa
kaţdým rokom menili a volili. Volili ich sami sedliaci. Zemepán bol iste s nimi spokojný, ináče by nebol dal
súhlas k voľbe. Na zvolávanie a vyháňanie „na panské― bol ustanovený dráb alebo niekto iný touto úlohou
poverený.
Kronikár Loštický zaznamenal len to čo, on za svojho ţivota videl a skúsil. „Léta Páne 1833 byli ţalostné
pomery lidu chudobného v jarme panském. Vyšli nové urbáre od Panstva, kdeţ sedlák mosel svoju
kompetenciu odbaviť celoroční zápraţní, podle toho, kolko kerí mjel povinnost, a jak né, mosel placit
zápraţné, stríbrný dvacátnik (to bylo 50 grajcarú šajnových) a chalupník desátník. Chalupník zrezat púl síhy
dreva a sedlák to mosel vyvézt. Od komína sa placilo jeden Zlatý. To byla hrúza!―

Ako sa obrábalo pole a čo sa na ňom pestovalo
V prvej dobe kolonizácie a poddanstva obrábali sa pozemky zväčša len motykami, pozdejšie drevenými
pluhami a drevenými bránami s kravským, volským a konským záprahom, prípadne aj záprahom ľudským.
Riedke obilie ţali srpami, mlátili cepami alebo šlapali ho dobytkom, čistili ho vejačkami, drevenými
lopatami. (Lopaty vyrábali lopatári; takíto boli pravdepodobne aj v Sobotišti, ktorých nazývajú „lopatármi―).
Role nehnojili, ale len úhorili. Úroda na zle obrábaných roliach bývala veľmi slabá. Pšenica donášala najviac
4 – 5 násobnú úrodu zasiateho semena, raţ len 3 násobnú, ovos ešte menej, pohánka 2 – 3 násobnú, hrach 5 –
6 násobnú (27). Pravda, v suchých rokoch bývala úroda ešte slabšia. Vtedy býval hlad a z hladu aj choroby.
V Hlbokom pestovali vo väčšom mnoţstve konope. Konope sami domácky spracovávali, močili v močidlách,
trepali na trliciach a „vycíračkách― a česali na hachlách; potom konope spriadli na vretenách a kolovratoch a
tkali z pradien plátno na stavoch. Konopné šatstvo si šili sami ţeny ako košele, rubáče, rukávce, gace,
zástery. – Úţitok mali aj z konopného semena. Vajanský v novele „Pančava― napísal, ţe Koţuchovia –
Hlbočania predávajú semenec na merice, a nie ako inde na holby. Zo semenca „tiahol sa― v zábojoch olej,
ktorým sa mastili nielen boty, ale aj jedlá a pupáky (bol známy popevok: „Keby byli s olejem, ani bych jich
nejedeu, ale ţe sú s másuem, tak se v nich páseu―). V dedine boli dva „záboje― (majiteľov nazývali
Zábojníkmi). Tieţ pestovali mnoho maku, a ten bol vzácny. V Hlbokom sa vraj urodilo viac maku, neţ
v desiatich iných chotároch. Zábojník ţe sa chvastal, ţe utŕţi za mak viac, neţ pol susednej obce za raţ. A
Vajanský ďalej píše: Kapustné hlávky tam rastú biele, ako sneh, tvrdé ako oceľ a krehké ako špargľa. Hlúb
z tejto kapusty je lepší neţ jabĺčko―.
V chotári boli aj včelíny. Vosk potrebovalo panstov na výrobu sviec. Sedliaci mohli včeláriť, ale len za
poplatok.
Chov dobytka bol hlavnou a podstatnou zloţkou sedliackeho hospodárstva. Dobytok bol vlastne jediným
majetkom sedliaka, lebo role a dom, postavený na panskom pozemku, neboli jeho vlastníctvom. Preto sa
v slovenských krajoch uţíva slovo „s t a t o k― miesto dobytok. (Moja stará matka skoro ráno budiac syna,
volala na neho: „Jane, vstávaj ke statku!―), to mal vstať a ísť kŕmiť.
Hlbočania oddávna chovali kone, a to dobré kone a roţný dobytok, ktorý vyháňali na pašu cez „Výhon― do
Bahna a na Hlovek. A okrem toho bol tu aj chov oviec. Z vlny sa vyrábali a šili hune a haleny a koţuchy. Na
lúkach bola valchovňa, valcha, kde sa čistila vlna. Bol tam aj mlyn „Na valche―. V Senici bolo viac
súkeníkov, čo vlnu spracovávali. Koţa z dobytka a vlna lákala senických ţidov, ktorí s koţou a vlnou
obchodovali ( V Senici bolo viac ţidov neţ katolíkov alebo evanjelikov). Ţidia v obchode dostali od panstva
dosť veľkú voľnosť (28). Sedliak mohol síce ţida ţalovať, ale nevyţaloval nič, lebo zeman sa zastal
obchodníka – ţida. Pozdejšie sa senickí ţidia zmocnili všetkého, s čím sa dalo obchodovať, najmä obilia a
dobytka, skupovali po dedinách „koţky, phéry, handry―. Takto sa potom niektorí ţidia dostali aj do
Hlbokého ako krčmári, obchodníci s dobytkom a potom tu zakupovali aj role.
Aj na Panskej krčme, tzv. regáli, bol výčapníkom ţid Felix (uţ r. 1838). Farári sa namáhali uţ pred
rokom 1800 túto krčmu od panstva odkúpiť, no podarilo sa to aţ Hurbanovi r. 1865. Loštický napísal: „Prišli sa
s ňou rozlúčiť potomci niekdajších hlbockých zemepánov, oficíri pánú grófú Apponyich, aj úradník pána
Windischgrätza, aj oficír pani barónky―.
Aké boli staré miery a peniaze ?
Holba malá, to bolo: 0,62 litra
Holba veľká
0,90 litra
Okov bol 44 veľkých alebo 64 malých holbí (29).
Peniaze: Floren, skrátene Fl bol od 16. do 19. stroročia zákonom platný peniaz Floren sa delil na 100
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denárov. Hodnota denára prepočítaná bola na 5 – 6 krajciarov.

Revolučné medziobdobie v dejinách obce r. 1848/9 (Poznámka č. 30)
Nové obdobie v ţivote obyvateľov obce začalo sa príchodom Hurbana do Hlbokého r. 1843 a potom ešte výraznejšie v revolučných
rokoch 1848 – 49. Tie dva revolučné roky – ako medziobdobie – zaberajú najviac stránok v dejinách obce. O tom treba napísať osobitne
obšírnejšie samostatnú štúdiu. Tu v rámci všeobecných dejín obce postačí len historický prierez tých dvoch revolučných rokov.

História slovenského povstania r. 1848 – 49 začala sa významnou a pamätnou meninovou schôdzou u
Hurbana v noci z 19. na 19. marca 1848, keď sa tu pri príleţitosti Hurbanových menín, Jozefa, zišli a radili
viacerí slovenskí národovci. Táto jozefovská noc sa stala akoby úvodom k politickému a revolučnému hnutiu a
ruchu. – Udalosti sa potom priam valili jedna za druhou: agitácia v Hlbokom a na okolí na brezovské
zhromaţdenia, manifestačný návrat Hlbočanov z Brezovej a ich vitanie s lampášmi, vyvesenie zástavy na veţu
v Hlbokom, odchod Hurbana do Mikuláša na národné zhromaţdenie, šibenice pred farou. – Hurban začal
agitáciu v Hlbokom uţ pred Veľkou nocou. Organizoval dobrovoľníkov a cvičil ich za dedinou v mláčnom poli
so ţeleznými vidlami.
Začiatkom mája, po odchode Hurbana do Mikuláša (kam ho viezol Ţák – Ukáč) nahrnulo sa do dediny
vojsko a senická garda na čele s grófom Nyárym. Hľadali Hurbana nielen vo fare, kde sa vyhráţali jeho
manţelke, ale aj po stodolách a povalách bodajúc šabľami do slamy a sena. Na Štúra, Hurbana a M.M Hodţu
vydala vláda zatykač.
Ako uţ bolo spomenuté, Hurban zapojil Hlbočanov do povstania hneď od samého začiatku. Brezovania
a Hlbočania boli vraj vzorom, lebo nečakali na vyzvanie, ale i bez vyzvania prišli do hlavného stanu. Hlboké
potom zaţilo strašné dni a noci, dve vojenské ťaţenia, vyčínanie gárd a vojska v obci, ktoré na dlhší čas obsadili
dedinu.
22. septembra 1848 prechádzali obcou a povedľa nej gardy a cisárske vojsko tiahnuce od Senice na
Brezovú a potom 26. septembra zaţili nezdarenú výpravu slovenských dobrovoľníkov z Brezovej na Senicu a
ich neslávny ústup. V tie dni a noci obyvatelia v dlhých radoch na vozoch i s dobytkom utekali na lúky do
seníkov a do okolitých jarkov. Po neúspešnom pokuse dobrovoľníkov nasledovalo to najhoršie: vyhráţanie sa
gardistov podpálením obce. Keď sa asi 500 gardistov valilo do Hlbokého, vyšiel im oproti vtedajší hlbocký farár
Mošteňan, ktorému sa podarilo uprosiť veliteľa gárd, aby zamýšľaný úmysel nevykonal. No gardisti sa potom
vrútili do dediny, mnoho príbytkov vyrabovali, nábytok a zariadenie v domoch zničili, periny rozpárali a perie
vypúšťali do vetra, takţe lietalo po celej dedine. Asi 10 chlapov zajali, z ktorých dvoch mali vešať
(pravdepodobne Broţka a Sedláčka). Tých, ktorých štatariálny súd v Senici odsúdil na smrť, vešali 13. a 18. okt.
1848 na Surovinách, medzi nimi aj čáčovského richtára Martina Bartoňa. Ján Papánek, Ján Malovík a Ján
Sedláček z Búranového spomínali, ţe ako chlapci boli sa na Surovinách pozerať, keď tí obesení dobrovoľníci
viseli.
Literárne - historický kalendár (odpis novinového článku z októbra 1934)
1 3. o k t ó b r a r o k u 1 8 4 8 M a ď a r i o b e s i l i s l o v e n s k é h o v l a s t e n c a M a r t
– i n a B a r t o ň a.
Kaţdý boj za slobodu má svoje obete. Ţiaden národ bez krvavých obetí, bez sebaobetovania svojich
jednotlivcov nezískal slobody. I slovenská sloboda vyţiadala si stovky a tisícky ţivotov. Nielen vo svojej
poslednej etape, v rokoch svetovej vojny, ale dávno pred tým, r. 1848, keď mnohí so zbraňou v ruke, pochopiac
volanie času, povstali na obranu slovenských záujmov. A Maďari i v tých rokoch, keď na maďarské trikolóry
vyšívali heslá francúzskej revolúcie, heslá bratstva, i vtedy mali pre bojovníkov slovenskej slobody len šibenice.
Stromom maďarskej slobody ich nazvali slovenskí súčasníci a veru neboli nič inšie.
Medzi mučeníkmi slovenského povstania neboli len inteligenti a študenti, odchovanci bratislavského
ducha, ale našlo sa medzi nimi i mnoho ľudí zo slovenskej pospolitosti.
Medzi prvými bol Martin Bartoň, čáčovský rychtár a sedliak. Prečo bol obesený tento poctivý sedliak?
Jedinou jeho vinou bolo, ţe sa našla u neho proklamácia, ktorú vodcovia slovenského povstania rozhodili po
Slovensku. Zistilo sa o ňom, ţe on túto proklamáciu čítal a ze svojich súsedov národne uvedomoval
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Stanným súdom bol odsúdený k smrti. Jeho vlastnou vinou bolo, ţe vedel čítať. Bolo to v tých časoch
zriedkavé, a je isté, ţe keby na jeho mieste boli vedeli čítať iní, boli by i oni prečítali túto proklamáciu.
V ten istý deň zomrel podobnou smrťou V o j t e c h B e m e r i. Jeho vinou bolo, ţe sa pridal
k slovenským povstalcom. A za nimi nasledovali ďalší.
Pod šibenicu sa dostal i 22-ročný študent, syn sobotišského evanjelického farára, Viliam Š u l e k.
Šulek bol vlastne zlatníckym učňom. Usilovný chlapec po vyučení dal sa študovať a uţ mal temer školy
odbavené, keď vypukla revolúcia. Mladý nadšený chlapec rozbehol sa po Slovensku, chodil od domu do domu
apoštolovať za slovenskú vec, hlásal príchod slovenskej pravdy, presvedčoval a posilňoval. Keď sa po
Slovensku začaly stavať šibenice, povedal ktorémusi známemu: „Bezpochyby i mňa Maďari obesia na tento
strom pravdy, ale ja sa odstrašiť nedám.― A veru nedal.
Keď vtrhnul slovenský sbor dobrovoľnícky do Myjavy, on to bol, ktorý po celom vidieku horlive
sbieral a verboval slovenských vojakov. Po udusení pohybu v Nitrianskej stolici, zdrţoval sa u evanjelického
farára Š t e f á n i k a, svojho švagra, a tam bol maďarskými gardistami chytený a odvedený do Hlohovca pred
náhly súd. Predsedom súdu bol akýsi Keller, členmi Vancsay, Zahoránsky, Szenessy, Prónay a Winkler. Výrok
súdu bol: smrť povrazom. A hrdinne sa choval Šulek i pod šibenicou. Keď sa ho opýtali na poslednú ţiadosť,
mal len jednu: chcel napísať list svojej sestre Ludvike Štefánikovej. Maďarský dôstojník vyňal uţ tuţku a
ponúkol ju Šulekovi. Šulek pohrdlivým gestom odmietol: „Od vás Maďarov ani to nechcem.― Vytiahol noţík,
odrezal olovený gombík a ním napísal tieto slová: „S Bohom, sestra, s Bohom, sestra moja, stojím pod
šibenicou, viac sa neuvidíme. Vilo―.
Viliam Šulek zahynul. Sestra oplakala milovaného brata a osudy bývajú zaujímavé. Vnuk Ludviky
Štefánikovej, Milan Rastislav Štefánik, pomstil nielen bolesť matkinu, ale i bolesť celého národa. Tradícia
šibeníc býva niekedy symbolom veľkých myšlienok.
-.-.-.Hurban v SP, 1851, diel I, sv. 4, str. 155:
„Varta slovenská― .- ... „Keď chceme očut o barbarstve ľudskom, len očujme Velebného pána B e n e š a, farára
Habánskeho v Sobotišti, ktorý odprevádzal K a p i t á n a k šibeniciam. Tento videu, jako šibeniční sluhovja,
ked nemohli velikje ţelezá na nohách Kapitánových odkleniť, s kladivami ich odráţali, pri čom kosti
nešťastného odsúdenca len tak prašťali, a on chudák zvíjau sa od bolesti a so zatisnutými zubami njesou i otrapi
smrti a buole kladivom šermovskím pusobenje. – A toto je šlechtení národ maďarou ... liberál Šubert odsotiu
(adsotiu ?) prosjaceho o milosť a blebtau: „ ...nie, nie, odevzdávam ťa spravedlnosti. U Boha jest milosrdenství
...―
Hurban a Štúr organizovali dobrovoľníkov aj v júli nasledujúceho roku, 1849. V Hlbokom sa verbovali tak,
ţe chodili po dedine s muzikou (Ján Sedláček z Búranového spomínal, ţe bol medzi nimi aj Štúr, a ţe po ulici
a pred kostolom aj tancovali). Verbovali aj na okolí: v Čáčove, Kunove, na Vrbovciach a v Senici, kde ich
vraj vítali s hudbou a vyvolávaním na slávu, ale zo Seničanov sa nikto do radu dobrovoľníkov neprihlásil.
Hurban sa do Hlbokého vrátil 11. mája 1849, avšak do fary sa mohol nasťahovať a úrad znova zaujať aţ
4. novembra 1849. Tak ako Štúr, aj Hurban bol pod policajným dozorom a musel sa hlásievať u slúţneho
Kálmána v Senici. Štúra v Nitre navštevoval len tajne.
V čas povstania prišiel o všetko, aj o to, čo mu svokor Jurkovič presťahoval na Brezovú, kde mu všetko
rozhádzali pezinské a modranské gardy.
Svoju predošlú národnobuditeľskú činnosť v obci Hurban obnovil a v nej pokračoval, o čom bude
zmienka v nasledujúcich statiach.
Podľa Jozefa Burzu (Emléklap z 15.III.1891) zo Seničanov bojovali s maďarským vojskom proti slov.
povstalcom r. 1848/9: Rudolf Krivínyi, Ferd. Horák, Alojz Ehrlich, Bernát Schönmann, Michal Suchovský st.,
Samuel Varga, Ján Lipa, Ján Štetka, Pavel J. Brunovský, Jozef Vaníček, Ján Dobša, Jozef Konrád, Pavel Adamiš
halenár, Dávid Rotholz, Ján Kudlík, Samuel Vaníček, Ján Rosa ml., Pavel Štetka, Jozef Ventura, Ondrej
Janovíček. Títo r. 1891 ešte ţili. – (Z knihy Slovenskí národovci do 30.X.1918, zostavil dr. Michal Slávik, str.
356).

Poriadky a pomery po zrušení poddanstva r. 1848
Zákonom, čl. IX. r. 1848 bol zrušený poddanský pomer. Bývalí sedliaci, poddaní, dostali nimi uţívané a
obrábané pozemky, role, lúky, pastviny, lesy do vlastníctva. Tieto pozemky sa oddelili od pozemkov
bývalých zemepánov. To bola tzv. „Segregácia―.
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Sedliacke pozemky sa na Slovensku začali r. 1850 zameriavať pre potreby okresných súdov a daňových
úradov. Potom sa zaloţili pozemkové knihy, Grundbuchy. Roku 1875 nariadili zaloţiť nový daňový kataster,
presné zameranie pozemkov, ustálenie ich bonity a oddanenie. Hneď po roku 1850 súdy, okresy, vyzvali
majiteľov pozemkov, aby ich zahlásili, aby mohli byť zapísané do pozemkovej knihy.
O pomeroch po roku 1848 sa obšírne zmieňuje Loštický vo svojej kronike, kde urobil viac záznamov a
postrehov. Znova pospomínal pomery za poddanstva a nechválil ani pomery nové. Napísal:
„To byla hrúza. Pán aj po revolúcii pýtal za panštinu 2 zlaté šajny od sedláka, od chalupníka 1 zlatý za
jeden deň peší. Tak nás páni chytali, aby sme podali spis, ţe nám slávné panstvo popraví a ţe nám aj drevo dá ...
A tak šecko prestalo. Aj naším pánom farálom dávali drevo, a od toho času nic, jak sme plána Hurbana dostali,
tak mosíme drevo kupovať.―
„To byli ukrutníci tí grófy Aponi jablonickí a sú aţ po dnes. Kde byli dva bratri, jeden mosel za hofera
... Aj achtle – ochtále (osminky) nastali. Byl jeden najduch (hajduch) kerý sa menoval Rozbora, ten mnoho
narobil zlého, aj tak konec vzal, mrcha.―
„Po revolúcii padli pánom rohy. To byl prut a bič veliký. Pred revolúcijú mjeli páni šecko. Na stá
sedlákú a chalupníkú kaţdý týdeň moseli svoje vybavit a ešte mnoho sto zlatých. Na Nový rok sebral od komína
zlatý, stríbrný a tri dvacátníky. A pri tem mnoho slobodných ţivností. Predtým dávali aj jahnence, vajca, pradzu,
kaţdá gazdinka dve – tri pradénka uprádla. Jak pán císar Franc Jozef vydal slobodu, šecko pánom kleslo a padlo,
jako keby kameň do vody hodil. Potom mosel mjet svúj lud, bírešú, statky, voze, pluhy, brány, šecko, co sedlák
potrebuje. Ale nic im nemohlo stačit. Dávali do árendy jak páni, tak aj sedláci, co prv nebylo ani starým lidem
počut. Téţ pán císar jim hodil tŕň do očú .... , ale my, chudoba, trpíme ... nám nevyšla sloboda.―
„To sú slobody, a včil chudobný človek, jak chce chlebíček jesci, mosí mnoho robotovat, to je sloboda
chudobných lidí. Pred rokem 1848 pánovi dva a ţene dva dni ... a byl sem spokojný, uţ mňa netrápil, a včil, kde
jaký pes bjesný odkád ruka – odkád noha ... Ale to je všecko rízení Boţi ... jak písmo dí : cizí nás šlapati bude a
plakat nám nedá.... ale časem šecko pomine ... a prestane.―
„ V tem časi nemohel kaţdý človek sebe nic vypoţičat, ani chudobný, ani majetný sedlák. Tak kaţdý
ţaloval na ty čase. V tehdejších dobách, jak vyšli slobody v Uhersku, dranice, ukrutnosti na všetky strany ...
Predtým byli páni zemané, ale včil sú – ţebráci ... včil sú páni ţidé, nebo tí majú majetky a statky, mnohé panské
árendy, co sme prv nečuli, co je to árenda. Včil ţidák má pod zástavú u ţidú. Co je to ? Ţid moţe, ale sedlák, ani
pán, nikoli. Nemoţe vyţit. A zárobkú neni ţádných, okrem u nekerého ţida (okolo r. 1860).―
„Léta Páne 1872 byli chlapské boty, nemecké, 9 zl. rak. a ţenské 4 zl. 40 gr. Jedna čipka na ţenský
čepec 3 – 4 – 5 zl. To je strach muţom počúvat!―
„Léta Páne 1874 výrobky prestali. Sedláci padali z majetkú ... Síhy rezat – to by sedlák nebyl robil, lebo
by byl velikú hanbu cítil, ţe ide medzi chudobných. Ani na kone nemajú roboty, sedlák si nepomoţe ... To
vjedzá šecko ţidé, jak si má chudobný človek pomoci ...―
„Ale na svete je ukrutná pýcha v lidu, v ţenských ... uţ ani nevjedzá, jak chodit. Co nosili pane, to nosá
sedláčky; kamizole, servíty prestali a nastali obruse všelijakej barvy, šecko jak ţidovky, nebo jak rechtorky ...
Bída je hrubá a také kadrče ... jak ţaba na orech proti druhej ţabje ... nech je len vrchol na hlavje ... ―
„Drahota ukrutná na lid. Kdyby Pánbu nebyl poţehnal u druhých potentátú v iných krajinách zboţí,
bylo by zle na svete ţíti ... ale do Uherskej krajiny dováţajú ... a tak kupujú aj tí najvječší sedláci ... Neni
památníku na svete, aby tak tvrdo bylo lidem, ani ked sa ovesný chléb jedel, ani včas drahoty r. 1847 tak zle
nebylo. Ani ţádné kšefty nejdú ţidom, ani hausírom po svete ... to všetko posílá Búh trest na lidi ... Ani sedlák
nemohel zarobit. Zeleznice to robili a mašiny na mlatbu – Chudobný lid ostal stát ... Dreva doma ţádného
nebylo, ani v hori, ani v bori, šecko znivočené, a kde co bylo, to sa robilo za úplaty u jágrú ... a chudý človek
trpjel hlad a núdzu...―
„Léta Páne 1875 dňa 7. januára byl ukrutný mráz. V tem časi bylo zboţí na trhu v Senici ţito 6 zl, réţ
hrubá merica 5 zl, jačmeň 4 zl, oves 2 zl. Vtedy sedláci o majetky prichádzali z dom do domu (radradom). Šecko
padalo, a ţidé porád ţalovali a dávali lid na fiškálú, z majetkú ich vyhadzovali a prodávali. Nekterých največších
hospodárú, prvního Pavla Zálešáka, Jána Valku zadního, tým šecko prodali, co bylo v dome, aj statky, v stodole,
v seníkoch v šeckých troch, voze, kone a šecko, co mjel pri majetku. Syna vzal Pavel Chropovský, aj dcéru do
Prítrţe. V tem mjesíci januári bylo mnoho handlú (domy medzi sebú handlovali). Pavel Morávek z Martišového
zahandloval domy ze Štrbú, Ján Holický od kolečka zahandloval domy s Pavlem Pisklem na Ondrčkovém. Tak
mnoho zlého sa robilo u nás ...―
„Roku 1875 bylo mnoho porcijí vyrúbené u nás, a u chudobných nadvrch, 8 aţ 9 zlatých, co nemjel nic
pri chalupje len ty pasinky ... Tedy brali lidem aj háby, a len prodávali a licitovali majetky a domy ... a len ţidé
byli predkupníci ...―
„Léta Páne 1877 v mjesíci máji byla taká bída s lidem, ţe na bjedu volal lid. Všeho bylo k dostáňú, co
duša ţádala, ale co bylo platné, peníze chýbjali a zárobkú ţádných, aní sedlák, ani bídný chalupník si nemohel
pomoci u sedláka, nebo aj ten sa trásel a bál sa, ţe nebude mjet co jesci. A kerý mjel dluhú, ten mjel nadvrch
strachu.―
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„Léta Páne 1875 29. septembra. Na tem svete nic stálého neni ... Sláva na svete hyne. Jak ten
Grundbuch byl v Senici, šecko ţidovstvo o tom vjedelo, co a jak kerý gazda stojí, co je komu dluţen. V tem časi
mnoho hospodárú upadlo, aj na tých stranách od Turej aţ po Šaščín. Mnoho lidí o tom nevjedelo, co je to
grundbuch. Naší dedové a prededové o tom nevedeli nic, a stále byli na svojich majetkoch.― „Potom tak bylo
v Hlubokém, ţe kaţdý Boţí deň chodili na licitáciu prodávat sedlákom ţivnost, role, statky, dobytek, aj domy, aj
šecko, co mjeli jísci (čo mali na jedenie). V kaţdém domje byl exekútor. To sa začalo robit, ked prišel
Grundbuch do Senice... Nech nás Boh nebeský chrání teho grundbuchu a opatruje...!―
„Léta Páne 1874 byli len samé déšče, ani oraček nebylo teho roku. Na chudobných byli ťaţké čase, lebo
nebylo ţádných tovarichú, ani v horách, v lesoch šecko prekopané, dejaký peň dubový, borový, bukový, cerový,
olšový, brezový, šecko naskrz vykučované a na pálení prišlo ... Naší otcové nikedy nevidzeli, co sa včil deje:
Len mašiny, fabriky, pálenice, zeleznice. Šecko je presícené chudoby .... A potom nastali štajronti v Senici,
v Jesenákovském kaštíli. Tam bylo mnoho pánú. A moselo sa placit od prodaju, od mŕtvych kasic, aj šecky
porcie.―
„Léta Páne 1874, 5. a 6. októbra. Naší páni korlátskí, šeci grófy Aponi a Windischgrätz, aj nádaští (z
Nádašu) po barónovi Pongrác rečení, konali u nás v Hlubokém s našími občany po tri dni skrz komasáciu
s lúkama aj s pasinky, aj s horú. Vymerávali od Valchy nadole aţ po chotár. To mjeli ţidé v árende...―
„Léta Páne 1876 v mjesíci máji 1-ho byli u nás šecky Pasinky pomerané, od Beňového nadole, Lipovec
od spodku, Bahno hrubé, Val od chrasti, Malé Bahno, aj Trsteník, na dvoje Podflečky. Hlovek šecek ven
koncem. Šecko prestalo u nás, pasení jak hovězí statek, tak aj kone a ovce, kravy jalové, ušípané, naskrze šecko.
Poslední Svatodušnica byla u nás r. 1875.―
„Léta Páne 1876 28. novembra, za richtáre Jána Krištofa od cintera a staršího Jana Čobrdy a notára
Michala Luţu a úradú prodávali vŕby okolo pasinkú, keré byli posadené, nebyli obecní, ale mjel kaţdý svoju
lúku na Hlovku.―
„Léta Páne 1876 bylo votování na obecním domje medzi obojí stránkú: sedláci s chalupníkmi, o
takrečené pasinky, jak lúční, tak aj keré prináleţali k polu, Hlovek a Flečky, Malé a Hrubé Bahno. Chalupníci
chceli sa odtrhnút od Sedlákú, ale tahali lose na dve klase, od spodku jeden a jeden od Šalamúna a kopanicu
v lúkach, pri Ohákovej a od spodku nahore, od Šalamúna nadole k mostu, od Lipovca na vrch Bahna, nameral
nám v Šalamúne los 9 a v Bahne los 4.―

Vojnové nepokoje a ich sprievodné javy
Cez stáročia videli a zaţili viaceré vojnové ťaţenia aj Hlbočania, trebárs obec leţala trocha stranou hlavnej
cesty.
Odcitujem zase odborníka dr. inţ. Štefana Janšáka, ktorý v ţivotopise Štef. Fajnora, str. 10 – 11, opisuje
vojnové zápasy o tento kraj a vojnové ťaţenia cez toto územie. „Vojnové šťastie uhorských kráľov a českých
knieţat a kráľov postavilo viac razy obyvateľstvo pred alternatívu, na čiu stranu sa pridať. Rinčanie zbraní a
pokrik armád tiahnucich od Holiča cez Brezovú do Trenčína, inokedy od Vrboviec cez Branč a Jablonicu do
Trnavy, rušil po stáročia pokojných obyvateľov tohoto kraja. Turecké hordy z konca XVII. storočia šírili hrôzu
v Seničanoch, ktorým odvliekli majetky i kňaza Pilárika (r. 1663), Temné húštiny jablonických hvozdov
pochovali za jedinú noc mnoho slovanských tiel, stojacich r. 1704 v sluţbe Rákóczyho i cisára (31).― A potom
spomína revolučné roky 1848/9, o čom treba napísať osobitnú kapitolu.
Niektoré ťaţenia spomenieme radradom:
Prvé, uţ spomenuté, zápasy mocenské v X – XII. storočí, potom tatársky plen r. 1241, vojnová zráţka
českého kráľa Jána s vojskami Matúša Čáka r. 1315 pri Skalici. Roku 1423, 1428, 1432, 1440 a 1446 tiahli cez
kraj vojská husitské. Roku 1604 a 1605 tiahli na Moravu vojská Štefana Bocskaya, ktoré dobyli hrad Branč, ale
čoskoro odtiahli. Nasledovali vpády Turkov r. 1623, 1624 a 1663, ktorí mečom a ohňom pustošili obce tohoto
kraja, Sobotište, Senicu, Jablonicu, Myjavu, kde zajali do 300 osôb. Senického kňaza Pilárika vliekli Turci cez
Hlboké a Osuské do zajatia. On sám opisuje túto cestu do zajatia takto(Currus Jehovae Mirabilis, čiţe Divný
Povoz Boţí): (32).
„... Odjeli sme dost máličko
K Hlubokému: tu hned všecko
Mnoţstvo Tataru se sešlo.
Ó, preţalostné heslo!
Vedúc senické zajaté,
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Muţe, ţeny, panny hezké.
Posluchači svého Zprávce
plakali, já posluchače....
Prijdúc dále na Osuské,
Pole, bahna, járky úzké,
Padel se mnu do hlubiny
Kúň obtíţený břemeny...―
Pilárik v ďalšom opisuje turecký vpád a zajatie a ako Tatari – Turci ssajúce deti odtrhávali od matiek a
hádzali ich o zem a bez všetkého milosrdenstva roztrieskali na skalách, ţe je to hrozné i len pomyslieť na to, čo
Turci vyvádzali.
Roku 1672 25. aug., prišli do Senice cisárske vojská na čele s generálom Sporckom a Montecucolim,
odobrali chrám v Senici a na Turej Lúke (33), kde sa Turolúčania vzbúrili a zabili pronotára Bársoňa 14. júla
1672. 12 Turolúčanov obesili a do 250 kňazov zatvorili na Branči, 1674, 30. mája (34).
Ďalšie väčšie voj. ťaţenia a zráţky boli r. 1704 pri Jablonici, na mieste zvané „Políčko―, kde sa zrazili
vojská kurucké, Rákóczyho, s vojskami cisárskymi, ktorým velel generál Ričan. Na mieste je tu pochovaných
156 cisárskych vojakov. Aj Loštický to zaznamenal vo svojej rodinnej kronike: „ V Brezine zbil kuruc Ričana,
Nemca. Toho roku byla veliká zima, orechy pozábli a vtáci okny do staveňá létali.― V kuruckej vojne a pri
zráţke na Bielej hore obyvateľstvo ţe bolo viac na strane kurucov, Rákóczyho, a pomáhalo im. Nechalo prácu na
poli a kuruckým vojskám poţičalo i kosy a srpy. Od toho času sa vraj hovorí: „Kde máš kosu ?― – „Nevím, dal
som ju kurucovi.―
Obyvateľstvo videlo mnoţstvo vojska aj r. 1805, keď cez Bielu horu tiahli ruské vojská pod velením
generála Kutuzova. Mašírovali do Rakúska a Talijánska proti Napoleonovi. Bolo ich vraj do 37 000. Šli aj cez
Senicu, mali tábor v „kaplinskom poli―. Loštický tieţ o tom píše: „Šlo vojsko, takrečení kozáci. Bylo ich plné
izby nahnatých. Jak sedláci, tak aj chalupníci im aj kone schovávali. Kaţdý len kričal: „Daj klebo (chleba),
mamo, dám peníze.― A potom jak dostal chlapa, mosel ho vést, nech bylo kde chcelo.―
Revolučné nepokoje a boje r. 1848/1849 budú opísané osobitne.
Je pravdepodobné, ţe niektorí Hlbočania ako vojaci boli aj vo vojne proti Talijánsku r. 1859. Boli v
„Majlonte― (Miláne).
Potom videla Senica vojsko aţ r. 1866, keď sem dotiahli Prajzi, čiţe Prusy. Bolo ich 12 tisíc. V Senici
boli pouličné boje a tieţ pri Nádaší, kde sú pochovaní vojaci na vrchu (je tam veľký kríţ postavený).
O vojne „s Prajzi― si Loštický zaznamenal: „Roku 1866 byl velký nepokoj ... mnoho vojska mašírovalo,
koníkú, našú stranú. U nás, v Senici byli dvakrát. Šecko platili. Nikedy za mého ţivota (mal vtedy L. 54 rokov)
nevidel sem tolko konónú, chlapú. U nás v Hlubokém byli hrubé strachy. Na dedinách, aj na hradskej, aj v Senici
si varili na rynku. Kone mjeli pri kolíčkoch pouvazované, a byli protáhnutí aţ po hlubockú cestu. Brali v poli
snopy reţné, ţitné, hrsci jačmeňa koňom svojim. A nikdo sa nemohel brániť. To bylo 17-ho júliusa 1866. – Tedy
také reči stáli, ţe Prajzi berú mladých ludí, aj dívky alebo paňe. To byli strachy! Utekali po horách a po lesoch aj
Jabloničané, Seničané, Rybčané, aj se statky. Lidé u nás šecko zakopávali a skovávali do obilných jam: šaty,
peníze, masné, múku, zboţí, kto mjel, a tak šecko. Búh od nás odvrátlil tú noc na osemnástý július k Vídni ... a
tá reč prišla v nic. Já sem ani nezakopával, ani neskovával.―
O okupácii Bosny a Hercegoviny r. 1878 Loštický napísal: „Léta Páne 1878 v auguste s naším císarem
sa nepokoj v Bosni anebo Montogriny (Montenegro – Černá hora)., kerú si náš císar mosel vybojovat, co mu
ruský cár zanechal anebo daroval. To on mosel vybojovať se svojím vojskem. A tak do tej Bosne šli lidé aj se
svýma vozama a s koňma z dedín okolo nás do Vídňa, kde byli prohlédnutí: vúz, kone aj chlap forman. Dostal
na deň 6 zlatých, chlap 80 grajcarú, ale voják byl ostrihaný a oblečený. Tam mordovali a vraţdili tí psohlavci,
uši odrezovali za ţiva a jinší zlé provozovali, mnohé zlé vjeci...―
„Léta Páne 1878 , posledního októbra a prvního a druhého novembra prichádzali vojáci domu
z Dalmácie a Bosne. Moseli jít prez more: dva Šulových chlapci, Pavel a Ján, dva bratri, potom prední Jan
Kubíček, Jan Ţák, Ján Petráš Majdlena, Jan Čobrda, Ka ... Jan Šajánek Gr...Ján Čobrda na Štefanovém, Pavel
Filípek Chovanec, Pavel Vávrík, Jan Benda, aj ten nemocný prišel domu ke svojim milým rodičom a jeho
manţelce, ale zemrel 10. novembra, samí vijáci ho nésli. Pohreb mjel za pána farára Hurbana a za rechtora,
váţeného muţa Daniela Kopu.―
Medzi tým si Loštický zaznamenal aj iné udalosti, z predošlých časov: „Roku Páne 1830 chytali na
vojnu. To bylo lidem k divu. Jak najvječšího áreštanta dávali pochytaných do pút a tak ich vozili štyrma koňma
k odbíráňú (k asentírke) do Senice .... ale len chudobných a sluţebných pacholkú. To bylo pred Vánoci, a zima
byla ukrutná. Aj mojeho bratra chytili. Ten byl odzáblý na nohy. Chytili ho u Čobrdu predních, richtár Jan
Koprla...―
„Roku 1892, 7. septembra, prišlo k nám mnoho vojska na manébre, byli v hlubockém chotári 12 dní. U
nás v Hlubokém byli jágri, v Senici, Čáčove a v Sotinej koníci a kanonýri. Tak ich išlo se šeckých stran ... a
predsa sa im hlubocký chotár najlepší lúbil, aj dzedzina, aj šecek porádek, aj tým oficírom, lebo tu mjeli
pokoj....―
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P a v e l L o š t i c k ý , st., kronikár H l b o k é h o.
Narodil sa v Hlbokom r. 1812 (umrel 7. dec. 1878)
Bol nemajetným chalupníkom. Zastával sluţbu hrobára.
Po jeho smrti pokračoval v písaní kroniky jeho syn, Pavel L o š t i c k ý , ml. (od 11. mája 1879), ktorý
sa narodil r. 1846 a umrel v auguste 1917 vo veku 71 rokov. Jeho manţelka bola Alţbeta rod. M a s r n o v á .
Mali dcéru Annu, vydatú za Pavlom K a š č á k o m . – Vnučka Anna vydala sa za Č o b r d u .
Za dlhé roky zastával sluţbu obecného sluhu, čiţe kišbíra. Mal denne prístup do kancelárie obecného
domu, denne sa stýkal s notárom, richtárom, a tak sa všeličo dozvedel aj o tom, ako páni zmýšľajú o Hurbanovi.
Takého tajné zprávy potom donášal Hurbanovi. (Na svadbách býval starým svatom). Býval v dome č. 48.
Výčiny Turkov na západnom Slovensku
(Úryvok z nemeckej, tzv. spoločnej habánskej kroniky „Geschicht – Buch der Hütterischen Brüder― vedenej
postupne niekoľkými predstavenými habánskeho spoločenstva na Morave i na Slovensku v r. 1547 – 1565) vyd.
R. Wolkan vo Viedni r. 1923).
„Keď r. 1623 v mesiacoch októbri a novembri cisárske i bethlenovské vojská tiahli v Uhorsku
nepriateľsky proti sebe, postihlo to okrem naších krajanov v tejto krajine neobyčajne tvrdo aj nás a niekoľko
naších dvorov a domcov, ktoré sme v tom čase obývali, cudzí vojaci spálili alebo vyrabovali ...― Dňa 21.
októbra 1623 predpoludním o 10. hodine stala sa v našom spoločenstve nešťastná a veľmi smutná príhoda.
Nakoľko veľké mnoţstvo Turkov a Tatárov tiahlo v ten deň z Holiča do Senice a Skalice, opustili sme náš
spoločný dom v Sobotišti a ušli sme so všetkými ľuďmi, deťmi, starými i chorými na horu pod zámok Branč,
kde bolo ako-tak prichystaných niekoľko chatrčí pre ľudí a dobytok. Všetky chatrče sme stratili vinou
nedbanlivého suseda zo Sobotišťa, Urbana Jorga, ktorý si svoju chatrč postavil z vonkajšej strany plota blízko
našich. Pre jeho nedbanlivosť vznikol v jeho chatrči poţiar, ktorý zachvátil a zničil zakrátko aj naše, čím
spôsobil nášmu spoločenstvu škodu nielen tým, ţe sme stratili veľa vecí, ako súkno, plátno, vlnu, soľ, masť a iné
drahé tovary, hodné niekoľko tisíc zlatých, ale v plameňoch zahynulo aj tridsaťjeden osôb z našich ľudí, pretoţe
pre veľký oheň a zúrivý vietor nedalo sa nič zachrániť, ani nikomu pomôcť. Za štvrť hodiny bolo všetko v ohni,
zväčša uţ aj zhorelo. Túto presmutnú udalosť, ktorá sa predtým v obci nikdy nestala, odporúčame Pánu na nebi,
ktorý vie potešiť duše zboţných.―
„Spomínaného dňa 21. októbra za prechodu tureckého vojska spálili Turci a Tatári náš spoločný dvor
v Senici, obývaný našími ľuďmi... (v ďalšom opisuje škodu, ktorú utrpeli v Gbeloch, vyrabovali spoločný dom
v obci Sv. Ján a v Brodskom, takţe sa na veľkú škodu spoločentva všetko premenilo na popol).―
„Dňa 1. novembra na deň Všechsvätých ... prišiel veľký húf Turkov a Tatárov do Sobotišťa a napriek
všetkým preukazovaným sluţbám sa pokúšal vniknúť do nášho domu. Jazdil na koňoch so surovým a príšerným
revom bezmála dve hodiny okolo domu a podpálil neďaleko leţiacu obec a olúpil aj naších ľudí, ktorí zo strachu
pred ohňom ušli hore potokom do susednej záhrady. Odvliekli dve dievčatá okolo štrnásť rokov, o ktorých sme
viac nepočuli, a zobrali aj tri kone. Povstal veľký strach a hrôza a bolo počuť zúfalý krik, plač a nárek mladých a
starých ... Na 4. deň mesiaca novembra počas obliehania Hodonína postihlo naších ľudí v obci Sv. Ján najväčšie
nešťastie, pretoţe ich v lesnom tábore, kde dúfali, ţe sú pred Turkami v bezpečí, prepadol nečakane húf Turkov
a Tatárov, ktorý ich nielen olúpil, ale na najväčší ţiaľ aj odvliekol spomedzi nich dvadsaťšesť osôb do biedneho
zajatia.―

Spustošenia západného Slovenska Turkami r. 1663
(Latinský originál anonymnej kroniky pod názvom „ Descriptio Tartaricae depopulationis in anno 1663―
zachoval sa v archíve rodiny Rakovský, je v Štátnom ústrednom archíve v Bratislave).
„...Ale 16. septembra (1663) tí istí Turci znova prešli cez Váh ... do Vrbového. Z priľahlých obcí uvrhli do
zajatia vyše 100 ľudí. Časť prepadla cez Bielu Horu moravské markgrófstvo a druhá časť zamierila na Branč
a obec Myjavu ... V tom čase Turci ohňom a mečom pustošili Moravu .. pri druhom vpáde na Moravu
podpálili mestá Pezinok a Sv. Jur a okolité obce a vyplienili ich ... ba dokonca aj v sadoch Bratislavy
zanechali mnoţstvo povraţdených tiel ...―
Pustošenie Turkov a vyplienenie habánskych dvorov r. 1663
(Úryvok z nemeckej tzv. spoločnej habánskej kroniky „Geschicht – Buch der Hutterischen Brűder―)
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„ ... Dňa 2. septembra vpadli s lúpením a vraţdením do Hlohovca ... Nedá sa opísať koľko hrôz, strachu,
ţalosti, náreku, útekov, biedy a aj smrti zapríčinil vpád Tatárov ... Z diaľky nebolo vidieť nič, iba samé
poţiare. Vraţední zlosynovia obsypali celú zem popolom a pomáčali krvou, povraţdili starých muţov i
mládencov, deti pohlušili tým, ţe ich hádzali o múry, poznásilňovali panny i vydaté ţeny a odvádzali ich vo
veľkom počte do zajatia celkom nahé, hádţuc ich za seba na kone, pričom ich vliekli veľmi ďaleko, ak im v
tom náhodou niekto nezabránil. Okrem toho odvliekli iným spôsobom veľa tisíc kresťanských osôb z ich
rodnej zeme do otroctva...―
„...Dňa 3. septembra Turci a Tatári náhle o 11. hodine prepadli Dechtice. Z nášho spoločenstva pobili
alebo odvliekli muţov a ţeny, mládencov a panny v počte tridsaťpäť ľudí ... Ich obydlia zapálili, takţe v nich
zhorelo nielen všetko zariadenie, ale aj obilie ... Ostatné obilie zničili na poli. Ulúpili a odvliekli aj všetok
dobytok, stodvadsaťpäť kusov roţného statku, dvestopäťdesiat oviec, štyriddsaťpäť ošípaných a šesť koní. Časť
z toho zhabali cisárski Chorvati, ostatné v tejto jeseni Turci ...―
„Aj ostatné obyvateľstvo patriace k hradu Dobrá Voda trpelo strachom a biedou. V tom čase umrelo na
hrade od biedy osemnásť osôb, starých i mladých. Čoskoro aj nás zimné mrazy vyhnali zo zámku a prinútili sa
uchýliť do zvyšujúcich chatrčí a spálenísk. Tam sme znovu cez zimu trpeli vinou potulujúcich sa hajdúchov a
husárov veľa biedy, strachu, lúpeţí ...―
„... Tak isto vodilo sa v spomenutý deň (3. sept.) aj nášmu spoločenstvu v Košolnej, kde Turci a Tatári
prepadli náš dvor medzi 10. a 11. hodinou. Ľudia z domov začali utekať k rybníku ... tak padlo do rúk
pohanských tyranov za štvrť hodiny štyridsaťšesť osôb, ktoré buď povraţdili alebo odvliekli do zajatia aj so
statkom, ulúpeným zo dvora, osem koní, dvadsaťštyri kusov hovädzieho dobytka, štyristopäťdesiat oviec, aj iné
cenné zariadenie, omlátené obilie na povalách a sýpkach a čo Turci nevládali odniesť, 6. sept. spálili aj s celým
dvorom. Tým bol náš dvor v Košolnej úplne zničený ... Pozostalí ľudia museli biedne ţiť cez celý rok a niekoľko
týţdňov úboho ţivoriť ako utečenci na zámku Červený Kameň... .... Potom nepriateľ vpadol aj do nášho
spoločného domu v obci Částkovce, odkiaľ odvliekol všetko, dobytok, kone a ostatné. Skalicu, aţ po rieku
Moravu pálil a ničil všetko ... Následkom čoho postihla ľud strašná hrôza a bieda, aj naše domy a dvory,
predovšetkým v Sobotišti, v Brodskom a Sv. Jáne ... Dňa 4. septembra vpadol ... a chytil sedemnásť ľudí,
z ktorých niekoľko pobil, iných odvliekol ... Toho istého dňa prepadol aj náš dom v Brodskom, ktorý tieţ
vyplienil a potom prešiel na Lanţhot na Moravu a potom robil výpady aţ po Slavkov. –4. septembra vpadol do
nášho dvora vo V. Levároch. Niektorí ušli do Plaveckého Podhradia ... ostatní do Šaštína, na Branč ... kam
prišli na mnohých vozoch a so svojimi vecami ... a to všetko im tam zhorelo, v Sobotišti. ... A 5. sept. iný oddiel
Turkov vpadol do Sobotišťa, vypálil stodolu a potom celý dvor, takţe neostala celá ani jedna budova. V sýpke a
v mlyne bolo zničené veľa obilia, múka, potraviny, vlna, súkno, plátno, bielizeň ... ....6. sept. vracali sa Turci od
Slavkova a vtrhli do nášho domu vo Sv. Jáne, kde zobrali všetko, popálili a odvliekli ľudí ... 5. okt. vpadli Turci
do nášho dvora v Soblahove, lúpili, vraţdili―.

Ţivelné pohromy, poţiare, povodne
Od začiatku vzniku osady v XIII. storočí zastihlo obyvateľstvo obce iste nemálo všelijakých nešťastných
príbehov, menovite poţiarov, no i zátop, mrazov, potom epidemických chorôb, cholerí, tzv. morových rán.
Kaţdé i sebamenšie vzplanutie ohňa, menovite v noci a v čase vetra, vyvolával v obci strach a hrôzu, veď
ohrozený bol celý majetok obyvateľstva, najmä drevené, slamou kryté chalupy a všetko, čo v nich bolo, i
dobytok. Najkatastrofálnejší poţiar zasiahol obec 17. sept. 1863, o čom bude osobitná stať.
O prvom väčšom ohni dozvedáme sa aţ z kroniky Pavla Loštického: bol r. 1789. Cez jedno storočie
bolo v obci do 20 väčších – menších poţiarov. – Podľa kroniky Loštického: „Léta Páne 1789 vyhorel ten konec
od Valku aţ po Ondru Broţka, v tem konci od Mlák, od Senice.―
„Léta Páne 1793 vyhoral ten konec od Chovancú aţ po Broţka v konci, ale mnoho domú nezhoralo. „
V ten čas― ,píše L., „bylo lidem dobre poţívati laciné čase. Toho času bylo stríbrných penez, aj červených. Tedy
toláre čítali naší otcové. Nadty byli aj cedulky, kerá platila 60 grajcarú. Šajny byli dvacátníky, které platili po 50
grajcarú a byli aj desítníky, které platili polovicu, 25 gr.―
„Léta Páne 1810 uderil hrom do Sedláčkových voza alebo do Zálešákových, podla Kovárú zadních, pod
cestú. Zanedlúho uderil hrom do komína na Jurovu Šajánkovu stodolu, pod cestú.―
„Léta Páne 1829 byl oheň v Hlubokém, v tú noc pred Ukáčem – Lukášem, o púl noci, od kováča
Švančaríka na vŕšku. Zhorelo od Dobiáša aţ po Pavla Machu na hrubém domě a druhá strana, jak je malý rádek.
od Martina Ondrčky aţ po Pavla Samka a od Krištofa ševca aţ po Čobrdu nadjárkem. Zhorelo 18 domú a 13
stodol. Vnútri zhorelo Pisklovúm Osušákovúm a starej pani rechtorce. Bylo to za richtára Jana Rapavého.―
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„Léta Páne 1838 vyšel oheň od ţida na panském šenku, Fiksla Ferenca, z komína. Zhorelo od Belana aţ
po Jana Machu na hrubém dome. Tu sa šecky ohne pretŕhajú. Zhorelo 40 domú. To bylo za richtára Pavla
Knotka prostredního a Martina Myjavca hoštáckého.―
„Léta Páne 1853 strhel sa oheň u Pavla Války. Bylo to podloţené v stodole. Zhorelo 15 domú od Jána
Milu aţ po kováča Vŕškového (Švančaríka), aj Dobiáš a jedna stodola. To bylo v mesíci júni.―
„Léta Páne 1857 strhel sa zas oheň u Pavla Krištofa šefca v hoštákoch. Bylo podloţené v stodole.
Potom zhoreli do konca, kde nebylo pamatníka, aby tam v konci horalo.―
„Léta Páne 1865, dne 15. decembra, strhel sa oheň na druhej strane. Bylo podloţené v stodole
Štefanovej Zálešákovej, Sedláčkovej, na ten čas byvším richtárem. Bylo to z nedele na pondeli, ale na šestú
hodinu, o sobotišťském jarmaku mikulášském. Zhorelo 26 stodol.―
„Léta Páne 1868 stalo sa neštestí o púl noci, od dvanástej hodiny, ze štvrtka na pátek tú noc. Chytili sa
stodoly od Bendy nadole po Krištofa Martina na rohu. Zhorelo ich 12. Je povidané na Mačtovú. Ţe bylo
podloţené v Jurovéj stodole, kde je Jan Filípek Dzuránek.―
„Léta Páne 1871, 20. apríla, strhel sa u nás oheň v Jana Jurču na Tehoňovém, podľa Šmida Dobiáša.
Tam bylo podloţené. Zhoreli 4 domy: Jurča, Piskla, Kuchta, obecní pastýrňa a Pavel Jurek na vŕšku, po
kováčoch. Bylo to za richtára Pavla Pisklu na Ondrčkovém, starším byl Jan Ţák a notárem Michal Luţa.―
„Léta Páne 1877, 10. mája, hneď po púlnoci o druhej hodine, strhel sa oheň u Jana Mile na druhej
strane, aţ horal on a Pavel Dvorský, podľa. Zhoreli dva domy.―
„Léta Páne 1878, dňa 29. marca, stalo sa to u cigáňa. Chytila sa búda, začalo sa kúriť. V ten čas išel
Martin Holý anebo Tomáš po druhej strane, a tak začal kričat. Hned sa lid zbehel a oheň udusili.―
„Léta Páne 1879 vyšel oheň od Pavla Štrby stodoly. Zhorela len samotná malá šopa Pavla Filípka pri
ulici. To sa stalo na Boţí Telo, o púl noci."
„Léta Páne 1880 vyšel oheň od Jana Mile zadního, horního, 17. júliusa, o 4 hodine odpoledňa. Šeci ľudé
byli v poli. Já sem tedy robil u Samka Grába. Zhorelo 17 domú―.
„Léta Páne 1885 strhel sa oheň dňa 3. júna o jednej hodine po púl noci. Bylo podloţené v Rapavých
stodole. Ale to byl divný oheň. Tá zhorala (stodola) po púl noci a Liškova, susedova, aţ ráno o 6. hodine. To ţe
zapálil Liška.―
„Léta Páne 1886 vypukel oheň u Martina Valku za stodolú z kozla slámy. Zhorelo 20 stodol, od Kunova
na tej strane. Potom ohni hned 7. októbra zas dosik zapálil seník Janovi Zálešákovi. Nemjel asekurované. A
potom byl oheň u Martina Ţáka syna, podloţil, stodolu a tak zhoreli tri, 10. novembra.―
„Léta Páne 1887 vypukel oheň z Jana Bartoňa stodoly. Zhorelo 7 stodol. To sa strhlo 11. septembra.―
„Léta Páne 1898 strhel sa oheň u Pavla Mačty v járku. Zhoreli štyri sedliská, Valkovej babe. To sa stalo
po púl noci, dňa 8. júli, z pátku na sobotu.―
„Léta Páne 1901 vypukel oheň v Janovej Ţákovej – co mu ríkajú Ţúchar Suchar dole. To sa stalo 27.
júna.―
„Léta Páne 1904 sthel sa oheň pri fári, u Jana Ţáka, co mu ríkajú Ţuchari. To sa povidalo na teho
malého chlapca teho Ţáka, ţe ho videli odtád jít. Zhoreli 4 domy a 5 zadkú (Janovi Šulovi zadek a hríbja, tým
Ţákom zadek, Petrášce Majdlence 2 domy, Chropovskému zadek, Čobrdovi ... Valkovi Martónovi zadek,
Čobrdovi biblistovi zadek, Juríčce nadlavkú dum aj maštale, kde sa potom oheň pretrhel...―
„Léta Páne 1905 vypukel oheň u Pavla Čobrdy za humny. Zhoreli tri staveňá. To bylo 27. septembra
prededňem, o púl tretí ...―
„Roku Páne 1906 sa strhel oheň. Chytili sa kozly slámené, aj jatelinové Ţákom v konci, Janovi aj
Pavlovi a jejich bratrancom Juríkom. To sa stalo 17.-ho prededňem o 4. hodine.―
„Léta Páne 1908 vypukel oheň. Chytila sa stodola Pavla Čobrdy za humny. co mjel po Mačtovi ţenu.
Zhorelo tých sedem stodol od Malovíka po Výhom šecky, Pisklova od kolečka ostala. To sa strhlo na poledne o
púl jednej hod. 10. septembra. Zhorelo 16 ...―
„Léta Páne 1909 vypukel oheň u Martina Koprlu. Chytil sa mu seník pri stodolách za humny, 18. apr. o
4. hod. ráno.―
„Osobitná príhoda. Za učitela Jána Martešíka ml. (r. 1852 – 1878) chytili sa v komíne školy sadze.
Manţelka sa preľakla, vbehla do učebne a zakričala na manţela: „Janko, deti horá, sadze ven!― Chcela povedať,
aby deti pustil ven.
Asekurácia nastala aţ po r. 1885, no aj potom boli domy a stodoly zväčša nepoistené. Čo je
najsmutnejšie, väčšina poţiarov nevznikla z neopatrnosti, ale z podpalačstvom, z pomsty, ba boli i prípady
pyromaniactva (boli takí, čo sa radi pozerali na oheň, horiace domy a stodoly). Museli byť vtedy niektorí ľudia
zvrhlí a pomstychtiví, keď sa dopúšťali podpalačstva, ohroţujúc celú obec.
Noční hlásníci a vartáši spievali tú známú pieseň: „Opatrujte v dome oheň, aby nebyl lidu škoden,
ostávajte s Pánem Bohem... !―
Hasičskú striekačku si zadováţila obec aţ neskoršie. Bola v hasičskej komore (dali ju pod škridlicu 2.
júna 1878). Stála blízko jarka, pri obecnom dome, naproti škole (Hasičský spolek bol zaloţený aţ r. 1913, o
ktorom bola zpráva v Slovenskom denníku r. 1914, v č. 24.
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Najväčší, katastrofálny poţiar, ktorý zasiahol celú obec, bol 17. septembra 1863. Rozpísali sa o
ňom aj noviny, Pešťbudínske Vedomosti (1863 č. 76).
Hurban hneď naprísal zprávu a výzvu o pomoc:
„V o l á n í o p o m o c !
H l u b o k é ľahlo popolom. Dňa 17. septembra o 12. hodine poludňajšej sňal sa oheň na viac miestach. Ako
sa zdá, bol podloţený diabolskou rukou. Vo dvoch hodinách nesostalo zo 142 čísiel len 28 ochránených
milosťou Boţou. Veľa rodinám len chrám Boţí dáva útulok. Ich domy a náradia, odev, peniaze, pohltil
plameňov strašný poţiar. Vyzývame kresťanské srdcia, aby dali sa pohnúť naším velikým nešťastím a pre
milosrdenstvo Boţie prispeli nám svojou pomocou. Podpísaný prijímam a zjavne pojisťovať a účty skladať
bude zo všetkých milodarov s udaním mena dárcu, i mena toho, ktorému sa podpora udelí. Milostivý Boh
nech ráčí ochraňovať dediny, mestečká a mestá naše! - Dané v Hlubokém, dňa 18. septembra 1863, Dr. J. M.
Hurban, ev. farár hlubocký.―
Čo napísal o poţiari Loštický ?
„Léta Páne 1863, sedemnástého septembra, dopustil Pán veliký na nás trest a pokutu za naše hríchy a
prohrešení. Strhel sa totiţto oheň, ve štvrtek napoledně, ve stodole anebo pri ní v drvách (v dreve) zaloţený u
Pavla a Juru Sedláčka pokonci, u Holického na zadku. Zhorela potom celá strana od Pavla Kubíčka z Mlák aţ po
Pavla Šajánka na konci, kostelníka na ten čas, aj se stodolama, jakých nebylo památníka 114 rokú. U nás takých
stodol nebude nikdy.―(Veľký poţiar bol v Hlbokom r. 1749, pravdepodobne, keďţe Loštický tvrdí, ţe taký
poţiar, ako r. 1863, nebol 114 rokov). „A potom zhorel aj druhý aj tretí rádek ok Janka Kysela aţ po Jana
Rapavého, a od Miče Pavla aţ po Dzuránkovä a Sobotovu stodolu. To všecko na prach a popel obráceno jest. Aj
ten kameň horal aţ do potoka, i kaţdý zakopaný kol, aj strom, bars jak vysoký a tlustý, aj ten konec aţ po Jurču
mladého Jana na Ohákovém zhorel. Zhorelo šecko se stodolama spolu 280 domú a stodol. Vňútri zhoralo do
gruntu a v popel 27 domú, tak co nic neostalo. ani na sebja nemjel co si dat ve svátek. Celkom nahí ostali jední
lidé. To bylo strach a hrúza. V ten čas sa upálila Anna Juríčka hoštácka, aţ z teho zemrela, od tej rany. Kričala o
pomoc, ale nemohel ţádný pristúpit, aţ bylo šecko pohorané. – Ošípaných, mnoho husí, slepíc drobných statkú,
Janovi Valentovi vňútri, Vítkovi, Morávkovi Loštickému Pavlovi, Martinovi Loštickému, Štefkovi, Morávkovi,
Pavlovi Sedláčkovi hoštáckým, Morávkovým z Martišového, Blanárce, Hámešce, Sedláčkovi, Mačtovi,
Martinovi Morávkovi švagrovi ...―
Výsledky zbierky zverejňované boli v Pešťbudínských Vedomosťach (1863, č. 81) a v Cirkevných
listoch (1864, str. 268) a aj mená tých Hlbočanov, ktorí podporu dostali. Najviac peňazí nazbieral Hurban u
svojich priateľov v Nemecku.
Väčšími sumami prispeli:
Jeho Veličenstvo Císar Pán
1000 Zl
Jeho Svetlost kníţe Windischgrätz
300 „
Jeho Osvícenosti grófy Aponyi
200 „
Dr. Weber od Lutheránu bavorských
914.33
Jeho Velkomoţnost von Wick v luteránskych církvach meckelburských 856,80
Tentýţ od poboţné pani Meckelnburgu
247,50
J. Osvícenosz Barón Malem od luther. kláštera v Dobrotíne
165,-Zbierka uverejnená v Peštbud. Vedomost.
303,75
Pán Direktor Dieckmann v Stade
200,-Ústav G. A. v Lipsku u Kőthen
413,54
Hurban nazbieral spolu do 6000 zlatých. Okrem toho mu poslali z Greizu aj staré šatstvo. – Podpora
bola udelená 184 poškodencom, medzi nimi sú aj dvaja ţidia, Gráb a Friedenfeld. Niečo bolo pouţité aj na
kostolné a školské potreby. Došlo mnoho darov aj v naturáliách, obilí, slame, chlebe, mäse. Staroturanci poslali
15 meričiek raţi, ktorá 30 najnúdznejším bola rozdelená. Dostali podporu aj sluţobní chlapci, paholci a slúţky.
Okrem častých poţiarov bývali v Hlbokom aj zátopy, povodne a podobné prírodné pohromy. Obec
síce neleţí pri väčšej vode, no počas prudkých daţďov, keď sa mnoho vody spustí zo svahov a záhumeníc do
výmoľovitého jarka, vtedy vody pretekali aj ponad most v strede obce a zaplavili dolnú časť obce poniţe obce,
kapustniská a konopiská v Lúčkach. Na lúkach zase vylievala sa riečka Myjava.
Loštický si niektoré prípady záplav zaznamenal, no nielen tie, ktoré videl a zaţil, ale aj staršie, o
ktorých počul.
„Roku 1731, dňa 19. júliusa prišla u nás povodeň veliká z prívalu. Utopil sa Ján Belajka, Ondry Belajky
syn.―
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„Roku 1839 dňe 29. augusta zase prišla povodeň z prívalu. Utopili sa štyri osoby: manţelka Ondry
Krištofa, Kristína, so svojou dcérou Dorou, ktorá byla vdána za Pavlem Belajkem, aj s vnukem od tej dcéry,
Ondry, tojest synem Pavla Belajky, Johan, v rokoch 6-ti najmenší, aj nájemnica, dívka sluţebná, ale o tem neni
známe, jak sa tá panna menovala, to ví Pán.―
„Léta Páne 1813 prišla povodeň u nás. V Jablonici jest na grófském kaštíli vymerané, pokud voda
dočahovala. Ľud kričal naretu, nebo od Hradišťa nésla voda mnoho rádu a brala domy. Ponachádzali sa tu truhly,
stolice, galaty sádla, medu, statku hovjezího, ušípaných. To bylo v júli.―
„Martin Valka jak šel z jarmaku, utopil sa na Slaných lávce (poniţe Prítrţe) léta Páne 1824. Našli ho na
Osuském, a tam ho aj pochovali pán farár Semian v nedelu šestú po Sv. Trojici, ale len k cinteru do príkopy.―
„Léta Páne 1837, včas ţní, utopil sa Pavlovi Vrbovčákovi syn, jménem Jan ... u pani Jánošíčky, kde byl
ve výţinku. Jak sa kúpal na čáčovských lúkách. Pochovali ho v Čáčove 16. júliusa.―
„Ješte neni památníka u nás, aby mrtvé telo neslo sa do cintera dvorem Juru Ţáka, mladého, za humna,
jak Kristínu Valkovú prední, Jana Valky manţelku, Jana Šully kasíra dcéru, 21. marca 1876. A potom aj Martina
Sedláčka z Búranového zas tady nésli do cintera Ţákových dvorem pro také trasoviska (močariny) od Ţákových
studne. To bylo aţ po Martina Chovanca Filípka a Pavla Ţáka. Sedláčka nésli 27. marca, na sedmý den po
Valkovej...―
„Léta Páne 1876 moseli obilé z jam táhat ven. Studne byli plné, co mohel rukama dočáhnút do puténky.
Ludé sušili obilé na peci, na húrách, na slunku ...―
„Léta Páne 1880 dopustil Búh nebeský na nás lidi trest. Prišli také pŕšky, na začátku mája, ţe sa voda
léla širinú dole lúkama, a potom prišel mráz. Lidé boţinkali. Nebylo ţádných zárobkú, ani tovarychú. Kto mjel,
nechcel poščat nic. Byl by rád nekdo aj kus role popustil, ale tej nikdo nechcel, lebo ani role sa nevyplácali. Ale
to bylo bohuţel tak, ţe Búh nebeský tresce, a preca sa ţádný polepšit nechce...―
Pravdepodobne aj r. 1900 bolo na lúkach mnoho vody. Loštický zaznamenal aj to nešťastie, čo sa stalo
pri ţelezničnej trati pri Čáčove. „Léta Páne pretrhal sa štreka na stanici pri Čáčove, tojest zeleznica. Tak porád
padel naprv donf (dampf – lokomotíva – rušeň) do vody, potom za ním jeden vagón, aj druhý. Mašinista byl
šikovný, skočil do vody a vyplával, ale hajcer (kurič) sa utopil, aj co byli v tých vagónoch lidé, tí sa pomárnili.
To sa stalo 7-ho apr.―
Dodatok:
O poţiari 17. júla 1880, o ktorom sa zmienil Loštický vo svojej kronike, bola uverejnená správa v Národných
novinách, 22. júla 1880, v č. 85. Dopisovateľ – pod menom „Sylvestrov― sťaţuje sa na obecné
predstavenstvo, ţe obec posiaľ nezakúpila potrebné hasiace nástroje (ako sú rebríky, háky, väčšie a menšíe
nádoby na vodu a menovite, ţe obec nemá strekáča – striekačky hasičskej. – Zo 17 pohorelých zväčša
chudobných hoštáčanov poistení boli u banky „Slávia― len štyria.
Kedy bol zriadený v Hlbokom hasičský spolok, niet o tom záznam. No pozdejšie bola pri jarku, oproti
škole, v r. 1878 hasičská komora a v nej hasičská striekačka, aj uniformy a ochranné helmy – čáka pre
dobrovoľných hasičov (dom pod škridlou).
Morové rany, cholery, pády dobytka
Priebehom stáročí bolo ich zaiste dosť, no my vieme len o tých, ktoré zaznamenal Hurban a Loštický. O
cholere je prvý záznam z r. 1831.
Loštický: „ Potom prišla kolera od Boha. Léta Páne 1831 trest a morová rana na lid, na najlepších
chlapú a ţeny. Taká strašlivá nemoc kŕčová, lidé zemírali ... jak spodkem, tak vrchem, vracaním, hned hynuli.
Nosili ich ke kostelu po dvanásti i po šestnásti, a potom naráz do cintera. Ani jich nemjel do nésti. Starú
Zelenáčku spátky nésli z cintera mrtvú a uţ byla v hrobe spuštená, mosel jú vytáhnút ven, a vnuk ju vzal domu.
To byl hrích. Zemrelo ich od týdňa 31 a za pár týdňúm, to jest za tri týdne 140. – To urobil Martin Ţák tej
Zelenáčce, za richtára Rapavého.―
Hurban v Historii církve a chrámu v Hlubokém píše, ţe tejto cholere za obeť padol aj farár Tomáš
Matej Semian, 25. aug. 1831. Bol medzi prvými 137 osobami, ktoré cholera zachvátila vo dvoch mesiacoch.
Ďalšia epidémia (chytľavá choroba) bola r. 1866. Loštický o nej píše: „Búh navštívil lid svúj takrečenú
cholerú po celém okršleku sveta, po všech mestách a dedinách prešla rana morová, velice ostrá a náhlá je to
smrt, ukrutná. Jedni silní hned padli, druhí do troch dní, tretí trvali aj dva týdne a do troch dní vychádzali. Najvíc
ţenské pohlaví z toho vyšlo. To všecko bylo rízením Boţím, za pána farára Hurbana. Tu nám slúţíli
dvojictihodný pán farár čáčovský, Rutkay, aj spoveď odbavovali nemocným. Aj Pavel Čobrda, náš študent,
pochovával mrtvé duše. Našeho pastýra doma nebylo, chodili po povinnosti. Zemrelo do šedesát lidí v tých
dňoch. To bylo za richtára Jany Čobrdy na Šajánkovém. V tem roku bylo mnoho proměn. Tá cholera vypukla
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27. augusta. V Krištofovém domje Jurovém zemrela synovi manţelka, rozena Rapáčka z Čáčova, potom její
matka, potom starý Jura, tré z domu, potom mladá Šmidka, aj on Pavel Šmid.―
V tom roku 1866 boli aj osýpky. „Léta Páne 1866 dopustil Búh nebeský nemoc ukrutnú na lid, a to na
lidi v nejpeknejším veku mladém. Jak mládenci, tak i panny, i malé dítky umírali na osýpky. Je to hrozná nemoc
a strašlivá, obraz špatný na tvárách: jedna kúra dubová, v jeden kvas obrátená. Jedni v ní mreli, druhí ostali pri
ţivote. Ta nemoc uţ trvá 3 mesíce, ve februári, v brezni, v dubni. Za mojích let nebylo počut, aby matka mosela
dat svému decku osýpky štípit pred deseti lety. Mnoho všelijakých promen nastalo do r. 1866.―
„Léta Páne 1863 v mesíci breznu započal ukrutný pád dobytka hovezího, trval do ţní. Pri dolném mlyne
byli kopané šachty, do vápna ich hádzali, vyše 100 kusú bylo zakopané. A r. 1869 v mesíci júniusi začali ošípané
padat, aj pád hovjezího dobytka byl, pod pastýrem Janem Krištofem, který pásal stádečko v bori.―
„Počul sem od starých lidí, ţe Léta Páne 1776 dopustil v jarním časi takrečené k o b y l k y, najvíc ich
bylo v poli od Osuského. Zjedli všetcko po zemi a byli tak hrubé, jak vrabčatá naspúsob ...―
V časopise „O b z o r―, ktoré redigoval skalický farár Lichard, bola správa, ţe r. 1866, 1. dec. ráno o
9. hodine, bolo v malokarpatskej oblasti zemetrasenie. A potom bolo aj roku 1869, 12 decembra o 12. hodine
v noci.
Loštický zaznamenáva len zemetrasenie v roku 1906.
„Léta Páne 1906, dňa 10. januára, ozval sa Búh všemohúci, ţe on jest naším Pánem. Prišlo veliké
zemetraseni v noci o 12. hodine a 6. minute. Tak sa šecko tráslo, co lidé povstávali z lúţka svého. Všecko sa
tráslo: myse, talére na stenách brnčali. Mnohým lidem sa steny popukali na domoch, dvere sa pootvírali. Ba aj
mnoho (54) komínú u nás popadalo. Aj chrám Boţí sa dopukal. Tak Hospodin dáva na vedomí, ţe jest ţiv ješte,
lebo jední lidé na svete, co nic neverá, ani to, ţe on jest naším Pánem. Tedy kaţdý kričal: „Boţe múj!― Ale
neskoro je po smrti pokání činiti ...―
„V tú noc po druhej hodine prišlo druhé zemetrasení. To nebylo tak silné, len tak tráslo, jak keby chlapa
chytili za pleco a dobre ho zatrásel. Vzývejme Boha všickni národové a číňme pokání, lebo prijde deň Páne prv
neţ sa nazdáme...―
„Potom bylo ešte tretí, za týdeň, 16. januára. To bylo, jak keby človeka kolébal, také lahodné. Potom
lidé nemeli pokoja po nocách, co sa stále báli.―
Silnejšie otrasy boli v Jablonici. Tam bol kostol, múry, značne poškodený. Múr bol tak veľmi puknutý,
ţe mohol do pukliny aj ruku strčiť.
V Prietrţi bol starý artikulárny chrám (z r. 1733) natoľko zemetrasením poškodený, ţe musel byť
zbúraný a na jeho mieste bystavený nový chrám.
Zatmenia slnka, divné úkazy a „zázraky“ na nebi
Loštický: „Léta Páne 1842 bylo zatmení slunce, ráno o osmej hodine, v mesíci júliusi. Tma se stalo, dlúho to
netrvalo, len pár minut. nebo ináče by byli didé strachem aj pomreli ... utekali z domu do pola.―
„Léta Páne 1868, dňa 5. novembra, s pátku na sobotu, tak asi o púl páté prededni, bylo zatmení na
obloze nebeské, venec široký dookola, jak tri strevíce obsahoval, a v nem jako lid sa procházející, a po malej
chvíli jak vláky na pluh, a hvezdy kolem padali na zem na vše strany, a od kaţdej byl aţ po zem pruh ...―
„Léta Páne 1870 5. apríla večer preukázal nám Pán Búh veliká od osmej hodiny na devátú znamení na
obloze nebeskej, na púl nočních stranách sveta ... stúpy (stĺpy) ohnivej barvy na spúsob, a tak došlo k západu
slunce... toho predtým nebylo vídat, jak pred druhú kolerú na tých místách oblohy nebeskej. Já sem to videl r.
1829 aspoň trikrát, a hned zatým prišla vojna a mor. Aj 18. apríla v pondeli Velikonoční večer byli na obloze
nebeskej zázraky na púl noci, stúpy barvy ohnivej, a tak stúpovali na západ slunce, jak zapadá o Jáne...―
„Léta Páne 1873, 17. júni, tak o púl osmej hodine, byl zázrak na obloze nebeskej, jak jedna veliká gula,
a tá sa potom roztrhla a obrátila sa jakoby na sedminu, a hned zas jak pluh, vláky, a potom z teho byli litery tri,
jak had anebo reťaz učinené, a potom jako vúl a hovádko kráčí a močí na ceste semitam pokrúcané ...―
„Léta Páne 1870 zázraky na nebi, na stranách púlnočních, od západu slunce aţ na východ sa to táhlo,
stúpú ohnivých, barev rozličných, od hodiny šestej aţ do desátej, aj dálej aţ po púl noci sa stratili. To bylo 25.
októbra. V ten čas večer lidé spívali píseň: „Pokání číňme, neb čas krátký máme ... To nám svaté písmo
predpovidá : Budú znamení na nebi, na mesíci, na hvezdách a súţení národú nevedúci sa kam díti ...―
„Léta Páne 1870 mnoho rozličných navštívení lidu. Dvakrát zázraky toho roku na obloze nebeské, stúpy
ohnivých barev, modrých a červených bylo na stranách pulnočních, zemetrasení, statku padání, ušípaných,
nepokojú, vojny, mnoho déšťu, drahých časú. Tak je zle v Hlubokém. Trunky nestoja zanic. Smolkova rodina
drţí šecky šenky: otec, syn a druhý cirkevní, a tretí zať Jozef Vajz pod ... z Jablonice, Smolek z Osuského ,
Fajbar tí oplývajú púl Hlubokým, to sú páni, a sedláci sú ţebráci.―
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Rozličné udalosti a príhody, staré i novšie poriadky
( Z kroniky Pavla Loštického)
„V ten čas prestali uherské tabáky sadiť Maďari, jak pán císar vydal rozkaz do krajiny, aby nesadili víc... Prv
všeci ţidé prodávali tabáky na jarmakoch. Ked si človek kúpil verdung, mjel ho dost na týdeň fajčit. Páni
slúţnovci došli do dediny zapisovat k richtárom. U kerého sa našlo púl verdunka, nebo verdung, byl
pokutovaný a trestaný.―
„Stalo sa u nás pred Boţím vstúpením r. 1870, na 25.-ho tú noc, ţe Pavlovi Ţákovi, co má Holickú,
ukradli pár koní aj s vozem. Ani k nim neprišel. Vyratauje si škodu 300 stovky rakúskeho čisla počítajíce. Jel
s nima k Senici (ten zlodej), tam našli lušňu z voza.―
„Po Novém roku 1881, prvního prišel rozkaz od ministerstva, aby byl popis v celej krajine. U nás
popisoval pán rechtor Daniel Kopa. Vyhlásili to pán farár v kostele na Nový rok, aby v kaţdém dome byli
zapísaní šeci obyvatelé aj s dítkama, aj šecek statek. Tak všelijaké tresty od Boha na nás išli. Tedy byl richtárem
Koprla, a starší Ján Šulla Zábojník.―
Kronikár Loštický umrel 7. decembra 1878. Jeho syn Pavel napísal do kroniky: „potom sem já po nich
začal písat ... zemreli nám tacinek.―
„Léta Páne 1883 spravila si u nás mladá chasa takrečený bál. Začal to a zmyslel Jana Valky syn,
zadního. Byl vyučený stolársky majster, velice múdro, co sa to lúbilo aj pánu farárovi Hurbanovi. První byl na
konci fašanku, po druhé na Velkú noc. Pri tom si povolali aj hospodárú. Mjeli truhlice, co bylo komu moţné, to
im dal, a bylo to pekné.―
„Tak sa pyšným stává a vodí na svete. Léta Páne 1824 Jan Ondrčka, kováč na vŕšku, skrze dvíhání
nákovy ze špásu ... Jurča Martin, Haraj, mu ju hodil na nohu, tak mu ju zlomil a potom z ní aj umrel. To bylo
pred Vánoci na advent. Tak mu maso spadlo. Byl dobrý majstr.―
„Léta Páne 1826 zabilo drevo Pavla Kŕča v Bachračce, jak rezal urbár. Spadel buk na zem a uderilo ho
do boka―.
„Po roku 1850 vydali pán císar do krajiny Numera (domové čísla) černé. Na kaţdém dome jest pribito,
a potom šecko po numerách sa hledalo. Tak sú lidé uvázaní v včilejších časoch na svete. A ked numera (bol
veľký poţiar), ţádný nemohel najít voják, ked roznášal palety, porciju, anebo bársjakú inú vec. Tak bylo po roku
1848 na svete; predtým to nebylo...―
„Léta Páne 1827 Jana Sedláčka na Pajdáskovém domje (býval načas za fárú) zabilo drevo, buk,
v erdúckych (grófa Erdődyho) horách. Zachytila ho halúz po hlave a hned mu vyšli mozgy ...―
„Léta Páne 1883 ... do toho roku panovali pandúri, ale od Nového roku uţ začali byt ţandárai. Tak sa
tým pandúrom utrelo. To byli postihári, leda sa jim dali napit. Kdo jim dal pit, byl dobrý, ale do né, ten mjel od
nich trest...―
„Léta Páne 1876 na deň Sv. Ondreja, 30. novembra, byla volby kišbíra. Pri tom sa rozhodovalo aj
pasinky, skrze pasení dobytka. Jedni kričali, aby pásli na otavách, druhí, aby sa nepáslo nic, ale aby tak bylo, jak
sa uzavrel protokol na obecním dome...―
„R. 1886 byli také zákony, ţe mosel hájník aj v zime hájit po járkoch vŕby a agácí. Košínári velice
kazili vŕby, na kerú sa dostal, tak ju obrezal na jednu špatu. Ale keby sa byl chycil, drahé by mu to prúcí prišlo.
Ten sedlák si to nato sadí, aby z teho neco mjel, buď ohradu, nebo drevo. A takí šibal, ked došel, obrezal vŕbu na
jednu špatu.―
„R. 1870 jednotlivci u nás zaloţili cihelňu v Krčaţném, dňa 6. apríla. Byli to Pavel Koprla zadní,
Filípek Chovanec, Ján Šula hoštácký, Pavel Piskla na Ondrčkovém, Jan Koprla, Jan Čobrda, Pavel Krištof, Jan
Krištof, Jan Miča, Jan Krištof richtár. To sú zakladatelové a hospodári tej cihelne.―
Roku 1881 stala sa smutná vec, co jakţiv naší starí neskusili. Nekerí mjeli obecní cihelňu do spolku.
Zvýšili jim peníze, kapitál. Tak v tem byl aj Martin Ţák po Jurovi, najchudobnejší. Ked sa s tyma penezí delili,
jeho nezavolali, leţ ten jeho díl dali ţidovi, volajakému Jozefovi Vajzovi, ţe mu byl Ţák dluţen. Tedy byl nad
tým kasírem jeho bratr, Jura, ale né vlastní, leţ ruznomaterama. Ked sa Martin Ţák dozvedel, ţe peníze dali
ţidovi, sešel sa s richtárem Koprlem a starším, Šulú, a rékel im pár slov, ţe sú cigáni a kmíni, ked mu nedali jeho
peníze. Potom ho dali slúţnému opísat. A tak došli tré pandúri pri neho v nočnú hodinu a just večeral, akurát
dojel ze Sokódu s drevem. To bylo 29. januára, o púl noci v sobotu. Nemohli ho tré zvázat. Potom rozkázal
kaprál ešte troch dovést. Tak ho potom zvázali s retazú od studne do pút. Tak ho mučili, ţe kdo sa na to díval,
plakal, jak ho trápili. To nebylo jakţiv slýchat. Múj bratr tedy vartoval a videl jak ho trápili. Tak sa v nem šecko
tráslo, ţe by byl porád pandúrú chytil od velikého jedu, jak ho tyma kolbama túkli po nohách, jak byl zvázaný.
Byl tam aj Jan Šula Zuzčin a ten povidal kaprálovi, ţe ani u vojanského stavu kapitán nemá také právo, jak tí
trhani, pandúri. Tak nás zastávajú tí naší vladári, lidí bídných...―
„Potom zvolili r. 1886 za nového richtára Pavla Kovára, co Mačtovú Majdlenkau. Ten nebyl ani
v kandidácii. Tak ho zvolili občané a pán slúţny Petrovič. Zvolili ho takí chudobnejší sedláci a chalupníci a
ţidáci !!! skrz to, lebo hledal pravdu .(?) Byli v kandidácii len boháči, Filípek Dzuránek, Zálešák v konci, zadní

