
Vážení priatelia kníh
Zrod knižnice je významný počin podieľajúci sa na uchovávaní kultúrneho dedičstva nášho 
národa, a to nielen pre dnešné generácie, ale i pre budúce pokolenia. Tak ako dnes stojí pred 

knižnicami táto naliehavá úloha, aj v minulosti museli knižnice zápasiť s mnohými 
prekážkami, organizačnými problémami, s maďarizačným tlakom i s nedostatkom finančných 

prostriedkov. Nebyť však jednotlivcov, milovníkov kníh a národa, neexistovala by dnes ani 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka. Tá je dôležitou a nenahraditeľnou kultúrnou inštitúciou 
pre širokú verejnosť nielen organizovaním obľúbených podujatí, ale je aj miestom na príjemné 

využívanie voľných chvíľ. Veď nie je nič príjemnejšie ako tráviť čas v priestoroch, ktoré 
dýchajú múdrosťou zozbieranou v knihách. Som rád, že sa aj prostredníctvom Vášho nového 
časopisu Priateľ knižnice prispieva k lepšej informovanosti a komunikácii medzi čitateľskou 
verejnosťou a knižnicou.  Prajem všetkým, ktorí sa podieľajú na odovzdávaní duchovného 

odkazu, veľa elánu pri práci a stále pribudajúcich spokojných čitateľov. Nech aj vďaka Vám 
záujem o knihu v dnešnom elektronickom veku neustáva.

Ing. Juraj Blanár
predseda

Žilinský samosprávny kraj
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Je radosťou byť oslovenou na slovo o sloveJe radosťou byť oslovenou na slovo o slove

Prvé číslo Priateľa knižnice zavoňalo novotou, druhé už bude voňať tými, čo ho budú držať v dlani.
Do týchto vôní chcem vstúpiť a povedať dobrý deň vám, čo radi sedíte nad dobrou knihou, nielen 

sami, ale i s tými, ktorých učíte vyberať si  text a v umeleckom prednese ho odovzdávať ďalej.
Už 55. krát sa v roku 2009 otvárajú brány Hviezdoslavovho Kubína. Oravskí malí i veľkí recitátori 

za posledné desaťročie vari nikdy nechýbali na tejto hviezdoslavovsko-kubínskej scéne.
Ale nie o tejto scéne bude reč.

Skôr o tých spoločných sedeniach, ktoré predchádzajú príchodu na
recitačné dosky. Reč bude o tom krásnom vzájomnom spoluúčinkovaní nad stránkami kníh.

Neviem, prečo sa mi vždy zdalo, že nie tá scéna, ale to — nad tou stránkou — je dôležité a o tom sa 
mi žiada písať.

Práve to posúva malých, väčších i tých celkom veľkých ľudsky ďalej. (Tá scéna má totiž zradné 
nablýskané zákutia, kde  môžeš  zle stupiť a potom sa nedofúkaš boliestky).

„Predpokladom čítania dobrých kníh je nečítať zlé, pretože život je krátky a sily máme obmedzené.
Zlé totiž treba čítať čo najmenej a tie dobré, nikdy nebudeme čítať dosť často.“

(Arthur Schopenhauer).

Vidím učiteľov, čo sami radi a veľa čítajú, ako spoločne so svojím žiakom, študentom  lúskajú 
tajomstvo krásy a múdrosti  umeleckého slova, spoločne nachádzajú preň výraz.

(Možno ani nenájdu ten jediný správny, ale tie spoločné dumky nad jeho  tajomstvom stoja za to).
Mám rada toto ich spoločné úsilie, toto učiteľsko-žiacke tvorivé hľadanie a tú skromnosť, ktorá tak 

uznanlivo vie skloniť hlavu pred súdom porotcovského slova....akoby  si zvnútornili, že ani  ten 
najodmietavejší súd  už nemá silu zotrieť pôvab spoločného hľadačstva, poetiku tohto tvorivého 

procesu.
Hovorím a myslím na tých učiteľov, pre ktorých nie sú najdôležitejšie ceny a výhry....

Vidím ich desiatky pred sebou, ako prichádzajú na stretnutia, ako duchovne rastú, ako rozširujú 
svoje pôsobenie a stávajú sa režisérmi Divadielok poézie, ako si  dobrovoľne ukrajujú  zo vzácneho 
času oddychu....(alebo možno práve takto oddychujú a práve tam zbierajú sily na každodennosť?!)

Moje slovo je venované vám, hľadajúcim, večne študujúcim, ktorí svoju vôňu vdychujete  do 
stránok kníh, čo beriete s láskou do dlaní.                       

Eva Kollárová
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Z úvah o
 

Predchádzajúci  režim a jeho kultúra  venovali  Hviezdoslavovi,  na  rozdiel  od  dneška,  značnú 
pozornosť; akoby si chcel jeho prostredníctvom vynahradiť tie chyby a nepodarky, ktoré robil inde. 

V roku 1953 založil edíciu Hviezdoslavova knižnica, v ktorej vychádzala slovenská literatúra vo 
veľmi peknej sivej textilnej väzbe (boli to jedny z prvých kníh v našej domácej knižnici, ktoré som 
brala do ruky, hoci som mnohým ešte nerozumela, napríklad Hollého Selankám či Svätoplukovi). 
Hviezdoslavova knižnica splnila svoju úlohu, ukončila svoju existenciu, pod jej egidou vyšli vr-
cholné i málo známe diela slovenskej literatúry (dodnes si z nej pamätám na poviedky Jána Čajaka, 
Antona Bieleka). Jej oživenie, či priam reedícia by boli určite zmysluplným národným kultúrnym 
programom aj dnes.

Hviezdoslavov  Kubín  vznikol  o rok  neskôr  ako  reakcia  na  iniciatívu  domáceho  prostredia 
a zároveň ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali; a ten 
pretrval až dodnes. Hviezdoslavov Kubín – celoslovenská postupová súťažná prehliadka v ume-
leckom prednese poézie a prózy, neskôr aj divadlách poézie, a ešte neskôr aj v tvorbe detských reci-
tačných  kolektívov,  nech  si  ho  hodnotíme  akokoľvek,  zachováva meno a odkaz  jedného  z naj-
väčších slovenských básnikov a zároveň vzdeláva a kultivuje najmä deti, ale aj mládež a dospelých. 
Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, ono zas 
predlžuje živú spomienku na básnika. 

„Šest kategorií soutěžilo v uměleckém přednesu – a byl to zázrak. Děti, mládež, hoši i děvčata,  
všichni  již  vítězové  okresních  a krajských kol  soupeřili  zde  udatně  o věnec  slávy  v jedné  z nej-
ušlechtilejších disciplin – v uměleckém přednesu.

Spanilá  oravská  krajina  dávala  rámec  veškeré  té  kráse,  sladká  a melodická  slovenská  řeč,  
nadšení účinkujíci a nadšení diváci a posluchači, starší i mladší básníci, vynikající slovenští herci,  
všechno to jakoby stavělo klenby vznešeného chrámu. Pokorní  před slovem básníka,  odhodivše  
pýchu sebe sama, klečeli recitátoři před dílem umělcu byvších i současných.“ Takto opísala Jarmila 
Liebscherová svoju návštevu jedného z prvých ročníkov Hviezdoslavovho Kubína (pravdepodobne 
jeho 3. ročník v roku 1956), keď sa sem prišla s kolegami inšpirovať zážitkami a skúsenosťami 
pred založením českej národnej prehliadky v umeleckom prednese Wolkrov Prostějov. Možno jej 
vzletný opis presne vystihuje atmosféru, možno ľudia vtedy len všetko vzletnejšie vnímali, faktom 
je, že vtedy vzniklo doslova celoslovenské kultúrne hnutie čítania a recitovania, na ktoré si celé 
vrstvy starších ročníkov radi spomínajú doteraz.

Tento rok po 55-y raz obnovujeme a rozvíjame túto tradíciu.  Masové nadšenie prešlo do in-
dividuálneho  záujmu,  radosti  a povznesenia:  Hviezdoslav,  literatúra  a prednes  sú  predmetom 
záujmu tých, ktorí chcú mať s nimi niečo do činenia. Tlak štátu na masovosť tejto aktivity ustal, 
a tak zostatok kultúrnych inštitúcií i školy už nenástoja, ale len upozorňujú, často veľmi jemne, na 
hodnoty  s literatúrou  a Hviezdoslavovým Kubínom  spojené.  Výsledkom tejto  zmeny  je  zmena 
v množstve recitujúcich. Čítanie a prednes sa dnes nenosia na stredných školách, kde bývalo kedysi 
najsilnejšie  zázemie,  no kde sa už dnes prestali  organizovať „nejaké“  školské kolá recitačných 
súťaží.  Ak niekto vytvára priestor  pre takéto súťažné stretnutia,  sú to  základné školy,  základné 
umelecké školy, centrá voľného času, regionálne osvetové a kultúrne strediská, Národné osvetové 
centrum a pár zanietených nadšencov. Našťastie, kvalita amatérskeho umeleckého prednesu netrpí, 
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dnes sa napĺňa príslovie:  dobrého nebýva veľa.  Svedčí  o tom stabilný  okruh prívržencov ume-
leckého prednesu, ale aj konfrontácia s českým prednesom na Medzinárodnom festivale poézie vo 
Valašskom  Meziříčí  či  Podebradských  dňoch  poézie,  z ktorých  jednoznačne  vychádzame  ako 
partner, ktorý prináša zaujímavú  literatúru, živý výraz i zmysluplnú komunikáciu s poslucháčom. 
A v súťaži jednoznačne víťazíme.

Vo  vzťahu  k literatúre  recitátori  Hviezdoslavovho  Kubína  na  všetkých  stupňoch  súťaže  od 
triednych  až  po  celoslovenské  kolo  stále  udržujú  v povedomí  hodnotnú  slovenskú  literatúru 
(M. Válek, M. Rúfus, D. Dušek, D. Hevier a i.), ktorá je nielen literárno-kriticky, ale aj recitátorsky 
overená. Zároveň, aj keď v menšej miere, pripomínajú z času na čas aj  veľkých básnikov našej 
i svetovej minulosti, medzi nimi aj P. O. Hviezdoslava. Iste, mohlo by byť tých pokusov viac, ale je 
lepšie venovať sa minulosti so zaujatím a vôľou, výsledkom čoho je živé, svieže dielo, než povinné 
nudné premieľanie slov bez pochopenia a citu. Ďalšiu nemalú zásluhu má amatérsky prednes aj na 
objavovaní novej literatúry, resp. takej, ktorá vychádza v obmedzenom množstve, a ktorú aj takto 
vovádza do života. Spomeňme len súčasnú generáciu – K. Horvátha, L. Keratu, O. Šebestu a i.

Veľká  vďaka za  udržanie  tejto  aktivity  však  patrí  aj  dolnokubínskym organizátorom,  najmä 
Mestskému kultúrnemu stredisku.  Ako Bratislavčanka s  nie  vždy ideálnymi vzťahmi  v Dolnom 
Kubíne si to dovoľujem povedať bez vzletnosti. Všetci jeho riaditelia pristupujú k tomuto podujatiu 
zodpovedne, škoda len, že ho nevieme rozšíriť na väčšiu platformu. Mnohé prehliadky (a neraz aj 
aktivity  s nimi  spojené)  ukončili  svoju  činnosť  a existenciu  len  preto,  že  finančné a personálne 
zmeny  a podmienky  miestnych  organizátorov  neumožnili  ich  pretrvanie,  alebo  niekde  sa  len 
nechcelo podujatie či tradíciu udržiavať. Amatérsky prednes má síce aj iné možnosti na realizáciu 
(Beniakove Chynorany, Šaliansky Maťko, Vansovej Lomnička, Dilongova Trstená a desiatky ďal-
ších), žiadna však nevytvára takú širokú, systematickú, a umelecky náročnú platformu, navyše tak 
podrobne zdokumentovanú.

Aj Oravská knižnica A.  Habovštiaka prispela  k formovaniu tváre tohto podujatia,  nielen be-
sedami s renomovanými spisovateľmi, ale aj začlenením mladých autorov do programu podujatia. 

Hviezdoslavov Kubín je schopný prijať a rozdať viac,  než sa tak deje  v posledných rokoch. 
Zostáva sám sebou, je nespochybniteľne jednoznačnou kultúrnou a ľudskou hodnotou, ale akoby 
sám v sebe a pre seba. V posledných rokoch si ho viac objavuje a napĺňa horná Orava ako samotný 
Dolný Kubín. Ten sa možno vo svojom vzťahu k nemu vyčerpal v minulosti a potrebuje čas a e-
nergiu, aby si k nemu vytvoril vzťah nový.

                                 Jaroslava Čajková
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Uznávaná spisovateľka, národná 
umelkyňa, adresovala matke tieto 
slová: „Vďaka ti za mnohé, za veľa,  
za všetko.“ 

Mohli by sme tiež povedať, že 
rodný kraj jej bol nevyčerpateľným 
zdrojom príhod, legiend, obrazov 
prírody a krásneho jazyka. Vysoká 
slovesná kultúra je prvý znak, ktorý 
ju odlišuje od ostatných 
spisovateľov svojej doby.

Matka pochádzala zo zemianskej 
rodiny, otec zo sedliackej. Z 
rodinných legiend sa dozvedáme, že 
bola zaľúbená do chlapca z bohatej 
zemianskej rodiny, ale jeho mať si 
vysnívala oveľa bohatšiu nevestu. 
Doma chlapca pre tú lásku bili, jesť 
nedali. Vzbúril sa a ušiel z domu. 
Rozhorúčený sa napil vody zo 
studničky a zomrel na zápal pľúc. 
Preto sa matka rozhodla nie pre 
bohatého zemana. Rodičia im 
bránili zobrať sa. Jedna dcéra im 
umrela, druhá sa nevydala. V 
rodičovskom dome matke nikdy 
celkom neodpustili, že sa vydala za 
otca. Chceli jej odrieknuť i podiel 
na majetku, keď si vybrala 
mládenca z chudobnejšieho domu 
na nižnom konci. Rodičia po jej 
vydaji nosili trpkosť v srdci. Zmäkli 
trochu po tom, keď sa im narodil 
syn. Darovali im akési zemičky a 
pomohli kúpiť koňa.

Prastarý otec Bocko pochádzal z 
toho istého rodostromu ako P. 
Hviezdoslav, ktorý príbeh matky a 
otca zveršoval v Ežovi 
Vlkolinskom.

Meno Figuli z otcovej strany 
doniesol do Vyšného Kubína 
taliansky kamenár, ktorý sa tu usadil 
a priženil. O starej mame sa nikde 
nepíše, zomrela zavčasu, o starom 

otcovi je príbeh o roli na Brezovci, 
kde ho vlk uchmatol v kožuchu, do 
ktorého bol ako malý chlapček 
zakrútený. Ešte šťastie, že sa z 
kožucha vykotúľal a vlk si do nory 
odvliekol len ten.

Rodičia boli päť rokov v 
Amerike. Matka chorľavela, peniaze 
sa míňali na lieky a doktorov. Akí 
chudobní do Ameriky išli, takí sa aj 
vrátili. Mali už dve dcéry. Keď sa 
loďou vracali domov, matka čakala 
tretie dieťa. Dúfali, že to bude syn. 
Keď sa vo Vyšnom Kubíne narodila 
Margita, vraj nemali z nej veľkú 
radosť. Otec sa hneval na Boha, že 
takému chlapovi požehnáva dievky. 
Syn sa im narodil až ako štvrté 
dieťa. Figuliovci vtedy bývali v 
uprázdnenom Vyšňanovie dome, 
kde sa narodil P. Országh.

Margita sa narodila 2. októbra zo 
soboty na nedeľu. Nedeľniatko. 
Malo ju po celý život sprevádzať 
šťastie. Pozrime sa, či to tak bolo.

Aj deti odmalička museli ťažko 
robiť. Bolo treba splácať dlžobu za 
nevydarenú cestu za more. Po 
príchode dlžoba ešte vzrástla o 
úroky. Otec kúpil rozložité stavisko, 
dávno nevyužívanú krčmu a tam sa 
nasťahovali. Dom bol skoro 
storočný, mokrý, hoci drevený, v 
dome bola pleseň. Svätých 
obrázkov doma nemali.

Sprvoti ju vraj z príbuzných 
málokto vzal na ruky, málokedy sa s 
ňou niekto pomaznal. Už v detstve 
sa stala samotárkou. No zdedila 
matkinu povahu a nebývala smutná. 
Matka pred deťmi i ostatnými nikdy 
neukázala bolesť, žiaľ. Dievčatko 
malo čierne kučeravé vlasy, konce 
poskrúcané, na vrchhlave hladké a 
lesklé. Ľudia vraveli, že ako z 

havrana krídlo. Prekárali ju, že ju z 
voza stratili kočovní cigáni. Iste po 
predkovi Talianovi. Ale aj matka 
mala silno čierne vlasy, čelo klenuté 
dovysoka, obrvy ako uhľom 
vykreslené.

V mladosti sme si všimli jej oči 
ako sŕňatá. Matka o nich povedala, 
že v sivobelasých zreničkách má 
kávové škvrny ...

Za humnami tiekol potok, pri 
ňom stála rozložitá lipa. Chránila 
staviská pred ohňom, jej korene 
držali breh. Pozdĺž potoka ležali 
veľké balvany – okruhliaky. 
Každému dala meno a rozprávala sa 
s nimi ako s ľuďmi. Z detí ona 
najčastejšie a najdlhšie sa hrávala 
pod korunou stromu. Keď ju 
nepritúlila mama, pohladila ju tetka, 
ona a sváčko jej najčastejšie 
porozprávali nejakú rozprávočku - 
ako otec bubeníka spadol s basou do 
jamy k medveďovi, ako Valihora 
ušil krpce bez ihly, nite a noža, ako 
včely vytiahli starorodičovskú lipu 
zo zeme aj s koreňmi a zasadili si ju 
pred včelín, aby nemuseli zďaleka 
peľ prinášať, ako vlk odniesol dieťa, 
čo ho mater za trest vydurila pred 
dvere. Tráva ostrica – to sú meče 
kráľa mocnára, čo mal hrad na 
Ostrom grúni. Istotne je to Ostrá 
skala.

Všetci, čo prešli sedemdesiat 
sedem krajín či vrchov alebo zabili 
draka, sa jej podobali na mocného 
otca. Len tí, čo sa dali na cestu k 
slnku, sa vždy podobali na jej 
matku.

A viete ako vznikol odzemok? 
Tak tancoval čeľadník pomedzi 
hromy a blesky. Od neho sa to 
naučili ostatní.

Biela je tvár starej mamy zhora, 
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po nej má bielu tvár Margita. A stará 
mama má bielu tvár po kom? Po 
húske bielej.

Odmala mala rada rozprávky a 
rôzne príbehy. Vždy domŕzala. 
Vtedy sa našlo dosť ľudí, ktorých 
odchovala latinská škola, lebo 
Vyšný Kubín mal len občas svojho 
učiteľa. Boli vynikajúcimi 
rozprávačmi, vymýšľali si aj 
vlastné. Spamäti vedeli recitovať 
klasikov 19. storočia. Margita ako 
10-ročná zdramatizovala rozprávku 
Soľ nad zlato. V škole ju odohrali.

Do ľudovej školy chodila doma. 
Pani učiteľka sa volal Pavla 
Mešková, po mene vidno – zo 
zemianskeho rodu. Píše a o nej, že v 
škole mávala okolo 20 žiakov. 
Margita chodila do školy skôr, ako 
musela. Vypukla I. svetová vojna. 
Otec narukoval. Všetka práca doma, 
vo dvore i na poli ostala na matku s 
deťmi. Učiteľka pomáhala ženám 
aspoň tak, že uvoľnila žiakov zo 
školy na deň-dva. Do školy chodili 
obe sestry. Keď bolo doma zima, 
mama poslala do školy aj Margitu s 
bračekom. Napokon im zakázala 
chodiť do školy, lebo v nej síce 
dievčatá zakúrili, ale oheň nechali 
vyhasnúť. Učiteľka trestala často 
trstenicou aj bez príčiny.

Trstenicou dostala aj Margita. 
Neskôr o tom napísala:

„Nikomu som sa nepriznala, že  
som zdedila tú vlastnosť po  
matkinom rode, o ktorom vravievali,  
že si vedia rozkazovať, aby sa im 
najväčšie vnútorné búrky a  
zvíchrenia citov neodrazili v tvári.“

Deti s mamou zbierali úrodu, 
chodili zbierať šušky do hory, aby 
bolo čím zakúriť, upravovali cesty, 
aby sa panstvu nezablatili koče. 
Kniha Mladosť, ktorú označujú za 
autobiografický román z rokov 
autorkinho detstva a mladosti, je 
románom-poctou ženám, ktorých 
vojna pripravila o otcov, mužov a 

bratov.
Keď Margita našla mamin 

veršovník, do ktorého si zapisovala 
svoje myšlienky, básne v próze, aby 
jej bolo ľahšie na duši, ľahšie to 
hrdinstvo žien pochopila.

Otec sa z frontu vrátil tvrdý, 
prudký neústupčivý, celý svet videl 
len cez svoju robotu. Do roboty 
poháňa celú rodinu. Vôbec sa im 
neuľavilo, keď sa im muž a otec 
vrátil. Vôbec sa nepodobá na otca, 
ktorého si doma spomínali a 
vysnívali.

V dolnom Kubíne Margita 
absolvovala jednu triedu meštianky 
a tri roky gymnázia. Z Vyšného 
Kubína chodievala do školy pešo. 
Najťažšie bolo v zime, ak po ceste 
nešiel žiaden voz, aby utlačil sneh.

