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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 17. marec 2017 
Čítajme o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, jubilujúcemu rodákovi z Beckova 

Od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana ubehlo už 200 rokov. Nové knižné publikácie o jeho 

živote a diele však vznikať neprestávajú. 

Žiaci a študenti ho poznajú z učebníc či z rozprávania svojich pedagógov. Postava Jozefa 

Miloslava Hurbana je známa azda každému jednému Slovákovi, avšak na opis tohto prvého 

predsedu Národnej rady sa zvyknú používať podobné a dobre známe informácie. O živote 

a diele Hurbana sa pritom môžeme dozvedieť oveľa viac, a to vďaka knižným publikáciám, 

ktoré ho vykresľujú do detailov a často aj s nádychom beletrie. 

Jestvuje mnoho slovenských kníh, ktorých autori sa po obsahovej stránke zamerali na Jozefa 

Miloslava Hurbana, jeho život a dielo. Taktiež existujú publikácie, súčasťou ktorých je Hurban 

ako jeden z mnohých, a tak je opis jeho pôsobenia popretkávaný so životmi ďalších 

významných osobností. Knihy o spomínanom kňazovi, ktorý sa spolu so Štúrom a Hodžom 

pričinil o uvedenie novej spisovnej slovenčiny, začali vychádzať už pred mnohými desiatkami 

rokov. 

O Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa pochopiteľne dočítame v Slovníku slovenských 

spisovateľov či v knihe Ruda Brtáňa s názvom Postavy slovenskej literatúry. Jeho život 

opísali vo svojich publikáciách pred viac ako 40 rokmi aj Ivan Kusý a Ondrej Mrlian. 

V roku 1982 vydalo vydavateľstvo Tatran v Bratislave knihu Tomáša Winklera Perom 

a mečom, pričom nejde o opis Hurbanovho života v rámci literatúry faktu, ale skôr o príjemnú 

prózu poprepájanú s beletrizovaným životopisom. Okrem Hurbana v nej vystupuje jeho dobrý 

priateľ Ľudovít Štúr a prináša aj závažné výpovede o ich vzájomnom vzťahu v rôznych 

obdobiach. Nechýbajú svedectvá o polemikách či sporoch, ktoré sa dostali medzi 

spomenutých priateľov.  

Reflexiu na život a prácu kňaza a národovca Jozefa Miloslava Hurbana vydal v roku 2008 aj 

Miroslav Hvožďara a dal jej názov Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty 

cirkvi a národa. Spomínané dielo predstavuje Hurbana ako všestrannú osobnosť - kňaza, 

kazateľa, učiteľa, básnika, spisovateľa, osvetového pracovníka, redaktora a bojovníka za 

práva slovenského národa.    

Jednou z najnovších publikácií o Hurbanovi je dielo „Jozef Miloslav Hurban“ od Miloša 

Klátika, ktorá sa dostala na trh pred tromi rokmi. Opisuje ho ako významnú osobnosť 
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slovenského národného obrodenia, buditeľa a superintendenta, ktorého výnimočnosť 

spočívala v schopnosti integrovať v sebe okrem svojho základného, duchovného povolania 

evanjelického farára viaceré ďalšie povolania, a síce  spisovateľa, filozofa, organizátora 

štúrovského hnutia a osvetového pracovníka.  

Ak by ste sa chceli o Hurbanovi dozvedieť viac a to bez knihy v ruke, jednou z možností je aj 

absolvovať prednášku spisovateľa, prekladateľa, scenáristu a literárneho historika Jaroslava 

Rezníka. Jednou takou otvoril 23. februára 2017 v priestoroch Verejnej knižnice Michala 

Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sériu 

podujatí venovaných 200. výročiu narodenia rodáka z Beckova Jozefa Miloslava Hurbana. 

Názov mala Pravde a národu s podtitulom Myšlienky nech sa cibria, zlato sa musí dlho 

vypaľovať a bola spojená s poslucháčskou besedou. Verejnosť, ktorej polovicu tvorili študenti 

stredných škôl, oboznámil so zaujímavosťami zo života a diela Hurbana a rozhodne tak 

mnohým maturantom aj pomohol získať pred záverečnými skúškami informácie o tejto 

významnej osobnosti.  

Trenčianska knižnica bude v podobných aktivitách pokračovať, žiakom a študentom ponúkne 

možnosť spoznať Hurbana prostredníctvom zážitkových hodín. „V nedeľu na pamiatku 200. 

výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásime súťaž s názvom Hurban mojimi 

očami. Následne začnú v knižnici zážitkové hodiny, ktoré budú k dispozícií pre základné 

i stredné školy a ich súčasťou bude aj kvíz. Od mája budú zážitkové hodiny spestrené ešte 

o dramatizáciu vďaka Súkromnej základnej umeleckej škole v Trenčíne. Školy v našom kraji 

boli o týchto zážitkových hodinách informované a môžu si dohodnúť konkrétny termín, aby im 

zapadali do učebných osnov,“ informovala riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne Gabriela Krokvičková. 
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