44

45
Koprla. Potom tí boháči sebrali na cirkevní šenk, ani nešli s tabulú. Potom nám Kovár rozkázal u ţida Šráma 1
okov piva, ale né za své peníze ...―
„R. 1902, 10. aug. v jedenástú nedelu po Sv. Trojici pán farár Sekerka vyvreli mládencú z kostela, ţe
robili venku krik. Tak sa moseli vrácit od kostela domu. To bylo velice divné ...―
„Léta Páne 1903 a 1904 robili v mestečku Senici nový dratuár ze samého šutru a smoly. Tak tam mnoho
chlapú chodilo na tovarich. Mel plat 80 grajcarú. To mnoho penez koštovalo.―
„Léta Páne 1824 prvního mája postavili mládenci pred fárú pri šenku máj ... ale hrích sa strhel veliký ...
páni kurátori ho tam nechceli dat postavit: Pavel Jurek hoštácký a Ondrčka kolár. Jura Sedláček lézel naň a aj
vylézel, a chcel ručník na nem odtrhnút, ale máj sa vyvalil, padel na šenk, na šopu a zlomil sa na tri kuse.
Sedláček odletel ke kostelu na zem a zlomil si nohu. Potom sa lud sbjehel a nesli ho v plachce domu... On z teho
nic nedostal, chyba odplatu, bolest ...―
R. 1870 ... Drahota je na šírem sveta stranách. Panujú akcise a štemple a samá dlhoba v lidech, a národ
upadá jak v telesných, tak aj v duchovných vecech – a v písmách svatých a v navštevování chrámu. Láska klesla,
a poboţnosti je málo na svete ...―

Komasácia v r. 1875
Loštický: „Léta Páne 1875 začali merať lúky a komasovat. Od 1. októbra do mesíca novembra. Vţdy merali
všecky lúky horní: Paseky, Za Myjavú, za Rudavú, Medzi dvoma vodama, Hrabúvky a aj Zástruţí hrubé, aţ po
Kuchynkových vaz a Belajkúv, a Zástruţí malé, to šecko pro pánú. A nadole šecko sedlákom, aj chalupníkom aţ
po chotár, Zástruţí první, U Rakovca, Podhacama, Pláňava, Pri mujne, Podemújnem, Dubník, Remíz, Oháková,
Seč, Od uherského, Pod bílú hlinú, Kološvárky, potom Pasinky, Vyrúbaná a Šalamún. To šecko sa komasovalo,
a to jedným dobre a druhým zle to dopadlo. Ale pánom šecko dobre. Cesta jedna venkoncem vymeraná. To bylo
za richtára Pavla Filípka Dzuránka a notára Luţu, starší byl Pavel Kovár.―
„Toho času byla aj hora vymeraná v Apoňovském Bori.―
„Léta Páne 1876 prvního januára. Co sa u nás robilo a konalo na naších lúkach, na šeckých od Jablonice
a od Cerovej nadole aţ poníţe chotára a po búranský chotár, celá obšírná a dlúhá rovina. Medzi jedinú dedinú
našli sa tré páni korlátskí pomíšaní medzi sedláci. Dali sa komasovat a vydelili sa na svú stranu od svých
stratených poddaných.
Naší Hlubočané sa moseli šeci, kterí mjeli seníky na svých prvních lúkách, stehovat preč, na druhé lúky,
jední hore, druhí dole. Vcelku brali jeden seník 16 koňama, ba aţ 20 koňama, a 12 aţ 15 chlapú. Ba co jinší
správy vymysleli. Pavel Kovár první mjel krivice, retaze, provaze, pantoky, pily, nevozíce, dláta, krample,
špenáre, kladiva, rýle, motyky, váhy, drúky, a tak ten seník znitovali hore-dole. Potom zapráhli kone, šestnást.
Zapili a zajedli si a tak s Bohem jeli. Jedným sa védlo dobre, druhým zle. Nekde byli aj zvady, rúznice a bitky.
To robí šecko pálené. Druhý mjel tú správu Ján Filípek Chovanec. Od tých krivic brali po jednej zlatovke. Aj
Jan Šula kasír majú krivice. Tých seníkú je do sto. Pri tem kaţdý, kdo mjel pri svojej lúce drevo, šecko domu
odvézel, vyrúbal a vykopal. Tak bylo dreva navezeného, ţe nevedeli, co s ním majú robit, ale byla zima ...―
Počiatky technického pokroku v poľnohospodárstve.
Bez úvodu a komentára nech rozprávajú Loštického zápisky:
„Léta Páne 1863 v mesíci septembri začali mlácit koňma u Jana Filípka Chovanca, a šlapat jarinu.
Potom Pavel Benda, Šuláci Zábojníci, Myjavcových hoštáckí a Krištof od cintera, Šula Jan v konci, Jura
Sedláček na Zálešákovém.―
„Roku Páne 1872 nastali nové veci u panstva korlátského, aj u Braneckého v senickém okolí. Pán
osvícený barón Schmerzing začal mlácit skonskú mašinú, pári koňma. Potom kúpil mašinu na oheň. Za pár
týdňú bylo šecko pomlácené.―
„Gróf Aponi najprv mlácil na konskú mašinu a potom šecko zboţí na ohnivú mašinu. Páni Erliši tým
spúsobem, jak tí hrubí páni, téţ kúpil mašinu na oheň a pomlácil šecko naráz. Zas ju poščali pánom Porubom so
Socinej mlácit, na Párovce (tým za réţ).―
„Léta Páne 1872 šeci senickí páni, čáčovskí, sotinskí dávali role ţidom do árendy. Nač ty mašiny
budujú, ked lahčí ţivot hledajú a ţidom jejích prvnejší panstvo navracajú ?―
„Roku 1872 bylo šecko naruby ... Na svete všelico pro lud vymudrované ... ţeleznice s ohnem, jezdení
naráz s 20 aţ 25 vozú (vagónú), vozá statky, zboţí, potreby, opojné nápoje, šecko, co lidskému pokolení jest
k ţivotu potrebné, vozá z jednej krajiny do druhej, na veliké míle za málo dní a hodin ...―
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„Sú mašiny na mlácení ... , ale bez lidu preca není nic na svete. Kosama je kosba preca nejčistejší.. a
cepama mlatba velice čistá ... Ale páni sú hupáci, preca jim chýbjá, a aj bude, nebo opustili zákon Boţí a drţá sa
sveta a politiky. To sa Pánu Bohu nelíbí. Svet pomine a šecko v nem neni stálého, šecko sa zmení ...―
„Roku Páne 1882 nastali v Hlubokém nové veci, co naší starí predkové jakţiv nerobili. Nastali studne a
pumpy. První Jan Koprla robil, co byl anebo je zatem u Krištofa, Minárčíkú na barine, druhú studňu robili Jan
Zálešák končanský se Šuláci Zábojníci a Janem Marcinem a Zuščin Pavel, robili Kovárskú a štvrtú Chovanci,
Valka a Petráš, pátú Jura Ţák a Morávek za Kostelem, Čobrda – Čluda.―
„Léta Páne 1874 v mesíci septembri Pavel Ţák za fárú a Jan Šula hoštácký dovézli mašinu na mlatbu
s koňma ze Senice, od ţida Marka. – Platí sa 4 merice od sta. – Druhú dovézel Chovanec Filípek Jan, tú mašinu
točili štyré chlapi. Od tej platil púl merice ţita aj 50 grajcarú dene. Tá mlácila prez noc a deň aj 16 mandlíkú ţita
.. ale sila pri tem mosí byt ...―
„V ten časi bylo zboţí ţito 5 zl a 50 gr., réţ 5 zl, jačmeň 4 zl, aj púl štvrta, oves 2 zl, aj niţe. – 1 okt.
1874 tak padlo zboţí. Oves byl 2 zl 60 gr a potom vyšel na cenu, len oves ţidé hledali ...―
„R. 1882, 7. novembra, ukradlí kmíni Janovi Kubíčkovi v Mlákach kravu stelnú aj jalovicu dvojročnú,
aj tela ročné, naráz tri kuse.―
„Roku Páne 1897 začali u nás robit zeleznicu od Trnavy do Breclavy hlubockýma lúkama. Byli tam
robotníci srbi, maďari, talijáni, chorváti, a tak ludu takého míšaného odevšad. Z našého ludu mnoho nebrali, lebo
nerozumjeli robit. Brali len zápraţ, na formanku, tých potrebovali vozit drevo, kameň a co bylo treba dováţat.
Formani mjeli dobré zárobky.―
„Roku 1897 dovézli naší občané ohnivú mašinu na mlácení, chlapci Martina Čobrdu nad Járkom, Pavel
a Jan, aj Jan a Pavel Ţák v konci, co bývajú na Matuském, a Filípci Chovanci. První začali mlácit Čobrdé, potom
Filípci a potom Ţáci.―
„Predtým byli len rukaté, co ludé točili, potom geple na kone, a potom uţ aj tá ohnivá. B ó ó ţ e, keby
naší predkové povstávali, to jakţiv nevideli takých nástrojú, jaké sú včil povymýšlané, ked sa prv mlácilo len
cepama .. a porobilo sa šecko ... a včil sú len mašiny všelijaké, a preca nemoţú porobit. Prv mlácívali celú zimu
a mjeli šeckého dost, a včil, kerý gazda nemá pomlácené do otav, uţ mu povidajú, ţe je darebák. Je to včil na
svete všelijaká chytrost. A preca ten, kerý býva v nebesích, Pán, posmívá se jim...―
„Roku 1897 na Katerinu napadel sneh.. ludé chodzili na tovarichy k zeleznici. Chlapi vozili štrk, písek,
kamení a ţeny rozhŕňali. Lidé mjeli tovarychy jednostajne. Veru si tedy chudobní lidé pomohli pri tej zeleznici,
lebo veru mjeli chudodbní lidé dost bídy. Šecko bylo velice drahé. Ve výţinkoch vyrobili málo, ked šecko
porostlo. Chlapi mjeli tovarich 80 aţ 120 grajcarú. R. 1905 dodal Ján Zálešák končanský motor na mlácení.
Všelijaké kumšty vymýšlajú ...―

Hlubočané odchádzajú na zárobky do Ameriky
„Léta Páne 1890 išli od nás mladí chlapi na výrobek do Ameriky. Poodchádzali tedy samé chúďatá mladé
ţeny. Najprv išli Martin Mačta – Majdlena. Prvý išel a aj první došel domu, lebo sa mu nechcelo robit. Byl
rád, ţe mu ţena poslala na cestu ...―
„Druhý išel do Ameriky Jan K ŕ č, co má Belanku, tretí Jan Piskla, co mu ríkajú Hazuška a štvrtý
Pavel Ţák, co má z Prítrţe Janovíčkovú, pátý Jan Krištof, co mu ríkajú Holeček, šestý Pavel Mačta, co mu ríkajú
Homola, mladší ...―
„Potom sa ich vybralo neskúr sedem: Pavel Morávek z Martišového, Pavel Mačta Homola, starší, Pavel
Šula kováč, Joţko Švárný, Jura Zálešák bednár, Martin Zálešák, jeho bratr, Peter krajčír z Osuského, ale mjel
ţenu dcéru toho kováča Šuly, to byli spolem dva švagrové. Tí šeci posílali ţenám peníze, lebo sa im chcelo robit.
Potom Pavel Kovár, co má Knotkovú. Len Mačta došel sám domu, ked sa mu nechcelo ťaţko robit. lebo on byl
aj doma len tak nalahko naučený...―
„Léta Páne 1892 išli od nás chlapi do Ameriky svoje vyţivení vyhledávat. Išlo ich pjet: Ján Broţek
z Valentu, Pavel Šajánek, co mu ríkajú juhás, Jan Mihál, Martin Kvačka, co má Masárku, Jan Kubíček prední. Tí
išli 6. januára. To byli Tri krále. Potom za týdeň išli dvá, 13. januára: Pavel Šajánek, co mu ríkajú pjera, krajčír,
Ondra Kúdelka, a potom zas pjet 16. februára: Martin Sedláček, švec, Martin Piskla – Hazuška, Martin Šula
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kováč, Jan Tomáš, co mu ríkajú Holý, Jan Krištof bátor. To naší starí lidé jakţiv nečúvali, aby do druhej krajiny
išli lidé si vyrábjat...―
„Roku 1893 dňa 14. augusta, došla tá novina. Odešel jeden muţ od nás, Pavel Morávek, co mu ríkajú
z Martišového, do Ameriky. A potom chudák prišel o ţivot. Jak kopali uhlí, zabilo ich pjet muţú. On byl sám
z Hlubokého. Išek chudák do ciziny vyţivení své vyhledávat a svým dítkám, a tam nechal svúj ţivot ...―
„A potom odchádzali aj další. Nekerí si pomohli, došli a potom zas odešli, aj dva aj tri krát. Postavili si
chalupy a zakúpili aj rolky. Nekerí tam ostali a aj tam umreli.―

Začiatky spolkárenia a druţstvníctva v Hlbokom
Začiatky druţstevného, svojpomocného spolkárenia v Hlbokom sa viaţu ku Hurbanovi. On vypracoval
stanovy takzv. Gazdovského spolku v Sobotišti uţ r. 1845. V Hlbokom zaloţil najprv spolok miernosti a
nedeľnú školu, r. 1846. Mal to byť aj spolok svojpomocný, z ktorého by si mohli údovia aj peniaze
vypoţičiavať na ľavný úrok. Spočiatku vraj bolo radostné dívať sa na horlivosť a ochotu údov, no čoskoro sa
objavili nepriatelia spolku, šenkári a niektorí zemani a nimi zvedení opilci. Obvinili Hurbana zo sprenevery
peňazí spolkových. O účinkoch boja proti šenkárom Hurban napísal: „Tí, co přestali pít a vysedávat v krčmě,
nabyli majetek, a tí, co v krčmě sedávali, přišli o majetky―.
Pozdejšie, aţ r. 1869 zaloţil Hurban svojpomocný hospodársky spolok, vzájomnú pomocnicu. O jej
účinkovaní mnoho nevieme. Spočiatku mala len 30 údov. Predsedom bol sám Hurban. Pomocnica prijímala
vklady nielen v peniazoch, ale aj v obilí. (O tejto pomocnici bola správa v Národných novinách, I. 1870, č. 40,
22. mája). – Hlavnú zásluhu o spolok mali okrem Hurbana M.L. (moţno Martin Lukáč – Ţák) a P.Ţ (azda Pavel
Ţák). Hospodárom spolku bol Pavel Piskla. Kedy pomocnica zanikla, nevieme. – Aj v Čáčove bol podobný
spolok, „Hospodárska sporiteľňa― ( je o ňom doklad v Hurbanovskom archíve v Martine, vo fasc. XXXIII/53; tu
sú uloţené stanovy).
Začiatky nového druţstevného hnutia v Hlbokom spadajú do roku 1901, keď tu bol zaloţený
Potravný spolok. Najprv bol len filiálkou Potravného druţstva v Jablonici, ktoré tam zaloţila maďarská –
uhorská druţstevná centrála „H a n g y a― („Mravec―).
O zaloţení tohoto potravného druţstva má záznam aj Loštický: „Léta Páne 1901 spravili u nás společný
k v e l b. Najprv to bylo v Jablonici, no potom to jedni vybehali, aby to bylo v Hlubokém. To smyslel pán
farár Jablonický. U nás závideli Gavorovi a Šrámovi, ked videli, ţe im ide dobre obchod. Šrám byl ţidák a
Gavora kresťan. A tak potom byli pár rázú zejítí (občania) v cirkevnej škole, aj ten pán farár Jablonický.
Uznésli sa porád začat. Vzali do árendy dum od Jana Čobrdy, co mu ríkajú biblista, a spravili „k v e l b―.
Narídili medzi sebú akcie (podíl) po 5 zl alebo 10 korun. Podla sumy ţe bude kaţdý brat aj chosen. Dal by
Pánbu, aby naší Hubočané zgazdovali, ale skúr progazdujú , lebo spolek je len spolek, jak je porekadlo, ţe
ani vták nemá rád spolky. Chytil sa im na gšeft Martina Filípka Chovanca syn, co mu ríkajú šustr.―
„Léta Páne 1902 naší Hlubočané započali spolek, jakoţto kvelb. Najprv prodávali len to, co patrí kvelbu
a potom dostali aj šenk. Do roku 1903 šenkoval na cirkevném šenku Gavora. Potom ho vzal od Gavoru spolek, a
15. marca 1903 začal šenkovat Jan Šlahor, teho zvolili. Šenkoval jeden rok, do 15. marca 1904. Potom zvolili
Pavla Pisklu Osušáka.―
Hodno uviesť, čo písali o Potravnom druţstve, čiţe spolku slovenské noviny, Slov. týţdenník. Tak r.
1906, v čís. 3: „V Jablonici sa bol zaloţil Potravný spolok s filiálkami v Hlbokom a Prietrţi. Začalo sa proti nim
bojovať. Nepriatelia spolkov chceli, aby spolky zahynuli. V Jablonici spolok skoro k rozpadnutiu dospel. Avšak
aj hlbocký a prietrţský majú nesnádze. Spočiatku lákali ľudí od spolku sladkými rečami a konečne ani vyhráţky
nevystali, aby sa údovia odtrhli a aby sme čvachov (tí čo išli s vládou maďarskou) napomáhali. Mnohí podľahli,
ale väčšina sa drţala hesla: Svoj k svojmu a vţdy dľa pravdy. Naší statní občania dokazujú, ţe sa stránia, čo len
zblíţiť sa k tým bytom, čo razia pálenkou. Naším neprajníkom sa nepáčilo, ţe naše spolky prekvitajú. Pracovalo
sa všemoţne u richtárov, notárov aţ po slúţneho. A výsledok bol: ţe licenciu nápojov naprv v Prietrţi a potom
v Hlbokom – odobrali. Hlbočania ţe mali v spolkovom šenku špinu a nečisté riady. Podali sme apeláciu.―
V Slov. týţdenníku, 1906, v. č. 6: „Potravný spolok pekne napreduje, ale bolo by ešte lepšie, keby sme
boli my lepší. Mnohé gazdinky idú do Senice a tam nakupujú u človeka nám neprajného, ačkoľvek by to dostali
doma v spolku lacnejšie. Bratia, drţme sa hesla: Svoj k svojmu: Na myseľ mi prichodí slovácka výstava
v Hodoníne. Tam tieţ bolo vidieť, aká je sila v spojení.― Aj r. 1907 v Slov. týţdenníku, č. 5 ţaluje dopisovateľ
„Roduverný Slovák, ţe gazdinky nakupujú v Senici.― „ Vezmite si príklad od naších mládencov, ako sa tí drţia
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od toho času, čo nám licenciu vzali, v akej miestnosti sa v zime schádzajú, ale sa nepoddajú ...― To isté píše
„Roduverný Slovák― aj v Národnom Hlásníku, 1907, v č. 3 a ţe potravný spolok dobre prosperuje. Odporúča
predplácať a čítať slov. časopisy.
Tatra banka otvorila fil. v Senici 1888., dir. Cyril Kresák, pokl. Martin Svatý,
1894: Správca Štefan Fajnor, účt. Cyril Kresák, prac. Ján Beţo
Roku 1894: Sporiteľňa v Senici trvá 21 rokov. Zákl. 6000 Zl. – Úradníci: Gustáv Sztanya, správca, Ján
Senický, pokladník, Adolf Brunovský, účtovník, Alex Varannay, podúčtovník
Vzájomná pomocnica trvá uţ 25 rokov (1869) má 50,000 Zl. istiny. Úradníci: Dr. L. Šimko, predseda,
Pavel Adamiš st. pokladník, Pavel Novomestský ml., účtovník (Slovenský domový kalendár, 1894
/Ruţomberok/, str. 112

Počiatky a ďalšie fázy národného a politického hnutia
Slovenské národné povedomie začalo sa v obci javiť aţ za Hurbana, po r. 1843. On tu bol nielen kňazom, ale
aj národným buditeľom a pracovníkom na národa roli dedičnej. Uţším, vzorovým poľom jeho
národnobuditeľskej činnosti bolo Hlboké, ktorú činnosť započal najprv zaloţením spolku miernosti a
nedeľnej školy. Či aj jeho predchodcovia v úrade sa aspoň trochu venovali národnému prebúdzaniu kultúrne
zaostalého ľudu, nevieme. O mravno-vzdelávateľské pozdvihnutie ľudu pokúšal sa uţ farár Ondrej Košacký
(1792 – 1805), Káral hlavne opilstvo. Aj z Loštického zápiskov a postrehov dá sa vyrozumieť, ţe Hlbočania
sa vtedy mali pomerne dobre, lepšie ako po zrušení poddanstva r. 1848. Mnohých to zvádzalo do šenku a ku
bezcitovosti, k hrubostiam. Košecký ţiadal si pomoc od seniorátu. Prišiel senický farár Podhradský a
Hlbočanov napomenul. Avšak „Hlubočtí starší církve sice s pokorou přijali napomenutí, no ešte té samé
neděle přemnozí v šenku se shromaţdili a tam v tanci a pijatice, hulákání a výtrţnostech aţ do jitra
následujíciho dne se bavili― (Výťah z cirkevnej zápisnice).
Farár Pavel S e d l á č e k (1831 – 43), rodák hlbocký, zdá sa nebol v obci obľúbený. Keď ho Štúr r.
1836 navštívil, potom, po tejto návšteve, vraj aj on „zahorel téţ ohněm stavým k naší věci― (35) , no ţe by bol
ľud národne uvedomoval, nevieme. Je pravda, vtedy v obci ľud nepociťoval nijaký národný útlak, no v susednej
Senici uţ sa v dţentríckych zemanských a mešťanských rodinách ujímal a šíril duch maďarónsky, na ktorý
narazil Hurban hneď po svojom príchode do Hlbokého. Boj s nimi započal Hurban tým, ţe rovenského zemana
Jána Peťku odstránil z inšpektorského úradu v Hlbokom, čím proti sebe pobúril aj ostatných zemanov na celom
okolí. Loštický napísal: „Šecko zlé pochádzalo ze Senice.―
Ako Hurban organizoval do slovenského národného povstania proti sociálnemu i národnému útlaku a
porobe, o tom na inom mieste obširnejšia stať.
Po nezdarilom povstaní r. 1848 – 9 Hurban – súc pod policajným dozorom – začas mohol pracovať len
na poli cirkevnom, no pozdejšie znova vystúpil na národné kolbište.
Hodno sa zmieniť o Hurbanovom vystúpení v Hlbokom vo veci takzv. sloveského O k o l i a a o
slávnosti Cyrila a Methoda. Postačí azda odcitovať články novín, ktoré o týchto dvoch udalostiach podali správy.
Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, s. 35, utorok, 16. júla:
„O slovenskom okolí„
napísal Hurban:
„Včera popoludní, v 6. nedeľu po Sv. Trojici, zahučal v Hlbokom bubon, pokojnej dedinke. Bubeníček
kričal, aby sa súsedia schádzali na obecný dom. Pro Boha, co to zas bude ? opytovali sa ľudia jeden druhého,
ale ţiaden sa ani nehýbe, lebo ľud sa uţ toľkokrát opálil... Avšak richtár a ešte dajední zvedaví išli. A tu sa
dozvedeli, ţe majú vóta dávať proti sv.martinskému zhromaţdeniu národnému. – Pán viceslúţny Jozef
Konrád spolu s boţeníkom Papánkom prišli nahovárať ľudí, aby sa podpísali proti O k o l í, ţe to slávna
stolica nemôţe trpieť, aby sa vraj nebáli, ţe však Hradište a Jablonica, atd. uţ obecné pečate a podpisy dali ...
Ľudia prišli za mnou. Keď som sa pozdejšie dostavil medzi ľud, opýtajúc sa richtára, čo vlastne podpísal,
dostal som odpoveď: „Nuţ, co já vím ? Keď to pán slúţny ţádali.― – Ľud všeobecne odsúdil tých niekoľkých
podpisovateľov a zabránil vydať krátku obecnú pečať. Strhla sa zvada. Páni úradníci potom s tými
niekoľkými podpismi odišli. Obedný sluha, zvaný malý kišbír, prišiel, ţe si mňa občania ţiadajú, aby som
prišiel medzi nich―. V článku Hurban opisuje, ako ľudu vysvetľoval, čo je to „O k o l i e „. Bol tam
prítomný aj jablonický notár Holenka, ktorý v Jablonici naviedol ľud na podpisy a ktorý Hurbanovi povedal,
ţe Jabloničania nechcú krajiny trhať, alebo vraj nám príde na krk Nemec, ako r. 1848. Hurban mu na to: „Ja
som za môj slovenský národ pracoval aj pod nemeckou vládou, u ktorej ma pán Holenka, vtedy hlbocký
notár, denuncíroval a na mňa dohliadal, a teraz sa zase v tejto sluţbe novým vladárom zafanatizovať snaţí. Ja
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mu hovorím, ţe je to hanba kaţdého národa svoju národnosť zapredať, a hanba je to i pri Slovákovi, keď
svoju reč dobre nezná. A opýtal sa notára: „Či mi napíšu pane notáru jablonický, slovenský, ktorý ţijú zo
slovenských mozoľov, čo len dva riadky bez chyby po slovensky ?―
Tak Hurban odparentoval jablonického, predtým hlbockého notára Holenku.

Slávnosť Cyrila a Methoda v Hlbokom 7. júna 1863.
Napriek nezdarilému národnému povstaniu r. 1848 – 49 národné povedomie v Hlbokom a v niektorých
obciach v šesťdesiatich rokoch minulého storočia vzrastalo a zosiľovalo sa, čo sa prejavilo veľkou účasťou
okolitého obyvateľstva na cyrilometodejskej slávnosti v Hlbokom. Nech o tom hovorí článok Pesťbud.
Vedomostí, III, 1863, č. 48:
„Od Bielej hory, 10. júna 1863. – Boli sme zase v tom krásnom hlbockom kostole. Ako by sme tam
neboli mali ísť, keď sa tam 7. júna vykonávala na celom okolí jediná (no údajne bola aj na Starej Turej)
slávnosť. Poneváč človek nemal sa kde vzdelávať národne, išli sme do Hlbokého. Naše milé Hlboké malo dosť
sily duchovnej zostať pri superintendencii slovenskej, a tak i teraz vybrali sme sa na miesto toto vyvolené.
Radosť bola kráčať pomedzi húpajúce sa vysoké obilné klasy cestičkou k Hlbokému. Nazbierala sa nás
celá spoločnosť idúcich za jedným cieľom, takţe mi nasilu išli na myseľ katolícke púte. Noha ide tam, kam túţi
srdce. My sme celí roztúţení putovali do Hlbokého. A potom okriatí a uradovaní vracali sme sa z tejto dedinky.
Okolo 9. hodiny našli sme hlbocký kostol obkľúčený prezpoľným ľudom: tu stála hromádka, v nových
bielych halenkách odiatych, Čáčovanov, tam širokými krajkami opatrené klobúky poukazovali na Turolúčanov a
statočných obyvateľov kopaníc prietrţských a sobotišťských, a celý rad tmavých kazajek náleţala sviţným,
pekne urasteným, duchaplným Brezovankám, kabáty dlhšie, čamary, kabanky, barva modrá, čierna, šedá
prezradzovali triedu mešťanov, remeselníkov.
Vo dvore vo fare uţ stáli vozíky. Ţeničky, muţovia, mládenci, dievčatá obstávali faru a dvor.
Známejší, najmä veľa Brezovanov a Brezovaniek pozorovali sme hrnúcich sa ku fare, či skoro uvidia a budú
môcť pozdraviť niekdajšieho svoho duchovného správcu. A keď vyšiel, hrnuli sa k nemu, podávali mu ruku.
Akoby si ten náš ľud ctil svojich muţov, keby nebolo tých nešťastných búrenín... Zdá sa , ţe náš ľud preciťuje a
vracia sa k svojej prvej láske. – O 10. hodine zhlaholili zvony. Hlbocký ľud povpúšťal svojich prezpoľných hostí
do prvých lavíc. – Kázeň Hubanova bola arcidielo.―
V tomţe roku, uţ 16. č. Pešťbud. Vedomostí bola správa o Z b i e r k e na M a t i c u slovenskú
v Hlbokom.
V Hlbokom, dňa 3. februára 1863 opisuje Hurban zbierku na Maticu slovenskú: „Zavčas rána, keď moji
ešte ochraňovaní anjelmi odpočívajú, priberám sa ku stolíku, aby som spočítal peniaze, ktoré som nazbieral
matičke, Matici našej medzi chudobnými mojími ľuďmi. Načítal som toho do 150 zlatých. Tento príspevok milej
horlivosti a radostnej obetavosti mojich drahých Hlbočanov buď vám závdavkom, ţe neprestávame volať o
pomoc p. Boha, o poţehnanie vaších národných starostí. „ – Článok je pridlhý, na dvoch stranách. A preto ho
celý nemoţno tu odcitovať. Vidieť, ţe Hurban natoľko roznietil v obci národné cítenie a uvedomenie, ţe aj medzi pospolitým
ľudom našiel mnoho obetí na národné ciele. – Hurban rozširoval aj slovenskú tlač, Nitru, Lichardovu Domovú
Pokladnicu (kalendár) a iné poučné kniţky, vychádzajúce v tlačiarni Škarnicla v Skalici.
Cirkevné listy, diel II,. r. 1873, č. 4, 28. febr. uverejnili správu:
O z b i e r k e na revúcke slov. gymnázium. V Hlbokom obetovali: J. Koprla, Pavel Zálešák, P.
Kúdelka, Jura Valka, M. Krištof, J. Piskla, Jan Valenta, Martin Zelenák, Vd. Loštická, Ján Krištof po 10 kr,.
Pavel Morávek 7 kr, Jura Ţák, vd. Ţáková, Pavel Ţák, M. Petráš, Pavel Čobrda po 20 kr., Martin Ţák, Ján Šulla
Zábojník, Ján Holický, Anna Lukáčová, Micha Luţa (notár) po 50 kr., Ján Petrík 10 kr.,, Pavel Loštický 10
kr.,cirkevná ofera 120 kr., na krštení u Filípka 30 kr., svadobníci u Jana Filípka 40 kr., pani Hurbanová 2 zl,
spolu 12 zl. a 29 kr.
Tí istí obetovali toľko aj na slov. gymnázium v Turč. Sv. Martine.
„To sú mená tých priateľov, ktorí dlh po mučeníkoch Vilkovi a Ľud. Šulekovi za národný dlh
povaţovali. Oba títo národní mučeníci posiaľ ani náhrobku ţiadneho nemajú; tento im postaviť, je našou
najsvätejšou povinnosťou― – Hurban v Slov. pohľ. 1851, diel II. svz. II., 3/108
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Na „Pomník vděčnosti―, martýrom Vilkovi a Ľudovitovi Šulekovi obetovali v Hlbokom: Pani Anna
Hurbanová 10 zl, Úrad a richtár hlbocký, 2 zl, J. Ţák 12 kr. Ján Jurík, sedlák 6 kr, P. Tomáš 12 kr, Pavel Jurík 10
kr, Juraj Krištof 10 kr, Ján Ištvánek 5 kr, vd. po J. Pisklovi 4 kr, J. Šajánek ml. 16 kr, vd. po M. Martinovi Šulovi
6 kr. (Slov. pohl. 1851, diel II, sv. 3, str. 106) – vd. Anna Pisklová 6 kr., Juro Sedláček 12 , Ján Šula Zábojník 6
kr., Pavel Sedláček 10 kr., Martin Čobrda 6 kr. (Slov. pohl. 1851, sv. 4, diel II, str. 144)

Hurbanove politické spory a pravoty a jeho ţalárovanie
Hurban ako politik mal so svojimi nepriateľmi viac sporov a zápasov a to hneď od počiatku svojej činnosti a
potom stále aţ do svojej smrti. Vo väzení bol dva razy a od tretieho väzenia oslobodila ho uţ len smrť. O
jeho pravotách, politických krimináloch, ako aj o ţalárovaní jeho syna Svetozára Hurbana Vajanského
napísal prof. Dr. Albert Praţák celú knihu: Hurbanovia vo väzeniach―. Hurbanovia vo väzeniach je oddiel
ich ţivota a práce i oddiel slovenskej politickej a literárnej histórie.
Praţák hneď úvodom napísal: „Jozef Miloslav Hurban mal politicky úradné nedorozumenie hneď na
začiatku, uţ r. 1843 s hlbockým cirkevnosborovým inšpektorom zemanom Peťkom, ktorého z úradu vedel
odstrániť. Jeho spor so Zayom, generálnym inšpektorom, o unii luteránov s kalvínmi v roku 1846 mal za
následok konventuálne a inkvizičné prenasledovanie. Jeho vystupovanie r. 1848 v Lipt. Mikuláši za slovenské
jazykové a politické práva Slovákov pohnulo úrady na vydanie zatykača na neho. Jeho branné ťaţenie proti
Kossuthistom a maďarskej vláde r. 1848 – 1849 pripravilo mu šibenicu. Za Bacha bol z rakúskej i maďarskej
strany ako nebezpečný pansláv pod policajným dozorom. Po Memorande a za bojov o patent stráţili ho cirkevné
i svetské úrady. Dozrel pre ţalár. Išlo len o príleţitosť, a tá sa našla r. 1869.― (36)
Roku 1869 v „Pešťbud. Vedomostiach― č. 2 – 5, a 7 – 9 napísal Hurban článok: „Čomu nás učia
dejiny―, pre ktorý bol peštianskou porotou a súdom dňa 21. okt. 1869 súdený a odsúdený. Pred súdom povedal
dlhú obrannú reč sám a po ňom jeho obhájca Dr. M. Mudroň. (V Budíne vyšla tlačou 38 stránková kniţočka:
„Tlačová pravota Dr. Joz. Milosl. Hurbana pred porotným súdom v Pešti, 21. okt. 1869). – Obţalobca Ed.
Seiffert chcel byť humánny, a tak poţiadal súd, aby vzhľadom na to, ţe obţalovaný je otcom rodiny a kňazom,
bol odsúdený len na polovicu zákonom vymeranej pokuty, teda len na 1 rok väzenia a 500 zl. pokuty a k náhrade
pravotných trôv. Aj obhájca Dr. Mudroň prosil súd, aby výmer poroty zníţil vzhľadom na to, ţe obţalovaný je
otcom 8 detí a ţe je kňaz, no ţiadal, aby bol odsúdený len na peňaţitú pokutu, ktorú by zaplatil on, obhájca,
keďţe obţalovaný je úplne nemajetný. – Súd odsúdil Hurbana na 6 mesiacov väzenia, 200 zl. pokuty
v peniazoch a na zaplatenie trôv.
Hurban bol súdený a odsúdený ani nie tak pre ten článok v novinách, ale skôr pre jeho predošlé
dejstvovanie a obzvláštnu činnosť.
Zbierali sa podpisy na petíciu (medzi nitr. kňazmi) o omilostenie Hurbana, ktorá mala byť predloţená
ku kráľovi, avšak zbieranie minister kultúry zakázal. – Aj rada mesta Modry na návrh vtedajšieho mešťanostu
Karola Hájíčka sa uzniesla podať ţiadosť na ministerstvo o omilostenie Hurbana (37) .
Hlbočania sa zachovali statočne. Keď ich niektorí maďaróni huckali, aby si zvolili novéhok kňaza,
nedali sa zvádzať. O celej vernosti napísali do väzenia Hurbanovi list, na ktorý im odpovedal. – Z väzenia mal
výjsť 8. júna 1870, no kráľ mu odpustil 25 dní, a tak vyšiel uţ 11. mája. Vo väzení bol 157 dní.
Druhý raz bol súdený a odsúdený v Senici 28. júna 1875 na tri mesiace väzenia a 100 zl. pokuty. Do
väzenia nastúpil 20. apríla 1876. – Súdený bol pre článok Abafyho: „Tým miernym―, ktorý Hurban ako redaktor
uverejnil v Cirkevných Listoch, 30.IV.a 14. V. 1875 a ktorý súd súdil ako politický článok.
Dostal sa do sporu s čáčovským zemanom K. Zmertychom (Smrtičom), ktorý r. 1882 uverejnil
v maďarskom časopise „Felvidéki Nemzetőr― článok osočujúc Hurbana, ţe v r. 1848 – 49 raboval. No pre
Hurbana nebolo pravdy. Súd v Bratislave 26. mája 1883 Zmertycha oslobodil.
Koncom r. 1887 bol Hurban slúţnym Tóthom naháňaný pre „orla―, ltorý pri nadstavbe veţe kostola
v Hlbokom dali umiestniť na veţu. Celá vec prešla všetky inštancie od slúţneho aţ po ministerstvo, aţ napokon
súd uţ pred smrťou Hurbana trestné pokračovanie zastavil zoznávajúc, ţe Hlbočania tým „orlom― cisárskym
nedemonštrovali proti zákonu a štátu.
No v tomţe roku, ešte na jar, hrozilo väčšie nebezpečie Hurbanovi. Predvolaný bol pred kráľ. súd
v Senici v záleţitosti svedectva Anny Ţáčky. Sudca chcel Hurbana hneď zadrţať vo vyšetrovacej väzbe, no
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zakročil jeho advokát Štefan Fajnor, ktorý ponúkol kauciu. Súdnym výrokom č. 254 z r. 1888 bol Hurban
obvinený zo zločinu falšovania úradnej listiny. Keď uţ leţal chorý, dva razy ho slúţny predvolal, no lekár
predloţil lekárske svedectvo. Dva dni pred smrťou chceli mu doručiť výrok, no Hurban uţ umieral. A tak od
väzenia ho tento raz oslobodila uţ len smrť.
(Podrobnosti o súdoch a väzeniach Hurbana sú v prílohách) (38) .

Politické zápasy a boje pri voľbách do snemu
O prvých voľbách do uhorského snemu zmieňuje sa Loštický len nakrátko, takto: „Léta Páne 1861 premenili
uherské práva, volení ablegátú, aby z kaţdého becirku išel do Budína. Bylo to volení na hovjezím trhovisku.
Byl zvolen Karol S m r t i č, ablegát. Miša Konráda nezvolili. Smrtič potom utékel do Budína, a tam
zhodený ... (?)
Hurban kandidoval dva razy na poslanectvo do snemu. O prvej kandidácii r. 1865 zmieňuje sa a opisuje
ju dr. inţ. Štefan Janšák v Ţivotopise Štefana Fajnora, str. 216 – 218:
„Prvá známka ústavného ţivota politického je kandidácia Hurbanova r. 1865. So svojim „Príhlasom
k národu slovenskému vo volebnom okolí senickom―... 23. novembra 1865, šesť dní pred voľbou, vystúpil
s kandidáciou. Stalo sa tak pozde v dôsledku dlhého váhania, zapríčineného Hurbanovými obavami. Senický
okres nemohol sa dohodnúť na kandidátovi. V auguste sa síce prihlásil šaštínsky rodák R. Kučíny, ale sa
zakrátko vzdal, ačkoľvek ho Hurban odporúčal a podporoval. – V októbri pozval k sebe viacerých Slovákov gróf
Esterházy, aby im svoju kandidáciu odporúčal. Konečne v polovici novembra predstavil sa voličenstvu Pavel
Buzinkay, hlavný senický slúţny, ktorý vystúpil s programom Deákovým. – Slovenskí vlastenci z najbliţšieho
okolia ţiadali Hurbana, aby on sám kandidoval.―
O svojej kandidácii napísal pozdejšie v Pešťbud. Vedomostiach, 1865, 1. dec., aj sám Hurban: „Ešte
v auguste sa nám za kandidáta prihlásil Kučíny (Kutšíny), advokát z Pešti, rodák zo Šaštína. Ale my sme
skutočne nemali kandidáta, ku ktorému by nás dôvera ťahala. Doliehali na mňa, aby som kandidoval.―
Pešťbudínske Vedomosti , 1865, 24. nov. písali:
„Dvorana Orla bola včera nabitá ľudstvom. Slabý Buzinkayho program – mohutná reč Hurbana. – Sú
dvaja kandidáti: gróf Esterházy a zeman Buzinkay, tretí je náš Kučíny, ale neukázal sa, ţe je pre nás. Rečnil aj
slúţny Zmertych (Smrtič). Kučíny nás zaviedol.―
Peštbud. Vedomosti, 1865, dopis zo Senice, 29. a 30. novembra 1865 bola voľba v Senici. Voľačo vyše
300 hlasov dostal gróf Esterházy viac neţ strana národná. Hurban vystúpil len 4 dni pred voľbou, a preto nemal
času na agitáciu. Kandidoval aj zeman Buzinkay. Strana Esterházyho podplácala a ponapíjala najmä
Turolúčanov a Jabloničanov. Kortešačka teda bola národná hrdosť v Jablonici, kde bol notárom pán notár
Holička.
Ako opisuje voľbu Loštický:
„Roku Páne 1865 29. novembra prišla povolencia vlády voliť ablegátú ... Votovali šecky osady. Dali
vóto na Esterházyho grófa ... . U nás sa prihlásil pán farár Hurban, aby bol votován za ablegáta. Ale bylo
neskoro. On rozposílal proklamát od Branča aţ po Šaštín aţ 27. a 28. novembra. – Druhý ablegát byl pán
velkomoţný Bozongáji (Buzinkay) z Dojča, ... aj temu kričali illijé tam po cestách pri Senici. Stáli tam na troje, a
vojsko dvoma rady, jedni naproti druhým ... ľud byl pospíjaný ... a kričali jedni proti druhým ... a muziky hráli ...
Ale to nemelo byt - . Tedy Hurban chudobu za nic poloţil, a tak aj vyšel, aj tí ostatní s tyma pentličkama.
(Hurban pravdepodobne nedal „chudobe― piť). Nebylo jedneho mestečka, jednej osady, aby nebyli nadvoje. A
tak tá búrka skončila 30. novembra, a hudby hráli a potom vzali utíšení ... A co v ty dni bylo zmeškané skrze
muţských .. a voze a kone za koči ... a šecko marnosť.―
Druhý raz Hurban kandidoval r. 1869. Aj o tej Janšák píše v spomenutej knihe (str. 218): „Hurbanova
kandidácia mala aspoň jeden úspech: nedala v senickom okrese zaspať slovenskej národnej myšlienke.
Pri najbliţšej príleţitosti r. 1869 prejavila sa uţ širšia účasť na politickom ţivote... Senica sa odhodlala
postaviť svojho slovensko – národného kandidáta. Bol ustavený výbor prípravný. Predsedom bol Hurban,
podpredsedom senický mešťan Jozef Ventura, zapisovateľ Štefan Waníček, členovia: Pavel Tatala (Talala ?),
Samuel Warga, Pavel Adamiš ml., František Koronthály, gróf Nyári, miestny dekan Belica, ev. farár Gustáv
Klszák, Pavel Paus, Dr. Goth, Ján Poláček, Ján Štetka a Št. Fajnor. Vo výbore vidíme i šľachtica Nyáryho a
zemana Koronthályho.―
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Pešťbudínske Vedomosti, 1869, č. 12, napísali: „4. febr. bolo zasadnutie výboru. Rokovanie bolo ţivé, Warga,
Waníček, mešťania, Kabaňa, sedliak z Jablonice, advokát Fajnor hovorili zápalistými slovami ... Levica
nepozvala do svojej konferencie dr. Hurbana ...―
Pešťbud. Vedomosti, 1869, č. 13: „Po skončení nášho tábora národného, vydrţiavali ľavičiari svoje
zhromaţdenie na dvore grófa Nyáryho. Zahájil ho Šubert Ištván ..., ktorý sa mal voliť za predsedu, ale ľud
vyvolával: „Nepotrebujeme nového predsedu, uţ máme kandidáta. Sláva Hurbanovi! A nastal krik. Gróf
Esterházy rečnil po maďarsky a Šubert to tlumočil do slovenčiny. Potom rečnil Konrád ... Keď ľavičiari videli,
ţe národ sa nijako nedá odviesť od svojho kandidáta dr. Hurbana a ţe všetky ich reči sú marné, dali skrz svojich
náhončích vyzdvihnúť p. Konráda ... , ale spievali Hej Slováci ... a Nad Tatrou sa blýska ... A národo sa
v kolonách ubieral do mesta.―
Pešťbud. Vedomosti, 1869, č. 14:
„Senica, 11. febr. 1869. Druhé zhromaţdenie. Národa sa zišlo mnoţstvo. Hurban vykladal národný program
... Hromové: Sláva ! ... Ľavičiari pod rukou verbujú ľud. U Habánov v Sobotišti vraj uţ dal p. Buzinkay vypiť
5 okovov vína ...
(O kandidácii Hurbana sú správy v Pešťbud. Vedomostiach 1869 aj v č. 11, 12, 13 a 14.)
Pešťbud. Vedomosti, 1869, č. 25 (24. marca):
„Medzi výsledkami volebnými : Bol zvolený p. P. Buzinkay proti Hurbanovi.―
Loštický: „V našém becirku senickém bylo volení ablegátú ... pravej a levej stránky. Pán farár Hurban byl na
snem do Diety volen ... První byli Hlubočané jeho ... druhí z mestečka Senice, ale len tí chudobní ... jeden
mešťan senický mlynár Poláček dal jednosto holbí vína ... z tej zberby ţidovskej ţáden ... potom Čáčov, Rybky,
Koválov, Dolina, Turá Lúka. Jedni obce celkom šecko, ale richtári ţáden .. len hlubocký sám ... Tretí byl Pavel
Bozongaji (Buzinkay) na stránku Diákovskú (Deákovskú) za ablegáta volen, štvrtý Konrád, na ten čas
v slúţnovském úrade byl jako najedno s Bozongajim .. , ale falešne a zrádne volen ... nikdy ani otcové naší, ani
my sme to nespatrili ... prez celý púst spevy tohoto sveta a kriky a búrky a politiky sveta a hudby na všetky
strany ... Co sme mjeli spívat ty krásné a smutné písne postní o umučení Pána našého Jeţiše Krista .. Kdo sa
bude za to odpovidat pred Pánem Bohem za takých synú sveta ?―
Z listu dr. J. M. Hurbana svojmu synovi Svetozárovi:
(Korešpodencia S. H. – Vajanského, str. 228 – 230, list 166):
14. IV. 1883
„...Moji milí Hlbočania po tri razy stáli so mnou na voľbištiach vzdor zberne ostatných obcí a napokon aj oni
odišli három-fárom, ačkoľvek uţ aspoň agitovali v obecenstve za práva národné. Inak obce nad obce hrnuli sa za
susedmi. A tak to bolo všade. – Nuţ čo chce kto s idealizovaním ľudu ? Ba šľahať ho treba ten ľud, aby precítil a
videl sa v zrkadle.― - „ Inde všade (okrem Turca) je ľud hnusný . Musí zhynúť, a z neho len Boh vyvedie lepšie
pokolenie. Ja som veľký svedok proti ľudu nášmu vo všeobecnosti.―
Z listu č. 27, str. 63 – 64, tamţe: 6.V.1870
„ ... vyrozumel som, ţe Tvoj duch musí byť veľmi skľúčený nad cirkvou hlbockou. Aj som pozoroval vo
fériach , ţe z Hlbočanov trčí čert, vidiac ich húfne putovať v Kvetnú nedeľu do Senice ... asi tridsiatich ...―
„Modrania sú takí zmalátnení a strachom smrdiaci ľudia ...―
(Vieme, kedy to bolo) 6.V.1870
Osuský Št. Samuel, dr.: Filozofia Štúrovcov, str. 85/II.
„Skoro ich škrelo, ţe Hurban r. 1869 bol opätovne kandidátom ablegátstva senického. Robili nátlak,
takţe sa kandidácie musel vzdať (Pešťbud. Vedomosti, IX, č. 12 – 14 a Cirkevné listy, V., str. 82). Hurban svoje
väzenie pripisoval - vo Vacove – tomu, ţe sa opováţil jako slovenský národný kandidát vystúpiť proti
Buzinkaymu.― – Cirk. listy VI., str. 255.
V bohatom hurbanovskom archíve Slovenského národného múzea v Turč. Sv. Martine sú medzi inými
pozostalosťami po neohrozenom vodcovi slovenských dobrovoľníkov aj tieto dve bojovné slovenské volebné
pesničky (od neznámeho autora):
Zle, nedobre v krajine.
Zle, nedobre v krajine,
Na slovo za literou,
Všecko padá a hynie,
Číhá tisíc špiclíkov.
Dolu vodou blahobyt,
ide s ním tieţ aj kredit.

A len tomu dobre je,
Kto špehovať dobre vie.

A len tomu dobre je,
Kto krajinu drancuje.

Zle, nedobre v krajine,
I vźdelanosť uţ hynie.

Zle, nedobre v národe,
Veta i po slobode.

Školy nám poválali
Maticu zrabovali.
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nech k halene pristane mi dolomán.
A len tomu dobre je,
Kto Slovákov zradzuje.

Milujme sa! Nedajme sa!
My slovenskí synovia,
keď nás chcejú podmaňovať vrahovia.

Uţ i jazyk náš milý
Zo súdov vysúdili.
A keď k súdom citujú,
Dve – natri mondokujú.

Milujme sa! Nedajme sa!
My, synovia slobody,
Keď nám chcejú právo hodiť do vody.

A len tomu dobre je,
Kto sa v jarmo skrčuje.

Právo shodiť, reč potupiť
nedáme si na svete.
Milujme sa, povieme aj diete.

V krajine zle, nedobre,
právo len u dvier ţobre.

Milujme sa! Nedajme sa!
Odrodilcom oklamať,
odrodilec nemôţe byť ablegát
(veď liberál nemôţe byť ablegát)

I sám Páhboh zvonku len
Stojí u tých snemoven.

Len Slováka ablegáta
môţe Slovák milovať,
lebo ten nechce v putá okovať.

A len tomu dobre je,
Kto sa i z Boha smeje.
Nuţ, Alberte, grófe náš,
Či do boja vôľu máš ?
II.
Milujme sa, nedajme sa
(Spieva sa ako ―Nad krajinú našú milú―)
Milujme sa, nedajme sa!
Dietky jednej rodiny,
spojme láskou rozdvojené dediny.
Milujme sa! Nedajme sa!
Mešťan, sedlák, zemský pán,

Teda, Hej sa! Milujme sa!
A voľme si Hurbana !
Ten sa nikdy nezvykel bát tyrana.
Hurban nevie zaplotníčiť
a lízať sa bohatým.
Pravdu vraví podlízačom najatým.
Milujme sa! Nedajme sa!
Potlačiť viac od sveta.
Nech Hurbana počuje aj Dieta !

Voľby v Senici r. 1872, 1876, 1878 a 1884
Uţ bolo spomenuté, ţe pre nátlak a teror úradov Hurban sa r. 1869 kandidácie musel vzdať. Viac uţ na
poslanca nekandidoval. Pri nastávajúcich parlamentných voľbách r. 1872 vystúpil v Senici, senický rodák
Viliam Paulíny – Tóth, významný slovenský politik, novinár a spisovateľ, ktorý bol slov. poslancom za okres
kulpínsky v Báčke uţ ro. 1869. Ale teraz aj on pre veľký teror rozhodol sa odstúpiť od kandidácie, a to aţ
v poslednej chvíli. – Hlbočania, aţ na ojedinelé prípady, boli by ho volili. No pri ďalších voľbách, keď
slovenskí kandidáti nevystupovali, rozhodovali sa za toho, ok ktorého niečo očakávali. No, pravda, bolo
potom dosť i takých, čo sa tieţ dali zviesť pijatikou.
O voľbe r. 1872 zmieňuje sa i Loštický a inţ. Janšák.
Loštický: „Léta Páne 1872 v mesíci júniusi 22-ho byla konferencia anebo volení ablegátú do Diety. Na
pravo byl volený kandidát (Buzinkay), který byl pred troma rokama a zhola nic nevypravočil ... ani slova
nepromluvil za slovenský národ. Levá stránka volila pána Paulínyho ... Ale pravá stránka siloumocou aj
s vojskem dobývali a se zbranú bodáním lidu našého na vše strany .. vyháňala s vojskem picháním pagnety. Bylo
7 zranených. Aj pán farár bukovský to nerádným spúsobem konali. Bylo ţrádla na vše strany s platením. Víc neţ
jeden mesíc kortešovali od Jablonice aţ po Šandorf, od Šaštína po Sobotište, pravá strana.―
Wywolenie Welkomoţného pána Ferencza K o r on t h á l y na vyslanca na uhorský snem dňa 7.
júliusa 1875 a passkvilanty (hanopisci). – Ctenému obecenstvu podávajú Woličia okresu senického. – W Skalici
1875, Písmom a tlačou dedičov J. Škarnicla, 80, s. 13 a 2.
Inţ. Janšák v Ţivotopise Št. Fajnora, str. 226:
„Pri voľbách r. 1872 mysleli senickí vlastenci od počiatku na Viliama Paulínyho – Tótha. – Paulínyho
cesta z Hodonína (kam pricestoval vlakom) podobala sa triumfálnemu pochodu, mnoţstvo vozov. bandéria,
tisíchlavé zástupy a v Senici fakľový sprievod. V tábore Paulínyho vidíme i jednoho Smrtiča, advokáta Šuberta a
Konráda, aj evanj. farára Klszáka, ačkoľvek o ich národno-slovenskom presvedčení nedá sa hovoriť ...― – Pri
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voľbe boli pouţité všetky triky, podvody, falše a ničomnosti, falošné zoznamy voličov, terorizovanie voličstva
úradmi a vojskom. Nástup k volebnej urne, postavenej na námestí pred kostolom deje sa štyrma hlavnými
prúdmi: od Čáčova, Kunova, Šaštína a Jablonice ... Napriek dispozíciám odhlasovalo na protikandidáta Pavla
Buzinkayho sotva 600 voličov z celkového počtu 2100. Vtedy na rozkaz čáčovského zemana Karola Smrtiča,
v dobe medzi obedom a predvečernými hodinami, sedem razy hnalo vojsko útokom Paulínyho a nasadenými
bodákmi. Slovenský kandidát nám unikol pri tom smrti len náhodou ... Keď uţ bolo mnoho slovenských voličov
ranených a dokrvavených, rozhodol sa Paulíny, ţe od ďalšej voľby odstúpi. Poriadatelia vyzvali voličstvo, aby sa
vzdalo, čím slovenský kandidát stratil 1200 hlasov ... Tak sa skončila jedna z prvých ústavných volieb v Senici.―
Roku 1876, v apríli, nekandidoval ani jeden slovenský kandidát. Ablegátom bol gróf Henrik O´Donell a
gróf Apponyi, mladý.