Rada maľovala. Chcela ísť 
študovať maliarstvo do Prahy. 
Rodičia nechceli o tom ani počuť. 
Rozhodli, že nie. Táto záľuba ju 
držala dlho. Obrazy nechávala doma 
v rodičovskom dome. Chcela ich 
neskôr od spisovateľky prevziať 
Matica slovenská. Už si vtedy 
nepamätala presne aké obrazy to 
boli, len písomne dáva pokyn 
príbuzným, aby ich pohľadali a 
napísali, čo je na nich a aká 
technika. Napríklad portrét – olej, 
kvety – pastel, krajina – akvarel. 
Obrazy odzrkadľovali jej bohatý 
duchovný svet. Tu treba povedať, že 
jej obrazy z mladosti boli uschované 
v truhlici. Cez Povstanie bývali v 
dome občas partizáni. Nemci sa to 
dozvedeli, vtrhli do domu, 
zariadenie domu – i truhlicu 
vyniesli a zapálili ...

Aby mala, ako sa vraví, chlieb v 
rukách, v rokoch 1924-1928 chodila 
do obchodnej akadémie v Banskej 
Bystrici. Po matúre sa zamestnala v 
bratislavskej Tatrabanke ako 
korešpondentka, až do roku 1941. 
Zavčasu začala písať. Krátke prózy i 
poéziu uverejňovala vo 

významných časopisoch: Elán, 
Slovenské pohľady, Živena.

V roku 1936 jej vyšla prvá kniha. 
Poviedka Uzlík tepla, rozprávanie o 
mladej rodine s chorým dieťaťom v 
sociálnej biede, v núdzi, na hranici 
života a smrti, sa zapáčila 
významnému maliarovi a grafikovi 
Kolomanovi Sokolovi, ktorý ju 
ilustroval. Vyšla ako bibliografická 
príloha zborníka Grafické umění 
„Hollar.“ Svoje  prózy publikovala 
v kalendároch Tatrabanky.

V roku 1937 vydala knižku 
desiatich noviel pod spoločným 
názvom Pokušenie. Nič by sa 
nebolo stalo, keby to bol napísal 
muž – spisovateľ. Novely sú o 
reálnom živote, príbehy sa 
odohrávajú v hraničných, vypätých 
situáciách, v niektorých sú hlavnými 
postavami ženy. Kniha spôsobila, že 
spisovateľská obec (mužská) ju 
začala zaraďovať do ženskej 
spoločnosti a literatúry, ktorá bola 
považovaná za menejcennejšiu ako 
literatúra „mužská.“ Novely o láske, 
ako napr. Pokušenie, Extáza, 
Mámivý dúšok sú o láske, ktorá má 
nejaké obmedzenie, prekážky, 
hranice. Napísané sú vrúcnym, 
vášnivým ženským srdcom a 
impresionisticky ladeným jazykom. 
Príbehy – všetky nesú posolstvo 
pravdy a ľudskosti.

Našťastie čitateľ vie, že to nie je 
spisovateľkin prípad, žeby pre 
samotný ornament nebolo vidieť 
príbeh. Považujeme to za poetické 
videnie sveta. Touto črtou sa 
Margita Figuli podobá Chrobákovi, 
Ľudovi Ondrejovi či Švantnerovi. 
Literárni vedci to pomenovali 
lyrizovaná próza. V ďalšom vydaní 
pridala ešte tri novely a neskôr iné, 
roztratené po časopisoch z rokov 
1930-1940.

Nemôže tu ísť o žiaden 
ornamentalizmus. Dej je zakotvený 
v prírode, človek je súčasťou 
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prírody, či hynie alebo miluje. Čo 
nás v novelách prekvapí, je, že 
vášeň žien prekonáva mužského 
partnera, je úprimnejšia, bohatšia, 
mravnejšia.

Ako prijala slovenská verejnosť 
knihu? Priaznivo. Ale spisovateľka 
sa po rokoch priznala, že isté 
emancipované kruhy z okolia 
ženského časopisu Živena sa obrátili 
na Maticu slovenskú, aby sa 
zaoberala prípadom Margity Figuli 
a nedovolili jej písať.

Akoby písať vášnivým srdcom o 
láske bol hriech.

Dominik Tartarka v súvislosti s 
jej novelami hovoril o ženskej 
senzibilite, vnímavosti, citlivosti.

Prísny kritik jej diel Ján Števček 
k novele Pokušenie, ale i ďalším, 
napísal: „Erotický cit je rozvedený  
otvorene, naliehavo, až potom 
zbadáme, že za ľúbostným citom a  
príbehom je čosi viac, čo robí cit  
dvoch ľudí večným, pevným,  
zakotveným v prírode. Príroda je  
svedkom drámy medzi mužom a  
ženou. Dej je len povrch.“

Sama Margita Figuli o láske 
napísala: „Láskou tok dejín  
nepohol. Je vždy iná a vždy tá istá.“  
Inde: „V láske sme všetci ako 
námesační. Šli by sme cez hory, cez  
doly za ňou.“

V roku 1939 sa vydala. Jozef 
Šuster bol o dva roky od nej starší, 
očný lekár, neskôr prednosta očnej 
kliniky a univerzitný profesor. Rok 
pôsobil ako očný špecialista v 
ďalekom Vietname. Získal si tam 
veľké uznanie a veľa priateľov. 
Zomrel v máji 1980.

V Tatrabanke pracovala do roku 
1941. Do druhého vydania 
Pokušenia zaradila o. i. novelu 
Olovený vták. V prvej svetovej 
vojne muž – dôstojník stratí nohu a 
prsty jednej ruky. Syna vychováva 
tiež tak, aby sa stal dobrým 
vojakom. To sa aj stane o desať 

rokov. Syn padne ako hrdina, 
bojoval proti ženám deťom, ktoré si 
bránili svoju vlasť. Matka padá pod 
kríž Krista. Ako umučený holub. 
Ako olovený vták.

Táto novela bola zámienkou na 
prepustenie autorky z banky. Jej 
ideový podtext vyjadroval nesúhlas 
s režimom, ktorý posiela ľudí do 
vojny proti bezbranným. Margita 
Figuli sama na vlastné oči videla 
pochodovať nemecké vojsko hore 
Oravou, na Poľsko. Keď bolo 
najhoršie, cez vojnu prišla z 
Bratislavy domov, počas prechodu 
frontu sa s rodinou ukrývala v 
horách.

Autorka o tejto dobe: „Po úteku 
do hôr myslievala som na osudy  
prítomného sveta. Veď život je  
najvyššia hodnota a nikomu nebolo  
dané právo nezmyselne ho ničiť.“

Ale už v roku 1940 bola 
uznávanou spisovateľkou zásluhou 
svojej druhej knihy Tri gaštanové 
kone. Odkedy ju prepustili z banky, 
venovala sa len literárnej práci. 
Nová kniha tiež nie je suché 
realistické rozprávanie. Nepatrila do 
žiadnej generačnej spisovateľskej 
skupiny. Sama niekoľkokrát v 
rozhovoroch zdôraznila, že patrila 
do „nezdruženej skupiny,“ nikde.

Troma gaštanovými koňmi sa jej 
postavenie spisovateľky upevnilo. 
Už sa nijako nedala zaradiť do 
„ženskej“ literatúry. Po vojne sa 
niektorým spisovateľom zdalo, že je 
príliš osudová a neukazuje dosť 
nadšenia. Ani sami pred sebou 
nechceli priznať, že si literatúra 
žiada veľké všeľudové témy.

S manželom a synom Borisom 
bývala v Bratislave (na Molotovovej 
ulici s výhľadom na Dunaj). Boris 
po matke zdedil jej povahu, 
vnímavosť, bol medzi nimi 
mimoriadne krásny vzťah. Bola 
náruživou zberateľkou keramiky a 
výšiviek (keď oslávila 80 rokov, 

rodáci jej ako dar priniesli obrus s 
červenou výšivkou).

Pri bombardovaní Bratislavy 
(podľa ústneho podania) naložila 
vzácny porcelán a keramiku na 
vozík a viezla do úschovy. Po ceste 
sa jej vozík vymkol z rúk a prevalil 
sa. Vzácny náklad sa porozbíjal.

Do Vyšného Kubína sa vracala 
na prázdniny. Ľudia ju doma 
pristavovali, aby jej porozprávali 
svoje či cudzie príhody. Ako ten 
človek, ktorý prišiel za ňou, keď na 
poli pri oraní našiel starý peniaz. 
Verili jej, že i takto – cez príbehy – 
zviditeľní obec. Akoby celý život 
bola s obcou spojená ako pupočnou 
šnúrou.

Už v jeseni 1944 mala hotový 
román Babylon. Na príklade veľkej 
ríše ukázala vzostupy a pád tyranie. 
Preštudovala veľa literatúry, najmä 
cudzojazyčnej, aby sa dotkla doby a 
života ľudí. Podobne ako v novelách 
posolstvo Babylonu je humanizmus, 
porozumenie, harmónia, odsúdenie 
nositeľov spoločenského zla. 

Ľudia sa v tom čase pred 
príchodom nemeckých vojsk 
skrývali v horách. Román Babylon 
bol zakopaný v záhrade za domom 
vo Vyšnom Kubíne od jesene 1944 
do jari 1945.

Margita Figuli má v Babylone 
etické posolstvo — starozákonnú 
metaforu strateného raja. Babylon, 
ako vieme, znamená chaos, zmätok, 
zmätenie jazykov. Raj podľa neho 
sa dá získať pokorou, láskou, 
pravdou. Lenže práve toto po 
skončení vojny sa neprijalo 
jednoznačne, skôr starozákonne: 
oko za oko, zub za zub. O románe 
sa viedla diskusia, popri ocenení ho 
označili za únikové a estétske. 
Literáti sa zhodli na tom, že tomuto 
dielu ľudia nerozumejú, že 
neukazuje patričný smer a je to 
vlastne únik od prítomnosti.

Z roku 1980 čítame autorkino 
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posolstvo, keď opakovane 
zdôrazňovala, že Babylon je 
paralela II. svetovej vojny, nástupu a 
pádu fašizmu a totality: „Ak ľudstvo 
samo postaví  zhube základné  
hodnoty života, vystaví zhube aj  
seba.“ Tí, ktorí videli záhubu 
Babylonu, sa nám prihovárajú 
slovami: „Srdcia si očistite od zlého 
a hľadajte dobré, to je celý zmysel a  
záchrana ľudského života. Lebo  
kým človek bude zle zmýšľať o  
človeku, budú hubené národy ako  
múr naklonený a stena nachýlená.“

Spomeňme si, že Hviezdoslav 
tiež pochyboval o tom, že bude 
všetko v poriadku, „keď sa toto 
peklo vyvzteká,“ obával sa, že  
„menom pomsty bude víťazom.“

Román dokazuje autorkinu 
nevšednú rozhľadenosť. Do 
napísania Babylonu sme na 
Slovensku nemali historický román 
tohto druhu vydarený krásnym 
jazykom.

Autorka, keď na kritiku svojho 
diela spomína, nemenuje nikoho, 
len opakuje: „Tí ľudia. Tí ľudia..“ 
Radili jej byť autorkou románov pre 
ženy a nepliesť sa do veľkej 
literatúry. Život jej dal za pravdu. 
Tri gaštanové kone majú trinásť 
vydaní, Babylon päť a bol preložený 
do piatich jazykov, Tri gaštanové 
kone do jedenástich. Výber z diela 

vyšiel v ruštine.
Začas sa odmlčala. Keď vydala 

prvú časť románu Zuzana o dievčati 
v sociálnom zápase robotníkov, jej 
citlivá povaha nedokázala zniesť 
toľko neporozumenia či dokonca 
zla. Verejne ju obvinili na 
spisovateľskom fóre, že nemá ani 
základné znalosti o robotníckom 
hnutí a kapitalistoch a že kniha 
dokazuje, v akej hlbokej kríze sú 
naši spisovatelia. Veď nepísala 
politickú príručku! Musela sa 
brániť, že jej románová postava má 
vlastný život a jej názory nie sú 
názormi autorky. Nemohla mlčať. 
No pre trpkosť zvierajúcu hrdlo 
nemohla prečítať svoj príspevok. 
Obyčajná ľudská závisť šla ešte 
ďalej, keď zmanipulovali 
osadenstvo nejakého podniku, ktorí 
s transparentmi v rukách 
protestovali proti autorke a jej dielu, 
hoci možno málokto niečo prečítal. 
Margita sa do muštry, šablóny 
dirigovaného socialistického 
realizmu nezmestila.

Zosypala sa. Do Vyšného Kubína 
prišla s trasúcimi sa rukami a 
hlavou. Dosť dlho trvalo, kým sa 
pozbierala. Domov sa prišla liečiť 
zo sklamania. Tam sa narodila jej 
druhá „Mladosť.“

Ďalšie knihy ostali nedokončené, 
uverejnila len časti z nich alebo 

úryvky v časopisoch. Adrianina niť 
a Víchor v nás neboli témami, ku 
ktorým by sa hodilo jej poetické 
videnie sveta. Žiadalo sa, aby témy 
boli v súlade s krokmi doby. No zdá 
sa, že nenašla nič, čo by ju nadchlo.

A predsa len … To jemné, 
krehké nájdeme v librete k baletu 
Šimona Jurovského Rytierska 
balada, Zdenko Mikula inšpirovaný 
Troma gaštanovými koňmi zložil 
symfonickú poému O veľkej láske. 
Uzlík tepla, Rubári, Babylon a Tri 
gaštanové kone boli sfilmované.

Básnik Milan Rúfus vzdal poctu 
spisovateľke týmito slovami: 
„Poetka prózy, rozprávačka básne.“ 
Ako vidno, najviac ho oslovili jej 
novely.

Veľké témy v nej ešte neumreli. 
Veršovaná balada o Jurovi 
Jánošíkovi vychádza v roku, keď jej 
zomrel manžel. Alebo rozhlasová 
hra o romantickom anglickom 
básnikovi P. B. Shelleym.

V roku 1972 jej vydali zobrané 
spisy. 

V roku 1974 sa stala národnou 
umelkyňou.

Keď sa jej pýtali, čo ju udržalo v 
presvedčení o svojej pravde, 
odpovedala: „Pestovala som si takú  
silu presvedčenia, aby som ani v  
temných búrkach nezabudla na  
východ slnka, aby som pri smrti  
neprestala veriť v život, aby som 
nestratila istotu, že dobrý čin, ktorý  
slúži človekovi a spoločnosti, ani v  
najkrutejších zápasoch, ba dokonca  
v porážkach natrvalo nehynie a  
budúcnosť mu pripraví nové  
výhonky. Týchto zásad som sa v  
živote i vo svojej tvorbe držala.  
Nezradila som ich a ony nezradili  
mňa. Snažila som sa stáť na strane  
cti a pravdy.“

Keď zomrela, krajania z Vyšného 
Kubína jej priniesli za hrsť rodnej 
zeme a vetvičku tisu spod Choča.

Otília Štepitová
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Básnici z jednej kolísky
Mnoho farieb mali oblaky, čo blúdili i ponad náš kraj...
Celé hodiny by som bola vydržala hľadieť na oblaky, ako tiahnu v kŕdľoch po nebi sťa divé husi. No práve s 

takou istou náruživosťou hľadievala som na vodu v potokoch, na vtáky nad domami, na motýle v povetrí, na 
všetko, čo sa náhlilo vidieť nové svety...

Takú „náruživosť“ mala Margita Figuli v mladosti a podobnú „túžbu“ niekedy aj mladý Pavol Országh.

Rád oblaky v ich ceste odprevádzam
túžobným zrakom na ne upretým -
— — —
Rád na tej ceste pozorujem ich:
tú karavánu, po blankytnej púšti...

Hviezdoslav a Margita Figuli pochádzajú z Vyšného Kubína, z dedinky, ktorá „leží v hlbokej doline,“ nad 
ktorou „múry hôr“ bránia širokému obzoru. Nečudo, že náruživo a túžobne sa zahľadeli na plávajúce oblaky...

Hviezdoslav sa narodil 2. februára 1849, pred 120 rokmi (v roku 1969, poznámka P. H.) v zemianskom 
domku a o 60 rokov neskôr 2. októbra 1909 v tom istom zemianskom domku Margita Figuli.

Tak si osud zahral, že oba rodáci tejto dedinky, kolísaní v tom istom beľčove, stali sa národu slovenskému 
drahými.

Veľký básnik a veľká spisovateľka. Stará a nová generácia si podali ruky. A to, čo básnik Hviezdoslav 
povedal vo veľkolepých básňach, eposoch, to Margita Figuli vo svojich prekrásnych lyrických freskách a 
baladách. I Hviezdoslava i Margitu Figuli spájala neskonalá láska k rodnému kraju.

Z tohto kraja vyšli, s nim žili a o ňom aj spievali. Témou ich literárnych prác nebola len príroda ale ľud. 
Svojimi spevmi, eposmi, farebnými freskami a baladami chceli vykúpiť a zvečniť tohto človeka, ktorý s nimi žil 
a niesol prepreťažké bremeno života. Stromy, potôčik, múry hôr, kone i kravy, ovečky a husi, kováčska šmykňa, 
krčma, obchodík, cesta i kravský poťah sú stálymi priateľmi ľudí, ktorí kropajmi potu majú oči zaťažené.

Hviezdoslav a Margita Figuli tkali svoje lyrické a epicko-lyrické vence z kvetín a vône materinej dúšky. Ich 
spevy zneli a znejú ako orchester vtáčat a plnosti leta...

Malá dedinka, ale požehnaná na svätcov a prorokov, na ohnivé jazyky kazateľov aj pevcov. Rodila a 
inšpirovala tých, ktorí pili jej krásu, poznali jej ťarbavosť života a milovali žalmy zo Spevníka.

Čo vytvoril Hviezdoslav a Margita Figuli, všetko to pochádza zo slnca ich sŕdc. Ten statočný Čajka a krásna 
hrdinská Nanai to sú oni sami, slnce ich sŕdc.

Theo H. Florin
Hviezdoslavov Kubín XV, Zápisník 1-2, 1969

Maketa rodného domu Pavla Országha Hviezdoslava a Margity Figuli. Vedľa kresba zhoreniska
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Smutný jeho koniec
V prednej  časti  rodného domu P. O. Hviezdoslava bývali  začas rodičia Margity Figuli,  keď sa vrátili  z  

Ameriky. V zadnej časti v čase pred požiarom a počas neho bola pošta.
Ozrutný oheň vypukol v roku 1916, keď bola úroda zvezená z poľa. Záčiny boli plné nevymláteného zbožia a  

šopy napchaté senom.
Znezrady uprostred noci, nevedno prečo vzbĺkol obrovský požiar. Nezistilo sa, či to ktosi úmyselne podpálil  

Janovcov (Pavol Meško Janovie),  alebo to bola nešťastná náhoda. Horieť začali staviská — maštale. Tetka  
Marka celá preľaknutá zabúchala nám v noci na oblok a volala že horí...

To už celá obloha bola silno ožiarená plameňmi a hustý čierny dym sa stlal medzi domami a záhradami.  
Rýchlo  somsa  obliekol  a  bežal  k  ohňu.  Vtedy  horeli  staviská  a  domy  susedov  Janovcov.  Horelo  nielen  u  
Janovcov, ale už aj u Čižmárov (Július Meško Alberty) a rodný dom Hviezdoslava pohlcovali vysokošľahajúce  
plamene. Tam zachraňovali v prvom rade poštu, ktorá bola v zadnej časti od cesty na vysokej podmurovke, lebo  
dvor sa skláňal nadol. Bolo to strašný pohľad. Všade veľká páľava i hodný kus ohňa. Nedalo sa ratovať, prístup  
bol nemožný. Prihnali sa na pomoc domácim hasičom striekačky zo susedných dedín, neskoršie pribehli aj zo  
vzdialenejších, z Osádky i z Malatinej. Najvýkonnejšia bola striekačka z Dolného Kubína. Ostatné vtedajšie boli  
málo osožné, podajedny iba ručne pumpovali vodu z blízkeho potoka. Darmo je, ten mal málo vody a tak potom  
už márne sa namáhali chlapi pumpovať, z každej strany sa po dvaja striedali, keď nebolo čo.

Oheň sa bez zábrany tak prudko rozblčal, že veru na záchranu statku z maštalí nebolo ani pomyslenie. Tetka  
Janovie ukrutne a zúfale nariekala a prosila, aby sa snažili zratovať truhlice so zbožím, plátnom a peniazmi,  
ktoré boli poukrývané pred rekviráciou v sene. No nikto sa neodvážil riskovať svoj život, všetko to tam na popol  
zhorelo.  Keď sa  rozvidnilo,  na  mieste  troch  gazdovstiev  a  rodného domu Hviezdoslava,  bolo  iba  dymiace  
pohorelisko. Kde-tu čmudil obhorený trám domu, rozžiarená dylina z maštale. Ľudia vyhorelých domov sotva sa  
stihli napochytre do čohosi obliecť a zratovať si holý život. Tak u Čižmárovcov všetko zhorelo do tla. Poobede  
som videl, ako sa ujec Čižmárovie prehrabával v horúcom popole. Práve naďabil na hrču ohňom roztopeného  
striebra a zlata. To ukryté peniaze sa žiarom ohňa roztopili v truhlici a spojili sa do beztvarej hrče.

Janovcom zhorel všetok statok, kravy i voly. V kuríne sliepky, kačky i husi. Z volov ostali iba obhoreté boky,  
ktorými padli na rozžhavené dyliny.

Z Hviezdoslavovho rodného domu ostala len vysoká podmurovka...
Celé  nešťastie  bolo  v  tom,  že  staviská  troch  gazdovstiev  boli  priam  natlačené  na  seba.  Iba  úzkymi  

medzierkami oddelené. Preto sa oheň tak rýchlo v okamihu rozblčal a všetko zachvátili plamene. Začal horieť aj  
dom starého otca môjho priateľa Miloša Mydelku. Ten sa však podarilo zachrániť vďaka tomu, že bol nad  
cestou. Nešťastie bolo aj v tom, že vtedy máloktorý z gazdov bol poistený pre prípad požiaru. Preto potom dlhý  
čas prešiel, kým sa postihnutý zviechal...

