
ROK  2017  je ROKOM TIMRAVY 

  

 

V Novohrade ho takto nazvali    

               - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Obec Polichno -  

pri príležitosti 150. výročia narodenia (2.10.1867) spisovateľky, národnej umelkyne   

                                      Boženy Slančíkovej Timravy 

 
V  regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS budeme v každom čísle od februára až do 

októbra prezentovať  niečo zo života slávnej rodáčky. 

 

 

 

REKUS č. 2/2017: 

Novohradská spisovateľka Hana Košková vo svoje tvorbe napísala o nej dve básne, ktoré 

boli uverejnené v časopise Romboid. 

 

Timrava 

Jar pootvorí lesu viečka 

a prameň Temravy 

odkrýva silu vsiaknutú v horskej krajine. 

Zdôvernievajú: 

Výšivky vznikajúcej ľúbosti, 

ktoré si dedina medzi ploty kryje. 

Ostrý smiech vyprevádza nemotorných chlapov 

z Ťapákovie dvora 

i jazyčenie Anči Zmije. 

Neprikryje ho milosrdným tichom 

a neprižmúri nad ním oči v klame. 

Tvár akoby jej na skalu vždy stvrdla, 

keď hľadá pravdu – čerstvé vajce v uležanej slame. 

Pokora sa jej bojí dotknúť hrdla.  

 

Timrava a noc 

Schôdzka s úzkym oknom 

za ktorým drsná krajina 

pred čistý papier naplaví 

deje i ľudí. 

Ostrý pohľad a prameň vlasov hladká petrolejka. 

Široké tváre dedinčanov 

nakláňa ku nej vietor ako nádoby. 

Zúfalo po nich siaha. 

Preteká nimi nápoj – 

 ľúbostná šťava hustá, 

ktorou si nevedela celý život  

naplniť rozochvené ústa. 

 

Timravu zaujímalo aj nárečie, v rozprávke „Paškrtnej slúha“ mal hlavný hrdina  iba rezance 

najradšej, veď posúďťe: 



Paškrtnej slúha. 
Za zeľenen vrchon a vesokyn bralon bejvala raz ena pania, a tá mala eneho slúhu, čo iba rezance kcev 

žďi jesťi, a preca bov taký chudej ako túz, a to ľem od toho jedu, čo sa pučiv, kod inšie viďev na mesi, 

ni rezance. Už be ho bola aj odohnala tá pania, ale že do robote bov ako píla, tak ho ľem držala a 

varila mu tej rezance, ľem aj každej boží ďem. Aľe milej slúha ani s ten nebov spokojnej, vom be bov 

rád, či na rano, či na polunia, či na večer, žďi iba rezance. A čo bov aký lačnej, kod videv na mesi 

srebaninu, razon utiahov cpoňú gambu, a iba čo si omočiv ústa, razon vrhov ležicu na stov a vom 

nadurenej vybehov z chyže vo. Raz, bolo to tak z jari, vyvážaľi, že sňeh nebov veľký, ďahon cevky 

malej, tak vyvážali hnoj. Na rano najev sa slúha takych rezancov, iba mäd a mak, ľem mu tak pomezi 

prste dobrota sťekala. Dobre sa už nezadusiv, tak sa zapchávav s nimi. ňenehav aňi edon eďinej, šecke 

do eneho ich zev, aľe aj robiv poton ako spochabenej, san nakladav si na voz, a preca obrátiv sa s 

vozon do polunia acpon desať raze a žďi si tak hútav: "Ej ver bole dobrej, ver bole makovej, mädovej 

a bieluškie ako sňeh, ej, vár son takvo jelo dávno nejev. A napolunia budú s brenzov iste, ej, ver buďen 

maťi za ďem!". Tak si hútav a dobre sa už tan nepretrhov v tej roboťe, tak sa usilovav. Prišlo polunia, 

milej slúha vypriahne vovke z jarma, zavedie do maštale a poda in seno. "No, ľem sa obživte, vovke 

moje," povrávav si a šuchav in hladkie chrbte, "táďen sa najesťi aj ja, ta son aj vylačnev, ej davár ta v 

tej tuhej roboťe." Slúha vysukav rukáve a počav si umejvati ruke na válovci pred konicov, zkäde pile 

husi a sliepke, to už žebe mu bole čistej k ten brenzoven rezancon. Stúpi do chyže, ale nebodaj bolo mu 

po voli, ľebo oči, hoc be streliv tak naraz zahľočiv s nimi, aď be aj ni, už od dverí zazrev v mesi ležicu. 

Najedovav sa vom veľmej, priskočiv k stolu a švac, tresov mesu aj s jedjevcon o zen. Počula pania ťem 

hrmot, naľakala sa a vybehla razon do kuchyňe, že čo to. A vidi, že jej trebej slúha ako zďivenej sedi 

na lavici a rozbitá mesa pred nin na zemi. 

"Čože je?" opejta sa zmrznutá. 

"A či ja mesín poľjovku chľipati," kričav slúha z plného hrdla. "Či son si ja to zaslúživ, či son nerobiv 

ako kvom od sameho rana, či ja mesín takvoto, či mňe oni nemohľi rezance s brenzov navariťi ako sa 

patrí?" 

"Nuž aľe vy starej, sprostácky, hlúpe cogan, či sťe vy hodnej moju mesu do zeme zabiti, nuž či mán 

zachtiťi tú metlu a vybiti tavo, vy nepodarenej stvor!" 