Ako to opisuje Loštický ?
„Léta Páne 1876 dňa 8. apríla dovézli sa k nám do Hlubokého pán slúţny Vaďon, aj fánu (zástavu)
dovézli. Prišli volit ablegáta, grófa Henrika O´Donella ze Španelska. V našém becirku senickém sa kortešuje. –
Pavel Ţák mel fánu na domje vystrčenú.―
„Strana O´Donella stála na Hrubém domje (v Senici), aj on, aj jeho strana a mnoho pánú s ním, aj
slúţny Vaďon a ostatní páni, pán barón Šmerzingl a jeho sluţebníci, ľud, sedláci, mešťané, ba aj richtári šeci
z nášho becirkú byli pri nem...― A potom kortešovali hned na jeho stranu o obcách páni ze Senice, aj do
Hlubokého dojeli na štyroch kočoch do fáre, aj na obecní dum s fánama, a v sobotu hned Pavel Ţák nésel fánu na
svúj dum, ba jich dostali aj víc, 8-ho 9-ho a 10-ho a 11. apríla a na ten krik byl zehnaný ľud s fánama a s muzikú.
Byli na dvori a pijatiky bylo ukrutne. Na obecní dum donésli víno a pivo a pili, které dávali vóta ... Jedli, pili
víno, pivo, cigare .. u Šteky (?) Janka dávali pit a jest na O´Donella, kterého volili. Aj vojáci koníci, pechota,
jágri, po prostredku bjehali, aj muziky byli, bandy na vše strany, tance, kriky, zdvíhání ho, nosení, a len
vykrikovali: „ I l i j é ! „ na vše strany. Zoţíraný ľud len porád: „Ilijé !― gróf Henrik O Donneli ablegár ! Aj
mnoho ţidú bylo. Poprové, Erliši a ostatní ...―
Hľa tak vyzeralo Hurbanovo Hlboké.
Loštický ďalej: „9. apríla prinésli zas druhú fánu, ba víc, a to Filípek Chovanec, aj Jura Ţák za kostelem, na
grófa Aponiho, lebo téţ sa dal kortešovat za ablegáta. Ale o pár dní omeškal. Mnoho mjel obcí na svoju stranu.
Ľudstva, knezú z katolíckej strany z celého becirku. Jedna osada celá byla k nemu, ale ostatní dediny, richtári na
jeho stranu neunésli, nebo on nedával porád (hned) pijatiky, nemjel hudbu, bubny a píšťale, trúby, ale len jednu
sedláckú hudbú ho poctili, toho pána grófa Alberta Aponiho. Uponíţili ho s posmechem, který nám byl v naší
obci napomoci. Na ten čas byl richtár Filípek Dzuránek, notár Michal Luţa, starší Pavel Kovár, úrad Ján
Zálešák, Pavel Morávek, Ján Šajánek.―
O dva roky, roku 1878 boli v Senici nové voľby. Slováci boli v pasivite. Kandidátmi boli zase len páni
z maďarskej strany: gróf Apponyi Albert a slúţny Kálmán.
Loštický: „Léta Páne 1878 v mjesíci júniusi 21-ho, v mestečku Senici kortešovali na dvoch ablegátú, na grófa
Aponiho a nášho na ten čas slúţného, pána Kálmána. – Dávali mnoho aj jedna aj druhá stránka (pravdepodobne
piť a jesť). Osvíceného pána grófa dočkali do mestečka Senice 26.- júliusa s velikú pompú a slávú a strelbú a
vítáním mládencú na koňoch a s velikým vítáním na barónovém kaštíli. Najprv první vinšoval uherský, potom
slovenský a nemecký národu svojímu. Celé mjesto bylo osvícené ...― „5.-augusta potom zvolili grófa Aponiho za
ablegáta v Senici. Šecko panstvo kričalo, ba aj kneţí obojího náboţenstva a pri tom mnoho ţidovstva, a to
pjekným pováţením, né korhelicú, jako pána Kálmána s vojskem koníci a pechotú, stráţí velikú obsadené bylo,
s hudbama ...―
Loštický: „Léta Páne 1878, 23. augusta, prijel pán ablegát Aponi, mladík, do mestečka Senice s velikú slávú. Byl
tam vítaný strelbú. Mládenci a panny ovenčené hádzali mu do koča .. Ba aj páni farári ho vítali, i katolícky aj
evanjecký Klszák ...― „ Léta Páne 1878, 31. augusta, prišel k nám do Hlubokého Osvícený pán gróf Aponi,
ablegát, na návštevu, jako ku svojim voličom, kerí si ho váţili a kerí mjeli v neho dúvernost vječší ... V ústrety
mu jeli mládenci na koňoch a tak mu úctu učinili...―
O voľbe r. 1884 si Loštický poznamenal:
„Léta Páne 1884 dňa 13. júni byla volba v mestečku Senici, ale taká, ţe ešte takej nikdo nepamatoval.
Ţidé a páni chceli, aby zostal pán Kálmán, ale sedláci a knezi šeci byli za ablegáta Z i m á n d i h o . To byl
katolícky knez od Peštu, ale rodem z Radošovéc. Ten šel velice na ţidú, tak sa ho báli jak čerta. Bóóţe, kupovali
vóta, ale nadarmo, preca prohráli ...―
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Novšie volebné zápasy v r. 1896, 1901, 1905, 1908 a 1910
Roku 1892 vydala Slov. národná strana osvedčenie, ţe pri ďalších voľbách ostane v pasivite, nečinná, no uţ
roku 1896 odhodlal sa v senickom okrese kandidovať trnavský advokát, Slovák, František Veselovský, a to
s programom maďarskej ľudovej strany, takzv. néppártu, ale – neprešiel pre volebné podfuky vládneho
protikandidáta, čáčovského zemana Ivana Smrtiča. Podľahol zrovna takému nátlaku a ešte surovšiemu
násiliu, ako r. 1872 Viliam Paulíny – Tóth.
Nápor maďarizácie sa stupňoval a zväčšoval, no s náporom rástol aj odpor na strane slovenskej.
Hurbanovo pokolenie sa hlásilo o slovo aj v Hlbokom. Z radov roľníkov v Hlbokom bol najhorlivejší
„hurbanovec― Pavel Ţ á k končanský.
Pomáhalo aj slovenské časopisectvo, ktoré sa šírilo aj v Hlbokom, spočiatku Národný hlásník a
neškoršie po r. 1903 najmä Slovenský týţdenník, ktorého dochádzalo do obce asi 50 exemplárov, a to na zlosť
notárovi Zlochovi. Aj humoristický časopis, Rarášek podnecoval k odporu. Viacerí roľníci predplácali český
hospodársky časopis „Milotický hospodář―. Učiteľ Kopa šíril medzi školskou mládeţou detský výborný časopis
Noviny Malých, ktoré vydával Ján Beţo v Senici.
No, pravdaţe, činili sa aj vládne noviny, Slovenské noviny, takzv. „grajcarový cigáň―, vydávaný vládou
v Pešti, tieţ „Vlasť a Svet―, ako aj myjavským slúţnym Filbergerom redigovaný „ O b z o r―, slovenský
vlastenecký týţdenník, čiţe „tót hazafias hetilap―. Tieto vládne noviny dostávali richtári a šenkári zdarma.
Cieľom maďarizácie otvorili v Senici „polgárku―, čiţe mešťanskú školu, a to uţ r. 1884 (39) .
V Hlbokom zaloţil štát r. 1896 štátnu školu a pozdejšie aj takzv. „O v o d u―, čiţe materskú školku. Učiteľ
Čepčányi, ináče Slovák z Turca, nenaučil ţiakov ani maďarsky ani slovensky. Škola nemávala väčší počet
ţiakov.
Aj do zhavranelej Senice zavial nový duch, a to príchodom advokáta Štefana Fajnora a potom lekára dr.
Ľudovíta Šimku, pozdejšie advokáta dr. Cyrila Chorváta, farára Braxatorisa, dir. banky Kresáka. Zo Seničanov
sa k nim pridali učitelia Ján Beţo, Pavel Vaníček, Pavel Gašpar a tieţ pokladník banky Martin Svatý.
V Hlbokom okrem uţ spomenutého Daniela Kopu v národnom duchu pracovali aj farár Mojmír Semian
a po ňom senior Pavel Sekerka. Na blízkom okolí vynikali v národnej práci a prebúdzaní ľudu v Čáčove Ján
Mocko, farár, a Cyril Galay, učiteľ; v Prietrţi najprv za pol storočia Ladislav Paulíny, farár, a s ním a aj po ňom
za dlhé roky učiteľ Samuel Hatala a farár Ján Drobný, na Bukovci farár Július Bodnár. Brezová bola takmer celá,
Brezovania i Brezovanky, národne uvedomelá oddávna.
O priebehu volieb r. 1901 - Kandidoval poznove František Veselovský za slovenskú národnú stranu.
Jeho protikandidátom bol maďarónsky dţentrík Timotej Fridecký. Ako opisuje voľbu Loštický ? – „Léta Páne
1901 volil sa v našém becirku ablegát, len dicky z maďarskej stránky. Stalo sa vţdy to, co chceli páni a ţidé.
Dicky byli falše. Maďarská strana byla pravá a slovenská levá. Pravá mjela dicky pomoc ze štátnych penez, a
levá dicky na svoje útraty. – Ale prišla pravda navrch, ţe sa to s falšú robilo. Prvá strana dávala pit, kdo co chcel,
ked mjeli peníze ze štátu. Ale to prestalo, nesmeli potom kortešovat na ţádnú stranu. Tak sa pravda vyjavila . –
A tak sme zvolili stránku levú, slovenského ablegáta pána Veselovského z Trnavy. To sa volilo 2. októbra
1901.―
„Páni ostali zahanbení, aj ţidé, lebo oni hrali dicky o svoje kabáty ...―
„V senickom okrese zvolený bol náš Franko Veselovský. Ale u Veselovského sa uţ vtedy
s náboţenstvom nedobre taktizovalo, lebo zaslúţeným národným kandidátom tam mohol byť jedine Štefan F a j
n o r , či uţ by bol padol, alebo zvíťazil.―
(Jozef Gregor Tajovský v Roľníckej osvete a v Slovenskej politike, 30. jan. 1938 (?), č. 25)
Inţ. Janšák v Ţivotopise Št. Fajnora, str. 192 – 196:
„Po voľbe slúţny Szále podnikol celé turné po obciach verných slovenskej národnej strane a pod
titulom obecného hospodárstva vyberanými slovami častoval obecných výborníkov a úradských. Povedal im:
„Celá krajina pľuje na vás, ţe ste pánsláva zvolili. Inšie si nezasluhujete, neţ aby vás „hurbanistov― a panslávov
vláda zničila. Počestný človek sa hanbí medzi vás vkročit. Komu sa v Uhorsku nepáčí, nech sa zoberie a ide,
kam chce.― Hlbočanov potrestal slúţny Szálé za nejaké prestupky, ktorých sa nedopustili, Dojčané museli sedieť
vo väzení, ţe usporiadali muziku, Smolinčania za to, ţe postavili slávobránu.―
V roku 1905, v januári, Veselovský kandidoval znova. Jeho protikandidátom bol podţupan G r a us Pišta. Július Bodnár, bukovský farár (v kniţke: Obroda jednej obce, s. 45) napísal. „Veselovský neobstál.
Akým terorom narábali, vidieť z toho, ţe aj mňa odsúdili na 500 korún pokuty pre vymyslený horský priestupok.
– Národ sa pevne drţal aţ na niektorých slabúchov a neodstrašila nás ani zima. Dlho nás nechali čakať pri Senici
vo veľkom snehu za mestečkom stáť. Keď ináče nemôhli, odhadzovali nám hlasy, a to tých najlepších
hospodárov, aby ich znechutili. Keď povedali svoje krstné meno po slovensky, teda namiesto „Pál― Pavel a
namiesto „Jánoš― Ján – uţ bol hlas neplatný. Aj prietrţskému učiteľovi, Samuelovi Hatalovi, bolo pohrozené,
keď chodieval na Bukovec k rodičom, ţe ako korteš Veselovského bude vyšupovaný. V Hlbokom, kde ľudu a
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voličom nedôverovali, zvýšili volebný cenzus tak vysoko, ţe vzdor väčšiemu počtu ľudí – duší a väčšej
majetnosti, Hlboké nemalo ani polovicu toľko hlasov, čo Bukovec.―
V Senici mal Fr. Veselovský 1250 voličov, Ivan Zmertych len asi 300. Avšak Veselovský predsa
prehral, lebo mu odmietli 560 hlasov ... Za vládneho kandidáta hlasovali aj mŕtvi, aj tí, čo boli vtedy v Amerike
...
Článok z novín:
13. m a r c a r. 1 9 1 7 z o m r e l p o d l h š e j c h o r o b e F r a n k o V e s e l o v s k ý,
jeden z prvých slovenských poslancov v bývalom Uhorsku.
Franko Veselovský narodil sa v septembri r. 1845, slovom bude tomu toho roku práve 90 rokov, čo
uzrel svetlo sveta, ako syn obyčajného, chudobného kováča. Prvotné vzdelanie dostal doma v rodisku, na
gymnaziálne štúdiá poslali ho do Roţňavy a potom do B. Bystrice. Veselovský dostal sa do Bystrice práve
v rokoch, keď prví českí profesori opúšťali B. Bystricu a po nich prišli slovenskí profesori, ktorí pod vedením
Martina Čulena dokončili ich národne obrodzujúce dielo a z banskobystrického gymnázia urobili
najvýznamnejší slovenský ústav. Prvú iskru národného povedomia rozdúchali v ňom tu v Bystrici. Keď odišiel
na práva do Bratislavy, odchádzal uţ ako povedomý Slovák. Advokátsku prax konal v Lipt. Sv. Mikuláši i u
pravotára Baligoviča. V tých časoch ešte mohol ţiadosť, ktorou ţiadal o prijatie do protokolu osnovníkov,
napísať slovensky. Keď Veselovský urobil advokátsku skúšku, osadil sa v Trnave, kde so správcom Spolku sv.
Vojtecha a redaktorom „Katolíckych novín― Martinom K o l l á r o m vykonal veľké dielo. V 90-tych rokoch
minulého storočia zaloţil v Trnave Ľudovú banku, ktorá sa stala strediskom hospodárskeho ţivota trnavského
vidieku. R. 1896 vystúpil z programom uhorskej ľudovej strany, ale nebol vyvolený. R. 1901, keď národná
strana vystúpila z dlhej pasivity, Veselovský bol vyvolený väčšinou 413 hlasov na programe národnej strany
v senickom okrese. Vzájomnou spoluprácou týchto západoslovenských buditeľov dosiahlo sa toho, ţe Slováci
zvíťazili s Martinom Kollárom v Trnave a Jánom Valáškom na Myjave. Pre politický ţivot slovenský je
významné, ţe slovenskí poslanci vychádzali zo západu. Tu, i keď nápor bol tak veľký, azda i väčší, ako inde,
široké masy slovenského ľudu boly uţ tak národne prebudené, ţe sa nedaly podplatiť, ani sterorizovať.
Hospodársky program, ktorý Veselovský v parlamente hlásal, bol postavený na moderných princípoch
národného hospodárstva.
Osud slovenského politika zastihol i Veselovského. Pre volebné reči zaviedli proti nemu trestnú
pravotu pre búrenie proti štátu a maďarskej národnosti a hoci ho r. 1904 nitrianska sedria oslobodila, bratislavská
tabuľa ho odsúdila na rok štátneho väzenia a 2500 korún pokuty a asi 1500 korún útrat. Advokátska komora
zaviedla proti nemu ešte disciplinárne pokračovanie a odsúdila ho na ďalších 1000 korún trestu.
Bola to jedna z naväčších pokút, na aké niektorý Slovák bol odsúdený. Keby sme to previedli na dnešnú
menu, znamenalo by to asi desaťnásobok, t.j. 45.000 Kč. Tretí raz bol kandidovaný za poslanca ako vacovský
väzeň. Senický slúţny, ktorý viedol všetky voľby na vyšší pokyn, vyvinul proti Veselovskému taký tlak, ţe
Veselovský ani r. 1905, ani v nových voľbách r. 1906 sa uţ do parlamentu nedostal. Keď zomrel, ešte i
„Nagyszombat és Vidéke―, časopis mimoriadne silného šovinistického zrna, v ktorom Veselovského neraz
napádali, musel priznať, ţe Veselovský bol silná osobnosť, čistý a národný charakter. Ale trnavskí maďaróni,
ktorým vdova poslala slovenské oznámenie o jeho smrti, vrátili ho. Ako syn chudobných rodičov, ktorý sa ťaţko
prebíjal ţivotom, pamätal i v záveti na chudobných študentov a zanechal Matici slovenskej 30.000 Kč, z ktorých
kaţdoročne dostávajú podpory slovenskí študenti. Veselovského základina je jedna z najväčších ktorú slovenský
súkromník k takému cieľu zaloţil.Veselovský svojím ţivotom a prácou vykonal v ťaţkých pomeroch veľký kus
významnej buditeľskej práce.
Roku 1906 boli v Senici voľby zase.
Maďarská vláda vydala heslo: „Minden áron buktatni―, čiţe za kaţdú cenu povaliť, nechať prepadnúť. Voľba
bola 2. mája v Senici. Protikandidátom Veselovského bol E m ő d y . Jeho voličom vykázal Szálé hlavné
námestie. Veselovského voličia boli vykázaní na dobytčie trhovisko. Medzi štvor aţ päťnásobný kordón
ţandárov a vojska mohli prechádzať len príslušníci Emődyho. Ostatným znemoţnili prístup k volebnej urne,
ako aj prístup do blízkeho hostínca H o l č í k o v h o , (Holčík bol národovec, kde sa Slováci schádzavali. U
neho sa zastavovali o jarmakoch Hlbočania). Na tom dobytčom trhovisku stáli Veselovského voličia aţ do 3.
hodiny ráno, 3. mája. Napriek týmto násilnostiam Veselovsého víťazstvo by bolo isté, avšak v poludňajších
hodinách volebná komisia pred koncom voľby odmrštila 230 hlasov. – (Vtedy som bol s matkou aj ja
v Senici. Videl som na trhovisku slovenských voličov, muzika im vyhrávala. Kordon vojska na koňoch,
údajne huláni z Hodonína, uzavreli príchod do Senice, no nás dvoch, matku a mňa, prepustili do mesta, na
rynok, kde nebolo ani ţivej duše. – Do spomenutého hostínca Holčíkovho niektorí voličia preliezli od
záhumnia.)
Voľba mala v Hlbokom a v iných obciach svoje zlé následky, pravdaţe, len tam, kde boli stúpenci
Veselovského.
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Slovenský týţdenník, IV., r. 1906, č. 3:
„... pracovalo sa všemoţne u richtárov, notárov, a tak vyše cez hajdúcha, slúţneho aţ ministra.
Výsledok bol, ţe licenciu nápojov odobrali v Prietrţi i v Hlbokom. Slúţny Szálé podal návrh vyšším úradom o
prietrţskom spolku, aby sa tam odoprelo predávať nápoje, ţe Prietrţania sa naučia korheľovať. Hlbočania zas
mali špinavé a nečisté riady. Náš pánko sa tak zamiloval do Hlbočanov pri posledných voľbách, ţe mu je
kaţdého Hlbočana ľúto, aby snáď neupadol do ťaţkej choroby, a preto nariadil odobrať licenciu. Nuţ, apelujme,
tu i tam.―
Slovenský týţdenník, IV. 1906, č. 22:
„Z Hlbokého. – Veľmi sa teším, ţe mnohé obce na čele s richtármi hlasovali na naších kandidátov, za
čo im česť a sláva. No nie je tomu tak u nás. Náš richtár sľuboval, ţe pôjde s nami aţ do posledku, ale došiel
deň voľby a uţ ho nebolo. Pán richtár, kde je váš sľub ? Snáď ste sa báli ? ţe vám richtársku palicu odoberú ?
Spomeňte si na to, kdo vás volil. To sa vám páči, ţe také zbojstvo previedli pri minulej voľbe ? Takú stranu vy
podporujete ? Na vás sa naplnilo to slovenské príslovie: Niet v svete horšieho vtáka nad odrodilého Slováka.
Potravný spolok sme si horko-ťaţko nadobudli, a vy by ste boli tomu rád, keby zahynul. – Licenciu nám
vzali, a vy sa tomu tešíte. Keď si ju vymáhame, vy sa staviate na odpor. Púšťate do sveta chýri, ţe naša obec
bude ťaţko potrestaná. Nuţ a či vy nie ste jej občanom ? Ostatne my sa vaších rečí neľakáme. Máte dlhé vlasy a
krátky rozum. Nabudúce, pán richtár, si prajeme vidieť vás medzi nami. – Verný občan.―
Slovenský týţdenník 1907, č. 6:
„H l b o k é, 2. febr. 1907 . – Z r a d a. – Občania naši pri viacerých príleţitostiach dokázali, ţe sú stáli
a pevní ako múry hradné. Po kaţdých voľbách slúţny hľadal príčinu, aby sa mohol Hlbokému pomstiť. V jeden
čas ich pokutoval hromadne, ţe vraj počas volieb robili akúsi šarapatu. Vyplatili vymeranú im pokutu s tým
presvedčením, ţe ohnúť sa nedáme a nepodlezieme. Potom začal slúţny z inej strany, odobral šenkovú licenciu a
to pod zámienkou, ţe ju dali do árendy potravnému spolku. Pánovi farárovi, ktorý licenciu vymáhal, na
viacerých miestach povedali, ţe sa musíme najprv polepšiť. Ale my sa kvôli licencii nezapredáme a pod takou
podmienkou licenciu nechceme. Kaţdý hovoril: To sú chlapi ! Avšak niektorí Hlbočania predsa sklonili šije do
jarma a zavďačili sa tým, čo ich dusili a dusiť aj budú. Urobili akúsi zmluvu s notárom a slúţnym, ţe pri voľbách
a pri bársakej príleţitosti budú drţať len s vrchnosťou. Neni hanebné od tých, čo čítajú slovenské noviny ?
Opovrhnú vás nielen Slováci, ale aj tí, ktorým ste sa zaviazali. Čo ste s tým docielili ? Seba samých ste pošpinili
a licenciu ste neobsiahli. A keby aj prišla, o opovrţením ju odmietneme, veď kto by vypil čo len kvapku nápoja
v takom šenku, ktorý zrada vymôhla ? – O b č a n – „
Slovenský týţdenník, 1907, č. 48:
„Senica, 23. novembra 1907. – Veľká hanba Hlbočanom. Popodpisovali sa slúţnemu, ţe s ním budú
drţať, keď im povolí licenciu pre cirkevný šenk. – Rozumie sa, ţe zo šenku nebude nič, lebo vrchnosť cirkevná
nemôţe dať zvolenie na také hnusné čachre, o čom Hlbočanov ich farár zavčasu poučil. A preto tým väčšia
hanba padá na nich.―
Pozn.:
Po odkúpení panskej krčmy (r. 1865) na školu, regál – licencia bola prenesená do starej školy, s tu bola
potom krčma, takzv. „cirkevný šenk―, ktorý dala cirkev do árendy. Keď árendátorovi Jozefovi Weissovi árenda
vypršala, r. 1884, 1. okt., dala cirkev šenk do árendy Jánovi Filípkovi – Chovancovi a po ňom Lajovi Gavorovi
z Brezovej. Keď si Gavora toľko nagazdoval, ţe si mohol kúpiť dom, r. 1901 ( ? ) sa presťahoval, a tu si potom
otvoril vlastný hostinec a obchod s miešaným tovarom. – Potom si cirkev najala na „cirkevný šenk― výčapníkov.
Prvým bol Jozef Šlahor a po ňom r. 1904 Pavel Piskla Osušák.
-.Pozdejšie, keď uţ bol v Hlbokom aj potravný spolok, Úrady – slúţny vytýkali cirkvi, ţe „dala šenk do
árendy potravnému spolku, kdeţto cirkev len v obchodnom spojení stála s Potravným spolkom, aby tak
spojenými silami ešte výdatnejšie ku prospechu občanov pracovať mohla. Hlbocká cirkev evanjelická mala
šenkovnú licenciu, ktorá nemalé úţitky donášala jak cirkvi, tak aj občanom, lebo sa tam zdravé a lacné nápoje
predávali. Túto licenciu teraz cirkvi odobrali.―
(Slov. týţdenník, 1907, č. 6 – „Občan― hlbocký)
-.Zo Slov. týţdenníka, rok 1904, č. 36:
„U nás svet rád číta, kniţiek a kalendárov pokúpi dosť. Lanského roku na jeseň jednoho mládenca potrestali,
ţe rozpredával Š a l v o v e kalendáre. – Hja, keby tak bol predával dačo, čo je „vyšším pánom― k zubom,
dáku muchotrávku, veru by sa mu to nebolo stalo―.
V o ľ b y d o s n e m u r. 1910
Kandidovali: Milan H o d ţ a a V a g y o n Arpád
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Slovenský denník, 1910, 7. mája, č. 21:
„H l b o k é. Dopisovateľ opisuje zhromaţdenie v Hlbokom, na ktorom rečnil Milan Hodţa. „Čvachovia si
trúfali, ţe získajú celú dedinu, ale Hlbočania na čele s pánom seniorom Sekerkom usporiadali také
zhromaţdenie, ţe Hlboké postúpilo do radu naších najlepších obcí slovenskonárodných. Tu nepomáhajú
hrozby a námluvy. Ľud vie, čo robí, nelezie do maďarského jarma. Hodţa povedal pred farou veľkú volebnú
reč. Stál v kočiari dr. Šimku, ktorý ho sprevádzal po obciach v okrese. Do Hlbokého prišli od Jablonice,
Hlbočania ho vítali s veľkým bandériumom, asi 100 chlapcov na koňoch v národných krojoch poobliekaní.
Prišlo sem viac ţandárov, ktorí stáli opodiaľ pri hasičskej komore a mali nabodnuté bajonety. Prítomný
podslúţny stál pri koči, a viac ráz pretrhol Hodţu v reči, ale Hodţa nič nedbal, a rečnil ďalej. (Bol som tam aj
ja, ako 11 ročný chlapec. Hodţa medzi iným povedal: My Slováci sme ako ţebrák pri ceste, ranovitý, na
ktorého rany sadajú muchy, komáre a hmyz, avšak nemôţu si ich od seba odohnať. Keď v reči spomenul
ministra Khuen-Hederváryho, o ktorom sa predpokladalo, ţe bude lepší k Slovákom, môj otec zvolal: Nech
ţije ! No Hodţovi sa to nepáčilo, ţe totiţ ani Hedervárymu nemoţno veriť. – (Vtedy jeden kôň z bandéria
stúpil bratancovi Jánovi Sedláčkovi na nohu a zranil ho).
Do Hlbokého prišiel povedať kandidačnú reč aj Arpád V a g y o n, veľkostatkár v Senici, majiteľ
Surovín. Stál na podstavci pri studni pred obecným domom, a proboval povedať programovú reč, ale mu to
nijako nešlo, lebo nevedel dobre po slovensky. Vo svojej reči povedal, ţe on bude „Slováky zahádzať―, ţe totiţ
on chce so Slovákmi dobre zaobchádzať. Počas reči starý Sedláček, svokor Miču, stále vykrikoval: „Nech ţije
Vaďón – Hodţa― ! To robil úmyselne, a ľudia sa smiali, lebo vedeli, ţe to robí na posmech.
Slovenský týţdenník, 1910, č. 22:
„Hlboké, dňa 30. mája 1910. – „Čo sa robí v našom okrese na zastrašovanie ľudí, roduverných
Slovákov, to sa inde nedeje. Financdirekcia viacerým odobrala šenkovú licenciu. Taký výrok dostala aj hlbocká
cirkev. Slúţny 29. mája naloţil notárovi, aby krčmu hneď zavrel a dvere zapečatil, ţe vraj tá krčma je teplá
hrada, z ktorej vychádzajú pohyby namierené proti verejnému poriadku a oproti maďarskej štátnej idei a
vrchnostiam. Poznamenáva sa, ţe v krčme aţ do 27. mája sedávali občania v prítomnosti pána notára, ktorý ako
predseda šenkového odboru kaţdý deň sem chodil a videl, čo sa tu robí a počul, čo sa tu hovorí. – Notár si dal
zavolať zo Senice štyroch ţandárov a šenkovnú miestnosť zatvoril tak, aby sa ani do pivnice nikdo nemohol
dostať. Podali sme telegram na ministerstvo financií (aj prostredníctvom Hodţu internovali v Pešti). Hlbočanov
ani táto krivda nezroní, ba ešte zaoceľuje v bojoch za práva a slobodu.― – (Pamätám sa, môj otec vtedy písal
Hodţovi do Pešti list a ţiadal ho, aby zakročil u ministra. Hodţa bol vtedy v Sučanoch, a tak odpovedal odtiaľ.
Písal, ţe sa mu dcéra narodila a ţe len čo sa vráti z Pešti, zakročí. Písal i to, ţe ho napádajú „od predu i od
chrbtovej kostiL. Ten vlastnoručne písaný list Hodţov sa stratil). –
Slovenský týţdenník, 1910, 23. sept., č. 38:
„Z Hlbokého. – Od nás boli traja mládenci ţalovaní preto, ţe večer pred voľbou spievali slovenské pesničky.
Všetkých troch: Martina Otépku, Pavla Bartoňa a Štefana Kovára odsúdil slúţny ešte 9-ho júna. Kaţdý dostal
60 korún pokuty. Odsúdení apelovali cestou dr. Horvátha, a podţupanský úrad nahliadol, ţe súd bol
skrivodlivý, lebo výrok slúţneho zrušil. – Týmto ale prenasledovanie nemalo konca. Martin Otépka, krajčír,
roduverný Slovák, bol pokutovaný na 100 kor., lebo vraj prevádza remeslo bez priemyslovej legitimácie. To
je zvláštne, ţe to náš pán notár Zlocha zbadal aţ zrovna teraz, keď bola voľba. Predtým to nevedel, ačkoľvek
vídal Otépku kaţdý deň. Podţupanský úrad zníţil trest na 20 korún. Ďalej dopisovateľ „Verný― z Hlbokého
sa sťaţuje, ţe mládeţ nemôţe dostať povolenie na tanečné zábavy, a to uţ od dlhšieho času.
Uţ týţdeň pred voľbou boli v Senici zráţky so ţandármi. Hodţa mal prísť vlakom na senickú stanicu,
kde ho čakali zástupy ľudu a bandérium, no Hodţa prišiel do Senice uţ večer, deň predtým a nocoval u dr.
Šimku. Aby ho však ľudia mohli privítať na senickej stanici, ráno sa dal zaviesť na hlbockú ţelezničnú zastávku,
a potom vlakom znova vystúpil na senickej stanici, kde ho slávnostne privítali. Hodţa rečnil v kunovskej ulici
z okna domu dr. Šimku. Medzi ľud púšťali akési papierové bomby, ľudí mlátili kolbami ţandári a ľud rozohnali.
No voľby sa nekonali. Všetko bolo vystrojené do Senice, najmä voliči. Ale Hodţa poslal telegram
z Pešti, ţe nechce byť príčinou krviprelievania a ţe odstupuje. V Senici bolo mnoho vojska. Aj Hlbočania sa
chystali na voľbu do Senice. Voličia uţ sedeli na vozoch pred farou, odkiaľ sa mali pohnúť pod transparentami a
zástavami. V tom však pribehol zo Senice posol s odkazom, ţe Hodţa odstúpil. Nastalo veľké rozčarovanie.
Voličia zostúpili z vozov pred farou a spievali pieseň „Kto za pravdu horí― i „Hej Slováci !― A potom sa rozišli,
Aj ja som sedel na voze. Na tabuľke na palici sme mali nápis: „Za tú našu slovenčinu !―
(Počul som aţ niekedy r. 1960 od riad. Kubalu, ţe sa hovorilo, ţe sa Hodţa dal podplatiť. Čo však bol
nezmysel. Údajne veliteľ toho vojska, čo bolo v Senici, bol Čech, ktorý si dal zavolať dr. Šimku, dr. Horvátha a
pokl. Svatého a ţe im povedal, ţe on má rozkaz strieľať do ľudí a ţe im radí, aby Hodţa radšej odstúpil. Keď to
vraj odkázali Hodţovi, tento to aj urobil. (Senické voľby vţdy financoval dr. Šimko, on platil za národného
kandidáta všetky trovy, zakúpil zástavy, pierka s Hodţovým menom).
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Jednohlasne bol potom vyhlásený za poslanca V a g y o n Arpád.
Július Bodnár v kniţke Obroda jednej obce na Slovensku, s. 48 napísal o tejto voľbe: „Ešte raz mali sme
ísť na maďarské voľby do Senice r. 1906, keď naším kandidátom bol známy náš predák Milan Hodţa a
protivným kandidátom maďarský statkár Jozef Emődy. Naši protivníci boli odhodlaní ísť aţ do krajnosti, to jest
aţ po zabíjanie. Craus, vtedy uţ ţupan, vydal rozkaz, ţe bez legitimácie nikdo nesmie na voľbište pristúpiť. On
dal Senicu obsadiť ţadarmeriou a vojskom. Ale kým vládnym voličom dali legitimácie, naším dať nechceli,
následkom čoho v poslednom okamihu naši vedúci ľudia dali pokyn, aby naši voličia ostali doma, lebo nechceli
na seba vziať zodpovednosť za prípadné krviprelievanie. Išla tam len maďarská vládna čeliadka, ktorá neslúţila
ku cti ani tým, ktorí ich volali a upotrebili, lebo ulice Senice boli plné bez povedomia po zemi leţiacich napitých
ľudí.―
Senické voľby a „J á n o š P á l f f y“
Bol ním Ján P o l á č e k, rodom z Krajného (z kopaníc), ktorý slúţieval dlhé roky v Hlbokom. So všetkými
mládencami i z majetenejších rodín bol vţdy zadobre. V predvolebnom čase tieţ spieval s mládenci večer po
ulici volebné a národné piesne, a to aj notárovi pod oblokmi natruc a najed. Prišli do dediny ţandári a chceli
mládencov pochytať, no chytili len Poláčka a ostatní ušli. Poláček nestratil duchaprítomnosť. Keď sa ho
vyzvedali, ako sa menuje, udal nepravé, falošné meno a povedal, ţe sa menuje Pálffy Jánoš, čo však
ţandárov náramne udivilo, no on ich presvedčil, je jeho matka ho mala „za slobodna― so smolenickým
grófom a ţe on má po ňom meno. Potom ho ešte ţiadali, aby pozrádzal tých, čo utiekli. Poláček ţandárom
zase povedal falošné mená, takých ľudí, čo uţ pomreli. Keď na druhý deň prišli k notárovi, ten im povedal,
ţe tí ľudia uţ neţijú. A ani Poláčka nevedeli zistiť, lebo notár nijakého „Pálffy Jánosa― nepoznal. No
pozdejšie to Poláček vyrozprával, a potom mu to meno „Jánoš Pálfy― ostalo do smrti.
Volebné pesničky z volieb Veselovského a Hodţu.
Veselovský na senickom chotári,
a Craus Pišta nesie sa na somári.
Ilijén, Veselovský, nech ţije,
a Graus Pišta abcúg je !
Podobne:
Milan Hodţa na senickom chotári,
Vagyon Arpád nesie sa na somári.
Ilijén, Milan Hodţa nech ţije,
Vagyon Arpád abcúg je !
Alebo:
Vagyonova chasa
naţrala sa masa,
masa masitého
ze psa skapatého.
Iná volebná pieseň z volieb, keď bol Hurban vo väzení:
Sloboda, sloboda, kde si sa podela,
keď si uţ tri roky v Senici nebola.
Bola som ja v vacovskom ţalári,
tam mňa zatvorili páni liberáli.
-.Z volieb: Veselovský – G r a u s, 1905 v januári:
Nad Senicou zora svitá, uţ sa zdvíha pravda zbitá.
Noc uchádza, slnce svieti, hore sa, slovenské deti.
Nech ţije Franc Veselovský !
Grausovi coky !
Hor, hor sa, junač mladá,
keď staroba uţ nevládá,
keď v muţoch odvahy neni,
vy poďte v boj, chrabré ţeny !
Nech ţije Franc Veselovský !
Grausovi coky !
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Sokolu náš premilený,
zavreli ťa do vezení,
zavreli ťa, sputnali ťa,
ale bratia s tebou cítia.
Nech ţije Franc Veselovský !
Grausovi coky !
Koho groš a nápoj mámí,
ten nebude veru s nami,
neţ koho s ním srdce bolí,
jeho volí, aj vyvolí.
Nech ţije Franc Veselovský !
Grausovi coky !
Dodatok – I. oprava: Pieseň „Sloboda, sloboda, kde si sa podela― nie je z časov Hurbanových, ale z r. 1905, keď
bola voľba Veselovský – Grausz. – R. 1904 bol Veselovský odsúdený sedriou v Nitre, pre poburovanie - ,
poťaţne súdnou tabuľou v Bratislave, na jeden rok väzenia, na 2,500 kor. pokuty a na 1,500.—kor. pravotných
útrat. Väzenie si odsedel vo Vacove. – Narodil sa 31. sept. 1845 v Lúţnej v Liptove; umrel v Trnave 13. marca
1917. – Slov. matica poručila rodine Kčs 30,000.—
Dodatok – II. oprava: Pred voľbami r. 1910 prišiel Hodţa do okresu uţ tri týţdne pred voľbou (a nie týţdeň).
Pricestoval nečakane skoro, uţ o pol jedenástej hodine predpoludním a mali ho na stanici vítať aţ napoludnie. A
tak tedy zaviezol ho dr. Šimko na hlbocký „ústavok―, tam nasadol na vlak, a potom ho na stanici v Senici vítali
davy ľudu, dievčatá v krojoch, mládenci asi na 1000 vozoch. Sprievod bol dlhý od stanice aţ po Senicu. – Keď
Hodţa zostúpil u dr. Šimku v Kunovskej ulici, ţandári roztrhli masu ľudí a kolbami mlátili kaţdého. – Hodţa
z okna vyzval ľud, aby sa rozišli. Hl. slúţny Szálé chcel dať do ľudí strieľať. – V posledný deň pred voľbou
senickí vedúci národnej strany sa rozhodli voľbu nekonať. Nocou na koňoch rozbehli sa poslovia po okrese
s výzvou, aby voličia do Senice nechodili.
-.Hlbočania, i Prietrţania, Čáčovania a Kunovania zúčastnili sa v tom roku na takzv. roľníckom zjazde
v Skalici, a potom aj 19. novembra 1911. Martin Otépka, ktorý tam bol tieţ, napísal o tom zprávu v Slov.
týţdenníku (1. dec. 1911). Napísal okrem iného: „Tohoto roku sa nás zúčastnilo z Hlbokého 23. Len ľutujem,
ţe sa z nás na zjazde ţiaden neujal slova. My sme ešte veľmi utiahnutí.― Na zjazde prehovoril aj roľnícky
mládenec Martin Orgoník – Kunovský. Orgoník prispieval tieţ do novín a písal i básne (nazývali ho
„roľníckym básnikom―). – Keď počas svetovej vojny v Kunove v krčme mládencom hovoril, aby nestrieľali
na bratov Srbov, šenkárka ho údajne udala úradom. Vraj pre tú príčinu, ţe sa obával zatknutia a odsúdenia,
sám si vzal ţivot v Bratislave vo Vodnej kasárni (asi r. 1916). Pochovali ho v Bratislave na vojenskom
cintoríne.
Aj z Prietrţe a z Osuského niektorí dopisovatelia posielali správy na uverejnenie do Slov. týţdenníka.
Dopisovateľ z Osuského referoval o hospodárskom pokroku v obci a divadelnom predstavení. – „Prietrţský
mládenec― zase napísal, ţe pán farár a učiteľ v Prietrţi zaloţili spevokol a ţe sa chystajú hrať divadlo.
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Ţidia v Senici, Hlbokom a na blízkom okolí.
Kedy sa v Hlbokom osadila prvá ţidovská rodina, niet o tom záznamu, no zaiste tu boli dávno, uţ za
poddanstva. V Senici boli ţidovskí obchodníci, moţno uţ pred 3 – 4 storočiami. Okolo roku 1800 bolo tu do
900 ţidov. Uţ predtým tu mali synagógu. Mnoho ţidov boli aj v Holíči, 842, a tieţ v Sobotišti, počtom 514, a
v Šaštíne okolo 400. Temer v kaţdej susednej obci okolo 30 duší, aj v Hlbokom.
Ţidia sa usadzovali v tých miestach, kde boli zemani. Stávali sa ich spojencami. Ţidia od zemanov
vykupovali suroviny a pomáhali im speňaţovať produkty z pánskych páleníc a pivovarov (ktorých bolo
v Senici 10). Vlnu a koţe vykupovali aj od sedliakov. Na tento obchod mali privilégium. Aj Loštický
spomína, ţe kto nepredal ţidovi, toho ţid ţaloval u pána. Ţidia dostávali do árendy pánske krčmy, regále,
poťaţne sa stávali výčapníkmi. Tak sa naučili poddaní piť. Čo zemani nemohli od svojich poddaných
vytiahnuť robotami, to od nich dostali prostredníctvom ţidov, šenkárov.
Po roku 1848 zemani začali upadať, čo vyuţili ţidovskí obchodníci, krčmári. Brali panské pozemky do
árendy, ba ich aj zakupovali. Dobre napísal Loštický: „Predtým byli pánmi zemané, a včil sú ţebráci, včil sú
páni ţidé, lebo tí majú panské árendy a majetky. Včil je aj sedlák pod zástavú ţida.― Napr. bukovský krčmár
Abrahám B r i n z e l keď prešiel do Prietrţe, zakúpil tu kaštieľ a pozemky od baróna Jasenáka a jeho syn tu
mal potom 300 jutár poľa, pálenicu a maštale, ktoré postavil z materiálu starého evanj. kostola a veţe.
Niektorí ţidia si kúpili aj barónske tituly (Kufner, Wolf).
Uţ r. 1838, a moţno aj predtým, bol na panskej krčme výčapníkom v Hlbokom istý Ferenc F e l ix (aj na
Bukovci bol Felix, ktorý sem prišiel z Myjavy). Vtedy tu boli 3 – 4 ţidovské rodiny (Smolkovci a Hiršovci).
Jedného z Hiršov nazývali „Marháč― a druhého „Ríven―. Hurban v liste svojej ţene r. 1848 spomína, ţe
Marháčovi predal kravu, od ktorého mal aj peniaze vypoţičané. R. 1865 bol na panskej krčme, regáli,
výčapníkom S m o l k a. Neskoršie mal v Hlbokom krčmu aj Samuel S c h r a a m; tam, kde postavili št.
školu r. 1896.
Roku 1881 ţe odkúpil W e i s s od Hlbočanov časť tehelne, ktorá bola pri Krčaţnom. W e i s s, Samek a
Marek S m o l k a a Jakub G r a a b dostali licenciu na krčmu, ktorú postavili okolo r. 1870 na pomedzí
senického a hlbockého chotára „pod mezú―. Zaiste dobre neprosperovala, lebo rozpadnutý dom odkúpili aj
s pozemkom roľníkom (Sedláčkovi z Búranového). Túto krčmu, zvanú „Pančava―, opísal Vajanský
v rovnomennej novele.
Koncom minulého storočia boli v Hlbokom uţ len 2 – 3 ţidovské rodiny. Starý Pavel H i r s c h – (nazývaný
„Paveu h ú c h ý―, lebo bol hluchý) mal syna Šalamúna – nazývaný „R í v e n― – bol šenkár i roľník. Aby
uţivil početnú rodinu aj sám obrábal pole. Vtedy bol v obci uţ „cirkevný šenk― a neskoršie aj Potravné
druţstvo a súkromník, obchodník a šenkár, G a v o r a, a to bola konkurencia. Jeho brat „Marháč― bol
mäsiar, no mäso vysekával len raz v týţdni v obecnej jatke (pri hasičskej komore, naproti škole). Dobytok
zabíjal v bitúnku, na dolnom konci dediny v Lúčkach, pri jarku. No poráţať dobytok prichádzal „šachtér― zo
Senice, ak išlo o mäso, ktoré muselo byť „kóšer―, teda aj pre ţidov v Senici. Ináče bol aj sprostredkovateľom,
„sasérom― senických mäsiarov, ktorým sprostredkoval kúpu dobytka od sedliakov. Aj jeho otec, Pavel
Húchý, vedel o kaţdej stelnej krave, o kaţdom teľati a jalovici v dedine. Sedával pred domom na lavičke, a
trebárs bol hluchý, strašne sa bál hrmenia a blýskania, ţe vraj vtedy sa schoval do pece. Hovorieval: „Bár by
aj pršali, len keby nehrmeli !―
Pri komasácii chotára r. 1901 vymerali aj ţidovský cintorín. – Počet duší klesal. Za II. svetovej vojny ich tieţ
vyviezli. Neboli boháči, ani úţerníci. Ich licencie na výčap liehovín záviseli od maďarských úradov, a tak pri
voľbách či do parlamentu, či do obce, podporovali vládu. Loštický spomína, ţe r . 1848 priklonili sa
k maďarským gardám a ţe z Hlbokého utiekli do Jablonice.
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Škola v Hlbokom od r. 1873, jej umiestnenie a jej učitelia.
Počiatky prvej školy v Hlbokom, a to cirkevnej, evanjelickej, spadajú pravdepodobne do r. 1783, keď sa
Hlbočania rozhodli odtrhnúť od matkocirkvi v Prietrţi a utvoriť samostatný cirkevný zbor. No je moţné, ţe
si pozvali učiteľa uţ skôr, po tolerančnom patente Jozefa II,. r. 1781, snáď uţ r. 1783, avšak o tom niet nikde
záznamu. V tom roku, 16. okt., otvorili znova školu aj evanjelici v Senici. Prvá škola, evanjelická, bola
v Senici uţ r. 1575, no od r. 1673, za časov prenasledovania evanjelikov, aţ do r. 1783 bola zrušená.
Evanjelická škola bola len v Prietrţi, v artikulárnej cirkvi, a to od r. 1652. Škola prietrţská ţe bola
vychýrená, a keď evanj. škôl nebolo na okolí, zámoţnejší a nadanejší ţiaci sa tu učili a pripravovali na vyššie
štúdiá. A tak aj Hlbočania len sem mohli chodiť do školy, no či tak aj bolo, nevieme. Moţno, ţe niektorých
učil čítať a písať niektorý vyslúţilý vojak alebo majster v privátnom dome. Všeobecne sa dá usudzovať, ţe aţ
do r. 1786 boli Hlbočania zväčša analfabeti, to jest čítať a písať naznajúci, čo nasvedčuje aj stará obecná
kniha z r. 1652, v ktorej kúpnopredajné zmluvy patriční kupujúci a predávajúci nepodpisovali vlastnoručne,
ale len kríţikom. Trebárs boli evanjelici, iste ani v náboţenskom ohdľade neboli vzdelávaní, keďţe nevedeli
písať a čítať. Vedeli z náboţenského učenia, modlitby a náboţné piesne, len to, čo počuli od kňaza v
prietrţskom chráme a čo sa naučili ako deti od rodičov. Ináče ich krstil, sobášil i pochovával katolícky kňaz
z Jablonice, a ten pravdepodobne všetko odbavil v latinskom jazyku.
Zaostalosť a nevzdelanosť javila sa iste aj v ich občianskom ţivote. Preto prví kňazi v Hlbokom ponosovali
sa na občanov, na ich nevšímavosť, na ich sklon ku pijatike a ku výtrţnostiam.
No r. 1786 uţ iste boli mnohí, ktorí si ţiadali mať v obci školu. No učebne nebolo, ani bytu pre učiteľa. A tak
školu umiestnili v obecnej „chatrči―. Farár Gryssa (1807 – 1812) pokúšal sa od korlátskeho panstva zakúpiť
v. 1808 pri kostole stojacu krčmu, no panstvo ju nechcelo predať, keďţe farár tam chcel umiestniť aj faru.
Prvým učiteľom v Hlbokom bol Ján B a c h o, rodom z Deţeríc, z Trenč. stolice. Predtým bol učiteľom
v Mor. Lieskovom a na Vrbovciach. Čoskoro, uţ 12. apríla 1787, vysvätený bol superintendentom Michalom
Torkošom v Modre za farára v Hlbokom. Je pravdepodobné, ţe popri kňazskom úrade zastával aj úrad
učiteľa aj naďalej. Za jeho pôsobenia sa vykonalo v Hlbokom mnoho uţ tým, ţe sa zbor osamostatnil a ţe si
Hlbočania postavili kostol. – Umrel 27. apríla 1792. – Hurban o jeho pohrebe napísal, ţe veľký zástup ľudu,
tak z Hlbokého ako aj z okolia, sprevádzal ho 29. apríla na hlbocký cintorín. Pohrebné kázanie povedal
prietrţský farár Juraj Markuš. Pohrebné útraty znášala cirkev.
Druhým učiteľom bol Jozef P o d h r a d s k ý (1790 – 1792). Účinkoval v Modre len krátky čas, asi 1 a pol
roka. Potom odišiel do Vrbového. – (Bol, moţno, synom senického farára a seniora Jána Podhradského).
(Pravdepodobne hneď po odchode Podhradského, alebo, moţno, len ako výpomocný učiteľ Pavla Tinteráka,
bol tu Juraj Š i m e g h, nar. r. 1771 na Turej Lúke. Údajne bol učiteľom aj v Prietrţi, potom vo V. Levároch
a od r. 1803 v Modre).
P a v e l T i n t e r á k (1792 – 1821) bol predtým učiteľom na Vrbovciach, a potom od r. 1792 do r. 1821,
teda 29 rokov v Hlbokom. Zomrel 9. decembra 1821.
R. 1821 umrel Pavel T y n t ě r á k, učiteľ, 54 ročný.
R. 1807 umrela Katerína Tinteráková, 34 ročná, na choleru (manţelka Pavla ?, pochovával ju senický farár
Podhradský).
R. 1809 umrela Katerína Tinteráková, matka učiteľa Pavla Tinteráka, 80 ročná.
-.P a v e l T i n t e r á k (učiteľ v Hlbokom v r. 1792 – 1821) bol predtým učiteľom na Vrbovciach, potom 29
rokov v Hlbokom, kde umrel 9. decembra 1821, 54 ročný. (Jeho manţelka Katerína umrela na choleru. A
jeho matka, tieţ Katerína, umrela r. 1809, 80 ročná.)
Dcéra Kristína vydala sa za garbiarskeho (koţušníka) majstra Jozefa Maiera v Senici, syn ktorého, Jaromír,
bol subrektorom gymnázia v Modre, odchovanec a osobný priateľ Ľudovíta Štúra.
Ján M a r t e š í k, (starý otec Jána Drobného, far. v Prietrţi) starší (1821 – 1828) bol učiteľom 7 rokov
v Hlbokom, a potom odišiel za učiteľa – správcu školy na Myjavu. Umrel u svojho syna Jána v Hlbokom na
choleru r. 1866. Jeho dcéra sa vydala za Ľ. Semiana.
? P a u l í n y bol tu len veľmi krátky čas po Martešíkovi, aj Juraj Schimegh. Povolaný bol zo Stredy.
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(Ako výpomocný učiteľ za Martešíka alebo za krátky čas po Paulínym mal tu byť učiteľom aj Štefan
Predmerský. Bol učiteľom v Prietrţi do r. 1825 a potom odišiel do Hlbokého (podľa Pamätnice evanj. cirkv.
vo V. Prietrţi, str. 136).
Michal Z a t k a l í k ( .......1844). Syn Jána Zatkalíka a Anny rod. Prepelicovej, mešťanov sobotišťských.
Nar. 31. marca 1815 – Do školy chodil v Sobotišti, potom v gymnáziu v Modre a v Bratislave. Z Hlbokého
odišiel do Krajného. Umrel tam 17.IV.1897, ako 82 ročný. Učil 60 rokov.
-.-.Juraj M a n d e l í k (1844 – 1848). Narodil sa v Popudinách. Najprv bol rektorom školy v Zem. Podhradí.
Z Hlbokého odišiel do Sobotišťa a odtiaľ na Myjavu. – Zomrel r. 1872 . V Liškovom časopise „Evanjelik―
napádal Hurbana v čas patentálnych bojov. Obvinil ho aj zo sprenevery peňazí spolku miernosti. Bol zaťom
sobotišťského farára a seniora Klszáka.
Ján Š a š k o (1848 – 1849). Hurban ho označil ako výborného učiteľa. Pobudol v Hbokom len krátky čas.
Odmenený bol lepšou stanicou v Zay Uhrovci.
Ján M a r t e š í k mladší (1849 – 1852). Bol kandidátom teológie. Avšak súc postihnutý hluchotinami,
nestal sa farárom. Odobral sa na liečenie k otcovi na Myjavu, kde aj umrel.
Ján M a r t e š í k (1852 – 1878). Syn Jána Martešíka st,. hlbockého, pozdejšie myjavského učiteľa (mladší
brat Jozefa). Slúţil cirkvi 26 rokov, do 6. marca 1878 „ s veľkú slávú a s pomocú pánú farárú― napisal
Loštický: „Létha Páne 1878 v naší cirkvi onemocnel pán rechtor prez jeden rok, od 8. februára 1877 aţ do 6.
marca 1878 ţil, a tak více nemohel slúţit v ţádnéj povinnosti, ani v kostele, ani pri dítkách, ani pri mŕtvych.
Mosel pán rechtor prítrţský odbavovať, syn po Martinovi. Tak bylo u nás bídno. Dítky prestali do školy
chodit.―
(Moja stará matka, Zuzanna r. Ţáková, chodila do jeho školy. Raz sa vraj stalo, ţe sa v kuchyni, v komíne
chytili sadze. Pani rechtorka sa veľmi naľakala, vbehla do učebne a zakričala na manţela: „Janko: Deti horia,
sadze ven!― Povedala to opačne, lebo chcela povedať, aby muţ vypustil deti zo školy). To bolo ešte v starej
budove, vedľa fary, kde bol po r. 1866 „cirkevný šenk―.
Od roku 1866 škola v lepšej budove.
Aţ roku 1865 podarilo sa Hurbanovi odkúpiť od korlátskeho panstva takzv. regál, krčmu stojacu medzi
kostolom a farou. Loštický napísal: „Od mnoho rokú, co Hluboké stojí, ku hanbe a potupe tu stála a ku
velkému hríchu, kde sa deňcodeň len klátby provozovali. To sa stalo za pána farára Hurbana a kurátora Jána
Čobrdu na Šajánkovém, po pisárovi, a za richtára Štefana Sedláčka, staršího Jura Ţáka, úradského Jána
Valky, zadního, Pavla Morávka na Martišovém a Pavla Ţáka za fárú. To sa prijalo v septembri na deň sv.
Michala.―
Hurban si pochvaľoval― „Mohol by som vypočítať celý rad múdryh muţov, obetavých, ktorí v duchu
kresťanskej kázne, v duchu lásky ku cirkvi, pri tom v duchu opatrnosti, pracujúc verne so mnou, pripojili sme
k majetku cirkevnému aj pozemok, na ktorom stojí panský hostinec a dostali sme tak z hostínca školu.―
Panskú krčmu odkúpila cirkev za 5,500 zlatých a dala ju hneď prestaviť na školu. Dňa 16. decembra1866
bola slávnostná vysviacka za prítomnosti farárov: Hurbana, Trokana, Lešku a Paulínyho a tieţ zástupcov
korlátskeho panstva, Apponyich a Windischhrätza. Prišlo mnoţsvo ľudí z Brezovej, Prietrţe, Čáčova a Turej
Lúky.
Školská sieň, do ktorej sa potom vmestilo 100 a vyše detí, bola rozšírená r. 1899. Učiteľský byt bol
prestavený a zväčšený r. 1869
Predtým, kým nedošiel do Hlbokého učiteľ Daniel Kopa, nebývala dochádzka do školy úplne riadna a
pravidelná. Do školy chodili deti cez zimu, len 2 – 3 roky, no Kopa vyţadoval riadnu dochádzku od 1.
októbra do konca mája, a to 6 rokov. Koncom mája sa končil školský rok exámenom v kostole za účasti
rodičov, miestneho farára a dekana. Po exámene usporiadal p. rechtor Kopa pre deti majáles a to v prípade
nepriaznivého počasia v škole, za priaznivého počasia v prírode, na konci dediny, „v Krúţku―, pod lipou pri
Milových stodole. Tam sa v kotle varili párky. Kaţdý ţiak dostal párek a slaný roţok. Deti tančili pri muzike.
Hrával dedinský harmonikár alebo predtým gajdoš. Na útraty (párky a muziku) sa deti zloţili, kaţdý po 8
grajciarov (chudobní neplatili).
Učiteľ, ktorý mal titul rektora, poťaţne rechtora, prirodzene bol aj organistom.
Daniel Kopa bol v Hlbokom rechtorom od marca 1878 do konca školského roka 1909, teda spolu 31 rokov.
Predtým bol učiteľom v Radvani pri boku básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Narodil sa v Radvani 3.
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jan. 1838, umrel 30. nov. 1920 v Modre, kde ţil na penzii. V Modre bol jeho syn, Jozef, učiteľom, ale otec
býval v najatej izbe osobitne.
Kopa bol prísnym učiteľom. Vyučoval 100 detí v škole, a všetky chcel naučiť čím viac, i menej nadaných, pri
čom však príliš často uţíval palice. Bol spolupracovníkom Hurbana. Keď bol Huirban uţ chorľavý, pri
posteli mu predčítával noviny a časopisy. Mladý Kopa, Jozef, si spomínal, ţe Hurbanovi napchával fajky.
Spolupracoval pri zostavovaní a písaní učetníc, tak menovite „Školníka― a šlabikárov, ktoré vydával v Senici
Ján Beţo, kde sa tlačili aj „Noviny malých―, detský časopis. Tento časopis aj on redigoval a písal doň články
pod menom Strýčko Danko. Časopis si kupovali temer všetky deti v škole (po 2 grajciare). Ešte v Radvani
vydal „Krátku mluvnicu a pravopis slovenského jazyka― a Prírodopis. Písal články do Cirkevných listov,
Národných novín, Obzora.
Loštický: „Léta Páne 1878, dňa 14. marca, prišiel k nám pán rechtor na próbu z Radvane, pán Kopa Daniel.
Odbavoval pašie aj nešporné sluţby Boţí. Potom odpoledňa byl konvent. A hned mu dali vokátor, a 14 dní
mu dali termín na dalekú cestu, Jozef Hurban, Filípek Dzuránek, Ján Kubíček a ostatní starší z výboru.―
Slovenský týţdenník, r. 1906, č. 34 a 35. Je uverejnená správa o tom, ţe učiteľ Daniel Kopa svätil 50. ročné
učiteľské jubileum. 22 rokov účinkoval predtým vo svojom rodisku, v Radvani. Študoval v B. Štiavnici.
Slovenský týţdenník, r. 1909, 17. sept., č. 38. Je tu uverejnená správa z Hlbokého: „Náš učiteľ, pán Daniel
Kopa, po dlhom úradovaní zaďakoval a ide na zaslúţený odpočinok ku svojmu synovi do Modry. Ďakujeme
mu srdečne za jeho lásku a trpezlivosť s akou naše dietky vyučoval a prajeme mu zo srdca, aby súc
pozbavený učiteľských strastí, v dobrom zdraví hodne dlho odpočinok uţíval.― Tak ako predtým v Hlbokom,
aj v Modre chodieval s puškou do poľa, kým vládal. V Hlbokom mal okrem záhrady pri škole aj pozemok –
roľku v Lúčkach, vedľa farskej role – záhrady.
Dr. Ján Slávik v knihe Dejiny zvolenského ev.a.v. seniorátu a bratstva, str. 717, o Kopovi zaznamenal aj tú
jeho horšiu stránku, ţe totiţ školské deti prísne trestal bitím. Napísal: „S farárom Braxatorisom –
Sládkovičom ţil v najkrajšej zhode. No r. 1874 a opätovne r. 1877 ţalovali ho cirkevníci pred seniorátom i
pred okresným súdom, ţe dietky náruţive tresce, za čo bol seniorátom pokarhaný. Generálne konsistórium ho
r. 1878 odstránilo a odsúdilo na zaplatenie 130 zl pravotných trov.― No Slávik dokladá, ţe by sa to Kopovi
nebolo stalo, keby nebol býval verným Slovákom. A tak sa ho ujal Hurban.
Či by sa nedalo spraviť, aby náš K o p a, druhý učeteľ zdejší, dostal sa do Bohumníc ? - Je to chlap
statočný, poriadny, usilovný, spôsobilý v kaţdom ohľade, ţe sa kaţdému zapáčí ... (Korešpodencia A.
Sládkoviča, dr. Kraus, str. 100) –
Náš Kopa bol v poslednú nedeľu Troj. na próbe v Drţeniciach. Vokátor mu hneď dali. Nazdávam sa, ţe ho
prijme ... Vaše Počúvadlo sa mu zdalo prípustné ... moţná len preto, ţe za svojho ţivota na dedine nebýval.
Myslím, ţe pri svojich pôsobnostiach ani tam nadlho nebude a prenesie sa do lepšej školy (Tamtieţ, str. 110).
–
(Pozn.: Miesto neprijal, aţ v r. 1878 v Hlbokom, keď bol z Radvane vysúdený). -.-.Poděkování
toto napísal D a n i e l K o p a, rechtor evanjelickej školy v Hbokom, ktoré dňa 14. mája 1909 na exámene
školskom v chráme hlbockom v mene všetkých ţiakov školy povedal ţiak V. triedy Pa v e l Š u l l a
Ďakujeme, učiteľ náš drahý,
Ďakujeme, rodičovia milí,
Za tú lásku, čo sme od vás
aj v tomto roku skúsili.
Vďační ţiaci, dobré deti
Budú to mať vţdy v pamäti.
I vám, Veľactení páni,
Srdce naše úctu skladá,
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Ţe pri Vás je verná starosť,
Ţe pri Vás je múdra rada.
Aby táto naša škola
Vţdy v dobrom poriadku bola.
My Vám, dobrodincom naším
Úprimne dnes sľubujeme:
Ţe sa cez celý náš ţivot
Statočne správať budeme !
Aby svet znal, ţe do školy
Darmo daní sme neboli.

A M E N.
Daniel K o p a spolupracovník dr. J.M. Hurbana.
(Hlas ľudu, časopis, r. 1968, 3. jan., č. 2)
„Keď začiatkom decembra 1920 pochovali za veľkej účasti ľudu v Modre posledného hurbanovského
bojovníka Daniela K o p u, povedal nad jeho hrobom biskup Zoch okrem iného: „Bol on ako prorok Nathan
karhajúci mocného Dávida, ako Ján Krstiteľ, ktorý obetoval hlavu, aby povedal pravdu Herodesovi, ale bol
on predovšetkým junák, ktorý sa ničoho nebál a nikomu sa nepokoril a nekoho neprosil o milosť.―
„Tento nebojácny bojovník sa narodil 3. jan. 1838 v Radvani. Ako 11 ročný chlapec robil spojku slovenským
dobrovoľníkom, bojujúcim proti maďarským gardistom v slovenskom povstaní. Zbili ho do krvi, ale
neprezradil ukrytých povstalcov. Ako učiteľ pôsobil potom niekoľko rokov v Radvani, spolu so
Sládkovičom. Potom sa presťahoval do Hlbokého, kde po boku Hurbana pôsobil 31 rokov. Kopa pôsobil tieţ
ako pedagogický pracovník. Napísal slovenskú mluvnicu, spolupracoval pri redigovaní ďalších učebníc a
samostatne redigoval Noviny Malých a prispieval takmer do všetkých vtedajších slovenských novín a
časopisov, kde pod rôznymi pseudonymami rozširoval Hurbanove myšlienky―
„Ako 71 ročný sa utiahol na odpočinok do Modry. Jeho dávny sen, aby sa doţil oslobodenia ľudu. Zomrel
v Modre 30. novembra 1920 – vo veku 82 rokov―.
F. Kutlík.
-.-.Ako svojho niekdajšieho učiteľa v Hlbokom navštívil som ho raz v Modre na jeho byte na Štúrovej ulici (
v dome Košnára, v uličnej izbe). – Keď sa Zoch vrátil z memorandového zhromaţdenia z Martina (bolo tam
30. okt. 1918), 1. novembra večer zvolal mnohých svojich cirkevníkov do veľkej miestnosti na fare, a tu nám
referoval o priebehu zhromaţdenia v Martine. Boli tam i traja slovenskí (na fare v Modre) Simeoni: dr. Ivan
Branislav Zoch, Daniel K o p a a senior Kraic. Bolo vidieť, ako im oči ţiarili radosťou. – V Modre bol
členom Slovenského kasína (Besedy). I v Modre chodil s puškou do poľa a viníc. – Učil ma 5 rokov; učil i
môjho otca i matku. Máme na neho spomienky dobré i menej dobré. Ačkoľvek ma vybil len raz
(nezaslúţene), nerád som videl, ţe mnoho pouţíval palice, a preto som sa ho bál. -–Bol veľmi dobrý
národovec. - Ako taký účinkoval aj v škole. Radi sme boli, keď nám mesačne raz rozdával ním redigované
Noviny Malých. – V šlabikári Jána Beţu bola i básnička: „ Ja som malý, ale Slobák.―

Ešte o rodinných pomeroch Daniela K o p u.
Prvú manţelku mal Júliu Koróniovú, ktorá v Hlbokom čoskoro umrela a je tu aj pochovaná. Má na hlbockom
starom cintoríne pekný náhrobník. Z toho manţelstva mal syna, Jozefa, ktorý sa narodil v Radvani r. 1876.
Ako vdovec vzal si za manţelku Karolínu L u ţ o v ú, hlbockého notára dcéru, s ktorou bol sobášený
v Hlbokom r. 1881. Z tohoto manţelstva mal najprv dcéru O ľ g u, ktorá čoskoro umrela. Potom mali
dvojičky, dcéry, z ktorých jedna umrela a druhá, B o ţ e n a, vydala sa za farára Vereša v Starej Pazovej,
kde ţije (r. 1970) u syna Vladimíra Vereša, farára tamtieţ, alebo občas u dcéry v Padinej, alebo u syna
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v Leviciach. – Jej matka, roc. Luţová, bola poštárkou v Čáčove. Posledné roky ţila v Iloku, v Jugoslávii, kde
umrela 24. nov. 1943. – Daniel Kopa dlho so svojou ţenou neţil. Odišla ho a ţila ako poštárka v Čáčove.
Údajne Kopa nekedy za ňou do Čáčova chodieval. – Ţil osamele. Mal kuchárku istú Burianovú. – Bol
skutočne prísnym učiteľom a keď sa nahneval, trstenice lámal. Tá náruţivosť bola jeho zlá stránka. Deti sa
ho báli. – (Údajne jeho syn povedal: „Tatko, bíjal si ma, ale si ma mal ešte viac biť !― . Bol tak prísny i na
syna, ţe do dal v škole sedieť vedľa cigáňa). Učil 54 rokov. S občanmi sa príliš nestýkal a nekamarátil. Ţil
utiahnute. Povyraziť sa chodieval do Senice, kde u Holčíka si zakartoval. Ináče viedol ţivot striedmy a
prísny. V Senici sa stýkal so slovenskými národovcami, učiteľmi Gašparom, Vaníčkom, dr. Šimkom,
lekárom, čáčovským učiteľom Galayom, s farárom Nedobrým, ktorý ţil v Senici na penzii, farárom
Braxatorisom, s ktorým redigoval Noviny Malých. V tlačiarni Jána Beţu bol korektorom.
Po ňom bol vyvolený Michal F i l í p e k, rodom Hlbočan. Narodil sa r. 1876. Najprv učil na Starej Turej a
potom aţ do svojho penzionovania v Hlbokom. Na penzii ţil v Holiči u dcéry, kde aj umrel r. 1947. Jeho brat
Ján bol učiteľom tieţ najprv na turanských kopaniciach a potom v Čáčove.
(K tomu som uţ do školy nechodil, a preto o ňom viac podrobností napísať nemôţem. Toľko viem, ţe bol
tieţ slovenský národovec aj za Uhorska).
Od. roku 1896 bola v Hlbokom aj štátna ľudová škola.
Dodatok: O učiteľovi Filípkovi aspoň toľko ešte, ţe počas I. svetovej vojny padol do ruského zajatia, kde ţil 5
rokov v Krasnojarsku. Miesto neho vyučoval zdarma o obetave pán farár, senior Sekerka.
Dodatok : (Zo Stráţe na Sione, 1947, č. 22)
Za Michalom F i l í p k o m, ev. uč. v Hlbokom.
V Holiči dňa 10. okt. 1947 pochovaný bol na tichý odpočinok Michal Filípek, kántor – učiteľ na odpočinku.
– Do roku 1909 bo učiteľom na Dúbravke v staroturanskom zbore a odtiaľ prešiel do svojho rodiska za
správcu školy a kántora – učiteľa, kde potom účinkoval aţ do svojho penzionovania, do r. 1933. Na penziu sa
utiahol do Holiča. Jeho prácu ocenil na pohrabe p. senior Boor pri spoluúčinkovaní br. Beblavého a Vaníčka.
Zoznulý zanechal manţelku rod. Dobruckú a dvoje dietok, syna Ivana kántora-katechétu v Očovej a dcéru
učiteľku, Vieru Stehnovú.
Po odchode br. Filípka z radu ţivých povinní sme verejne oceniť jeho blahodárnu činnosť, ktorú konal
pre cirkev a národ. Patril medzi čisté charaktery, s ktorými sa nie často stretávame. Bol vţdy verným delníkom
nielen v cirkvi, ale aj národu, a to aj vtedy, keď byť takým znamenalo ohroţenie existencie. V dobe maďarských
a maďarónskych škôldozorcov bol vţdy neohroţeným osvetovým pracovníkom v duchu Hurbanovom. Medzi
staroturanským ľudom v mladom, potom hlbockým v staršom veku zanechal pamiatku, ktorá po dlhé roky bude
po dobrom spomínaná ...―
Blaţej
(Ján Lichner).
Zo Slov. týţdenníka, 1909, č. 38:
„Starý a nový učiteľ a čo s tým súvisí.―
Na miesto po D. Kopovi vyvolili sme si jednohlasne pána Michala Filípka, zdejšího rodáka, syna Jána
Filípka, kováčskeho majstra. Podajední ale hýbu rozumom, kde toho nie je treba. Ak máme konvent, to naň
nejdú, ale potom rozprávajú, ţe všetko len poniektorí páni robia dľa svojej vôle. Aj pri tejto rechtorskej voľbe
bola tak. Na konvent prišli tí, čo chceli Filípka. Teraz ale protivníci tvrdia, ţe ho len niektorí cirkevníci volili, ale
keď tomu bolo čas, neohlásili sa. Nášmu novému pánovi rechtorovi prajeme mnoho zdaru !
Martin Otépka
Dodatkom ešte raz o snahe vybudovať školskú budovu
Ako uţ bolo spomenuté, uţ farár G r y s s a (1807 – 1812) snaţil sa na faru a školu, i byt pre učiteľa, získať
od korlátskeho panstva pri kostole stojacu panskú krčmu, aby farár a učiteľ nemuseli bývať v obecnej chatrči.
Dňa 4. februára 1808 pof indosát ţiadosti napísal: „Od toho času sotva jiţ naděje stávati bude, ţeby fára
postavěná býti mohla .. anť časy jsou zlé, vojna s Francouzem přede dvermi ...― Od panstva nedostal prajnej
odpovedi vo veci darovania alebo odpredaja krčmy. Uznával ťaţkosť a neistotu časov, ale videl i neprajnosť
korlátskeho panstva a zanevrel aj na ľahostajnosť a „jen po vlastním zisku ţenoucích se úţitkárú –
cirkevníkú―.
Hurban začal znova s pokusom― „Na túto školu jiţ roku 1847 vyprosil sem u panstva korlátskeho všetko
dřevo stavební, ale rozpadli se cirkevníci o otázku, jak má býti stavěno, či na starém místě s dokonalou
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opravou starého stavění, aneb na protivné straně (?) s docela novou stavbou. Vlastní příčina byla nechuť
k novým podnikúm a schválné protahování díla, aţ nás překvapily bouře r. 1848. Z dřeva na školu panstvem
darovaného tesařili pro kněze š i b e n i c e a postavili je před farou, a ostatní dřevo rozchvátili medzi sebe
tí, co nechtěli školu stavět.―
Najväčším neprajníkom Hurbana bol učiteľ Daniel Mandelík, zať seniora Klszáka, farára sobotišťského.
Mandelík napadol Hurbana v časopise „Evanjelik―, III. č. 6: „Hlubocká cirkev uznalá byvší proti svému
učiteli a svým dítkám, jednomyslne přistoupila před r. 1848 k stavění nové přepotřebné školy. Navozila si
dostatečného kamení, narobila hojnost cihel, vyprosila si od svého gruntovního korlátského panství pěkného
dřeva a pálených cihel. Ale pán Hurban přičinil se, ţe cirkev od toho díla odvedl, kamením svou zahradu
obstavil, cihly a dřevo nazmar přišli ... a škola stará, bídná, ba nebezpečná – stojí aţ potud, pokud se
nezvalí.―
Hurban odpovedal v Cirkevných listoch I,. 1864, (str. 60 – 64): „Ja sem pracoval, aby se škola postavila, ja, a
né pán Mandelík, my sme instance o podporu pasli a unúvali, aţ sme spomenuté dřevo od bývalého
dědičného panství obsáhli. Cirkev zadluţená nedúveřujíc sobě celé stavění školské najednou postaviti,
uzavřela nejdřív jen školu vystavěti a příbytek pro učitele opravit ze stavění dosavádního. Uzavření toho
konventu jal se p. Mandelík, pomocí svého svokra, pozmeňovat a nové plány tvořit .. a zasel mezi své věrné
údy semeno roztrţky, takţe se cirkev rozvdvojila ...―
„Na to přišla revolúcia. Ja sem se vzdálil ... pán Mandelík zústal při svém dřevě školském a mohl tedy se
svým svekrem honem pokračovat. Proč tak neučinil ? Z toho dřeva, které Hurban a né Mandelík vypúsobil,
postavil nejdúvernější domácí přítel pánú hlubockých rechtorú aţ podnes, J a n o P á l k a, š i b e n i c e
a napsal na ní vlastní rukou nápis, ţe na těch šibenicích má v i s e t H u r b a n.―
„Po skončení revoluce vypújčila si obec ty kusy dřeva, které byli spúsobné ku stavbě a ku potřebám na
obecní dúm (a dosud ich je dluţná cirkvi). Pan Mandelík měl pěkně rúče svúj nos do vlastní kaše strčit ... On
byl vúdcem lidu, kdyţ Hurbana doma nebylo. Či upomenul tesaře šibenic, svého přítele, aby se bál Boha a
z dřeva cirkevního šibenice netesařil ? O kamení a cihle ku stavění školy .. nikdo nic neví. Cirkev je povinná
udelat plot vúkol zahrady školské i farské. A tento klebetář činí z toho hřích, ţe kamení to na školu určené
bylo.―
-.-.Nová poschodová budova
Od 1. sept. 1941 vyučuje sa v novej, modernej, päťtriednej budove, ktorú postavila obec so štátnou
subvenciou. O jej výstavbu sa pričinil najmä vedúci notár Štefan Huska – Zmena sa stala v ľud. školstve.
Miestna štátna škola pretvorila sa na evanj. a.v. cirkevnú školu (so 4 triedami, 163 školskými deťmi). –
Budova bola vysvätená v druhú nedeľu po Veľkej noci. Slávnosť sa začala v chráme Boţom. Kázal senický
farár K. Dérer, jeho manţelka zaspievala sólospev „Otče náš nebeský― v doprovode T. Zlochu. Školu
vysvätil senior P.Boor. Komisár obce Černek privítal hostí. Prejav povedal zástupca ţupana vl. radca dr.
Gallay, škôldozorca Sopko, potom konsenior Lichner, miestny farár Viest a notár Huska. – Školu prevzal
riaditeľ školy Ján Černek. Záverečnú liturgiu Ján Janči, farár prietrţský.
Náklad činil Kčs 900 000,--. Postavil ju Ing. Plačko, rodák z Březovej.
V škole učili: Ján Černek, riaditeľ, učiteľky Hroncová, Blaţkovičová ...... Nedeľnú školu vedie pani uč.
Blaţkovičová.
(Zo Stráţe na Sione, 1942, č. 1.)
Štátna škola a takzv. „o v o d a“.
Cieľom šírenia maďarčiny a maďarského národného zmýšľania a cítenia štát zakladal v slovenských krajoch
maďarské štátne školy a aj takzv. „ó v o d y―, čiţe detské opatrovne. Tých učiteľov, ktorí v tomto ohľade
docieľovali dobrých úspechov, odmeňoval maďarský spolok, takzv. F E M K E (Felvidéki
magyarközművelődési egyesület). V jubilejnom roku 1896, keď Maďari oslavovali tisícročné zaujatia vlasti
(honfglalýs ezeréves emlékére), zaloţili štátnu školu aj v Hlbokom (aj na turolúckych a vrbovčianských
kopaniciach a na Podbranči).
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Štát zakúpil od ţida Schramma dom, krčmu, ktorú dal prestaviť na školu a učiteľský byt. Pozdejšie
v dvornom trakte otvorili aj detskú opatrovňu, čiţe „ óvodu―. Učiteľom sa stal Mikuláš Csepcsányi, rodom
z Turca, Slovák, avšak, samozrejme, maďarón (manţelku mal Maďarku helv. vierovyznania). Óvodáška,
účiteľka v óvode, bola Maďarka od Debrecína, ktorá nevedela ani slova po slovensky.
Csepcsányi vyučoval spočiatku aj maďarsky aj slovensky, no pozdejšie uţ len po maďarsky, avšak
nedocieľoval nijaké úspechy, lebo v jeho škole sa nikto maďarsky nanaučil. Jeho vyučovanie nestála za
mnoho. Mával málo ţiakov, ktorí mu beztak riadne do školy nechodili. On nebol prísny na školskú
dochádzku. Ináče bol človek neškodný, trebárs vlastenčil v maďarskom duchu. Po roku 1918 „obrátil kabát―,
a po skončení kurzu slovenčiny učil potom po slovensky. Umrel na penzii v Senici.
-.-.Omnoho väčším hazafíkom, čiţe uhorským vlastencom, bol notár Tivadar Zlocha, Seničan. Bol pravou rukou
slúţneho Szálého. Najmä v čas volieb bol aţ posadlý, keď Hlbočania nechceli hlasovať na vládnu stranu.
Richtár Kovár sa mu lichotil a rozprával s ním po maďarsky, ale zle, lebo to, čo vedel, naučil sa na vojančine.
Aj so ţandármi mondokoval Kovár po maďarsky. Zlocha sa hneval, ak mu niekto vykal. „Čo som ja ţid ?―
odvrkol. – Ináče s farárom Sekerkom sa schádzal. Zdá sa, ţe Sekerka ho miernil. Hneval sa aj na tých, ktorí
predplácali slovenské noviny. – V ten čas bol v Hlbokom ešte jeden „Maďar―, geometer – vloţkár H e r c h l
(úradoval na „Šrbáckom―). Bol tieţ rodák z Turca, ako Csepcsányi. Ináče bol človek neškodný. Po prevrate
tieţ obrátil kabát. – Seniorálny kaplán pri Sekerkovi, Ján Holčík, bol slabý národovec. -
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Stručný náčrt dejín evanj. cirkve v Hlbokom.
(Obšírenejšie dejiny sú napísané osobitne).