Zo spomienok Karola Izakoviča (nar. 21. mája 1903)  — V prúde života 

Vyšný Kubín v dávnejšej
minulosti
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Oravská knižnica Antona Habovštiaka plní vo svojom prostredí nielen úlohu regionálneho informačného, ale 
aj kultúrneho a spoločenského centra. Organizovaním podujatí pre verejnosť a klubovou činnosťou prispieva 
k rozvoju komunitného života v meste Dolný Kubín. Pri knižnici už desať rokov pôsobí literárny klub Fontána.  
Záujemcovia o fantasy literatúru sa pravidelne stretávajú v klube Unicornus a Klub čítajúcich rodičov a detí od 
roku 2004 rozvíjame v spolupráci s materským centrom Píšťalka. Kultúrno-výchovné podujatia určené pre školy 
sa postupne stali súčasťou edukačného procesu ako jedna z alternatív upriamenia pozornosti detí na knihy, moti-
vácie k čítaniu a rozvoja čitateľských zručností. Pri ich realizácii má knižnica veľmi dobrú spoluprácu najmä so 
základnými školami v meste i regióne.

V prvom polroku sa zorganizovalo 368 podujatí pre 7 543 návštevníkov. 313 podujatí bolo určených deťom 
do 14 rokov, 32 mládeži od 15 do 19 rokov a 23 dospelým používateľom. 

Pravidelne  sa  uskutočňovali  informatické  výchovy pre  všetky vekové  kategórie  používateľov,  podujatia 
v rámci prevencie závislostí, hodiny hlasného čítania, čitateľské a výtvarné dielne, výstavy detských výtvarných 
prác, príležitostné podujatia k výročiam regionálnych i slovenských osobností, hudobno-slovné pásma, tematic-
ké podujatia pre materské, základné a stredné školy, literárne a autorské besedy, prezentácie a krsty kníh, súťaže, 
vedomostné kvízy, celoslovenská čitateľská súťaž Čítame s Osmijankom.

Pozitívny vzťah  k čítaniu  pomáhajú  vytvárať  projekty knižnice  na  podporu  čítania  detí.  K osvedčeným 
a úspešným patrí celoročný projekt Už som prvák, už si čítam sám pre žiakov prvého ročníka ZŠ. Triedy prvá-
kov navštevujú knižnicu pravidelne raz mesačne. Súčasťou každej návštevy je tematické podujatie, hlasné číta-
nie a práca s literárnym textom. V marci sú bezplatne zapísaní za čitateľov a po zložení rytierskej prísahy paso-
vaní kráľom Rozprávkového kráľovstva na rytierov pekného slova. Na záverečnom stretnutí v júni všetci  doká-
žu, že zvládnu samostatne čítať aj vyriešiť literárnu hádanku. Po splnení úloh spoločne zapečatia šlabikár a do-
stanú symbolický kľúč k otváraniu knižiek. Čitateľskú gramotnosť detí rozvíjajú aj projekty Druháci v knižnici 
a Ja sa knižky nebojím určené žiakom druhého a štvrtého ročníka. 

Pre starších žiakov, študentov a členov klubu Unicornus sme pripravili projekt upriamujúci ich pozornosť na 
populárny žáner fantasy Od Julesa Verna... až po Unicornus, ktorý finančne podporila Nadácia pre deti Sloven-
ska  Fond Hodina deťom. Účastníci mali možnosť prejaviť vlastnú literárnu i výtvarnú tvorivosť a stretnúť sa 
osobne s autormi, známymi žánrovými predstaviteľmi, Alexandrou Pavelkovou, Jurajom Červenákom a Milo-
šom Jesenským.

V apríli sme verejnosti predstavili partnerskú knižnicu z českého Kroměříža na podujatí  Knihy a knižnice  
v dejinách. Knižničnou tradíciou sa stali prezentácie a krsty kníh regionálnych autorov. V tomto roku to bola 
kniha o Bysterci  Môj rodný kraj od Michala Mačičku a básnická zbierka Štyri sezóny básne Ondreja Štyráka.

Záujem verejnosti nás úprimne teší a uvedomujeme si, že dáva našej práci zmysel. Ďakujeme za prejavenú 
priazeň a dôveru.

Počas 10. ročníka TSK knižnica zorganizovala 25 podujatí pre verejnosť, ktorých sa 
zúčastnilo 461 detí, mládeže i dospelých z celého regiónu Orava. 

Úvodným podujatím bolo vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže - Kniha roka 2008 
do ktorej bolo nominovaných dvadsaťdva kníh. O víťazovi mohla od 15. 1. do 15. 3. 2009 
hlasovať široká verejnosť, ktorá do knižnice doručila 434 platných hlasov. Čitatelia roz-
hodli,  že  Knihou roka 2008 sú  Povesti  spod Rozsutca od autorov Miroslava Karcola, 
Antona Habovštiaka a Petra Hubu. Druhé miesto patrí knihe Dolný Kubín – Mesto kultúr-
nych tradícií a dneška od Petra Hubu a kolektívu autorov, tretiu priečku obsadili  Povesti  
spod Babej hory od Evy Kurjakovej. Súčasťou vyhodnotenia bola beseda s autorom naj-
populárnejšej knihy, Miroslavom Karcolom. S veľmi dobrým ohlasom sa stretli aj poduja-

tia: Strach má veľké oči – strašidelné príbehy z tmavej knižnice, ktoré v piatok večer deťom čítali herec R. Ve-
čerek a členovia klubu fantasy Unicornus Matej Kohár, David Koumba, Lukáš Juríčka a skúšku odvahy aj múd-
rosti pritom dobrovoľne podstúpili všetci účastníci, Pasovanie prvákov na rytierov pekného slova kráľom Ríše 
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rozprávok  a ich slávnostný zápis za čitateľov knižnice,   Noc čierneho jednorožca – Nočné čítanie v knižnici. 
V stredu 25. 3. 2009 sa knižnica pripojila k celoslovenskej čitateľskej štafete –  Čítanie naživo organizovanej 
Slovenským rozhlasom – Rádiom Regina a z jej priestorov do rozhlasového éteru členka literárneho klubu Fon-
tána Mária Ferancová prečítala úvodnú časť rozprávky  Pavla Dobšinského Slncový kôň. Program týždňa zame-
raného  na  propagáciu  a prezentáciu  činnosti  knižníc  obohatili  tematické  podujatia  pre  žiakov  materských 
a základných škôl  Kde bolo, tam bolo... alebo Slovenské ľudové rozprávky,  Ako k nám prišla bájka, Čo sa  
skrýva v knižnici, Odkiaľ sme a kde sú naše korene - oravské povesti,  
Marec – mesiac knihy, hovorená bibliografia nových kníh pre deti Keď 
mám peknú knižku v ruke..., Internet – virtuálny učiteľ a Ďakujeme za 
rozprávku, pán Andersen.

Týždeň slovenských knižníc  predznamenalo  netradičné  podujatie 
HĽADÁ  SA  DOBŠINSKÝ,  do  ktorého  sa  zapojila  aj  Oravská 
knižnica.  V rámci  Dňa ľudovej  rozprávky 16.  marca ráno sa  začalo 
jednodňové  celoslovenské  pátranie  po  knihách  Pavla  Dobšinského. 
Cieľom bolo osloviť čitateľov aj nečitateľov, aby prehľadali domáce 
knižnice, našli akúkoľvek Dobšinského knihu a prišli ju do Oravskej 
knižnice  ukázať.  Každá  kniha  bola  označená  symbolom akcie, zae-
vidovaná a výsledok pátrania zaslaný na centrálne spracovanie. Trid-
saťšesť pátračov nám prinieslo štyridsaťjeden kníh. Najmladší z nich 
mal len dva roky. Najstaršou knihou boli Prostonárodné slovenské po-
vesti  z roku 1966 a najnovšou Braček Jelenček vydaný v roku 2008. 
Aj naša knižnica prispela k vytvoreniu unikátneho rekordu v oprášení 
kníh Pavla Dobšinského.

NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2009
V čitárni Oravskej knižnice sa dňa 17. júna 2009 stretli redaktori školských časopisov na 

vyhlásení  výsledkov 6.  ročníka  súťaže  o Najlepší  školský časopis  základných škôl  Oravy 
v školskom roku 2008/2009. Súťaž organizuje Oravská knižnica v spolupráci s týždenníkom 
Noviny Orava.  V roku 2004,  kedy sa  uskutočnil  prvý  ročník,  sa  súťaže  zúčastnilo  deväť 
časopisov.  V aktuálnom  ročníku  to  bolo  dvadsať  časopisov  v dvoch  kategóriách,  ktoré 
hodnotila porota v zložení: Peter Huba, riaditeľ knižnice, Miriam Kazimírová, koordinátorka 
služieb  a kultúrno-výchovnej  činnosti  Oravskej  knižnice,  Andrea  Fecková  a Juraj  Lukáč, 

redaktori Novín Orava. Dolný Kubín v súťaži zastupovali redaktorské kolektívy časopisov štyroch základných 
škôl:  Kohútik ZŠ  Janka  Matúšku,  Mladé  letá ZŠ  Martina  Kukučína,  Kolotoč  zaujímavostí ZŠ  na  Ul. 
Komenského v Kňažej a  Sused Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím a DSS pre deti a dospelých. 
Prítomní  žiaci  sa,  okrem zhodnotenia  súťaže  a diskusie  s členmi  poroty,  mali  možnosť  zapojiť  do  tvorivej 
novinárskej dielne a vypočuť si cenné rady od profesionálnej novinárky.

V 1. kategórii – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ súťažilo sedemnásť časopisov. Zvíťazil ÚSMEV CZŠ sv. 
Apoštola Pavla v Sihelnom. Druhé miesto patrilo časopisu PROBLÉM? ZŠ na Ul. Komenského v Námestove 
a tretie časopisu MLADÉ LETÁ ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Čestné uznanie v tejto kategórii získali 
časopisy BOBRÍK ZŠ s MŠ v Bobrove, ÚNIK ZŠ s MŠ v Habovke a SRDCE ZŠ R. Dilonga v Trstenej.

V 2. kategórii – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ sa predstavili tri časopisy. Pre nízky počet sa porota roz-
hodla udeliť len čestné uznanie, a to časopisom HORŇÁČIK ZŠ s MŠ v Rabči a LAVÍNKA ZŠ s MŠ v Lokci.

Súťaž dokazuje, že kvalita jednotlivých časopisov každoročne narastá a mladí redaktori pristupujú k svoje 
práci kreatívne a zodpovedne. Náročné kritériá poroty, kladené nielen na obsahovú a grafickú, ale aj formálnu 
stránku, splnili všetky zúčastnené časopisy a vo vyrovnanej konkurencii je čoraz náročnejšie určiť jednoznačné-
ho víťaza. Organizátori veria, že si aj naďalej udržia priazeň súťažiacich a  do nového ročníka sa prihlási ešte 
viac časopisov. Víťazným časopisom i touto cestou blahoželáme a dúfame, že ocenenia sa stanú motiváciou 
k ďalšej práci a pre ostatných tvorcov inšpiráciou do budúcnosti.

Spracovala Miriam Kazimírová
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V dňoch  27.  3.  –  28.  3.  2009  sa  v priestoroch  detského 
oddelenia  Oravskej  knižnice  Antona  Habovštiaka  s finančnou 
podporou  z projektu  Hodina  deťom,  knižnými  darmi  Vyda-
vateľstiev Fragment Bratislava a Tatran Bratislava  uskutočnilo 
už  po  druhýkrát  nezvyčajné  podujatie  Klubu  fantastiky  – 

Unicornusu pod názvom Noc čierneho jednorožca. Nakoľko do členskej základne Klubu patria deti  vyšších 
ročníkov ZŠ a študenti SŠ, aj toto podujatie bolo organizované hlavne pre kategóriu detí a mládeže od 12 rokov 
do  20  rokov.  Tohtoročného  podujatia  sa  zúčastnilo  12  spáčov  a 4  dobrovoľníci  z radov  knihovníkov 
a priaznivcov detského oddelenia.

Počas večera a noci si zúčastnení mohli svoju fantáziu, kreativitu a zručnosť vyskúšať v hodine tvorivého 
písania fantazijných, dobrodružných príbehov. Pod vedením lektorky z Kreatívneho sveta zo Zvolena p. Fialovej 
sa zoznámili s technikou maľby na tričká, zapojili sa do Hry na hrdinov, program spestrili prezentácie členov 
Klubu z prečítaných kníh rôznych žánrov a odborov (ruská fantazijná tvorba, križiaci, bojové umenia a pod.). 
Spáči si mali možnosť pozrieť video film Votrelec, väčšinu spáčov však nezaujal, úspech zaznamenal ocenený 
film MFF Berlín Zlatý medveď — dobrodružný príbeh pre všetkých, ktorí radi snívajú zo súčasnej japonskej  
kinematografie Cesta do fantázie od autora Hayao Miyazakiho. Aby nocľažníkom v bruchu cigáni nevyhrávali 
a na oslavu roku 2009,  ktorý je rokom gastronómie,  si  nocľažníci  vyvárali  netradičnú Kapustnicu čierneho  
jednorožca s čertovskou klobáskou.

 Pôvodným zámerom podujatia bolo organizovať ho pre deti staršie ako 13 rokov a viac. Túto vekovú kate-
góriu sa nepodarilo pre nezáujem detí naplniť. Ponúknutá bola deťom mladším, čítajúcim fantasy, dobrodružnú 
literatúru,  knihy  edície  Klubu  záhad.  Z  tohto  dôvodu  aj  vzájomná  komunikácia  nocujúcich  bola  kompli-
kovanejšia.  Určité  činnosti  počas  večera  boli  možno pre  niektorých náročnejšie  (prezentácie  klubu,  hra  na 
hrdinov). Treba povedať, že podujatie v konečnom dôsledku  naplnilo svoj zámer.

Snahou organizátorov bolo čo najväčšiemu počtu svojich čitateľov priblížiť činnosť nezvyčajného Klubu 
fantasy pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne — rozšíriť vedomosti z oblasti  fantasy 
literatúry a zažiť čaro nočnej knižnice.

Alena Javorková – spoluorganizátor podujatia
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Aj v prvom polroku 2009  
sa  v  Oravskej  knižnici  
uskutočnil  celý  rad  pú-
tavých  podujatí.  Takými  
bola  Noc  čierneho  jed-
norožca,  Noc  s  Ander-
senom i iné



V priestoroch  detského  oddelenia  Oravskej  knižnice 
A. Habovštiaka sa s finančnou podporou Žilinského sa-
mosprávneho  kraja,  SSE  Žilina,  SCAME –  SK Dolný 
Kubín, Vydavateľstiev Fragment, Tatran a Slovart už po 
šiestykrát  uskutočnilo  originálne  a na  aktivity  bohaté 
podujatie  pod  názvom Noc  v knižnici  –  Noc  s Ander-
senom. Do podujatia bolo zapojených za odmenu 38 detí zo školských klubov ZŠ JM v Dolnom Kubíne a ZŠ 
v Babíne a čitateľov detského oddelenia vo veku od 5 do 12 rokov. O podujatie je tradične, ako aj po uplynulé 
roky, enormný záujem. Z priestorových dôvodov nemôžeme všetkým záujemcom vyhovieť. Nocovanie v kniž-
nici takmer v regáloch s knihami je pre deti veľkým lákadlom. Podobné podujatia sa konajú aj v miestnych ZŠ 
a MŠ. Knižnica je však miestom, kde dieťa má predsa len počas večera bližší kontakt s knihou. O nocujúce deti 
sa starostlivo staralo 8 dospelákov z radov učiteľov, priateľov detského oddelenia  a pracovníkov našej knižnice.

Priestory detského oddelenia doslova v tento večer praskajú vo švíkoch, deti sú však spokojné, vidina pre-
bdenej noci je pre ne veľkou výzvou. 

Tento rok sme pre deti pripravili naozaj pestré aktivity: Zoznámili sa s regionálnym autorom strašidelných 
povestí z Oravy – Petrom Hubom, svet rozprávok im priblížilo vystúpenie víťaza regionálneho kola detskej  
divadelnej tvorivosti o Erb mesta Dolný Kubín – divadelného súboru pri ZŠ Babín. Nocujúce deti uchvátila ich 
ukážka predstavenia Alica v krajine zázrakov, kde sa svet rozprávky prelínal s obrazmi zo súčasného života detí. 
Aby deťom nevyhrávali „cigáni“ v bruškách, mali super občerstvenie — pizzu na všetky spôsoby, smäd im utí-
šil protistrašidlový, protibolístkový a protibacilový čajík, šikovnosť svojich prštekov si precvičili v tvorivej diel-
ni Veľká noc ide, ktorá bola zameraná na zoznámenie sa detí so servítkovou technikou pod vedením p. Fialovej  
z Kreatívneho sveta zo Zvolena. Zaúradoval však škriatok. Zlobidlo a teta Fialová asi od strachu z toľkých detí 
ochorela, takže deti sa celé dolepili pod vedením tety Aleny. Deti si zdobili hlinené podnosy, ktoré si odniesli  
domov.  Podujatie  oživili  aktivitky spoluorganizátorov nočného čítania   –  Spolku slovenských knihovníkov, 
Slovenského rozhlasu a Vydavateľstva Slovart. Deti prostredníctvom súťažného formulára (tieto formuláre budú 
zlosovateľné o zaujímavé knižné ceny) písali svoje dojmy z noci, mali hodinku tvorivého písania príbehov pod 
názvom Čo sa stalo.... Po 22.00 hodine sme vyrazili do nočných ulíc nášho mesta. Navštívili sme priestory 
mestskej polície, deti od úžasu ako funguje kamerový systém v meste otvárali ústa dokorán, vyskúšali sme aj 
akustiku týchto priestorov pri čítaní krkolomných mien z  príbehov   knižného daru Vydavateľstva Slovart, a 
konečne sa nám po prvýkrát  podarilo zasadiť pri  Mestskom úrade stromček – andersenovník.  Zručné ruky 
nocujúcich knihovníčiek vyčarili na stoloch bohaté občerstvenie pre naše vyhladnuté žalúdky a s plnými bruška-
mi sme sa pustili do súťaženia vo vedomostnom kvíze o titul Knižného Vševedka nočného čítania. Noc sa pre-
hupla no svojej druhej polovice a spánok bol v nedohľadne. Pretože rok 2009 je rokom gastronómie, prekvape-
ním večera malo byť zhotovenie sladkej maškrty – Fragmetíkovej buchty  z lístkového cesta vlastnými rúčkami. 
Len škriatok Zlobidlo zaúradoval po druhýkrát, stratil nám múku, prekvapenie sa presúva na rok 2010. Sem – 
tam medzi regálikmi  šuchotali ojedinele zatajené zásoby sladkostí, ozýval sa smiech a výkriky, z ruky do ruky 
putovali nezvyčajné knihy Klubu záhad od nášho veľkého prajného kamaráta – vydavateľstva Fragment. Deti 
nedýchali pri ukážkach najnovšieho hitu o upíroch z Vydavateľstva Tatran ....., jednoducho prví spáči odpadli 
okolo tretej hodiny nadránom.

Čo dodať na záver: opäť jedna veľmi vydarená akcia, po ktorej nezostala na oddeleniach knižníc jedna nepo-
všimnutá kniha, len zabudnuté mobily, topánka a spacák. Už sa nám, knihovníkom a obetavým sponzorom sníva 
o ďalšom ročníku.                          Alena Javorková, koordinátor podujatia Noc v knižnici – Noc s Andersenom
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Netradične aj
 v Oravskej knižnici 
Antona Habovštiaka



11. mája 2009 sa v čitárni Oravskej knižnice zišlo viac 
ako  sedemdesiat  priaznivcov  kníh  i  knižnice  na  pre-
zentácii  novej  knihy  Môj rodný kraj.  Premietanie  fil-
mov,  rozprávanie,  príjemná  atmosféra.  Tak  by sa  dalo 
hodnotiť neskoré popoludnie toho dňa v Oravskej kniž-
nici.

Môj  rodný  kraj —  Veľký  Bysterec,  rodisko  zosta-
vovateľa knihy Ing. Michala Mačičku, CSc. Bohatá histó-
ria obce i materiálna a duchovná kultúra jej obyvateľov. 
Je to však už len minulosť. Obce niet. Priestor, na ktorom 
sa rozprestierala, je už súčasťou Dolného Kubína. Práve 
preto je záslužným činom celého autorského kolektívu, že 
kniha uzrela svetlo  sveta a  pre  budúcnosť bude zacho-
vaný niekdajší obraz obce.

V úvode zostavovateľ okrem iného napísal: „Z prameňov oravských žriedel sa napájali poprední synovia i  
dcéry tohto kraja. Vyrástli tu viacerí tvorcovia slovenskej kultúry, ale aj techniky, bez ktorých si Oravu dnes ani  
nevieme predstaviť..

Buď teda pozdravená Orava, ty chudobným kedysi nazývaným krajom, s nehynúcimi krásami prírody i vo  
svojej jedinečnosti.

Z  celej  palety  krás,  vašu  pozornosť  chcú  autori  upriamiť  na  dve  dolnooravské  obce  — Veľký  a  Malý  
Bysterec, ktoré v súčasnosti tvoria súčasť rozrastajúceho sa mesta Dolný Kubín. Publikácia je poohliadnutím sa  
do minulosti  a  pripomenutím niektorých udalostí,  pre vývoj  obce dôležitých.  Je to v  podstate  vzdanie úcty  
pracovitému ľudu, ktorý to v živote nikdy nemal ľahké.

Začítajme sa do textov, ktoré nám priblížia život našich predkov! Autori sa snažili publikáciu koncipovať ako  
živú,  vyváženú  a  komplexnú  výpoveď  o  dvoch  bývalých  dolnooravských  obciach  s  názvami  Veľký  a  Malý  
Bysterec. Čitateľom v nej poskytli veľa informácií v príťažlivej ľahko čitateľnej podobe.“

V  pondelok  1.  júna  2009  sa  za  hojnej 
účasti priaznivcov poézie uskutočnila prezen-
tácia  knihy  Ondreja  Štyráka  Štyri  sezóny 
básne.  Na  vydanie  knihy  sa  v  týchto,  pre 
básnickú  tvorbu  nie  veľmi  priaznivých  ča-
soch  podujala  Oravská  rozvojová  agentúra, 
2009, s použitím ilustrácií Kamily Štyrákovej.

