
Božena Slančíková – Timrava 
prozaička, dramatička, národná umelkyňa 

 
Narodila sa 02. októbra 1867 v Polichne ako dvojča  v rodine 
evanjelického farára Pavla Slančíka, spoluzakladateľa Matice 
slovenskej. 
Vyrastala v mnohodetnej  
rodine – Slančíkovci mali 
jedenásť detí.  
Dva roky navštevovala ľudovú 
školu v Polichne, potom ju i 
ostatných súrodencov vyučoval 
otec a oni len skladali skúšky z 
jednotlivých tried. Iba na zavŕšenie "edukácie" odchádzali do mesta, 
aby si osvojili maďarskú a nemeckú konverzáciu a spôsoby 
spoločenského správania sa. Božena Slančíková sa tak dostala do 
štvrtej triedy meštianskej školy v Banskej Bystrici. 
  

Mala skromné vzdelanie, ktoré si dopĺňala čítaním kníh – u nich 
doma sa čítalo veľmi veľa, záujem o literatúru mali viacerí jej 
súrodenci. U Slančíkov si dokonca pre vlastné potešenie vydávali 

časopis Ratolesť, do ktorého prispievala 
aj mladá Timrava (prvýkrát použila 
pseudonym Timrava, ktorý si zvolila 
podľa mena studničky v polichnianskom 
chotári s názvom Timrava. Božena o tom 
napísala: "Meno mám zo studničky 
Timravy. Bola tam taká čistučká voda 
hôrna … Ti u nás sa vyslovuje mäkko. 
Nechcela som, aby ma poznali …". 
 

Svoj život prežila v dvoch dedinách – Polichno a Ábelová. Odišla 
len niekoľkokrát – na ročný pobyt do Banskej Bystrice a do Dolného 
Kubína, kde pôsobila ako spoločníčka vdovy Pavly Országhovej.  
 

Desať rokov pôsobila v Ábelovej 
ako opatrovateľka v miestnej 
materskej škole. Od roku 1929 
žila na dôchodku, od roku 1945 
žila u svojej neteri v Lučenci, kde 
prežila posledné roky svojho 
života.  
Ako nevydatá žena mala celý 
život existenčné problémy, lebo 
honoráre za tvorbu boli len 
symbolické. V Lučenci napokon 
27. novembra 1951 zomrela a 
tam je aj pochovaná. 

  Literárna tvorba 
 

Písať začala ako dvadsaťročná, 
skôr zo žartu. Písala črty, 
poviedky a novely. Námety na 
svoju tvorbu čerpala z 
vidieckeho prostredia, v ktorom 

sa celý život pohybovala.  
Rast Boženy Slančíkovej k umeniu prozaičky Timravy však možno 
najplastickejšie sledovať v jej stoštyridsiatich básňach, ktoré si 
zapisovala v rokoch 1886–1897 do zošita, ktorému dala názov 
PESNIČKY. Verše neboli určené na uverejnenie (jediná tlačou 
uverejnená Timravina báseň Ratolesť – Aj ide vesna nie je medzi 
nimi), ale pre spoločensko-zábavnú pohodu. Dni, týždne, mesiace i 
roky plynuli v domácich hospodárskych povinnostiach. Spoločensky 
sa žilo pri občasných návštevách susedných farárov a učiteľov. 
Veselšie bývalo iba cez prázdniny, keď prichádzali bratia študenti a 

ich priatelia. Ináč tu bolo, podľa slov prvej Timravinej prózy Na 
vrchoch (1887) (nevyšla však tlačou), hodne sa čítalo - po 
slovensky, po česky, ale aj po maďarsky, menej po nemecky. Čítalo 
sa, čo sa dostalo do rúk. Knihy aj noviny. Dobré knihy i množstvo 
dobrodružných a sentimentálnych románov. Noviny sa čítali bez 
rozdielu, či boli národné alebo vládne. 
 

Próza 

 

1893 Za koho ísť (1997) 
1894 Katera 
1896 Ondro Karman 
1896 Ťažké položenie (1964) 
1896 Pomocník 
1987 Tak je darmo 
 
                                                           1897 Sluhove trpkosti   
                                                           1898 Pozde (1920) 
                                                           1899 Nemilí 
                                                           1899 Bál 
                                                           1900 Boj 
                                                           1902 Skúsenosť (1952) 
                                                             
 
 
 
 
 
 

1904 Na jednom dvore 
1904 Veľký majster 
1904 Pódi sa žení 
1905 Bez hrdosti (1949, 1984)) 
1906 Veľké šťastie (1963) 
1907 Tá zem vábna 
1908 Márnosť všetko 
1909 Ondro Hľonzo 
1910 V predvečer 
 
 

1911 Žiadna radosť 
1912 Strašný koniec 
1912 Mojžík 
1912 Mocnár 
1913 Príde čas 

 
 

1914 Ťapákovci (1963, 1998) 
1917 V čas vojny 
1918 Hrdinovia (1928, 1953) 
1921 Skon Paľa Ročku 
1926 Všetko za národ (1930) 
1936 Dve doby 
1938 Záplava 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roky v zátvorkách sú roky novších vydaní zobrazených diel. 
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Súborné dielo 

1921-1945 ZOBRANÉ SPISY 1 - 12 
1955 – 1959 ZOBRANÉ SPISY TIMRAVY 1 - 7 
1971 dvojzväzkový výber v Zlatom fonde slovenskej literatúry  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televízne adaptácie jej diel 
                     (všetko Čs. televízia, Bratislava): 
Ondro Karman (réžia C. Valšík, 1974) 
Na jednom dvore (upravila H. Križanová-Brindzová, 
réžia K. Strážnický, 1976) 
Páva (úprava a réžia Ľ. Fifík, 1976) 
Ťapákovci (scenár O. Šulaj, réžia Ľ. Vajdička, 1977) 
V predvečer (scéna H. Križanová-Brindzová, réžia Ľ. 
Fifík, 1979)  
Katera (scenár A. Hollá, J. Beňovský a M. Ťapák, réžia 
M. Ťapák, 1980) 
Veľké šťastie (scenár J. Števček, réžia M. Pietor, 1982) 
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Timrava). (Recenzia). In: Slovenská 
literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 329 – 332. 
 
KEBÍSEK, Roman: Božena Slančíková Timrava. Láska jej zobrala 
ruže z líc. In: Sme, roč. 24, 13. 1. 2016, č. 9, príl. Príbehy 
 

Ocenenie 

1923 – čestná štátna cena 
1937 – štátna cena za novelu Dve doby 
1947 – titul Národná umelkyňa 

S menom Boženy Slančíkovej Timravy je v Lučenci spojených 
viacero miest a inštitúcií. Najznámejšou je Lučenské gymnázium, 
ktoré bolo premenované na Gymnázium B. S. Timravy v roku 1949. 
Pred budovou gymnázia sa nachádza socha B. S. Timravy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2017, 
nominálnej hodnoty 10 EURO "Božena Slančíková Timrava – 

150. výročie narodenia" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na líci mince je zobrazená otvorená kniha s motívom známeho 
diela Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Na knihe je položené 
brko na písanie.  
 

Na rube mince je v kompozícii s otvorenou knihou zobrazený portrét 
Boženy Slančíkovej Timravy. Pod kompozíciou je meno a priezvisko 
BOŽENA SLANČÍKOVÁ a pod nimi pseudonym TIMRAVA. 

 

 
Poštová známka z emisného radu Osobnosti 
pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenskej 
prozaičky a dramatičky Boženy Slančíkovej-
Timravy (1867 – 1951). 
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