Hlboké aţ do r. 1673 patrilo fíliou do Senice. Od roku 1733 patrili všetky okolité zbory k Prietrţi, kde bol
artikulárny chrám. Jednotlivé zbory mali svojich kurátorov, tak r. 1749 bol v Hlbokom kurátorom Martin
Filípek. Krsty a sobáše, ako aj pohraby odbavoval aj v Hlbokom jablonický farár. Aj Hlbočania sú zapisovaní
v rim.kat. matrikách v Jablonici. Aj tí, čo sa dali pokrstiť v Prietrţi, museli zaplatiť štólu farárovi v Jablonici.
(Dvaja evanj. farári v Prietrţi krstili ročne vyše 500 detí).
Prvým hlbockým farárom bol predtým (od r. 1783) hlbocký učiteľ Ján B a c h o. Za jeho účinkovania bol
postavený chrám (vysvätený 11. nov. 1787). Umrel 27. apríla 1792.
Ján Bacho mal za manţelku Kristínu rod. Burdáč: bola z rodu zemianskeho. R. 1788 sa im narodila dcére
Kristína.
(Pozn.: Pozdejší okr. notár v Hlbokom Burdáč, bol pravdepodobne blízky príbuzný manţelky Jána Bachu.
Hurban označil Burdáča za vedúceho nespokojencov svetských ţivlov. Poţičal vraj cirkvi peniaze, a
potom vykonával nátlak – vplyv na cirkevníkov).
Roku 1788 sa narodila v Hlbokom dcéra Jána Bachu a manţ. Kristíny rod. Burdáčovej ...
Roku 1792, 20. aug. umrel Ján Bacho, de Deţer, nobilis
Roku 1834 sa narodila Antónia, Amália, Eufrozína Sedláček, dcéra Pavla Sedláčka a manţ. Zuzanny
Chrenko.
Roku 1835 sa narodila Karolína, Philipina Sedláček, dcéra Pavla Sedláčka a manţ. Zuzanny Chrenko.
Roku 1841, sa narodila Alţbeta, Juliana Sedláček, dcéra Pavla Sedláčka a manţ. Rozálie Ujhelyi, Nobilis.
Roku 1843, umrel Pavel Sedláček, farár, 37 ročný.
Roku 1830, umrel Pavel Sedláček, otec Pavla, farára, 50 ročný (nar. okolo r. 1780 ?)
(V Korouhev na Sionu II, 1879, str. 264, je tu spomenutý Štefan B a c h o, statkár deţerický, „zustav pro
sluţbu k a t o l í k e m a byl príčinou pohromy, které léta 1763 cirkev Horno – Ozorovsku zastihla).
Roku 1840, bol sobášený 33 ročný Pavel Sedláček s Rozáliou Ujhelyi a to v Kochanovciach.
-.-.Roku 1788 narodila sa v Hlbokom dcéra Jána B a c h o a manţelky Kristína rod. Burdáč K r i s t í n a.
Roku 1792, 20. augusta, umrel Ján B a c h o, de Deţer, nobilis.
-.-.Druhým hlbockým kňazom bol Ondrej K o š a c k ý (1792 – 1805).
Tretím Jozef C h a l u p k a , (1805 – 1807), nar. v Nem. Ľupči (1771), predtým farár v Prietrţi.
Ďalším bol od r. 1807 do r. 1812 Ján G r y s s a. Z Hlbokého odišiel hlavne preto, ţe musel bývať v obecnej
„chatrči―. Odišiel za slov. farára do Pezinka.
Nasledoval Tomáš Matej S e m i a n (1812 – 1831). Umrel na choleru 25. augusta 1831.
Karol Ľudovít S e m i á n sa narodil r. 1817 21. III. v Hlbokom (otec jeho Matej bol tu farárom v r. 1812 –
31). Do školy chodil v Poľnom Byrinčou, Modre, Bratislave. – Kaplánom bol najprv na Myjave, potom
administrátorom fary slov. v Pešti, a po povstaní bol začas kaplánom u Hurbana. – R. 1852 stal sa
administrátorom na Turej Lúke, a od r. 1854 do r. 1891 bol tam farárom.Bol účastníkom všetkých troch fází povstania r. 1848/9 a bol tieţ tajomníkom Národnej rady. Brával účasť na
matičných zhromaţdeniach. Bol prítomný i pri zostavovaní Memoranda národa slovenského.
(Zväčša odpísané z Myjavského kalendára evanjelického, u Paţického na
Myjave, r. 1913 ? ...., str. 54 –62). Článok o Semianovcoch napísal
pravdepodobne farár Ján Drobný).

69

70
Pavel S e d l á č e k , rodák hlbocký, účinkoval tu v r. 1831 – 1843. Za jeho pôsobenia postavená bola fara,
r. 1836, ktorá sa za Hurbana stala historickou. – Prvým inšpektorom zboru sa stal vtedy zeman z Rovenska,
Ján Pettyko. – Sedláček má na hlbockom cintoríne náhrobný kameň, no zanedbaný.
Hurban pôsobil v Hlbokom najdlhšie, od r. 1843 do r. 1888, teda 45 rokov. Zemana Pettyku z úradu
inšpektora odstránil. – Keď bol Hurban v povstaní, nasadili sem farára Juraja M o š t e ň a n a. Bol tu do 11.
mája 1849. – Nebyť v sept. r. 1848 jeho zákroku a príhovoru, boli by maďarskí gardisti obec vypálili.
Mošteňanová Mária, Katarína, Etela, dcéra Juraja Mošteňana (farára v Hlbokom v revoluč. rokoch 1848/9),
nar. v Hlbokom 3. okt. 1848: umrela 1. mája 1892 v Smrečanoch. – Jej staršia sestra Hermína Miloslava
prispievala do Dennice a do Nár. novín (napísala Rozpomienky na svojho otca Juraja, N.N. 1898, č. 17)
-.-.-

Od. r. 1888 do r. 1892 účinkoval v Hlbokom Ľudovít Mojmír S e m i a n.
A po ňom Pavel S e k e r k a, nitr. senior, do r. 1923 ... a po ňom jeho zať Karol V i e s t aţ do ro. 1947 do
11. X.1947.
Senior Pavel Sekerka bol r. 1915 vyšetrovaný za to, ţe ako nitriansky senior poslal do Prahy telegram pri
príleţitosti 500. výročia upálenia mistra Jána Husa. – Hrozilo mu internovanie. Bol v zozname tých 526
slovenských národovcov, ktorí boli označení ako vlasti nebezpeční, a to medzi 101, ktorí boli zapísaní ako
veľmi nebezpeční. – V Zozname bol aj hlbocký učiteľ Daniel Kopa.- (Viď Dr. Vavro Šrobár , Osvobozené
Slovensko, 1928, str. 167 a 168, a v Slov. pohľadoch, 1925, str. 669 a 671.)

Od r. 1848 do r. 19.. Ondrej R y b á r. Za jeho pôsobenia bol r. 1949 generálne opravený chrám.
Po odchode Ondreja R y b á r a za farára do Sobotišťa, r. 19xx stal sa farárom Juraj C h o c h o l, ktorý sa
saslúţil o zriadenieMúzea dr. J.M. Hurbana v Hlbokom.
Kaplánmi boli za seniora Sekerku Karol Viest a Ján Holčík. Predtým, za Hurbana: Ľudovít Šulek (martýr,
umučili ho v komárňanských kazematách), Ondrej Ďurček, Pavel Čobrda, Alexander Trokan (keď bol
Hurban vo väzení), Ján Juraj Kraic, Lauček, Ján Škripeň. – R. 1843 začas administroval faru Ondrej
Dianovský.
-.-.Kostolík postavený r. 1787 nemal hneď veţu. Malú veţičku mu dostavili dodatočne, aj veţové hodiny na ňu
dali, aj jeden zvon (uliaty v Trnave). – Na veţu dali dvojhlavého orla (na znak vďaky za tolerančný patent
Jozefa II. z r. 1781). Organ zakúpili aţ po r. 1792. Chrám opravili r. 1854 – 57 (mramorové dláţdenie,
štukator, organ, maľovku). Oltárny obraz namaľoval vo Viedni srbský maliar Ivanovič. – Chrám bol
generálne opravený pri 100. výročí stavby, r. 1887. Vtedy nadstavili aj veţu. Kazateľnicu vyhotovil hlbocký
stolár, kostolník Pavel Valka s tovaryšom Janom Šullom (?), rezbárske práce na kazateľnici, štyria apoštoli,
previedol umelecký rezbár v Prahe S a a k. – Zvony boli zakúpené uţ r. 1886. – Chrám bol opravený
(nákladom 21 000,-- ) r. 1937, pri 150. výročí postavenia. A potom znova veľkým nákladom r. 1949
(Nákladom 650 000,-- kor.)
R. 1929, 29. sept. bola pred kostolom postavená socha dr. J.M. Hurbana, dielo akad. sochára Motošku.
11. a 12. júna 1949 odhalený bol na cintoríne nový monumentálny náhrobník dr.J.M Hurbana, dielo nár.
umelca arch. Dušana Jurkoviča. (Telesné pozostatky Hurbana boli zo starého hrobu exhumované, uloţené do
novej kovovej rakvy a znova pochované v strede cintorína).
6. sept. 1936 bola slávnosť odhalenia pamätnej dosky – busty Sv. Hurbanovi Vajanskému na jeho rodnom
dome, na fare.
Pamätná tabuľa na fare na pamäť schôdzky Štúr – Hurban – Hodţa – 11. – 16. júna 1843 – o uzákonení
spisovnej slovenčiny – bola odhalená dňa 22. júna 1958.
18. marca 1967 otvorená bola v Hlbokom pamätná izba – M ú z e u m dr. J. M. Hurbana (v budove
niekdajšej št. školy). Na slávnosti sa zúčastnil aj prvý tajomník ÚV KSČs Alexander Dubček.
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-.-.Starý cintorín bol pripúšťaný r. 1833, potom r. 1864. Bola tu aj zvonica, ktorú zrušili r. 1845. Lipy okolo
cintorína boli vysadené r. 1845 – 1855 (sadili ich: Martin Sedláček – Vibulka, Ţák prední, Šajánek –
kostolník a Pavel Loštický).

Prvá svetová vojna 1914 – 1948. Mobilizácia, asentýrky, rekvirácie v Hlbokom.
Prv ako by som nechal hovoriť Loštického, aspoň niečo z vlastného poznania. – Vojna strašila uţ r. 1913,
keď vypukla balkánska vojna. Niektorí vojaci uţ vtedy narukovali aj z Hlbokého do Dalmácie, na hranice
Čiernej Hory.
Keď v noci, 25. júla 1914 zaznel v neobyčajnej nočnej chvíli b u b o n obecného kišbíra Šajánka, nastal
poplach. Ľudia povybehovali z domov na ulicu ako vtedy, keď r. 1906 vyplašilo ľudí zo spánku
zemetrasenie.
Tí chlapi, čo museli ihneď narukovať, najprv všetci išli do kostola ku spovedi. Potom ich odváţali na vozoch
k vlaku.
V r. 1910 – 1915 bol obecným kičbírem Martin Šajánek. Keď vypukla I. svetová vojna, on v noci bubnom
oznámil ustrašenej dedine mobilizáciu. (Jeho sestra, Zuzka, slúţila na fare. Vydala sa do Deberníka za
Otépku. – Keď brat narukoval, ona zastávala sluţbu obecného sluhu a roznášala aj poštu.)
(V Jablonici ţije istý Šajánek, učiteľ, je r.k. náb., rod jeho iste pochádza z Hlbokého).

Loštický: „Roku Páne 1914, 24. júla, strhla sa vo svete vojna. Co sa ludé nenazdali, zabili nástupcu našeho
najmilostivejšího zemepána Karola (?) Franca Jozefa, aj jeho manţelku. – (To napísal Loštický nesprávne.
Následník trónu bol František Ferdinand, ktorého zabili 28. júla 1914. Vojna prepukla aţ 29. júla). – 25. júla
došel telegram o 2. hodine popúlnoci. Šecko muselo narukovat do 42 roku. Za nimi šli kone, keré byli
odobrané. Potom regrúci, kerí byli odebraní. A potom byla asentýrka chlapcú v 20 rokoch. Aj na kone byla
zas asentýrka. A potom zas na chlapú od 24 do 36 rokú, tá byla 3. decembra. Nová asentýrka na chlapcú byla
aţ r. 1915, od 18 do 24 brali šecko, okrem krivých, hluchých a slepých. Tých asentýrek bylo mnoho, brali ich
kaţdú chvílu.―
„Roku 1916 dňa 15. júna brali u nás kotle, piglajze, hrnce, svítníky, všecko, co bylo medené, moseli sme
odevzdat do Senice. To ešte prešlo, ale 5. októbra o 2. hodine odpolední došli nám pro zvony. To byla ţalost
veliká. Tak lud plakal velice. Došli 4 vojáci z Prítrţe. – Najprv dúho zvonili a potom ich odepjali a shodili
dole z veţe. – Naposledy zvonili starej Zálešáčce v konci. Potom uţ zvonili len na jeden zvon. Prvnímu
Filípkovi pri ulici.―
„Tá vojna trvala 5 rokú. Pres tú vojnu nebylo ničeho. ani petrolínu, mydla, soli, sirek, octu, trunku ţádného,
len víno, ale bylo velice drahé, liter 7 zlatých. Nebylo ani partéky ţádnej. Ludé chodzili po mjestách dekady,
ale nebylo nikde, a co bylo, to bylo velice drahé.―
„Ked vojna prestala, tak potom ţidé mjeli tú partéku poskovávanú, bylo povidané, ţe ju mjeli v kostele (v
Senici). Chceli predávat za veliký peníz. Ale co sa im nestalo ? Dali sa ludé rabovat a vojáci popredku a ludé
za nima. Vyhadzovali z obchodú šecko, co zachopili a lud uchýtal, co mohel. Drahota byla furt veliká. Kráva
stála 3 tisíce zlatých, tela ceckové 300 zlatých, hus 45 – 50 zlatých, prasce ceckové 300 a 350 zlatých, slépka
15 zlatých, vajco 4 šestáky, homolka syra 8 šestákú, litr mléka 60 grajcarú, ţita cent 38 z., reţ 35 zl., jačmen
a oves 30 zl., kilo maku 5 zl., fazula 2 holby 6 zlatých .―
Ľudia si pred rekviráciou schovávali obilie do jám, vykopaných po stodolách a inde. – Tam, kde
v gazdovstve neostal doma ani jeden chlap, chlapskú robotu museli robiť ţeny, orali,kosili, obrábali pole.
Neskoršie pridelili do obce ruských vojnových zajatcov, ktorí pracovali u sedliakov, niektorí aţ do konca
vojny. – V lese – v búre pracovali aj Talijáni. Dvaja z nich umreli. Pochovával ich p. farár Sekerka na starom
cintoríne. –
Niektorí Hlbočania padli do zajatia v Rusku a v Talijansku, odkiaľ písali listy. Tým, ktorí boli v ruskom
zajatí, p. farár písal na obálky adresu po rusky – azbukou a príbuzní im posielali potom do Ruska tieţ listy.
Viacerí Hlbočania vstúpili so legií československých v Rusku i v Talijansku. Ako legionári a pololegionári sa

71

72
vrátili: Ján Ţák, Ján Pálka, Ján Čobrda, Pavel Šajánek, Martin Tomáš, Martin Sedláček, Pavel Šulla, legionári
Ján Krištof, Ján Ţabka, americký legionár Pavel Sedláček, dobrovoľník pri obsadzovaní Slovenska Pavel
Čmela. – V ruskom zajatí (v Krasnojarsku na Sibírii) bol aj p. učiteľ Michal Filípek. Miesto neho vyučoval
v škole deti 5 rokov p. farár – senior Sekerka, zdarma.
Keď bola v Senici tá „rabovačka―, ktorú spomína Loštický, boli vtedy na trhu aj niektorí Hlbočania. Istý
Hlbočan ţe si „uchmatol― v ţidovskom obchode zásobu knotov do petrolejových lámp. Keď vraj jeho
manţelka vysúšala na plote konopné gate, ľudia si všimli, ţe v gatiach sú ponavlékané pekné šnúrky, a zistili,
ţe sú to knoty do lámp.
Hlbocký notár zavčasu ušiel z Hlbokého do Senice. Nestalo sa mu nič. „Obrátil kabát― a ostal notárom
v Senici.

Hlbočania padlí v I. svetovej vojne, 1914 – 1918:
Ján Broţek,

Ján Benda,

Jura Filípek,

Martin Burian,

Alex Hirsch,

Pavel Filípek,

Ján Loštický,

Martin Krištof,

Martin Morávek,

Pavel Petráš,

Ján Piskla,

Juraj Raizner, (?)

Ján Šulla,

Ján Broţek,

Martin Šulla,

Ján Malovík,

Martin Šajánek,

Ján Piskla,

Pavel Čobrda,

Martin Bartoň,

Pavel Chomutár,

Ján Ganzel,

Pavel Zálešák,

Pavel Kovár,

Pavel Kvačka,

Pavel Loštický,

Pavel Morávek,

Pavel Ondrčka,

Martin Piskla,

Ján Smrdák,

Ján Čobrda,

Pavel Šulla,

Martin Čobrda,

Pavel Šulla,

Pavel Koprla,

Jozef Vrla,

Ján Jurík,

Ján Chomutár,

Pavel Šajánek,

Ján Šulla,

Pavel Zálešák,

Ján Mikulísek.
Spolu 42

Padlí v II. svetovej vojne, 1939 – 1945:
Ján Bilka,

Štefan Šajánek,

Ján Šmahel,

Martin Otépka.

Ján Otépka,

Spolu 5

72

73
Spolu v I. a II. svetovej vojne 47 Hlbočanov.

Hlbočania študujúci na stredných a vyšších školách.
Nevieme ani o jednom Hlbočanovi, ktorý by bol pred r. 1800 študoval na vyššej škole. Ţiaci, ktorí sa
pripravovali na vyššiu, latinskú školu, navštevovali dobrú ľudovú školu v susednej obci v Prietrţi (v
artikulárnom zbore 1733 – 1781), no boli to zväčša synkovia zemanov, kňazov a učiteľov.
V zozname tých Hlbočanov, ktorí po r. 1800 študovali na gymnáziách (zväčša na evanj. gymnáziu v Modre)
uvádzam aj tých, ktorí sa v Hlbokom nenarodili, ale ich rodičia tu bývali a účinkovali ako kňazi a učitelia.
1.

Jozef K o š a c k ý, syn Ondreja Košackého, farára v Hlbokom v r. 1792 – 1805. Do ľudovej školy chodil
na Myjave. Na modranské gymnázium prišiel ako 10 ročný r. 1800.

2.

Ján V á l k a bol prvým známym nám Hlbočanom, ktorý odišiel na vyššie štúdia. Narodil sa v Hlbokom r.
1801 z otca Pavla, roľníka. – V časopise Korouhev na Sionu, roč. II., str. 371 podáva o ňom O. Seberíni
tieto údaje: „Počátky literrního umění nabyl sobě v tamejší škole. Pěkné dary ducha v něm poznav místní
farář Semian, vzal ho pod svou správu a učil jej tři roky. R. 1816 šel, aby v Modře pokračoval v dalším
cvičení. R. 1818 kvúli maďarskému jazyku navštěvoval školu helv. vyznání v Pápě (vesprímska stol.), kde
dva roky trval. Roku 1820 přestěhoval se do Prešpurka, kde bohosloví dokončil. Nemaje peněz, stal se
domácím učitelem – vychovávatelem v domě Pavla Főldváryho, odkud šel r. 1828 do Německa. Hned po
návratu z Německa pozván jest na Vadkert od cirkvi slovensko – německé (v pešťanské stol.) a ro. 1829
dne 27. dubna jest vysvěcen skrze biskupa Adama Lovicha. O krátký čas přešel do Duna – Egyházske
cirkvi, kde do své smrti, 13. aug. 1871, účinkoval. Byl seniorem batrstva Pešťanského, a v patentálnom
období za krátky čas biskupským administrátorem. „Vydal Katechizmus Dr. Martina Luthera výkladem a
viac učebníc pre ľudové školy v jazyku slovenskom i maďarskom. Prispieval do cirkevných časopisov, do
Evanjelických novin cirkevních a do Evanjelika. „Evanjelik― bol časopis maďarónsky, protihurbanovský.
Válka, ţijúci stále v prostredí maďarskom, poťaţne maďarsko – slovenskom, strácal orientáciu slovenskú
natoľko, ţe keď r. 1842 podali Slováci rekurz proti maďarizácii, takzv. Prestolný prosbopis, aj Válka bol
medzi členmi vyšetrovacej komisie spolu s Koshutom , Jaszenákom, Pulskzkym, Szekácsom a ďalšími.
V knihe ordinovaných kňazov banského dištriktu 27. apríla 1829 napísal V á l k a latinsky vlastnoručne
tieto svoje ţivotopisné dáta: „Narodil sa v Hlubokém, nitr. stolici, dňa 3. marca 1801 z rodičov Pavla
Válku a Alţbety Jurčovej, roľníkov. Do svojich 10 rokov chodil do školy vo svojej rodnej obci, kde mu bol
učiteľom Pavel Tinterák. Roku 1813 rodičia zvolili, aby sa ďalej učil. 3 roky ho vyučoval miestny farár
Semian. R. 1816 odišiel do Modry, kde za dva roky skončil triedu syntaxistov pod Ferdinandom Ottom. R.
1808 prešiel do Pápy na reformátske collegium, kde v triede retoristov v prvom roku mu bol učiteľom
Karol Mészáros a v druhej triede Ján Keserű. Roku 1820 šiel do Bratislavy, kde za päť rokov skončil
filozofiu a teologiu. Profesormi mu boli: Stanislaides, Ján Gross, Pavel Bilnitza, Gabriel Kovács – Martíny,
Samuel Zsigmond. Po skončení teologickej kandidátskej skúšky sa stal vychovávateľom detí Pavla
Főldváryho. Odtiaľto r. 1828 odišiel k rodičom a chystal sa pokračovať v štúdiách univerzitných
v Nemecku, ale kým rozmyšľoval na odstránení prekáţok, pozvali ho za farára do Vadkertu. Pozvanie
prijal, a tak ho dnes superintendant Adam Lovich ordinoval.―
Farský úrad (farár Zoltán Bakay, predtým farár na Slovensku) v Dunaegyháze mi dňa 5. mája 1954 napísal:
„Do Dunaegyháze prišiel r. 1816 (vtedy slov. cirkvi) zo Soltvadkertu, uţ ako ţenatý. Jeho manţelka
Zuzanna Záthureczká bola zemänka. V Dunaegyháze sa im narodili tri deti: Ladislav (1836), Imrich (1837)
a Ján (1839). V matrike pokrstených našiel som pri dvoch posledných poznámku: „Tento muţ mal
v ţiackom veku, ako ţiak v Rábe, Pešti a vo Viedni premenované meno na V á l k a y. Toto do matriky
poznamenal Ján Válka, dunaegyházsky slova B. kazateľ, r. 1867, 7. februára.― – Farár Bakay mi odpísal, ţe
nevie, či jeho potomci ţijú. Je moţné, ţe mi to nechcel napísať.
Ján Válka umrel 13. aug. 1871 v Dunaegyházi. V časopise Evanjelik r. I. č. 31 je táto básnička:
Vlastenec. – V cizine ţít musející domov svúj poţehnává.
Vlasti milá ! Ţehnám tě, dobře se měj !
Hlavu mou pokryly šediny , své víc neuvidím rodiny.
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Květni tedy vlasti ! Búh ti ţehnej ! –
Ţehnám vás bratrové s laskavostí, I vy se mějte horlivě.
A tak vám nebudou škodlivé nepřátelú vaších nepřejnosti:
Ţehnám i vás sestry s úpřimnosti.
Buďte vlasti naší okrasy, kvétnou zdarne krásou, vzdělaností.
A tak uţ přiblíţ se anjeli múj.
A tyto lásky mé ohlasy nes vlasti milé a ji pozdravuj !
Wálka
Bibliografia o Válkovi: Rizner: Bibliografia VI, str. 103/ Cirkevní listy I. 1864, a iné pramene.
Rizner VI/102: Válka Ján, nar. 1801 v Hlbokom, umrel v Dunaegyháze, kde bol farárom – seniorom
13. aug. 1871.
Doplnková literatúra: Evanjelik I, č. 31, báseň Válkova „Vlastenec― – V Protestáns egyházi és
iskolai kap, 1843, július 8, str. 321, 324, Lutheranus Sincesus uramnak feleletűl. – Pavel
Čendekovič, nar. v Kunove, 1804 (?)
3.

Ján T e h o ň, syn Pavla, roľníka. Na gymnázium do Modry prišiel ako 14 ročný, a to r. 1816, teda v tom
istom roku, čo V á l k a. Pravdepodobne aj Tehoňa vystrojil a pripravil do gymnázia farár Semian. Táto
rodina v Hlbokom vyhynula (zachovalo sa prímenie „Jurča na Tehoňovém―). Matka Válkova bola r.
Jurčová, a bola pravdepodobne príbuzná Tehoňovcom. Tehoň a Válka, moţno boli bratanci.
Tehoň bol pravdepodobne učiteľom, a to v Hajdušici. V časopise Korouhev na Sionu je v krátkom
dejepise ev. a.v. cirkev. školy hajdušickej uvedené, ţe „r. 1850 přinesl hajdušické škole slovenské Ján T e
h o ň, muţe v zpěvě a valedikování výtečného, vlídného a v obchodě s lidmi vázaného (vízaného ?). Anjel
smrti z počtu ţivých jej vychvátil r. 1862/3―.

4.

Pavel S e d l á č e k narodil sa v Hlbokom 8. dec. 1805 a tu aj umrel 29. marca 1843. Otec bol Pavel,
roľník. Pravdepodobne aj jeho naviedol na štúdiá farár Semian. Do Modry na gymnázium prišiel ako 15
ročný, r. 1820. Potom študoval tieţ v Pápe, ako predtým V á l k a, na maďarskom, kalvínskom collegiu.
Najprv bol farárom na Lazoch a potom od r. 1831 v Hlbokom. Za jeho úradovania bola postavená fara.
Jeho pôsobenie obšírne opisuje Hurban, a to nie najpriaznivejšie.

5.

Ján S e m i a n, syn Mateja Tomáša Semiana (r. 1812 – 1831). V Modre študoval r. 1833. Stal sa notárom
na Myjave. Ľud. Karol Semian, farár turolúcky, nar. 21.III. 1817.

Jozef M a r t e š í k syn Jána Martešíka, hlbockého učiteľa (1821 – 1828). Na gymnázium do Modry
prišiel ako 11 ročný r. 1835. Stal sa učiteľom v Hlbokom (v r. 1849 – 52). Bol kandidátom teologie. Umrel
na suchotiny u otca Jána na Myjave.
7. Ján M a r t e š í k , ml. brat Jozefa, prišiel do Modry na gymnázium r. 1838. Po smrti svojho brata Jozefa sa
stal učiteľom v Hlbokom a tu umrel 6. marca 1878.
8. Pavel F u s e k, syn Pavla, roľníka, prišiel do Modry r. 1850, ako 16 ročný. Nič bliţšieho o ňom nevieme.
Študoval v Modre (1855 – 1856) – ţiak Kalinčiaka.
9. Pavel K o č k o v s k ý, syn Daniela, mlynára, narodil sa v Hlbokom 19. dec. 1842. V Modre začal
študovať r. 1855. Bol kandidátom teologie. Umrel mladý, 2. aug. 1870 v Hlbokom. Prispieval do časopisu
O r o l pod pseudonymom Krásoslav.
Roku 1834 sa narodila Karolína, Philipína Sedláček, dcéra Pavla Sedláčka a manţ. Zuzanny Chrenko
6.

Roku 1841 sa narodila Alţbeta, Júlianaa Sedláček, dcéra Pavla Sedláčka a manţ. Rozálie rod. Ujheyi,
Nobilis
Roku 1843, 29. apr. umrel farár Pavel Sedláček, 37 ročný
Roku 1830 umrel Pavel Sedláček, otec Pavla, farára, 50 ročný (nar. okolo r. 1780 ?)
10. Pavel Č o b r d a, syn Martina, roľníka, narodil sa v Hlbokom 1. jan. 1845. V modranskom gymnáziu
študoval r. 1855 – 56. V štúdiach ho napomáhal Hurban. Študoval aj v Nemecku, odkiaľ písal Hurbanovi r.
1863 (listy sú v hurbanovskom archíve v Slov. múzeu). Kaplánoval v Mor. Lieskovom. Keď bol Hurban vo
väzení (1870) vo Vacove, Čobrda ho zastupoval. Po smrti Hurbanovej bol tieţ kandidátom na hlbockú
faru, no zvolili Semiana. – Bol farárom v Smrečanoch a konseniorom liptov. seniorátu. – Za manţelku mal
Etelu Mošteňanovú, dcéru farára Juraja Mošteňana (v r. 1848 – 9 bol dočasným farárom v Hlbokom). Za
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svoje národné presvedčenie bol pozbavený fary. Bol aj literárne činný (napísal Malý katechizmus a
Biblické historie) a písal články do Cirkevných listov a predtým do Korouhev na Sionu. V stoličnom
výbore hájil práva slovenčiny. Keď r. 1889 na generálnom konvente začal hovoriť po slovensky, nastal
neopísateľný lomoz a krik. – U seba mal aj svojho slepého svokra, ktorého Maďari pozbavili fary
v Oroszláne.
Umrel 3. októbra 1931. – Jeho syn, dr. Vladimír Čobrda, bol generálnym biskupom ev. cirkvi.
Loštický si o ňom zaznamenal: „V památný deň, 20. júliusa 1869, ve štvrtú nedeli po Sv. Trojici Pavel
Čobrda u nás první krát slúţil sluţby Boţí v oltári líbezným hlasem. Za kaplána byl vysvětený
superintendentem Gedulym a tam vyznamenán pred mnohými profesormi nemeckým jazykem, aj
hebrejským. Teţký bol (bolest, ţal) musel nést ten mládenček opustený od milovaných rodičú svojich ...
Syn po Martinovi Čobrdovi a matke rod. Juríčke. Stará matka po otcovi byla Anna Loštická a stará matka
po mej matce byla rozená Petráška hoštácká. Veliké štúdie konal ten mládenček ... honili jej z města do
mesta ... mnoho nauk prijal od dvojictihodného a vysoceučeného muţe pána Hurbana.
Pavel Rodoľub Č o b r d a
„Narodil sa 1. januára 1845 v Hlbokom, kde vtedy účinkoval J.M. Hurban. V jeho škole odchovaný,
jeho príkladom oduševnený stal si do sluţieb Pánových. Ţivé tradície hlbockej fary a celého kraj udreli
svoj ráz na jeho povahu. Patril medzi tých tvrdých, neústupných, v dobrých i zlých časoch rovnako
verných bojovníkov, ktorých bolo moţno zlomiť, ale ohnúť nie ! Pravoverný vo viere, nepoddajný
v slovenskom národnom povedomí, šiel svojou tŕnistou cestou. Vyštudoval v Modre, potom na ev. lýceu
v B. Štiavnici, ale maturitu zloţil na gymnáziu v Nemecku. Teologiu študoval v Erlagen a na misijnej škole
v Neuendetlene. Poslednými štúdiami nadchnutý chcel sa stať misionárom, ale Hurban ho zdrţal doma.
Ako kaplán účinkoval v Mor. Lieskovom a potom v Mikuláši. V tomto kraji zakotvil. Za farára bol
vyvolený v Smrečanoch, a tu ostal celých 30 rokov, kým ho násilne neposlali do penzie. – Keď v jednej
škole, ako dekan, kritizoval apponyiovský zákon, bol pozbavený úradu a daný do penzie. No uţ predtým
pretrpel iné priekorie. R. 1896 bol pre jednu ohnivú reč ( - a baťko Čobrda ani nevedel inakšie rečniť, ako
zápalistým a mladistvým oduševnením - ) – ţandármi odvedený a potom súdom posúdený na rok do
väzenia.
Na jeho charakter najlepšie poukazuje okolnosť, ţe keď ho hlavný ţupan vyzval, aby napísal ţiadosť
o milosť, odoprel to a odsedel si vo väzení celý rok. – Ďalší jeho ţivot bol neprestajným radom stálych
perzekúcií. –
Ako penzista šiel do Istebného za administrátora, aby nezaháľal. Tu obnovená fara je dôkazom jeho
starostivosti o cirkev. Aj v Ruţomberku bol začas administrátorom.
Na jeho pohrabe sa zúčastnilo 21 kňazov. Pohrebnú kázeň povedal biskup Dušan F a j n o r (na
základe Ev. Luk. II.29). Nad jeho hrobom prehovoril distr. dozorca Dr. B. Klimo a za starších
spolubojovníkov jeho rozlúčil sa s ním dr. Matej Metod Bella. – Na vlastnú ţiadosť bol prevezený zo
Šváboviec, kde býval u dcéry, do S m r e č i a n, aby odpočíval tam, kde toľko trpel, pracoval a bojoval
...―
(Zo Stráţe na Sione, 1931, č. 1, str. 262)
-.-.Dodatok k rad. č. 10 – Pavel Č o b r d a
Zo Slov. denníka, 1931, 6. októbra:
„Z o m r e l vzácny rodoľub.
V nedeľnom čísle „Slovenského denníka― sme oznámili, ţe zomrel 87 ročný Pavel Rodoľub Čobrda,
otec evanjelického biskupa Vladimíra Čobrdu. V ňom stráca národ naozaj vzácneho slovenského rodoľuba.
Pavel Rodoľub Čobrda bol všeobecne váţený národom bez náboţenského rozdielu v celom Liptove.
O jeho prenasledovaní bývalou maďarskou vládou uvádzam:
Čobrda nabádal svojich cirkevníkov v ohnivej reči na obranu slovenského práva. Bolo to r. 1896.
Vtedy ho ţandári odviedli do väzenia štátneho zastupiteľstva v Ruţomberku, kde bol posúdený na
jednoročné väzenie. Trest musel ihneď nastúpiť vo Vacove. Ani vo Vacove nikdy maďarsky slova
nepovedal a riaditeľ väznice nútený bol cestou tlumočníka sa s ním dohovoriť. Svoj trest si odsedel celý,
lebo o milosť neţiadal, ba vtedajšiemu hl. ţupanovi Aristidovi Szmercsányimu odoprel podpísať sa na
ţiadosť o omilostenie. Jeho návrat z väzenia bol triumfálny a národovci z celého Liptova prišli na
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chudobnú faru do Smrečian. Bojovnosť jeho väzením neklesla. Opačne. Aj čo kmeť ešte stále bol čulým.
Počas svetovej vojny, i keď bol nemocný, drţali ho ţandári stále pod dozorom. Nakoľko bol
prenasledovaný pre svoje slovenské presvedčenie, to dokazuje aj spústa iných súdnych predvolaní
k bývalému okresnému súdu a k sedrii v Ruţomberku. Súc stále prenasledovaný, bol potom zo Smrečian
daný preč. Cirkevníci plačúc sa s ním lúčili. On ale došiel späť (po r. 1918) a doţil sa svojho sna,
oslobodenia Slovákov. Ţil v Smrečanoch a nekoršie aţ do zomretia v spišských Švábovciach.
Na pohreb tohoto vzácneho slovenského rodoľuba, ktorý bol v Smrečanoch, zišlo sa mnoho Slovákov
z Liptova a z Oravy. Nebohý totiţ pôsobil po smrti Jána Hroboňa aţ do doby poprevratovej na
istebnianskej fare. Tam v Istebnom sa nebohý chlúbieval svojimi typickými čiţmami – nosil ich vţdy.
„Tieto čiţmy som si vyslúţil vo Vacove, keď som tam strávil príjemne rok s Hurbanom Vajanským.―
-.-.Na valnom zhromaţdení v E v i á n e zvolený bol za tretieho podpredsedu SLZ Ján Č o b r d a,
prezident zjednotenej evanj. cirkvi v Argentíne.
V Ročenke Slov. e.v. a. kresťanskej cirkvi v SFR, Juhoslávii na rok 1971, strana 20.
-.-.V Hlbokom sa narodila aj manţelka Pavla Čobrdu Mária Katerína Etela rod. Mošteňanová, dcéra Juraja
Mošteňana, dočasného hlbockého farára v r. 1848 – 9. Nar. 1. okt. 1848 – umrela v Smrečanoch 1. mája
1892.

11.

Svetozár H u r b a n narodil sa v Hlbokom 16. jan. 1847. – Umrel v Martine 17. aug. 1916.

12.

Ţelmíra H u r b a n o v á nar. 23. jan. 1852 v Hlbokom, vydatá za ing. Viktorom Lorenzom. Umrela
v Krompachoch 30. dec. 1870.

13.

Konštantín Svatoboj H u r b a n nar. 3. aug. 1858. Bol úradníkom v banke. Umrel v Starej Pazovej. Syn
po Konštantínovi, tieţ Konštantín, bol inšp. hlbockej cirkve, ako syn po Svetozárovi, Vladimír.

14.

Ludmila Anna H u r b a n o v á nar. 16. júla 1860, vydatá za advokátom Dionýzom Fejom v Malackách.
Umrela 6. apr. 1886.

15.
16.

Bohuslav Jozef H u r b a n, nar. 15. apr. 1862. Bohoslovec. Umrel v Martine.
Karol Š a š k o, syn notára v Hlbokom, nar. asi r. 1890, bol ţiakom Učiteľského ústavu v Modre r. 1916
...
Jozef K o p a, syn Daniela K o p u (učiteľa – rechtora v Hlbokom v r. 1878 – 1909). Narodil sa
v Radvani 1. apríla 1876 z otca Daniela a matky Júlie Koróni. Do Hlbokého prišiel s otcom 2 ročný.
Študoval v Šoprone. 1. sept. 1896 stal sa učiteľom a potom aj organistom v Modre. Jeho matka umrela
v Hlbokom r. 1878 a pochovaná je na hlbockom starom cintoríne, kde má pekný pomník. – Do ľudovej
školy chodil v Hlbokom. Na svoj detský vek sa rád rozpomínal i na spoluţiakov. Hurbanovi vraj
napchával fajky tabakom ( Hurban ich vraj mal celý rad v takzv. pipatóriu, poličke na fajky). Spomínal sa
na „hubocké krúcance― a na „béleše―, i na starého „Cabuka―, ktorý robieval metly. – R. 1909 bol
obţalovaný a súdený, ţe kázal deťom na majálesi vykrikovať heslá „nech zhynú Maďari― a ţe nosí
vyšívanú slovenskú košeľu. – Umrel v Modre 85 ročný.
Michal F i l í p e k, syn Jána Filípka, kováčskeho majstra. Študoval na učiteľskom ústave v Modre.
Učiteľom bol najprv na Starej Turej, a od r. 1909 v Hlbokom. V r. 1914 – 20 bol v ruskom zajatí
v Krasnojarsku na Sibíri. Na penzii ţil v Holiči, kde aj umrel r. 1848. Bol odchovaný v duchu
hurbanovskom a kopovskom.
Ján F i l í p e k, brat horejšieho, nar. 1886. Najprv bol tieţ učiteľom na Starej Turej, na kopaniciach a
potom v Čáčove. Vyštudoval tieţ na učiteľskom ústave v Modre. Bol pozdejšie i školským inšpektorom.
Na penzii ţil v Hudliciach, v Čechách, kde aj umrel. V Čáčove pracoval po boku farára Dušana Fajnora
ako dobrý národovec.
Pavel L u ţ a, ktorý sa narodil v Hlbokom 29. júna 1862 ako syn Michala Luţu, notára v Hlbokom.
Ľudovú školu navštevoval v Skalici, niţšie gymnázium v Bratislave a učiteľský ústav v Šoprone.
Ako učiteľ pôsobil najprv v Pribyline a potom v Petrovci, v Báčke, kde v mladom veku umrel 18. febr.
1892. Postavy bol vysokej (ţe mal mimoriadne dlhú rakev).

17.

18.

19.

20.
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Literárne prispieval do časopisu „Dom a Škola― a do Národného hlásníka.
(Z časopisu „Sluţba―, r. 1942, č. 7, str. 212)
Pavel S e d l á č e k , otec Pavla Sedláčka, obuvníckeho majstra a matky (porodnej asistentky), bratranec
Filípkovcov. Študoval v Modre. Narodil sa v Hlbokom r. 1890. Bol učiteľom najprv v Hor. Bzinciach,
potom v N. Meste n/V a naposledy osvetovým inšpektorom v Bratislave, kde ţije na penzii.
Peter S e m i a n , syn hlbockého farára, Ľudovíta Mojmíra Semiana, nar. r. 1891. Ako úradník pôsobil
v Sarajeve, po r. 1918 v Bratislave, kde umrel r. 1942.
-.-.-

21.

22.

Pred rokom 1914 chodili do maďarskej mešťanky „polgárky―: Štefan Černek (odišiel do Ameriky), Ján
Chropovský, Pavel Černek, Ján Ţák (študoval potom v Uh. Hradišti a stal sa bank. úradníkom v Trnave, kde
umrel), Pavel Koprla, pošt. úradník, Pavel Šulla (študoval na Vyššej obchod. škole v Bratislave a po matúre
stal sa úradníkom Hosp. banky), Ján Šlahor, učiteľ (študoval v Modre), Imrich Lovecký, učiteľ (študoval
v Modre) a jeho sestra Emília. Okrem menovaných chodili do mešťanky v Senici aj synovia Šalamúna
Hirscha.
-.-.Niektorí Hlbočania posielali svojich synkov na takzv. „frajmak― do Salíb a Diákoviec, aby sa podučili
maďarsky (tak tam boli Kovárovci, Pavel Válka – Kukala, a moţno ešte niekto)

Významnejšie udalosti v histórii Hlbokého.
Od roku asi 1200 az do r. 1787, kým si Hlbočania nepostavili kostol, nevieme o ţiadnej významnejšej
udalosti v Hlbokom. Je isté, ţe aj v tých predchádzajúcich stáročiach zaţili obyvatelia všelijaké udalosti,
najmä vojnové ťaţenia, akými boli ťaţenia vojsk husitských (v r. 1423 – 1446), potom o 160 rokov kuruckolabanských, vpády Turkov, keď títo cez Hlboké vliekli do zajatia senického kňaza Štefana Pilárika a keď tu
na okolí zajali do 300 osôb (1663) a zase bitka vojsk kuruckých, Rákóczyho, s vojskami cisárskymi, r. 1704
pri Jablonici. I v dobách šírenia Lutherovej reformácie, po r. 1530, diali sa v ţivote obyvateľov obce a kraja
zmeny.
1.

Prvé verejné evanjelické sluţby Boţie konali sa v Hlbokom 15. apríla 1787, ktoré vykonal prvý hlbocký
kňaz Ján Bacho.
Čoskoro potom, 24. apríla 1787, poloţili základný kameň chrámu.
11. novembra 1787 nový chrám vysvätili.
Z príleţitosti prvých verejných sluţieb Boţích vydali v Skalici, v tlačiarni Jozefa Ant. Škarnycla, kniţočku:
„Hlubokost Srdce Wděčného a ponjţeného, z které Bohu swému Cyrkev Ewangelická Hlubocká
Augsspurského Wyznánj se prdrţegjcy, při prwnjch swých weřejnych sluţbách skrze Jozefa II. před y po
kázánj Slowa Boţího čest a chwálu wzdáwala w Neděli první po Welikonocy Roku 1787, dne 15. dubna
v Uherské Skalcy wytištěno v Jos. Ant. Škarnycla.―

Aj stavba fary je významnou udalosťou, r. 1833, a to hlavne preto, ţe sa stala historickou zásluhou Hurbana.
Hlásajú to na nej umiestnené pamätné tabule.
3. Historickou udalosťou je pamätná schôdza Štúra, Hurbana a Hodţu v dňoch 11. – 16. júla 1843, keď sa tu
uzniesli na uzákonení novej spisovnej slovenčiny.
4. Podobne historického významu je aj schôdza na fare 18.. poťaţne 19. marca 1848, keď sa tu pri príleţitosti
Jozefa, menín Hurbana, zišli viacerí národovci a rozhodli sa započať revolučné hnutie, ktorým sa započalo
Slovenské povstanie.
5. V ţivote obce sú významné najmä revolučné roky 1848 – 1849 a osobitne dni 22. – 26. septembra 1848,
keď bola obec obsadená vojskami nepriateľa.
6. Panichyda za Pavla Jozefa Šafárika 21. júla 1862 ( Viď Pešťbud. Vedomosti, I, č. 75).
2.

7.
8.

Patentálne boje. Nájazd autonomistov 9. nov. 1862.

Slávnosti Cyrilo – Metodejské 7. júna 1863.
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

100. výročie postavenia chrámu, 13. nov. 1887. Okrem Hurbana pri vysviacke kázali: Ján Mocko, senior,
Pavel Sloboda, farár vo Vrbovciach, Jozef Nedobrý, farár v Častkove a farár Boor Ľudovít.
Pohrab dr. Jozefa Miloslava Hurbana 23. febr. 1888. Pohrabnú kázeň povedal senior Ján Leško, antifonu
spieval Pavel Košacký, farár vrbovský, ţalm spieval Ľudovít Boor, farár krajnanský, nad hrobom mal
smútočnú reč Matúš Dula, advokát z Martina.
Odhalenie náhrobného kameňa na hrobe dr. Jozefa Miloslava Hurbana 8. septembra 1892. Slávnosť pri
hrobe bola zakázaná. V kostole kázal senior Ján Leška. Prítomný bol i nitr. seniorálny inšpektor Pavel
Mudroň a viaceré významné osobnosti.
Slávnosť odhalenia sochy dr. Jozefa Miloslava Hurbana pred kostolom, dňa 29. septembra 1929. – Reči a
preslovy povedali: biskup dr. Juraj Janoška, Dušan Fajnor, Ján Zeman, Dr. Št. Osuský, Peter Boor, Dr. Ľ.
Šimko, Ján Lichner, Vl. Roy, básnik, vnuk Hurbana, Pavel Sekerka, Karol Viest, legionári Ferd. Písecký a
Ország, báseň Braxatorisa – Sládkoviča. Sochu prevzal do opatere obce starosta Pavel Ţák.
Odhalenie pamätnej busty – tabule na fare Svätozára Hurbana Vajanského, dňa 6. septembra 1936. Liturgiu
v chráme odbavovali: Ján Janči, farár prietrţský, Miloš Chorvát, farár čáčovský, Štefan Šimko, farár
vrbovčiansky. Kázal Ján Lichner, konsenior, dr. Ján Ďurovič, skalický, prednášal. Pri odhalení busty rečnil
Peter Boor, senior, za domáci zbor Karol Viest, za Maticu slov. dr. Ján Marták, a ďalší.
Slávnosť odhalenia nového monumentálneho náhrobníka dr. Jozefa Miloslava Hurbana, 12. júna 1949.
Rečnili: Peter Boor, senior, kázal dr. Št. Osuský, za Povereníctvo školstva a osvety Rudolf Klačko a ešte
viacerí. Spieval spevokol Zora pod taktovkou dr. Juraja Haluzického.
Autorom náhrobníka je národný umelec dr. h.c. Dušan Jurkovič.

15. Odhalenie pamätnej tabule na fare na pamäť schôdzok: Š t ú r a - H u r b a na - H o d ţ u a uzákonenia
novej spisovnej reči slovenskej a Tatrína.
Slávnosť bola 22. júna 1958
Slávnostným rečníkom bol Univ. prof. dr. Milan Pišút. V kostole kázal prof. dr. Ján Petrík. Prítomný bol
spisovateľ Ferdinand Gabaj. Pamätnú tabuľu vyhotovil sochár Baďura.
16. Oslavy 150. výročia narodenia dr. Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom v dňoch 18. a 19. marca 1967.
Slávnosť bola v Kultúrnom dome, kde bola slávnostná akadémia, na ktorej povedal – predniesol dlhšiu
prednášku Alexander Dubček. Herci z Novej scény v Bratislave hrali divadelnú hru Jána Chalupku „Všetko
naopak―. Vystúpil na slávnosti aj spevokol, a to spevácky sbor slovenských učiteľov. – v novozriadenom
Muzeu J.M. Hurbana bola otvorená výstava o diele J.M. Hurbana. O zachovanie a oţivenie pamiatky
Hurbana zaslúţil sa menovite Juraj Chochol, hlbocký farár. On pripravoval slávnosti i zriadenie Muzea.
17 Mimoriadne smutnou udalosťou v historii obce bol katastrofálny poţiar 17. septembra 1863, keď vyhorela
takmer celá obec.
1. Kruto zasiahli do ţivota občanov aj cholery a to r. 1831, keď zomrelo 140 ľudí a r. 1866, keď zomrelo 60
ľudí.
2. V ţivote obce ťaţko sa odráţali aj následky dvoch svetových vojen, 1914 – 1918 a potom 1939 - 1945 ,
osobitne Slovenské národné povstanie r. 1944.

V časopise B r a d l o, list sokolskej ţupy bratislavskej – Masarykovej, roč. X, 1932, č. 9 : „Oslava Tyrša,
Hurbana a popravených slov. dobrovoľníkov v Senici a v Hlbokom.―
V deň 100. výročia narodenín zakladateľa Sokola Dr. M. Tyrša oslavujeme ho spolu s Hurbanom,
Štefánikom a Ľ. Štúrom ... a to dňa 17. a 18. septembra. V sobotu 17. septembra usporiadané bolo divadelné
predstavenie (v Senici), ktoré predchádzala precítená reč br. vzdelavateľa K u k l i š a ..... a príleţitostná
báseň Vladimíra R o y a, prednesená dorastencom Chrenkom.
Nedeľa 18. septembra bola určená na oslavu Tyrša a Hurbana v Hlbokom pri pomníku dr. J.M. Hurbana.
Četný sprievod odobral sa o 14. hod. do H l b o k é h o, kde uţ boli shromaţdení Hlbočania, ktorým br.
vzdelavateľ Kukliš objasnil v krátkosti našu dnešnú návštevu Hlbokého ... a b. Viest ev. farár v Hlbokom
v obsaţnom predslove .... Potom poloţený bol na pomník Hurbanov veniec darovaný sokolskou ţupou
Masarykovou a radou mesta Bratislavy. Tieţ poloţená bola kytica na hrob v tamojšom cintoríne. – Na
spiatočnej ceste zastavili sme sa u hrobu v r. 1848 obesených krajanov Bartoňa a jeho druhov na senickom
cintoríne, kde prehovoril br. M. Kostelný a taktieţ poloţená bola kytica ...―
17. nov. o pol 8. hod. večer zapálených bolo na vŕškoch okolo mesta Modry 5 ohňov na pamiatku Tyrša a
Štúra ... O 8. hod. vypočuli prítomní v hudobnej sieni Učiteľ. ústavu prednášku br. Pavla Šullu, potom
predslov B. Kadlečíka, M. Michálka, ... a recitáciu I. Šimku ... Na druhý deň, 18. IX., všetky sloţky Sokola
išli v sprievode na cintorín k hrobu Ľ. Štúra, kde zaspievali pieseň „ Kto za pravdu horí― ... a pieseň – hymny
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štátne ...
Kraic.

A.

Notariát a notári v H l b o k o m.
Kedy bol v Hlbokom zriadený notársky úrad, notariát pre dve obce, pre Hlboké a Prietrţ, nezistil som. Ešte
z pred rokov 1848 spomínaní sú nasledovní notári:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

... B u r d á č, poťaţne B u r d á t s. Bol okr. notárom obecným v dobe účinkovania farára Ondreja
Košackého (v r. 1792 – 1805). Spomína ho Hurban ako vedúceho nespokojencov svetských ţivlov. Poţičal
cirkvi peniaze a tým vykonával potom svoj vplyv na cirkevníkov.
Pavel Č i ţ m a n s k ý
... T o m á n e k je spomenutý v starej pamätnej knihe obce, avšak bez udania roka jeho pôsobenia.
Ján N o v o t n ý, bol notárom pravdepodobne len za krátky čas. V rokoch 1847 – 1853 bol učiteľom
v Prietrţi.
..... H o l i č k a (Holinka ?) bol notárom za Hurbana v r. 1860. (Hurban ho spomína ako svojho protivníka).
Potom bol notárom v Jablonici.
Ján F o r g á č. Z cirk. matrík hlbockých vieme o ňom, ţe umrel r. 1866 na poráţku, v dome pod č. 60.
V matrike zosnulých je o ňom záznam, ţe „ţil v smíšeném manţelství― a ţe ho pochoval prietrţský farár
Lad. Paulíny.
Michal H o l u b (okolo r. 1853), otec Jozefa, Kvetoslava (Holuba), prof. slov. gymnázia v Revúcej, ktorý
uţíval pseudonym Prítrţský (nar. v Prietrţi, 1. V. 1820, otec išpán u Jesenáka).
Michal L u ţ a (dcéra ktorého sa vydala za Daniela Kopu, učiteľa v Hlbokom).
...... Š a š k o, notár – maďarón ( s richtárom Pavlom Kovárom bol proti Hurbanovi).
Tidavar, Teodor Z l o c h a (notár do nov. 1918). Bol pravou rukou hl. senického slúţneho, Szállého. Ináče
bol dobrým úradníkom. (Po štátnom prevrate ušiel v noci do Senice. Tam sa stal potom notárom).
– 12. nasledovali po ňom notári:
N i e p el a H u s k a.
Pod notariát hlbocký patrila aj Prietrţ. Notár tam úradoval raz v týţdni. – Na sobáše (civilné) prichádzali
Prietrţania do Hlbokého. – Notár vykonával aj poštovú sluţbu, aj pre Prietrţ. – Prietrţský doručovateľ pošty
chodieval pre poštu do Hlbokého týţdenne dva razy. – Hlbocký poštár – doručovateľ prinášal poštu zo
Senice denne. Bol aj obecným „kišbírom―, obecným sluhom.
Ján Bacho mal za manţelku Kristínu, rod. Burdáč; bol z rodu zemianskeho.
R. 1788 sa im narodila v Hlbokom dcéra Kristína. (Pozn.: Pozdejší okr. notár v Hlbokom Burdáč, bol
pravdepodobne blízky príbuzný manţelky Jána Bachu. Hurban označil Burdáča za vedúceho nespokojencov
svetských ţivlov. Poţičal vraj cirkvi peniaze, a potom vykonával nátlak – vplyv na cirkevníkov.
-.-.R. 1819 umrel syn Ján (12 ročný) Pavla Czizmanského, notára a manţelky rod. Márie Janek (?).
R. 1855 nar. Kristína, Mária Oľga, dcéra Jána Novotného, okr. notára.
R. 1858 umrela Anna Novotná, rod. Sadlon (?), vdova po notárovi Jánovi Novotnom.
-.-.R. 1819 umrel syn Pavla Czizmanského a Márie rod. Jankech, notára, J á n, 12 ročný.
R. 1855 nar. Kristína, Mária, Olga, dcéra Jána Novotného, notára.
R. 1858 – umrela Anna Novotná rod. Sadlonová (?), 60 ročná, vdova po notárovi Jánovi Novotnom.
-.-.Listy Ľud. Štúra, II, str. 234, list č. 346 – Štúr písal Hurbanovi 12. mája 1853 „ .... prišiel som
v myšlienkach na Holuba, syna toho niekdajšieho notára Hlbockého.― Štúr sa pravdepodobne mýlil, len sa
domnieval ...
-.-.Jozef Kvetoslav H o l u b, prof. slov. ev. gymnázia v Revúcej (viď dejiny gymnázia od Jána Gallu:
Revucke gymnázium (1862 – 1874, str. 172) narodil sa v Prietrţi 1. júna 1820, ako syn Michala Holuba a
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manţ. Zuzanny Schubertovej. Otec, Michal Holub bol išpánom u baróna Jesenáka v Prietrţi. Pochádzal zo
Senice, bol synom Pavla Holuba a manţ. rod. Judity Sitárovej. Nar. 28. aug. 1790 v Senici.
(Iný Pavel Holub a manţ. Barbora Frnáková mali syna Pavla nar. 3. jan. 1796, a syna Jána, nar. 2. dec.
1787 v Senici. Krstní rodičia (kmotri) boli: František Tomašovič a jeho manţ. Zuzanna rod. Blaţková, a tieţ
František Drozd.)
Krstní rodičia Jozefa Holuba, prof. boli: Michal Tomašovič a manţ. Zuzanna Mixádt, zo Sobotišťa,
obchodník.
(Podľa matrík ev.cirkve v Prietrţi a v Senici).
V Bratisl., 27. mája 1971

P.Š.

Dodatok: Jozef Holub chodil do školy v Senici, potom vyššie školy v Komárne a v Bratislave, kde študoval
rok na právnickej akademii, a potom medecínu v Prahe a v Pešti, no študie úplne nezakončil.
(Ďalšie údaje viď v knihe Jána Gallu: Revúcke gymnázium v r. 1862 – 74)
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(ku náčrtu dejín obce, ev. cirkvi a školy, pôsobeniu Hurbana v H l b o k o m)

1.

Archív hurbanovský v Slov. nár. muzeu v Martine.
2. Bacho Ján: „Hlubokost Srdce Wděčného―, 1787, Skalica.
3. Bodnár Július: Obnova jednej obce na Slovensku, 1922.
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Bodnár Július: Dr. J.M. Hurban, 1925.
Braxatoris Martin: Dejiny ev. cirkvi v Senici, 1922.
Dohnányi Mikuláš: História povstaňja slovenskjeho,1848.
Drobný Ján: Pamätnica cirkvi ev.a.v. art. Veľko-Prietrţskej, 1976 u. D. Paţického, Myjava.
Frič Václav Josef: Posmrtná vzpomínka Dr. J.M. Hurbana, 1888 – Naší předchúdci, 1953, Praha.
Goláň Karol dr.: Brezová 1848 – 1918 – 1948.
Goláň Karol dr.: Revolučné pokolenie 1848 – 1849, Nákl. Daniela Paţického, Myjava. 1926.
Goláň Karol dr.: Na revolučnom Slovensku 1848 – 1849, Nákl. Daniela Paţického, Myjava. 1931.
Hurban Jozef M. dr.: Spisy Jozefa Miloslava Hurbana; Ľudovít Štúr, diel II., III., IV, Martin, 1928 a Slov.
pohľady r. I., 1881.
Hurban Jozef M. dr.: Tlačová pravota v Pešti, 1869, Budín.
Hurban Jozef M. dr.: Historia evanj. cirkve a chrámu v Hlbokom (v Cirkev. Listoch, 1888, č. 2 a 15, 17).
Húsek Ján dr.: Hranice mezi zemí Moravskoslezskou a Slovenskem, 1932, „Orbis―, Praha.
Hlbocká stará kniha z roku 1653.
Chaloupecký Václav dr.: Staré Slovensko, 1923, Bratislava.
Janšák Štefan inţ. dr.: Ţivot Štefana Fajnora, Bratisl. 1935.
Janšák Štefan inţ. dr.: Brány do dávnoveku, Bratislava, 1966.
Janšák Štefan inţ. dr.: Slovensko v dobe uhorského feudalizmu, Bratislava, 1932,
Jedlicska Pavel: Kiskapáti Emlékek, 1882, Bpest.
Janda Ľudovít: Slovenské hrady, 1935, Bratisl. Slov. liga.
Lacková Anna – Zora: Z čistej lásky, 1958, Slov. spisovateľ.
Lacková Anna – Zora: Anička Jurkovičová, 1948, Tranoscius.
Loštický Pavel: Kronika Hlbokého, r.p. (v Matici slov.)
Ormis Ján dr.: Zo ţivota slovenského, 1933, Tranoscius.
Osuský Št. Samuel dr.: Filozofia štúrovcov, II – III, 1928, u Paţického na Myjave.
Paulíny Ladislav: Dejiny superintendencie nitrianskej, 1893, u Jána Beţu v Senici.
Praţák Albert dr.: Vajanského studentská léta, Bratislava.
Praţák Albert dr.: Hurbanovia vo väzeniach, 1923, Ţilina, Nákl. Trávníčka.
Bucko Vojtech dr.: Reformné hnutie v arcibiskupstve Ostrihomskom a r. 1564, Bratislava, 1939.
Pokorný Rudolf: Z potulek po Slovensku, sešit I, Praha, druhé vydání u Pichla 1883.
Rizner Ľudovít Vl.: Bibliografia slov. písomníctva, 1934.
Pilárik Štefan: Currus Jehovae Mirabilis, 1900, Tranoscius.
Rappant Daniel dr.: Slovenské povstanie roku 1848 – 1849, Matica slov.. 1937, I. – II.
Škultéty Jozef: Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana, 1888, v T.S. Martine.
Šmilauer Vl. dr.: Vodopis starého Slovenska, nákl. Učené Šafaříkovy Společnosti, Bratisl., 1932.
Šulla Ján: Stavba sochy dr. J.M. Hurbana v Hlbokom, rp.
Sekerka Pavel: Kázeň při památce posvěcení chrámu 12. nov. 1899, u Jána Beţu v Senici.
Sekerka Pavel: Úryvky z historie evanj. a.v.cirkve hlbockej, v Tran. kalendári 1922, s. 55 – 65.
Sekerka Pavel: Svadobné obyčaje v Hlbokom v Nitriansku, v Slov. pohľadoch, 1893, str. 93 – 99.
Slávik Ján dr.: Dejiny zvolenského evanj. a.v. bratstva a seniorátu, 1921.
Varsík Branislav dr.: Husiti a reformácia na Slovensku do ţilinskej synody, 1932.
Záhorák: Sborník

Okrem horejších prameňov pouţil som:
1.
2.
3.