Citujme  slová  samotného  autora,  ktoré 
uzatvárajú knižku:
„Jedna vec je zrod básne a iná, dosť odlišná,  
je zrod knižky. Báseň príde, kedy sa jej zachce  
a v akýchkoľvek skromných podmienkach 
poskytne maximum svojich výnosov slova.  
Knižka akoby naopak: vyžaduje si maximálne
vklady, ale nikdy vopred nezaručí návratnosť.
Cesta k nej býva dlhá a zložitá, ako k stavbe  
citadely – a pritom sa nedá dopredu zaručiť,  
či bude majákom, či babylonskou vežou...
Aj cesta k tejto knižke bola dlhá.“
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Prezentácie nových kníh

Zostavovateľ Ing. Michal Mačička, CSc. rozpráva o  
zložitostiach tvorby a hlavne vydania novej knihy

Z prezentácie básnickej zbierky Štyri sezóny básne.
Autor Ondrej Štyrák počas zanieteného rozprávania o zrode  
básní, ale aj samotnej knižky 



CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Medzi Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne a Mestskou verejnou knižnicou v 
Limanowej majú priateľské vzťahy už viacročnú 
tradíciu. Zintenzívnili sa po roku 2003. Skúškou ich 
kvality bola realizácia projektu Spoločný 
slovensko-poľský knižničný rok, ktorý bol 
finančne podporený v rámci Programu iniciatívy 
spoločenstva INTERREG III A PR – SR – 2006 
Fond mikroprojektov. Písali sme o ňom v minulom 
čísle nášho časopisu.
15. apríla 2009 sa na pôde Oravskej knižnice 
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnilo 
stretnutie zástupcov Oravskej knižnice a Mestskej verejnej knižnice v Limanowej za účelom prerokovania 
spolupráce na príprave a realizácii projektu Cezhraničný kultúrny dialóg, ktorého garantom je Mestská 
verejná knižnica v Limanowej.
Hlavným cieľom projektu je posilnenie priamych vzájomných kontaktov medzi poľským a slovenským 
obyvateľstvom v pohraničných oblastiach.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa nebude podieľať na financovaní projektu. Zúčastní 
sa však na jeho príprave a na samotnej realizácii.
21. mája 2009 sa podobné stretnutie uskutočnilo v Limanowej, avšak v súvislosti s upresnením spolupráce na 
projekte Kniha je most k vzájomnému poznaniu. Z poľskej strany bola prejavená veľká ochota spolupracovať 
na uvedenom projekte.
Spoločné  aktivity  ešte  výraznejšie  zintenzívnia  vzťahy  medzi  Oravskou  knižnicou  Antona  Habovštiaka  
a Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej, na prospech obyvateľov obidvoch regiónov. 
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Česká 
republika

Poľská 
republika

Kroměříž — okresné mesto s mestskou 
pamiatkovou rezerváciou i zámkom, na rieke 
Morave. Bohatá minulosť i prítomnosť.
Tam sa zatúlali myšlienky pracovníkov Oravskej 
knižnice pri hľadaní partnera do cezhraničnej 
spolupráce v Českej republike.
Najskôr len stretnutie, rozhovory. Nasledovala 
spoločná akcia pod názvom Kniha a knižnice v 
dejinách 4. mája 2009 v priestoroch Oravského 
múzea P. O. Hviezdoslava – Čaplovičovej 
knižnice.
Nasledovať by mala spolupráca na príprave 
projektu projektu: Darujme si kúsok 
historických tradícií.

Spoločné stretnutie v Mestskej verejnej knižnici
 v Limanowej 21. mája 2009



TRANSGRANICZNA PRZYJAŹŃTRANSGRANICZNA PRZYJAŹŃ
Limanową i Dolny Kubin dzieli formalna już tylko granica i 140 kilometrów. Dla partnerskiej współpracy 
kulturalnej bibliotek z obydwu miast ani odległość ani umiejscowienie w sąsiednich państwach nie ma 
wielkiego znaczenia. 

Historia współpracy na 
linii: limanowska Miejska 
Biblioteka  Publiczna  – 
Oravská Knižnica Antona 
Habovštiaka  w  Dolnym 
Kubinie  sięga  końca  lat 
70-tych  ubiegłego  stu-
lecia.  Zawiązała  się  na 
bazie  idei  miast  partner-
skich,  którymi  są  Lima-

nowa i Dolny Kubin. Przez lata jednak relacje - 
czy też raczej wzajemne kontakty - nie były zbyt 
intensywne. Dopiero w okolicach lat  2003/2004 
uległy dynamizacji, nabierając konkretnych ram. 
Jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE nasza 
biblioteka  nawiązała  stosunki  z  europejskimi 
miastami partnerskimi Limanowej. Współpraca ta 
skierowana  była  głównie  na  edukację  dzieci  i 
młodzieży.  Z  Dolnym  Kubinem  i  tamtejszą 
biblioteką  od  początku  wiadomo  było,  że  ko-
operacja  wypali.  Zadziałało  dobre  pierwsze 
wrażenie,  pozytywna  polsko-słowacka  chemia  i 
koleżeńskie  relacje.  Efekt  przyszedł  niemal  od 
razu.  W kwietniu  2004  roku  delegacja  z  lima-
nowskiej  biblioteki  została  zaproszona  na 

międzynarodowe seminarium pn.  „Dni  Literatury  Dziecięcej”  zorganizowane  w  Dolnym Kubinie. 
Uczestniczyli w nim regionalni pisarze i pracownicy bibliotek z Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Z 
kolei w sierpniu i wrześniu tamtego roku w limanowskiej Miejskiej Galerii Sztuki, zlokalizowanej w 
budynku  naszej  biblioteki,  twórcy  z  Dolnego  Kubina  prezentowali  swój  artystyczny  dorobek  na 
autorskim wernisażu (malarstwo, grafika, techniki łączone), a w wakacje 2006 roku zorganizowano 
wystawę  prac  znanego  i  cenionego,  nie  tylko  na  Słowacji,  małżeństwa  artystów:  Jaro  Sykory 
(fotografie) i Janki Pestovej Sykorowej (malarstwo).

Szczególnie aktywny dla bilateralnych działań obydwu książnic był rok 2007. Tak bogatego wzajemnego 
kalendarium kulturalnego nasze  biblioteki  jeszcze  nie  realizowały.  W marcu  '07  w Limanowej  odbyło  się 
pierwsze  robocze  polsko-słowackie  spotkanie.  Ustalano  szczegóły realizacji  wspólnego  projektu  w ramach  
polsko-słowackiego programu kulturalnego Interreg IIIA. Przygotowano harmonogram warsztatów kulturalnych 
dla dzieci i młodzieży szkolnej Limanowej oraz Dolnego Kubina. Nosił on nazwę „Granica czy tylko miedza”. 
Docelowym jego zadaniem było: po pierwsze stworzenie a po drugie pogłębienie kontaktów pomiędzy dziećmi 
polskimi i słowackimi, prezentacja lokalnej kultury i tradycji naszego miasta oraz regionu z uwzględnieniem 
zwykłych spraw dnia codziennego. Warsztaty miały uzmysłowić młodym ludziom jak wiele de facto Polska i 
Słowacja mają wspólnego jako narody słowiańskie. 

Limanowski  etap  „Granicy”  zrealizowano w przedostatni  weekend kwietnia  2007r.  Partnerem ze strony 
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Hranica, či iba čiara - jeden zo spoločných projektov  
škôl z poľskej i slovenskej strany



słowackiej  była  Zakladná  Skola  Martina  Kukučina  i  Oravská  Knižnica  a  ze  strony polskiej  Zespół  Szkół 
Samorządowych nr 3 i limanowska Miejska Biblioteka Publiczna. 

Pomiędzy  jednym  i  drugim  etapem  realizacji  „Granicy”  obydwie  biblioteki  zorganizowały  spotkanie 
autorskie  z  obecnym dyrektorem Biblioteki  Orawskiej  Peterem Hubą.  Jest  on   regionalistą,  historykiem i  
wydawcą, autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu historii,  etnografii  i turystyki  dotyczących Dolnego 
Kubina i Orawy. Pisze także książki dla dzieci i młodzieży. 

Trzy tygodnie później w Dolnym Kubinie przeprowadzono słowacki etap warsztatów w ramach „Granicy”. 
Adresaci  projektu szukali  różnic  i  podobieństw łączących obydwie społeczności.  Na podsumowanie  całego 
projektu  limanowska  biblioteka  wydała  „Dziecięcy  Informator  Kulturalny”,  który  zawiera  dokumentację 
powstałą  i  zgromadzoną  w  czasie  realizacji  warsztatów.  Utrwalono  w  nim wiedzę  zdobytą  przez  polsko-
słowackich młodych Europejczyków.  Okazało się  -  co przyznali  sami  zainteresowani  -  że  granicą jest  tak  
naprawdę  niewielka  miedza,  formalnie  tylko  dzieląca  dwie  podobne  i  zaprzyjaźnione  społeczności.  
W lipcu 2007 roku do Limanowej zjechali  słowaccy ludzie pióra z działającego w Dolnym Kubinie Klubu 
Literackiego Fontana.  Podczas  spotkania  autorskiego prezentowali  swoje  próby literackie.  Tematykę  regio-
nalizmu  i  prowincjonalizmu  w  prozie  znanego  polskiego  pisarza  Andrzeja  Stasiuka  omówił  Zbigniew 
Sułkowski  a  o  życiu  literackim Dolnego  Kubina  opowiadał  dr  Milan  Gonda,  słowacki  pisarz  i  animator  
literatury regionalnej.  Tydzień  później  z  rewizytą  na Słowację  wybrali  się  ludzie  z  Limanowskiego Klubu 
Literackiego  na  tożsame  spotkania.  Ich  pokłosiem  było  m.in.  wydanie  wspólnego,  dwujęzycznego  tomu 
utworów pt. „Tam, kde obor spi”.

Dwa  miesiące  później,  na  zaproszenie  Oravskiej  Knižnicy,  limanowscy bibliotekarze  wraz  z  delegacją 
pracowników krakowskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w międzynarodowym seminarium 
bibliotekarskim w słowackim Martinie.  Miesiąc  później  wzięli  też  udział  w wyjazdowym panelu szkoleń i  
warsztatów,  zorganizowanym  przez  biblioteki  z  Dolnego  Kubina  i  Żiliny.  Wymieniano  praktyczne 
doświadczenia zawodowe. Pracownicy MBP odwiedzili również biblioteki w Dolnym Kubinie, Rużemberoku, 
Żilinie i Martinie. Wnioski? Na podstawie tych wizytacji stwierdzić można, że lokalowo jesteśmy na podobnym 
poziomie.  Merytorycznie także,  choć trudno to kategorycznie stwierdzić w czasie krótkiej  wymiany zdań i  
powierzchownej obserwacji. W świecie elektronicznej informacji poruszamy się z podobnym zaawansowaniem. 
Podziwiamy i doceniamy wysoki poziom słowackich bibliotek w pracy z dziećmi. Imprezy dla dzieci w których 
okazyjnie uczestniczyliśmy były bardzo profesjonalne.

Wreszcie 12 listopada w Dolnym Kubinie nastąpiło podsumowanie intensywnego polsko-słowackiego roku 
bibliotecznego  2007-go.  Przypomniano  sobie,  co  udało  się  osiągnąć,  jak  wyglądały  poszczególne  prze-
dsięwzięcia i co trwałego po nich pozostało. Wspólny rok 2007 uznano za jednoznacznie udany i zam-knięto. 

W  roku  ubiegłym  (i  my  i  Wy)  rozpoczęliśmy  przygotowania  do  projektowania  kolejnych  imprez 
kulturalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka  
(Mikroprojekty).  W lipcu 2008 przyjechała delegacja Waszych bibliotekarzy na pierwsze robocze spotkanie 
właśnie, by zaproponować limanowskiej bibliotece udział w przygotowanym przez siebie projekcie kulturalnym 
oraz jego realizacji i przebiegu. We wspólnym gronie jednoznacznie podjęto decyzję na „tak” o ponownym 
wspólnym projekcie kulturalnym. Dwa miesiące później miałam przyjemność uczestniczyć w organizowanej  
przez Bibliotekę Orawską międzynarodowej konferencji  bibliotekarskiej pn.  „Współczesna polska literatura  
dla dzieci i młodzieży w bibliotece”. 

Rok obecny rozpoczął się wizytą Waszej delegacji (dyrektor Peter Huba i członkowie Klubu Literackiego 
Fontana) u nas na promocji kolejnego wydawnictwa Limanowskiego Klubu Literackiego. Dwa i pół miesiąca  
później  spotkaliśmy  się  u  Was,  w  Dolnym  Kubinie  przedstawiając  Wam  zarys  naszego  mikroprojektu  
(„TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY”), zapraszając do udziału w nim i podpisując porozumienie 
partnerskie  do  jego  realizacji.  W maju  br.  Wy zawitaliście  do  nas  w tożsamej  sprawie,  odnośnie  swojego  
mikroprojektu („KNIHA JE MOST K VZÁJOMNÉMU SPOZNÁVANIU”). Jestem przekonana, że w ramach 
ich bilateralnej realizacji czeka nas wiele wspaniałych imprez po obydwu stronach granicy a przyjacielskie (już)  
partnerstwo  i  wzajemne  relacje  jeszcze  mocniej  się  zacieśnią.  Na  pewno  doświadczenie  i  podstawy  do 
współpracy mamy stworzone bardzo solidne. Dlatego grzechem byłoby ich teraz nie pielęgnować. Dla mnie  
osobiście byłoby to niewyobrażalne. Pozdrawiam.                                                                          Halina Matras
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Oravská knižnica A. Habovštiaka v zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z.  o knižni-
ciach  vykonáva metodickú činnosť a vo svojej pôsobnosti má 59 verejných knižníc 
v  okrese Dolný Kubín (1 obecná profesionálna, 22 neprofesionálnych), Námestovo 
(1 mestská, 3 obecné profesionálne, 19 neprofesionálnych) a Tvrdošín (2 mestské, 1 
obecná profesionálna, 10 neprofesionálnych). Týmto knižniciam poskytujeme prie-
bežnú metodickú a inštruktážno-konzultačnú pomoc, oboznamujeme ich s dôležitými 
zmenami v knižničnej práci, sumarizujeme a vyhodnocujeme štatistické údaje o ich 
činnosti, usmerňujeme ich pri vypracovávaní, realizácii a vyhodnocovaní projektov, 

pomáhame im pri automatizácii knižničných procesov. 
Úroveň poskytovania knižnično-informačných služieb je podmienená kvalitným doplňovaním fondu knižníc 
novou literatúrou. Práve táto oblasť je do značnej miery limitovaná súčasnými ekonomickými podmienkami,  
keď finančné zdroje, ktorými knižnice disponujú, nezabezpečujú dostatočne potreby ich používateľov. V tejto 
situácii musia knižnice v oblasti nákupu nových fondov neustále riešiť náročnú úlohu ako zosúladiť záujmy a 
požiadavky rôznorodých čitateľských skupín, bohatú  ponuku knižného trhu a svoje finančné možnosti. Verejné 
knižnice  zabezpečujú  nákup  literatúry  z finančných  zdrojov  svojho  zriaďovateľa  –  mesta,  obce  a vlastnou 
iniciatívou  –  získavaním  grantových  prostriedkov,  predovšetkým  z Ministerstva  kultúry  SR.  Zriaďovatelia 
verejných profesionálnych knižníc (Zázrivá, Námestovo, Oravská Lesná, Rabča, Zákamenné, Nižná, Trstená, 
Tvrdošín) pravidelne vyčleňujú v svojich rozpočtoch financie na doplňovanie knižničného fondu a knižnice sú 
úspešné aj pri podávaní projektov na nákup novej literatúry.

Knižnica Príspevok zriaďovateľa
na nákup literatúry

Získané prostriedky 
z MK SR na nákup literatúry

   r. 2007    r. 2008    r. 2007      r. 2009

Námestovo 18.000.- Sk 65.000.- Sk    1 500 Eur

Nižná 35.000.- Sk 47.000.- Sk   20.000.- Sk

Oravská Lesná 11.000.- Sk 28.000.- Sk   30.000.- Sk

Rabča 37.000.- Sk 40.500.- Sk   40.000.- Sk      900 Eur

Trstená 88.000.- Sk 77.000.- Sk   25.000.- Sk   1 250 Eur

Tvrdošín 47.000.- Sk 75.000.- Sk   1 500 Eur

Zákamenné 17.000.- Sk 26.000.- Sk   20.000.- Sk

Zázrivá 15.000.- Sk 20.000.- Sk

Všetky profesionalizované verejné knižnice  využívajú vo svojej práci výpočtovú techniku a knihovnícky 
program, čím sa do značnej miery eliminovali manuálne formy knižničnej práce a uskutočnil  výrazný posun  
k zefektívneniu a skvalitneniu poskytovaných služieb.  Viaceré knižnice získali  výpočtovú techniku prostred-
níctvom projektu z grantového systému MK SR.

Knižnica Získané prostriedky z MK SR 
na nákup výpočtovej techniky
   r. 2007    r. 2008   r. 2009

Námestovo 50.000.- Sk 40.000.- Sk 1 200 Eur
Rabča 25.000.- Sk
Tvrdošín 1 045 Eur
Zákamenné 30.000.- Sk 25.000.- Sk
Zázrivá 28.000.- Sk
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VEREJNÉ KNIŽNICE

v okresoch
Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín



Základnými sledovanými ukazovateľmi činnosti knižníc je stav fondu, počet výpožičiek a používateľov. Pre 
porovnanie dosiahnutých výsledkov uvádzame prepočtové hodnoty. 

Knižnica Počet kníh na 
1 obyvateľa

Výpožičky na 
1 čitateľa

 % čitateľov 
z počtu obyvateľov

Námestovo 2,59 22,27 14,34

Nižná 6,09 54,24 9,00

Oravská Lesná 3,15 89,50 9,66

Rabča 3,01 32,73 14,68

Trstená 2,82 38,56 12,95

Tvrdošín 3,17 46,93 12,96

Zákamenné 3,19 79,66 6,61

Zázrivá 4,54 19,28 5,03

Úroveň poskytovania knižničných služieb vo verejných neprofesionálnych knižniciach je rozdielna, závisí od 
finančných možností  obce,  chápania významu knižnice pre kultúrny život  v obci  zo strany obecného úradu 
a zastupiteľstva, miere osobnej zainteresovanosti neprofesionálneho knihovníka. V ostatných dvoch rokoch čia-
stkami v rozsahu 5.000 – 15.000.- Sk prispeli na nákup novej literatúry zriaďovatelia v týchto obciach: Bziny, 
Istebné, Krivá, Medzibrodie, Oravský Podzámok, Párnica, Žaškov, Babín, Krušetnica, Lokca, Novoť, Oravská 
Jasenica,  Oravská  Polhora,  Vavrečka,  Čimhová,  Habovka,  Liesek,  Podbiel,  Štefanov,  Zábiedovo,  Zuberec.  
V nadväznosti  na  pravidelné  doplňovanie  fondu  novou  literatúrou  môžu  tieto  knižnice  poskytovať  svojim 
používateľom kvalitnejšie  knižnično-informačné  služby a  dosahujú  dobré  výsledky v celoslovensky sledo-
vaných ukazovateľoch činnosti - počte čitateľov a výpožičiek. Systematické prispievanie zriaďovateľa na nákup 
literatúry je dobrým základom pri hodnotení projektov, prostredníctvom ktorých môžu knižnice získať financie 
z grantového systému MK SR.  V roku 2007 boli  podporené projekty na  nákup nových kníh v knižniciach 
Čimhová (10.000.- Sk), Liesek (10.000.- Sk), Lokca (10.000.- Sk), Medzibrodie (10.000.- Sk), Novoť (25.000.- 
Sk), Podbiel (10.000.- Sk), Zábiedovo (25.000.- Sk), Žaškov (10.000.- Sk), v roku 2008 Krušetnica (10.000.- 
Sk),  Zuberec  (10.000.-  Sk).  Finančné  prostriedky  na  nákup  výpočtovej  techniky  získali  knižnice  v Lokci 
(22.000.- Sk), Podbieli (22.000.- Sk) a Habovke (1.000 Eur). 

Aj v súčasnom období elektronizácie a internetizácie je potrebné rozvíjať záujem o čítanie, predovšetkým pri 
vekovej kategórii detí a mládeže. Formovanie čitateľských návykov je nevyhnutné z hľadiska celkového vzde-
lanostného a osobnostného rozvoja každého jednotlivca. Knižnice pri motivácii detí a  mládeže k čítaniu plnia 
nezastupiteľnú úlohu a naším úsilím i prianím je,  aby si  toto spoločensky významné poslanie  knižníc  uve-
domovalo čoraz viac zriaďovateľov a adekvátne ich činnosť podporovalo. 

