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Čadca (15. október 2015) – Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj pripravili 

pre študentov a čitateľskú verejnosť ďalšie zaujímavé podujatie venované 200. výročiu 

narodenia Ľudovíta Štúra. V utorok 13. októbra 2015 sa v prednáškovej miestnosti knižnice 

uskutočnila prezentácia antológie Štúrovci s podtitulom Najkrajšie prózy, básne a články. 

Študenti Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci sa stretli na autorskej besede so 

zostavovateľom, básnikom, editorom a prekladateľom Jozefom Čertíkom. Príťažlivá grafická 

úprava antológie, doplnená farebnými fotografiami najvýznamnejších predstaviteľov 

štúrovskej generácie, je ilustrovaná akademickou maliarkou Katarínou Vavrovou. Úvodnú 

esej a biografické medailóny napísal a najkrajšie ukážky tvorby vybral zostavovateľ Jozef 

Čertík.  

V úvode autorskej besedy boli účastníci oboznámení s krátkou biografiou hosťa a jeho 

tvorbou. Stručné informácie doplnil autor spomienkami na štúdium i prvé pracovné 

skúsenosti, pričom priblížil mladým ľuďom podmienky, v akých sa rozvíjal literárny život za 

minulého režimu. Ako editor a zostavovateľ 37 titulov pôvodnej slovenskej poézie a prózy 

porovnal túto prácu s prácou v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu, kde v minulosti 

pôsobil. Publikum zaujali jeho básne a vtipné básnické skratky, ktorými oživil autorské 

stretnutie.  Väčšiu pozornosť však venoval prezentácii svojej antológie a predstaviteľom 

štúrovskej generácie. 

Publikácia Štúrovci zavedie čitateľa do obdobia pre slovenský národ obzvlášť ťažkého, často 

plného beznádeje a skepsy. Ľudovít Štúr ako vedúci predstaviteľ slovenského národného 

obrodenia sa spolu so skupinou literárnych velikánov, ktorí pociťovali krivdu a utláčanie, 

rozhodli bojovať za práva slovenského ľudu. V neľahkých časoch maďarizácie sa táto súdržná 

skupina nebála odvážne presadzovať svoje názory a bojovať za náš národ i na tých najvyšších 

miestach. Kniha ponúka okrem životopisov aj výber diel jednotlivých osobností štúrovskej 

generácie a každá kapitola je uvedená príznačným podtitulom - Ľudovít Štúr: Dal meno 

generácií; Jozef Miloslav Hurban: Prvý predseda Slovenskej národnej rady; Samo Chalupka: 

Najpopulárnejší štúrovský básnik; Michal Miloslav Hodža: Predseda spolku Tatrín; Janko 

Kráľ: Divný Janko; Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský: Stotník akademickej gardy; 

Mikuláš Dohnány: Štúrov pobočník; Ján Kalinčiak: Pískal si tú svoju..., Andrej Sládkovič: 

Diamant v hrude nezhnije; Ján Botto: V stopách Jánošíka; Samo Bohdan Hroboň: Čarodejník 



slova; Ján Francisci: Krásny Janko; Pavol Dobšinský: Záchranca kráľovstva fantázie; Janko 

Matúška: Zastavme ich , bratia... 

Jozef Čertík na autorskom stretnutí čítal ukážky prezentovanej  antológie a zameral sa najmä 

na udalosti, ktoré súviseli s regiónom Kysúc. Bola to napr. i málo známa výpoveď Gustáva 

Kazimíra Zechentera-Laskomerského o poprave šiestich kysuckých dobrovoľníkov 

v Kysuckom Novom Meste po potlačení povstania. 

Osobnosť Ľudovíta Štúra a významní predstavitelia štúrovskej generácie sú dôležitou 

súčasťou našich národných dejín. Formulovali základné myšlienky svojbytnosti národa i jeho 

jazyka. Svojou odvahou, životom a tvorbou položili základy slovenskej zvrchovanosti a 

zároveň vytvorili podmienky pre jej ďalší rozvoj a upevnenie. Tento významný počin má 

obrovský a neoceniteľný historický význam  a antológia Štúrovci by nemala chýbať v knižnici 

žiadneho Slováka.  
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