Viest Karol: Zpráva cirkvi ev. a. v. hlbockej z r . 1931.
Rybár Ondrej: Dva roky budovania 1948 – 1949.
Rybár Ondrej: Obnovený chrám Boţí a fara, a nový Hurbanov pomník v Hlbokom – v Tranovskom
kalendári, 1950.
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Chochol Juraj: Nenávisť aţ po hrob a odhalenie pomníka dr. Hurbana, článok v časopise Okresného a
vlastivedného krúţku v Senici, II. roč. č. 3.
5. Evanj. farský úrad v Dunaegyháze (Maďarsko).
6. Ludovico Nagy: Notitiae politico – geographico – statisticae inclyti regni Hungariae, Tomus primus, Budae,
1828.
7. Paulíny – Tóth V.: Básne Vil. Paulíny – Tóthe, 1877.
8. Paulíny – Tóth V.: Staré i nové piesne V. Podolského, 1866.
9. Kavuljak Andrej: Lietava, podnik feudálneho hospodárstva.
10. Čulen Konštantín: Dejiny Slovákov v Amerike, 1942, Slov. liga, Bratislava.
11. Sborník spolku záhorských akademikov, 1932 – 1942, II. vydal Beţo v Trnave.
12. Kuhn Ludvik: Budovanie ţupy bratislavskej.
13. Korabinský Ján Matej: Geographisch – Historisches und Produkten – Lexicon von Ungarn, Pressburg, 1786.
Zborníky, časopisy, kalendáre:
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Historica slovaca, SAV, 1945 – 46, III – IV., 147 – 164.
detto, III – IV, 260 – 65.
Historické štúdie III., SAV, 1957, str. 244.
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Sobřané diela Sv. H. Vajanského, 1928, u Beţu v Trnave (Rodný kraj Vajanského v jeho beletrii).
Zeměpisný magazín, V., č. 1 („Pančava―).
Tranovského kalendár, 1922, str. 55 – 65; r. 1950, str. 157 – 162.
Slovenský evanj. kalendár v Amerike, Pitsburgh, 1909, s. 91 – 94.
B r a d l o, list Sokolskej ţupy Masarykovej, 1932, č, 9.
Cirkevné listy, r. 1864 – 69, 1873; 1887, 1888, 1892, 1936.
Evanjelik, Liškov, Bratislava, r. 1862 – 65.
Evanj. posol spod Tatier, 1921, 1961, 1967.
Nitra II., 177 – 243, Prechádzka po pováţskom kraji.
Národné noviny, 1869, č. 359, č. 30; 1892, č. 79, 106, 107, 108; 1898, č. 17.
Národný hlásnik, r. 1886, 1904, 1908, 1907, 1914.
Noviny zpod Bradla, Myjava, 1923, č. 30, o Potr. druţstve.
Prúdy, 1932, str. 583 - , 1936, str. 538, 536.
Pešťbud. Vedomosti, I, č. 42, 57, 32, 75; II, 52, 91 – 92; III, 48; 1863, č. 18; 1864, 1865, č. 94; 1869, č. 12 –
14, 24.
Priateľ školy a literatúry, 1860, č. 32, 36, 40, 47; 1861, č. 1, 23.
Rozkvět, 1934, č. 39.
Slovenský týţdenník, 1904 – 1912, 1914.
Sokol, 1869, str. 84, 96, 104, 120, 148, 164, 172, 187; 1861, č. 2 – 5, 8 – 9, 11 – 14, 19, 20 – 22 (Zbierka
pohorelcov v Hlbokom).
Slovenské pohľady, 1847, 1883, 1888, 1892, 1893, 1895, 1903, 1909, 1906.
Slovenské noviny, Viedeň, 1852, č. 17.
Slovenské noviny (Hornyánszkeho), Bpešť, 1888, č. 24 – 25.
Stráţ na Sione, 1924, 1929, 1931, 1938, 1942, 1947, 1948, 1949.
Slovenský denník, 1928, 1929, 1933.
Sluţba, 1939, str. 214 – 215.
Tvorba, 1949, str. 95.
Zlatá Praha, 1895, č. 39 (hlbocké kroje na národopisnej výstave v Prahe).
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II. časť
Priebeh slovenského povstania v r. 1848 – 1849
v Hlbokom a v kraji podbradlanskom.
Skôr ako by sme opisovali podrobnosti, urobíme si najprv krátky prehľad o priebehu udalostí v Hlbokom.
Počiatky slovenského povstania viaţu sa na pamätnú schôdzku historického významu, ktotá bola na
hlbockej fare z 18. na 19. marca 1848. Táto jozefovská noc (Hurban mal meniny, Jozefa) stala sa úvodom
revolučného ruchu. Udalosti sa priam valili: 28. apríla zhromaţdenie na Brezovej, manifestačný návrat
Hlbočanov z neho, odchod Hurbana na zhromaţdenie do Mikuláša, stavanie šibeníc pred hlbockou farou,
nahrnutie sa vojska a senických gárd do Hlbokého, dve vojenské ťaţenia cez obec 22. a 29. septembra 1848,
po ktorom nasledovali perzekúcie Hlbočanov.
Hurban započal agitáciu uţ pred Veľkou nocou. Pozvolával si Hlbočanov na poradu a oznámil im, ţe na
Brezovej budú vyhlásené nové zákony a ţe tam sa bude rokovať aj o panských pašienkoch a lesoch. V obci
zorganizoval domácu gardu, ktorá však bola vyzbrojená len ţeleznými vidlami. Učil ju narábať s vidlami aj
sám za dedinou, v Mláčnom poli. Uţ 12. apríla si kúpil vo Viedni šabľu a tri pištole a pušný prach. – Pri
významnejších príleţitostiach stávala garda pred farou ako čestná stráţ.
Revolučná nálada sa začala šíriť aj na okolí, no niekde, aj v Senici. ľud začal robiť aj nepremyslené a
unáhlené výčiny. 10. apríla boli v Senici rabovačky. Hurban musel ľud napomínať a krotiť ho.
Keď sa Hlbočania 28. apríla 1848 vrátili domov, celá obec ich vítala s lampášmi, večer. Hurban sa vrátil aţ
na druhý deň. Zastavil sa u farára Paulínyho v Prietrţi, kde prenocoval. Na druhý deň vyvesili v Hlbokom
z Brezovej prinesené slovenské zástavy. Jednu z nich vyvesili na veţu a druhú na vysoký máj, na ktorý ju
priviazal sám Hurban. Potom bola v kostole slávnosť.
Hurbanov svokor, sobotišťský učiteľ Samuel Jurkovič, mal zo všetkého strach. Svojmu druhému zaťovi,
farárovi na Rusave (na Morave) napísal: „Či vám z toho vlasy nevstávajú aţ hrúza ? Vidíme zloby nepřátel,
proklínání, a na druhé strane jásot a radost ! Spisovateľ Ján Kalinčiak, ktorý sa v tie dni objavil v Sobotišti,
odkazom po Jurkovičovi vraj vystríhal Hurbana a ţe predpovedal všetko zlé. Jurkovič napísal, ţe Kalinčiak
dostal od strachu hodonku. Konrád, advokát z Kunova, a Šubert zo Senice, strojili sa vraj Hurbana zlapať a
zabiť.
Koncom apríla bol Hurban na Vrbovciach v úradnej povinnosti ako dekan škôl a pri tej príleţitosti tieţ
agitoval. 1. mája zúčastnil sa na verejnom pálení dereša za Vrbovcami. Spievala sa tu Hurbanom napísaná
príleţitostná pieseň.
Dňa 3. mája prišli do Hlbokého Kellner – Hostinský a teolog Abaffy. Abaffy zašiel na druhý deň
s Hurbanovou ţenou a so Zuzikou Koléničkou do Senice. Tu Abaffymu barón Schmerzing zrazil z hlavy
klobúk a pero mu gardisti roztrhali. Ľud sa rozzúril. Barón Schmerzing a gróf Nyáry odváţili sa na koňoch
prísť do Hlbokého, kde na nich občania vykrikovali, aj ţeny.
Aféra s pierkom pokračovala. V niekoľkých dňoch bola dedina plná vojska, ktoré sem priviedol gróf Nyáry.
Hurbana chceli lapiť a zobrať slovenské zástavy. Vyzvali Hlbočanov, aby sa Hurbana zriekli. Hľadali ho, ale
ho nenašli, hoc ho hľadali aj po stodolách a povalách. Hurban medzitým odcestoval do Lipt. Mikuláša na
národné zhromaţdenie. V Hlbokom v prítomnosti Hurbanovej manţelky postavili pred faru šibenicu z toho
dreva, ktoré Hurban vymôhol od korlátskeho panstva na stavbu školy. Šibenicu pozdejšie odstránili a
postavili ju za dedinou. Gardisti po dedine vykrikovali, ţe Hurbana chytili v Prietrţi a ţe ho budú vešať.
Vtedy bolo v Hlbokom do 250 gardistov a vojakov, ktorí prekutávali domy, šabľami bodali na povalách do
sena a na ţeny kričali: „Kde máte muţov ? Išli s Hurbanom ?―
Hurbanova manţelka vyslala kostolníka Šajánka oproti manţelovi, ktorý sa mal vrátiť domov z Mikuláša.
Kostolník zastihol Hurbana v Súľove, kde sa Hurban zastavil u svojej sestry. Manţelka muţovi odkázala, aby
sa domov nevracal. lebo ţe ho čaká šibenica. Keď sa Hurban nechcel dať odradiť, kostolník mu povedal, ţe
on sa domov nevráti, ţe nechce vidieť nešťastie, ktoré by sa mohlo stať. Hurban sa potom potajmo vzdialil na
Moravu, ku švagrovi Danielovi Slobodovi, tamojšiemu farárovi. Z Rusavy odcestoval do Prahy, kde sa
zúčastnil na takzv. slovanskom zjazde a potom aj v bojoch na barikádach počas povstania v Prahe.

84

85
(Za Hurbanom odišla najprv na Rusavu a potom aj do Prahy jeho manţelka, i s malým synkom Svetozárom.
– Martin Ţák – Ukáč, ktorý viezol Hurbana do Mikuláša – vrátil sa domov bez voza a bez koní. Gardisti mu
kone a voz v Prietrţi zhabali, vozili sa po okolí o rozširovali chýry, ţe uţ Hurbana majú, ţe ho chytili).
Viceišpán Nitrianskej stolice Kazimír Tarnóczy dal poslať do Senice a okolia 10. mája stotinu vojska pluku
Schwarzenbergovho. Najviac ich bolo v Hlbokom, kde boli na bytoch a na strave. Bola to eskadra na jazdy.
Vojsko bolo aj v Prietrţi, Bukovci, Turej Lúke, Vrbovciach. – Pokorení a postrestaní Hlbočania vyhovárali
sa na Hurbana, ţe ich zviedol. Aţ keď sa Tarnóczy zo správy Šimona Smrtiča presvedčil, ţe nepokoje v
Hlbokom utíchli, dal vojsko premiestniť.
Na Štúra, Hurbana a Hodţu vydala uhorská vláda zatykač. 11. októbra 1848 Hurbana odsúdili na smrť in
effigio. Rozsudok smrti podpísal sám Kossuth.

Priebeh povstania v Hlbokom a na okolí v septembri 1848.
Hlbočania boli do povstania zapojení hneď od samého začiatku. Keď sa dobrovoľníci, naverbovaní
Hurbanom a Štúrom, 18. septembra pohli zo Bzenca smerom na Myjavu, vojenskú batoţinu a zásoby
potravín viezli im povozníci z Hlbokého. No aj medzi povstalcami z Brezovej, Vrboviec, Krajného,
Podkylavy, Prietrţe, Čáčova, myjavských kopaníc, boli tieţ Hlbočania. Brezovania a Hlbočania ţe boli
vzorom, lebo nečakali na pozývanie, ale 19. sept. prišli sami od seba do hlavného leţenia. Hlavný stan bol na
Brezovej, na obecnom dome.
V Senici hneď po prvom zmätku začali proti hurbanistom organizovať odpor. Štyri eskadróny pluku
Walmoden pod vedením majora Vojniča dirigovali z Trnavy do okolia Senice. Z toho tretina vojska bola
ubytovaná v Hlbokom, ktorej velil barón Edelstein. Bolo to 20. – 21. septembra.
Hlbočania videli a preţili dve vojenské ťaţenia, a to: 22. septembra, výpravu to cisárskych vojsk a
maďarských gárd od Senice tiahnucú smerom na Brezovú a potom neúspešnú výpravu slovenských
povstalcov z Brezovej na Senicu.
Major Vojnič sa pohol s oddielom jazdy a so senickým slúţnym Zmertychom (Smrtičom) okolo polnoci
smerom na Hlboké. K nim sa pripojil aj tu ubytovaný barón Edelstein so svojimi kyrysníkmi. Hlbocký
kostolník, kronikár Loštický, si o tomto ťaţení zaznačil: „Koníci od Hlubokého a Čáčova o púlnoci
vyrukovali ..., ale naší ich postrílali.― Slovenskí povstalci na prietrţskom a inde útok odrazili. Dobrovoľnícke
čaty boli ustupujúcemu vojsku v pätách od Brezovej k Senici. Avšak táto radosť z tohoto čiastočného
úspechu dlho netrvala.
Národná rada, sídliaca na Brezovej, sa rozhodla napadnúť Senicu 26. septembra. Senické gardy a vojsko
dostali posily z Bratislavy a Trnavy. – Povstalecké vojsko vyrazilo z Brezovej ráno o 6. hodine. Prešli aj
Hlbokým, kde nenarazili na nepriateľa. Obyvateľstvo obce prchlo pešo a na vozoch do járkov (Krčaţné) a
hlavne na hlbocké lúky do seníkov. Celý rad vozov tiahol na lúky. Mnohí vzali so sebou aj dobytok.
Povstalecké vojsko, ozbrojené len vidlami a cepami, zbadajúc riadne vycvičené a ozbrojené vojsko, kleslo na
odvahe a začalo ustupovať súc sledované nepriateľskou paľbou. Ani na jednej strane nebolo strát. Je
pravdepodobné, ţe aj kostolník Loštický sa zúčastnil na tejto nezdarenej výprave. Napísal: „... a potom sa
brali k Senici. Prišel jeden cúg Talijánú, a tí na nás strílali. Náš komandant kázal pár krokú ustúpit, a hned
začali šeci utekat ... a tak potom byli Maďari hore. To byla vtedy strašná noc ! Kaţdý kričal, ţe nás budú pálit
... , ale já sem ţeny potešoval. Martin Myjavec, hoštácký, aj ostatní šeci zutekali do šíreho pola a na lúky do
seníkú....―
Na druhý deň, 27. septembra, vrátili sa maďarskí gardisti do Hlbokého. Loštický o tom napísal: „ ... a len
pálit a pálit šecko... Šecko išlo na Hlubočanú ... a púvod šeckého byl ze Senice. Potom došli na nás gardy.
Ostali stát v Mlákach pri Kubíčkovej stodole. Bubnovali na štyri bubny. Ale do dediny hned nešli. Došel
k nim pán farár Mošteňan (dosadený miesto Hurbana do Hlbokého) a hned začali po maďarsky. Ten pán
s holú šablú, vytáhnutú z pošvy, sa nás zeptal, jeli v dzedzine pokoj a neníli neprátel. My sme mu rékli, ţe
neni. Potom nám kázal, aby sme šli popredku. Dal bubnovat prez celú dedinu, aţ po samú fáru a po šenk ...
Tá garda potom odešla, ale prišla druhá, iná, 500 chlapú. Kaţdý mosel dat holbu vína a funt masa. A potom
bylo zle. Došla na nás šaštínska garda, a aj tá nás chcela pálit. Brali ľudom šecko, puténky, ţbánky, hrnce,
okná vybíjali. Aj takrečení Talijáni začali sa u nás válat a zle robit. Martinovi Ţákovi celý škridlový dum
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strhali a rozbúrali, vňútri polámali a poštípali truhly, kasne, masné, galatky ven vyhádzali, aj šaty, koledníky,
stravu pobrali, do kníh rúbali s pantokama, aj Pavlovi Kovárovi za šenkem popálili vňútri šecko, šaty
pobrali, mast porozhadzovali ven, aj Martinovi Šulovi na barine začali, ale sme prosili toho pána, aby mu
odpustil. Perí létalo jak sneh v zimje po ulici, aj vňútri začali tlúci, aj stodolu začali trhat, a on byl skovaný
pod paţú v stodole, ked mu dum válali. Potom sem ho dovédel na Jana Ţáka húru za komín. Jeho brat rékel,
ţe ho tam spáčá, ţe aj mja objesá za neho. Tedy nás tak brali do áreštú jak polní zver, do Senice, a nadvrch
chudobných. Broţka Machových strojili sa vješat, aj Sedláčka Zuščiného. Zálešáci dostali kaţdý 25 na pudlo,
aj Jan Gajdoš a Pavel z konca, starý ...―
Z Hlbočanov (väčšina utiekla a sa schovala) zajali 10 chlapov a domy utečencov vyrabovali, ich príbytky a
zariadenie v nich poničili. Chytili a zavreli Jána Kovára, Pavla Krištofa, Pavla Sedláčka, Jána Sedláčka,
Pavla Kubíčka (hlavne preto, ţe boli ako vyslanci na brezovskom zhromaţdení 28. apríla). Traja Hlbočania
uprchli na Moravu a boli vo Vrbke, a to: Martin Ţák, Pavel Kovár a Ján Šajánek. Títo traja si napísali ţiadosť
ku cisárovi do Olomouca. Ţiadali podporu na ţivobytie, na obţivu.

Ţalárovanie, náhly súd v Senici, popravy v Surovinách.
Povstalci z Hlbokého, Čáčova, Vrboviec, naplnili senické väznice. Náhly súd (štatariálny) začal svoju
činnosť. Členmi súdu boli: Štefan Konrád, advokát z Kunova, Ján Petyko, zeman z Rovenska (predtým
cirkevný inšpektor v Hlbokom), Ján Buzinkay zo Skalice, Pavel Buzinkay, Štefan Brogyáni a Štefan Šubert
zo Senice.
Na smrť odsúdených vešali na Surovinách. Popravy sa diali na dva razy: 13. a 18. okt. 1848. Martina
Bartoňa, čáčovského richtára, 53 ročného, Vojtecha Pimerta, jágra z panstva zemana Vietorisa, rodom
z Moravy, 28 ročného, popravili 13. októbra; Pavla Svatíka, mlynára, 32 ročného, a Pavla Kapitána, jágra,
rodom z Demlína na Morave, 27 ročného, popravili 18. októbra. Mali vešať aj dvoch Hlbočanov,
pravdepodobne Broţka Machových a Sedláčka Zuščiného, ale týchto nepopravili. Pri popravách boli
prítomní dvaja kňazi, a to habánsky farár v Sobotišti, Beneš, a senický evanj. farár Klszák.
Hurban spomína, ţe bolo viac kandidátov na popravu, a to: Matička, Paulíny, Broţek, Kovár, Šajánek,
Martin Ţák a uţ spomenutý Sedláček.
Loštický tvrdí, ţe popravení boli zahrabaní pod šibenice a ţe tu leţali tridsaťjeden týţdňov. Aţ keď generál
Šimunič 10. novembra obsadil Senicu, dal väzňov povypúšťať a popravených rozkázal pochovať na
cintoríne. Čo sa stalo aţ v máji 1849. Bartoň má na hrobe v senickom cintoríne aj pomník. (Môj starý otec
Sedláček spomínal, ţe bol s Jánom Malovíkom a Jánom Papánkom na Surovinách pozerať, keď tam tí
obesení povstalci viseli na šibeniciach).
Medzitým, čo gardy a vojsko vyšetrovali a ničili majetky vyšetrovaných, senickí páni vyviňovali
protihurbanovskú agitáciu. Katolíkov huckali proti evanjelikom a evanjelikov proti katolíkom. Rozširovali
letáky a posmešné pesničky aj na Morave.
Keď generál Šimunič, ktorý bol ináče k slovenským dobrovoľníkom dosť ľahostajný, 9. júna 1849 prepustil
členov súdu, senické gardy začali znovu dvíhať hlavy. Slúţny Kálmán pokutoval Jána Sedláčka (mal dvoch
synov v povstaní) preto, ţe v Senici na trhu nechcel prijať uhorské pokladničné poukázky. Hlbočanom sa
vyhráţal: „Počkajte, vy uličníci, vy ste šli proti nám. My vás naučíme poslúchat !―

Nábor dobrovoľníkov r. 1849. – Nové represálie.
V zimnom období druhej fáze povstania, ktoré prebiehalo na strednom a východnom Slovensku, zúčastnili sa
aj dobrovoľníci z Brezovej a z okolia Myjavy a pravdepodobne aj z Hlbokého. Niektorí dobrovoľníci odišli
s vojskami generála Šimuniča obliehať Leopoldov.
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Hurban začal nový nábor dobrovoľníkov. 3. apríla 1849 napísal v Sobotišti proklamáciu na verbovanie.
Koncom júna bolo povolené organizovať národné vojsko. Agitácia prebiehala celý mesiac júl a august. 22.
júla navštívil Hurban so Štúrom aj Senicu.Vítali ich vraj s hudbou a vyvolávali im na slávu, no za
dobrovoľníka sa neprihlásil nikto. Loštický si do kroniky napísal: „Vtedy mnoho dobrovoľníkú naverbovali
pán Hurban v Hlubokém, Čáčove, na Vrbovcách, v Kunove a jedného aj na kopanicách. Byli tam potom ode
ţní aţ skoro do konca roka.― Podľa rozpomienok Jána Sedláčka z Búranového Hurban a Štúr ţe verbovali aj
v Hlbokom a to vraj s muzikou, chodili po dedine, na ulici sa tancovalo, muzika hrála aj pri škole a kostole. –
(Ako známo, dobrovoľnícky sbor bol slávnostne rozpustený 21. nov. 1849 na Firšnále v Bratislave).
V Hlbokom a aj inde nastali znova represálie. Niektoré obce, medzi nimi aj Hlboké, chceli sa s vrchnosťou
vyporiadať vo veci pašienkov a lesov a robôt na panskom. Obec Hlboké ţiadala v auguste odškodné za
utrpené škody za povstania... (úrady trestali občanov poňaţitými pokutami za vyrúbané drevo, trestali ich aj
plnením desiatok, naháňaním do roboty, bitím a väznením). Začiatkom decembra chystali sa deputácie do
Viedne, v ktorých bolo aj Hlboké zastúpené, ale deputácie nedosiahli nič.
Senickí a nitrianski páni dovolili si obyvateľstvo znova trestať. Škody na panských lúkach spôsobené trestali
bezohľadne. Kto nechcel platiť, toho vláčili po temniciach. Neboli zriedkané aj prípady bitia palicami. Za
richtárov a do úradov nanútili nenávidených ľudí, oddaných maďarskej strane. Okresný komisár vymenoval
v Hlbokom nového richtára. Keď sa dobrovoľníci vrátili, na ich ţiadosť obecnú radu zhodili a vyvolili novú.
V noci z 8. na 9. decembra 1849 prišlo do obce 6 ţandárov, ktorí dobrovoľníkov pozatýkali a chceli ich vziať
so sebou, no zhŕkla sa celá dedina, načo ţandári vystrelili a poranili Jura Ţáka, otca jednoho
z dobrovoľníkov. Loštický sa o tom zmieňuje takto: „ ... dobrovoľníci pozhadzovali obecnú vládu, hajtmana
Filípka predního, za richtára Jana Ţáka za fárú, aj ostatních kamarádú. Postrílali im nohy. Jeden z nich
nemohel dúho na nohy ...―
Avšak ani nasledujúci rok 1850 nebol ešte úplne pokojný. Hurban sa len horko-ťaţko mohol vrátiť do
Hlbokého (4. nov. 1849) a znova zaujať miesto farára.
Loštický: „Tak nám dali za farára kneza Mosteňana .. a byl u nás do toho času, aţ prišli dnové vyplnení ...
Tedy aj pán kaplán Semiján byl u nás ... A prišli súdy veliké. Prišli vyhadzovat pána Hurbana z fári.
Z Trnavy prišel pán velkomoţný Nándory a s nim mnohí páni z Senice ich vyhadzovat. Ale to nemohlo byt,
cirkev stála pri nich.―
„A tak byli ve fári tré, Mošteňan, Hurban a Semiján, kaţdý v jednej izbe. Ale Mošteňan moseli vyjít pre
.....val na obecním dome a potom u Filípkú Chovancú dlúhý ...., aţ potom sa z Hlubokéhon odebral ...―
Hurban bol potom pod policajným dozorom.
Na pomník vďačnosti martýrom Vilkovi a Ľudevítovi Šulekovi (obete na zaplatenie dlţôb menovaných)
obetovali v Hlbokom: Pani Anna Hurbanová 10 zl, úrad a richtár hlbocký 2 zl, Ján Ţák 12 kr, Ján Jurík,
sedlák hlbocký, 6 kr, P. Tomáš 12 kr, Pavel Jurík 10 kr, Jura Krištof 10 kr, Ján Ištvánek 5 kr, Juro Sedláček
15 kr, vdova po J. Pisklovi 4 kr, J. Šajánek ml. 16 kr, vdova po Martinovi Šulovi 6 kr,
J. B e n e š, farár 1 zl (habánsky farár v Sobotišti) (v S.P., 1851, djel II, sväzok 3, str. 108)
Ďalší: Vd. Anna Pisklová 6 kr, Ján Piskla 6 kr, Jura Sedláček 12 kr, Ján Šula – Zábojník 6 kr, Pavel Sedláček
10 kr, Martin Čobrda 6 kr,
(v S.P. 1851, djel II, sv. 4, str. 144)
Hurban v S.P. 1851, djel II, sv. III, str. 108 napísal:
... „To sú mená tých priateľov, ktorí dlh po mučeníkoch Vilkovi a Ľudevítovi Šulekovi za národný dlh uznali.
Oba títo národní mučeníci posiaľ ani náhrobku ţiadneho nemajú. Tento im postaviť je našou najvätejšou
povinnosťou.―
-.-.V revolučných rokoch 1848/9, keď sa Hurban z Hlbokého vzdialil, bol farárom v Hlbokom Juraj M o š t e ň
a n, predtým farár v Kerbi. Narodil sa 23. jan. 1811 v Streţeniciah pri Púchove; umrel u svojho zaťa Pavla
Čobrdu, v Smrečanoch. Za manţelku mal Royovú. Klszákom (farárom v Sobotišti) dal sa zviesť za farára do
Hlbokého. Vymenovaný bol 25. júna 1848 a miesto zaujal 4. aug. 1848. – Voči Hlbočanom sa neprevinil, ba
skôr im bol nápomocný. V sept. r. 1848 uchránil obec pred vypálením, ktorú obsadili gardisti zo Senice, u
ktorých sa za občanov prihovoril. Na prosbu občanov u neho na fare sa stravovali dôstojníci, no ţiaľ, náhradu
– ačkoľvek mu ju sľúbili – mu občania nedali. Manţelka jeho bola horlivá Slovenka.
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Mošteňan sa musel po návrate Hurbana fary vzdať, 21. mája 1850 odovzdával cirkevné účty. No Hurban
mohol faru zaujať aţ 4. nov. 1850. – Po skončení povstania bol začas kaplánom v Hlbokom Karol Ľudovít
Semian (nar. v Hlbokom 1817). –
Mošteňan bol začas, 2 roky, bez zamestnania. Začas býval na obecnom dome, a potom dlhší čas u Filípka –
Chovanca. – Potom bol farárom vo Sv. Kríţi, a od r. 1861 do r. 1887 farárom v Orosláne (za Dunajom),
odkiaľ bol vyštvaný a z úradu suspendovaný, obvinený z panslavizmu (ţe sa zdráhal zaviesť v Oroszláne
maďarské sluţby boţie). Utiahol sa do Smrečian, kde aj umrel.
(O jeho odstránení z Oroslánu napísala podrobnú správu jeho dcéra Miloslava (matka biskupa dr. Vl. P.
Čobrdu), viď Slov. Pohľady, 1927, č. 10).
(Viac viď na str. 90 a 93 tohoto rukopisu).

Neutešený návrat Hurbana z povstania do Hlbokého
V revolučných rokoch 1848 – 1849 prišiel Hurban o všetko, čo mal. Bytové zariadenie a bohatú kniţnicu
zničila mu modranská a pezinská garda na Brezovej, kam mu všetko z hlbockej fary odsťahoval jeho svokor
Jurkovič, Keď sa vrátil, musel si znova obstarávať to najpotrebnejšie.
Hurban na rozkaz generálneho cirkevného inšpektora zbavený bol dňa 5. mája 1848 hlbockej fary a na jeho
miesto bol ustanovený farár Juraj Mošteňan, človek ináče bezúhonný (pozdejšie ako Slovák národovec
zbavený fary v Oroszláne, a potom ţil u svojho zaťa, Pavla Čobrdu, rodáka hlbockého, farára v Smrečanoch).
Hurban sa vrátil do Hlbokého 11. mája 1849, avšak následkom udania a obţaloby istého Paltaufa (z N. Mesta
n/V) znova ho suspendovali. Paltauf obvinil Hurbana ako zbojníka a vraţedníka, ba dokonca ako komunistu.
Aţ listom panovníka zo 4. novembra 1850 bol rehabilitovaný a komisárom Nándorym znova uvedený do
úradu na hlbockú faru. Keď sa viezol do Hlbokého, hlbockí mládenci mu vyšli na koňoch v ústrety, súc
oblečení v národných krojoch.
(Hurbanovi najprv sľubovali úrad okresného náčelníka alebo sudcu, no ten sľub nesplnili. Ináče Hurban sotva
by bol ponúkané miesto prijal, tak ako neprijal od vlády nijaké miesto ani Ľudovít Štúr, ktorému tieţ
ponúkali miesto sudcovské. Štúr ţil v Modre pod policajným dozorom a podobne Hurban v Hlbokom. Musel
sa hlásievať u slúţneho Kálmána v Senici, poťaţne u vládneho komisára. Roku 1861 na memorandovom
zhromaţdení Hurban bol povedal: „Odsúdili ma na šibenicu a Bach ma dal pod policajný dozor.―)
Z povstania sa Hurban vrátil v neradostnej nálade, súc sklamaný Viedňou. Napísal: „A my, Slováci, čo máme
za naše práce, naše obete, našu vernosť ?― Avšak po 38 rokoch vo svojich rozpomienkach takto hodnotil
slovenské povstanie v r. 1848 – 1849: „Nech kto ako chce súdi o nás meruôsmych bojovníkoch slovenských,
historia nám neklamnou, ničím neuplatenou svedkyňou spravodlivosti našej bude. Len z tejto našej lásky,
ako z najčistejšieho prameňa, tiekla viera naša v heslá vyšlé z Francúzka, búrne rozhlasované po Prahe a
Viedni a Pešti o rovnosti, bratstve a o slobode národov ... Nadchli sme sa láskou k národu stoletiami
ubiedenému ...!―

Pramene, dodatky a doplnky, prílohy.
Všeobecný avšak len stručný prehľad priebehu slovenského povstania v r. 1848 – 1849 v Hlbokom a
susednom podbradlanskom kraji a okolí treba doplniť podrobnosťami, podrobnými údajmi a udaním
prameňov, z ktorých autor všeobecného náčrtu čerpal a na ktoré sa opieral. Aby záujemca mal výťahy
z mnohých prameňov poruke, uvádzam z nich viaceré v úplnom rozsahu, a to v chronologickom poriadku. Po
náleţitom preštudovaní prameňov, môţe odborník zostaviť a napísať obšírnejšie dejiny revolučného
hurbanovského hnutia v tomto kraji. Najviac som čerpal z diel historikov Univ. prof. dr. Karola Goláňa a
Univ. prof. Daniela Rappanta.
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Dr. Karol Goláň: B r e z o v á 1848 – 1918, s. 7.
„Bola ţe to poţehnaná jar 1848. Pod dotykom revolučných udalostí v hlavných mestách europejských
posledný stavovský snem v Bratislave sa v marci uzniesol na návrhoch zákonov, ktoré i slovenskému ľudu
otvárali nový vek. Prestala urbárska sluţobnosť: roboty, deţma, peňaţné poplatky.
Po zrušení poddanstva a po sociálnom uvoľnení cítila sa potreba ozvať sa s národnými ţiadosťami. V kraji,
kde štúrovci roky a roky organizovali národnú budúcnosť osvetovou prácou najmä Hurbanovým pričinením,
vychádzali tieto snahy, prirodzene, z h l b o c k e j f a r y.―
Historická porada na hlbockej fare 18. – 19. marca 1848
Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie r. 1848 – 49, I. s. 224:
„Nešlo tu o náhodnú schôdzu z príleţitosti Hurbanových menín, ale o vedomý čin, ktorému meniny boli len
krycím plášťom na vonok, pred úradmi a čiastočne pred bojazlivými stúpencami. Na tento cieľ sa Hurbanove
meniny hodili najmä preto, ţe boli konávané kaţdoročne a mali tak uţ určitú tradíciu, ktorá ich robila
v obidvoch uvedených smeroch nenápadnými.
Posledné udalosti zahraničné i domáce vzbudzovali ruţové nádeje; nepriravenosť národa, odcudzenie vrstiev
vyšších, ľahostajnosť ľudu, obavy a prenasledovania nabádali k opatrnosti.
Avšak väčšina prítomných bola naladená optimisticky a odhodlane sa zhodla jednak v priateľskej besede,
jednak v dôvernej porade odhodlanejších (Hurban, Jurkovič, Nosák, Hostinský, Daniel Bórik, Martin Veštík,
Karol Sucháč a Ľudevít Šulek), ţe je treba vyuţiť vhodnej príleţitosti a doby a prihlásiť sa o národné práva
v mene Slovákov. Pokladajú za potrebné započať zákonnú a g i t á c i u ...― Sám Hurban opisuje túto
schôdzu (Spisy Jozefa Miloslava Hurbana: Ľudovít Štúr, diel III., 1928, str. 186) takto:
„Začnem so sebou a domovom svojim, ktorý vtedy bol strediskom nadšencov a verných oddancov veci
národnej. Bolo to 18. marca (prof. Rappant tvrdí, ţe to bolo 19. marca), v predvečer Jozefa, narodenín
mojich, a tu dali si priatelia okolití heslo, ţe ako po iné roky, tak i teraz navštívia ma, aby mi ţelali všetko
dobré. I zišlo sa ich plná fara, dajedni i s paniami. Všetci sme s túţobnosťou očakávali i Štúra, ktorý sa bol
sľúbil. Uţ sa bolo riadne zmrklo, nebo potiahlo sa dookola hustými oblakmi a prvý jarný dáţdik husto sa
spúšťal na úbohú zem, majúcu tohoto roku vydávať plody a prijímať do seba ešte šľachetnejší mok, neţli sú
dáţdiky – krv ľudskú ... Spoločnosť bola dosť veselá a dobrej vôle, ale Štúr nechodil. Najnovšie chýriky,
novinky, anekdoty, zprávy zo snemu, zo zahraničia cukrili zábavu. Z toho sa zas hádalo, či zavíta k nám
Ľudevít a či nie. ... Takto šlo dohadovanie, keď tu zrazu búši Lajko Šulek do dverí s krikom: „Uţ sú tu, za
humny kričia a spievajú.― Vybehnem na dvor, dáţď sa lial a tma sa mohla krájať, i skutočne čujem krik
z poludňajšej strany dediny. „Do Paroma, dedina tu, ale kade dnu ?― Hneď som vyslal mendíkov s lampášom
v tú stranu, kade zlá cesta viedla – ba aţ doteraz vedie – ku fare, takţe milí chlapci šťastne doprevadili vozka
a hostí do dvora. Zmoklí ako sliepky vošli do predsiene Bohuš Nosák a Pietor Záboj Hostinský (Kellner), uţ
vtedy preslulí mladí spisovatelia a pomocníci Štúrovi pri novinách. „A kde Štúr ?― ozvýva sa z úst so
sviecami v ústrety príchodzím vybehnuvších niekoľkých hostí, v kaplánke zhromaţdených. „Eh, tomu dobre
v Bratislave, ale nám lepšie tu v Hlbokom, hoc sme ako myši premoklí, keď vás tu tak in pleno nachodíme―
veselo vetil Pietor Záboj.
Moja ţienka zaviedla milých hostí do osobitnej izby a opatrila ich potrebným, takţe vo chvíli rozmnoţili aj
oni našu spoločnosť. – Milí mojí hostia sa bavili príjemne. Hostinský a Nosák museli rozprávať o Štúrovi.
„Náš národ nie je pripravený ... on nás nechá v blate― rozumoval Kolény. „Aristokracia nedrţí s nami ...―
„Nuţ ale bratia―, prerečiem ja: „Čiţe máme vyčkávať ? Pečené holuby nám nevletia do úst.―
Paničky a pánov slabších nervov poukladala moja ţienka na nocľah a ostatní sme sa bavili do bieleho rána.
Tu premávali sa duchovia budúci, kaţdý charakteristický maľujúc svoje tône ...―
„Nuţ reku―, ja som uţ vyslovil svoju mienku, ale nepovaţujem sa za neomylného. ani by som sám nechcel
niesť následky za moţný svoj bludný dômysel, a preto, dovoľte, aby som k tejto uţšej porade zavolal svojich
priateľov, ktorí neznajú strachu, ani sa neklátia sťa trstie v bahne, ale sú to muţovia stáleho zmýšľania a
mladoni hotoví dnes ísť na smrť za náš národ.― A tak zavreli sme sa do zadnej chyţky mojej: starký môj
svokor, udatný, rozšafný, na Brezovej populárny Karol Sucháč, Jaroslav Bórík, Martin Veštík, Ľudevít Šulek,
Bohuš Nosák, Pietor Hostinský a ja. Medzitým moja ţienka bavila ostatných v kaplánke.―
-.-.Dr. Karol Goláň: Brezová 1848 – 1918 – 1848, str. 8:
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„Na schôdzke osvojili si Štúrov plán schádzať sa po krajoch na zhromaţdenia, vynášať rezolúcie
s národnými ţiadosťami a potom na celonárodnom zhromaţdení vypracovať ţiadosti pre budúci snem. I
v západnej Nitrianskej videla sa potreba zvoliť vhodné agitačné stredisko nastávajúcej politickej činnosti. A
keďţe hlbocká fara nielen pre blízkosť Senice, orientovanej pod vplyvom krajovej aristokracie maďarónsky,
ale i prakticky sa na tieto ciele dobre nehodila, oči vlastencov upreli sa predovšetkým na Brezovú. Tak potom
z Brezovej vyšiel významný politický ohlas v dejinách meruôsmych rokov ako „Ţjadosti slovenského národa
v stolici Nitrianskej.―
-.-.Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 1849, str. 38:
„Tak potom jozefovská noc bola úvodom k politickému ruchu, poradám, schôdzkam. Celková nálada
schôdzky bola veľmi bojovná.―
Agitácia a povolávanie obcí na brezovské zhromaţdenie
Agitáciu začal Hurban ešte pred Veľkonočnými sviatkami, hneď po svojom návrate z Viedne a z Bratislavy
(12. apríla 1848). Avšak ešte nemal svojho tlačeného prívetu po ruke a tak zatiaľ plnila túto funkciu
Hurbanova revolučná pieseň:
Bije zvon slobody, čujte ho národy,
kto ho neočuje, obanuje !
I my čujme, bratia, zvon zlatej slobody,
kým nezapečatia nám ho zas národy.
Nech sa po Tatrách naša reč ozýva,
v súdoch a dietách nech aj ona býva.
Prípravné rozhovory o chystanom zhromaţdení na Brezovej mal pravdepodobne aj inde. O poradách na fare,
ktoré mal vo svojej vlastnej obci, ani nehovorím. Na jednom z takýchto porád tesne pred Veľkou nocou
oznámil tam prítomným početným hlbockým cirkevníkom, ţe na Brezovej bude 28. apríla veľká schôdza, na
ktorej budú vyhlásené nové zákony a bude sa rokovať aj o lesoch. Uţ tu boli poverení niektorí cirkevníci
pozvať na túto schôdzu aj okolité obce.
Súčasne organizoval Hurban v Hlbokom národnú gardu, ktorá, pravda, v nedostatku zbraní ozbrojená bola
len vidlicami.
(Huran sám bol však ozbrojený po dôstojnícky šabľou a pištolami. Na ceste z Viedne domov kúpil si
v Bratislave šabľu, troje dvojitých pištolí, kabelu, pušný prach a gule-náboje. – Mal aj svojho jazdeckého
koňa cieľom ľahšieho zdolania dekanských povinností a agitácie, no i zo zdravotných dôvodov. – V liste
písanom svojej ţene z Myjavy 27. apr. píše: „Zas ale nech sa celé chlapstvo nedohrčí na Brezovú 28. apr.,
aby bola stráţ. Zajtra nech stojí stráţ pred farou.―)
-.-.Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie, 1848 – 49, I/267 – 8:
„Prvou takou agitačnou príleţitosťou bola divadelná zábava na Brezovej, 25. apríla 1848, a potom
zhromaţdenie na Myjave, 26. apríla, kde sa práve konal týţdenný trh. Vystúpenie Hurbanovo dosiahlo
úspechu po kaţdej stránke, a dojem, ktorý jeho výrečnosť zanechala v ľude, bol neopísateľný. Sediac na koni
svojom, obkolesený vyslancami (viď aj Goláň: Revolučné pokolenie, s. 49), s pyšnými pstrošíme perami na
okrúhlom klobúku, rečnil Hurban ... Nadšenie najlepšie vyslovila jedna ţenička, ktorej riekli, ţe je to hlbocký
farár: „To neni človek, to je anjel, človek by tak rečniť nemohol; zatni mu do tváre a uvidíš, ţe mu krv
nepotečie, streľ mu do tváre, prebodni ho, uvidíš, ţe sa ho zbroj nechytí.― Jeho svokor Jurkovič o ňom píše:
„Víte, jeho literární výstupy byly smelé, rezké, hrozné. Podobně takový jest verejný, politický. Mňa sto razy
zima drglovala ještě pri řečech prv přednesených o tom a pak, kdyţ se odváţil.― – Hurban napísal po
zhromaţdení na Myjave: „Hovoril som dobrú hodinu z koňa. Kôň si majestátne nohou hrabal alebo sem-tam
prestupovau a kolimbau mňa ...―
-.-.Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie, 1848 – 49, II. – 134:
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„Pozvanie obce hlbockej k okolitým obciam (Jablonici, Lieskovému, Šandorfu) na ľudové zhromaţdenie na
Brezovú. (Pôvodný rukopis Ľ. Šulek a A.H., fasc. I/56. Na rube: 1848 – 3608 B – 2/P patrilo k vyšetrovaniu
spisu proti Hurbanovi, viď č. 94).
V Hlbokom dňa 27. apríla 1848
Drahí spoluobčania, Slováci !
Podľa najnovších zákonú na poslední diete vynesených a jeho císarsko-královskou Jasností potvrděných uţ
více se nepovaţujete za otrokú a poddaných, ale ste všickni za svobodných a všetkým zemanúm rovných
vyhlášení. Jiţ se nemusíte jen rodinám vaším ţalovat, ale uţ máte právo aj verejne sa schádzat a v společné
porade slobodne o vaších terchách a krivdách rokovat.
Ale buďte presvedčení, ţe jen pod tou výnimkou stav svúj zlepšíte, ked sa všetci uzrozumíte, lebo hlas ludu,
je hlas Boţí. Proto vás my prátelsky zveme a povolávame na zajtrajšek na Brezovú, kde sa všickni vespolek
vyţalujeme o zpúsobe, jak by sme si stav náš zlepšili, poradíme. S tímto vás Boţí milosti poroučíme a
zústávame vaší verní spoluobčané hlubockí.―
Na brezovskom zhromaţdení boli zastúpené tieto obce: Hlboké, Krajné, Podkylava, Čáčov, Chropov,
Častkov, Rybky, Smrdáky, Dolina-Podbranč, Sobotište, Sotina, Rovensko, Turá Lúka, Prietrţ, Bukovec,
Jablonica, Šandorf, Lieskové, Kunov, Vrbovce a nemenované obce zpoza Váhu.―
-.-.Radostné i neradostné následky brezovského zhromaţdenia.

Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie, 1848 – 49, I/277:
„Po návrate účastníkov brezovského zhromaţdenia domov nastáva v obciach ţivý pohyb. Najimpozantnejšie
sa chová obec Hurbanova H l b o k é. Účastníkov schôdze, prišlých domov neskoro večer bez Hurbana
(ktorý sa zdrţal u farára Paulínyho v Prietrţi) víta celá obec s lampášami, pripojujúc sa k nim, a za spevu
náboţných piesní (najmä povzbudzujúceho obsahu, ako boli: Hrad přepevný, Pán Búh jest má síla, Všickni,
jenţ skládají) ide do kostola, kde sa im vţdy hlas slobody ozýval. Po dospievaní piesní kladú vyslanci aj
donesené zástavy, prv neţ budú druhého dňa vyvesené jedna na kostolnú veţu a druhá na vysočizný máj.
Celá obec je – po prvý raz za svojho jestvovania – osvetlená. Na druhý deň sa konajú slávnostné sluţby
Boţie, kde Hurban káţe na text bojovný, Joel 3, v 9 – 14. (Provolejte to mezi národy, vyhláste boj, probuďte
řeku, nechť přitáhnou a dají se najíti všickni muţi váleční. Skujte motyky své v meče a srpy své v oštěpy; ten,
který jest mdlý, nechť řekne: Údatný jsem. Shromáţdete se a přitáhněte všickni národové okolní a shlukněte
se; a spúsobíš to, ať tam sestoupí, ó, Hospodine, řekové tvojí. Probudí se a přitáhnou národové títo do údolí
Jozafat, nebo tam se posadím, aby soudil všeckny ty národy okolní, řka: Přičiňte srp, neb uzrálo obilí, poďte
sstupte, nebo plný jest pres, oplývají kádě, mnohá zaisté jest zlost jejich. Ale více hromad leţeti bude v údolí
posekání, nebo blízký jest den Hospodinúv, aby jej zahubil v údolí posekání.)
Hurbanov svokor, ev. učiteľ v Sobotišti, Samuel Jurkovič, napísal v liste zaťovi D. Slobodovi, ev. farárovi na
Rusave, medzi iným: „ .... Včera prišli Hlubočané z Brezovej pod zástavou sami, p. Hurban sa opozdil
v Prítrţi. Zástavu národní vyvesili na veţu a druhú na vysoký máj, a ty vlají krásne. Hrúzy, strachy, hrozby
bez konce ... A mezi tím šturmy veliké se ţidami po celé krajine ... v Prešpurku, Nádaši, Seredi, Galande.
Ale je smutné, ţe se toho i brezovští kopaničári dopustili. Myjava to isté se ţidmi vykonala ... v Hlubokém je
pokoj ... Toto sú všetko zjavy a výjavy špatné, bez cílu a úţitku. Stalo sa tak proti vúli a mínení p. Hurbana,
avšak zlobiví neprátelé všecko mu pripisují ...―
Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 49, str. 44:
„Dedinčania poschádzaní pravdepodobne zo široka-ďaleka vytĺkli 10. apríla v Senici byty niekoľkých ţidov,
vyvalili dvere na hostíncoch, aby sa zmocnili zásob, a len spoločnému úsiliu mešťanov, panstva, katolíckeho
a evanjelického a kat. farára jablonického, podarilo sa demonštrantov utíšiť.―
-.-.Aféra s perom študenta Abaffyho v Senici
Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie, 1848 – 49, s. 277/I.
„Na povzdbudenie sebavedomia ľudu v okolí Hurbanovom neostala bez účinku ani takzvaná aféra s perom,
ktorá súčasne ukázala, ako nebezpečne blízko je vrenie v ľude k výbuchu. Dňa 3. mája prišli do Hlbokého
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k Hurbanovi Hostinský a Abaffy (teolog, syn ev. farára z Báčky), aby spolu s ním odišli do Mikuláša na
zhromaţdenie. Následujúceho dňa si zašiel s paňou Hurbanovou a Zuzikou Kolénich do Senice, do jednoho
z hlavných sídiel protislovenských snáh v Nitrianskej.
Tamojší barón Schmerzing spozorujúc na klobúku Abafyho červeveno-biele pero, zastavil ho s ôsmima
gardistami a zrazil mu klobúk z hlavy. Abafy si ho zdvihol, tu však Schmerzing priskočil k nemu a pero mu
spozy klobúka vytrhol a roztrhal. Abafy po svojom návrate oznámil vec Hurbanovi, ktorý si hneď sadol a
napísal list Schmerzingovi, v ktorom ho ţiada na jeho česť a česť senickej gardy, aby pero do druhého dňa
rána bolo v Hlbokom. – (List zneje: Pane Barón ! Statečný jeden Slovák, Branko Abafy, byl dnes v Senici na
rozkaz pana Barona Schmerzinga od jedného z osem gardistov napadnutý a jeho majetnosť, to jest červenobiele pero roztrháno. Na česť národnej gardy a na česť pana Barona ţádame my verní súsedé Seničanú, aby
pan Baron do zajtra rána červeno-biele pero do Hlubokého odoslal. V Hlubokém, dne 4. mája 1848. Menom
občanov Hlubockých, m.p.)
Týmto svojim činom Hurban utíšil rozzúrený ľud, ktorý hneď, ako sa o prípade dozvedel, chcel ísť rovno na
Schmerzinga do kaštieľa. Schmerzing odpovedal obratom, ţe slovensky nerozumie a ţe tlmača v noci
nemôţe zohnať. Ţiada Hurbana, aby prišiel k nemu osobne vysvetliť mu, čo chce.
No Hurban sa uţ strojil na cestu do Liptova. Odkázal Schmerzingovi, aby bolo pero do večera na Myjave, bo
inak nech si pripíše následky. Ľud však utišuje tým, ţe vec vybaví po svojom návrate a zaväzuje ho, ţe sa do
tej chvíle bude chovať pokojne.
-.-.Hurbanov svokor Jurkovič napísal 6. mája na Rusavu zaťovi D. Slobodovi: „Ve štvrtek byla Anička
(Hurbanova ţena) naša aj se Zuzikú Koléničkú aj s Abafym kandidátom teologie v Senici, a ten mel na širáku
bílé a červené péro. Tu príde na ulici barón Schmerzing, dedič Amádeho, s 8 gardistami senickými, predstanú
ich a zrazá Abafymu perá se širákem, který si ho zvdvihel, ale baron mu perá nasilu strhá a roztrhá. Títo
prijdúc do Hlubokého, vypravovali príhodu. Pan Hurban porád píše baronovi list hrozící, jestli perá nepošle,
ţe si prijdú pro ne. Baron v strachu píše maďarský, ţe nerozumí slovensky, aby byl tak dobrý a prišel mu to
ráno v Senice vysvetlit. Títo, včera ráno vystrojení do Liptova. odkázali, jestli perá na Myjavu do večera
nepošle, nech si pripíše následky. Lid chtel šturmem na kaštíl uderit, ale pan Hurban zabránil, aţ po návrate
ţe udelá zadosťučinení, a tak se vystrojil s Pánem Bohem. – Seničané všetci v strachu, zlorečá, proklínajú
barona. Anička vyprevádzala svojho k nám, a tu sa rozlúčili (v Sobotišti).―
-.-.Následky brezovského zhromaţdenia a aféry s perom Abafyho
Z listu Jurkoviča na Rusavu 6. mája 1848:
„Do stolice byli povoláni na 1. mája všetci richtári obcí a vyslanci ... Na 10. mája ich zas volali. Z Hlubokého
je vyslaný p. Ľudevít Šulek (kaplán), keď pán Hurban doma není. Uvidíme, co se stane, ked tyto „Ţjadosti―
tam podajú (v Nitre).
Barón Schmerzing byl v Hlubokém aj s grófem Nyárym a s komisárem v pátek (5. mája) vyzvedajúc sa na
koňoch po ulici lidí, či je to vúle obce, aby on, Schmerzing,, nejakému svetákovi péro červeno-bílé, které
roztrhal – vrátil. Prítomní skrikli, ţe celej obci. To né je sveták, to je náš človek, to je Slovák, my všetci to
ţádáme. Pak se scházeli ţeny. Jedna rékla: Naţeneme ich do dvora a sebereme ohrebla a vymlátime ich. A tí
v nohy. Schmerzing, ţe co ho 1000 fl bude stát, nedbal by, jen kdyby pera prijat chtel – Seničané sa priráţajú
k Hlubočanom a opouštejí pánú. – V sobotu (6. mája) byly zas v Hlubokém sejdené a všechny pristupujú,
mimo Sobotište.―
Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 49, s. 56:
„Po odchode Hurbana (5. mája, do Mikuláša), prišli do Hlbokého na koňoch Schmerzing, Nyáry a komisár
vyzvedajúc od ľudí po dedine, či je to ich vôľa, aby barón nejakému svetákovi vracal roztrhané pero. Zradný
richtár sa osvedčil, ţe nebol pri schôdzke, ţe obec si to neţiada, ale prítomní skríkli a sa osvedčili, ţe celá
obec sa cíti urazená jednáním barónovým a senických lumpov, veď nerozthali ho Abafymu, leţ celej obci.
Študent nie je sveták, ale náš človek, Slovák. Všetci si ţiadajú zadosťučinenie. Ţeny sa zhŕkli a ktorási dala
heslo: nahnať ich do dvora, zobrať ohreblá a vymlátiť ich – no pány v nohy. – Schmerzing skutočne bol i
naklonený sa pokonať, uţ bolo pero kúpené a malo sa zaniesť do Hlbokého s omluvným listom, leţ senickí
maďaróni ho odradili od toho, hoc verejná mienka senického ľudu opúšťala pánov a pridávala sa
k Hlbočanom.―
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P r í c h o d v o j s k a do Hlbokého.
Goláň: „ V niekoľkých dňoch bola dedina plná vojska, privedeného Nyárym, ktorý tu mal aj reč. Vojsko
prišlo pre ich kňaza Hurbana a pre ich národné zástavy. Nech sa zrieknu Hurbana a stanú si pod maďarské
zástavy, ako je to v Senici. Povstal jeden rečník z ľudu a pýtal sa grófa, čím menom hovorí, či je on
kráľovský komisár a kto a prečo poslal na nich vojsko. Čo sa týka zástav, opýtal sa: či by sa Hlbočania
pozastavovali nad tým, keby si pán gróf vyvesil bárs oslove uši za klobúk ? Seničania si môţu trebárs gate
vyvesiť na veţu, Hlbočania im nebudú záviedieť. Nech teda aj naše červeno-biele zástavy nechajú pokojne
vlniť sa na veţi. Gróf odtiahol s hanbou, a sami Seničania v strachu preklínali baróna.―
-.-.Dr. Albert Praţák: Vajanského studentská léta, str. 9:
„V kvétnu přepadli Hluboké baron Schmerzing a Nyáry se stodvaceti gardisty, hledali Hurbana doma, po
stodolách a sklepích, v kostele i v hrobkách (v Prítrţi) a nenalezše ho, týrali jeho ţenu a malého Svetozára,
práve se krísíciho z těţkých spalniček. V jejich prítomnosti postavili pro Hurbana šibenici a pod ní dali
rozkaz dvěstúmpadesáti vojákúm, aby se vypravili vúdce slovenských povstalcú hledat a stíhat. Hurbanova
ţena po této exekuci utekla i se synem s otcem do Rusavy a pobyla tam do 27. prosince 1848.―
Z kroniky Loštického: „Tedy (5. mája) náš pán farár Hurban odjeli pred s predním U k á č e m do Svatého
Mikuláša ... a hned bylo zle na svete.― Hurban vo svojom liste spomína toho Ukáča len ako Martina. Bol to
Martin Ţák, nazývaný všeobecne len Ukáčem (Lukášem).
Rudolf Pokorný: Z potulek po Slovensku, sešit I/14:
„Ještě pred povstáním slídili gardisté v okolí hlubockém po Hurbanovi ... s ochotou se vyznamenala zejména
garda senická. – Ještě húře řádila však v samém Hlubokém. Tam samojediná tehdy choť Hurbanova zkusila
muka nevýslovná. Předzvěstové maďarské lţisvobody postavili před samou farou šibenice a divoce
povikujíce:„Uţ ho máme, ideme ho vešat !― vrhli se do svetnice opuštěné paní, kdeţ po svém obyčeji
hospodařila. Trapná musela to být chvíle pro bodrou naší hostitelku, která o svém choti nevěděla. Zajato bylo
mnoho Myjavcú, Vrbovčanú, v Hlubokém zajato 10 lidí a mnoho domú vyrabováno, vypleneno ...―
-.-.Slovenské pohľady 190..?, str. 96 – 97, Vajanský:
„Roku 1848 maďarskí gardisti v Hlbokom z cirkevného, pred farou zloţeného a na stavbu školy určeného
dreva vystavili šibenicu vyhráţajúc sa, ţe Hurbana na ňu obesia. To sa chvála Bohu nestalo. – Ján Kysela,
zámoţný (?) sedliak hlbocký, nástroj senických maďarónov, ktorý tú šibenicu staval, nosil aţ do smrti meno
„šibeničár―. – Vajanský dokladá, ţe ho poznal. Kysela – Pálka ţe bol do smrti oplanom.
-.-.Z listu Jurkoviča na Rusavu (6. mája 1848):
„Chýry o p. Hurbanovi z Trnavy, ţe je v zelezách okovaný, ţe ho vojsko lapá, ţe ho zabijú ... Vrbovčané uţ
sa brali na pomoc, chteli zavolat aj Turolúčanú, Myjavcú, Brezovanú, Bukovčanú a Prítrţanú. Brezované zas
počuli, ţe ho lapili v Senici. Uţ v noci dvá dorazili na výzvedy, aby nekolik sto privedli...―
Po mikulášskom zhromaţdení ďalšie zlé následky v Hlbokom
Z listu J. Viktorína, kaplána v Nádaši (24. mája 1848):
„Od tej doby, ako sa to porobilo, prišlo do Hlubokého vojsko a teraz tam leţí, ba jako počujem aj v druhých
tamek dedinách je vojsko, bo sa boja povstania. Hurban idúc naspek z Liptova, tu novinu na ceste počuv.
lapiu sa rozumu a hajdy naspek do Liptova, ani sa domou nevrátiu. čo velmi opatrne urobiu, lebo ho uţ
čakali. Čím by bou na strany kročiu, bou by lapený bývau ...― – (Ako vieme, Hurban sa nevrátil do Liptova,
ale utiekol na Moravu).
-.-.-
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Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 49, str. 62:
„Všetky slobody Maďari zhabali pre seba. Na Hurbanov kraj poslal Tarnóczy (kráľ. komisár) vojsko,
menovite do Hlbokého, kde jednotlivým hospodárom dali do stavania po 2 – 4 kyrysníkov, zaviedol
vyšetrovanie a nastaval šibenice. Neistotu zvyšovala senická garda, či lepšie „zberba dajedných ozbrojených
senických lenochov―, ktorí zavše behali do Hlbokého a striehli po vracajúcom sa Hurbanovi. Jurkovič
(Hurbanov svokor) zhrnul pôsobenie komisára Tarnóczyho takto: „ Hromy trískat neprestávajú a búrka je
zavedená na hromozvod, aby byl stroskotán, kdekoli Hurban bude ...―
-.-.Július Bodnár: Dr. Jozef Miloslav Hurban, 1925, str. 38:
Dr. Ján Vl. Ormis: Zo ţivota slovenského, 106:
„Roku 1848 bola na Hurbanovu hlavu vypísaná odmena. Senickí gardisti na čele s grógom Nyárym a s inými
neprestajne behali po okolí Hlbokého, aby ho dolapili, čo by bola vzácna korisť bývala. Raz sa im ukryl
v starom artikulárnom chráme prietrţskom, v krypte Jeszenákovskej, ale ho tam nehľadali a teda najsť
nemohli. Upozornení na tento úkryt, druhý raz gardisti vnikli do krypty, všetky rakve a mŕtvych rozhádzali,
kosti pohýbali, a odvtedy nebola krypta daná do poriadku, aţ ju pri stavbe nového kostola zamurovali. Na
toto hľadanie vzťahuje sa pesnička začínajúca sa: „Tá senická garda po poli behala, v prietrţskom kostole
Hurbana hľadala.― Druhý raz sa ukryl v reţiach v poli nad kostolom, kde ho gardisti tieţ nenašli. Z toho vraj
Hurban spravil ţart, ţe keď ho hľadali medzi ţivými, bol medzi mŕtvymi a keď po ňom pátrali medzi
mŕtvymi, tešil sa medzi ţivými.―
„Podanie hovorí, ţe keď sa Hurban vracal z Mikuláša, netrúfal si íst do Hlbokého, ale ţe prenocoval u Pagáča
v prietrţských kopaniciach. Pravda, senickí gardisti na čele s Nyárym a Schmerzingom hneď sa dozvedeli o
tom, lebo mali zriadenú dobrú špionáţ. Čosi-kamsi dobehli za ním, Hurban lenţe sa stačil preobliec za
smolára a vzal putňu na chrbát, takţe šťastlivo mohol z nachystanej mu pasce uniknúť, volajúc pri tom
z celého hrdla: „K u u p te s m ó u !―. Avšak kone s vozom mu vzali, takţe potom pešky sa vybral
k priateľovi Danielovi Slobodovi, ev. farárovi, na Rusavu na Morave.―
Poznámka: Bodnár sa odvoláva, ţe túto príhodu rozprával Ján Papánek (vtedy 82 ročný starec) z Hlbokého,
ktorý Hurbana vozieval a tak od Hurbana všeličo počul. – Pravdivosť tohoto rozprávania nie zaručená. –
Hurban sa na ceste z Mikuláša dostal len po Súľov, kde mal sestru. Tu ho kostolník Šajánek, vyslaný mu
oproti pani farárkou, upozornil na nebezpečie, a tak Hurban zo Súľova išiel hneď na Moravu, a v Prietrţi u
Pagáča na kopaniciach nemohol byť schovaný. – Gardisti ho pravdepodobne hľadali aj v krypte, ale Hurban
ani tu nebol schovaný. – Je moţné, ţe sa v Prietrţi u Pagáča chcel schovať Ţák – Ukáč, ktorý Hurbana viezol
do Mikuláša, a potom sa s prázdnym vozom vracal domov. Ako známo, v Prietrţi mu gardisti kone aj voz
zhabali.
Ďalej pobyt Hurbanov osvetľujú jeho listy, ktoré napísal svojej ţene a hlbockej cirkvi, a to 15., 16., 18. a 20.
mája 1848.
Z listu Hurbana ţene Anne Hurbanovej
Slovenské pohľady, r. 1906, str. 2 ...:
„ ... 10. a 11. mája mali sme naše porady, v ktorých sme prijali punktá nitrianske a ešte k nim dajedny
doloţili. 12. mája smesa s Liptovom rozlúčili. Ja som bol nevídanou nespokojnosťou len ta domov ťahaný.
Ešte raz mi na ceste napadlo, abych len dal kone hnať zrovna domov a nestaval sa v Súľove (mal tu vydatú
sestru za učiteľom Ţarnovickým), ani inde, ale v tom ma anjel môj polapil za ruku, a ja som dňa 13. v noci
dorazil do Súľova. Ja som sa s Martinom celkom mĺčky viezol popod skaly dumné a srdcom mojím tiekli
smutné myšlienky, nevedel som, ale duch predsa videl, čo ma čaká za novina v Suľove. Klepem na dvere –
otvoria sa a tam vidím tri zúfalé postavy a letia mi všetci v náručie s plačom. Prvý môj pohľad padol na Teba,
lebo som v Pavlovi (Šajánek, kostolník) videl Teba. „Čo robí moja ţena ?― spýtal som sa ho. On vyhodil pár
slov o nebezpečenstve a aby som sa domov nevracal. „Nie, ja domov idem― – povedal som. „Nech ma lapia,
však uvidíš, čo znamená lapať spravodlivých ľudí.― „To nesmie byť―, odpovedá kostolník. „A keď oni pujdú,
ja zostanem, abych nebyu svedkem toho neščascá.―
Ja som dlho stál na svojom, aţ ma premohly dôvody Pavla: „Pani farárka to mať chcú, aby nešli domu― a
druhý dôvod: „ani domu nedojdú, co ich lapia cudzí ludé.― Rozprával, ţe ho lapili v Bystrici a pýtali sa, či on
nie je Hurban. A v skutku, dobre som urobil – ty si môj anjel stráţca. Do nebezpečenstva sa ísť nebojím, ale
lapiť sa dať na ceste bez dokázania ničoho, to bych nechcel. Poslúchol som a odišiel som včasneráno (14.
mája) do bezpečnejšieho kraja, ako je Trenčianska. Nechal som všetko tam, čo som mal. Vzal som si iba tri
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košele a jednu pištoľku. S koňma a vozíkom neviem čo sa stane. Teraz strany Teba a Svetozára. Čo myslíš,
čo bude lepšie ? Či aby ostala doma v Hlbokom, alebo tajšla k rodine na Brezovú alebo zašla načas do Prahy,
kde bych ja Ti zkrze priateľov naších miesto bezpečné pripravil ...―
-.-.Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 49, str. 39 (?59):
„... Náhle sa jeho voz dostal do Prietrţe (bez Hurbana), maďarskí špiclovia dali o tom vedieť a ihneď sa
dovalilo 30 senických gardistov s kapitánom Brunovským, barónom Schmerzingom, grófom Nyárym a s 80
vojakmi. Nyáry a Schmerzing nútili Paulínyho (farára) pištoľami, aby im vydal Hurbana, keďţe ho nevydal,
lebo o ňom nevedel, zle nedobre začali hospodáriť na fare, bodali šabľami po stodolách, povalách,
zhadzovali seno, slamu, a napokon sťa hyeny prebili sa do hrobky, voztĺkali rakve, prehŕňali sa šabľami
v kostiach. Potom posadali na Hurbanov voz, pustili sa do Hlbokého, rozširujúc povesť, ţe vedú Hurbana.
Keď s mladými koňmi pochodili cvalom celé okolie, vrátili sa do hlbockej fary hľadajúc ho poznove všade.
Ale táto prehliadka mala aspoň to dobré v sebe, ţe presvedčila strápenú paniu o lţivej povesti. Z dreva na
školské stavanie prichystaného spravili šibenice a postavili ich pred faru a kostol a vojaci robili štafáţ ...
(pozdejšie šibenice preloţili za dedinu).―
-.-.Július Bodnár: Dr. Jozef Miloslav Hurban, 1925, str. 38:
„Hurbanove kone si privlastnil Zmertych (Smrtič) zemský pán v Čáčove, ako to vysvitá z listu Hurbanovho,
písaného na Brezovej dňa 20. septembra 1848: „Pane, dozvediac sa, ţe ste Vy, Pane, kúpili moje kone,
ţiadam Vás, aby ste mi takje naspátek odevzdali, peniaze Vaše za ne danje Vám ja sám zaručujem ! Ostávam
s úctou a priateľstvom na Brezovej, dňa 20. sept. 1848 Váš priateľ Hurban.―
-.-.Z knihy Daniela Rapanta: Slovenské povstanie roku 1848 – 9, Diel I. 1, str. 378 – 379:
„Hurban s Abaffym dali sa na spiatočnú cestu dňa 12.V. ... v Súľove u jeho sestry, Hurbana čakal uţ
kostolník Pavel Šajánek, aby ho varoval pred navrátením domov ... Prišlo do Hlbokého vojsko a grófa Nyáry
... ţiadal, aby odstránili slovenské zástavy a nahradili ich maďarskými ... ľud to odmietol.―
...―od svojej ţeny a švagra (Slobodu na Rusave) dozvedel sa Hurban ..., ţe senická garda ho uţ čakala
v Hlbokom. Keď jeho povoz prišiel do Prietrţe (kostolník Šajánek, bez Hurbana), garda pod vodcovstvom
svojho kapitána Brunovského a za prítomnosti Schmerzinga a Nyáryho vrhla sa, v domnení, ţe povozom
prišiel Hurban, na prietrţského farára Paulínyho a ţiadala ho (Schmerzing a Nyáry s natiahnutými
pištoľami), aby Hurbana vydal. Jeho tvrdeniu, ţe Hurban u neho nie je, neveriac, obrátili celú faru a vedľajšie
budovy na ruby, štuchali a pichali do slamy a sena, aby sa vlámali ešte aj do krypty pod kostolom, kde
poprehadzovali a čiastočne aj rozštiepali rakve, hľadajúc Hurbana všade, pravda, márne. – Keď nenašli
Hurbana v Prietrţi, dali sa ho hľadať po najbliţších obciach, predovšetkým, pravda, v Hlbokom, pri čom
uhnali Hurbanove kone do úmoru. – Nyáry a Schmerzing vrazili do izby k Hurbanovej ţene (bola
v poţehnanom stave) so šabľou v ruke a i tam ho hľadali. Pred oknami fary dali cieľom postrašenia
Hurbanovej ţeny kričať, ţe Hurbana uţ majú, a pred okná fary dali postaviť (z cirkevného dreva, určeného
na stavbu školy) šibenicu, hovoriac, ţe na ňu povesia Hurbana. (Šibenicu potom premiestnili za dedinu) .....
-.-.Druhý list Hurbana zo 16. mája 1848:
„Píšem toto na druhom mieste a istá príleţitosť čaká na lístok. Tu je všade ticho a teskno, u nás búrno a
teskno. Ja len mám chuť tajsť na moje dediny a k môjmu ľudu. Nie je to pekné skrývať sa. Keď sa zjavím
v ľude, viem, ľud pôjde brániť svoje práva. – Čujem, ţe vyslancov dvoch obcí Hlbokého a Vrboviec zlapali
v Nitre. Či je to konštitucionálna sloboda ? Teda vyslancov verejných lapajú ? Všetky obce sa majú týchto
obcí a tieto obce svojich vyslancov zaujať ...―
„Ty sa, môj anjel drahý, teda čím skôr vyber z Hlbokého, lebo ja naskrze nič neverím hyenám maďarónskym.
Oni budú vstave Tebe a synovi nášmu ublíţiť. – Strany cirkve nech si Hlbočania urobia poriadok aký chcú.
Nech si kaplána zadrţia . Zato nech nezúfajú do času a po čase budú ich kroky šťastným prospechom
korunované. Vyslobodenie svojho vyslanca (kaplána Šuleka) musia vyprostredkovať, ak nechcú, aby večná
hanba na nich prišla. Nado mnou nech neplačú, iní zas nech nezlorečia. Vysvetlí sa to všetko v krátkom
čase.―
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„Píšem tu daktoré punktá. Nech ich naším prečítajú daktorým tajne, Lacko (Paulíny) alebo kto druhý. Nech
ich hlavne poučujú: Broţek, Kovár starý, i ten Pavel za šenkom, Jura Ţák, Jura Ţák vpravo fary, Krištof,
Šajánek kostolník, Martin Ţák, Ján Holický od kolečka, alebo ktorých za hodných uznajú menovaní. Lebo
viem, ţe slabšie duše odpadli, a preto nemôţem z ďaleka určiť mená ...―
-.-.Z listu ţene 20. mája 1848 ráno (Slov. pohľady, 1906):
„... vo Viedni je celkom udomášnená anarchia ... kaţdý deň vraj bitky a patálie robia ... kráľ a císar odbehol ..
A v Hlbokom sú ešte vojaci ? Ej, kebys mi prišla správu dať dnes - hádam bych zajtra išiel vyhnať vojakov
z Hlbokého. Trúfam si s mojími Brezovanmi, kopaničiarmi myjavskými, Prietrţanmi a Vrbovčanmi vypratať
vojsko s celým pánstvom bráneckým. – Teraz vojsko nemá takej sily, aby bolo vstave postaviť sa ľudu.
Hlbockému ľudu bych chcel dať vedieť, aby len znášal a dával vojakom, čo treba, aby si kaţdú slzu, kaţdé
prestrašenie, kaţdý grajciar dobre značil, ţe sa im to všetko vynahradí ...―
-.-.Slovenské pohľady, 1906, str. 95 – 96:
V tom čase písal Hurban list Hlbočanom, dňa 18. mája 1848, z Rusavy. – List bol skutočne odoslaný a
odovzdaný Martinovi B r o ţ k o v i, ktorý ho bez oznámenia odovzdal grófovi Nyárymu, toho času
senickému teroristovi. Keď vojsko cisárske vyplundrovalo grófovi kaštieľ v Senici ( v jeseni) tento list tam
bol najdený. – Potom ho Pavel Kovár odovzdal Hurbanovi aţ dňa 3. marca 1853 . –
List Hurbana cirkvi a obci Hlubocké z 18.V.1848
„Milá cirkvi Hlubocká, občané a súsedé !
Jestli kdy, tedy právě nyní jest Vám zapotřebí mého slova, na kterém ste oddávna své napomenutí a svú radu
bratrskú mívali. Jestli kdy, tedy právě nyní musíte pozorným, ţádným belmem nezatáhnutým okem svúj stav
přítomný a okolnosti, v nichţ se nacházíte, hleděti. Nebo kaţdé omámení by vám škodilo. – Ja sem se s Vami
lúčil 5. máje tým radostnějším citem, ţe aţ přijdu ze své cesty, naleznem vás v pokoji, takţ, jakţ sem vás
napomenul a vy ste mi své slovo dali. – I já ponáhlal sem se velmi domu, takţe sem 13. máje skutečne na
spáteční ceste byl, kdyţ mi všecko vyprávěno, co se dělo u vás. Byl sem přesvědčen, ţe jdu o múj ţivot
někteří vzteklenci, kteří neznají uctit osoby ni zákona. Vyhnul sem se tedy dravým zvěrúm, a poslal sem své
koně s vozíkem domu, sám zústav podnes zde v tichém lúnu naších Tater. Mám za to, ţe ochladne vztek
divých a zákonnímu pokračování se cesta usnadní, i já své ţaloby pozdvihnouti budú moci a celé naše okolí
svědkem při naší. Avšak teď opět dosléchám, co se stalo s mými koňmi a s mým vozem, co se ďálo ve
Hlubokém a Přítrţi, kamţ múj vúz dovezen byl. Slyším, kterak grófi Ňári a baron Schmerzing s nataţenými
pištolemi ţádali pána Paulínyho, aby mne vydal, kterak kupec Brunovský se šablí spolu i s třiceti jinými do
slámy šťuchali mne hledajíce, kterak títo s 80 vojáky faru prítrţskou zaujali, kterak se k mrtvým, do krypty
vlámali, tam rakve přehazovali, štípali (při čemţ z mrtvých svícen s prsteny ukradeny byly), i tam opět jen
mne hledajíce. Kterak z cirkevního, před hlubockou farou sloţeného a ku stavbě školní určeného dříví –
šibenici učinili, před farou a kostel Boţí postavili, na ní mne zavěsit se vyhroţovali, potom však nad dedinu ji
postavili. Kterak do samých světnic mých k mojej ţene gróf Nyáry a Schmerzing se šablí se prodral a tam
mne hledal, kterak na ukradnutých mně koních a vozíku mém celé okolí tak velice objíţděli, títo dva páni
magnáti, ţe se aţ s koní pěny kydaly. Kterak některým z vás, těch známých odpúrcú pravdy, po své straně
obrátili, aby tito, kdyţ oní šlechetní magnáti odejdou, mnou pozústalou rodinu trápili, pichali, pronásledovali.
Kterak richtár Chomutár, Pavel Holický a ostatní zlomyselní lidé mé ţeně posměšky vystrájeli, ţida
Marháče, kravu mú kupivšího, s penězí odstránili, aby jej nemusel vydat mojim domácim. Ach, kdo by ale
všecko vypočítal, co já od hodnověrných lidí po tyto dni o těch nesprávnostech slyšel !
Přesvědčíte se tedy snadně, ţe sem já nemohl míti dúvery do takových lidí, a právě proto dosud navrátiti se
nechtěl. Ţe sem spravedlivý, zákonný člověk, o tom vám nepotřebují psáti. Vy víte všecko, nebo sem o všem
veřejně rokoval a jednal. Co sem činil, to je napsáno. Ţádosti naše nám spúsobili dobré jméno po celém
rakouském Slovanství, i ve Vídní se o nás právě dobře mluví. Nemám se tedy z čeho ospravedlňovat.
Ţe gróf Nyáry a barón Schmerzing tak divně sobě počínají, sluší mi o tom něco říci. Co ste učinili grófovi
Nyárymu ? Já nevím o ničem. Co sme učinili barónovi Schmerzingovi ? Vím, my sme pýtali od něho
červeno-bílý kosírek, který on s osmi senickými gardistami našemu příteli, slovenskému studentovi,
Brankovi Abafymu, roztrhal na veřejné ulici v Senici. Neţ co by bolo zlého v této ţádosti ? Jak sme se my
v tomto ohledu drţeli ? My sme se drţeli jako stateční rytíři, kteří sme nevinného, v cizím světe postaveného,
avšak statečného hostě se ujali a jeho kosírek navrátený mít chtěli. Jak se pak drţel pan baron Schmerzing,
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dedič grófa Amadeho, bohatý, ozbrojený, v sídelním městě, před svojím kaštílem vyskočil s osmi senickými
gardisti, synmi senických měšťanú, vyskočil, pravím, tento baron na jednoho neozbrojeného, dve paničky
sprovázejícího studenta ? Toto učinil: klobúk mu silně z hlavy zrazil, a kdyţ si ho student sám zdvihl, z jeho
rúk mu ho vytrhl a kosírek rozdrápali ostatní a barónem stojící senickí gardisti. Toto přečítejte královskému
komisaři, celému Hlubokému, celé Senici, ano sloţte se a dejto to vytlačit pro celý svět. Vy všichni, my se
hanbit za svúj skutek nebudeme. (Poznámka: toto pero-kosírek draho prišlo Schmerzingovi, keď sa kocka
zvrtla: dobrovoľníci stonásobne nazad exekvovali.)
Kterak vojsko na vás přišlo, tomu nerozumím. Vy se teď pýtajte pana slúţneho, od koho je vojsko a proč
posláno vám. Předloţte bez odkladu (dokladú ?) tuto věc královskému komisařovi, ano i ministerstvu. Nebo
já vím, ţe všecko toto bude jen baron Schmerzinga a grófa Nyáryho dílo. Nech tedy ministerstvo zví, jakoví
lidé rozkazují s vojskem.
S vojskem nakládejte dobře a vděčne snášejte všecka břemena, ale sobě také pilně značte všecka vydání, a
utrpení svá sbírejte do láhvice upamatování. Vţdy zákon, král a Búh, aneb i duch národa a člověčenstvo má
mocnou pomstu v rukou svých na všecky nepřátely člověka a národa.
S mojí ţenou a dítětem, které sem vám svěřil, nakládejte po lidsku, po křesťansku. Jak sem slyšel, ţe je ona
v nebezpečenství, ţe snáší útrţky od Chomutára rychtára, od Pavla Holického a potupného Jana Kyselu. Psal
sem jí, aby se do toho času utáhla ke své sestře. Neví, jako stojí věci teď, zdaţ ještě dovolujete těmto lidem
zuřiti proti rodine mé. Proto na vás jest: ujistiti ţenu mou o tom, zdaţ je v bezpečnosti u vás, nebo ne.
Ja mám některé dluhy. Nechť vědí mojí věřitelové, ţe já mé jméno za veškeré jejich statky nedám, avšak aby
se oni vztekati měli a mou rodinu pronásledovat, toho nedovolím. Za mne ţáden platit nemusí ... já poplatím,
co sem dluţen sám. Má ţena a múj svekr nejsou zodpovědní za múj dluh. Za bankrot se neprohlašují, a tak
stojím za kaţdý krejcar. Vy pak stujte za kaţdý múj papírek. Já mám od okolí našého více poţadovat, jako
celé okolí ode mně. A bychť byl dluţen milion, předem přijdu prv a na pořádek.
Přijdu jistě, má slova vám dávám, a vy víte, ţe sem svému slovu dostál.
Hned v tomto shromáţdení povolejte těch smělých utrhačú: Kyselu, Chomutára a Pavla Holického, aby vám
pověděli, co sem zlého učinil. Zdaţ sem radil bít, krást, pálit, rabovat, zdaţ sem velel hory brát, do pasinkú
púšťat statek, tabule polovní lámat, palce pánú rezat a krví jejich vaše práva podpisovat. Toto jim předloţte
k otázce, nechť to potvrdí, ţe sem to kdy kázal činit. Vy pak, spravedliví Hlubočané, vyznejte, zdaţ sem vás
neodrázel od výstupkú, vyznejte, či sem vás nevedl vţdy k pořádku. Či sem já neobracel mysl vaší na vyšší
věci, jakoţto na národnost vaší, na čest národní, na slávu slovenskú. Na tá věčná práva celému národu
náleţející. Na chvili túto, v které mi jen o vás jde, aby ste co spíše o těch mých úmysel zveděli, nestihnú vám
více psát. Poroučím vás Bohu a napomínam vás, aby ste od čistého učení mého a národnosti naší slovenské
ţádným strašením vás a hrozením vám se odvést nedali. Jen stujte stále v dobrém. Svět vydá svědectví, ţe ať
jen prostí a jednoduchí rolníci ste byli, přece ste více lásky měli k národností své, neţ všickni pantalonovaní
měšťané, jenţ se odcizili krvi své a spronevěřili se jazyku a národu svému.
Psal sem na bezpečném místě v slovenských Tatrách, dne 18. máje 1848.
Nejlepší pŕítel Jozef Hurban
v.r., ev. farár.
-.-.Vyšetrovanie a pokorenie Hlbočanov.
Dr. Daniel Rappant: Slovenské povstanie 1848-49, I/285:
„Vládny komisár Tarnóczy uţ 10. mája poslal stotinu vojska pluku Schawarzenbergerovho do Senice. Ďalšiu
zálohu chce umiestniť v Trnave a v Nádaší. Proti výstrednejším kopaničiarom chce zahájiť exekúciu aspoň
s dvoma stotinami ...
Značné tresty museli znášať obce, ktoré museli po dlhú dobu ţiviť vojsko v nich rozloţené, i keď túto
povinnosť väčšina z nich predstieraním a zveličovaním svojej chudoby značne uľahčila ...
Najviac postihnuté bolo H l b o k é, ktoré malo samo na bytoch eskadrónu jazdy, ďalej Vrbovce, Prietrţ,
Turá Lúka a Bukovec, ktoré spolu vydrţiavali – striedavo – jednu stotinu pechoty.
Hlboké potom zvaľovalo celú vinu na Hurbana. Odriekli sa ho a ţiadajú si iného duchovného pastiera,
sľubujúc oddanosť a poslušnosť krajine a jej zákonom. Ich počin mal úspech. Hlboké a pravdepodobne aj
Turá Lúka sú počiatkom júla od vojska oslobodené.
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-.-.(Z knihy Dr. Daniela Rappanta: Slovenské povstanie 1848 - 9, dejiny a dokumenty, diel II, časť prvá, str. 327
– 329)
„V smysle Jeszenákovej úpravy .. štatatariálne súdy pokračujú oproti vinníkom s plnou prísnosťou. Počet
uväznených ide na desiatky, o počte vyšetrovaných ani nehovoriac .... Vyšetrovanie sa preťahuje ...
Netrpezlivosť prejavuje sa najmä na v Senici, kde preto uţ 13. okt. dochodí k prvým popravám ... uvedeného
dňa bol popravený čáčovský richtár Martin Bartoň ... našlo sa u neho niekoľko výtlačkov proklamácie. – Po
rozsudku lúči sa v dojímavom liste so svojou rodinou. Na ceste na popravisko len to vraj ľutoval, ţe musí
umrieť nie pre nejaké zbojstvo, ale vlastne len preto, ţe sa naučil v škole čítať a písať ...―
Diel II, časť druhá, str. 550, článok č. 449:
Bartoň v liste písanom švabachom takto sa lúči:
„Ma nejmilejší manţelko, rozchodení našeho spoluţivota, kterém sme my dobre, pokojne ţivi byli, ta smutna
hodina cílu svého prekročit nemohla, nebo ve štvrtek po peknem (?) našem, jak sem do tmaveho sklepu
stupil, ukazalo sa mi videní: tri muţi belom ruše; mne bylo zname, ţe ten posledny cil došel. Tak moji
najmilejší prítelé, manţelko, synu, nevesto aj z malu vnučku, Bohu vas porucam.
Martin Bartoň.―
Diel II, časť I, str. 589:
Hurban: „ ... následující pánové: Štefan Konrád, Jozef Konrád, Michal Konrád, otec a synové a švagr těchto
Šubert a Šimon Smrtič jej při večeři a víne odsoudili. Podobnou smrtí ze světa snesli i Svatíka mlynáře a
Frant. Kapitána, myslivce z Doliny... Mlynář čáčovský Kukliš všecko svoje jmení daroval těm soudcum, aby
se vyhnul ... podobnému lósu...―
Dr. Rappant, tamtieţ II/338:
„V Hlbokom (25. – 26. júna 1848) obyvatelia hlbockí ţiadajú komisára Tarnóczyho o oslobodenie od eskary
jazdy ubytovanej u nich z trestu. (Pôvodný čistopis je v Archíve Nitr. stolice 1848/49, č. III., 752, Rubopis:
Pred veľkomoţného a vysoceurozeného Pana Tarnóczy Kazimíra, slavnej stolici pana viceišpána a
krajinského dústojníka, poníţená prosba obyvatelú hlubockých. Na rube: Podané 27. jun 1848. Tarnóczyho
rukou: podľa ústnej správy slúţneho Šimona Smrtiča (Szmertica) v obci nastal poriadok a nijaký neposlušný
duch sa tam neukazuje. Nariaďuje sa podţupanovi Rudolfovi Ocskaymu, aby tam rozloţená stotina bola na
iné miesto preloţená.
„Velkomoţný a vysoce urozený Pan Krajinský Správce, Pane a Patrone milostivý ! Z najhlubší pokoru
niţepodpísaní obyvatelé hlubocki opovaţujeme sa pre Velkomoţnost jejich tu pokornu a poniţenu prosbu
prednest: Ponevadţ knez náš Hurban Jozef s tým ujistením, ţe to nové zákony a práva dovolujú nás na to mel
a navádzal, aby sme u slavnej vrchnosti a stavu krajinských ţadost tu prednesli, aby práva v reči slovenskej
vedené byly, jako aj z ohledu tohoto vícej obci k tomu pritáhnut se usilova(li), aby jako práva neznajíci lid,
který v pastýrovi svojem sme tu dúvernost skladali, ţe jedine naše dobré on vyhledává, sme, nakolko by
ţádost našu zákony dovolovaly, na to privolili, uznajíce ale to, ţe človek ten do velikého bludu by nás byl
zavédel, sme od ţádostí takovýchto odstúpili a jedine zákonom našej milej krajiny Uherskej povolní byt
chceme, aj ve vúli tej zemíráme, z ohledu kterého aj vrchnost stoliční nás vysvetli, ţe my spokojní a povolní
obyvatelé sme, aj o knezovi Hurbanovi na budúcnost ţádnú vedomost mít nechceme a pastýra duchovního
jiného sebe ţádáme. Za pokutu však ústupku našeho, který v nevedomosti prav jedine sa započínal, juţ prez
dva mesíce celú eskadronu vojaku v osade naší mame a velce potlačení sme. Pročeţ Velkomoţnost jejich
najponíţenejší orodujeme, aby se nad nami ubohými tak neščaslivo zavedenými lidma smilovati a vojsko
nam odebrat račili, a pro naše vysvetlení sa aj od vrchnosti aneb skrz inqusitiu presvedčit račili, ţe my jedine
podla zákona a prav ţit a umrít chceme a ze srdca lutujeme, ţe tak neščaslivo sme skrz kneza našého, o
kterém vedet nechceme, zavedeni byli.
Za milost vyslišáni v poníţenosti orodujeme a zemírame Velkomoţnosti jejich najponíţenejší sluţebníci
Obyvatelé hlubocki.―
„/Ţiadosť o odvolanie vojska – stotiny pechoty – podáva súčasne aj obec turolúcka. Uznáva, ţe v svojej
nevyspelosti vzala panské lesy pod dozor, neurobila v nich však nijakej škody, vypustila z dozoru, lenčo
vojsko prišlo. Sľubuje, ţe v budúcnosti bude uplatnovať svoje nároky len zákonnou cestou. Vojsko je u nich
4 týţdne, a teraz, keď ľud odchodí na Dolnú zem na ţatvu, je obava, ţe ostane bez výţivy./―
-.-.-
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Rappant Daniel: Slovenské povstanie 1848 – 1849, Diel I., dejiny, dokumenty, 2, str. 260
Pred vyšetrujúcou komisiou (nitr. seniorátu) (vo veci pozývania obcí na zhromaţdenie na Brezovú)
vyslúchaní boli: „Pálka Márton 63 r, éves, Pálka János, 40, Koprla János 57, Filípek János – Chovanec,
Kovár János, Kovár Pál, Krištof Pál és János, Szedláček János és Pál, Sajánek János, Zálessák Pál, Kubícsek
Pál, Holoczký Pál és Chomutár Pál bíro, Zsák Lukács János és Pál ... na str. 266 sú spomínaní? Lukács János
és Márton, és Kovár, na str. 385: Kovár Pál és Kovár János, Brozsek Márton,
Diel II, 1. str. 255: „V Hlbokom boli zbúrané domy Pavla Kovára (škoda 1519 Zl), Martina Ţáka a Martina
Šulu.
Diel II, čast I, str. 329: 13.X. bol popravený čáčovský rychtár Martin Bartoň ... Na ceste na popravisko
opätovne osvedčoval svoju nevinu a volal svojich sudcov pred boţí súd. – Senický evanj. farár S. Tesák
miesto duchovnej potechy trápil vraj odsúdených výčitkami a strašil aj ich pozostalých. Bartoňke napr.
hrozil, ţe jej Maďari rozdelia majetok, atď. – Popravenci boli pochovaní potupne pod šibenicou a aţ v júni
(13.) boli na rozkaz Kempenov slovenským dobrovoľníckym zborom slávnostne pochovaní na posvätné
miesto.
Diel I, 1. str ... Mnoho príkoria musela rodina Hurbanova zniesť aj so strany obecného predstavenstva
(rychtár Chomutár) a i niektorých zlomyselných cirkevníkov (Pavel Holický, Ján Kysela a iní).
Str. 378: (Hurban ţene dňa 15.V.) Hurbanov kostolník Pavel Šajánek bol v Pov. Bystrici pristavený ako
domnelý Hurban ...―