Mgr. Martina Fecskeová
metodička Oravskej knižnice A. Habovštiaka

Mestské kultúrne stredisko
v Námestove
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prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

29. 10. 1939 *prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., Liptovský Mikuláš, filologička, rusistka, kulturologička, 
univerzitná profesorka – 70 rokov
Univerzitná profesorka, dlhoročná prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, v rokoch 1997 – 2000 
viceprezidentka svetovej organizácie rusistov MAPRJAL. V tejto funkcii riadila IX. svetový kongres rusistov 
v Bratislave v roku 1999. Dnes je viceprezidentkou ARS a šéfredaktorkou medzinárodného rusistického 
časopisu Russkij jazyk v centre Jevropy (vychádza od roku 1999). Je zakladateľkou slovenskej kulturologickej 
školy cudzojazyčnej edukácie. V intenciách tejto školy uviedla spolu s kolegami na FHV UMB nový študijný 
program Európske kultúrne štúdie. Vedie špecializačno-inovačné štúdiá kulturologickej kompetencie učiteľa 
cudzích jazykov v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.  Od 
roku 2007 je zodpovednou odbornou garantkou pre predmet ruský jazyk v Národnej skupine pre implementáciu 
koncepcie výučby cudzích jazykov na ZŠ a SŠ. Prednášala a prednáša na svetových kongresoch rusistov a na 
univerzitách vo Washingtone, v Pekingu, Moskve, Petrohrade, Varšave, Krakove, Belehrade, Budapešti, Berlíne, 
Sofii, Prahe... Je nositeľkou vysokých zahraničných vyznamenaní. V novembri 2006 jej prezident Ruskej 
federácie Vladimír Putin v Moskve odovzdal poďakovanie za prednáškovú a publikačnú činnosť v propagácii 
ruskej kultúry, v máji 2008 dostala vo Varšave vyznamenanie od prezidentky MAPRJAL a fondu Russkij mir za 
vedenie odborného rusistického časopisu. Patria jej i najvyššie rusistické vyznamenania: Puškinova medaila 
(1993 v Moskve), Jungmanova medaila (1999 v Prahe), Puškinská medaila (1999 v Lipecku) a i. V roku 2007 
jej rektorka univerzity udelila Zlatú medailu UMB. Bohatá je i jej publikačná činnosť. Je autorkou desiatok 
zahraničných i domácich štúdií a po roku 1989 týchto publikácií, predovšetkým učebníc: Vstreči s Rossijej 
(1996, 1998, 2004, spolu s L. Trušinovou), Svet cudzích jazykov dnes (2004, spolu s L. Riesom), Ruština pre 
samoukov, Kuľtura pervych vstreč (2006, 2007, spolu s L. Berdičevským), Koncepcia kommunikativnogo 
inojazyčnogo obrazovania (Sankt-Peterburg, 2007, spolu s J. Passovom), Russkije kuľturnyje issledovania 
(2007), Hovory o sebe a s vami o Vstrečach s Rossijej (2008), História, veda a kultúra v obrazoch (1989)... Jej 
autorkou celoštátnych učebných diaprogramov: Majakovskij, Šolochov, Gorkij, Čajkovskij. Jej osobitné zaujatie 
pre umelecký prednes našlo svoj odraz v dlhoročnom vedení porôt – od roku 1993 s prestávkami až doteraz 
predsedá porote celoslovenskej interpretačnej súťaže Vansovej Lomnička a porote medzinárodnej súťaže Ars 
poetica, ktorú založila na kongrese MAPRJAL v Moskve (1990). Je predsedníčkou poroty celoslovenskej 
literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka. Venovala sa i amatérskemu filmu. Spolu s manželom zakladala 
Oravskú osmičku a nakrúcala dokumenty (Zvony /Milan Rúfus/, Ostrov umenia, U Straussov o poézii: Rúfus, 
Haľamová, Strauss, Komu dám svoju nehu: Maša Haľamová, Ester Šimerová-Martinčeková – žiačka A. Exter, 
Ruské sochárstvo, Ruská hudba a i.).

Výročia 2009
Mimoriadna príloha Národnej osvety
Vydáva Národné osvetové centrum v Bratislave
Zostavovateľka prílohy PhDr. Katarína Vrablicová
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KALENDÁRIUM 
významných výročí osobností ORAVY

 v 2. polroku 2009
V JÚLI 2009 
si pripomíname...

Jozef August MIKUŠ 
prozaik, autor literatúry faktu

3. 7. 1909 Krivá – 19. 5. 2005 Krivá

Jozef  Mikuš sa významne zapájal  do slovenského exilového života.  Vstúpil  do diplomatických služieb ČSR. Po vzniku  
samostatnej SR pracoval na veľvyslanectve v Ríme. Pre svoje vyhranené postoje voči fašizmu bol preložený do Španielska,  
kde pôsobil ako chargé d affaires až do r. 1944. V marci 1944 začal pracovať v službách SNR v Bratislave. Po skončení 2.  
svetovej vojny sa zapojil do iniciatív podporujúcich demokratický vývoj na Slovensku. Emigroval a usadil sa v USA, kde  
získal občianstvo. Stal sa profesorom európskych dejín a medzinárodných vzťahov na univerzitách Saint John's University  
v Queens (New York) a Georgian Court College v Lakewood (New Jersey). Popri tejto činnosti publikoval, napísal 16 kníh.  
Vo viacerých z nich sa venuje dejinám Slovenska v európskom kontexte, filozofii, diplomacii. Stál pri založení Svetového  
kongresu Slovákov, prispieval článkami do slovenských novín a časopisov. 

Aristid ABAFI 
(Abaffy)

stoličný hodnostár, statkár
11. 7. 1799 Horná Lehota – 15. 6. 1861 Budapešť

Aristid Abafi po štúdiách hospodáril na rodinnom majetku a pôsobil v správe Oravskej stolice, v rokoch 1837-44 ako jej  
podžupan a 1860 ako komisár. Bol prívržencom Adresnej - Deákovej strany, ideologickým a politickým predstaviteľom  
záujmov drobnej  a strednej  šľachty.  Zo  svojho  triedneho stanoviska  označil  za  príčinu  biedy  ľudu  jeho  nevzdelanosť  
a zaostalosť.  S bratom  Augustínom  propagoval,  i  v rámci  Učenej  spoločnosti  oravskej,  zakladanie  vzorových  
hospodárstiev,  racionálny chov dobytka  a moderne  riadené hospodárstvo.  V roku  1840 sa stal  poslancom uhorského  
stavovského snemu a v roku 1860 poslancom za bobrovský volebný okres.

Peter FALTIN 
muzikológ, hudobný psychológ a sociológ

12. 7. 1929 Veličná – 4. 4. 1981 Bad Homburg

Peter Faltin sa počas svojho pôsobenia na Slovensku venoval otázkam estetickým, filozofickým a hudobnej sociológii. V 
rokoch  1962-64  pôsobil  v pozícii   vedeckého  ašpiranta  a  od  roku  1971  bol  na  študijnom  pobyte  v Institute  für  
Musikforschung v Záp. Berlíne. Od roku 1968 pôsobil ako vedúci oddelenia teórie a súčasnej tvorby Ústavu hudobnej vedy  
SAV v Bratislave, súčasne bol externým redaktorom časopisu Slovenská hudba. Prednášal hudobnú vedu na univerzite  
v Giessene a na Hochschule für  Musik vo Frankfurte nad Mohanom. Bol spoluautorom  ČsHS, autorom recenzií, štúdií  
a úvah v časopisoch Kultúrny život, Slovenská hudba, Hudební rozhledy. 

Helena HEGEROVÁ 
múzejníčka, učiteľka

16. 7. 1899 Dolný Kubín – 27. 1. 1983 Dolný Kubín

Helena  Hegerová  prispela  k rozvoju  slovenského  literárneho  múzejníctva,  v roku  1954  bola  iniciátorkou  
a spoluorganizátorkou  celoslovenskej  súťaže  Hviezdoslavov  Kubín.  V rokoch  1957-70  pôsobila  vo  funkcii  riaditeľky  
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Popri pedagogickej práci sa venovala ľudovýchovnej a osvetovej  
činnosti.  Autorsky  spracovala  sprievodcu  po  Literárnom  múzeu  Pavla  O.  Hviezdoslava.  Uverejňovala  spomienkové,  
biografické a popularizačné články v zborníkoch, časopisoch a novinách. 
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V AUGUSTE 2009 
si pripomíname...

Emil JOŠTIAK 
včelár, učiteľ

13. 8. 1889 Or. Podzámok-D. Lehota – 23. 9. 1962 Senica

Emil  Joštiak  sa od  roku  1923 zaoberal  včelárstvom,  zaviedol  chov  včelej  matky  pre  horské  oblasti,  tzv.  Oravky,  bol  
správcom chovateľskej a oplodňovacej stanice v Oravskom Podzámku. Venoval sa aj liečeniu včelích chorôb - nozémovej  
nákazy a tzv. májovky. Vytvoril umelý roj, ktorý je pomenovaný po ňom. V rokoch 1911-46 pôsobil ako riaditeľ ľudovej  
školy v Oravskom Podzámku. Od roku 1929 sa stal funkcionárom Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovákov  
(neskôr Ústredie slovenských včelárskych spolkov), uplatnil sa ako odborný učiteľ včelárstva a od roku 1934 pôsobil vo  
funkcii predsedu odboru ústrednej organizácie pre včelársku osvetu a vyučovanie. Ako redaktor časopisu Slovenský včelár  
publikoval odborné články o praktickom včelárení, o plemenitbe a o chorobách včiel. 

Ján JOHANIDES 
prozaik

18. 8. 1934 Dolný Kubín – 5. 6. 2008 Šaľa

Ján Johanides vstúpil do literatúry v roku 1958 v kruhu autorov Mladej tvorby a stal sa popredným predstaviteľom modernej slovenskej  
prózy. Od roku 1957 pôsobil ako podnikový psychológ v závode Tesla v Nižnej na Orave. V rokoch 1961-63 bol referentom literárneho  
oddelenia Zväzu slovenských spisovateľov. Od roku 1965 žil v Dolnom Kubíne, Martine, Trnovci nad Váhom a od roku 1972 trvale v Šali  
ako spisovateľ z povolania. V 80. rokoch bol pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Knižne vydal zbierku  
noviel Súkromie (1963), novely Nie (1966), Baladu o vkladnej knižke (1979), Zločin plachej lesbičky – Holomráz (1991), Kocúr a zimný 
človek (1994), poviedky Spoznávanie (1964), historický román Marek koniar a uhorský pápež (1983), psychologický román Previesť cez  
most (1991), prózu Dívaj sa do modrých očí Londýna (2000) a iné. Preklady jeho próz vyšli v angličtine, češtine, nemčine a francúzštine.
 

Štefan KOŠTIALIK 
národnokultúrny pracovník, mecén

20. 8. 1834 Bobrov – 19. 7. 1901 Spišské Podhradie

Štefan Koštialik pôsobil ako kaplán  v Jablonke, Kežmarku a v Levoči. Bol katechétom  tamojšieho gymnázia, v roku 1860  
prefektom spišského seminára a v rokoch 1861-68 profesorom učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí, potom pôsobil ako  
správca biskupských majetkov v Spišskom Štiavniku. Stal sa farárom v Holumnici,  Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. Bol  
zakladajúcim členom MS, v roku 1865 vystupoval ako jej spišský jednateľ, prispel k rozvoju ľudovýchovy na slovenskom  
gymnáziu  v Kláštore  pod  Znievom  a  k vybudovaniu  elementárnej  školy  v Kežmarku,  kde  bol  aj  obvodným  školským 
inšpektorom a jednateľom SSV.

Jozef BENCÚR 
(Benzur, Benczur, Bentzur,  pseud. Eusebius Verinus)

odborný spisovateľ, učiteľ
28.  2. 1728 Jasenová – 21. 8. 1784 Bratislava

Jozef  Bencúr  vystupoval  ako  prívrženec  osvietenského absolutizmu,  bol  spolupracovníkom Adama Františka  Kollára.  
Pozdvihol úroveň škôl, na ktorých pôsobil, počas jeho rektorovania postavili kežmarskému lýceu novú budovu. Za vedeckú  
prácu bol odmenený Máriou Teréziou. Jozef II. ho po A. F. Kollárovi vymenoval za riaditeľa dvorskej knižnice. Autorsky  
spracoval geografické, historické a právnické diela, väčšina z nich vyšla anonymne.

Milo URBAN 
(vl. m. Milan Anton U., pseud. Ján Rovňan ml., J. Rovňan, Milko U., Milko Urban, Milo Urban, Podbabiagurský, Podbabjagurský)

spisovateľ, redaktor, prekladateľ
24. 8. 1904 Rabčice – 10. 3. 1982 Bratislava

Milo Urban sa stal  vedúcou osobnosťou  slovenskej  literatúry  20.  storočia,  jeho  novelistická  a románová tvorba patrí  
k trvalým hodnotám slovenskej literatúry. V roku 1945 emigroval do Rakúska, od roku 1948 žil v Chorvátskom Grobe a od 
roku 1974 v Bratislave.  Hoci nebol politicky organizovaný, národný útlak a ťažké sociálne položenie slovenského ľudu  
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počas bývalej ČSR ho zblížilo s autonomistickým hnutím. Knižne debutoval novelou Jašek Kutliak zpod Bučinky (1922).  
Novely  z rokov  1923-24  vyšli  súborne  pod  názvom  Výkriky  bez  ozveny  (1928).  Vyvrcholením  jeho  novelistického  
majstrovstva bola novela Za Vyšným mlynom (1926), podľa ktorej vzniklo neskôr libreto k Suchoňovej opere Krútňava.  
Vydal zbierku noviel Z tichého frontu (1932), romány Živý bič (1927), Hmly na úsvite (1930),  V osídlach (1940), Zhasnuté  
svetlá (1957), Kto seje vietor (1964), Železom po železe (1996), memoárové knihy Zelená krv (1970), Kade-tade po Halinde  
(1992), Na brehu krvavej rieky (1994) a Sloboda nie je špás (1995). Prekladal z poľskej, ruskej i českej prózy a drámy. 
V medzivojnovom období i počas vojny pracoval ako redaktor a novinár, bol jedným z najvýznamnejších publicistov tohto  
obdobia. Inklinoval k spoločenskej problematike, spolupracoval však na príprave politických materiálov a rubrík. Patril  
medzi najprekladanejších slovenských autorov.

V SEPTEMBRI 2009 
si pripomíname...

Ondrej AMBROZI 
(Ambrosi)

náboženský spisovateľ
7. 9. 1709 Dolný Kubín – 1770 Paludza, zaniknutá obec, okr. Liptovský Mikuláš

Ondrej Ambrozi spracoval pohrebnú reč, náboženskú príručku a piesne v Jakobeiho funebráli. Jeho najvýznamnejšia práca  
o histórii obce v Skalici zostala v rukopise.
 

Ľudovít MEDZIHRADSKÝ 
botanik, učiteľ

28. 5. 1807 Leštiny – 8. 9. 1879 Leštiny

Ľudovít Medzihradský prerušil po otcovej smrti štúdiá a nastúpil na jeho miesto. V rokoch 1831-65 pôsobil ako učiteľ  
v Leštinách.  Počas  cholery  bol  zdravotným  komisárom  na  hranici  s Poľskom  (1831).  Spracoval  dejiny  ev.  cirkvi  
v Leštinách, písal divadelné hry, ktoré zostali v rukopise, vydal maďarskú gramatiku pre slovenských žiakov a v Levoči dva 
ročníky hospodárskeho kalendára. Od roku 1828 botanizoval na Orave, poznal sa so znalcom oravskej flóry P. Vitkom  
(Vittkay). Pokračoval v písaní rodinnej kroniky. 

Wiliam ROWLAND 
lesný odborník, publicista

9. 9. 1814 Jiříkov pri Rumburku – 28. 11. 1888 Valdenburg (Sasko)

Viliam Rowland patril medzi najvýznamnejších odborníkov lesného hospodárstva Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. V rokoch 
1841-50 pôsobil postupne v Děčíne, kde sa zaoberal najmä zememeračskými prácami, v Třeboni a v Příbrami pracoval  
ako  taxátor.  V roku  1851  prichádza  do  Uhorska,   v meste  Ostrihom  založil  Uhorský  lesnícky  spolok.  Ďalej  pôsobil  
v Banskej Bystrici,  od roku 1956 pracoval ako kráľovský lesný správca breznianskeho okresu a následne ako lesmajster  
mesta Bratislavy. V rokoch 1864-1883 pôsobil ako lesmajster Oravského komposesorátu. Zabezpečoval celé stavebníctvo  
oravského panstva. Počas svojho pôsobenia na Orave zalesnil takmer 30 percent výmery oravských lesov. Venoval veľkú  
pozornosť drevinám na Orave, smreku a jedli. Publikoval články v odborných časopisoch českých, rakúskych a uhorských.  
Na budove Oravského panstva je umiestnená pamätná tabuľa. 

Andrej BÁŽIK 
(pseud. Strýčko Oravec, Ondrej Spádovský, Fraňo O. Fémsky, Lomperdibus) 

ľudovýchovný spisovateľ
19. 6. 1866 Zuberec – 15. 9. 1934 Liesek

Andrej Bážik patril k národohospodárskym  publicistom  ľudovýchovného  zamerania.  Začiatkom 20. storočia vydal desať  
ročníkov  Veľkého  kresťanského  kalendára  pre  dom a hospodárstvo,  hospodárske  články  písal  do  Kresťana,  Ľudových  
novín,  Národných novín,  Vatry  a Svätovojtešského kalendára,  prispel  do Hospodárskej  čítanky.  Zakladal  svojpomocné  
spolky a konzumné družstvá. Propagoval včelárstvo, moderné metódy poľnohospodárstva, organizoval národné a kultúrne 
akcie, prednášky ap. V roku 1908 založil časopis Sv.  Rodina (v Liptovskom Mikuláši), články s cirkevnou problematikou 
písal do Kráľovnej sv. Ruženca (1922-23, 1929-34), Oravy (1929-30), Kazateľne, Katolíckych novín a Literárnych listov.
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Anton HABOVŠTIAK 
jazykovedec, spisovateľ pre deti a mládež, esejista, prozaik

22. 9. 1924 Krivá – 14. 4. 2004 Bratislava

Anton  Habovštiak  venoval  najväčšiu  pozornosť  v oblasti  jazykovedy  dialektológii,  zaoberal  sa  širšou  problematikou  
lexikológie,  lexikografie  a štylistiky.  Autorsky  spracoval  množstvo  monografií,  napr.  Oravské  nárečia (1965),  Oravské  
chotárne názvy (1970),  Oravci o svojej  minulosti (1983), Oravské chodníčky (1985),  rozprávok a povestí, esejí, noviel,  
poviedok... Vo viacerých štúdiách analyzoval reč i jazyk, slovník a umelecký štýl v dielach slovenských spisovateľov (M.  
Kukučín, T. H. Florin, F. Hečko a i.). Samostatne vydal knihu Hviezdoslav a slovenčina. S oravským prostredím je spätá  
jeho účasť na tvorbe vlastivedných regionálnych monografií. S jazykovedným a vlastivedným bádaním je spojená aj jeho  
literárna tvorba v početných zbierkach rozprávok a povestí: Pastierik a zbojníci, Zakliate ovečky pod Rozsutcom, Kráľovič  
a krásna Zuzana, Proroctvo kráľa Mateja, Zlaté dukáty v Choči, Kráľ a múdry sedliak, Viktorine zvony, Skamenená dievka,  
Oravské  povesti,  Povesti  o Oravskom  zámku  a  i.  Mládeži  určil  aj  historické  romány  Plátennícka  pieseň  (1985)  a  
Plátennícka pieseň a jej finále (1999). Osudy ľudí perzekvovaných totalitným režimom za náboženské presvedčenie stvárnil  
v diele Za mrakmi je moje milované Slnko. Od roku 2004 nesie jeho meno v názve Oravská knižnica v Dolnom Kubíne.

Drahotína KARDOSSOVÁ-KRIŽKOVÁ 
(pseud. D.K. z Horniakov)

folkloristka, národnokultúrna pracovníčka
7. 4. 1867 Kremnica – 24. 9. 1944 Banská Bystrica

Drahotína Kardossová-Križková vyvíjala národnouvedomovaciu, kultúrno-výchovnú a spolkovú činnosť. Od roku 1896 žila  
v Dolnom Kubíne,  v rokoch 1908-14 v Kroměříži  a   v  rokoch 1914-18 bola väznená.  K rozvoju slovenskej  etnografie  
prispela zbieraním prísloví, porekadiel (300 ich poskytla A. P. Zátureckému), detských hier a rôznych predmetov ľudovej  
kultúry, ktoré posielala múzeám v Martine, Skalici, Olomouci a v Prahe. Na podnet A. Kmeťa sa od roku 1892 venovala  
zbieraniu ľudových výšiviek,  ich predaju a propagovaniu.   S Ľ.  Lehotskou a O.  Dohnányiovou uverejnila v Národných 
novinách  návrh  na  založenie  priemyselno-kupeckého  spolku,  ktorý  by  organizoval  výrobu  a odbyt  ľudových  výšiviek  
a čipiek,  v prednáškových  cykloch  (1912,  1925)  zdôrazňovala  ich  národohospodársky  význam  ako  aj  dôležitosť  
uchovávania ľudových vzorov z hľadiska národnej kultúry. Literárne bola činná od roku 1892 ako autorka cestopisných čŕt,  
memoárových a národopisných prác a prekladov.

V OKTÓBRI 2009 
si pripomíname...

Margita FIGULI 
(pseud. Morena, Oľga Morena)
spisovateľka, národná umelkyňa

2. 10. 1909 Vyšný Kubín – 27. 3. 1995 Bratislava

Margita Figuli  patrí  medzi  reprezentantky modernej slovenskej  literatúry,  najmä lyrizovanej a naturizovanej prózy.  Po  
časopiseckých začiatkoch (v  Živene,  Slovenských pohľadoch,  Eláne,  Tvorbe a i.)  knižne debutovala zbierkou desiatich  
noviel Pokušenie (1937), najvýraznejší úspech dosiahla pútavým románom Tri gaštanové kone (1940). Kataklizma druhej  
svetovej vojny,  proti ktorej  vyslovila protest  v novele Olovený vták,  sa stala nepriamym impulzom na napísanie široko  
koncipovaného historického románu Babylon (1946). V ďalšej tvorbe sa prezentovala spomienkovým románom pre mládež  
Mladosť (1956), detskou rozprávkou Môj prvý list (1963), románom s témou detstva Ariadnina niť (1964) a jej ostatným  
dielom bol román z prostredia ženského kolektívu v jednom oravskom podniku Víchor v nás (1974). Okrem toho napísala  
rozhlasovú  hru  o  Shelleym  Sen  o  živote  (1942),  libreto  baletu  Rytierska  balada  (1959),  veršovanú  Baladu  o  Jurovi  
Jánošíkovi (1980), venovala sa sporadicky publicistike a prekladom z češtiny (F. Šrámek, K. Čapek, J. Horák, K. J. Erben). 