"Kod ma kcú vystrčati, kod sa bezo mňa ta zaobídu, poručeno Bohu, táďen sán a nak sa majú dobre." 

"Nože, no, slúžik," chlachoľila naľakaná pania, ona mesľela, že vom razom poberie svoje handre a 

oďíde do druhej službe. "Ved razom nemisíte uťekati, pozrie ľem na múrik, či nevidíte tan plnú mesu 

kapusnech rezancov. Či be son van ažda v takej robote iba srebanvo bola navarila? Ale, reku, že sa 

van aj takvo zíde, kod ste aj čera celej dem iba cesťanvo jeľi." 

"Ej, nakže mi nemajú za bánvo, pani moja, ej, nakže sa nehňevajú, prosín ich, že son takvoto vykonav, 

ako že sa to posavď nestalo, nestane sa ani poton, ľem nak nak sa ňehnevajú, aľe že son neviďev na 

stole iba tú poľjovku..." 

"Nazdala son sa, že ešte nepridete,tak že be ván bole teplej, položila son ich na murik." 

"Ej, už sa oni za dobrú stvoru na sveťe, ľem nak mi nimajú za zľe, že son takto..." 

"No ved e niš, ľem si zajecte a poton pozbierajte tejto črepe, žebe ich nikto nevidev tu, prišli be sme do 

posmechu." 

Slúha ešte pred jeďenin pozbierav zabitú mesu zo zemi, zen rozšuchav metlov, aj stov zotrev vechťon, 

de sa mu bola poľjovka počapla a poton si prisadov k teplen rezancon. "Ej ver e to za jelo, ej ver e! 

vravev san k sebe a mas mu ľem tak stekala po brade. A nenahav ani edinej na dne mesky. 

Poton to už nikda nespraviv, žebe bov zalučiv jelo o zen. A služiv u tej panej hen do smrti, každej ďem 

jedov rezance takie, čo sa triasle od dobrote, aľe aj robiv žďi ako besnej. A k ostatku taky bov 

dopasenej! A že nebov vesoký, tak to bolo širšie ako dlhšie. De be ni! Tri raze čez dem jesti hustvo! 

Poton aj tan umrev u tej panej a pochovala ho hrdo. Kar spravila mu taký, čo mu chyron išlo na 

piatich dedinach. Aj dos naplakala sa davár za nin, ľebtakyho robotnika nikda viac ňímala.  
Zdroj: CD Polichno- Rodisko B.S. Timravy  

 

 

 

 

 



REKUS č. 3/2017: 

Andrej Plávka TIMRAVE K OSEMDESIATINÁM 

 
Tak vraciame sa v miesta svoje staré  

pre radosť detskú vraciame sa stále, 

pre pozyv hôr a clivý pozdrav stromov 

tak sladko je ísť na návštevu domov, 

keď ešte žijú naši v svojom tichu, 

tam na záhumní stratiť mestskú pýchu 

a opáčiť, či kozub ešte teplý, 

aby sa svoji na besede stretli,  

knôt očí zažnúť, lásku staronovú 

a v tichom šťastí vydýchnuť si znovu. 

I znovu čuť, čo povedali  starí, 

ako sme pri nich v mužov vyrastali, 

ako sa zrazu krása odkrývala 

i z toho skromna, i ztej biedy, mála, 

ľudia sa blízki stali v šťastí, biede  

tak poznávaj, čo si sa nedozvedel. 

Obrazy vzácne odrazu sa pradú 

z dediny tichej tam od Novohradu, 

pulz zeme cítiš, vôňu našich dvorov 

reč svoju čuješ priostrenú horou, 

ocieľkou pera ako vzácnym dlátom 

národa stuha vyšíva sa zlatom. 

Tak vraciame sa v miesta svoje staré, 

pre radosť detskú, vraciame sa stále, 

pre pozyv hôr a clivý pozdrav stromov 

tak sladko je ísť na návštevu domov 

 

raz zatúžiť a starosť nechať ťažkú 

a svojim drahým vyrozprávať lásku . . . 
 

Zdroj: Timrava v kritike a spomienkach , sborník (1958) 

 

Timrava o sebe: „Písať som začala asi 23 ročná. Skôr zo žartu a pre zábavu. Krátila som si 

tak jednotvárny čas v Polichne. Raz – tiež zo zábavy a zvedavosti – poslala som jednu svoju 

prácu peštianskym Slovenským novinám, ktoré ju uverejnili. Poslala som ta ešte niekoľko 

prác“.   

Za pseudonym vzala som si názov jednej studne v polichnianskom chotári, ktorá bola vo 

veľkej úcte, pretože z nej nikdy nechybela voda. 

Zdroj: Timrava v kritike a spomienkach , sborník (1958): 

 

Mária Krpelcová  uvádza v časti (Moja sestra) ako osemdesiat ročná:  
Bolo nás jedenásť detí. Štyria súrodenci zomreli ako malinkí a sestra Olinka zomrela ako štrnásťročná. 

Staroby sme sa dožili štyri sestry a dvaja bratia.  

My dievčatá sme si maminkine spôsoby varenia osvojili a vraj o nás v Novohrade hovorili: 

„Slančíkovie dievčence to sú dobré kuchárkly“.  Hoci sme sa učili variť v jednej kuchyni, predsa sme 

nevarili rovnako. Len Boženka varila celkom ako maminka.   

 