Dr. Rappant, tamţe I/285
Výsluch kaplána Ľudevíta Šuleka v Nitre. – Vyslanec obce Hlbokého, Hurbanov kaplán, ktorý mal odovzdať
ţiadosť obce v Nitre, stolici, bol lapený prv, neţ sa mohol dostať pred stolicu, a 9. mája bol vyslúchaný.
Podobne bol uveznený aj D. Bórík, vyslanec Vrboviec. – Šulek bol veznený bez rozsudku v komárňanských
kazematách, kde umrel na choleru v júli 1849. Cholera tam vypukla počas obliehania pevnosti.―
-.-.Dr. Rappant, tamtieţ, II/3854:
„V Nitre, 9. mája 1848. Výsluch Ľ. Šuleka.
1.

2.
3.

4.

5.

Prvá otázka: Kto ste, koľko ročný, akého náboţenstva, odkiaľ, nateraz akého postavenia a kam príslušný. –
Odpoveď: Menujem sa Ľudevít Šulek, 25 ročný, narodený v Sobotišti, nateraz od dvoch rokov hlbocký
kaplán u evanjelického farára.
Druhá otázka: „Prečo ste prišli do Nitry a prečo sa dal sem naviesť ?― – Odpoveď: „Do Nitry som prišiel
ako vyslanec hlbockej obce.―
„Kto vydal a napísal toto poverenie a ako bolo vydané ?― – Odpoveď: „Hlbocký richtár zvolal 6. mája
tamejší ľud a mňa vyvolili za ich vyslanca a poverili ma, aby som ich ţiadosť odovzdal stolici v reči
slovenskej. Odpovedal som, ţe ich ţiadosť predloţím. Poverenie som napísal sám a podpísali ho na fare.
Mne dali 30 zl a povoz a prišiel som sem s Jánom Kovárom, tamejším obyvateľom.―
„V tom poverení vám nakazujú, aby ste pri 8. bode ţiadali urgovať získanie nájomného od panstva. Čo tým
rozumiete a kto to navrhol ?― – „Hlbočania tým rozumia jatku. Kto to navrhol, nepamätám sa, lebo to chceli
všetci (a po ďalšom rozmýšľaní a otazovaní pokračoval: „zdá sa, ţe tamojší prísaţný Martin Broţek a Pavel
Kovár, lebo tí obyčajne zvolávajú a predostierajú návrhy.―)
„Okrem Hlbočanov boli aj iné obce na deň zvolané ? Ktoré sú to a kto ich zvolal ?― Svedok po dlhom
váhaní: „Spomenutí Martin Broţek a Pavel Kovár prišli ku mne a pýtali sa ma, či by nebolo dobré dať
zvolať iné obce, aby sa poradili o petícii. Povedal som, ţe dobre by bolo, načo Hradište, Jablonica, Častkov,
Rybky vyzvali, aby sa dostavili ...―
Nasledujú ešte ďalšie otázky a odpovede, spolu ich bolo 23.
-.-.Po príchode vojska začínajú aj cirkevné vrchnosti vyšetrovanie.
Dr. Rappant, tamţe II/259: „V Senici, dňa 26. mája 1848:
Zo správy vyšetrujúcej cirkevnej komisie – ministrovi vnútra o Hurbanovej činnosti politickej.
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Vyslúchaní boli: Martin Pálka, 63 ročný, Ján Pálka, 40 ročný, Ján Koprla, 37 r., Ján Filípek – Chovance, Ján
Kovár, Pavel Kovár, Pavel Krištof, Ján Krištof, Ján Sedláček a Pavel Sedláček, Ján Šajánek, Pavel Zálešák,
Pavel Kubíček, Pavel Holucký a Pavel Chomutár, a to takto: „Tento list napísal vlastnoručne náš farár
Hurban bez vedomia a súhlasu našej obce. Jeho písmo my Ján Pálka, Pavel Holický a viacerí dobre
poznáme― (no nebola to pravda, lebo pozvánka bola písaná rukou Šulekovou, kaplánom).
Hovorili najmä Martin Pálka, Ján Pálka, Ján Koprla toto: „ Keďţe sme nechceli počúvať reči nášho kňaza, ku
slovenskej národnosti vábiace a poburujúce, ktoré často mával v kostole a aj v súkromnom krúţku, často nás
nechceli na schôdzky pustiť, ktoré bývali na fare. A tak mnoho o jeho ţivote v tomto ohľade nevieme
povedať. To vieme, ţe keď viacrazy v kostole z kancla povedaných poburujúcich rečiach tých, ktorí s nim
nechceli drţať a jeho zásady prijať, pomenoval hyénami a hydrami, ţe ho panstvu zrádzajú a udávajú, takţe
ich a mŕtvych do piateho kolena proklínal.―
Viac svedkov svedčilo rovnako: „Pred Veľkou nocou náš kňaz Hurban na schôdzi zvolanej do fary
v prítomnosti viacerých cirkevníkov oznámil, ţe 28. apríla bude na Brezovej zhromaţdenie, na ktorom
početní delegáti vyhlásia nové zákony a vybavia otázky ohľadom lesov a ţe je svätou povinnosťou, aby sme
tam boli. – Súčasne vyzval Ján Filípka – Chovanca, aby aj ostatné obce povolal. Keďţe sa na to sám podujať
nechcel, poveril zvolávanie na Jána a Pavla Ţáka – Ukáča, ako aj na Kovára, hlbockých obyvateľov, ktorí
pochodili po obciach.―
„V utorok po Veľkej noci, t.j. 25. apríla ráno, ako sme počuli, išiel tam na pohrab brezovského notára a na
slovenské divadlo, odkiaľ sa vrátil v piatok v noci (Hurban skutočne nešiel rovno domov, ale sa stavil u
Paulínyho v Prietrţi). Hlbočania vrátiac sa z Brezovského zhromaţdenia išli hneď do kostola, aby vzdali
vďaku Bohu za to, čo na Brezovej počuli. Večer na výzvu študentov, zdrţujúcich sa u nášho farára, osvelili
(osvetlili ?) obec.― „Na druhý deň v sobotu boly znova sluţby Boţie, na ktorých Hurban povedel do boja
podnecujúcu reč proti tým, ktorí sa spreneverili jeho ţiadostiam.― Z Brezovej prinesenú červneno – bielu –
ako náš knez povedal – slovenskú národnú zástavu – vyvesili na veţu a druhú sám Hurban priviazal na máj.
Keď niektorí, hlavne richtár, chceli dať dolu, vyhráţajúc sa mu povedal: „Kto sa opováţi túto zástavu
strhnúť, nech si vykope hrob, lebo musí umreť.― Ďalej hovorili ostatní jednako: „Keď sa 1. mája zo
zákonodarného zhromaţdenia v Nitre vrátili naší vyslanci Pavel Ţák a Ján Ţák a Pavel Holický a keď nám u
richtára vo veľkom počte zhromaţdených oznámili dobroprajnosť naších zákonodarcov a podali nám o tom
správu, čo bolo v Nitre, t.j. ţe nielen vyhlásili našu úplnú slobodu zaručujúce zákony, ale dali ich vyhlásiť na
viacerých miestach a vyzvali na pokoj a poriadok, ľud skutočne viactisícový choval sa pokojne, lebo všetci
nazreli, ţe zákony urobia ľud šťastným, vtedy medzitým príduc medzi ľud Hurban, dokazoval, ţe to, čo naší
vyslanci povedali, je loţ, hovoriac, ţe je to strany pánov len mámenie a chytačka, lebo ţe on vie viac, ako tí,
čo boli v Nitre – Viacerých nás zvábil, aby sme nepočúvali naších vyslancov.―
„Potom začiatkom mája prišli ku nášmu knezovi nám neznámi študenti, z ktorých jeden, menoval sa Abafy.
Na počesť týchto – a súčasne aby sme vedeli padnúť na naších nepriateľov – zvolal k sebe viac mladých ľudí
so ţeleznými vidlami, keď potom mimo obce, na poli, drţiac v ruke šabľu, pred týmito spomenutými
študentami drţal s nimi vojenské cvičenie, hovoriac, ţe je to len dočasná národná stráţ. – Niekoľko dní na to,
keď od viacerých občanov nazbieral peňazí, s dvoma pištoľami, s puškou a šabľou ozbrojený – ako sme
počuli – išiel v spoločnosti tých dvoch študentov smerom k Vrbovému a od toho času sa nevrátil. A teraz
zmizla jeho ţena. Pri viacerých príleţitostiach povzbudzoval ľud: Nebojte sa o svoju národnosť, Chorváti,
Česi prídu nám na pomoc. Toto menovite Ján a Martin Pálka a Ján Koprla svedčili. Na výzvu menovaného
nášho kňaza za našu obec išli na Brezovú: Ján a Pavel Kovár, Pavel a Ján Krištof, Ján a Pavel Sedláček, Ján
Šajánek, Pavel Zálešák a Pavel Kubíček. Títo svedčili: Príduc na Brezovú, uţ z ďaleka sme videli
zhromaţdený zástup ľudu presahujúci počet 3000 a medzi nimi aj nášho kňaza, Paulínyho prietrţského
farára, Semiana myjavského a Šuleka hlbockého kaplána, ako aj viac neznámych v panských oblekoch. Keď
dal pokyn na zachovanie pokoja a vyzval na počúvanie nejaký neznámy pán, náš knez Hurban prečítal
z desať bodov pozostávajúce ţiadosti, v ktorých ţiadal slovenskú reč v ţupách a v krajinských
zhromaţdeniach a pri súdoch aby sa uţívala a všetky panstvom kdekoľvek a kedykoľvek a akokoľvek zaujaté
a zabraté hory, lesy, pašienky, pozemky, ba i na slobodné pole vyrúbenie auctie, boli nám vrátené – dodajúc,
ţe jestli by toto Maďari nepovolili a jestli by slovenskú národnosť zničiť a jestli by ďalej lesy, polia nechceli
nám späť dať, ţe si ich vydobijeme silou. Ja budem prvý – pokračoval – ktorý sa chytí zbrane, a som ochotný
vylievať krev nielen za svoj národ, ale aj za istého Janka Kráľa, ktorý je uveznený a za jeho vyhľadanie a
vyslobodenie chyťte sa zbrane aj vy, a následujte ma, potom dostaneme pomoc... Za kaţdým punktom
vyvolávali: Sláva Slovanom ! A červeno-bielu zástavu, ktorú drţal v ruke s veľkým hnevom obracal, ako by
bol v boji, a naposledy klobúk udrel o zem ...―
-.-.-.-
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Zatykač na Hurbana, Štúra a Hodţu
Na celonárodné ţiadosti zostavené a vyhlásené 11. mája v Lipt. Mikuláši vláda odpovedala odmietave uţ
tým, ţe na ich hlavných strojcov vydala zatykače, takţe Štúrovi, Hurbanovi a Hodţovi bolo treba ujsť do
Prahy, kam sa dostali po mnohom nebezpečenstve.
Nastal nátlak a vyšetrovanie v cirkvi. Dňa 31. mája 1848 naloţil barón Jeszenák, dištriktuálny dozorca,
podţupan nitr., zaviesť proti Hurbanovi fiškálnu pravotu pre poburujúce reči, svojvoľné opustenie veriacich s
tým cieľom, aby bol odstránený z úradu. Peťko, Konrád, Teszák a Klszák konali výsluchy v Rovensku,
Kunove (23.V) a citovali na výsluch ľudí aj z Čáčova, Častkova, Bukovca a inde.
Následkom stíhania a Kossuthovského vypovedania z občianstva nemohol sa Hurban vrátiť. Do Hlbokého
nasadili nepriatelia Hurbana uţ 25. júna za farára Juraja Mošteňana z Asakertu, ktorý úradoval v Hlbokom od
4. augusta 1848 do 11. mája 1849. Menovite sobotišťský farár, veľký maďarón, a Ján Klszák, farár senický, a
ktorým mal Hurban neprestajné boje, stál o obsadenie hlbockej fary.
Moštaňanova dcéra Miloslava (pozdejšie sa stala manţelkou Pavla Čobrdu, matka biskupa dr. Vl. Čobrdu)
napísala: „Keď roku 1848 slávny Hurban odišiel bojovať za svätú vec národa, neprajníci našej národnej veci,
na ichţ čele stál Klszák, ev. farár sobotišťský, pousilovali sa čímskôr obsadiť hlbockú faru, aby sa Hurban
nemohol vrátiť. Na lep sadol, chudák, otec môj. Klszák všetku svoju chytrosť vynaloţil na to, presvedčiť
otca, ţe prevedená bude riadna voľba a ţe keď on nič, iný zaujme hlbockú faru. Proti národnej idei previnil
sa môj otec tým, ţe ako mladý muţ nevediac sa oduševniť za slovenskú vec, bárs matka, setra Royovcov,
bola horlivá Slovenka. On ostal nedbalý a ľahostajný v tomto ohľade. Svoju nedbalosť odpikal tým krvavo
spolu so svojou rodinou ... V druhej polovici svojho kňazského úradovania napravil poklesok z mladších
čias, a to ako málokto (bol vyhnaný a suspendovaný ako slov. farár v Oroszláne). Avšak zradcom a
protivníkom nebol nikdy.―
Počas revolúcie (v sept. 1848) maďarskí gardisti strojili sa dedinu vypáliť. Mošteňan ich uprosil a zabránil
tak vypáleniu obce.
Po návrate Hurbana Mošteňan musel z fary vystúpiť. Potom dva roky nemal zamestnania (býval u
švagrovcov Royovcov a potom bol notárom v Sv. Kríţi a potom farárom v Oroszláne za Dunajom).
-.-.Podľa Jozefa Burzu („Emlékek― z 15.III.1981) zo Seničanov bojovali s maďarským vojskom proti slov.
povstalcom r. 1848/9: Rudolf Krivínyi, Ferd. Horák, Alojz Ehrlich, Bernát, Schönmann, Michal Suchovský
st.,, Samuel Varga, Ján Lipa, Ján Štetka, Pavel J. Brunovský, Jozef Vaníček, Ján Dobša, Jozef Konrád, Pavel
Adamiš, halenár, Dávid Rothholz, Ján Kudlík, Samuel Vaníček, Ján Rosa ml., Pavel Štetka, Jozef Ventura,
Ondrej Janovíček, Samuel Janovíček. – Títo r. 1891 ešte ţili. – (Z knihy : Slovenskí národovci do 30.X,1818
... dr. Michal Slávik).
Ako opisuje povstanie v kraji Loštický ?
„Léta Páne 1848 tedy náš pán farár odjeli preč s predním Ukáčem (Martin Ţák) do Svatého Mikuláša, a hned
bylo potom na svete zle ... Potom hned povstali Maďari s Ludvikem Košutem, ţe on vydal slobodu ... a tak
verboval gardu po celej Uherskej krajine, sebral peníze, stríbro, zlato, zvony z veţí ... a dal si svoje mince
razit, aj banknoty. Dával pit a jest, a tak to bylo bujné ... naproti cisárovi bojovali mnozí ... A šli na Hurbana,
nášho pána farára, uherské gardy ... Hurban išli na Myjavu a tam zverbovali lid, a privedli lid z Moravy
s kveri, pištolama, se štuci, se šablama aj s muníciú. Byli tam Česi, Moravci, aj volajaký komandáš .. to byl
Ţiška (Janeček), malej postavy byl, ale chytrák. A moseli jít Hlubočané, Čáčované, Prítrţané, Myjavci,
Dolinári, z Turej lúky, z Brezovej. Meli flinty, pištole, šable, vidlice, pantoky, kose, co kerý mjel. Tam
nebylo ohledu. Moseli dávat pit, jest, vézli na vozoch chlebíček, trunk, maso, co len duša zaţádala ... a na
Brezovéj šeckého bylo, mnoho ovec sa tam pobilo. Barónovi Schmerzingovi vzali vyše 500 kusú, a potom
jich jedli ... a ţeny len varili ... Senickí páni poslali na nás Talijánú, vojákú cisárských, kterí klamali a
odvádzali za peníze, a len kričali, ţe Hurban chce být králem a pánem...―
„ ... Koníci z Hlubokého a Čáčova o púlnoci vyrukovali, aj tí padli na nás ... Hurban poslal Ţišku a zahnal
ich. Kolontáry sotinský prišel od Bukovca s vojáky ... vybrali sa štyré Brezované k nim bokom bez zbroje, a
hned rázem na nich vypálili a padli tré ... dva do smrti, tretího prinesli a ten umrel o jedenástej hodine
predpolednem. Byl to jediný syn, starý otec naríkal nad ním. Potom utekali domu (Kolontáry), ale byli zlí
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ukrutne ... aj Krištofa kúň si nohu zlomil ... a od Vrbového šlo 150 Talijánú, aj tých sme zajali do Brezovej
šeckých, a jejich pána generála odevzdali do Vídňa ku pánu najjasnejšímu císarovi ... sebrali im kvere ... a
poslali ich preč z Brezovej ... (pozn.: to nebol generál, ale kapitán Sosnay). Dobrovoľnícke čaty boli
ustupujúcemu vojsku od Brezovej k Senici v patách aţ po Senicu. Zajali dvoch Talijánú ranených, voz so
strelivom a proviantom a plný sud vína a slaniny. Talijáni boli vraj opití na mol.―
-.-.-.Dr. J. M. Hurban: Ľudevít Štúr, sv. IV. str.40:
O bitke 22. septembra 1848 pro Brezovej. „Od západnej strany druhá stotina Ceccpioerovcov s gardidstami
– od Bukovca, dolu Krsiačkami prišlá, napadla na holé garbiarske noţe ostatných Brezovanov a hrdinským
Slovanom poľským, Bonkovským v čele a: bola rozprášená medzi Bukovcom a Prietrţou po všetkých
návršiach a horách ... Tu padlo najviac obetí zo strany národnej ... Odpoludnia 400 kyrysníkov bolo na útek
zahnané aj k Hradišťu .. Deň 22. septembra dokázal, čo môţe i garbiarskymi noţmi ozbrojený národ pri
vodcoch čiperných, čo len pár stotina strelnou zbraňou dobrou ozbrojených dokázať ... Počiatok bol zdarný
...―
-.-.-.Stalo sa to 22. septembra ráno, čo císarské vojská a maďarské gardy pokusili sa zaujať Brezovú, čo sa však
pre nich skončilo s neúspechom a pre povstalcov víťazstvom. Seničania naliehali na Smrtiča (slúţny
Zmertych), aby u vlády vymôhol čoskoro rozhodný nápor roti Hurbanovmu táboru, lebo vraj nemôţu svojich
udrţať (báli sa, a preto utiekli zo Senice). Plán bol napadnúť Brezovú včas ráno, a to zo troch strán.
Východnú skupinu (od Vrbového) tvorila 8. stotina Ceccopierovcov (ušlá z Myjavy a Brezovej). Západnú
skupinu ovládal Smrtič, ktorý ako najvyšší úradník mal sa k nim pripojiť.
Po víťaznej bitke a po zahnaní nepriateľa bola na Brezovej a zaiste aj v Hlbokom radosť. Z 5 – 6 tisíc ľudí
rozišla sa vraj asi tretina, a ţe sa vrátia aţ bude treba. Mnoţstvo ľudí vraj pozeralo na Brezovej na námestí na
Janečka (veliteľa), ktorému vraj práve toto válečné šťastie prinieslo i priezvisko – druhý Ţ i š k a.
Druhá výprava – povstalci zaútočili na Senicu
Páni Seničania nelenili. Priťahovali vojenské posily z Bratislavy a z Trnavy, Ceccopierovcov. V utorok, 26.
septembra, zavčas rána boli na Brezovej porobené prípravy na útok. Muţstvo povzbudzovali. Frič (veliteľ)
postavil pred svoje stotiny tri plné konvy slivovice a raňajky ... Vyrazili z Brezovej okolo 6. hodiny ráno. –
Nápor šiel troma smermi. Stred viedol Bloudek so Zachom. Prešli Hlubokým, kde však nestretli okrem ţidov
nikoho. Obyvateľstvo uprchlo zväčša na Brezovú. Popoludní stálli povstalci na svahoch pred Senicou. Prvá
skupina vedená Štefanovičom zastala na návrší nad Prietrţou. Janček – Ţiška mal útočiť na ľavom krídle.
Nepriateľa zazreli pri prvých domoch. V prvej línii stáli bratislavskí ostrostrelci, za nimi hlavná nepriateľská
garda, a celkom pri domoch bolo radové vojsko, rezerva. Dovedna ich bolo niečo menej ako povstalcov.
Fričova stotina v strede, Štefanovičova na pravom krídle. Zahájili paľbu a pokračovali. Frič došiel na čiaru
asi 300 krokov od nepriateľa, kde na Bloudkov rozkaz rozvinul reťaţ, očakávajúc ostatné štyri stotiny
nastupujúcich za ním. Ale pochody a pohyby na válečných zavretých kolonách zle účinkovali na ducha
sedliackych stotín, ktorí nedôverujúc svojej zbrani, pri pohľade na radové vojsko, poklesli na mysli a začali
ustupovať. Ústup bol najprv riadny, avšak potom sa premenil na divý zmätok sledovaný ţivou nepriateľskou
streľbou. Sedliacke stotiny v počte 6 – 7 dali sa na útek zahadzujúc všetko a nedajúc sa v panike ovládať.
Vpredu postavené dobrovoľnícke oddiely, keďţe situáciu nezachránila pomoc čakaná od ľavého krídla,
nastúpili tieţ na ústup.
Ani na jednej strane nebolo strát na ţivotoch. Niektoré podrobnosti ukazujú, ţe rozvrat na slovenskej strane
bol úplný. Bratislavské gardy „ukoristily― tri slovenské prápory. A keď v novembri cisársky generál Šimunič
vtiahol do Senice, našli tam na mestskom dome, v jednom dome na predmestí 600 rozličných kosí a poľného
náradia, z čoho časť tvorila tieţ „korisť― Hurbanovej výpravy na Senicu. - H r o š, brezovský farár, ktorý sa
odklonil od Hurbana a s ním nesúhlasil, zaznamenal: Zde utíkalo okolo 3500 lidí hanebně.
Hľadali sa príčiny neúspechu. Predovšetkým padala na váhu nevraţivosť medzi Janečkom na jednej a
Bloudkom a Zachom na druhej strane. Vraj zle pozerali na Janečkovu popularitu. Povrávalo sa, ţe Janeček –
Ţiška nesmel zasiahnuť, aby sa zase nevyznamenal. Jeho sedliacke stotiny boli vraj najlepšie zriadené.
Hurban zaznamenáva neúspech takto: „Rekognoskácie nevydarila sa, lebo i ľud, nevycvičený a bez strelnej
zbrane nevydrţal pohľad blýskajúcich sa pušiek a bielych remeňov riadneho vojska a počal sa klátiť.
Nepriateľská, dobre zošikovaná čata nemala sa k útoku, a tak zostalo pri manévroch.― Viď dr. Hurban:
Ţivotopis Ľ. Štúra, IV/42.
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Janečka Hurban nijako nevyznamenáva. Janeček bol podriadený hlavným vodcom Zachovi a Bloudekovi.
(Tamtieţ str. 82). Hurban napísal: „Janeček baţil po akejsi samostatnosti, akú mu Národná rada prizať
nemohla. Hovorilo sa o oddanosti Janečkovej, ale my sme v prvom povstaní nič vo zvláštnej miere
nepozorovali.―
-.-.-.Vráťme sa o 5 dní nazad, k 21. septembru, keď bolo v Hlbokom ubytované cisárske vojsko s veliteľom
barónom Edelsteinom. – Pri vojenskom náčelníctve, Zachovi a Bloudkovi pohyboval sa aj istý Matej
Mikšíček, pozdejší redaktor v Brne. Z jeho zápisníka uvádza dr. Goláň: Na revolučnom Slovensku 1848 –
1849, str. 11:
„Dňa 21. septembra išiel Mirovít (Mikšíček) s niekoľkými Hlbočanmi do Hurbanovej cirkvi ako parlamentár
s posolstvom od Národnej rady slovenskej, vlastne aby veliteľovi posádky, ritmajstrovi barónovi
Edelsteinovi, oddal „prípis velitelství svého.― O obsahu jeho hlbockého rokovania nie sme informovaní, ale
moţno sa domnievať, ţe išlo o list Národnej rady slovenskej, v ktorom vojenskému veliteľovi ustaľuje pomer
slovenského povstania k cisárovi, k Maďarom ... a najmä ţiada konať v najlepšej zhode s ciskárskym
vojskom. No jednako Mikšíčkov detail septembrovej revolučnej episody je cenný – hovorí, ţe cisárske
vojsko masové slovenské pohyby prezeralo, bagatelizovalo ...―
-.-.-.Dr. Karol Goláň: Na revolučnom Slovensku 1848 – 49, str. 193 – 4:
„.1. P a r l a m e n t á r e ň
Onoho dne, kdy výprava slovenská hnala se z Myjavy na Brezovú, vyjel Mirovít (Mikšíček) v prúvodu štyr
Slovákú hlubočanských bokem do dediny Hluboké. Vyjel co parlamentár, aby odevzdal tamnímu
vojenskému veliteli přípis svého velitelství a v čem zapotřebí bylo , ustně ještě promluvil. Vojsko
v Hlubokém byli jacísi švališíri a jeho velitelem ritmistr jakýsi hrabě. Vojsko bylo cisárske, ale uţ tedy
dualistické, nebo stálo pod vládou maďarskou. Ale tenkrátě se namnoze nevědělo, co kdo je a čí je - . A proto
odváţil se Mirovít a šel co parlamentár do Hluboké, ačby honvédy nijak nebyl se odváţil, aby snad doţil, se
u nich nehledaného ovšem, ale spolu i nejposlednejšího povíšení. Velitel vojenský v Hlubokém nezdál se
mnoho drţetri na parlamentární spúsoby, neb poslal asi svého privátdínra k Mirovítovi před vesnicí dlouho
čekajícímu, aby prý jenom šel a prišel. Prišel tedy Mirovít a vykonav všecko, vyţádal si u pána velitele, aby
mu povolené bylo, anť práve jest poledne – naobědovati se v Hlubokém. Svoleno. Prúvodčí, rození
Hlubočané, zavedli tedy Mirovíta honem kamsi do domu a tu uţ donešena polévka i maso, i všichni hladoví,
pochutnávali si. Mezitím ale dověděl se národ o příchodu bojovníkú, resp. parlamentárú svých, a ţe kteří
nemohli dovnitř, stáli u velkém zástupu v síni, na dvoře i před dvorem. Tohoto výjevu musel se velitel snad
uleknouti, snad se obával, ţeby hladní jedlíci s vidličkami noţmi vyskakovali, aby zamordovali celou jeho
posádku švališerskou a nakonec teprve snad jeho samého. Proto asi rozevřely se pojednou dvéře, za nimiţ
Mirovít právě v nejlepším nalézal se stolování i rozmlouvání, a celá jeho vysoká ošavlená dústojnost
ritmistrovská objevila se ve dveřích, tázajíc se Mirovíta , proč tak dlouho v Hlubokém mešká a proč uţ dávno
není za horama za dolama. Mirovít odvolával se ku vlastnímu jeho dovolení, ţe se smí a múţe v Hlubokém
najíst, coţ mohl i velitel sám pozorovat, vida zaisté, ţe tento mluví s ním maje v činnosti neustále zuby své,
aneb, jak se jinak říká, maje právě plnou hubu. Tu musel i velitel dostát svému slovu, nicméně ale přiznal se,
ţe nedomyslil, teby se takové srocení lidu státi mohlo, a proto radil Mirovítovi, aby hleděl co nejdříve
vzdáliti se. Befél je befél. Mirovít vstav hned a hmoulaje ještě zubami, dával nařízení, aby přípřeţ zapráhla a
jela dědinou, a zatím on s prúvodci svýma pujde, aţ se za Hlubokým sejdou s vozmi. Stalo se tak a Mirovít
jel s prúvodem svým zpříma na Brezovú, potkávajíc cestou několik prchajících z Brezové maďarónú ...―
(Bublinka 156).
I z tohoto popisu parlamentára Mirovíta – Mikšíčka moţno usúdiť, ţe v Hlbokom očakávali Hurbana a
povstalcov.
-.-.-.Loštický o pomeroch nastalých po poráţke povstalcov:
„Ale potom nikdo nesmel nikde chodit, ani do Senice, ani soli kúpit, ani nic ... moseli chodit na Brezovú pro
súl. Byl ten svět divný vtedy. Zlatky trhali na štyrky, která platila púl trinásta groša, ale leţ za ňu něco kúpil,
mosel aj tak nechat ... a u ţida zbojníka prosit. To bylo trápení na lid. Tak to šlo na nás, a to len pro pána
Hurbana.―
Loštický opisuje, ako farár Mošteňan uprosil veliteľa senickej gardy, aby Hlboké nepodpálil. Keď vošli
gardisti do dediny, šenky vraj „byli pozamykané od ţidú bezboţných, lebo tí byli pri garde a šli proti pánovi
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farárovi Hurbanovi. Potom jedni, co ten pán od gardy šel k richtárovi poradit sa, co učíňá s tým lidem, jedni
byli ve fári a jední leţali pri šenku. A tak sem sa šel pochválit svojej materi s tým, ţe je tu uţ garda. Oni mi
domlúvali, co bjehám, co rači něco nerobím, a já sem nechcel. Potom bjeţím k ujcovi Krištofovi Jurovi
v konci. Beţal sem proti Výhonu bosýma nohama. A tam byla varta, štyré gardisti ... A tí hned za mnú šeci ..
aj Jurovým Sedláčkem na Zálešákovém. Tam sem pod okny zostal na lávce sedet. Ruky sem si zaloţil pod
paţe, a oni všeci štyré dobehli ke mne a povidajú: vy bjeţíte od Hurbana, vy ste Sedláček. Nejsem,
abychsnad neutékel ... To byla hrúza. Ale já sem sa nebál nic, nebo dobre sem vedel o tom, ţe mi nic nebude.
Potom šel richtár a starší otvírat šenky, aj ten kapitán. A tí k nemu po uhersky začnú mluvit, ţe já bjeţím od
Hurbana. „Ná nepoznajú mja, pán kapistán ? Já sem im prišel v ústrety.― A hned mi uderil na plece a rékel:
„Statečný človek. A vy ostanete v pivnici, nebo to je starý človek, pán pudmistr. A richtár dával jednej kaţdej
dve holby vína. A tam jim nosil jest. Ţádný nesmel jít domu, nebo sa velice báli. Tak sem s vínem Ollonoým
(? to bol snád ţid, šenkár) gazdoval, nebo tedy Martin br... (moţno Broţek) šel ich hledat na Cerovú, ale byli
v Jablonici šeci ţidé s gardú. A tam Martin nésel cedulu, aby šli ţidé domu. Tedy ho chytili v Jablonici a
Smolka (ţid) kričal kaţdému Hlubočanovi ... bokem kričal a táhnul ... jak dostal list, vyvésti ven, aby ani vlas
nespadel z neho ...
Potom tá garda odešla. Prišli jiní, 500 chlapú ze Šaštína. Kaţdý dostal holbu vína a funt masa ... Brali ţidom
bečku vína a piva ... brali lidem puténky, ţbány, hrnce, okná vybíjali porád .. a vyšli na Šajánka na Dzíli.
Tam jim muzika hrála, ale jedna devečka šla pro otca a rékla: Hurban ide, a tak utékli šeci kríţem ..―
„Ale mne sa za celý čas nic nestalo, ani árešty, ani ničím sem nebyl trestán, co sem prosil Pána Boha
Všemohucého. Broţka Machových strojili sa vješat, aj Sedláčka Ţáčiného. Aj pána Kukliša Martina ... darmo
ti ten ich šustal a dával peníze, vzal, a potom pích ho do chrbta, bárs aj dole hubú padel nic nedbal. Zálešáci tí
dostali kaţdý 25 na pudlo v ten čas. Ján Gajdoš a Pavel, z konca, starý. Ale prišel čas, ţe Pán poslal ochráncu
a vytrhel ich ze ţalára šeckých ..―
-.-.Národnie noviny, r. 1898, č. 17: Miloslava Hermína Mošteňanová, dcéra farára, Juraja Mošteňana, napísala:
„Cez Hlboké počas revolúcie mnoho vojska i cisárskeho i gardistov išlo. Hneď napočiatku prišli gardisti do
dediny. Dôstojníci dali zvolať predstavenstvo obce a strojili sa vypáliť dedinu, ak im nezaopatríme dobrú
stravu. V celej dedine bola jediná fara, čo to mohla podať. Notariátu tam ešte vtedy nebolo, učiteľ bol mladý
a slobodný človek. Predstavenstvo obce rodičov pre Boha prosilo, aby to oni na seba vzali a tým zachránili
obec. – Tak mojí rodičia (matka bola chorá /chorľavá) prijímali dôstojníkov cez celú revolúciu na chovu.
Úradskí hovorili, ţe im z radosti nahradia, len nech bude dedina zachránená. Tak to trvalo cez búrny čas.
Stálo to veľké peniaze toľkých a takých duší zaopatrovať mäsom a vínom. A tá práca. V Hlbokom nebolo
dostať nič, všetko museli zaopatrovať zo Senice.
Po skončení revolúcie občania skutočne chceli nahradiť rodičom ich trovy, našiel sa jeden z nich, ţeby boli
blázni to platiť. A Hlbočania uverili. Otec písomnej zmluvy nemal, a tak poţadovať nemohol. To bola tá
hanebnosť !―
-.-.-.Nasledovali presekúcie, súdy, ţalárovanie, vešanie aţ do príchodu vojsk generála Šimuniča, do 10. nov.
1848.
Mikuláš Dohnányi: Historia povstaňja slovenskjeho z r. 1848, str. 125:
„Z Hlbočanov, ktorí z väčšej čiastky sa odstránili (utiekli a schovávali sa), zajali do 10 ľudí a utečených
vyrabovali alebo im celkom príbytky porúcali, ako Kovárovi, Ţákovi, Šajánkovi, atď.― Z Loštického kroniky
moţno zistiť aj mená niektorých ďalších. Vešať chceli Broţka Machových (Martina) a Sedláčka Ţáčiného a
ţe Zálešáci – Gajdoši, Pavel a Ján z konca (pravdepodobne otec a syn) dostal kaţdý 25 „na pudlo―. „A tak
nás brali― – píše Loštický – „do áreštu jak polnú zver.―
Zatvorení boli: Ján Kovár, Pavel Kovár, Pavel Krištof, Pavel Sedláček, Ján Sedláček, Pavel Kubíček, ktorí
boli ako vyslanci obce na brezovskom zhromaţdení 28. apríla 1848. Ďalej Martin Šula na barine (ktorému
gardisti poškodili dom a stodolu), Pavel Šajánek kostolník, (ktorý bol poslom Anny Hurbanovej do Súľova).
Pravdepodobne boli vyšetrovaní a zatvorení aj Ján a Pavel Ţák – Ukáč. – Traja z uprchlíkov sa nevrátili
domov, ale ostali na Morave vo Vrbke, a to uţ spomenutí Martin Ţák – Ukáč (ktorý viezol Hurbana do
Mikuláša), Pavel Kovár a Ján Šajánek.
-.-.-.-
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Na pomník vďačnosti martýrovi Vilkovi a Ľudevítovi Šulekovi
(obete na zaplatenie dlţôb menovaných)
obetovali v Hlbokom_ Pani Anna Hurbanová 10 zl, úrad a richtár hlbocký 2 zl, Ján Ţák 12 kr, Ján Jurík,
sedlák hlbocký, 6 kr, P. Tomáš 12 kr, Pavel Jurík 10 kr, Jura Krištof 10 kr, Ján Ištvánek 5 kr, Juro Sedláček
15 kr, vdova po J. Pisklovi 4 kr, J. Šajánek ml. 16 kr, vdova po Martinovi Šulovi 6 kr,
J. B e n e š, farár 1 zl (habánsky farár v Sobotišti)
(v SP, 1851, djel II, sväzok 3, str. 108)
Ďalší:
vd. Anna Pisklová 6 kr, Ján Piskla 6 kr, Jura Sedláček 12 kr, Ján Šula – Zábojník 6 kr, Pavel
Sedláček 10 kr, Martin Čobrda 6 kr,
(v S.P. 1851, djel II, sv. 4, str. 144)
Hurban v SP 1851, djel II, sv. III, str. 108 napísal:
„To sú mená tých priateľov, ktorí dlh po mučeníkoch Vilkovi a Ľudevítovi Šulekovi za národný dlh uznali.
Oba títo národní mučeníci posial ani náhrobku ţiadneho nemajú.
Tento im postaviť je našou najsvätejšou povinnosťou !―
-.-.-.Hurban v SP, 1851m diel I, sväzok 4, str. 155 („Varta Slovanská―)
......
„Keď chceme očuť o barbarstve ľudskom, len očujme velebného pána B e n e š a, farára Habánskeho
v Sobotišti, ktorý odprevádzau K a p i t á n a k šibenicjam. Tento videu, jako šibeniční sluhovja, keď
němohli velikje ţelezá na nohách Kapitánovích odkleniť, s kladivami ich odráţali, pri čom kosti nešťastnjeho
odsúdenca len tak prašťali, a on chudák zvíjau sa od bolesti a so zatisnutími zabami njesou i otrapi smrti i
buole kladivom šermovskím pusobenje. A toto je šlechetní národ maďarónou – liberál Šubert odsotiu
prosjaceho o milosť a bleptau: „...nie, nie, odevdávám ťa spravedlnosti. Ja jest milosrdenství !―
-.-.-.Dr. Karol Goláň: Revolučné pokolenie 1848 – 49, str. 181:
„Do Olomouca (kde bol vtedy císar utečený) došla ţiadosť o podporu od Jána Jediného z Vrboviec a Martina
Ţáka z Hlbokého. Obaja delegáti (boli tam osobne) menom svojich slovenských bratov prosili o pomoc proti
úplnému znivočeniu. Uţ niekoľko týţdňov sa ponevierali po horách a nemajú nič na obţivu, lebo Maďari im
všetko pobrali a bydliská zrúcali (z Hlbokého Martin Ţák, Pavel Kovár a Ján Šajánek). Vo svojej ţiadosti
píšu: „My Slováci uherští skrz pronásledovánja od magyarov vlast našu opustit sme prinúcení a útočište
v našej súsednej Morave naleznúc, v Hrubej Vrbce nasledující počet se nás nachází ...―
-.-.-.Dr. K. Goláň, tamtieţ, str. 174:
„Náhle súdy započali činnosť. Taký bol aj v Senici. Povstalci z H l b o k é h o, Čáčova a Vrboviec naplnili
senické ţaláre. Členovia senického súdu náhlého: Štefan Konrád, pravotár z Kunova, Pavel Buzinkay, Štefan
Brogyányi a Štefan Šubert zo Senice, Ján Peťko z Rovenska (predtým hlbocký cirkevnozborový inšpektor) a
Ján Buzinkay zo Skalice – „pri večeri a pri víne― – jak vraví Hurban – vykonávali maďarskú spravedlivosť.
Za kaţdého dobrovoľca sľúbené bolo 50 zlatých. Ich pričinením 13. okt. 1848 odvisol na šibenici, postavenej
v Surovinách, statočný čáčovský a vzdelaný richtár Martin Bartoň, 53 ročný a Vojtech Pímert (Bemerth) 28
ročný, rodom z Moravy, poľovník (jáger) na Vietorisovom panstve. U Bartoňa našli Hurbanovu proklamáciu;
a to bola jeho vina. Deň pred svojou smrťou napísal ţene niekoľko riadkov, v ktorých jej oznámil svoj sen:
napomenul zpriateliť sa s jeho smrťou. Napísal: „ja neumrem jako zločinec, ale jako poctivý Slovák a za
národ umrieť veď je to chvalitebné.― Ľutoval, ţe len za to, ţe sa dobre naučil čítať, musí umrieť. – Jeden
surovec, aby ho lepšie videl, strhol mu širák z hlavy, a katovi, ktorý ho vyzval, aby si ho zdvihol, Bartoň
riekol: „Načo mi je širák bez slobody ?― Bemerth sa zúčastnil činne na povstaní.
Dňa 18. októbra zomreli na šibenici: Pavel Svatík 30 ročný, čáčovský mlynár, a František Kapitán, 27 ročný,
poľovník, rodom z Demlína z Moravy. Svatíkovi sa dostala do rúk slovenská proklamácia, ktorú – nič zlého
nemysliac, ukázal v Skalici. Uveznili ho a zavliekli do Senice ...
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Ostatné obete senických temníc mali osud prajnejší. Zajatcov zachránil moravský guvernér Laţanský 9. okt.,
keď poslal zvláštnu štafetu do Senice. Bohatý čáčovský mlynár (Kukliš) daroval sudcom svoje imanie, a tak
ho ušetrili. Ostatných väzňov vyslobodil v novembri cisársky generál Šimunič.―
-.-.List Martina Bartoňa, čáčovského richtára, ktorý napísal svojej ţene zneje: „Má najmilejší manţelko,
rozcházení našeho ţivota, v kterém sme my dobre ţiví byli, tá smutná hodina cílu svého prekročit nemohla,
nebo ve štvrtek po pekném rozeící našém, jak sem do tmavého sklepu stúpil, ukázalo sa mi videní, tré muţi
v bílém rúše, mne bylo známé, ţe ten poslední cíl došel, tak mojí najmilejší prítelé, manţelko, synu, nevesto,
aj s malú vnučkú Bohu vás porúčam. Martin Bartoň.―
-.-.-.Loštický:
„R. 1848, v ten čas byli takoví knezi, kterí zákon jak politický tak aj svatý Boţí ... odstupovali. Byli
pomaďarčení, jak pán farár senický Tesák, hrubý tak, jak jeho kamarád sobotišťský Klsák a myjavský Šulc,
ináč Kajfáš nazvaný ... Tesák byl sudcem arcimaďarských rukú pri čítaní sentencií váţných a opatrných
muţú obyvatelú Martina Bartoňa a jeho milovaného kamaráda Svacíka, skušeného mistra mlynárskeho. Tí
byli tú katovskú rukú odevzdaní na šibenicu spolem, oba pro roznášení proklamácií. A ešte dva jágri (Pímert
a Kapitán) s nima, z Doliny jeden, a druhý byl od inád (z Moravy). Na dvakrát to robili. A kdyţ jim pán
Tesák čítal ortel, tedy ríkel: „vy muţové a buriči, krajiny uherské zrádcové, vy jdete proti zákonúm. Mysleli
ste si, ţe idete po ceste ruţové, ale sa vám učinila tá cesta tŕňová a samým bodlačím a hloţím zarostlá. Tedy
vy pohleďte na túto slávnu gardu našej vlasti a krajiny Uherskej. Ţádný takový prestupník nedostane
pardonu, nech je aj sedlák. Obsáhnúti povinen bude štranek na krk a šibenice dostane. – Vtedy ţidovstvo
bylo pri Maďaroch. – Martin Bartoň z Čáčova, a Svacík z Prítrţe rozen, byli zavesení na senických
Drahách.―
Loštický v ďalšom zázname uvádza, ţe aţ prišli domov dobrovoľníci: „bylo odpísané od našého pána farára
z Vrbovcú, aby tých obesených odtud vykopali, kterí byli na senických Drahách pochovaní, aby ich
pochovali do cintera. A to bylo a moseli byt. Leţali jedenatricet týdňú pod šibenicama. Potom dostali
odplatu, jak na Vrbovcách dereš. Tým Šimončičom to vojsko odplatilo ... Holický aj to zaznamenal, ţe sa
strojili vešať aj Martina Kukliša (ktorého Goláň spomína ako bohatého mlynára čáčovského, ktorý vraj
sudcom daroval svoje imanie), ale vraj „darmo dával a šústal i peníze a zas to vzal ... a potom ho pích do
chrbta, bár aj padel dole hubú, nic nedbal.―
-.-.-.Dr. Goláň, tamtieţ 178 – 179:
„Epilog prvého slovenského povstania, tejto revolúcie mladých, napísali svojou mladou krvou Vilko Šulek
(brat hlbockého kaplána) a Karol Holuby, ktorí v posledných dňoch októbrových zomreli na šibenici pri
Hlohovci ...― „ Nie sme vstave zaznamenať všetkých mučedníkov. „Hurbanista― to bola parola, ktorou bol
označený kaţdý obyvateľ podbradlanského kraja. Seničania na nich pluli, Sobotišťania si robili posmechy
z Vrbovčanov, ţe vraj im išli kňazi na mlatby. Skaličania im dávali rozličné mená, ubliţovali im ţidia ...
Pomenovanie „hurbanista―, ako nadávka, ostalo aj Hlbočanom. A bolo to najmä v katolíckych obciach počuť
ešte aj po 70 rokoch.―
-.-.-.Dr.J.M. Hurban: „Varta Slovanská― v Slov. pohl. 1847, 1857/I:
„My sme lapili v septembri veľa vrahou naších so zbraňou v ruke vo verejnom boji, a oni plakali sťa baby
pred nami, takţe sme im museli dať potešiteľov, pustiac ich, keď uţ škodiť nemohli – preč ! Ako ale
zachodili Maďari s našími ľuďmi ? Zlapali neozbrojených mlynárov, sedliakov, jágrou a povešali ich
v Senici. Bartoň, Svatík, Kapitán, Bémerth so zloţenými rukami ich ţeny a deti s plačom prosili katou
svojich o ţivot. Nie, Šubert, Konrád, Peťko, Buzinkay Ján a Pavel Brogyányi zatvorili svoje čierne duše a
obesili nevinných ľudí, ktorých hriechom bolo pridŕţanie sa Panovníka svojho a ţe boli v majetku príhlasov
daktorých, túto vernosť zvestujúcich. Bez zbrane v ruke, bez účasti zvláštnej na bojoch proti Košutovcom, uţ
pre samého srdca hnutie bola táto sirotina na šibenicu odsúdená !
To je vari bez príkladu v histórii, aby šľachetní, akým sa byť ukazovali Maďaróni národom – aby statočný
národ prostých bojovníkov proti sebe bojovavších, keď im zbrane lepiu, bol vešal a hrdúsil ! Čo by boli
Maďari povedali, keby prostých honvédov Comandanti cisárski boli dali naporad povešať ? A v Senici
obesili Konrádovci, Šubert, Peťko, Buzinkayovci pri fľaši vína, pri večeri skvostnej, sedliakov, mlynárov,
pokojných jágrov !
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Hodno je, aby zvedelo naše obecenstvo, ako tieto poturice gazdovali so slobodou, ktorú im bol čas do rúk
poloţil ! Pri ich súdoch panovala tá najväčšia sebavôľa a krveţíznivosť, takţe ani sa len forma právna
nezachovávala. Na príklad: Bartoň stál pod šibenicou a čakal prečítanie súdneho výroku. Brogyányi čítal,
Bartoň nevinný očúval. V tom ale pretrhnúc čítajúceho krvosudcu, ten poctivý odsúdenec preriekol: „Nie to,
nie je to pravda, to som nevyznal, k tomu som sa nikdy priznať nemohol !― Ale to nič neplatilo.
Keď potom ľudia dohovárali krvosudcom, ţe aký je to súd, keď vešajú ľudí pre veci, ku ktorým sa odsúdení
nikdy nepriznali, odvetili: ţe vraj sentencia sa pri Bartoňovi premenila ! Teda tak – sentencia sa po vynesení
premenila ? Pekní právníci, pekní sudcovia ! Oni sa nazdávali, ţe ţivot jednoho poctivého Slováka je ako 10
zlatkový verbálský ţidov proces, ktorého súdny výrok sa i zmenšiť i premeniť môţe. Ale, veď hej,
Konrádovcom a Šubertovi, Peťko a ostatným katom mohlo ísť vtedy len o to, aby boli vešaní poctiví
Slováci. Ale sláva ti večná, Šimonič generál, ţe si sa zjavil v týchto krajoch s mocou cisára spravedlivého !
Sláva Ti večná ! Bolo zaiste veľa kandidátov na ich šibenice v senických ţalároch i mimo nich. Náš Matička,
Paulíny, Ţák a môţeme povedať sto a sto iných učených a neučených, kňazov, sedliakov, mešťanov,
robotníkov – majú Šimoničovi čo ďakovať, ţe nepadli do rúk Konrádovcom a ich zlorádnej Compánie. –
Keď chceme počuť o barbarsve ľudskom, očujme velebného pána Beneša, farára habánskeho v Sobotišti,
ktorý odprevádzal Kapitána k šibeniciam. Ten videl, jako šibeniční sluhovia, keď nemohli veliké ţelezá na
nohách Kapitánových odkleniť, s kladivami ich odráţali, pri čom kosti nešťastného odsúdenca tak prašťali, a
on chudák zvíjal sa od bolesti a so zastisnutými zubami niesol útrapy smrti a bôle kladivom šerhovským
spôsobené...―
-.-.-.Loštický: „ A potom prišiel rozkaz šibenice robit na kaţdej dedine a v mestách. A len ho chytit a obesit, a to
kaţdého, který byl s Hurbanem ... Tedy sme prisahali pred páni sveta, pred komisári, ţe nejsme proti krajine
... A pán Peťko rovenský a Konrádovci tedy prišli a Šubert senický, gróf Nyáry, Šmerzing, pán Tesák knez.
Tesák opustil bibliu Páne. Aj ostatní páni mešťánkové: Velkomoţný pán Brunovský, Manák, Adamiš, Joţko
Kapsa a co jiných ostatních. To šecko išlo na Hlubočanú. A púvod šecek ze Senice zlí pochádzal po celej
Uherskej krajine...
Ale prišel pán Šimonič z Trnavy aţ po Hodonín, a potom zpátky na gardu Košutovu. Šimonič ostal leţat
v Senici od jasene do Martina aţ k Vánocám. Potom sa pobral s pomocú Boţú na hory do Jablonice. Aj lidé
z dedin išli za ním šance rozhadzovat. Tam ich ubili ... Jak sa garda brala od nás k Vrbovcám, kde sa kozí
nalakali, a odtud pán Manák donésel v pudle muníciu aj s druhýma ... to byla ta odplata za ich hríchy...―
-.-,.Medzitým, čo gardy a vojsko vyšetrovali obvinených a ničili ich majetky (ako v Hlbokom) a čo súdy súdili,
senickí páni vyviňovali na okolí silnú propagandu proti Hurbanovi, pri čom zneuţívali aj náboţenstvo.
Dr. J.M. Hurban: Ţivotopis Ľud. Štúra, sv. IV, 83:
„Spozorovaná bola na Slovensku čulá agitácia maďarská aj náboţenstvom. Ţidáci a košutisti, títo
najvýraznejší nepriatelia slobody slovenskej, v spojení so zemianstvom niţšej vrstvy a všetkými maďarónmi,
a v prvom rade neznabohovia a skazenci morální, ktorým odjakţiva o nič menej na svete nešlo neţ o
vierovyznanie alebo vôbec náboţenské presvedčenie, rozbehli sa po národe a huckali katolíkov na luteránov
a týchto na tamtých.
Akýsi Pettyko János z Rovenska, ktorý bol kedysi nastrčený hlbockej ev. cirkvi za dozorcu a vzpieral sa proti
novej voľbe celou svojou inšpektorskou autoritou, ktorý ale následkom toho potom bol zhodený
z inšpektorstva a zahorel ešte väčšou nenávisťou na „panslavizmus―, bol vtedy r. 1848-9 pri kaţdej vrtoche
maďarónskej - hral úlohu svoju tento maľovaný čertík panslavizmu. Nuţ a rok 1848, najmä ale povstanie
slovenské, nehorázneho strachu nahnali do kostí týchto patriotov.
Tento Pettyko János zašiel si do Šaštína, povestného pútnického mesta, a pred zhromaţdeným ľudom drţal
reč o tom, ako slovenskí povstalci sú luteráni a ako všade, kde prídu, katolícke kostoly váľajú, kláštory lúpia.
Mne môţete veriť, lebo ja som luterán, a Hurbana dobre znám, ale ja milujem katolíkov, leţ Hurban ich
morduje. Tak Pettyko skončil svoju šaštínsku reč. A tento istý Pettyko János na druhom mieste, v Sobotišti,
kde mal poslucháčov luteránov, rečnil zase o tom, ako Hurban prešiel na katolícku vieru a chce všetkých
luteránov pokatolíčtiť.―
-.-.-.Nepriatelia mu podkopávali pôdu aj na katolíckom pohraničí Moravy. Útočili na Hurbana pesničkou, ktorú
vydali v Brne a rozširovali ju po celej Morave. Pieseň vraj predávali na trhoch (ako na pr. v Holešove).
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V okolí Hostýna chceli vypáliť farára Slobodu na Rusave (švagra Hurbanovho), kde sa roznieslo, ţe je
s Hurbanom v spojení.
Niekde ľud uveril aj to, ţe Hurban je vlastne čert a má na čele roţky. Ţeny z Osuského, idúc cez Hlboké do
Senice, zastavovali sa pri kostole v Hlbokom a čakali, kým pôjde Hurban z kostola, aby sa presvedčili, či je
to pravda, ţe Hurban je čert.
-.-.-.Pieseň o Hurbanovi, ktorú rozširovali na Morave.
„Nová píseň o uherském Urbanu, knězi luteránském, kterak víru katolíckú slehčoval, svaté tupil a mnohé
katolícké křesťany zamordoval.
Ale Urban pohan křesťany verboval, tu víru pohanskou zlatem, stříbrem vţdycky všady vychvaloval.
On nutil křesťany, aby se klaňali jeho šikovnosti a zlatu hojnosti.
Našli sa tisíce, kteří se přidali a tomu pohanu za jeho mamonu bezboţnost konali.
Tak si to povaţme, kdyţ lid mordovali, tú víru pohanskou skrz ruku tyranskou schvalovali.
Mnohý se jim podal, ţe lidi mordoval a dobrý katolík pro Jeţiše Krista ţivot obětoval.
Ve vesnici, v městečku chtěl chrám Páně sbořit a víru křesťanskou v tom krásném oudolí načisto vyhubit.
Okolo Myjavy štyři sta zabili, co pro víru Krista, věřte dozaista, poddat se nechtěli.
Jaké ţalostivé , smutné podívaní, kdyţ jedni pálili, druzí malé děti všechno mordovali.
Kdyţ na Starej Turej pohanští zbojníci město obstoupili, by se jim poddalo, šturmem hnali všeci.
To křesťanské město podať se nechtělo, proto od pohanú tu tak smutnou dobu vypáleno bylo.
Předně hned města pohani vrazili, otce duchovního i s jeho kaplánem trápili, mučili.
Musíte tu chvíli na místě umříti, nechceteli Krista a svaté světice tu chvíli zapříti.―
-.-.-.Slovenské pohľady, r. 1903, str. 178:
Slovenská pesnička z r. 1848 ( z Turca):
Mám ja pierce z havrana,
Boh nech ţiví Hurbana !
V Hurbanovej hore červená zástava,
bude na nej viseť Košutova hlava.
Košute, Košute, čo nás tak verbuješ,
malú krajinu máš, či nás prezimuješ ?―
Druhá a tretia fáza slovenského povstania.
I zimného ťaţenia na severnom a strednom Slovensku, ba aţ po Košice a Prešov, zúčastnili sa slovenskí
dobrovoľníci z okolia Brezovej a Myjavy, počtom do 800 chlapov. Niet o tom správy, ţeby tu boli aj
Hlbočania.
Na západnom Slovensku, v okolí Senice, Skalice, Myjavy ostal organizovať domobranu Janeček s Abaffym a
Štefanovičom. Asi 500 muţov odišlo s vojskami generála Šimuniča obliehať pevnosť Leopoldov. Potom išli
ku Komárnu. Medzitým pustili na slobodu členov náhlého súdu v Senici. Senické gardy a ţidia čakali na
príleţitosť pomstiť sa.
-.-.-.-
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V treťom období povstania chcel Hurban postaviť do boja po boku cisárskych aţ 20,000 muţov, ako
slovenské národné vojsko. Za nového veliteľa určila vláda na ţelanie národnej rady baróna Lewartovského.
Slov. dobrovoľníci dostali rovnošatu.
10. mája prišli do Skalice Francisciho oddiely od Komárna. V Skalici ich maďaróni častovali raubírmi,
kmínmi, trhanmi, ba aj kacírmi.
V dôsledku reorganizácie mnohí dobrovoľníci sa vrátili domov.
V máji dal Lewartowský znova uväzniť všetkých členov senického súdu, a od tej doby ostalo mestečko pod
dozorom.
Vtedy vykopali na rozkaz Lewartowského spráchnivelé kosti slov. dobrovoľníkov a to v prítomnosti slov.
dobrovoľníkov.
V polovici júna dal do väzby aj Klszáka a Koronthályho.
-.-.-.Viedenská vláda nechcela robiť ústupky Slovákom. Povolala si na pomoc Rusov. – No jednako koncom júna
dostali povolenie organizovať národné vojsko. Hurban sa vrátil a navštívil svoj kraj. Celý mesiac jún a časť
augusta vyuţila slov. národná rada na agitáciu. 2. júla navštívil Hurban so Štúrom Senicu. Vítali ich vraj
s hudbou a spevom, volali im na slávu, ale neprihlásil sa ani jeden dobrovoľník. Taká bola Senica.
13. júna 1849 prišiel do Modry Ľudovít Štúr aj so svojim adjutantom Fraňom Horníkom, a odišiel 16. júna.
Bol tu potom pravdepodobne ešte raz v júni. Priateľ Štúrov J. Jaromír Maier, subrektor modr. gymnázia, si
do svojho kalendára poznačil, ţe 29. júna odišiel Štúr z Modry do Nitr. stolice vraj verbovať Slovákov.
Nábor dobrovoľníkov bol aj v Hlbokom.
Keď maďaróni videli, ţe viedenská vláda bola stále nerozhodná v splnení poţiadaviek Slovákov, dovoľovali
si zase prejavovať odpor, ba úradníci začali trestať aj najmenšie priestupky ľudu. Oznamy boli často
nezrozumiteľné, takţe ľud nevedel, čo má robiť.
Prípad v Hlbokom. Roľník Ján Sedláček, ktorý postavil dvoch synov do zbrane, nechcel 9. júna na trhu
v Senici prijať uhorské pokladničné poukázky, lebo Forgáchovo nariadenie o veci bolo publikované
v Hlbokom neskoro, aţ 18. júla. A napriek tomu posúdil ho Apponyi na 50 zlatých pokuty, ktoré musel
Kálmánovi (slúţnemu) zloţiť a počuť jeho výklady o vernosti Hlbokého k Hurbanovi: „Počkajte, my vás
naučíme poslúchať, vy huncúti ! Teraz nie sme zemskí páni, ale císarskí páni, a císar vám uţ naloţí, vy
uličníci, čo ste tiahli proti nám.
-.-.-.Oduševnenie slovenského obyvateľstva a dobrovoľníkov klesalo. Koncom júla vrátili sa z bratislavského
väzenia aj členovia krvavého súdu senického, a to úplne ospravedlnení, lebo vraj ich priestupok bol len
v tom, ţe dali obesiť jednoho dobrovoľníka, ktorý sa dopustil zboja.
Ďalšie tresty, pokuty a represálie
Niektoré obce, aj H l b o k é, chceli sa vyporiadať s vrchnosťami ohľadom hôr, robôt a nájomného.
V auguste Hlboké a Vrbovce pýtali si od vlády podpory za škody utrpené v čase povstania, keď bolo
obyvateľstvo trestané pokutami za porúbané drevo, výčap vína, ba často boli trestaní aj bitím a väznením,
platením desiatok a násilným naháňaním do roboty.
Dňa 13. aug. zasiahli Rusi pri Világoši, kde Maďari kapitulovali. Slovenskí dobrovoľníci uţ mohli zasiahnuť
len v poslednom období vojny.
Začiatkom septembra hotovili sa deputácie do Viedne. Medzi nimi aj Hlboké bolo v deputácii zastúpené.
Dokonca vraj aj traja Seničania organizovali deputácie do Viedne, no richtár odmietol dať na ţiadosť obecnú
pečiatku. – Deputácie boli bez výsledku.
-.-.Senickí páni a nitrianski páni dovolili si trestať obyvateľstvo znova. Škody na pánskych lúkach trestali bez
ohľadu. Kto nechcel platiť, bol vláčený po temniciach a neboli zriedkavé prípady aj bitia palicami. – Hlbockí
sedliaci mali za vyplatenie (a či snáď vypasenie) panskej lúky zaplatiť 900 zlatých.
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Taktika maďarónov a úradov bola nanútiť obciam za richtárov nenávidených ľudí, oddaných maďarónskej
strane. – Okresný komisár vymenoval za predstaveného obce maďaróna. Nastal odboj proti úradom. Keď sa
vrátili dobrovoľníci, na ich radu zhodili obecnú vrchnosť a vyvolili si inú.
Hurbanova novoročná úvaha r. 1850 (v liste písanom na Rusavu 4. jan.) bola pesimistická: „A my Slováci
máme za naše práce – a za našu vernosť, za naše obete – nuţ, čo máme ? Ani to neviem pomenovať, čo za to
všetko máme. Hanák by to povedal, ţe máme za to ....no. Hanákovi sa odpustí, mne by si to neodpustil ... ,
ale item je tak: máme za to ...no, kakramente, nechce to von ...―
-.-.Dr. J.M. Hurban: Ţivotopis Ľ. Štúra, IV, 53:
„...ţivili ma a ţivia dosiaľ rozpomienky (po 38 rokoch) na ten rozvoj ducha ideálny. Národu nášmu zastrela
noc prítomnosti mnohý krásny deň prvého prebúdzania sa jeho k povedomosti národnej, prvého
oduševnelého boja po tisícročnom spánku netečnosti a neuvedomelosti, ale spomienky jeho nechţe vo
veľkom vzdorujú osudu, kým sa v Slovanstve tieţ vo veľkom rozední ... A veď po 38 rokoch – uţ sa náleţito
začalo rozodnievať !―
„Chvála Bohu, uţ je oje nebeského voza nad Sobotišťom, hovoria naší H l b o č a n i a, ponocujúci na
lúkach, a berú kosy do rúk, aby sa s chuťou oddali do kosby bujnej trávy, vyrastenej v susedstve boru, tichou
hudbou hôrnou ráno zvestujúceho. – Súhvezdie ono ligotavé je im znakom, aby ich prvý zásvit červenajúcich
sa bodov na východnom nebi nenašiel pod dubom alebo v seníku čakajúcich na tú chvílenku, o ktorej Janko
Kráľ zaspieval, ţe: „za rána, za rosy, najlepšie sa kosí ...―
Keď je Hlbočanovi voz s ojom obrátený k Sobotišťu, vtedy mu je uţ koniec spánku, bo o chvíľu uţ začne
obledať jagostná skvelosť jeho hviezd a ţiara sa začne rozlievať po omládnutých nebesiach. R o z o d n –i e
v a s a !―
-.-.-.Ako sa Hurban vrátil do H l b o k é h o ?
Dr. Albert Praţák: Vajanského studentská léta, str. 9:
„Tak se stalo, ţe Hurbanovi bylo slibováno jen místo okresního náčelníka nebo soudce a ţe ani ten slib nebyl
splněn. Ba nepřízeň vládních činitelú na Slovensku vúči Hurbanovi se potud stupňovala, ţe Hurban se
nemohl dostati ani na svou faru a ţe byl docela osočován jako pansláv a komunista. Vídeňští činitelé síce
dosadili jej do Hlubokého a věnovali mu i nadále dúvěru, ale k poradám o novém zřízení Slovenska ho
nepřibrali...
Hurban byl uveden ve svou faru a úrad slávnostně 4. listopadu 1850 komisarem Nándorym. Hlubočtí šuhajci
vyjeli mu naproti v národních krojích a na vranících. Fara byla vydrancována. Hurban si postěţoval i se svou
ţenou i ve Vídni Kollárovi, jak vysvítá z Kollárova dopisu Míně: „Die Hurbans erzahlten mir schreckliche
Sachen, wie man mit ihren Habseeligkeiten umging. Alle Bücher, Papiere, Kleider wurden zerrissen. Alle
Möbeln zertrümmert. So was fürchte ich zwar bei uns nicht, wenigstens hätte ich es nicht verdient, aber es ist
doch gut auf alle gefasst zu sein ...― (Hurbanovci rozprávali hrozné veci, ako prišli o všetko. Knihy, papiere,
šatstvo im roztrhali a nábytok rozmlátili ...)
V Hurbanovskom archíve v Martine (v Slov. nár. múzeu) je obecné svedectvo obce Hlboké, v ktorom sa
svedčí, ţe Hurban prišiel o všetok svoj majetok hnuteľný a ţe od mája 1848 do mája 1850 nemal nijakého
dôchodku. Na svedectve sú podpísaní: richtár J a n š á k, starší Jura Válka, Pavel Šajánek, Pavel Tomáš,
Pavel Jurča, Štefan Sedláček.
-.-.Len čo sa Hurban vrátil do hlbockej fary (asi v máji 1850) brezovský farár Hroš 21. mája zaznamenáva: „ ţe
ten den byl od Forgáče ustanoven do Hlubokého o odebíraní počtú od Mošteňana―, čo mu vraj nemilo padlo,
a to tým viac, ţe tam boli prítomní katolíci. – Hurbana obţalovali, menovite istý Paltauf, poštový expedient z
N. Mesta, ţe „je komunista, zbojník, vraţedník―. Vydali vo Viedni pamflet: „Umtriebe Hurbans et
Companie―, „Herr Hurban et Companie wollen sich reinigen― (Slov. pohľady, 1850). Hoci „s veľkou
dengľavosťou a šetrnosťou― ţandári hledali u neho zbrane ... vraj je komunista. Maďaróni povolali proti
nemu na pomoc i brezovských ţidov, aby od neho vymáhali poţiadavky z tých čias, keď tam boli
dobrovoľníci.
(Viď aj Ţivotopis Ľ. Štúra, IV. str. 58)
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-.-.Dr. Sam. Št. Osuský: Filozofia Štúrovcov II/19:
„Po Hurbanovom odchode z Hlbokého a po jeho vyzdvihnutí z úradu, hlbocký zbor od 4. augusta 1848
spravoval farár Juraj Mošteňan. Revolúcia sa skončila 21. nov. 1849, ale Hurban svoju kňazskú stanicu
zaujať nemohol. Je pravda, tí, ktorí ho z úradu vyzdvihli, boli v revolúcii porazení, dištriktuálne a generálne
predstavenstvá boli odstránené, spolitizovaná autonómia bola vyzdvihnutá a na čelo preddunajského dištriktu
dostal sa na biskupský úrad náš J. Chalupka, ale Hurban aţ 11. mája 1850, aj to na zakročenie krajinského
komisára baróna Geiringera, bol znova do úradu uvedený ..., avšak potom na základe Paltaufovej ţaloby bol
opäť suspendovaný. Konečne na list samého kráľa Františka Jozefa I. bol 4. novembra 1850 zas do úradu
uvedený a rehabilitovaný. Mošteňan musel z fary konečne vystúpiť a prepustiť ju Hurbanovi.― – Tento spor
Hurbanov mal ráz všenárodný, veď tu boli vlastne obţalovaní aj všetci dobrovoľníci, účastníci povstania.
Spor sa skončil úplným víťazstvom Hurbana. Materiál, ktorý vyšetrujúca komisia v kraji zobrala, vyznel
skvelým svedectvom pre neho. A tak teda 4. nov. 1850 uviedli ho s veľkou slávou do fary.― – V Hurbanovom
archíve v Martine je prosba obce Hlubocké o odstránení Mošteňana, dat. 30. srpna 1850.
Loštický:
„Léta Páne 1848 po mnohých promenách a nepokojoch lidu, náš pán farár Hurban dvojctihodný a
vysoceučený muţ a milovník národa, kdeţ po vyjítí od nás byli odsúdený od svetských pánú od Petky
Adama (?) a Kovárovcú a Šuberta ...―
„Tak nám dali za farára Mošteňana knaza. Byl u nás do toho času, aţ prišli dnové vyplnení ... Tedy aj pán
kaplán Semiján byli u nás.―
„Prišli vyhadzovat pána Hurbana z fáre. Prišel pán Veľkomoţný Nándory a pri tom mnohí ze Senice. Ale to
nemohlo byt ... Cirkev stála pri nich (Hurbanovi).―
„Byli ve fári tré: Mošteňan, Hurban a Semiján. Kaţdý v jednej izbe. Ale moseli Mošteňan vyjít preč. A
potom býval na obecním domě a potom u Filípkú Chovancú za dlúhy čas. A potom sa odebral ...―
(Pán senior Adamiš mi bol povedal, ţe vraj Hurban ho dal z fary vyhádzať).
-.-.Hurban bol aj naďalej pod policajným dozorom. V Hurbanovskom archíve v Martine je prípis slúţneho
Kálmána z 4. nov. 1852, kde ho tento ţiada, aby sa hlásil u komisára.
-.-.No predsa len začal sa aj v Senici prejavovať národný ţivot. V Senici bola 17. februára 1851 usporiadaná
národná zábava. V ten čas ţiadali pre Senicu reálku, aby sa vraj jej mešťania vymotali z osídiel maďarónstva.
-.-.Hoci sa Hurban sklamal, predsa len povaţoval panovníka Franca Jozefa I. za najvyššiu vrchnosť, a keď bol
13. augusta 1852 císar v Trnave, vítalo ho bandérium z Myjavy, Brezovej, Vrboviec, aj z Hlbokého.
-.-.Okrem S. Štefanoviča (revoluč. kap.) kritizoval Hurbana aj Dr. J. Smetanay (v Sborníku časových úvah, č.
11, 1896, Praha): „Hurban, Štúrov vrstovník vo všeličom mu odporoval a vyviňoval činnosť hrdinu a vojska,
ale – s nezdarom, pretoţe „vraj ľud bol povoľným nástrojom zemanov―. Od mladého luteránskeho kňaza
nikto predsa nečakal štátníckosť ani vojenskosť... Nebolo vhodných ľudí. Keby sa bol vyskytol politický
vodca, horné Uhry by vtedy hrali úlohu rozhodujúcu. Takto za Bloudkovho dozoru, ktorý všetky Hurbanove
a Štúrove činy maril a paralyzoval, nemohlo byt úspechu, a oduševnenie pomaly haslo ...― To je, zdá sa
kritika prísna a neuváţená a len čiastočne a len v niečom pravdivá.
Dodatky ku pravotám a ţalárovaniu dr. J.M. Hurbana
Prvý raz bol vo väzení vo Vacove od 6. dec. 1869 do 11. mája 1870. Cisár mu omilostením skrátil väzbu o 25
dní.
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Hlbočania dbali a starali sa o jeho rodinu a nedali sa poštvať k voľbe nového farára. Uspokojili sa občasnou
administráciou fary, ktorú vykonávali Hurbanovi priatelia: Čobrda, Trokan, Škripeň.
Národnie noviny r. 1870, 22. mája ( č. 30):
„ ... Dopis z Hlbokého 11. mája 1870 ...: Ináče Hlboké samo o sebe nie je veľmi zaujímavé, čo sa jeho polohy
a vnútorných trotoárov týka ... Ale zaujímavé je predsa, lebo za články v novinách nám zapreli do Vacova
nášho dôstojného pána Dr. Hurbana. – Jako to asi tam v tom Hlbokom vypadá s cirkvou a osamelou rodinou
Hurbanovou ? Nezabudli sme na nášho otca a pastiera duchovného, tak ako naňho nezabudli jeho ctitelia po
celom našom Slovensku. Poslali sme mu z Hlbokého – k čomu sa aj značný počet senických mešťanov
pridalo – novoročný dar s prípisom vďaky, úcty a oddanosti, načo on vo svojej odpovedi na spôsob apoštola
vrelými slovami ďakuje a cirkev svoju i v ţalári vo svojom srdci nosí ...―
„Cirkev naša je administrovaná ochotne pochvalne dvojctihodnými kaplánmi Pánom P. Čobrdom, kaplánom
Moravsko – Lieskovským, pánom Alexandrom Trokanom, kaplánom Kostolanským a pánom J. Škripeňom,
kaplánom Oravského seniorátu, všetko vernými a pravými hlásateľmi slova Boţího.―
„Nepriatelia začali jednotlivcom do hlavy vbíjať : „Ten váš Hurban, uţ ho nikdy neuvidíte !― Oni len na
príleţitosť čakali dostať ho do svojich rúk. „Uţ sa na Hurbana nedrţte, ale voľte si nového farára !― Ale ľud
nedbal na tie tláchaniny.―
„No z toho si môţete i ten trapný a smutný stav rodiny Hurbanovej, jeho manţelky a dietok, predstaviť. Ich
osamelosť sa im niekoľko znesiteľnejšou, keď počuli ţe sa s ním v ţalári ľudsky zaobchodí. – Jeho návrat
k nám ešte nevieme kedy sa stane. Chceme ho čestne privítať, aj okolie, pri čom počuť, ţe Brezová nechce
zaostať.―
-.-.Hurban si na pamiatku svojho väznenia nechal narásť bradu, ačkoľvek sa predtým holieval.
Z národného hlásnika, r. 1869, str. 359:
„Dr. J.M. H u r b a n, ktorý ako známo z 10. č. Národného hlásnika odsúdený je peštianskym porotným
súdom na 6 mesiacov väzenia a 200 zlatých peňaţnej pokuty, dňa 22. novembra rozlúčil sa veľmi
prenikavým spôsobom so svojou cirkvou v Hlubokom. Starí i mladí všetko sa lúčiac s ním so slzami
v očiach, vyprevadili ho a ţiadali veľmi snaţne, aby im dával zvesť o sebe, ako sa mu vodí.―
„Na svojej ceste do Pešti zastavil sa v Prešporku u svojho výtečného obráncu dr. M. Mudroňa, s ktorým mal
ďalej putovať. Tu sa mu zase predstavila slovenská i srbská študujúca mládeţ a vyprevadila ho aţ na
ţelezničnú stanicu, kde sa s ním rozlúčila, prajúc mu z hlbokopohnutého srdca šťastlivú cestu a vyvolávala
mu na slávu.―
„Na deň Mikuláša, dňa 6. decembra nastúpil v štátnom väzení vo Vacove prisúdený trest, kde ešte 3.
decembra zloţil peňaţnú pokutu do rúk predsedy porotného súdu.―
„Teraz uţ sedí vo Vacove trpezlivo a v dúvere na Boha nesúc navštívenie toto.―
„Akby ho kto navštíviť chcel, môţe, a síce od 8. do 12. hodiny predpoludním, a od 2. do 5. hodiny
popoludní, keď sa u direktora Pavla Czobola ohlásí. Aj listy sa mu môţu posielať, ale na adresu po jeho
mene nech sa napíše: p o l i t i c k ý v ä z e ň.―
„Poneváč ale národu svojmu verní Slováci a ctitelia dr. Hurbana nijako dopustiť nechcú a nemôţu, aby on
sám niesol všecku ťarchu tohoto velikého navštívenia, uzavreli mu ju aspoň v ohľade peňaţnej pokuty
peniazmi obľahčiť, a zaviedli tým cieľom zbierku, na ktorej sa zúčastňujú všetci Slováci dľa svojej moţnosti.
I nám uţ došli niektoré zbierky, a i napotom vďačne prijímať budeme a oddáme ich s menovitým zoznamom
tomu, pre ktorého sú určené: nášmu drahému Hurbanovi !―
„Toto je to, čo sme si za povinnosť drţali oznámiť nášmu ct. obecenstvu o osude dr. Hurbana, ktorý osud ho
potkal len pre jeho vrelú a nekonečnú lásku ku svojmu slovenskému národu ! Tomu národu, za ktorého blaho
a dobrobyt uţ vyše štvrtstoletia muţne, neohroţene a svedomito pracuje.―
„Pán Boh nech je s ním i s nami vţdy a všade.―
-.-.Loštický vo svojej kronike:

112

113
„V Hlubockej cirkvi sa stalo, co nikdy nebylo v ní od zaloţení, sme nepočuli sme od naších starých otcú, co
je ve včilajší dobe ..., náš pán farár dvojictihodný mosel od nás odejít do vezení pro slovo a pro národ
slovenský, velmi utlačený. – Hurban bol citovaný do Peštu, do mesta královského, od urízení rady vyšší
krajiny Uherské a súdu jeho veličenstva Jeho Jasnosti královské. – Odebral se a lúčil se s nami, se svú cirkví,
a poručil nám na své místo administrátora Pavla Čobrdu, syna nášho, spolubrata. A tak lúčil sa s nama jak
Kristus Pán ... od tej chvíle neuzríte mne aţ se shledáme ...― A zanechal tu všeckuţ čeled a svú milú
manţelku, a odebral se v první nedelu adventní, 28. novembra 1869._
„Léta Pána 1870, kdyţ byl Hurban ve vezení, odebral se od nás 6. apríla pán kaplán Trokan, který u nás
vykonával sluţby Boţí od nového roku verne a spravedlive místo Hurbana ... ale 24. apríla v nedeli byli u nás
pri konfirmácii malých dítek dvojictihodný pán kaplán Trokan, ku svatej večery Páne povolaný, nebo on jich
védel a jich pripravil velice pekným spusobem a slovem Boţím vyexamenované byli a spoveď prijali ...―
„Dňa 14. mája 1870 prišli náš dústojný dvojictihodný pán farár Hurban z áreštu. Byli propustený z Vacova
na rozkaz Franca Jozefa císare a krála. Odpustil mu 25 dní, a tak sa on navrátil do lúna své cirkve ...―
-.-.Druhý raz bol Hurban uväznený 20. apríla 1876 v Senici.
Loštický:
„Odsúdili pána farára Hurbana v Senici. Súdili ho svetskí páni na deň Lva pápeţe. Odsúdili ho na štvrt roka
a pri tom ešte stovku. Súdila ho vrchnost královská v tom dome, kde jest obsazena Sedria, na barónovom
hrade. Jeden Berenči naňho vyloţil súd, ţe zastáva svúj národ slovenský aţ do poslednej kvapky krve jeho,
pokud v nem bude ...―
„Léta Páne 1876, 19. marca, nám oznámili Pán Hurban na deň Sv. Jozefa, na jejich meno, ţe mjeli jít do
áreštu, ale zas odvolali odejíti svoje ...―
„Léta Páne 1876, dňa 20. apríla, náš pán farár Hurban šli do áreštu do Senice, jiţ po druhý krát. Nemohel sa
z toho ţáden vymluvit, ani fiškáli nemohli pomoci ... a tak tam hlubocký knez trpí ...―
-.-.Loštický:
„Léta Páne 1876, dňa 19. júliusa, prišel náš pán farár z áreštu z mesta Senice, kde vytrpel s pomocí Boţí13
týdňu rovno a na jeden deň .. . Tak trpel, jak Sv. Pavel v Ríme trpel ... A tak nepodlúho zvolil výbor, aby
zastával cirkev, a dohledačú jak na dítky, tak na šecko, jedenást.―
Tretí raz mal byť Hurban súdený r. 1888, no smrť ho od súdu a väzenia vyslobodila.
Z knihy Jozefa Škultétyho: Pamiatka Dr. Jozefa M. Hurbana, 1888:
„Posledná pravota dr. Jozefa M. Hurbana.“
Nechať se zastydí z předěsení zřejmě všickni
nepřátelé mojí; nechať jsou zpět obrácení a rychle
zahanbení. – Ţalm VI, 11.
Pravý příběh veci je tento: Anna Ţáčka bola vydatá najprv za Jánom Ţákom, z ktorého manţelstva mala syna
Pavla a dcéru Kristínu. Prvý jej manţel umrel r. 1876. Vydala sa znova za Pavla Ţáka. Svojho jediného syna
Pavla nereklamovala, a preto bol odobraný za vojaka. – S druhým manţelom nemala dobrý ţivot; r. 1885 ju
zanechal. – Nemajúc pri svojom hospodárstve muţskej sily, išla r. 1885 k notárovi Luţovi, aby
vyprostredkoval prepustenie jej syna – vojaka k poľným prácam. Notár ju poslal k farárovi Hurbanovi pre
rodinný výkaz.
Anna Ţáčka bez bliţšieho udania ţiadala rodinný výkaz po svojom prvom manţelovi Jánovi. Poneváč to
nebolo v čas reklamačný; ba vedel, ţe Pavel Ţák bol uţ odobraný k vojsku. Hurban predpokladal, ţe ţiadaný
výťah bude upotrebený k majetkovej záleţitosti, a preto obmedzil sa v ňom na dáta rodiny Jána Ţáka sa
týkajúce, a nový vydaj Anny Ţáčky nepripomenul.
Takto vyhotovený rodinný výkaz Hurban opatril p r e d p í s a n ý m
zaplatení taxy, do rúk Anny Ţáčky.

k o l k o m (štemplom) a vydal, po

Notár pripojil tento rodinný výkaz k prosbe, ktorú menom Anny Ţáčky podal cieľom prepustenia Pavla Ţáka
z vojenskej sluţby. Pravda, Hurban sa o tom dozvedel aţ pri trestnom vyšetrovaní.
Pavel Ţák bol dočasne prepustený.
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Anna Ţáčka a jej syn boli presvedčení, ţe Pavla Ţáka prepustili len k poľným prácam, a preto im ani
nenapadlo roku 1886 opätne ho reklamovať. No predstavenstvo obce podalo opäť prosbu, ku ktorej zas bol
priloţený tento rodinný výkaz, s tým dodatkom, v rodine Jána Ţáka nestalo sa druhej premeny, krom tej, ţe
dcéra Kristína sa vydala. Keď tento dodatok písal, Hurban ešte ani vtedy nevedel, ţe jeho výkaz bol vo
vojenskej záleţitosti upotrebený.
V tomto štádiu dostali sa Ţáčkine písma do rúk senického slúţneho Tótha. Tento hneď vyzval Hurbana, aby
podal úradné osvedčenie. Hurban poslal slovenské osvedčenie, s tým, ţe on pre Annu Ţáčku k cieľom
vojenským nevydal ţiadneho rodinného výkazu, aby ani nemohol vydať, keď mal úradnú známosť, ţe Anna
Ţáčka sa vydala znova, a tak jej syn Pavel nemá na osvobodenie od vojančiny právneho nároku, - nemohol
vydať konečne aj preto, lebo Pavel Ţák jeho vedomím nereklamoval a bol k vojsku odobraný. Udával pod
jedným, ţe on síce vydal r. 1885 rodinný výkaz Jána Ţáka, ale nie k vojenským, leţ k majetkovým cieľom,
čo dosvedčuje i tá okolnosť, ţe výkaz tento patričným kolkom zaopatril, kdeţto matrikulárne výťahy vţdy
k cieľom vojenským nepodliehajú kolkovému poplatku. A tak výkaz ním vydaný len zlomyselným spôsobom
– avšak bez jeho privolenia a vedomia – musel byť upotrebený k cieľom vojenským.
Senický slúţny, s tým odôvodnením, ţe jeho úrad vybavuje len v štátnej reči podané prosby, odvrhol toto
slovenské osvedčenie Hurbanovo. Hurban sa proti tomuto výnosu odvolal, na základe národnostného zákona,
k vyššej vrchnosti, no nedostal odpovede.
Medzitým umrel notár Luţa i richtár Martin Ţák. Prispením slúţneho Tótha stal sa v Hlbokom notárom
Šaško Gyula a richtárom Pavel Kovár ml. Títo noví úradníci obecní – ako Anna Ţáčka udáva – nahovárali
Ţáčku, aby i tretí raz podala prosbu. K tejto tretej prosbe – teda uţ po Hurbanovom osvedčení, ktoré slúţny
veru prečítal si – bolo pripojené maďarské osvedčenie, notárom Šaškom vlastnoručne písané a podpísané,
ako aj Pavlom Kovárom ml., a obecnou pečaťou potvrdené, toho obsahu, ţe Anna Ţáčka je vdovou.
Vojenská komisia v Senici, v ktorej ako úradné orgány zasedali i slúţny Tóth, i richtár Kovár, ktorí vydali
falošné svedectvo, - i teraz prijala prosbu.
Slúţny Tóth teraz nanovo odovzdal písma trestnému súdu. Rozumie sa, teraz uţ mohli byť predmetom
trestného pokračovania, lebo bolo pri nich falošné osvedčenie o vdovstve Ţáčkinom. A Hurban pri
vyšetrovaní zvedel, ţe to osvedčenie nosí i jeho podpis. A to potrebovali.
Ako prišiel Hurbanov podpis na toto osvedčenie ?
Dňa 20. mája v Senici pred vyšetrujúcim sudcom Hurban zoznal, ţe otázny rodinný výkaz vyhotovil a
pozdejšie opatril dodatkom o vydaji dcéry. No nevydal ho k cieľom vojenským, ako to prilepené kolky
dokazujú. Vydal ho k cieľom majetkovým, a tak správne, lebo sú v ňom vyznačené všetky dáta, týkajúce sa
rodiny Jána Ţáka. Druhého manţela Anny Ţáčky nevtiahol preto, lebo výkaz k cieľom vojenským od neho
ţiadaný nebol, a tento druhý manţel i tak nepatrí do rodiny Jána Ţáka. Ostatne ani vo výkaze, ani v dodatku
netvrdí sa, ţeby Anna Ţáčka bola vdovou, a tak nestojí, ţeby ona dľa tohoto výkazu musela byť povaţovaná
za vdovu. „Proti takému zakĺčovaniu – hovoril Hurban – vyčítať z môjho výkazu – musím sa ohradiť, lebo
poznámková rubrika Anny Ţáčky v mojom výkaze nie je vypísaná, a tak patričná vrchnosť nemohla vyčítať
z mojho výkazu vdovský stav Anny Ţáčky. V týchto okolnostiach mala vrchnosť, ešte pred povolením
ţiadaného prepustenia, mňa úradne uvedomiť, ţe môj výťah je upotrebený k vojenským cieľom, ţe teda
k takej veci je neúplný. Na takéto upozornenie istotne bol by som doplnil rodinný výkaz dľa ministerskej
úpravy a v poznámkovej rubrike Anny Ţáčky doloţil, ţe sa vydala za Pavla Ţáka. O takomto upotrebení som
sa dozvedel aţ vtedy, keď slúţny ţiadal odo mňa úradné osvedčenie. Mojou vinou teda nie je, jestli patričná
vrchnosť povaţovala Annu Ţáčku za vdovu. Za výkaz Anna Ţáčka zaplatila predpísanú taksu.―
Tu sudca predloţil Hurbanovi maďarské osvedčenie, v ktorom notár Šaško a richtár Kovár udávajú, ţe Anna
Ţáčka je vdovou. Na osvedčení je podpísaný i Hurban.
Nad obsahom osvedčenia zarazený Hurban hovoril:
„Pravda je, osvedčenie nosí i môj podpis, no obsah nie je pravdivý, lebo, ako som uţ udal. Anna Ţáčka nie je
vdovou. Pri podpísaní tohoto osvedčenia bol som zlomyselne zavedený. Notár Šaško poslal mi v čas
tohoročného nováčenia (?) po obecnom sluhovi asi osem listín na podpísanie, s tým odkazom, ţe je to veľmi
náhlo a musí sa ešte v ten deň predloţiť sluţnosvskému úradu. Ja bona fide hneď som podpísal predloţené
listiny a odovzdal obecnému sluhovi.
Obsah listín som neskúmal, lebo bol by som musel prísť i na Ţáčkinu listinu, bol by som sa spamätal, ţe pre
Ţáčkin výkaz slúţny uţ ťahal ma na zodpovednosť. Uznávam síce, ţe pri podpise tohoto osvedčenia nebol
som dosť opatrný, no nemohol som ani zďaleka predpokladať, ţeby obec podpisom notárovým a richtárovým
s obecnou pečaťou mohla dosvedčovať falošné dáta. A preto necítim sa ani tu vinným. Zodpovednosť za
falošné osvedčenie, ako cudzí akt a fakt, od seba odvrhujem.―
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Všetko to osnoval slúţny Tóth a notár Šaško a richtár Kovár boli toho len nástrojmi. Súdne uzavretie (č.
254/1888) ktorým dr. J.M. Hurban po prevedenom vyšetrovaní bol daný pre zločin padelania verejných listín
pod obţalobu, chceli doručiť uţ skonávajúcemu dňa 19. februára, no jeho stráţny anjel, pani Hurbanová,
nedovolila vyrušiť ho zo spánku.
Ale ţe slúţnemu Tóthovi šla po ruke i královská súdna stolica v Nitre, vidno z jej spomenutého uzavretia,
ktorým proti Júliusovi Šaškovi a Pavlovi Kovárovi, ako pôvodcom toho falošného osvedčenia, zastavila
trestné pokračovanie. Dôvod: Jich jednanie nebolo zúmyselné, ale len z neopatrnosti pošlé.―
-.-.-

Svadobné obyčaje v Hlbokom v Nitriansku
Podáva Pavel S e k e r k a
„No čo, kmotrička, bude z toho mojho krstného a Vašej Anky pár ?― „Kmotrička moja, na vašu otázku
odpovedám s Písmom svätým: Kdo hledá, nalezne, tomu bude otevríno.―
Takýto rozhovor viedla kmotra Belanka s kmotrom Ţákom. Bol to rozhovor váţny a dôleţitý, lebo veď išlo o
budúcnosť dvoch mladých ľudí, Janka Bartoňa a Anky Ţákovej.
Janko a Anka boli síce uţ dávno uzrozumení. Avšak od tých čias uţ pár rokov prešlo, čo Janko prvý raz hodil
okom po Aničke. Bolo to pri muzike, šuhajci v izbe vnútri rokovali, aký tanec majú muzikanti zahrať.
Dievčence za ten čas stáli vo dverách a trpezlive čakali, kým sa mládenci rozhodnú. Rozhodli sa na ten
„slovenský―.
Spustili muzikanti, poskočili mládenci zatlieskajúc rukami a mihnúc okom v tú stranu, kde dievčence stáli,
privolávajúc si jedenkaţdý svoju vyvolenú.
Janko Bartoňovie ešte len sám poskakoval. Tak sa zdalo, ţe ťaţko mu padne vybrať si z pomedzi tých, ktoré
vo dverách stáli. Zrazu padol jeho zrak na jeho Aničku Ţákovie, ktorá bárs nedávno prah detinského ţivota
prekročila a vyšla z konfirmácie, bola uţ panna na mieste.
Mihol na ňu, avšak tá tomu ešte nerozumela, a preto musel zavolať: „Anka, poď !―
Začerveňala sa a ostýchavo pozrela na toho, ktorý ju volal. Ako by sa bála vstúpiť na to javisko verejného
panenského ţivota; stála len vo dverách, ako prikovaná.
Od toho času Janko vţdy len s Ankou tancoval. Anka bola jeho vyvolená, a poznať bolo na nej, ţe je tomu
rada. Vtiahol ju za ruku do kola.
Ľudia, keď videli, ţe Janko nielen na muzike, ale či na priadkach, či pri inej príleţitosti vţdy len k Anke sa
tiahol, a ţe Anka od neho tieţ nebočila, povrávali si, ţe sa z toho čosi vykľuje, ţe z Janka a Anky bude pár.
Títo by boli nedbali čimskorej skutkom potvrdiť tieto ľudské reči, však sa mali radi a videli, ţe aj rodičom by
to nebolo proti vôli. Avšak museli čakať, kým Janko vyjde z rekrutovačky. – Vyšiel, neodobrali.
A tu nielen Jankova, ale aj jeho rodičov ţiadosť bola aby po rekrutovačke stav svoj premenili, a preto u
Bartoňov častejšie pretriasali túto vec. Janko síce by bol hotový hneď zabehnúť k strýcovi Ţákovi a povedať:
„Strýče, nevzali ma za vojaka, uţ sa môţem ţeniť, ak mi dáte vašu Anku.―
„To tak nemôţe byť, lebo slušnosť musí byť zachovaná―, hamovali starí. „Musíme najprv na vedomie dať
Ţákovcom, aby nás očakávali.―
Poverili kmotru Belanku s touto úlohou. A tá to vykonala tak, ako sa patrí. Znajúc, čo je slušnosť, nemohla
udrieť na kmotra Ţáka: „No, kmotre, Bartoňovci sa k vám uţ chystajú, ale za dostatočné povaţovala vyjadriť
ţiadosť Bartoňovcov s touto otázkou: „No, kmotrička, bude z toho mojho krstného a z vašej Anky pár?―
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Kmotor Ţák tieţ nebol „mechom udretý―, a preto porozumel, kam Belenka mieri. Znajúc slušnosť, nemohol
povedať: „Nech len prídu, čakáme ich.― Vedel, ţe Belanka ako múdra osoba, porozumie aj tej odpovedi:
„Kdo hledá, ten nalézá, kdo tluče, tomu bude otevríno !―
Takýto rozhovor rozhoduje nad budúcnosťou aj takých mladých ľudí, ktorí ešte nie sú príliš oboznámení.
Kde stránka ţenichova nezná mienku rodičov nevestiných, tam sa hneď neobráti na samých rodičov, ale na
najbliţšiu rodinu, pri čom viac diplomatických rozhovorov potrebuje. Kde dievča, uzrozumené s rodičmi,
nechce ísť za toho, ktorý ju pýta, a pri tom nechce uraziť mládenca a jeho stránku, tam obyčajne pytická
(záhadná, nejasná) odpoveď sa dáva, z ktorej mládenec a jeho stránka porozumie, koľká uderila.
Medzi Jankom a Ankinou stránkou nebolo treba dlhšieho vyjednávania. Tu to išlo všetko hladko.
O pár dní, po rozhovore Belanky s kmotrom Ţákom, vidíme Janka so strýcom Zálešákom kráčať hore
dedinou. Obaja pristrojení ako do kostola. Kráčajú zrovna do domu Ţákovho. Tu strýc Zálešák krátkou rečou
oznámili príčinu ich príchodu. Domáci otec tieţ nakrátko odpovie, a mladí sú zasnúbení. O chvíľku povolajú
rodičov ţenicha, zíde sa najbliţšia jeho rodina a nevestina a odbavuje sa malá svadba.
K zasnúbeniu povoláva si ţenich vţdy za tlmočníka niekoho z rodiny, alebo krstného otca, ktorý však pri
opravdovej svadbe úlohu starého zaťa uţ vykonávať nemusí. Svätovstvo nie je ľahká vec. K tomu sa
vyhľadáva rečník smelý, v Písme svätom zbehlý. Poneváč takýchto je v dedine málo, tých istých starých
svatov vidíme skoro na kaţdej svadbe.
Takýto naslovovzatý starý svät pred prvou ohláškou v sobotu čaká v dome nevesty na ţenicha a jeho pytača.
Tu sa uţ starí svatovia začínajú ťahať za prsty. Avšak rozhodná bitka to ešte nebýva, keďţe rezervné vojsko
obidvaja nechávajú odpočívať aţ po sobáš.
Dej tento pred ohláškou menuje sa „ručník―, lebo ţenich dostane od nevesty ručník a pero, a on tieţ musí
nevestu niečim obdarovať.
Pero, ktoré nevesta dá ţenichovi, je zo zeleného rozmarínu, stuţkami poprepletané a na drevkách priviazané.
Niekedy je aj na polmetra dlhé a ako dlaň široké. Hlbocký mládenec musí ozaj kunštovne drţať hlavu, aby
mu maličký klobúčik nezhodilo.
Po „ručníku― obidvaja starejší, ţenich a nevesta, idú do fary dať zapísať ohlášky.
Na prvú ohlášku ani ţenich, ani nevesta nejdú do kostola, na druhú a tretiu idú uţ obidvaja, ţenich za
klobúkom s tým perom, čo dostal od nevesty, nevesta s partou na hlave. V kostole sedí ţenich na svojom
mieste, nevesta s dvoma druţičkami stojí v prostred kostola. U nás, keď aj dievčence počas sluţieb Boţích
v stoliciach sedávajú, pekne vyzerá, keď ozdobená nevesta s pristrojenými druţičkami v prostred kostola
stojí.
Hostí na svadbu povolávajú obyčajne vo štvrtok, pred treťou ohláškou, a druhý raz odpoludňa v deň pred
sobášom, a to dvaja druţbovia, jeden so strany ţenicha a druhý so strany nevesty. Chodia so spevom po
dedine. Pred dverami toho, ku komu idú, spustia spev najtuhšie. Nosia palicu stuţkami okrášlenú.
Pred sobášom starí svatovia dostanú sa do domu nevesty, aby „veno― napísali. Bárs nejeden praktický ţenich
do vena ţiada poznačiť aj to, čo so svojou budúcou v roliach, v peniazoch, atď. dostane , predsa u nás pod
tým „venom― inšie rozumejú. V tom vene, ktoré starí svatovia napíšu, postarané je o budúcnosť nevesty
v tom páde, jestli by ţenich pred rokom bez potomkov umrel. A spolu v ňom je vyloţené aj to, čo bude
ţenich dediť po neveste, jestli by tá pred rokom bez potomkov umrela.
Za týmto sa hotujú k sobášu. Ţenich so starým svatom a so svojimi hosťami s muzikou ide do domu nevesty,
kde čaká oddavač s hosťami nevestinými. Ale ťaţko sa je dostať do izby. Dvere majú zavreté, musia búchať
a volať, aby „im zemdleným a bohabojným pútnikom otvorili v tomto ctném príbytku a odpočinutia
dopriali.―
Vnútrajší ich všelijako odhovárajú a posielajú ich o dom ďalej, lebo ţe poblúdili. Takýto diškurz cez dvere
obyčajne dosť dlho trvá a nakonci sa uţ aj „bohabojných pútnikov― nedôstojné odpovede dávajú so strany
vonkajšieho starého svata, najmä keď je tuhá zima.
Konečne ich vpustia. Leţ tu zase nová odpornosť ich čaká. Tú, ktorú hľadajú, pre ktorú „z tak ďaleka
putujú―, nikde nevidia, lebo tá je uschovaná s druţičkami v komore.
Pytač prosí rodičov, aby im nevestu doviedli. Najprv dovedú všelijaké maškary, potom druţičky, a keď ani
jedna z tých nie je tá, ktorú hľadajú, dovedú konečne nevestu. Smiechu je dosť, lebo starý svat udáva
príčiny, prečo tú alebo druhú, ktorú im predviedli, nechcú. Najmä pri oblečených za maškary môţe sa vtip
brúsiť.
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Po príchode nevesty začína sa najtuhšia „patália― medzi pytačom a oddavačom. Začínajú s Adamom a s Evou
a zastanú, kým aj jeden aj druhý svoju múdrosť nevyčerpajú. Niekedy sa to stane pri Tobiášovi, ktorý si bral
za manţelku Sáru, dcéru Raguelovu, niekedy dojde to však k tomu Pavlovi „lépe jest v stav manţelský
vstoupiti, neţli páliti se.―
Keď uţ vojna starších dokonaná, všetci si posadajú, aby sa občestvili. Po tomto občerstvení, pytač pýta ešte
raz jeden dar, a síce pre ţenícha pero. Z protivného tábora ohlási sa najstaršia: „Co ţádáte ? Víc od nás
neţádajte. Spravíme si krátkú reč: vezneme nevestu a pujdeme preč !― Tu povstávajú. Ţenich a nevesta
odoberá sa od rodičov aj od ostatných. Ţenich chlapom a nevesta ţenám podáva ruku, a potom uţ idú do
kostola.
Popredku idú druţbovia s mladou chasou muţského pohlavia. Kaţdý má skleničku alebo krčiaţtik v ruke,
ktorého obsahom oboznamujú i dívajúcich sa na svadbu. Neidú ticho, ale preberajú nohami, vyskakujú a
natriasajú sa, ani čoby sa „potrhať― chceli, lebo veď za nimi hrá muzika, čo srdce preniká.
Za muzikou medzi najstaršími kráča ţenich zvoľna, ako sa sluší na takého, ktorého do „človečenstva―
uvádzajú. Za ním kráčajú ţenáči, a potom nasleduje nevesta v prostred dvoch váţnych matrón, a naposledok
ostatné váţne matróny.
Po sobáši idú do hospody, kde mladí ľudia tancujú a starí si pohárikom krátia čas. V hospode kaţdý jie a pije
len za svoje.
O krátky čas ţenich, nevesta, druţbovia, druţičky a starejší poberú sa domov, do domu nevesty, aby si
zavečerali. Ostatní hostia ostanú ešte v hospode.
Táto večera má svoj cieľ. Veď ţenich a nevesta sa musia potom „múdriť―; druţbovia, druţičky musia
obsluhovať; druţičky a starejší majú tieţ svoje povinnosti, ktoré poţadujú viac rozprávania neţ len jest.
Po tejto večeri idú zas do hospody k ostatným a čakajú aţ kuchárky odkáţu svoje „hotovo―. A len keď sa to
stalo, opustia hospodu a idú všetci na večeru. Ţenich, nevesta, druţbovia, druţičky a pytač idú do domu
ţenicha, ostatní tam, kam ktorí sú povolaní.
Muzika ide s mladým párom do domu ţenicha. Hostia v dome nevesty musia sa uspokojiť s gajdošom.
V dome ţenicha vítajú svadobnú ríšu peknou rečou, a to nevestu s metlou, ktorú jej hodia pod nohy, keď má
prekročiť prah. Niektorá to nezbadá, potkne sa, a to je zlý znak; no obozretnejšia zdvihne metlu, hodí ju do
kúta a pyšne povie: „Aj u nás vymetáme !― Vojdúc do izby, ţenich predstavuje svoju nevestu rodičom:
„Tatíčko – mamička, doviedol som vám nevestu a mne ţenu.― Nevesta sa tieţ prihovorí: „Tatíčku –
mamička, radi-li ma máte, radi-li ma za nevestu prijímate ?― Rodičia odpovedajú: „Radi, radi ťa máme; keby
sme ťa radi nemali, ani by sme pre teba s muzikou neposielali.― Stáva sa aj to, ţe ţenich dovedie aj takú
nevestu, ktorú mu matka zbraňovala, ţe táto sa na prímluvu nevesty odvráti a zamrmle: „Radi, radi, ako soľ
v očiach !―
Potom si posedajú, mladý pár s druţičkami a so starejšími za vrch stola, ostatní kde sa im miesta ujde.
Hromada koláčov ubúda, sklenice, dţbánky sa prázdnia. Toto sa neráta k „večeri―, tá bude neskôr. Tu počujú
zrazu výskot a ujúkanie od dverí. To druţbovia nosia misy s polievkou a kladú na stoly. Vrava utíchne „ani
čo by uťal,― len starý svat pokašľáva. I to dlho netrvá.
Zrazu z hlboka vydýchne a začne spievať pesničku, ktorú ostatní utlumeným hlasom sprevádzajú:
„Staň se v tomto domě nyní
s nebe Boţí poţehnání.

Posvětil Jeţiš Kristus Pán
pokrmu i nápoje nám,

Pokoj budiţ s námi.

jako jeruzalemský chrám,

Veselí sme nyní, páni

posvětil Jeţiš Kristus Pán.

/: v ctném shledání :/

/: Jsa mocný Pán :/

Prátelé milí, pozvaní,

Vesele všickni hodujme,

v tomto dobrém posedění,

Boha i blíţních milujme,

jeden s druhým se radujme

veselme se v Pánu Kristu,

v bázni Boţí prospěvujme !

majíc v skutku cestu jistú
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/: ke cti, chvále :/
Neb nevíme jistě toho,

/: ku ţivotu :/
Ţe po zdejším odebrání,

abychom jeden druhého

z toho světa vyproštěni,

přes rok mohli uhlídati,

budem s anjeli spívati,

tak vesele hodovati.

s Kristem Pánem hodovati

/: Ví to Búh sám :/

/: v slávě věčné, nekonečné :/

Po speve nasleduje modlitba, ktorú tieţ starý svat odrieka. Jedlá nasledujú v dlhých prestávkach, ktoré si
svadobčania krátia spevom doprevádzaným hudbou a ţartovnými rozprávkami.
Keď uţ uvarené slivky našli svoje určené miesto, povstane najstaršia druţička a pýta pre nevestu „vínek―.
Ţiadosť svoju predostiera takto: „Muziko milá, postoj máličko, nech promluvím jedno slovíčko. A vy, hosti,
zdejší a prespolní, ja vás prosím, lebo mosím, na místo ţeních a mladej nevesty, aby ste im byli nápomocní
na vínek zelený, na prstének stríbrný, na čepeček bílený, kerý groš, kerý dva, kerý púl tolára, a v tem co vám
je moţné. Ty mladý ţeníchu, dukáty stríbrnýma. Šak ved vy budete vaše dcéry vydávati, ona sa vám bude
chcet stokrát odměniti, ona vám zabije kravičku rohatú, kačenku trdelnatú, slepičku chocholnatú ...― Potom
podá tanier a kaţdý hodí do neho svoj príspevok „na vínek zelený, na čepeček bílený―.
Druţica nezapomíná ani na druţbu najstaršieho, tomu ona sama posiela dar za vernú sluţbu: na vidličke kus
kosti a kôrky z chleba v sprievode týchto slov:
„Ty druţba najstarší, mládenče najkrajší, posielam ti sluţby, na sánkach druţbu, z apateky leluju, ţe ťa věrně
miluju. Kebych ťa nemilovala, tej výsušky bych ti nedala. Tá výsuška je malá, ale je poctivá, jako tá
panenka, kerá jú posílá. Výsušku si ráčte, koníčka mi vráťte, ale mi ho dobre vyobročte, aby sa ked já pujdem
prez hory – doly, k tej mojej materi, aby sa on nepotkel na své štyri nohy, aby on harcoval, aby on tancoval.
jakoby mu štyré muzikanti hráli. Muziko h r a j !―
V tom spustí hudba a svadobníci sa bavia ďalej.
Okolo polnoci, alebo aj neskôr, počuť pred svadobným domom spev, ujúkanie, bubnovanie na plechových
hrncoch a pleskot bičov. To idú „duchnárky―. Nesú duchny neveste, v plachtách na chrbátoch, kaţdá niečo.
Mladšia svadobná chasa z domu nevesty ich sprevádza, a tá robí ten hluk. Duchny nevydávajú len tak darmo,
tie musí svadobná matka vymeniť, k čomu sa ona hneď nepodvoľuje, ale najprv ich chce dostať fígľom.
Ponúka duchnárkam sklenicu s dobrým „trúnkem―avšak tie sa nedajú zviesť, lebo potom by sa hovorilo, ţe
duchny prepili a výkupné by vystalo. (Kupuje ich aj ţenich. Duchnárky spievajú: „Nejsú duchny, jako
duchny, len sa ty, Janíčko, do nich buchni !―)
Svadba trvá dva, niekedy aj viac dní. Niektorí z hostí vykradne sa nadránom domov, aby si trochu podriemal.
čo však nebýva bez pokuty. Takého „hriešníka― idú budiť s muzikou. Potom mu priviaţu na nohy reťaze,
niekedy zo ţartu takú ťaţkú, ţe má čo niesť a vliecť, a tak ho vedú späť do svadobného domu, kde mu
vymerajú trest dosť znesiteľný, totiţ: musí byť na svadbe aj ďalej.
V druhý deň svadby pred poludním chodia preoblečení za maškary po dedine, a všelijaké ţarty vystrájajú.
Okolo poludnia v dome ţenícha „pristrájajú― nevestu k úvodu. Keď je pristrojená, posadia ju na malý stolček,
prestrú jej ručník na lono, a dávajú jej zas na ten „čepeček bílený― a potom ju ţeničky a druţičky obklopia a
spievajú: „Kdo chce strojnú ţenu mjet, mosí si on pro ňu jet, do Brnečka, do Brna, štyrma koňma vranýma,
jako sedlák do Brna, do nového mestečka.― Zneje to ţeníchovi, ktorému lepšie by bolo doniesť svoju ţenu
z Brna, neţ uchytiť ju z toho klbka ţien a druţičiek. Má si ţenu vyviesť za ruku, pred sebou však vidí 10 – 20
rúk vystrčených. Niektorý si vyvedie tú druhú, a potom je smiechu dosť. Ale kto tak dlho verne sa krútil
okolo svojej vyvolenej, ako náš Janko okolo Aničky, ten aj medzi tisíc rukami najde a pozná tú pravú.
K úvodu idú s muzikou a so spevom. Po úvode všetky ţeny idú do domu nevesty, a tam sa hostia. K večeri
zas odprevadia nevestu do domu ţenicha a zabávajú sa aţ do bieleho rána. Ráno sa hostia porozchádzajú,
kaţdý po svojej práci. Len mládenci ešte ostanú, aby muzikantov vyprevádzali. Vyprevadia ich na koniec
dediny, krepčiac pred nimi: jeden nesie koláč, ktorý pri rozlúčke dajú muzikantom, a je po svadbe.
(Bolo uverejnené v Slovenských pohľadoch, r. 1893, str. 93 – 99).
Pavel Sekerka napísal viac článkov do novín a kalendárov, tak:
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Slov. pohľady, r. 1895, str. 307 – 313: „Boly časy, boly― je črta z Hlbokého. Je tam reč o Krištofovi,
Mičkovi, Švárnom, Petrášovi, obecnom kišbírovi. Petráš nedal pozor na kone, spásli ovos, povstala hádka,
ale pri poháriku sa pomerili.
„Zábavné a poučné kniţky―, r. 1900, je ako „pravdivá udalosť― napísaná črta „Nevinne odsúdený― a
„Svatodušný máj―, obraz z dedinského ţivota, v Nár. novinách, 1899, č. 59.
Tranovského kalendár, r. 1898 (?) „Paľko ty budeš kňazom―, kde Sekerka opísal svoj príbeh, ako krstní
rodičia, čo ho niesli na krst, v poli zamrzli, kdeţto on, súc v perinke, nezamrzol.
Tranovského kalendár, r. 1903, str. .... „Buď verný aţ do smrti―. Tlačou vydal „Kázeň při posvěcení
chrámu―, dne 12. nov. 1899, na ţádost a nákladem vícerých cirkevníkú (tlačou Jána Beţu v Senici).
-.-.-

Zoznam podpôr vyhorelcom (zo 17. septembra 1863):

1.

Ján Čobrda,

č.d. 22 Zl 7,--

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ján Morávek
Ján Urbanista
Ján Mihál
Vd. P. Krištofa
Ján Kutálek
Pavel Piskla
Štefan Mikula
Pavel Šmida
Vd, Jura Mihála
Vd. Jána Šullu
Martin Krepelík
Pavel Matula
Martin Haba
Pavel Krištof
Vd. Pavla Millu
Pavel Liška
Ján Kubíček
Martin Pálka
Ján Mila
Ján Wávrík
Ján Piskla
Pavel Zelenák
Pavel Mila
Martin Šajánek
Martin Masrna
Pavel Reha
Pavel Zálešák
Vd. Anna Válková
Ján Krištof
Chropovský
Pavel Mikulísek
Ján Zálešák
Ján Malovík
Pavel Štrba
Pavel Miča
Vd. Beta Milová
Ján Pálka, drábú

29
28
30
31
32
33
č.d. 34
35
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
49
50
51
50
53
54
54
55
55
56
57
57
52
61

9,20
8,40
10,,
9,50
10,-9,80
Zl.8,20
11,40
15,20
18,-14,50
12,30
17,50
15,-20,-10,60
8,40
16,-11,60
11,50
32,70
29,80
14,-44,-11,-10,50
35,-12,-8,25
8,25
16,55
16,80
16,-11,05
12,05
3,50
8,--

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Pavel Ondrčka
62
Ján Petráš
63
Pavel Piskla pod cestú ,64
Jura Zlámal
64
Ján Sedláček z Búranového
Martin Sedláček
66
Ondro Valenta
66
Jura Ištvánek
67
Ján Ištvánek
67
Martin Sedláček
68
Ondrej Botánek
69
Martin Loštický
70
Martin Zelenák
73
Jura Pajdásek
71
Pavel Haba
72
Pavel Loštický
72
Jura Morávek
74
Ján Vítek
74
Ján Valenta
75
Ján Kopec
76
Juro Gavura
77
Ján Petrík
78
Pavel Šajánek
78
Martin Šajánek
80
Vd. Myjavcová
80
Ján Šajánek
81
Pavel Šipkovský
81
Ján a Jura „
81
Ján Liška
82
Ján Papánek
č.d. 83
Pavel Jurčca
84
Pavel Krištof
85
Krištof
85
Ján Mihál
89
Ján Piskla, Osušák 86
Pavel Piskla
87
Ján Piskla
87
Ján Krištof
88
Ján Smrdák
89

10,-10,-12,-4,-24,30
12,50
17,-8,50
10,50
40,-18,50
35,50
18,30
21,50
38,20
10,50
35,50
33,50
40,-15,-22,-10,-45,-22,-10,-10,50
15,50
10,40
18,-Zl 34,-21,-25,-20,-14,-20,-14,-14,-20,40
15,86

119

120
77. Vd. A. Juríková
90
78. Pavel Knotek
90
79. Pavel Zálešák
91
80. Martin Myjavec
92
81. Pavel Pálka
94
82. Michal Masár
95
83. Ján Sedláček, Pavlú 96
84. Martin Slezák
95
85. Ján Sobolčík
97
86. Juro Krištof
98
87. Martin Krištof
98
88. Ján Kuchynka
99
89. Pavel Krištof
99
90. Pavel Sedláček, Talčik 100
91. P. a Ján Štefka
92. Ján Krištof po Martinovi 101
93. Juro Ištvánek
94. Siroty J. Šajánka
95. Kat. Šajánková
96. Ján Morávek
103
97. Ján Piskla Reha
98. Ján Jurík
105
99. Pavel Jurík
105
100. Ján Pálka
106
101. Martin Pálka
106
102. Kat. Nemečkay
106
103. Martin Pálka
106
104. Marzin Ţák
107
105. Ján Ţák, prostredný
106. Marzin Ţák
107
107. Pavel Filípek
108
108. Pavel Kubíček
109
109. Ondra Kubíček
109
110. Siroty Pavla Matuského 109
111. Martin Mačta
110
112. Martin Sedláček
110
113. Juro Mačta
114. Beta Ondrčková
109
115. Vd. M. Sedláčka
111
116. Ján Sedláček Cibulka
117. Ján Čobrda v humne
118. Ján Čobrda
112
119. Pavel Koprla
113
120. Ján Koprla
113
121. Vd. Mar. Morávka 114
122. Hermann Friedenfeld
123. Pavel Morávek
115
124. Ján Šajánek
116
125. Pavel Šajánek
116
126. Jura Kovár
116
127. Pavel Zálešák 117/a

12,-38,75
18,50
20,-40,35
17,-38,20
17,-16,-19,40
15,50
12,05
12,-30,50
34,50
20,-14,95
15,25
30,-40,-15,-15,-40,-20,-25,-40,90
6,45
5,-15,-19,80
25,-12,10
10,-29,-32,15
15,-6,65
2,-36,70
8,-31,-16,-15,-12,-47,75
24,50
36,-28,-35,-40,-28,--

128. Vd. Kr. Zálešáková

117/b

129. Pavek Zálešák, gajdoš

46,90

130. Ján Zálešák
131. Vd. B. Filípková
132. Pavel Filípek
133. Marzin Filípek
134. Pavel Benda
135. Ondra Sedláček

117/d
118/a
118/b
118/c
119
120

27,35
53,90
32,50
16,95
24,-15,--

136. Ján Kovár
120
50,-137. Pavel Krištof
121/a 15,-138. Martin Mrákava
121/b 20,-139. Jura Sedláček
121/c 42,36
140. Jura Tobiáš, paholek
2,-141. Pavel Broţek
122
36,-142. Martin Broţek
122
15,-143. Jura Knotek
123
41,-144. Pavel Knotek
123
15,-145. Ján Černek
124
5,-146. Ján Filípek, Chovanec
45,-147. Ján Miča
125
20,-148. Jura Válka
126
36,-149. Ján Válka
126
31,25
150. Jura Petráš
127
10,-151. Ján Válek ?
127
15,-152. Ján Mlynárčík
127
17,95
153. Ján Holický
128
22,-154. Pavel Sedláček
129
62,80
155. Juro Kukliš, pacholek
8,40
156. Anna Kubíčková, sluţka
3,-157. Martrin Krištof
129
20,-158. Jura Krištof
129
27,-159. Pavel Kubíček
130
17,-160. Pavel Šulla
132
12,-161. Ján Šulla
133
12,-162. Vd. P. Zálešáková
134
20,-163. Vd. Matuská
135
16,80
164. Pavel Štefek, mendík
5,-165. Martin Šulla
138
26,-166. Pavel Jurčo
139
12,02
167. Pavel Sedláček
137
12,-168. Vd. K. Filípková
118
10,-169. Pavel Zálešák
14,-170. Pavel Kudelka
120
17,20
171. Vd. B. Masrnka
102
3,90
172. Alex Hirsch
5,50
173. Na zakúpenie kapusty pre vyhorelcov 10,-174. Ján Papánek, pokl. chudých 5,-175. Martin Knotek
123
43,-176. Martin Knotek, zadní
10,50
177. Ján Knotek ml.
123
10,-178. Jura Piskla
53
3,50
179. Siroty J. Pálky
94
3,25
180. Siroty Martina Šipkovského 2,55
181. Juro Štefka
118
3,50
182. Jakub Graab
6,80
183. Cirkevný kurátor a pokladník 413,54
184. Protokol z 23.III. pojišťuje
812,35
185. Na knihy náboţenské dľa zoznamu 586,-Spolu
5,365,76
49,90

Zústáva k rozdelení

130,90

Spolu
5.496,66
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Obete na slov. Gymnázium vo Veľkej Revúcej v Hlbokom:
Ján Koprla, Pavel Zálešák, P. Kudelka, Jura Válka, M. Krištof, H. Piskla, Ján Valenta, Martin Zelenák, Vd.
Loštická, Ján Krištof po 10 kr.,
Pavel Morávek 7 kr,
Jura Ţák , vd. Ţáčka, P. Ţák, M. Petráš, P. Čobrda po 20 kr.
Martin Ţák, Šula Ján Zábojník, Ján Holický, Anna Lukáčová, Michal Luţa, notár po 50 kr.
Ján Petrík, 10 kr, P. Loštický 10 kr,
ofera cirkevní 120 kr., na krštení u P. Filípka 30 kr.,
Svadebníci u Jána Filípka 40 kr.,
Pani Hurbanová 2 zl,
Spolu 12,30
Tí istí toľko tieţ obetovali na slov. gymnázium v Turč. Sv. Marzine
Viď: Cirkevné Listy, diel IX, r. 1875, č. 4, 28. febr. 1873
Cirkevné list, roč. I., 1864, str. 268
Hurban podáva podrobnú správu o „výsledku sbírek pro vyhořelcú Hlubockých―
„Veřejné díky !
.... Pak ale téţ nejsrděčněji děkujeme Welectihodným a Weleslavným Redakcím jak slovenských naších
novin a časopisú, taktéţ i novinám a časopisúm zahraničným, které tak poţehnane volání naše o pomoc
uveřejnili.
Naposledy bratřum naším u víře v Meclenburgu, Bavorsku, Sasku, Hannoversku, v Greizi, we Waldeku,
v Strassburgu, atd. zdaleka podávame pravici děkujíce jim, ţe učinili nás přímluvami svými pronikavými a
milodary ochotnými a velkomyslnými pozdvihovati očí naších k horám, odkudţ nám pomoc přicházela.
Pomoc ta byla od Hospodina. Búh budiţ všem hojná odměna v časných i ve věčných věcech ! On poţehnati
ráčí darú, aby púsobili to, k čemuţ i poslány byly.―
V Hlubokém v útery po Vzkřísení Páne r. 1864.
Poznámka: Mimo pak uvedených darú pŕipomínam ještě některé jiné: Cirkev ev. staroturanská poslala 15
měřiček Prešpurských reţi, které mezi 30 nejnuznějších rozdána byla. Spolek v Greizi poslal kisničku bílých
a několik kouskú obnošených šat, které se dílem mezi rodiny nejnuznější podělili, dílem odprodali a výtěţek
v súčet přijal. Osv. pan barón Schmerzing masem, chlebem a slámou. W pani Vagyonka a pán farář katolícký
Belica slamou bohatě hned na druhý den po ohni vyhořelce obdarovali. Mimo to celé okolí s výnimkami
řídkými lid náš osobně o pomoc se ucházejíci štědře napomáhalo. Budiţ všem jim hojná odměna Ten, který
vidí i to, co skrytého jest. – Dr. Hurban.―
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Zákon
Spolku mjernosti v Hlbokom zaloţenjeho.
Určenja Spolku.
Spolek mjernsoti je tovaristvo mladích aj starích, muţou aj ţjen, mláďencou aj paňjen, ktorí sa odrjekli do
svojej smrti jakjeho kolvek pálenjeho a zavjazali sa svatím slubom proťi jakjemukolvek opilstvu a korhelstvu
jak u seba, tak aj pri inich pracovat.
I. O Údoch Spolku mjernosti.
1.