Ľubomír SCHRAMEK 
redaktor, satirik

4. 10. 1944 Trenčín – 23. 11. 2007 Dolný Kubín

Ľubomír  Schramek pôsobil  ako  redaktor,  prispieval  do  Kultúrneho života,  vo  funkcii  zástupcu  šéfredaktora  redigoval  
žilinské okresné noviny Cieľ. V Oravskej galérii pracoval ako kurič, popri tejto práci redigoval katalógy výstav, monografie  
a umenovedné publikácie. Venoval sa fotografovaniu. Od roku 1990 bol v slobodnom povolaní ako publicista, spisovateľ  
a grafik.  Napísal  množstvo  rozhlasových  hier,  scénok  a desiatky  rozhlasových  fíčrov.  V  Literárnom  týždenníku  
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a Slovenských pohľadoch uverejňoval eseje, v regionálnych novinách fejtóny, humoresky a poviedky. Dostal  literárnych  
ocenení Literárneho fondu,  Spolku slovenských spisovateľov,  Slovenského rozhlasu a i.  Knižne vyšli  diela Dedo a kôň 
v období reálneho socializmu, Z@vináč, Poruchy civilizácie, Parómska republika.

Vendelín J. TYLKA 
novinár, redaktor, tlačiar

5. 10. 1889 Námestovo - 1977 Chicago, USA

Vendelín Tylka bol zakladateľom fy Tylka Brothers Press, pôsobil ako tlačiar, vydavateľ a redaktor v Chicagu. Novinárska 
vášeň ho viedla k založeniu slovenského katolíckeho týždenníka Osadné hlasy, ktoré redigoval s bratom Floriánom od roku  
1928  až  do  zániku  časopisu  (1963).  Uverejnil  v ňom  množstvo  príspevkov.  Aktívne  sa  zapájal  do  spolkového  života  
slovenských  krajanov  v USA,  bol  členom  a spolupracovníkom  významných  slovenských  fraternalistických  organizácií,  
spolku Furdek, Združenia slovenských novinárov a i.

Samuel MATTHAEIDES 
pedagóg

1690 Revišné-Veličná – 9. 10. 1729 Prešov

Samuel  Matthaeides  pôsobil  ako  profesor  rétoriky  a rektor  prešovského  kolégia,  neskôr  ako  učiteľ  na  prešovskej  
predmestskej  škole.   Stal  sa   pokračovateľom  Rezíkovej  Gymnaziológie.  Viedol  polemiky  proti  rektorovi  žilinského  
gymnázia Samuelovi Nigrovi pre jeho synkretizmus (Roma et Geneva Hungariae irreconciliabilis 1708). Spolupracoval  
s D. Krmanom ml. a v svojej Agende (1720) uplatnil jeho názory na jazyk. S D. Krmanom sa podieľal na príprave nového  
vydania Biblie (1724). Odkúpil latinský rukopis od Rezíkových dedičov, v ňom doplnili najmä úvodnú časť, ktorá podáva 
obraz o organizácii  slovenského artikulárneho školstva v 16.  a 17.  storočí.  V jeho práci  pokračoval Michal  Rotarides,  
Martin Lauček a Matej Šulek. Doplnený rukopis vyšiel knižne ako Gymnaziológia (Bratislava 1971, preklad V. Ružička).

Mária MEDVECKÁ 
maliarka, národná umelkyňa

11. 10. 1914 Medvedzie-Tvrdošín – 23. 4. 1987 Bratislava, poch. v Tvrdošíne

Mária Medvecká pôsobila ako učiteľka na viacerých školách na hornej Orave, od roku 1948 ako slobodná výtvarníčka  
v Bratislave, neskôr striedavo i na Orave, kde sa napokon natrvalo usadila v Medvedzom. V tvorbe vychádzala z tradícií  
kritického  realizmu,  ale  po  roku  1948  sa  stala  predstaviteľkou  nových,  niekedy  i politicky  motivovaných  tendencií.  
Uprednostňovala techniku olejomaľby, ktorou znázorňovala osobné zážitky z detstva a učiteľského pôsobenia na Orave,  
motívy z Oravy, socialistickú industrializáciu a kolektivizáciu poľnohospodárstva. V jej tvorbe však dominovali figurálne  
diela,  niektoré  stvárnené  i ako  monumentálne  kompozície.  V roku  1954  vytvorila  viac  diel  s povstaleckou  tematikou.  
V ďalších portrétnych, žánrových a krajinárskych dielach zachytila premeny rodnej Oravy a nové typy ľudí, neskôr sa stále  
viac sústreďovala  na maľbu krajín  oživovaných ľudskými  a zvieracími  postavami.  Venovala  sa aj  kresbe  a ilustračnej  
tvorbe. Jej dielo je vystavené v trvalých expozíciách umenia 15.-20. storočia zo zbierok Oravskej galérie v Župnom dome 
v Dolnom Kubíne.

Andrej ŽAŠKOVSKÝ 
zberateľ ľudových piesní, učiteľ

22. 10. 1794 Žaškov – 18. 4. 1866 Eger

Andrej  Žaškovský  pôsobil  ako  učiteľ  v Námestove,  neskôr  učiteľ  a organista  v Dolnom  Kubíne,  kde  založil  a viedol  
spevokol. Od roku 1852 žil v Jágri a v miestnej katedrále hrával ako huslista. Zbieral slovenské ľudové piesne oravského  
regiónu. Svojou piesňovou zbierkou prispel  do Národných spievaniek J.  Kollára. V jeho pozostalosti  sa zachoval  rkp.  
spevník cirkevných piesní (1819), nie je doložené či bol sám jeho zostavovateľom.

Štefan MNOHEĽ 
(pseud. Kopiecky, Trúchlohorský)

politik, redaktor
30. 7. 1876 Novoť – 25. 10. 1944 Poprad

Štefan Mnoheľ kaplánoval  vo Frydmane,  Zubrohlave,  Švábovciach,  r.  1906 v Kluknave,  ako  farár pôsobil  v Lendaku,  
Podwilku, Hybiach, Zákamennom a v Oravskej Lesnej. V rokoch 1918-19 bol redaktorom Slovenského denníka a Slováka.  
Pôsobil ako správca tlačiarne Lev v Ružomberku a od roku 1920 ako farár v Poprade. V októbri 1918 sa stal signatárom 
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martinskej Deklarácie slovenského národa. V auguste 1919 bol členom delegácie na mierovej konferencii v Paríži, kde  
mala presadzovať autonómiu Slovenska v duchu Pittsburskej dohody. Z Paríža odišiel do Varšavy a s podporou poľskej  
vlády  vydával  iredentistický  časopis  Slovák,  v ktorom  podporoval  samostatnosť  Slovenska  pod  poľskou  patronáciou.  
Prispel k rozbitiu burž. ČSR. Prispieval článkami do Katolíckych novín, Národných novín, katolíckych kalendárov.

Štefan RADLINSKÝ 
národnokultúrny dejateľ, teológ

29. 12. 1822 Dolný Kubín – 26. 10. 1889 Lipnica Mala, Poľsko

Štefan  Radlinský  pôsobil  od  roku  1848  ako  farár  v  Malej  Lipnici.  Vyrastal  v národnouvedomelom  prostredí,  popri  
pastoračnej práci sa venoval verejnej a národnokultúrnej činnosti. Podporoval hodžovsko-hattalovskú úpravu spisovnej  
slovenčiny,  rozširoval  slovenskú  tlač,  v  roku  1858  inicioval  založenie  kultúrno-cirkevného  spolku  Braterstvo  Cyrila-
Metoda.  Radlinského  pastorálna  teológia  slúžila  ako  učebnica  na  bohosloveckých  učilištiach.  Tlačou  vyšli  jeho  
príležitostné reči, prispel do Pokladov kazateľského rečníctva, Cyrilla a Methoda, Slovenských novín.

Ján TRÉGER 
lekár-dermatovenerológ, pedagóg

26. 10. 1894 Párnica – 22. 6. 1957 Bratislava

Ján Tréger pôsobil vo Farmakologickom ústave (1922-23), v roku 1939 bol vo funkcii prednostu Dermatovenerologickej  
kliniky  Lekárskej  fakulty  UK v Bratislave.  Ako  dekan  Lekárskej  fakulty  ochránil  pred  perzekúciou  jej  pracovníkov  -  
účastníkov  SNP a zachránil  jej  technické  vybavenie  pred  odvlečením do  Nemecka.  Organizoval  boj  proti  pohlavným  
chorobám,  vychoval  nové  generácie  vedecko-pedagogických  pracovníkov.  Dermatovenerologickú  kliniku  pozdvihol  na  
popredné  pracovisko  v Československu,  rozšíril  ju  o nové  laboratóriá  (sérologické,  histologické,  mykologické,  
alergiologické).  Na dermatovenerológiu  aplikoval  Pavlovo  učenie  a rozpracúval  metódu ako  pôsobením prirodzených  
elektrolytov  na kožu  sa ovplyvní  centrálny  nervový  systém a lieči  celý  organizmus.  Autorsky  spracoval  vysokoškolské  
učebné texty a publikoval štúdie v Bratislavských lekárskych listoch a v Čs. dermatológii (člen redakčnej rady).

Ondrej BRÓZIK 
verejný a osvetový pracovník

31. 10. 1814 Partizánska Ľupča  -  12. 3. 1883  Veličná

Ondrej  Brózik  v rokoch  1845-1861  vyvíjal  aktivity  na obnovu  Spoločnosti  vychovávateľskej  v evanjelickom  bratstve 
oravskom, ktorá pod silným maďarizačným tlakom nemala dlhé trvanie. Zúčastnil sa historického zhromaždenia v  Gäceli,  
patril  medzi  aktívnych  a zakladajúcich  členov  Matice  slovenskej.  Podporoval  Štúrovu  spisovnú  slovenčinu.  Ovládal  
latinčinu, nemčinu, maďarčinu, čiastočne gréčtinu a hebrejčinu. Venoval sa histórii a filozofii. Časopisecky vydal niekoľko  
kázní a rečí.

V NOVEMBRI 2009 
si pripomíname...

Blažej BULLA 
architekt, folklorista

19. 5. 1852 Ústie nad Oravou – 1. 11. 1919 Martin

Blažej Bulla pôsobil v Martine,  kde si otvoril staviteľskú kanceláriu. Ako prvý u nás čerpal z ľudovej architektúry,  pri  
príležitosti Výstavky slovenských výšiviek 1887 v Martine postavil v záhrade pri dome Viliama Paulinyho-Tótha drevenú  
vstupnú  bránu  (tzv.  Slovenskú  bránu)  podľa  vzoru  ľudových  zvoníc.  Projektoval  Národný  dom  v Martine  (1888),  
viacúčelovú  budovu na  spôsob redút  s divadelnou  sieňou,  reštauráciou  a hotelovou časťou.  Zaujímal  sa  o ochotnícke  
divadlo a hudbu, zapojil sa do práce v Slovenskom spevokole. Skomponoval okolo 300 zborových skladieb a podieľal sa na 
 harmonizácií ľudových piesní. Viaceré z nich vyšli v Slovenských štvorspevoch (1895), v Sbierke slovenských štvorspevov  
s M. Lihoveckým (1901), ako aj v Gallovej zbierke (1923). Skladal aj umelé zbory na vlastné texty a texty slovenských 
spisovateľov. Písal a upravoval divadelné hry, komponoval k nim scénickú hudbu.
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Helena TURCEROVÁ - DEVEČKOVÁ 
(pseud. Dr. H. Deová)

literárna historička, prekladateľka, profesorka
18. 2. 1886 Slovany – 4. 11. 1964 Bratislava

Helena Turcerová-Devečková pôsobila ako profesorka francúzštiny na dievčenskom gymnáziu v Menzelinsku.  Od roku  
1915 žila v Jasenovej a pôsobila ako profesorka slovenčiny, francúzštiny a nemčiny na obchodnej škole v Dolnom Kubíne.  
Od roku 1923 na obchodnej škole v Kežmarku, kde bola vo funkcii inšpektorky cudzích jazykov na obchodných učilištiach  
a na školách pre ženské povolania. Od roku 1948  žila v Bratislave, kde sa profesionálne venovala prekladateľskej činnosti.  
Počas  štúdií  v Paríži  začala  pracovať  na  dizertácii  o Ľ  Štúrovi   a myšlienke  slovenskej  nezávislosti.  Pre  profesorov  
Haumanta a L. Legera spracovala štúdie o vplyve Heglovej  filozofie  na Ľ.  Štúra a o dejinách MS. Publikovala štúdiu  
o vplyve ruských slavianofilov na Slovákov a ich literárne osamostatnenie, rozsiahlejšiu štúdiu o troch láskach Ľ. Štúra  
a memoárový  príspevok  o J.  G.  Tajovskom.  Intenzívne  sa  venovala  prekladaniu  z francúzštiny  a ruštiny,  preložila  do  
slovenčiny základné diela francúzskej a ruskej literatúry (H. de Balzac, D. Diderot, A. Dumas, A. France, R. Rolland,  
Stendhal, I. A. Krylov, A. I. Krupin, A. N. Ostrovskij, L. N. Tolstoj a i.).

Ján VÁVRA 
(pseud. V. Kopaničiar, Závaďan)

botanik, pedagóg
10. 11. 1864 Turá Lúka – 17. 4. 1960 Jasenová

Ján Vávra pôsobil ako učiteľ v Magyargencsi, Veľkých Bieliciach, Kochanovciach a Jasenovej. Viedol Gazdovsko-potravný  
a úverový spolok, Čitateľský spolok a naukobehy pre pokročilých. Bol výborným znalcom Choča a jeho kveteny. Prispel k  
tvorbe slovenskej botanickej terminológie. Osobitne sa vynímajú jeho práce Etymologický slovník a Botanický slovník, ale  
písal i populárno-náučné články, v ktorých sa zaoberal včelárstvom, liečivými rastlinami, pedagogickými a cirkevnými  
otázkami. Napísal cennú štúdiu Z minulosti obce Jasenovej. 

Ján CIMRÁK 
kultúrny pracovník, ev. kňaz

11. 11. 1859 Veličná – 1. 6. 1926 Sielnica

Ján Cimrák bol národne uvedomelý, literárne nadaný, redigoval študentský časopis. Písal príležitostné básne pod menom  
Bralský a Dolský. Vypomáhal vo veličnianskej škole učiteľovi J. Šípkovi.

Ján Martin NOVACKÝ 
botanik, pedagóg

11. 11. 1899 Tvrdošín – 19. 8. 1956 Sliač

Ján Martin Novacký pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziách v Košiciach, v Břeclave, v Rimavskej Sobote, potom 
ako riaditeľ gymnázií v Prievidzi, v Žiline a v Bratislave. V rokoch 1944-45 lektoroval metodické cvičenia z prírodopisu na 
Prírodovedeckej  fakulte,  neskôr  bol  suplentom  na  VŠT  v Bratislave.  Popri  pedagogickej  práci  sa  venoval  
fytogeografickému a floristickému výskumu a spracovaniu kveteny celého Slovenska, osobitne v oblasti Hornej Nitry, Malej  
Fatry a prírodnej rezervácie Šúr pri Jure pri Bratislave. V posledných rokoch života sa zaoberal bryologickým výskumom  
na  východnom  a strednom  Slovensku.  Patril  k  zakladateľom  Botanickej  záhrady  UK  v Bratislave  a  priekopníkom 
kodifikovania slovenskej botanickej terminológie. Zbieral ľudové názvy rastlín v okolí Prievidze, Žiliny, Rimavskej Soboty  
a Košíc.  Autorsky vydal stredoškolské učebnice botaniky a vysokoškolské učebné texty,  prekladal,  pripravoval Kľúč na  
určovanie rastlín. Odborné štúdie a príspevky publikoval v časopisoch Príroda, Slovenské odborné názvoslovie a i. 

Marek FRAUWIRTH 
študent

1. 12. 1911 Zakopané – 17. 11. 1939 Praha

Marek Frauwirth pochádzal  zo židovskej  rodiny.  Celá jeho  rodina zahynula  tragicky.  Ovládal  český,  ruský,  nemecký,  
anglický, maďarský a poľský jazyk, čiastočne taliansky a francúzsky jazyk. Počas štúdií vyučoval na Kobylyskej obchodnej  
škole  v Prahe  a  neskôr  pracoval  ako  cudzojazyčný  korešpondent  v pražskom  zastupiteľstve  podniku  na  výrobu  skla.  
Angažoval sa ako antifašista v rôznych organizáciách.  Bol  členom Jednoty nemajetných a pokrokových študentov.  17.  
novembra 1939 ho zadržali a zaradili medzi deviatich študentských funkcionárov, ktorí boli okamžite pre výstrahu všetkým  
fašistami popravení. Túto dejinnú udalosť si celý svet pripomína ako Medzinárodný deň študentstva.
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Paľo OLIVA 
(vl. menom Pavol Ušák, pseud. Ivo Martinovič, Milo Juršičov, Paľo U. Oliva)

básnik
17. 11. 1914 Kátlovce – 1. 3. 1941 Poprad

Pavol Oliva pôsobil do novembra 1939 ako kaplán vo Veličnej. Patril k príslušníkom mladej generácie katolíckej moderny.  
Literárne začal tvoriť v Trnave, kde jeho tvorbu usmerňoval Rudolf Dilong. Verše uverejňoval v časopisoch Rozvoj, Svojeť,  
Prameň, Kultúra, Saleziánske zvesti, prózu v časopisoch Postup, Prameň, Nová žena.  Knižne vydal zbierku básní Oblaky.  
Jeho tvorbu charakterizuje osobitá obrazovosť a mysticizmus. V roku 1991 vyšla lyrická zbierka Bozk pozná smútok úst...  
a v roku 2004 vyšlo Torzo literárneho diela 1 (básne, prózy, eseje, listy).

Dezider REXA 
historik, spisovateľ, archivár

28. 2. 1872 Budapešť – 19. 11. 1964 Budapešť

Dezider  Rexa  pôsobil  ako  knihovník  Čaplovičovej  knižnice  v Dolnom Kubíne  (1902-10),  od  roku  1910  ako  archivár  
Fejérskej župy v Székesfehérvári, neskôr Peštianskej v Budapešti. Venoval sa básnickej, beletristickej i dramatickej tvorbe  
a hlavne kultúrnej histórii. Autorsky spracoval  monografie z dejín maliarstva a divadelníctva, populárno-náučné práce  
o pamätihodnostiach Budapešti a jej okolia. Knižne publikoval prácu o nástenných maľbách na Oravskom hrade Az árvai  
vár falképei (1912), pozoruhodné sú jeho štúdie o Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne, zaslúžil sa o skatalogizovanie  
jej fondov. Zredigoval a vydal neznáme, resp. zabudnuté diela maďarských spisovateľov, pripravil na vydanie Petőfiho  
básnický cyklus z r. 1841 Lánc versei. V publicistike sa zameral na literárnu históriu, dejiny umenia a osvety. Prekladal  
z francúzštiny  a z latinčiny.

Mikuláš ZMEŠKAL 
hudobný skladateľ, úradník

20. 11. 1759 Leštiny – 23. 6. 1833 Viedeň

Mikuláš Zmeškal bol vynikajúci violončelista, zastupoval svojho učiteľa v sláčikovom kvartete I. Schuppanzigha. Venoval  
sa  skladbe  komornej  hudby,  v ktorej  vychádzal  z tvorby  baroka,  raného  a vrcholného  klasicizmu.  Skomponoval  16  
sláčikových kvartet. Vo Viedni získal významné postavenie v hudobnom živote. Z jeho korešpondencie s Beethovenom sa 
zachovalo okolo 150 listov.

Koloman NOVACKÝ 
včelársky odborník

24. 5. 1897 Tvrdošín – 22. 11. 1969 Bojnice

Koloman Novacký patril k organizátorom slovenského včelárstva, zaslúžil sa o výstavbu včelárskej paseky v Kráľovej pri  
Senci, v roku 1938 zorganizoval jej presťahovanie a vybudovanie novej paseky na Púšti pri Prievidzi. Založil Včelárske  
družstvo na výrobu včelárskych potrieb a predajne družstva v Prievidzi. Od roku 1929 sa usiloval o založenie výskumného 
ústavu včelárskeho na Slovensku. Pričinil sa o rozvoj plemenného chovu včiel  na Slovensku, viedol kurzy chovu včelích  
matiek, odchoval kmeň Elena. Propagoval progresívne smery vo včelárstve, organizoval odborné školenia chovateľov včiel  
po  celom  Slovensku.  Od  roku  1930  sa  stal  zodpovedným  redaktorom  časopisu  Slovenský  včelár.  V  rokoch  1930-59  
zostavoval slovenské včelárske kalendáre a v roku 1960 Zápisník včelára. Publikoval početné články, v ktorých propagoval  
uplatňovanie nových vedeckých poznatkov vo včelárstve.

V DECEMBRI 2009 
si pripomíname...

Mikuláš SONTÁG 
(Szontagh , Szontágh)

lekár, botanik
11. 8. 1843 Dolný Kubín – 2. 12. 1899 Starý Smokovec

Mikulš Sontág sa venoval balneológii, botanike, medicíne, klimatológii, meteorológii, výskumu a popularizácii Vysokých  
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Tatier. Patril k priekopníkom praktickej klimatoterapie vo Vysokých Tatrách, ako prvý v Uhorsku zaviedol zimnú liečbu  
v Tatrách.  Zaslúžil  sa  o poznanie  flóry  Oravy,  Podunajskej  nížiny,  Malých  Karpát,  Vysokých  Tatier,  Slovenského  
Rudohoria,  Podtatranskej  kotliny  a i.  Autorsky  vydal  práce  o liečení  pľúcnych  chorôb a Basedowovej  choroby,  štúdie  
z oblasti botaniky, klimatológie, balneológie, meteorológie a medicíny. Vydal prvého tatranského turistického sprievodcu  
(1885).

Ján VÁVRA  ml.
elektrotechnický inžinier, pedagóg

10. 3. 1900 Jasenová – 11. 12. 1969 Bratislava

Ján Vávra počas pobytu v Komárne zelektrifikoval dolné Považie. Bol riaditeľom Juhoslovenských elektrární a založil  
Elektrotechnickú  fakultu  SVŠT v  Bratislave,  na  ktorej  bol  profesorom.  Organizačnou  činnosťou  sa  zaslúžil  o  rozvoj  
elektrárenstva, plynárenstva a elektrotechnického priemyslu. Autorsky sa podieľal na zostavení vysokoškolských učebných  
textov a odborných príručiek. V odborných časopisoch publikoval články o jadrovej energetike a články z oblasti slovenskej  
elektrotechnickej terminológie v 19. storočí.

Adolf MEDZIHRADSKÝ 
učiteľ, osvetový pracovník

2. 4. 1835 Leštiny – 13. 12. 1919 Dolný Kubín

Adolf  Medzihradský  pôsobil  ako  učiteľ  v  Leštinách,  vo  Vyšnom  Kubíne  a  v  Dolnom  Kubíne.  Patril  k  popredným  
pedagógom, zostavoval rkp. učebnice zemepisu, dejepisu, prírodopisu a i. Ovplyvnil tvorbu P. O. Hviezdoslava, zaslúžil sa  
o jeho slovenské národné prebudenie. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej, spevokolu a vzájomnej pomocnice.  
Organizoval  ochotníctvo  v  Dolnom  Kubíne.  Venoval  sa  maliarstvu,  v  roku  1873  u  neho  tvoril  P.  Bohúň.  Študoval  
genealógiu oravských a liptovských zemianskych rodín. 

Matej Stanislav MURÍN 
podnikateľ, publicista

15. 12. 1899 Námestovo – 4. 11. 1977 Bratislava, poch. v Námestove

Matej Murín pracoval v Žilinskej továrni na výrobu celulózy, Továrne na umelý hodváb v Senici a v rokoch 1935-45 bol  
riaditeľom akciovej  spoločnosti Žilinskej  továrne na výrobu celulózy v Bratislave a v Žiline. Podieľal na rekonštrukcii  
Žilinskej továrne na výrobu celulózy,  ktorá zvýšila jej výkon. Zúčastnil sa na podriadení továrne agrárneho priemyslu  
okolo Živnobanky, po roku 1939 potrebám nemeckého priemyslu. Stal  sa členom správnej rady Knihospolu v  Žiline. Od 
roku 1936 bol nórskym konzulom v Bratislave. Prispieval najmä do časopisu Slovenské lesné a drevárske hospodárstvo 
(1933-34).

Spracovala Darina Zemenčíková
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Tomáš Toček

RETRO
Presne si pamätám
toho starého čudáka
na poobednom korze
- rozdával dobrým deťom
sladkosti,
večer sedával v parku
a stále sa usmieval,
fackovací poník spoločnosti
alebo plnohrivník,
ktorý sa už nikam neponáhľal,
myslím, že ani neodišiel,
len sa rozplynul
v jednej z tých daždivých
októbrových nocí.

EXKLUZÍVNE
Stromy rozpriadli 
chuchvalce vlniek 
alergických vášní, 
susedovie Jana 
preplakala celú 
záhradu po babičke, 
Jožov starý traktor 
zavíjal po chotári 
aj po večeroch, 
podobne chlapi v krčme 
po vypotenom dni. 
Máje sú postavené, 
okopaninové slávnosti 
domorodcov 
začali, 
presne podľa kalendára.
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BEZ SERVÍTKU

Vždy som veril,
že ty si jediná
Zlatohláska,
vedela si natrieť
čokoľvek,
od obyčajnej hádky
po detinské
sebauspokojenie,
tak dokonale,
ako najlepší
pomazánkový nôž.
Krasorečnenie ti nieje
cudzie,
no siahodlhosť ti nesvedčí,
si ako vŕbová píšťalka
až do vyschnutia,
tak ako emočná embólia,
ktorú sme nikdy nevedeli
zahovoriť.

NÁVŠTEVA
Ujo, ujo 
prečo máte 
také veľké brucho? 
To aby každý videl 
ako mi je dobre, 
že netrpím núdzu. 
Ujo a večer, keď sa 
už nik nepozerá 
tak si ho dáte dole?

ZNAMENIE
Priateľ hodinár 
povedz kedy je čas, 
ukry ho do krabice 
zaviaž na dve stuhy, 
priateľ môj 
keď sa naplní 
povedz nech bijú zvony, 
viem kam ísť 
nohy ma odnesú, 
preč od (do) ohňa 
v pätách.



Tatiana Karkošková

Hľadám tvoju dušu
Víťazná poviedka 1. kategórie (žiaci 6.-9. ročníkov ZŠ) v celoslovenskej súťaži Mladá slovenská poviedka 2009

Opäť sa ma dotkla smrť. Tichučko, nebadane. Ako keď zasiahneš vtáka v letku a on sa prepadáva do tmy.  
Z výšin do špinavej priepasti ľudského sveta. Okamih, trvajúci večnosť. Možno mi chcela dokázať, že je ešte  
stále tu. Že ešte neodišla do penzie a nado mnou má rovnakú moc ako nad kýmkoľvek.

Znovu som pocítila jej dych, ktorý sa v mojich očiach skvapalnil na slzy, ktoré mi stekali po lícach. Taký 
štipľavý, plný samoty. Jej ľadové prsty mi zovreli srdce. Nezastavila ho, no ja som si uvedomila, že môže. Ke-
dykoľvek bez vysvetlenia, bez otázok.

Fúkla na motýľa môjho života, ktorý veselo a šťastne trepotal krídlami. Stuhli mu od náporu mrazivého 
vzduchu a on paralyzovaný klesol o pár stôp nižšie. Plamene mu oblizli krídla a ja som prišla na to, že raz mož-
no prestanú bolieť a vybledne spomienka, no zmenili ma. Nenávratne.

Smrť kráča v ruke s výčitkou. S výčitkou, ktorá vám spaľuje vnútro a núti vás jednostajne premýšľať. S vý-
čitkou, ktorá kričí vo vašej mysli a predsa je tam akési ticho. Vlastne celý život zomierame. S každým vašim 
blízkym, ktorý odíde z tohto sveta, zlomeným snom a mnohým iným, zomrie aj niečo vo vás. Zanikne kus z vás,  
ktorý nemôže nikto a nič nahradiť. Život je stvorený z množstva dverí, ktoré sa pred vami striedavo zatvárajú 
a otvárajú.

„Odpusť mi,  odpusť mi!“ šepkám do tmy. „Prosím ťa.“ Proti  hviezdam, proti  snehovým vločkám, ktoré  
chladia moje telo, no neschladia moju dušu. Vo mne to vrie. Dve slová mi víria mysľou spolu so spomienkami 
a prúdia celým mojím telom. A predsa mi cez pery prechádza len šepot. Pokorná prosba. Už nemám silu kričať?

Zanikajú. Vietor mi ich kradne od úst, mieša so snehovými vločkami a oni tichučko, ako boli vyrieknuté, pa-
dajú na zem. Späť na smrteľnú zem, na smrteľníka, ktorý ich vyslovil.

Zostala mi len hŕstka spomienok a slzy. Rovnako samozrejmé ako úsmev a potrebné ako spánok. A predsa 
vadia mne aj svetu. Možno preto, že vyjadrujú ľudskú bolesť, smútok, žiaľ a my sa neradi pozeráme na nešťast-
ných ľudí. Máme nutkanie pomôcť im, ibaže nevieme ako.

Hocikedy ma zalejú. Nečakane. Bez upozornenia. Vytrysknú odniekiaľ z hlbín mojej duše, ktorá je chudob-
nejšia o jedného človeka, jednu komnatu. Nebol dokonalý. Ani náhodou. Bolí ma, že možno nevedel, ako som 
ho mala napriek tomu rada.

Stále tomu neverím, nemôžem sa zmieriť s tým, že naraz niekam zmizol. Obzerám sa a moje oči ho hľadajú.  
Tam, kde rád sedával i kdekoľvek v dave. Vlastne ani neviem, či hľadám jeho pozemské telo niekde vo dverách, 
či nadpozemskú dušu, jeho podstatu. Nemôžem pochopiť, ako je možné, že sa jeho mocné telo so širokými ra-
menami – záruka bezpečia, len tak zmestilo do malej schránky zvanej truhla a zhorela v plameni. Že všetko, čo  
z neho zostalo, je len hŕstka popola.

Nikdy nezabudnem, ako som sedela v dome smútku, dívala sa naňho a nedokázala zastaviť slzy. Vyzeral ako 
socha. Studeno, stuhnuto, akoby to ani nebol on. Pokožku mal zmodralú. Zomrel na infarkt. Dlane bez pohybu 
preložené cez seba. Dodnes ich mám pred očami a stále mám v pamäti aj to, ako mocne dokázala tá pravá pri  
rozlúčke stisnúť tú moju. Musela som sa na neho neustále pozerať, aj keď mi ten pohľad drásal srdce. Nemohla 
som inak. Stále mi v ušiach znejú vzlyky starej mamy a neviem, či sa niekedy zbavím ich echa v mojom vnútri.

Hľadám jeho dušu. Kde len môže byť? Kam sa stratila? Učupila sa niekde v ďateline na poli napitej jeho  
znojom? Sedí v krčme pri poháriku? Alebo je pri nás? Dáva na nás odniekiaľ pozor?

Mňa mal najradšej zo všetkých svojich vnúčat, aj keď medzi nimi takmer nikdy nerobil rozdiely. Svojsky,  
kostrbato mi to dával najavo. Možno sa vo mne videl. Miloval rovnako ako ja dejiny a vzdelanie.

Nesmierne si vážim jeho posledný dar. Ku konfirmácii mi daroval sochu znázorňujúcu Justíciu. Keď mi ju  
dával, povedal mi, aby som vždy vážila svoje slová. Bola to taká rada, ktorú mi zanechal.

Ako mi len chýba. Neprestajne hľadám jeho dušu. Ktovie, možno sa na mňa díva z misiek váhy, ktorú drží  
Justícia. Neustále mi pripomína, aby som sa snažila žiť najsprávnejšie ako sa len bude dať. Pripomína mi, že ma 
čaká sto rokov samoty.

Svet je stvorený z miliónov príbehov. Jeden z nich som s kameňom na srdci vtlačila na papier v nádeji, že sa  
aspoň na chvíľu stane ľahším.
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Čertova skrýša
 v Oravskom hrade

(Povesti z Oravy, Dolný Kubín 2009)

ebolo  vari  miesta,  kde  by  sa  čerti  ne-
ukázali.  Aspoň  na  chvíľočku  sa  poroz-
hliadnuť, čertovinu vyviesť a vytratiť sa. 

Tam, kde sa na dlhšie udomácnili, bolo beda.
N

Zdá sa, že takým miestom bol jedným časom aj Oravský hrad. A treba hneď poznamenať, že vtedy bolo jeho 
obyvateľom veru ťažko.

Najviac sa obšmietali okolo hlavnej brány. Veď tá aj iných zaujímala. Čože by nie. Každý, kto do hradu išiel, 
musel cez ňu prejsť. Aj tí, čo z hradu vychádzali, sa museli cez ňu unúvať. A keď sa hradným obyvateľom 
niekto nepáčil, do hradu ho nepustili. Nemohol si, kto chcel tadiaľ chodiť.

A to sa zas vraj čertom nepáčilo. Prečo by si popod hradnú bránu nechodili komu sa ako zachce.
A tak cez jednu noc, keď si stráže podriemkávali, sa stalo, že brána bola zrazu otvorená. Ktorýmsi sa zdalo,  

že čosi vrzlo, aj sa zablyslo, nuž ale v hrade bolo vždy počuť akési zvuky.
Ráno, keď veliteľ stráží vykonával rannú obhliadku, vlastným očiam nechcel veriť. Brána bola dokorán.  

Komu sa zachcelo, mohol von i dnu. Nikto by mu nebránil poprechádzať sa po nádvoriach.
Srd ho pochytil, keď si pomyslel, koľko nepriateľov sa noc čo noc popod hrad motá a jedným okom škúli na 

jeho múry. A zrazu by ani vojska nebolo treba, ba ani diel.
Brána sa sama otvorila.
„Strážnych na dereš a keď ani tam dušu nevypustia, rovno do hladomorne s nimi,“ také prikázal drábom vo 

veľkom hneve.
Prešlo zopár nocí. Zdalo sa, že je v hrade opäť všetko v poriadku.
V jednu noc, keď bol spln mesiaca a všade naokolo bolo vidno ako vo dne, bránu opäť niekto otvoril. Strážni  

si  podriemkavali,  akoby ich do perinky vložil, nikto nič. Len ráno, keď sa veliteľ po hrade prechádzal ako  
inokedy, zreval na plné hrdlo:

„Brána, brána, brána“ a bežal ako šialený nadol. Strážnych chytal za goliere a drmal nimi ako najsilnejšie  
dokázal. Nadával im, koľko sa komu vmestilo.

„Oplani, všetkých nás chcete do nešťastia priviesť?“ buchnátoval ich, kde dočiahol.
Ešte horšie bolo s kastelánom, keď sa dozvedel, čo sa v tú noc prihodilo. Celkom sa rozzúril a v hneve dal  

zbičovať nielen strážnych, ale aj ich veliteľa a nakoniec zatvoriť do najtemnejšej hladomorne. Sám sa rozhodol  
stráže kontrolovať.

Zas prešlo niekoľko dní.  Zdalo sa,  že  už bude všetko v poriadku,  ako sa patrí.  Stráže budú na svojich 
miestach, brána na tri zámky zamknutá, reťazami opásaná a drevenými brvnami podopretá.

Ráno bolo všetko ináč. Komu by sa bolo zachcelo, mohol sa po hrade poprechádzať. Hlavná brána otvorená 
a stráže si spokojne v snoch blúdili.

S kastelánom opäť nebolo reči.  Čo chytil  do rúk,  hádzal  o zem a kto sa  mu do cesty v tých chvíľach 
priplietol, zle pochodil. Podozrieval zo záškodníckeho konania každého, kto sa v hrade zdržiaval.

Sám chytil dlhánsky korbáč a strážnych obšíval, kde koho zasiahol.
Chlapi stenali, jojkali, prosili. Potom ich do temnice dal zatvoriť.
„Kto bude hrad strážiť, keď všetci strážni v temnici a hladomorni dušu vypustia,“ začal sa prihovárať veliteľ.
Kastelán naň zagánil.
„Ja sám zistím, čo sa to deje,“ vyriekol.
V ďalšie noci držal stráž na hlavnej bráne samotný kastelán. Bránu dal podoprieť mohutnými brvnami a k 

nim ešte veľké balvany prikotúľať.
Celkom si bol istý, že už ani myš  tadiaľ neprekĺzne, a že ktosi bránu otvoril?
Pohodlne sa uvelebil a striehol.
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Ani sa poriadne nezotmilo, čertiská sa zjavili. Zvŕtali sa okolo milého kastelána. Vari ešte nikdy nemali z  
tanca takú radosť ako vtedy. Kopýtkami klopýtali a chvostami vykrúcali.

Keď sa dosýta natancovali, pustili sa do balvanov, čo bránu podopierali. Ako zrnká piesku ich odhadzovali a  
mohutné drevené brvná spod brány na triesočky lámali. Potom víťazoslávne bránu otvorili.

Keď sa kastelán spamätal z úľaku a horko ťažko sa na nohy pozbieral, boli čertiská preč.  Ani stopy po nich 
nezostalo.

Kastelán sa náhlil do hradu a čosi nezrozumiteľné brblal, akoby sa pomiatol.
Rovno ku kňazovi mieril.
Nikdy sa s ním nezvykol o vojenských záležitostiach radiť. Teraz bolo všetko ináč. Ak chcel hrad zachrániť  

pred istou záhubou, každá rada mu bola vítaná, aj tá od kňaza.
Ešte predtým dal strážnych z hladomorní povypúšťať.
„Tu už silou nič nezmôžete,“ vyjavil kňaz vystrašenému  kastelánovi.
Ten prikyvoval.
„Iné musíme vymyslieť,“ pokračoval kňaz.
Kastelán opäť prikývol a čakal, čo dôstojný pán vymyslí.
„Strážnych ku bráne neposielajte,“ žiadal.
Kastelán rýchlo prikývol, a otázka čo zamýšľa kňaz, mu doďaleka z očí trčala. 
„Od nasledujúcej noci budem ja pri bráne vartovať,“ začal kňaz prezrádzať plán, ktorý sa mu v hlave v tej  

chvíli rodil.
„Viem ja, ako na tých kopasníkov treba ísť. Dobre si oni rozmyslia, či budú na  hrade ešte niekedy zle robiť.
Ako premyslel, tak aj v noci konal.
Posadil sa ku bráne a čakal. V jednej ruke držal kríž a v druhej kalich so svätenou vodou.
Ani veľmi dlho nemusel striehnuť. Najprv sa štipľavý dym vyvalil, potom trochu svetla zažiarilo a čertiská  

stáli pred kňazom.
Bl, bl, bĺĺĺ a hi, hi, hííí. Bolo vidno, že sa veľmi tešia, keď môžu kohosi vystrašiť a potom komandovať.
Kňaz ani brvou nepohol. Čakal horšie, veď tie ohavy už ukázali neraz, že s nimi nie je normálna reč.
Dali sa do tanca. Okolo kňaza sa krútili, dymom ho zavaľovali i ohňom ovievali.
„Chcem s vami hovoriť,“ začal z ničoho nič.
Čerti zostali prekvapene stáť. Iní od strachu zomierali, o život prosili, alebo sa aspoň ako osiky triasli a tento  

tu sa chce s nimi rozprávať.
Očiská prevracali, z úst im ešte väčšie plamene sršali. Len, len, že sa na milého kňaza nevrhli a hneď ho do  

svojich temných končín neodvliekli.
„Hľa, svätená voda a kríž,“ vystrčil kňaz obidve ruky pred čertov.
Ani horšie sa v tej chvíli nemohlo stať. Všetci traja pekelníci zajačali a už sa brali svojimi cestami.
„Stojte, lebo vás svätenou vodou pokropím,“ nahlas skričal kňaz. 
Čertiská opäť zajačali, ale sa nehli. Stáli, ako by ich ktosi ku skale prikoval.
„Sľúbte mi teraz, že z hradu hneď odídete a už nikdy sa v týchto končinách neukážete,“ ostro pokračoval  

kňaz.
Čerti jeden pred druhým prikyvovali hlavami. Boli by sľúbili všetko, čo sa od nich žiadalo.
Kňaz sa nemienil ani s tým uspokojiť.
„Ľútosť prejavte nad svojím konaním. Odprisahajte, že už ani iným nebudete zlo konať,“ žiadal.
Čerti sa roztriasli. Lucifer sa im v tých chvíľach pred očami ukazoval. Ak odprisahajú, čo od nich žiada, ani  

do pekla ich cez bránu nevpustia. Bude s nimi beda. 
Kňaz videl ich rozpoloženie. Ruky so svätenou vodou a krížom im ešte viac otrčil.
Opäť prikyvovali jeden pred druhým. Aspoň holé životy si zaratovali. 
- Čo bude potom, uvidí sa - pomysleli si.
Povesť hovorí, že od tých čias tam čertov nevideli. Oravský hrad vraj zďaleka obchádzali. Ani Luciferovi 

nebolo do spevu, keď si pomyslel na kňaza, čo na hrade prebýval.
Zostali tam len duchovia. Bez nich by hrad nebol hradom.

Peter Huba
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Kovovlad
(Povesť)

Porozprávam vám o ňom. Len si pekne posadajte a rozprávku počúvajte!
Bolo to dávno, pradávno, keď kráľ času ešte nemal bielu bradu. Vtedy v krajinách pod karpatským oblúkom 

spravoval podzemné rudné bohatstvo knieža Kovovlad. Nemal ešte dlhú bradu a nebol ešte ženatý.
Sedel si raz Kovovlad vo svojej podzemnej sieni. Železné kreslo posunul k malému jazierku, čo tajomne  

svetielkovalo ako živé magické oko. Nohy si vyložil na železný stolček. Zľahka pohládzal opierku kresla a díval 
sa na hladinu jazierka. Spočiatku potemnela, potom sa rozsvietila zelenkavým svitom. Objavili sa na nej hory,  
lesy, podzemné sály, rudné žily. Ako na obrazovke počítača. Úplný prehľad nálezísk kovov v jeho panstve.

Mať sedela vedľa a práve mu plietla nové ponožky, ktoré sa hneď tak neprederavia na päte a prstoch, keď si  
obuje čižmy.

- Synku, rovnomerne delíš ľuďom bohatstvo? Zdá sa mi, že ľudia tam pod Západnými Tatrami nič z toho 
nepoznajú...

- Mamka, veď viete, že sú to vyznávači slnka, nič z toho nepotrebujú. Ale ak myslíte...
Nuž postaral sa Kovovlad, aby sa tí ľudia naučili zakladať vysokožiarové ohniská nielen na vypaľovanie 

hlineného riadu, ale tiež na tavenie bronzu. Po ceste pozdĺž rieky prechádzali furmani, kupci, vojaci. Domáci sa  
od nich naučili robiť kadluby – formy na odlievanie kovu. Neverili by ste, aký to bol poklad, keď sa naučili zho-
tovovať železné predmety, ako britva, nožík, kosa, kosák, sekera, pílka, ozajstné kladivo. Boli lepšie pripravení 
žiť v nehostinnom kraji, ktorý podľa rieky nazvali Orava.

Po čase znova sedí Kovovlad doma v kresle a pozerá na svoju obrazovku. Robí kontrolu, ktoré nálezisko rúd 
a železa ponúknuť na dolovanie. Stará mať mu robí spoločnosť. Pletie nové papuče. Nech má synček niečo po-
hodlné na nohy, keď si vyzuje čižmy. Sem-tam ponad okuliare pozerá na monitor. Keď hladina vody potemnela, 
vraví:

- Synáčik môj, a či tam pri divej rieke nemáš nič z podzemných pokladov? Zišli by sa tým ľuďom, aj keď sú 
vyznávači slnka a hlbiny ich desia.