Kaţdi, kdo chce do Spolku mjernosti vstúpiť, musí sa ohlásiť u Správcu, alebo zapisuvatela, abi sa
oboznámiu so zákonmi spolku tohoto, a urobí hneď slub podaním ruki, ţe ich chce zachovávať.

Na tomto sukromnom slubu ale ňje dosť, bo kaţdí, kdo chce biť rjadnim údom spolku tohoto, musí tento
slub obnoviť a urobiť pred samím Pánom Bohom v chráme svatom.
3. Slub tento verejní bude záleţať z tíchto otázok: a síce: a/ Či slubuješ, ţe do svojej smrti ten opojní ňešťastní
nápoj, ktorí sa pálením, slivovicou, borovicou, rozolišom, atď. menuje, aňi piť, aňi páliť, aňi predávať, aňi
iním dávať ňebuďeš – či slubuješ ?
b/ Či slubuješ ale po druhou, ţe aj proťi oţralstvu a
korhelstvu jakjemukolvek, jako proťi záhube ludskjeho pokoleňja jak u seba samjeho, tak mdzi iními luďmi
pracuvať chceš a sa zavazuješ ? – či slubuješ ? (Nato podla spusobu za pohodlňejší uznanjeho známu
prísahu „tak nám pomáhaj, atď.― poveďja; „alebo jako sa lepšje biť uvidí slub tento verejní sa prijme.)
4. Zavjaţe sa ďalej ( Toto sa ale v kostole ňerobí, leţ doma, kde sa údovi Zákoni v známost uvádzajú )
podaním ruki Spráucovi, ţe s opilími sedať a rozprávať nebude, ale všemoţne sa ich vystríhať a varovať
chce, abi s ňimi do mrzutosťi, ktorá s opilstvom običajná je, neprišou, ale práve samjemu nebezpečenstvu
nakazeňja sa od ňich vihnúť sa mohou.
5. Urobí slub, ţe na rozšíreňí, zachovaní a napomoţení spolku mjernosti horlivo pracuvať chce.
6. Kaţdí úd zápisňjeho pár grajcjarou, čo len dobrá vuola je, lebo do spolku sa prijme kaţdí, kdo len doňho
vstúpiť chce.
7. Dospelí sa dajú sami zapísať; ďjetki ale a chovanci musja biť od rodičou alebo pestúnou doveďení, kde sa
im od Správcu alebo Zapisuvaťela veku a rozumu jejich primeranou napomenuťja uďelí, a oňi budú ťjeţ za
údou povaţuvaní – aţ budú museť ťjeţ sami prísahu zloţiť. Panni sa od prísahi oslobodzujú, ale takú keď do
manţelstva vstupujú, zloţiť budú muocť. Do toho času dosť na slube svatom Spráucovi danom.
8. Časom, keď sa údovja spolku rozmnoţja, bude zavjazaní kaţdí len takích ku práci volať, ktorí budú údami
spolku mjernosti. – ( Spolek tento sa uţ chvala Bohu tak rozšíriu, ţe sa to zvetšej čjastki uţ aj teraz robí, čo
sa toto do ťisku dávalo. M.J. Hurban ).
9. Kaţdí úd má právo do verejních spolkovích zasadnutí prísť a tam rokuvať, raďiť, hovoriť, na počti sa
domáhať, atď.
10. Kaţdí úd, ktorí do pokladňice k napomoţeňú chudobních údou spolku ňejakú pomuocku vloţiu, má ťjeţ
právo k pokladňici takuo, ţe si z ňej peňjaze, podla pravidjel pod číslom IV. viloţeních, vipoţičať muoţe.
II. Spráuca alebo Predsedník.
2.

Spráuca Spolku tohoto je na ten čas Pán Farár, a prví Zakladaťelja spolku mjernosti v Hlbokom prenášajú
túto hodnosť na všetkích budúci Pánou Farárou s tím doloţením, jestli aj oňi slub Spolku urobja.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Spráuca teda je hlavou a stráţcom prvím spolku mjernosťi.
On drţí jeden ráz do roka verejnú sedňicu, ale bo Shromaţďuje Údou, v ktorom dá správu o stave spolku, o
rozmnoţení sa údou, atď, drţí porjadok a veďje rokuvaňje.
Prezerá dva razi do roka počti pokladnice a s njektorími Stráţci a údmi spolku vo verejnim zasadnuťí
podpisuje.
Príjíma údou Spolku a zapisuje jich do Pametňice a keď sa vihotovja svedectvá, vidáva takje podpisom
svojim opatreňje údom na pamjatku a na zjavní duokaz, ţe sa rjadňí údovja Spolku mjernosťi, a muoţu bárs
do ktorjeho mjernosťí spolku prijatí biť, a muoţu bez opakuvanej prísahi.
Vidáva víkazi alebo assignácie tím, ktorí si z Pokladňice vipoţičať chcú.
Upomína Stráţcou a Zapisuvaťela na jich povinnosťi.

III. Zapisuvaťel a Stráţcovja.
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Zapisuvaťel a jemu pripojenich ďeveť Stráţcou je Úrad ustavičňe na Spolok mjernosťi pozor vedúci a so
Spráucom všetkje dúleţitosťi spolku obstarávajúci.
Zapisuvaťel je Spráuca Stráţcou a drţí s ňimi vjac ráz do roka zasadnuťje zvláštne, kďe sa raďja o tom,
jakobi rozhojňili Spolok jakobiho bráňili pred utrhačmi: Zďelujú si svoju skúšenosť odpornosťi, bojuvaňje a
Zapisuvaťel si hlavňejšje veci poznačuje a časom Spráucovi v známosť uvádza.
Stráţcovja títo obzvlášť pozorovať majú, či Údovja slubi svoje naplňujú, a či dakto prísahu ňezrušiu.
V tomto páďe si meno takjeho poznačja a Spráucovi oznáma. Na daromňje klebeti ale ňemusja ňič dať, musí
biť dkázaňja istuo a ňepochibnuo, ţe ňjekdo je rušiťel vjeri danej a slubu urobeňjeho. A vtedi buďe
vihoďení zo spolku aţ bisa dlhím časom lutosťou skutku a mjernosťi zas spuosobním stau k pristúpeňú do
spolku.
Poznačja si aj tích, ktorí sa ukázali jako horliví napomínaťelja jak mjernosťi; mená tíchto sa v zasadnutí
verejnom schválňe oznáma a na pamjatku do Pametňice poznačja.
Zapisuvaťel poveďje súkromnú zápisňicu, do ktorej buďe zapisuvať tích Údou mená, ktorí sa budú uňho
hlásiť. Prijme od ňich slub mjernosťi, zápisnú obeť, a povje im, kedi sa k prísahe u Spráucu hlásiť majú. Na
konci mesjaca doňesje mená aj zápisnje peňjaze k Spráucovi, abi ich zapísau aj on do svojej zápisňice a po
prijatej prísahe do verejnej knihi prepísau.
Naveďeňje jako Stráţcovja, alebo Zapisovaťel údov prijímať majú, a síce: predloţja sa údovi otázki podla
čísla I.3 viloţeňje. Na ktorje keď prisvedčí a ruku podá, opíta sa ho, či tento slub aj pred Bohom chce urobiť
a prísahou ho potvrdiť. A tu sa mu potrebnuo naučenje, ţe inje nápoje pre obveseleňje a posilňeňje
nezbraňujú, iba Pálenuo samuo naskrze sa zapovjeda.
Keď Spráuca takto prijme úda, doňesje meno jeho k zapisuvaťelovi, keď Zapisuvaťel k Spráucovi.
Spráucovia sú povinní, keď ich Zapisuvaťel zavolá do radi sa zísť a sním spolu sa radiť.
Úrad tento so Spráucom vivolí z pomedzi sebe Pokladníkou, ktorí budú Pokladnicu opatruvať, a za ňu dobre
stáť, abi strati ţjadnej ňetrpela.

IV. Pokladňica
1. Cjel Pokladnice.
Ponňeváč sa viďelo a skúsilo, ţe premnohí najme chudobňejší obivaťelja Hlbockí skrze braňje si na veru
potrebnjeho nápoja, soli, sviečok, zboţja, alebo poţičanje si peňazí, atď. u ţidou na mizinu prichádzali, ba aj
velkje gazdoustvá sa rozpadli, keď v takej prípadnosťi úťisku a potrebi ţid ňjelen na jakovosťi horší, na
mjere alebo váhe menší tovar dlţňíkom dávau; ale aj velkí úrok brau, 40 ba aj 50 od sta, pri tom pripisuvau,
ňech mlčíme o tom, ţe berúc úrok aj kapitál v plodech zemskích (t.j. seňe, otave, zboţí, strove, maku,
vajcjach, konopách, atď.) po jakej ceňe sám chceu, po takej ťje veci prijímau, takţe ani najlepší gazdovja
ňikdi sa z jeho knihi vimuocť ňemohli: pre toto všetko ustanovila sa pokladnica, z ktorej si Údovja spolku
mjernosťi budú muocť peňjaze za zákonní krajinskí úrok poţičjavať.
2. Prostrjedki alebo duochodki.
Prostrjedki alebo duochodki tejto pokladňice budú štvorakje, a to síce:
a/

Zápisňje obete od údou prichádzajúce,

b/

Dobrovolňje obete prjaťelou ludstva

c/

Poţičaňje peňazí dobrovolnou a bez poţadovaňja pokladňici na istí čas urobenou,

d/

Úroki od poţičaních peňazí údom spolku mjernosťi.
3.

1.
2.
3.

Obstarávaňje pokladňice.

Pokladňici prijmu peňjaze od Sprácu po opaťeru a budú na víkazi od Spráucu doňeseňje poţičávať na
krajinskí úrok tím, ktorí takje doňesú. Bez víkazu ňepoţičajú ňikomu.
Oňi budú zavjazaní Poisťeňja Spráucom, jako svetkom potvrdzeňje Dobročincom, ktorí bez úroku spolku
mjernosť peňjaze poţičajú vidávať a nač uloţení vimeňovať.
Úrad zrjaďi Pokladníkou tak, aby oňi za Pokladňicu stáť mohli a síce spuosobom nasledujúcim:
a/ Z počiatku sa vivolí len jeden pokladňík, ktorému buďe slobodno jednej osobe do 5 zl. v.č. vipoţičať;
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4.

b/

Pozďejšje, keď sa Pokladňica s Boţou pomocou rozhojní, budú dvaja vivolení, z ktorích ten prvší bude
muocť jednej uţ 10 zl.v.č. poţičať, ten druhí (vnove vivolení) ale len 5 zl.v.č.

c/

A keď bi sa Pokladňica ešte vjac rozmnoţila, pripojí sa k ňim tretí pokladňík, takţe ten prví jednej
osobe do 15 zl.v.č., ten druhí 10 zl.v.č. a ten tretí 5 zl.v.č. bude muocť vipoţičať. Na viššje summi
peňazí sa pozďejšje, keď buďe potreba, novje zákoni vidajú. To preto, abi jeden za peňjaze stáť
ňemuseu a abi bremeno na vjacej ramenách spočívalo.

Pokladňíci musja kaţdého pouroka Spráucovi počti odovzdávať, ktorí ich potom sebou podpísanje vo
verejnom zasednuťí prečíta a s údmi zďelí.

Napomenuťja od Zakladateľou Spolku mjernosťi
Hlbockjeho Potomkom danuo a tuto
na pamjatku poznamenanou.
S Boţou teda pomocou vstúpiu spolok mjernosťi Hlbocki do ţivota, ktorjeho kroku svedkom sa tjeto zákoni
skutočními, prvími údmi jeho vidaňje a napísanje. Ale abi práca naša márna a daromná nebola, voláme
k Vám, Nástupcovja a postomkovja naší ! hlasom plním prosbi, túţbi, láski a presvedčeňja, abi sťe pre Boha
všetko, čo Vám je svatuo tento poklad, jako svatí oheň abi nevahasou hájili, varuvali a ochraňuvali. Ona bude
zohrjevať duše Vaše aj Vášho potomstva ku všetkím ctnosťjam kresťanskjeho ţivota, on Vás spuosobním
urobí k posvaťenosťi kaţdej a poţehnávať buďe ďjela Vaše !
Zákoni ťjeto a zriaďeňja celuo ňemohlo biť na prví raz dokonalou, za to Vi to všetko časom rozmnoţťe,
podla potrjeb okolnosťí, skúsenosťou nadobudnutej napraute a zdokonaliť sa usilujťe, abi Spolok tento
ňjesou hojňe ovocja bohumilích cnosťí kresťanskích, pracujúc obzvlášť proti nekresťanskému opilstvu a
menoviťe proťi rozširujúcej sa záhube z piťja pekelnjeho toho nápoja pálením menovanjeho pochádzajúcej.
Boh ale všemohúci, ktorí sám najlepšje vidí zapreňja sa naše a čuje slubi naše svatje, ten ňech nám aj Vám
pomáha stálimi zostať a strvávať aţ do poslednjeho díchnuťja ţivota a uďereňja srdca nášho a poţehná
poţehnaními následkami kroki a počjatki naše !
Písau som v Hlbokom v mesjaci Prosinci roku 1846-ho
V meňe svojom a celjeho Spolku mjernosťi
M.J.Hurban, v.r.
Farár Hlbockí a Spolku mjernosťi Spráuca.
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Kultúrno-historický a zemepisný obraz Prímoravského kraja.
(Zo štúdie Dr.h.c. inţ. Štefana Janšáka: Ţivot Št. Fajnora,
Vydalo nakladateľstvo „Bibliotheka, u-č. spol. Bratislava 1935)

Dodatky:
Výňatky:
„Zemepisné vlastnosti kraja určujú a vymedzujú jeho úkol i v ţivote hospodárskom, sociálnom a tieţ aj
politickom. Brezová – Senica s priľahlým krajom bola svedkami veľmi pohnutého ţivota, ktorý sa tu
odohrával. Vídali tu od najstarších dôb karavány kupcov, ubierajúcich sa údolím Myjavy do Šaštína
k jablonickému priesmyku, zvanému Českou bránou. Často museli poskytnúť ozbrojený sprievod i silnú
zápraţ vozu, uviaznuvšiemu i s tovarom v neschodných jarkoch a príkrych brehoch úzunkého biskádskeho
priechodu.
Válečné šťastie uhorských a českých kráľov, zápasiacich o vládu nad malokarpatskými priesmykmi,
postavilo ich viacráz pred alternatívu, ku komu sa pridať, koho podporovať, čie záujmy chrániť. Rinčanie
zbraní a pokrik armád, tiahnucích raz od Holiča cez Brezovú do Trenčína, inokedy od Vrboviec cez Branč,
Jablonicu do Trnavy, rušil po stáletia spánok pokojných obyvateľov kraja.
Diví Sikulovia a Pečenezi, stojaci pozdĺţ Malých Karpát na stráţi proti českým Přemyslovcom, tlačili sa aj
do rodín a do sŕdc domácich Slovanov tak dlho, kým ich zdravý organizmus nestrávil a nepohltil.
Ţiţkove zástupy, v čele so svojim skvelým vodcom, vyvolávali nadšenie na tvárach obyvateľov Záhoria,
ktoré sa pridávalo k jeho smelej expedícii, idúcej aţ pred Ostrihom.
Turecké hordy koncom XVII. storočia šírili hrôzu v pokojných Seničanoch, ktoré odvliekli nielen majetky,
ale aj ich kňaza Štefana Pilárika.
Temné húštiny jablonických hvozdov pochovali za jedinú noc na tisíce ( ? P.Š.) slovenských tiel, stojacich r.
1704 v sluţbe Rákoczyho i cisára.
A rok 1848 podrobil brezovské Záhorie tvrdej skúške muţnosti a odhodlanosti.
Ba ešte i rok 1866 prekvapil obyvateľstvo nepripravené na takú udalosť, ako je nástup delostrelectva,
kopanie zákopov na Barvínku pri Jablonici a príprava k boju, z ktorého môţe mať kraj len malý úţitok. Niet
potom divu, ţe ľud nazval systém šancov, chrániacich niekdajšiu bránu českých obchodníkov, Čertovou
brázdou. (str. 10 – 11)
„Kriţovatka obchodných spojov s colnými a dopravnými zariadeniami, i strategických ciest, opatrených
trvalými obrannými hradbami, alebo dočasnými prekáţkami, zárubami a zásekami, nemohla ani na
etnografický vývoj a ráz kraja ostať bez vplyvu. Rozhranie dvoch záujmových sfér – východu a západu –
malo vzápätí i vytvorenie jazykovej, náboţenskej a do istej miery i rasovej.―
„Na sever od čiary Čáčov – Senica – Hl boké – Prietrţ – Bukovec – Brezová leţia buď čisto evanjelické
obce, alebo s prevahou evanjelikov. – Protireformačné válečné výpravy skončili zahanbujúcim pokorením
veľkovaradínskeho biskupa Juraja Bársonya na Turej Lúke. – Katolícky kostol r. 1648 vysvätený (no
postavili a vysvätili ho evanjelici; v r. 1648 ešte nebol katolícky (pozn. P.Š.), určený na obrátenie obce,
rozpadol sa v rumy a v prvých rokoch XX. storočia postavil si podnikavý syn Izraela (Brinzel – pozn. P.Š.)
z materiálu hospodárske budovy. – To uvádzam len ako dva symboly náboţenskej odolnosti protestantov.―
(str. 11 – 12)
„Protestantská tradícia niekdajších emigrantov zachovávala sa v spôsobe stavby mlynov, zvaných „českými
mlynmi― v úcte k výrobkom sobotišťských anababtistov, k ich keramike a k úprave stavieb obydlí podľa
vzoru „habánskych dvorov―.
„Jestliţe zdrţali českú tradíciu vo veciach podliehajúcej ľudskej vôli a úvahe, mohli tým ľahšie urobiť
v otázke jazyka, ktorý pri nedostatku škôl a výchovy je spontánnym prejavom, ovládaným len zákonmi
dedičnosti a imitácie. Jazyk evanjelikov tohoto kraja, i bez vplyvu literárnej češtiny nelíšil sa valne od
literárnej ešte v rokoch osemdesiatich minulého storočia.―
Obce Jablonica, Osuské, Hradište, Dobrá Voda s čisto katolíckym obyvateľstvom, leţia na vypuklej strane
krivky, ktorá robí dojem postupujúcej ofenzívy katolíkov proti evanjelikom. Ničmenej ráz obcí katolíckych
sa podstatne líši od evanjelických. Bujná barevnosť kroja je výrazom a reflexom nielen okázalejších
bohosluţieb, ale i väčšej ( ? ) zámoţnosti a bezprostredného vplyvu trnavskej roviny, kde hmotný blahobyt
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prejavoval sa oddávna pestrosťou výšiviek. Katolícke obce senického úvalu mali aţ do rokov šesťdesiatich
minulého veku spoločný krojový charaktekr s evanjelikmi. (s. 12 – 13)
„Senica bola v rokoch sedemdesiatich biedne slovenské mestečko, s nízkymi domkami. Len dva kaštiele a
hostínec, zvaný „Hrubý šenk―, boli na poschodie. – O telegrafe niet reči. Listy vozí slabý, vychrtlý koníček
cez Bielu horu do Trnavy a cez Oreský vrch do Holiča. Najbliţšia ţelezničná stanica bola v Cahnove,
Hodoníne, Trnave alebo v Piešťanoch, je 30 – 40 km vzdialenosť.―
„V Senici ţije chudobná bezvýznamná trieda. Hmotné prostriedky, politická moc, vláda v úradoch nachodí sa
v rukách veľmi početného zemianstva. Jemu kvôli ostala v Senici sedria, bývalé privilégium šľachty, kým
súdnictvo nebolo oddelené od administratívy. – Myjava, Brezová boli bez šľachty, a tak tu boli len notárske
úrady. Rozsiahle majetky Nyáryho – Schmerzinga, Apponyich, Windischgätza, Hohenloheho a blízke
cisárske majetky v Šaštíne – keď uţ nehovoríme o veľkom počte drobných zemanov – vynútili si v minulosti
zloţitejšiu administratívu súdnu, ktorá sa tu udrţala tradíciou a sotvrvačnosťou. (s. 75 – 6)
„Senické zemanstvo tejto doby poskytuje groteskný obrázok, ktorý nám tak klasicky predvádza Kalinčiakova
„Reštaurácia―. Víno, ţeny, hra a poľovačky. Statkár T. hrával celú noc v karty, a výčitky svedomia pocítil aţ
s vychádzajúcim slnkom. – Zeman Ivan Zmertych (čáčovský Smrtič) vyhral v rokoch devädesiatich prvú
cenu na paríţskych závococh a prišiel na bicykli aţ domov. Jeho otec vraj uštipačne poznamenal: „Keby môj
syn mal toľko tady (ukázal na hlavu), čo má tady (a ukázal na nohy), bol by som spokojný. – Závody v tanci
prekonal r. 1848 zeman L. Z príleţitosti kaţdej reštaurácie (volieb do stolice) naloţil si na voz súdok vína a
dva páry nových čiţiem. A potom celou cestou od Senice aţ po volebnú urnu v Nitre tancoval za vozom,
skonzumjúc zásobu vína a zoderúc vyšívané číţmy s ostroţkami.― (str. 78 – 82)
„Senickí zemani hovorili aţ do deväťdesiatich rokov minulého veku väčšinou slovensky. Ačkoľvek nemali
nič spoločného so slovenským jazykom a ľudom, neosvojili sa natoľko maďarčinu, aby okrem beţných fráz a
zdvorilostí vedeli v nej od srdca hovoriť. Hovorili senickým dialektom. – Hospodársky šli dolu vodou, čoho
svedectvom boli aj Fajnorom (advokátom) rozparcelované a slovenským sedliakom rozpredané
Schmerzingove, predtým Nyáryho pozemky. Barónka Horeczká sa natoľko v zmýšľaní zmenila, ţe r. 1848
dala svoj sobotišťský k dispozícii slovenským divadelným ochotníkom.―

Osemdesiatštyri ročný prof. inţ. Štefan J a n š á k
na otázku, čomu môţe ďakovať za svoje veľké celoţivotné úspechy, odpovedal: „P r á c i !― – Pre mňa bola
práca vţdy r o z k o š ou, uspokojil som sa vţdy len vlastnou dobre vykonanou prácou.―
(V Hlase ľudu, 5.II.1970, str. 1)
.-.-.Janšák je rodák z Os u s k é h o , Vajanský opisuje v krajovej črte „Ostrieţ― Osušanov takto:
„Osuské leţí v šumnej doline tiahnucej sa od Osuského k Brezovej. – Dolina táto je zmesou etnografických
odtienkov. Cudzí turista, pred ktorého by postavil Osušana a Brezovana neuverí, ţe títo dvaja bývajú v tej
samej doline a ţe sú to synovia toho istého národa.―
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HLUBOKÉ
„Malá dedinka neďaleko Senice, pekne na vršíčku rozloţená a bohatými, úrodnými roľami obklopená, to je
H l u b o k é, úradne H l b o k é pomenovaná. Rodisko básnika Svetozára Hurbana Vajanského a pôsobište
Jozefa Miloslava Hurbana, neohrozeného bojovníka, slávnej pamäti to je a ešte dnes, hoci od smrti
Hurbanovej uplynulo uţ 41 rokov, sú v mieste pamätníci, ktorí vedia povedať všeličo pekné a zaujímavé o
tomto veľkom človekovi. Literárny historik ten by tu mal hotovú ţatvu, keby sem len zabrúsil, a národopisec
tieţ. Tu nielen ţe ţeny a muţovia chodia v krojoch, v nedeľu ako vo všedný deň, a izby sú ešte tak po
starosvetský zariadené, samý tanier, samá lavica a periny aţ do stropu. I zvyky otcov sa tu prenášajú
z pokolenia na pokolenie.
Je to dosť pochopiteľné. Hoc H l u b o k é má zastávku, je predsa len za svetom. Cudzinec sem príde len
raz za rok, autiaky by do roka na prstoch spočítal, ţenia sa z 95 % len medzi sebou, „príšelcov― – aţ na
jednoho Čecha, ktorý sa aklimatizoval, - nemajú. V okolí niet tovární, ani iných priemyselných podnikov,
svojráz kraja sa teda nemôţe porušiť. Preto Hlubočania ţijú len tak pre seba. Roboty, hoc role sú úrodné, je
dosť, starostí tieţ, pretoţe Pánboh ţehná na deťoch, a tak si cez celý rok skoro ani nevzpomenú, ţe by sa
mohli voľakde inde, aspoň len na deň pozrieť. Keď sa musí, to je niečo iného, dobrovoľne, či z dlhej chvíle
nie.
Ţe je dedina sporiadaná a ľud pracovitý, to je vidno všade. Hlavne však na poliach. Kaţdý kúsok zeme je
zúţitokovaný a dobre obrobený, všetko takmer samo a pred očami rastie, a v gazdovstvách to isté. Dvor,
stájne, izby, všetko sa svieti čistotou, hospodár najde hrable na svojom mieste. Len cesty sú mizerné. Jak za
dedinou, tak v nej samej. Keď je sucho, ide to ešte, ak ale len máličko zaprší, uţ je z hlubockých ulíc more
blata, v ktorom topí sa všetko ţivé.
Hneď za dedinou je hrobitov. Vlastne dva: starý a nový. Chudý je ten i ten, tak ako kaţdý hrobitov na dedine,
ale predsa len nie tak, ako bársktorý. Majú tu pochovaného J o z e f a M i l o s l a v a H u r b a n a, ktorý
tu pôsobil skoro pol storočia ako evanjelický farár a odtiaľ riadil svoje „Slovenské pohľady― ale i almanach
„Nitru―. Pochovali si ho pekne na vršičku, tak aby, keď uţ sám nevidí, aspoň kraj ho videl, a to tvárou pekne
k východu. Nad hrobom mu vztýčili ihlanec a prostým nápisom: Dr. Jozef M i l o s l a v H u r b a n
1817 – 1888
a pod to:

„S l á v a

národa

hodna

j e o b e t i.―

My všetci dobre vieme, koho ţe tam pochovali. A je viac ako pekné, ţe aj oni sami to dobre vedia. Majú
medzi sebou, na svojom hrobitôvku jednoho z najagilnejších buditeľov a jednoho z najlepších ľudí, akých
kedy národ nielen slovenský, ale aj československý vydal. Preto v tichosti a bez vykrikovania sozbierali na
pomník pod kostolíčkom, v ktorom kazal .....
Škoda, ţe takých dedín, ako je Hluboké, je u nás tak málo.
(Z článku „jdv― – (Ján Ďurovič) v Slov. denníku r. 1829 v sept.)
Historica Slovaca, III – IV., str. 261
H l u b o k é, okres Senica.
„K. Sopko a V. Šember podali správu o nálezisku násypov, podobných m o h y l á m ...―
(tamtieţ str. 264)
Osuské
„Na upozornenie býv. ţupného úradu v Bratislave podnikli sme výskum na mieste zvanom „R o p o v― „Pri
kostelíku―, kde podľa ľudovej tradície stála stredoveká osada, na zvyšky cintorína, na stopy príbytkových
jám tejto osady, zaniknutej pravdepodobne v XVII. storočí. V trase cesty a na poli J. Jarábka odkryli sme
celý pôdorys základov neskororománskeho kostola a časť stredovekého cintorína, na ktorom začali
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pochovávať pravdepodobne uţ v mladšej dobe hradištnej, súdiac podľa ţelezných noţíkov hradištného tvaru
a podľa bronzových pásových krúţkov, najdených robotníkmi v hroboch.
Obzvláštnu pozornosť sme venovali najmä kultúrnym jamám, najdeným na priestore kostola, z ktorých
hradištná keramika je dôkazom, ţe kostol a cintorín zaloţili na mieste staroslovanskej osady.―
Prietrţ
„Zástupca Ústavu prevzal od M. R ý z k a zbierku kamenných nástrojov neolitických, hradištnú keramiku a
ţelezné predmety zo staroslovanských kostrových hrobov.―

Senica
„Pri vrbovčanskom potoku našli sídelnú vrstvu a jamy s keramikou hradištnou a kostrové hroby halštadské a
hradištné ...―
Z literatúry o „poli L u c k o“

1.

Chaloupecký Václav, Staré Slovensko, str. 78 – 79
„Břetislav II. ubíraje se uherským králem Kolomanem ke schudce na poli L u c k é m (jeţ je nutno
představiti někde při této bráně) ako líčí Anonymus ...― usque ad boronam et usque ad S a r u a r― (ubíral se
přes Podivín při B ř e c l a v ě, odkud vedla cesta přímo na L ú č k y u Senice ...―
(Len to ho mýli, ţe Kosmas tu spomína riečku Olšavu). Mohla to byť riečka M y j a v a.
(Moja mienka, poznámka P.Š.: Či azda nemohlo byť miesto zvané L u c k o - Lučko – opravdu pri Senici
? Rozsiahle lúky a lúčne močaristé, šašinou - šachorom porastené polia – lúky rozprestierajú sa od
Jablonice aţ po Šaštín. Na mieste – lúkach – zvaných S e n i c e - S e i n z e – poťaţne poblíţ nich, bola –
vznikla osada Senica. Lúky, poťaţne ich časť, leţiace od Senice juţne (pri ţelezničnej stanici) majú meno
K o l o š v á r k y. Neboli tu azda niekde (pri Čáčove) nejaké „kamenné vráta―, brána, záseky, alebo nejaké
opevnenie zvané „K o l o s v á r― ? (Podľa Chaloupeckého Cluus – Kolosvár je z latinského c l a u d o,
zavírati, a tak „claus― a „colos―).
2.

H i k l Rudolf, Historica Slovaca, III – IV, SAV, str. (147 – 164), Počátky města Skalice.

Str. 148: „ pozn. 6: Fr. Černý, Příspěvky k hist. místopisu Moravy, ČMM, 41 a 42, s. 23: „púvodní meze
osídlení z doby předhist. ustoupily starému L u c k u, které bylo, ne – li liduprázdné, tedy aspoň řídce
osídlené.―
(Hikl: S pádem říše Mojmíra II. nastalo však postupné vylidnění celého poříčí dolní Moravy, které
spúsobily zhoubné nájezdy maďarské ......roztroušené osady zanikly, obyvatelstvo bylo vyhubeno a na
zbytcích chatrných chyţí, brzy povětrností zmetených, vyrústal les nebo stepnaté louky ....― (pusté
pohraniční území – terra nullius) – „gyepűelve―
„....tvořila se (tu) hranice moravsko-rakouská. Tu někde, v blízkosti dnešního města – (Skalice - ) leţelo
zmíněné pole L u c k é, či H l u b o k é, kde se r. 1099 setkal Bŕetislav II. s Kolomanem a r. 1116
Vladislav I se Štěpánem II. – Pole Lucké klade většina historikú tato místa k řece Olšavě, jen Chaloupecký
hledá je nové u Turé Luky.―
„Pozn. č. 11? „Schúzka r. 1099 se mohla konati v jiţní části pole, někde u pozdějších Holiče, nebo ještě
dále k jihu, kam vede od P o d i v í n a přímá cesta. – O Luckém poli Chaloupecký, St, Slov. s. 80, týţ
v CČH, 32, str. 338, V. Hrubý, v ČMMM 51, s. 266, Novotný, C. d.I.2, s. 392 a 521, Palacký, Dejiny I.1, s.
392, pozn. 395, Dudík, Geschichte Mährens, II. s. 590, Černý, CMM, 41 a 42, s. 18, 23, 46.―
Prof. Varsík poznamenáva: „Hikl má pravdu, keď vyvracia náhľady Chaloupeckého, ktorý sa snaţil
preloţiť hranicu z rieky Olšavy (Olzava) na riečká Holešku a keď sa snaţil pole Lučko (in campo Luczko)
vysvetliť tak, ţe to bola Turá Lúka ...―
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Hikl. R. H.s. , str. 132: „To se uţ gyepű – (prekáţky) posunula ... přes Leváre, Sekule, Šaštín, Stráţe,
Jablonici ... aţ na cíp Chvojnici, zvaný Zakolcha.
Viď obšírnejšie mienku Varsíkovu v Historických štúdiach SAV – III/1957, str. 239 ... a ďalšie, v článku:
Vznik a počiatky mesta Trnavy.
Jan Bedřich Novák, Přemyslovci na Slovensku, v Slov. čítanke ... druhé vydanie, Praha, 1923, str. 102 –
103.
„Štěpán i Vladislav přitáhli v květnu s četným vojenským prúvodem na hranice moravsko – slovenské a
poloţili se po obou stranách řeky O l š a v y. Kosmos praví (Kosmov letopis český, kniha III,. kap. 9 a
42), ţe Uhrú bylo jako písku v moři a ţe na poli zvaném L u c k o pokryli povrch zeme jako kobylky ...
sám král Štěpán přešel na útěku za b ě l i n s k ý m mostem v nebezpečí ... mnoho Uhrú utonulo ve Váhu
...― (Snáď Bylnickým mostem na Vláře ? – pozn. P.Š.)
Historici pripúšťajú, ţe Kosmos sa mýli, keď uviedol riečku Olšavu za dejisko ... Mohla to byť riečka
Myjava, po ktorej oboch brehoch, od vtoku do Moravy, po Šaštín a Senicu mohli byť zošikované vojská
Vladislava (pozn. P.Š.)
-.-.S e n i c e na Hané; kronikár obce Josef Jergon mi 24.4.1965 napísal: „ ... teče na úpatí „Loucke hory―
potúček, který nesl název S e n i n k a, nebo také Senička ... říčka „Blata― protéká naší obcí ... (Senice na
Hané) a necelé dva km na západ leţí obec Senička (pěed I. světovou válkou menovali sme „Velká Senice na
Moravě a Malá Senice). Pole bylo někdy lukami, bohaté na seno ...―
Senice Valašská ... cez ktorú tečie riečka zvaná S e n i c e. Aj v Sobotišti, niekde nad habánskymi
záhradami, bol a je chotárny názov „v Seničkách―.
Senica – obec – je aj pri Banskej Bystrici . Je aj obec Senná v Honte.

Ladislav Paulíny: Dáta k dejepisu hradu bráneckého v Slov. pohľadoch, 1888, str. 64, č. 3.
„R. 1394― feria quinta proxima post octavam beatorum Petri et Pauli „uvedený bol Stibor do drţania zámku
bráneckého. Zoznáva nitrianska kapitola (Fejér, Cod. dipl. X.3, str. 46, „S t i b o r Vajda, str. 80).
K bráneckému zámku patrilo vtedy 13 osád ... „in dominium Berench, cum oppido Zenthe (Senica) et suis
tenutis noc non villis infrascriptia, utpote Zabatych et locis desertis sub codem castro habitis; item Kovalov,
András-lehotaya, Zakafalva, Rypka, B r y s t o v, Podhorach; Kropov, Kis-Kovalov, Chatov, Vrbavich et
Meankov.―
.-.-.-

Magyarország Vármegyei és Városai, Nyitra vármegye, str. 525
„ ... Az adománylevél szerint (darovacia listina Ţigmunda z r. 1394 nitr. kapituly) Berencs várhoz tartoztak
ekkor: Szenicz város, Zabatych (Szobotišt, Nagy-Kovaló, András-lehotája, Zarkafalva (Csácsó), Ripka
(Ripki), Brystou (Brazova), Podbranec, Kropov, Kis-Kovalo, Csatov, Vrbovicz (Verbócz ? )meankov
(Myjava) kozségek.
-.-.Tamtieţ:
„Egy 1502 –ik oklevél Berencs tartozékaiban némi változést enged látni, amennyiben ekkor már Szenicz,
Szobotist, Majuka, Lucska, Hropo, Ripka, Szmrdák, Verbäcze, Rohov és Oszuszkai (Moses) említetterek a
várbirtokok kőzőtt―
.-.-.Bodnár Július: Myjava, (monografia), u Paţického 1911, s. 32 a 33
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„V listine, ktorú Fraňo Nyáry 1551 vystavil (ako testament) Myjava sa pripomína ako k zámku Branču
prináleţajúca pustatina. Boli to obce: Szenic, Szobotistye, Csácsó, Kropó, Kopka (?), Zmerdak, Caszthó,
Pritrše, Puszta-Miava a Zurovín.―
„Kráľ Maximilián vo svojej dinacionálnej listine zo 7. júla 1572 ... spomína tieto obce: Szenicze,
Szobotistye, Kimó ináč Kunov, Verbócz, Rovesnka, Csatko, Rybka, Csahko, Smerdak, Pretrsd, KisKovalócz, Krapov, Podolye, Kratkov a Hratnau, Okrasno a dve Hluky, Hrovni a Puszta-Mijava, tieţ
Pustatiny, Murka a Kopov.― (Odpísané u Jedlicsku P.: Kisparpáty Emlékek, sv. II., str. 55 a 57) podľa Orsz.
Itár, N.R.A.Fasc. 601, N.26
-.-.-.
Janota Ľud.: Slovenské hrady, 1935, str. 96
Údaje z listiny kráľa Ţigmunda z r. 1594
Vl. Šmilauer: Vodopis Starého Slovenska, Praha – Bratislava,
1932, nákl. Učené společnosti Šafaříkovi
Str. 3 – 4
1262 Béla IV. dává Serefelovi několik statkú
„Inc. a nemore Jobluncha a terra uille C h y t k o u – s. – tr. quendam Fluuium Mayona (113) . ad
uiam: t. u. H o l l o u k - ad partem sinistram: t. u. H o l b u k a – per terram campestrem: t. u. C
-r a t h u o v – or. ad quendam fluuium – ad quendam vallem – ad fluuium Moyna – asc. per
monticulum – iuxta quandam uiam, que uadit de u. P e t r u s - per siluam: silua v. Petrus – t . u.
B r i z o n a―
II.
Ad m. per wuoddam fossatum: t. v. Jobluncha – tr. fontem Jobluncha – ad montem Zobothin – ad
siluas – ad montem Dobrovada: t. Mag. Aba – or ad fluuium Brizona. 2
Pozn.: C h y t k o u je severne (s. – terrae septentriones) od jablonického lesa a severne od riečky
Myjavy. Hlboké je v ľ a v o od Chytkova ? (sinistram – naľavo)
I.

-.-.Václav Chaloupecký: Staré Slovensko, s. 235
„Roku 1262 Béla IV. daruje ktorési zboţí hradu Hlohovec a Nitry („terras castri nostir―) t.j. regális
(Golgouch O z u s (Osuské) uidelicet R u p o v (osada nyní neznáma), Haradicha (Hradište), Dumbou
(Dubová); item alias dusa terras castri nostri Nytriensis Zachur et Ceteruch, r. 1263 Zahorec et Sterus
(Fejér Cod. Hung, IV, 3, p. 163 (t.j. Záhorec, polohy neznáme, a Šterusy―.
„Pri popisu hraníc Osuského, Rupova a Hradište jmenují se tato topická jména: nemus Jablonch, téţ villa
Jabluncha a fons Jabluncha (Jablonica) a villa Chytkou (snáď Častkov ?) fluvium Mayona nebo Moyna
(Myjava) a villa Hollouk po príp. Holbonka (Hluboká), villa Crathnov (neznáma) villa Petrus (snad
Prítrţ).
Pozn.: Osada Rupov – Ropov bola nájdená r. 1942 a osada Kratnov taktieţ r. 1968. Hollouk nie je totoţný
s Holbouka. To sú dve osady: Hlovek (dávno zaniklá) a Hlboké. – Osada Chytkov bola
pravdepodobne v hlbockom chotári „Za hájom―, poťaţne tam niekde nablízku.
Výsadná listina Stibora I. z r. 1396 (údajne by sa mala nachádzať v archíve mesta Senica, pod č. 4)
„Item predictam nostram Civitatem Sennicz im omnibus sius metys et Grenycije conseruare volumus et
presentibus conseruamus, quinis ab antique Jura et consuetudine est vel fuit tenta ac conseruata, Eciam ut se
idem Incole seu hospites sepedicte nostre Ciuitatis Senicz meliorare valeant, ipsis damus et specialiter metis
corum adiungimus hoc tres c a m p o s:
H l o c k a w, W r e z e n a w et K r a t n a w― atď.
„Podobne chceme uţ spomenutú našu obec Senicu udrţovať vo všetkých jej hraniciach, medzníkov a
prítomným udrţujeme, ktorými podľa starobylého práva a zvyku je, poťaţne bola drţaná a zachovaná. –
K tomu, aby sa obyvatelia a prípadní hostia (prisťahovalci) našej známej obce k lepšiemu zmohli, im samým
a zvlášte ich hraniciam pripojujeme tieto polia:
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H l o v e k, B r e s t o v (?) a Kratnov, ako sú ľudove menované, ktoré môţu orať a obrábať ... Dané
v Lyblove v sobotu, vo sviatok narodenia Sv. Jána Krstiteľa roku (vtelenia) Pána
Tisíctristodeväťdesiatšesť.
(Odpísal som zo Sborníka Muzeálnej slov. spoločnosti, roč. III. str. 85)
(V listine Bélu IV. z r. 1262 H o l l o u k a C r a t n o v sú spomenuté ako villa (snáď to bol len majer,
dvor ?). Podľa listiny Stibora z r. 1596 vtedy uţ osady boli zaniknuté)
-.-.Jedlicska Pál: Kiskarpáty Emlékek, II. zv. str. 56
„R. 1559 gróf Tomáš Nádasdy, nádvorník hradu Korlátko a majetkov (príslušností hradu) v Šandorfe,
v Hlbokom, Jablonici nariadil ich podelenie na rovnaké čiastky deťom Jeremiáša Hrussóy, poťaţne ich
dedičom ... (Orsz. levéltár, N.R.Fasc. 509, N 10) (Pôvodina je v reči maďarskej)
Tamtieţ na str. 57:
R. 1568 Michal Hrušovsky (Hrussoy) na Zelený štvrtok svedčil, ţe prevzal peniaze za predané čiastky
korlátskeho majetku v obciach: Šandorfe, Jablonici, Hlbokom, Osuskom, a na pustatinách v Kropove a
v Lieskovom, --- ktoré predal za 1000 Zlatých Blaţejovi Czyrákymu (Podľa listiny v archíve grófa
Pongráca, nemeckého).
Pozn.: V tom roku, 1558, osada Kropov – Ropov sa spomína uţ len ako pusté pole ...
-.-.Magyarország Vármegyei és Városai, Nyitra vm., str. 147
K o r l á t k o : O obci Lieskové nachádzame stopy uţ v listinách z r. 1324, - V r. 1403 je spomenuté
v nemeckej listine ako C o u r a n d stein ...

Geogr.Korabinský Johann Matej : Hist. und Produkten – Lexicon von Ungarn. 1786

Str. 234:
„Hlboké, oder Hluboka, ein slovakisches Dorf in Neurer Komitat, zwischen Senitz und Jablonitz 1/4 M
v. jedem, hat gute Acker, gute Pferde und Schaafzucht und beste Wolle.―
Str. 506: O s z u s z k a, ein Theil dem Grafen Erdödy angehört, den andern Theil aber haben Graf Apponyi,
Nyáry , und die Witwe Boschányi in Besitz, Die Katholische Kirche ist ein Filiaal nach Hradist ...―
Str. 246: J a b l o n c z a, Jablonica. „Der Ort gehörte ehedem der Korlathischen Familie. Nach dem Tode der
letzten Bezitzerin wurde es unter die Erben, als Festetisch, Apponyi, act, vertheilt. – Es befindet sich
alhier eni schönes Kastell mit einer Kirche, welche erst vor einigen Jahren neu ist hergestellt worden ...
1704 fiel hier eine Schlacht vor zwischen den kaiserlichen Generalen Ricsányi und Rákoczy zum
Nactheil der ersten ...
Str. 104: C z e r o v a ... gehört des Boschányischen Nachkommen und dem Grafen Apponyi...

Str.

P r i t r s c h d ... Der Ort hat mehrere Grundherren. Auf dem Baron Jeszenákischen Kastell befindet
sich nachstehende Aufschrift: D. C. M. Spectabilibus Dominis Paulo et Joanni Jeszenák S.C.R. Apost.
Majest. Confil. Patri, Patroque B.D. SM., hoc pietatis monumentum in nat. corum folo pofuit P.
Jeszenák S.C.R.A. Majest. Confil. Anno R.S. MDCCLXXII.
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Die Einwohner nähren sich vom Ackerbau und bauen in Gärten stark Hopfen. Es befindet sich auch
allhier eine katholische und eine ewangelische Articularkirche.
Str. 344 K u n n o v „Ein slow. Dorf in Neutrer Kom, in Szaklczer Bezirk, 14 (St.v. Senitz. Hat mehrere
Besitzer so an der Herrschaft, Berentsch, welche aus 13 Ortschaften besteht, als sind: Senitz, Schastkov,
Chropo, Schascho, Werbotz und Sobotist, Pritrschd, Tura, Bukoc, Ripke, Smrdak, Berenstche und
Kuonov ihren Antheil haben. Vorzüglich die gräflich Amadische und Freyherrlich Jeszenákische
Famiel. Hat schöne Wisswachs und kleine Weingebirge...―
Str. 698 S z e n i t z ... Es gehört der Ort eigentlich zur Berentscher Herrscharft. Den gröszern Theil desselben
haben annoch die Graf Nyáryschen Erben in Besitz. Die übrige haben sich bereits auch andere Familien
zugeeignet, worunten sich vorzuglich die Freyherrlich Jeszenákische befindet. Diese hat hier zwei
ansehniliche Kastelle. – Das neue hat derzeit lebende Freyherr Paul von Jeszenák sehr solid und
bequem aufbauen und mit einem ansehnlichen Garten, Fischteiech, etc. versehen lassen. Das ältere oder
kleine Kastell, in welchem vor kurzem Ewangelischen ihnen Jutorimal – Goottesdienst hielten erhielt
auch von eben diesem Freyherr seine gegenwärtige Gestalt. Auszer dem Besitzen auch die Famielien
Nyáry, Amade alhier ihre Kastelle und verschiedene Adeluche ihre eigene Kurien.
Die Katholischen haben alhier eine grosze und ansehnkiche Kirche, welche den Ewangelischen
bis 1675 angehörte. Die Einwohner nähren sich vom Acker – Hanf und Flachsbau, dann von Weinbau,
die sie in benachtvarten Dörfen pflegen, von Professionen, und treiben nebenbei auch Handel mit gutem
Erfolge.
Besonders haben die Juden allhier ihre Gewälber und eine Synagoge. Die Wochen – und
Jahrmärkte werden zahlreich besucht und es ist der Ort wegen seiner Wolleshandels längstens berümt.
Vor einigen Jahren ist allhier auch eine Wollenzeigfabrik angelelgt werden, welche aber wieder
eingegangen ist.
Die Herrschaften haben allhier ansehliche und mehrere Brauhäuser. In hieszigen Fichtenwälder
B o r y genant tritt mann verschiedene Natuseltenheiten, besonders aus dem Pflanzenreiche an – Das
Brennholz beziehen die Einewohnwr aus der Herrschaftlichen Waldungen, in welchem sich Wildpret
aufhält und die angenehmste Jagdbarkeit veranlaszt.
Das Städtchen ist mit schönen Privilegien v. Stiborg ... König Wladislaus, Sigmund, Mathias,
ect versehen. Pilarik gibt in seinem Kurru Jehoweä auch verschiedene Nachrichten von Ort.
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Hurban reční na zhromaţdení 26. apr. 1848
„Keď Hurban z koňa „stanúc si v strmeňoch, aby ho počuli aj najvzdialenejší― rečnil zhromaţdenému
zástupu na Myjave a keď medzi iným povedal, ţe „národnú pravdu musíme najprv dosiahnuť, teraz sa iba o
túto máme starať― ozval sa ktosi zo zástupu: „A čo naše hory, ktoré nám páni pobrali ?― A keď Hurban ešte
dodal, ţe ide o to, aby sme mali čímviac poriadnych občanov―, čímmenej tých, čo majú vôľu pánov zabíjať―,
ozval sa znovu ten istý hlas: „Takých rečí nepotrebujeme!―
Hurban začal schádzať z koňa teatrálne a ponúkol tomu človekovi, aby šiel on na jeho miesto a rečnil. – Je to
známa scéna, ktorú dokresľuje Gerometta: „Na veľa mjestach ňemohli Štúr a Hurban ani najvýhovornešími a
najzapáleňjšími rečmi pohnúť Slováka k zbrani. Títo bedári mnohí uţ iba dopituvali, ţe kedy uţ budú muocť
do huor chodit, drevo si z nich dla vuole brať, na čo keď ich vikarhali muţovja tí, volajúc ich najdrjev do
boja za cisára a národa svojho rovnakuo s druhími národmi právo, odpovjedali potom po kúštikoch pri
pohárikoch: Ej veru bi sme si pomohli pre ňič za nič dat si do brucha pichat. Nech si Hurban bojuje sám!―
(Alexander Matuška: Janko Kráľ, Školská kniţnica, čítanie pre II. roč. , Výber z literárnej histórie a kritiky
slovenskej, Mladé letá, 1957, str. 113)
Z listu Ľudovíta Štúra H u r b a n o v i , písaného v Modre 14. sept. 1850.
...―O môjho T á t o š a , ktorjeho uţ odstaviť daj, hovoril som s Palovím ďedkom, a prosím ho, abi ho dal do
dobrého mjesta k Š a j á n k o v i alebo ku K o v á r o v i na opateru, a ja za rok za neho .... zaplatím.―
V ďalšom píše, ţe sa postaral o Paľove prijatie do gymnázia v Modre, aj o jeho ubytovanie. – O tomto
študentovi písal Štúr uţ tri dni predtým z Trnavy. Oznamuje Hurbanovi, ţe ide do Modry, a ţiada, aby tam za
ním prišiel aj Palo. – Ide o Pavla F u s e k a , 16 ročného študenta, syna Pavla Fuska, roľníka v Hlbokom.
-.-.O Tátošovi a Šaracovi písal Štúr Hurbanovi uţ aj rok predtým, 22. sept. 1949. – Listy Ľ. Štúra, III, č. 303,
zost. Dr. J. Ambrušom.

Mikuláš D o h n á n y : D u m y , vyd. Tatran, 1968, str. 104.
Báseň: „Ku pamiatke dňa 19. marca 1852 J.M. Hurbanovi.―
Aj táto báseň napísaná ku dňu 19. marca dokazuje, ţe Dohnány vedel o tom, ţe sa Hurban narodil 19. marca,
a nie 17 marca 1817.

Príbehy zo ţivota J. M. Hurbana
„6. mája 1860 dostal Hurban od lipskej univerzity doktorát teologie, a to ako „propter ecclesiam lutheranum
et scriptis tuendi studium― – pre horlivú snahu obraňovať cirkev luteránsku slovom i písmom.―
Od kráľa, ktorému tieţ poslal skvostný čestný výtlačok, dostal veľkú zlatú m e d a i l u , ktorá po smrti
majiteľa musela byť vrátená.
(Viď: C.L., I., 105, a Dr. Sam. Št. Osuský: Historia štúrovcov, II., str. 65, ako aj v „Pamiatke Dr. J.M.
Hurbana, str. 10, napísaná J. Škultétym).
-.-.„Panovník Franc Jozef I. chcel (r. 1867) odmeniť Hurbanovu vernosť zlatou medailou. No Hurban údajne na
audiencii panovníkovi odvetil: „Keď môj národ nedostane nič, ani ja si neprajem odmeny,― a ponúknutú zlatú
medailu – neprijal.
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(Viď: Jul. Bodnár: Dr. J. M. Hurban, 1817 – 1888, str. 72)
Z citovaných odstavcov nie je jasné, či otáznu medailu predsa len nedostal a či ju dedičia po smrti Hurbana –
vrátili.
-.-.„Vďačná cirkev hlbocká chcela dať čestný hrob svojmu duchovnému otcovi na najprimeranejšom mieste
v starom cintoríne. Avšak to nebolo po vôli maďarónskemu slúţnemu senickému, a dal uţ vykopaný hrob
skrz hlbockého r i c h t á r a Pavla K o v á r a - zahádzať, za čo bol tento od kráľa zlatým kríţom
odmenený. – Rodina vraj (Kovárova) potom tento kríţ po jeho smrti predala.―
Výklad tento nezdá sa byť správny a pravdivý. Kovár nedostal tento zásluţný kríţ za to, ţe dal hrob Hurbana
zahádzať, ale za jeho všeobecné zásluhy vlastenecké. Na odmenenie Kovára dali návrh iste maďarónske
senické úrady.
(Viď: Jul. Bodnár: Dr. J.M. Hurban, str. 68)
-.-.„Keď bol Hurban s biskupom Gedulym na audiencii u kráľa Františka Jozefa I., panovník sa ho vraj opýtal:
„Doviedli ste mi tých panslávov ? Na čo Geduly odpovedal: „Nie Veličenstvo, nie panslávov, ale – kňazov.―
To si Hurban od Habsburga nezaslúţil.―
:(Prevzaté z časopisu „B r a d l o „ , 1932, str. 116, a to z článku Miloša Beblavého.)

Z literatúry (pramene) o miestopisnom názve h r ú d
Dr. inţ. Śtefan Janšák v Sborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti, r. 1944 – 48, str. 275 ...
„Svojho času (viď Sborník M S S, 1930, str. 5) som uţ poukázal na rozšírenie názvu h r ú d a g o r- o n
d v baţinách Visly, Odry, Prípětu, Dnepru aj Dnestru, ale i barinách Moravy, hornej Tisy, Bodrogu,
Latorice, Ondavy a ich prítokov ...―
-.-.-.Janšák vo svojich prácach: Lovci hlinených perál, str. 29 – 32 (vydavateľstvo Tranocius, 1944) a taktieţ
v knihe: Brány do dávnoveku, str. 35 – 38 (vydavateľstvo Tatran, 1966).
-.-.Dr. Inţ. Št. Janšák mi v liste z 22. III. 1971 napísal:
„Slovo hrúd som ja uţ dávno skúmal (pred 40 rokmi) a to riešenie Vám poslali z Jazykovedného ústavu Ľ.
Štúra. Je to vlastne moje, uţ dávno uverejnené v Sborníku Muzeálnej slov. spoločnosti. Hrúd znamená
skutočne „ohrada, hrad―, a na východnom Slovensku zachovalo sa do dnes v starom znení g r o n d, „g o r o
n d―. Nájdete ho na všetkých podrobných mapách.―
Básnik Ján H o l l ý, Básne Jana G o l l é h o , zv. I. s. 194:
1.
2.
3.
4.

„ ... po h r ú d n é m wšeckého temer Báborska Pomedzú...―

str. 229, tamtieţ: „h r ú d n ú orúci Zem ...―
Zv. III. str. 12: „ ... H r ú d n e j ňechce Pokoj zemi dat ...―
Zv. II. str. 42: ?: „Spisy básnícke, 1863, str. 421: „... sem a tam po h r u d n ý c h trávníkoch...―
Pozn,: s krátkym – u –
Dr. Joz. Ambruš (v liste zo 14. V. 1968): „Výrazy „h r ú d―, „h r ú d y―, sú tu význame hrudnatý, od
hruda. Odcitúvam zo Stručného slovníka etymologického jazyka čsl. Jos. Holuba, Praha, 1957, str. 681:
hrouda, sl. hruda, (stl. pol. groda), všeslov.: hrud-ka ... indoeurop. ghrend – hrubý, lit. grudns – zrno, lat.
rudus – rudimentum – základ, nem. gross, Griess (kroupy)
(Viď odpoveď na môj dotaz) SAV u, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, z 3.3.1971)
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SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava,
z listu písanom P.Š., v Modre, 3.3.1971:
„Ďakujeme Vám za zaujímavý list ... Slovo h r ú d iba na pohľad súvisí bezprostredne so slovom h r u
-d a. Významovo viac súvisí so slovom h r a d a , h r i a d k a , dnes a vyskytuje sa v slovenčine (hrúd),
v češtine (hrúd), v polštine (grond), v bieloruštine (hrud), aj v iných indoeuropských jazykoch. Je to staré
slovanské slovo indoeuropského pôvodu. Jeho význam je: „vyvýšenina v teréne, návršie, obyčajne medzi
mokrými, močaristými alebo zaplavenými níţinami.― Podrobnejšie sa o pôvode slova h r ú d moţno
dozvedieť v etymologických slovníkoch: V. Machek, Etymologický slovník českého jazyka, II. vydanie,
Praha 1968, 186 a F. Slavski. Slovník etymologiczny jenzyka polskiego, zeszyt 4, Kraków, 1955. 142.
V tomto ročníku časopisu Kultúra slova (pravdepodobne v . 6) uverejníme článok o slove hrúd
v slovenských chotárnych názvoch.― – dr. Milan Majtén, CSc. –
(Pozn. : Inţ. Št. Janšák k listu dokladá, ţe je to vlastne jeho výklad, uţe z pred 40 rokov, MSS, 1930, s.
5 a Sborník MSS, 1944 – 48, s. 275).
Pavel Šulla, Modra, 1. sept. 1966: H r ú d , H r ú d y :
Slovo h r ú d – h r ú t - má svoje korene v slove ohrada, ohradiť a v jeho deriváciách: hrad (grad), hradba,
hradište, hrádze a ďalšie. – Stojí za pokus hľadať ho aj v maďarskom slovníku. (Napr. slovo brat, vyslovuje
b a r á t , stoh – asztag, hrada – gerenda, a snáď i hrad – grad: g a r a d , g a r á d .― – V Pechányovom
maďarsko.slov (1906) je slovo g a r á d vo význame o h r a d a , i vo význame slova s r u b , zrub, ohrada okolo studne. Garádolni – ohradiť. Aj v Slovníku slovenského jazyka (1959) je slovo g a r á d , a to
bez poznámky, ţe by to bolo slovo z maďarčiny; je tu aj vo význame slova p r i e k o p a (aj priekopou
moţno „ohradiť― nejaký priestor). V maďarsko – slov. slovníku Hvizdáka – Bujnáka (1933) je slovo g a r á
d , a to ako slovo maďarské, vo význame slov. slova h r ô t (čo by Záhorák vyslovil h r ú d (hrút). Slovo h
r ô t má význam aj ako m ú r i k pred domom.
Zdá sa, ţe názov h r ú d je významom príbuzné alebo totoţné s názvom s i g e c a . Sigece boli „ohradené―
ostrovčeky (obtočené vodou) v baţinatom kraji – teréne ... ako sa predĺţila (a kedy) slabika – hláska u,
neviem. Je to snáď podobný prípad ako bor - b ú r ? B ú r , B ú r e ?

O miestopisných – chotárnych názvoch : B ú r , K o l e s n é a K o l o š v á r k y.
Slov. pohľady 1901, str. 737:
„Neďaleko Bátoviec je B ú r o v á dolina, v nej leţí asi na pol hodiny chôdze od Brhloviec dedina Bó r. – Neďaleko Nedošian sú dvoje Moraviec: Kostolné a Opatové Moravce, potom B ú r a B o r , ktoré
sú však tak blízko príbuzné, ako oravské Bory a borina (Torf)― ....
-.-.Slov. pohľ., 1893, str. 37, Pavel Kriţko píše:
„Konečne treba spomenúť slovo b u r ... najmä na juhozápadnom Slovensku a i obecenstvu známe ...―
„ ... Spomína sa výlučne iba v miestnych názvoch, ako : Bur Sv. Jur, Bur Sv. Mikuláš ...― Slovo b u r
nemá v slov. reči nijakého významu ... Buri boli dľa rímskych spisovateľov odnoţou Lugiov a bývali
v severozápadnom Maďarsku ...―
-.-.K o l e s n é (chotárny názov) Slov. pohľ. 1893, str. 32.
F. Šujanský napísal: „Akol – okol, z a k o l e s e n é miesto, juhakol – ovčiareň, košiar. – Caula , skol,
juhistálo, ovčínec, podľa Gradus ad Parnassum, 1827: Septum, beretített hely, akol, ohradené miesto, úkol
...―
P.Š. :

Alebo snáď: clasu, colos, „Klauţa― – zátvor, zátaras na ceste ?

Alebo: bol to snáď les, kde bolo drevo súce na výrobu kolies ? (kolárské ?)
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P.Š. moja domnienka:
Ko l o š v á r k y ? tak ako Klausenburg – Kolosvár ? colos, claudo ? alebo „kolo – Švárky (okolo
Švárky ?)
Šuvar, šuvarina – ostrá tráva ?
-.-.Podľa Etymologického slovníka jazyka českého, vyd. ČSAV, Praha, 1971 (V. Machek), str. 268
...― kolesa, zdrob. koleska alebo kolieska, stč. byl plurál k o l e s a , koléska „vuz―, a duál kolesa ... vše
snad od počátku o vozu dvoukolém ... (V Kolesném, v hlbockom poli, je hlboká cesta, úvoz ... Snad túto
úvozovú cestu nazvali Kolesným ?
K o l e s n i c a - letní cesta hlboká, úvoz ?
(M. Kálal, Slov. slovník, str. 351)
Doplnky k výkladu slova – chotárneho názvu h r ú d.
Červinka: Slováci na Moravě, str. 41:
„Nový ţivot vznáša sa sem kolonizáciou na začiatku XIII. storočia ... „usadzovali se v níţínách, stepích
a křoviskách ... a vtedy vznikly v Skalici názvy tratí: H r ú d y , Pláňavy, Chrasti ...―
Slov. pohľady, 1901, str. 737:
„Nedašovce majú meno od maďarského n á d (t.j. trstiny, rastliny močiarnej)―
„Sám H r o n d í n je močarina plná trstiny ... napísal pôvodne Andrej Kmeť v Tovaryšstve, III. str.
101 – 134, odkiaľ to prevzal do Slov. pohľadov Jozef Škultéty.―
Som v pokušení domnievať sa, ţe názov H r o n d í n je príbuzné názvu H r ú d (Pozn. P.Š.)
Pavel Paták, (školník Pedag. ústavu v Modre) rodák z Cerového – Lieskového pri Jablonici tvrdí, ţe aj juţne
od Jablonice, smerom k búru bol tieţ H r ú d .
Hrúd
Lad. Tomeček: Ako som začal archeologizovať.
V Časopise MSS, 1947, č. 1 – 4, str. 72 – 76; 86 – 90.
„Pieskové duny, niekde vetrom nakopené, inde zase jednorázovou záplavou vody nanesené, ako napr.
nachádzame pozdĺţ toku rieky Moravy, na rovine Záhorskej, kde sa vyskytujú v pomenovaní niektorých
poľností „ h r ú d „ , ktoré poľnosti v kaţdom prípade leţia na pieskovej dune, na ktorých dunách sa našli
stopy po predhistorickom osídlení.―
„Súvislosť objasní okolnosť, ţe k m e n „ h r u d― má ten istý význam ako latinský g r a d u s, to jest
stupeň, čiţe vyvýšenina, v staroslovanskom „ g r a d „ , a z toho pochádza aj neskorší pojem h r a d ,
označujúci vyvýšené a chránené bydlisko, ako boli aj duny pri Morave. Väčšina dún bola obývaná, no nie
všetky. Duny obýval predhistorický človek, a to zväčša na hrebeňoch, vrcholcoch dún.―
Moja pozn. (P.Š.): Podľa mojej mienky slovo – názov h r ú d , trebárs zneje ako latinské g r ad - us,
nevzniklo z toho latinského kmeňa. Gradus znamená stupeň, krok, vyššie stúpať. No h r ú d je zo slova
ohradiť, ohrada, hrádza, ohradené miesto, h r a d . Z latinského g r a d - us nemohlo vzniknúť slovanské h
rad.
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Z literatúry o poli „ L u c k o “
Chaloupecký V. : „Staré Slovensko, str. 40: Břetislav II. ubíraje se s uherským králem Kolomanem ku
schúzce na poli L u c k é m (jeţ je nutno představiti někde při této bráně) – ako líči Anonymus ...― usque ad
boronam et usque ad S a r u a r ) ubíral se přes Podivín při B ř e c l a v e , odkud vedla cesta přímo na L u
č k y u Senice ...― (Len to mýli, ţe Kosmas tu spomína riečku Olšavu. – Mohla to byť Myjava ? ) –
Moja mienka (P.Š.): Či azda nemohlo byť miesto zvané L u c k o – Lučko – opravdu pri Senici. –
Lúky, lúčne, šašinou porastené pozemky – lúky rozprestierali sa počnúc od Jablonice po Šaštín (a moţno aj
ďalej). Na mieste – lúkach, zvané S e n i c a – S e i n z e , prípadne poblíţ nich bola Senica, osada. – Lúky,
ich časť juţne od Senice (za ţelezničnou stanicou ) menujú sa K o l o š v á r k y . Snáď pri Čáčove, na ceste
vedúcej od Šaštína, mohli byť nejaké „kamenné vráta―, poťaţne len brána – borona, záseky. (Podľa
Chaloupeckého Claus – Colos – Kolosvár je z latinského claudo, čiţe zavírati.)
Hikl Rudolf, Historica Slovaca, III – IV, SAV, str. 147 – 164, str. 148, pozn. 6: Fr. Černý, Příspěvky
k historickému místopisu Moravy, ČMM, 41 a 42, str. 23 ... „púvodní meze osídlení z doby předhist.
ustoupily v starém L u c k u , které bylo, ne-li liduprázdné, tedy aspoň řídce osídlené.―
(Hikl: S pádem říše Mojmíra II. nastalo však postupné vylidnění celého poříčí dolní Moravy, které
spúsobily nájezdy maďarské ... roztroušené osady zanikly, obyvatelstvo bylo vyhubeno a na zbytcích
chatrných chyţí, brzy povětrností zmetených, vyrústal les nebo stepné louky ..., pusté pohraniční území –
terra nullius – („gyepüelve― maďarský název).
Tvořila se hranice moravsko-rakouská; tu někde v blízkosti dnešního města S k a l i c e leţelo mínené
pole L u c k é , či H l u b o c k é , kde se r. 1099 potkal Břetislav II. s Kolomanem a r. 1116 Vladislav I. se
Štěpánem II. – Pole L u c k é klade většina historikú tato místa k řece O l š a v ě , jen Chaloupecký hledá je
nově u Turé Lúky.―
Pozn. č. 11: „Schúzka r. 1099 se mohla konati v jiţní části pole, někde u pozdejšího Holiče, nebo ještě
dále k jihu, kam vede od P o d i v í n a přímá cesta. – O Luckém poli viď: Chaloupecký, Staré Slovensko,
str. 80, týţ ČČH, 32, str. 338: V Hrubý v ČMM, 51, s. 392, - pozn.: 395, Budík, Geschichte Mähren, II. s.
590, Černý, CMM, 41, 42, s. 18, 23, 46.―
Prof. Varsík poznamenáva: „Hikl má pravdu, keď vyvracia náhľady Chaloupeckého, ktorý sa snaţil
preloţiť hranicu rieky Olšavy (Olzava) na riečku Holešku, a keď sa snaţil pole L u č k o (in campo L u cz k o) vysvetliť tak, ţe to bola Turá Lúka...―
Hikl R., Historica Slovaca, str. 132: „ To se uţ „gyepü― – překáţky – posunula ... přes Leváre, Sekule,
Šaštín, Straţe, Jablonici ... aţ na cíp Chvojnica, zvaný Z a k o l c h a .―
-.-.Obšírnejšie viď mienku Varsíkovu v Historických štúdiach, SAV, III – IV, (1937, str. 239) .... a ďalšie
v článku: Vznik a počiatky mesta Trnavy ... (tamtieţ).
-.-.Jan Bedřich Novák, v článku Přemyslovci na Slovensku, v Slovenskej čítanke, II. vyd., Praha, 1923, str. 102
– 3:
„Štěpán i Vladislav přitáhli v květnu s četným vojenským prúvodem na hranice moravsko – slovenské a
poloţili se po obou stranách řeky O l š a v y . – Kosmos praví (Kosmov letopis český, kniha III., kap. 9 a
42), ţe Uhrú bylo jako písku v moři a ţe na poli zvaném L u c k o pokryli povrch země jako kobylky ... sám
král Štěpán přišel na útěku za b ě l i n s k ý m mostem v nebezpečí ... Mnoho Uhrú utonulo ve Váhu ...―
(snáď Bylnickým mostem na Vláre ? poz. P.Š.)
Historici pripúšťajú, ţe Kosmos sa mýli, keď uviedol riečku Olšavu za dejisko ... Mohla to byť riečka
Myjava, po ktorej oboch stranách Myjavy pri Šaštíne a Senici mohli byť zošikované vojská Vladislava (pozn.
P.Š.)
-.-.-
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Sú 4 obce S e n i c e :
1.
2.
3.
4.

Senica nad Myjavou,
Senica pri B. Bystrici
Senice na Hané, (okres Olomouc)
Senice Valaská (okres Vsetín ?)
a obce Sené , Senô na strednom Slovensku.
Sú obce:

1.
2.

Senička na Hané (hneď pri Senici na Hané)
Seniňka (okres Vsetín)
S e n i n k a - chotárny názov – nad habánskymi záhradami v Sobotišti.

Pozn.(P.Š.): O Senici na Hané mi kronikár obce Josef Jergon 24.4.1965 napísal: „ ... teče na úpatí „L o u c k é
hory― potúček, který nesl název S e n i n k a , nebo také Senička ... Ríčka „Blata― protéká naší obcí , a
necelé dva km na západ leţí obec Senička (Před I. světovou válkou menovali sme: „Velká Senice na
Moravě a Malá Senice―). – Pole bylo někdy loukami, bohaté na seno ...―
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