- Veď to, mamka, veď to! Či by sa nebáli vstúpiť do mojich podzemných chodieb, aj keď poznajú dar ohňa?
Báli by sa viac ako svojich bohov. Pomáhajte mi, mamička, rozmýšľať, ste múdrejšia ako ja. Netreba sa vám ani 
pýtať.  Veď si  istotne pamätáte,  čo vám vravela vaša prastará mať:  Všade tam, kde horúca láva vyvrela zo 
žeravého stredu zeme na povrch, je naše bohatstvo. Nie v usadeninách dávneho mora! V tom, čo vyšplechlo 
von, keď sa hory dvíhali a priepasti klesali. Ukážem im rudné žily, uvidíme, čo z nich urobia. Na tomto mieste  
je koniec rozprávky. Každý z vás ju môže dokončiť po svojom. Ak nám dokončenie rozprávky pošlete, najlepšie  
uverejníme.

Na orientáciu v rudných záležitostiach ponúkame informácie z Kovovladovho internetu:

Z Kovovladovej obrazovky
alebo

Ťažba železa na Orave
Oravci tu žili od mladšej doby kamennej, ale stále to bol kraj málo zaľudnený. V polovici 16. storočia tu  

máme 12 dedín. Nové osady mali až 24-ročnú lehotu na zakladanie. Len sekerou a motykou — klčovnicou, bez  
pluhu upravovali kamenistú pôdu. Boli tu aj poddaní — utečenci od svojho panstva, ktorí sa sem prišli skryť. 
Hocikedy mohli ujsť aj so svojím stádom.

Ťažbu rúd či uhlia nemôže dokázať ani jazyk či zvyky súvisiace s touto témou. No predsa len, podľa urbáru 
Oravského  panstva  z  tej  doby majú  osadníci  mená  Kovaľ,  Kováčik,  Kovalčík,  Kovar.  Rudu  neťažili,  ale 
s kovom dokázali pracovať.

V slovenských banských mestách sa už dávno predtým nerastné bohatstvo ťažilo. Chýbalo olovo, potrebné 
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na odlučovanie striebra z čiernej medenej rudy. Medenú rudu vozili na vozoch cez Ružomberok hore Oravou do  
Krakova. Plťami z Poľska pltili soľ do skladu vo Veličnej a meď do Komárna a Viedne. V Krakove boli známe  
huty. Obchodovalo sa tu so striebrom a meďou.

Už za Jána Korvína, ktorému začas patrila Orava, si každá kolóna vozov musela sama upravovať priechod,  
keď rieka menila koryto a oslabila pevnosť brehov. Vďaka obchodu s meďou stala sa cesta bezpečnejšou. Odzr-
kadlilo sa to na rozvoji Trstenej a Tvrdošína.

Turzovci 200 rokov pôsobili na Orave a na Slovensku. Z ich iniciatívy sa začala ťažba železnej rudy na Ora-
ve. Od roku 1550 do r. 1600 vzniklo 39 dedín.

Ján Beňko (Osídlenie severného Slovenska, Košice 1985) vysvetľuje, že: „Začiatkom 17. storočia pri novo-
objavených ložiskách železnej rudy v katastri Zábiedova vznikol železný hámor a pri ňom osada Hámričky. 
V ústí Jelešnej vody do Čiernej Oravy vznikla osada Hámry. Obe mali prechodne priemyselný charakter, preto 
Zábiedovu ostala len bieda.“

Bolo to v roku 1607. Hámor je slovo prevzaté z nemčiny a znamená veľké kladivo na roztĺkame rudy.
Z monografie Oravských Hámrov sa dozvedáme, že Juraj Turzo umožnil bratom Jurajovi a Imrichovi hľadať 

a ťažiť rudu v novo vymeranom chotári vyše osady Stankov a na potoku Jelešná. Mohli si postaviť hámre na že-
lezo. V roku 1617 sa Tvrdošínčania sťažujú na zmenšenie chotára, lebo hámre stáli na ich lúkách. Vtedy Hámre 
patrili k Osade. Privilégiá bratov potvrdil roku 1615 aj Gašpar Illesházy. Ešte v roku 1686 tam bola dielňa na  
železo.

Turzovci ťažobné miesta prenajímali. Ťažiace spoločnosti v zmluvách s panstvom uvádzali podrobné pod-
mienky. Všetky mýta platili s ročným predstihom. Na údržbu ciest mohli používať drevo z okolitých lesov. Za-
darmo mohli používať prácu poddaných z okolitých dedín.

Spomína sa ryžovanie zlata pozdĺž celej  Oravy,  najmä na miestach,  kde nepokojná voda tvorila námeľ,  
homole a terasy naplavenín. Ťažšie zrnká ostávali v riečišti.

V našej dobe nemal pravdu Július Baňáry. Bol v Amerike, tam ho nakazila zlatá horúčka. Keď sa vrátil, 
hľadal zlato v Bielej skale, o ktorej vieme, že je to vápenec, bývalé morské dno, usadenina. Na svoj sen minul  
všetky americké doláre. Zomrel ako bedár v Zuberci roku 1947.

Náš domáci autor Ján Smetana v Dejinách oravského ľudu od najstarších čias... uvádza ťažbu železnej rudy 
na Orave začiatkom 19. storočia – roku 1803 pod Roháčmi, aj Baníkov má meno podľa ťažby železnej rudy od 
tých čias. V roku 1805 v Malatinej. Roku 1819 dostali Turzovci od banského súdu povolenie na stavbu železnej 
huty a  hámra  v  Podbieli.  V uvedenom roku  sa  železná  ruda  ťažila  v  Malatinej,  západnom svahu  Choča, 
Chyžnom, Zuberci, Juráňovej doline. Internet uvádza ešte Párnicu, Zázrivú a Hámre.

Keď v rokoch 1837-1838 vybudovali v Podbieli železiareň, rudu tam vozili z Malatinej a Juráňovej doliny.  
Do Františkovej huty v Podbieli vozili roku 1836 železo z Poľska. Železnú rudu zo severovýchodného svahu 
Osobitej vozili do Poľska na skúšku kvality železa.

Ešte roku 1863 podľa správy viedenského geológa Hauera odvážali železnú rudu z Jaseňovej a Valaskej Du-
bovej (spod Choča), z Habovky, Zuberca, Zábiedova do podbielanskej huty. Za zvlášť kvalitnú považovali rudu 
z Malatinej.

V Zuberci – Brestovej tiež roku 1808 začali stavať železiareň. Nedokončili ju. Nestačili vložené peniaze.
Od Ctibora Zocha máme údaj, že v Pucove asi r. 1861 začali ťažiť rudu. Onedlho s ťažbou prestali.
Dlhšie sa udržalo dolovanie uhlia a lignitu v liesocko-ustianskej panve neďaleko Trstenej. Tu ťažili ešte za-

čiatkom 20. storočia.
Názory, čo zapríčinilo koniec baníctva na Orave, sú rôzne. Vyberte si: Vzdialenosť náleziská od huty – ťažká 

doprava, konkurencia, spory v ťažobných spoločnostiach, výťažnosť rudy.
Najdôležitejší údaj: V baniach na Orave robili väčšinou cudzí ľudia. Domáci sa báli.
Kovovlad na Oravu nezanevrel. Oravci začali chodiť do ostravsko-karvinských baní. Kto odišiel za prácou,  

zamestnal sa vo francúzskych či belgických baniach, aj amerických.
Hutníctvo tu ostalo. V roku 1950 vznikli Kovohuty Mokraď, roku 1952 Kovohuty Istebné, roku 1962 Kovo-

huty Široká.

Otília Štepitová
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Ako som skupúvau statok

Ukážka nárečia obyvateľov niekdajšej obce Medzihradné
Keť som bou takí mlačí, choďiu som skupúvať statok, povedzme na hornú Oravu, šieu som taďe na Hrušťín,  

na Lokcu a ďalej hore.
Mau som dobrieho pracovňíka, ten mi pomáhau. No šelijäkie to boli čäsi, chudoba velká. Ras som sa tiež vib -

rau tam hore, že dačuo nakúpim, vibrau som sa na dlchší čäs. Išli zme, prosím pekňe, do Sihelnieho, do Rapče,  
na Polhoru... Ale kcem vám povedať o tej chudobe, čo tam bola. O tej ftedajšej chudobe vám poviem. No keť  
som prišieu do Sihelnieho, žena zavolá na chlapca v jednom dvore: „Chlapče, choť chitro pozrieť, či tá kurka  
zňesla jajko. Treba kúpiť soli. Choď do opchodu, vezmi to jajko a doňes. Aj šibalki treba, ňemám čím zakúriť!“ 
Takie čäsi boli, predať vajce a za hibaj kúpiť.

Po ťích naších ďeďinách sa ftedi tag žilo, v bočňích ďeďinách ňebolo i ňebolo posrietkov. A to ňie iba ras 
človek počú, to čästo po dvoroch tag volali. Ťäškí to bou živuot, ťäškí! Ale boli aj peknie ďeďini, pekňe si v 
ňích žili. Obďivovau som Hladuovku, Suchú Horu a potom aj tie ostatnie ďeďini ako Liesok, Čimhová, tam ve-
ďeli dobre chovať statok, mali peknie prasatá. Hej, tam chovali prasatá velkie, tučňie boli. Gazda tam mávau  
štiri aj päť kráu a chovau aj prasatá. Ale ňie takie ot cickou, ale kúpiu väčie, nie draho a chovau doma. Za dva  
mesiace ích vichovau na stodvacäť kilou a kus potom predau po seďemsto i osemsto korún. Veľkie prasatá  
predávau. Tam mlieko ňešianali, mali ho dosť, ňemali ho komu dávať, šetko prasaťi liali, takí gazda íh potom 
elegantňe vikŕmiu.

A keť som tam hore pod Babiu horu prišieu, už mali vikrmenie prasatá, peknie okrúhle. To šäde ňeveďeli tag 
vichovať, to misí veďieť, ako sa má kŕmiť na tučnotu. Tam mali toho mlieka dosť, kravi velkie, hňeď za chr-
ptom, za humnamí bolo paše dosť. Tam si kravi pásli na motúsku, za pourázok vedli do poľä, tam sa hromadňe 
ňepásou statok. Inďe už zas chudobňejšie chovali kravi, ňeveďeli tag dobre gazdovať, ani ríchlo vichovať prasa -
tá. Tam boli špecijälisti na chou, Liesok, Brezovica, šäďe... Inďe ňedostatki, bieda.

Hej, choďievau som skupúvať ten statok, prasatá na mäso poza Hoľu, poza Maguru aš pod Babiu horu. No 
šeličo sa pritom postávalo, človek pozažívau príhodi, aj do ňešťastia muohou ľächko prísť. Ras ftedi keť som 
bou ešťe mladí aj slobodní, mau som dvacäťpäť rokou. Prišieu som do Zakämenieho na trch, ale trhovisko mali  
ďeľäko, eš pri Novoťe bolo, ďiaľka veľká a kúpiu som tam šesnásť kusou statku. Ftedi bou suchí rok, lacno  
predávali, ňemali čím chovať, predávali jedno po druhom. Iba chlapou ňebolo takích, čo bi mi pomuohli šikovať 
ten statok. Horko-ťäško som jedneho zjednau,  čo mi  potom statok šikovau z jarmarku. Inokedi  mi  vďäčňe  
choďievali šikovať statok, ale ťeraz ňie.

A práve ftedi  som ešťe kúpiu šestokilovieho vola,  vikrmenieho.  Kaput,  najbohatší  novockí  gazda mi  ho  
predau. Celkom na hraňici bívau. Ja som šieu peší tam i nazat. Ftedi ňebolo autobusou, aňi ňičoho, peší sa 
miselo ísť. Ráno som si sädnú na motorku, odviezou som sa do Podzámku a oťel hibaj peší aj nazat. Ráno o  
štvrtej som šieu, potom ces Príslop a hajde na Krušetňicu. Prišieu som na ten vrch, tam som pokúpiu, kolko sa  
mi kcelo. Aj toho vola som kúpiu, ňebou drahí, ťisídz dvesto korún som zaň viplaťiu. A hnali zme ten statog, čo 
som nakúpi. Hanu som ho medzi dvoma kravami. Ale keď zme prišli do Krušetnice, najmenej dvacäť kilomet -
rou to bolo, — striasou hlavou, vitrhnú sa a hibaj v nohi ako jeleň. Nazad uťiekou.

No tomu chlapovi, čo mi pomáhau, pomuohou som pouväzovať statok a jä hibaj eš ku Kaputovi na polskú 
hraňicu. A keť som ku ňmu prišieu, ten mä uš čäkau s tím volom. Ňeskoro večer som sa potom vráťiu. O ďe -
siatej večer zme stáli v Lokci, tam zme uviazali statok tak vo dvore stáu, zabili zme kramle a na ňe zme ích pou-
väzovali. Rano o štvrtej zme stali a tu zas ňiet kravi, utekla... Jä som sa pobrau hňeť ku žändárom, že buďem 
hlásiť. Aj som veďeu, čo je to za krava, kto mi hu predau, lebo bola f pase a mala aj číslo. A to sa stalo tak; f  
tom dvore bola brána, drevená, mala dve krídla a na prosrietku hu zviazali reťiaskou. Krava sa otrhla, vopchala  
hlavu medzi vráta tag ocpotku a keď íh rozťáhla, uš sa muohla prepchať i hibaj v nohi. Nuš som u žändárou aj  
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napísau list, abi kravu kurentovali.
Krava bola z Veselieho, aj tam hu našli, ale ten majiteľ potom otpísau, že mu krava skazila šesť cluoňikou,  

tam cluoňikamí volali kozlíki na poli, — že mu narobila škodi na tristo korún. Ale to bolo moc. Tolko stála celá  
krava. No dojednali zme sa tak, že hu doveďie do Námestova zaras. Slúbiu som mu, že ho rúče viplaťím. Nuš  
hu dovedli tú kravu potom do Námestova, tam zme doviedli statok aj z iních ďeďín, ale to už bolo druhí ras.

Statog mi potom odvážäli aj furmani, mau som najätíh furmanou, vo Vasílove íh bolo osem, v Ústí ďesať, aj v 
Lokci som mau najätích furmanou, čo mi nakúpení statog odvážäli.

Ftedi svet velmi chovau statok, prasatá, sviňe... To bou jeďiní zárobok pre ňích, inakšie bi ku grošu ňedošli.
No a na järmaki zme moc choďievali, po celej Orave som choďiu, škoda bola takí järmag obísť. Na järmaku 

sa najlepšie nakúpilo a nadovšetko vteďi, keď bol dagďe inďe velkí järmak a kupci šli tam. Hej, mäsiari šli na 
väčí järmak a jä som potom ostau sám na jednom järmaku. To sa uš ftedi velmi núkali zo statkom, muohou som 
si viberať. Aj som si vibrau to najlepšuo.

Ale ždi som bívau iba na Medzihradnom, ňekcelo sa mi oťelto odísť. Tuná žili aj moji pretkovia Medzihrad-
ckovci, s pokoleňia na pokoleňie to išlo tak. Starí oťedz učiu f Kubíňe, ale zomreu v Medzihradnom.

Rozprával Daniel Medzihradský, narodený 1896 v Medzihradnom
Zapísal Anton Habovštiak

Trh na námestí v Trstenej v 20-tych rokoch 20. storočia
Veličná s „rýnkom,“ na ktorom sa konávali chýrne jarmoky
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S básnikom Ondrejom Štyrákom

Ako ste sa dostali k literárnej tvorbe?
Asi to bolo z nejakého vnútorného nutkania, robil som dovtedy muziku, vrátane textov k nej, čo by som ešte za literárnu  
tvorbu nepovažoval. S hudbou, myslím jej tvorbou, som začínal na sakrálnej pôde, išlo o piesne pre bohoslužby, ponímané 
moderne, rytmicky. Prvé piesne, ktoré som zložil mi otextoval vtedajší kaplán v Zázrivej Marcel Šiškovič. Hudbu som 
vlastne začal písať na jeho podnet, dovtedy mi niečo podobného ani nenapadlo, iba čo som si kedysi v  prvej kapele okolo 
roku 1976 do nejakých pár anglických hitov urobil vlastné texty. Bol to taký bezprostredný podnet, bolo treba riešiť situ -
áciu, anglickému textu som nerozumel a nechcel som používať „hatlaninu“, ako sa to bežne v kapelách robilo. Potom som 
začal s textovou tvorbou, až pri spomínanej sakrálnej hudbe. Kaplán odišiel a bolo si treba s  textami poradiť vlastnými sila-
mi. Tie prvé texty boli poznačené školáckymi chybami, neskôr som sa snažil o nové témy a nové, lepšie formy vyjadrenia. 
Najskôr v oblasti textov,  postupne ma to ťahalo aj k poézii. Hneď od začiatku som to pociťoval ako protiváhu k textárine, 
v piesňach je textová zložka zviazaná s hudobnou štruktúrou, kým v poézii som sa cítil voľnejší, nebolo sa treba podriaďo-
vať ničomu - iba samotnej inšpirácii. V poézii sa dá voľne lietať - tým je mi milá. Texty píšem naďalej, keďže idú ruka 
v ruke s hudbou, veľmi silným médiom, ktoré ma priťahuje a dáva poézii textu nový rozmer. Priťahuje ma tvorba hudby 
s textami písanými voľným veršom, je to však náročná práca, ktorú dokážu robiť dobre len majstri, akým bol napr. Dežo 
Ursíny.  
Hudba, ak je dobre skĺbená s textom, robí poéziu konzumovateľnejšou pre širší okruh populácie, mám obavy, že poézia je 
skôr doménou fajnšmekrov aj medzi čitateľmi, čo je škoda. 

Na čo sa tematicky zameriavate?
Pokiaľ ide o tematické zameranie, ide mi o hodnoty, ktoré vyznávam, či hľadám a žijem. Som veriaci a pre mňa sú dôležité, 
resp. prioritné tie „božie veci.“ Ako sa mi len dá, sa snažím, aby boli na vrchole rebríčka mojich hodnôt, podriaďujem tomu 
svoj život, či konanie i svoju tvorbu. Som však reálny človek z mäsa a kostí, ktorým lomcujú city a vášne. Z tohto rámca 
vychádzajú reflexie na to, čo žijem, čomu verím a ako vnímam duchovný a hmotný svet. V tom duchovnom ide o vysoko 
osobné, až intímne sféry, kde nie je možné nikomu nič imperatívne naservírovať, môžem iba ponúknuť svoj pohľad, záži -
tok, či skúsenosť. Snažím sa duchovno s realitou skĺbiť aspoň tým, že sa to duchovno pokúšam priblížiť k realite (napr. 
civilným slovníkom) a naopak civilné témy aspoň trochu presvietiť optikou ducha. V prvom rade sa snažím o pravdivosť 
a úprimnosť voči Bohu, ľuďom i sebe samému. V súvislosti s tým čo som spomenul a s tým, že umenie by malo byť zložité 
len do tej miery, aby nebolo nekonzumovateľné a užitočné len do tej miery, aby nebolo nudné, sa občas dopúšťam ľahkých 
slovných neprístojností v vyupratovaných komnatách ducha a naopak, brania mena božieho v zadymených putikách reality. 
Nechcem byť pápežskejší ako sám pápež, no trúfnem si pohnať pred boží trón aj tie najspodnejšie prúdy ľudstva,  hlavne 
svoje vlastné. Keďže píšem väčšinou reflexívne, občas sa hádam pritrafí aj obyčajné ľudské pohladenie. Najradšej by som  
vari písal iba to.

Čo bolo impulzom k vydaniu zbierky?
Bolo dosť veľa ľudí, ktorí ma nabádali, povzbudzovali, priam tlačili k tomu, aby som čosi vydal. Čo sa týka realizácie je to 
však u mňa umenie možného. Hoci z hľadiska umeleckých kvalít sám hodnotím moju poéziu azda o čosi vyššie ako texty 
piesní, z hľadiska finálnej realizácie, resp. samotnej edície bola poézia na druhej koľaji. Báseň tým, že je na papieri, je pre 
mňa de facto hotová. Či to pôjde alebo nepôjde medzi čitateľov, či to ktosi vydá, to už je pre mňa takpovediac druhoradá 
otázka. Z pohľadu autora je pre mňa dôležité, že je to napísané, uzavreté. Iná je situácia v muzike, kde fakt, že je hotová 
hudobná i textová zložka, ešte znamená relatívne málo. Piesne v tomto štádiu majú od realizácie ešte ďaleko, väčšinu 
z nich nemám ani v notách, iba v textoch s akordovými značkami, zápis kompletnej partitúry piesne je pre mňa časovo 
príliš  náročná záležitosť,  druhá možnosť je veci  naštudovať so skupinou hudobníkov. Každopádne v prípade hudby je 
proces realizácie oveľa zložitejší a náročnejší a aj ma tým pádom viac tlačí. Hudobného materiálu mám veľmi veľa a času 
málo. Impulzom k vydaniu mojej (oficiálne) debutovej zbierky poézie bol konkrétny podnet zo strany bývalého riaditeľa 
OKAH DK Milana Gondu, ktorý rozbehol v tomto smere konkrétne aktivity. V priebehu prípravy sa síce situácia zmenila, 
no vlak už bol rozbehnutý a bolo s ním treba doraziť do cieľovej stanice, Vďaka Pánu Bohu a ľuďom, ktorých mi poslal do 
cesty sa vec napokon podarilo úspešne zvládnuť. Po konzultáciách s redaktorom Rudom Jurolekom som do zbierky vybral 
štyri  z mojich tzv. cyklov (sú to dlhšie poetické práce s opakovaným motívom, nazývané cyklické básne) a to Krídla, 
Zvuky, Čas a Návraty. Ilustrácie k témam mi vytvorila moja dcéra Kamila, grafiku realizoval môj synovec Jozef Jurík, ako 
aj  samotné  vydanie knižky  prostredníctvom  Oravskej  rozvojovej  agentúry.  Zbierku  sme  uvoľnili  z povrazov  mlčania 
a pustili do sveta v OKAH DK dňa 1. 6. 2009. Nech sa jej na ceste svetom darí.

Za rozhovor poďakoval Stano Markovič
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