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Narodil sa 7 8. marca 1 9O 1 u Letohrgile.

Zomrel 19. mója 1949 u Moskue.
So sruibenicou Ruženou Hudcovou u roku 1925, 25. 8, t928 sa s ňou oženil.

Stála p o j eho b oku až do roku 1 9 47, kedy zomrela na tub erkulózu,

*\l,



Surčinov ské kop anice so školou IJ D ej a
kdepósobilPeter |ilemnicky u rokoch 1923 - 1925.

Rodwjl dom Petra |ilemnicbho na nómestí mesta l(yšperk (dnesnj Letohrad).



Peter Jilemnickjt (sediaci uprostred) so svojou triedou uo Svrčinovci u roku 1925

polene rané

V roku 1925 prešiel Peter Jilemniclq na štdtnu ludou meštiansku

školu do Čadcg na uvolnené miesto po Ondrejoui |ariabkoui.
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KRONIKA
PETER IILEMNICKÝ

V bratislauskom rozhlasovom šfudiuu roku ]937
s Ludom z bkom, Fraňom král|om a zuzkou zgurisk ou

ňltl "tltCrNrxÝ

Ukladanie urny Petra Jilemnického do pamňtníka

v Urnouom hcíji v Brat*lave u roku 1972



,,Mnohi sa čudui l prečo píšem po slovensly, sric

roden/ Čech.Ja sa nečuduiem. Eštc som len do l'u-

dovei školy chodil a už som rozprával po slovensky.

Sáln soln sa naučil z Kálalovei knihy ,,Na krásném

Slovensku", ktorri som vtedy dostal na Vianoce
a velmi som si iu obl'ubil. Už vtedy sa mi naiviac pá-

čili obrázky z Kysuc. Od tych čias neprešiel našim
mestečkom ani ieden drotár, aby som ho nezavie-
dol knám domovapotom neoclprevádzal do sused-

n ch dedín," napísal Peter Jilemnick) v decembri
l930 do dotazníka Literárneho odboru Matice slo-
venskei o svoiich vzťahoch k Slovensku.

,,Na Kysuciach som žil vo Svrčinovci na kopani-
ciaclr, medzi l'udmi avždy s ludmi. Lud (a ieho spo-
ločensko-hospodárske pome ry) vždy bol, ie a bude
zdroiom moiei literárnei práce.Je slovenská - lebtl
by som clnes inakšie ani písať nevedel."

narodil sa 18. 3. 190l v Kyšperku /v s časnosti Letohrad

okres, žamberls čR/
vzdelanie získal na meštianskej škole v Kyšperku a v Červe-

nej Vode, pokračoval na Strednej polhohospodárskej škole

v Chrudimi, no nakoniec maturoval na učitel'skom stave

v Leviciach, dva roky študoval aj na Štátnom stave žurnalisti-

ky v Moskve (od I. 9. I9Z7)

učitel'skí kariéru začal v roku 192 l vo vermě oviciach

l. 10. l92l nastripil na vojensk prezenčnri službu na Sloven-

sku - najskór bol v Rimavskej Sobote, neskór v Radvani /v s -

časnosti časť Banskej By.strice; 1. vojensk službu vykonával

v rokoch l92l až 1923; v Banskej Bystrici sazb|ižl|s Klemen-

tom Gottwaldom avroku l9l}vstuplldo KSČ

v roku 1923 začinaučit na Kysuciach vo Swčinovci

v roku 1925 bol preložen do Čadce; publikuje literárne práce

v periodikách ProletárkE Hlas l'udu, DA Pravda chudoby

l2,7.1926 odchádza do mesta Pišpek /neskór Frunzef vI{t-

gizsku s l".irrobn/m družstvom Interhelpo

od roku 1 92B pósobil ako redaktor Pravdy v Ostrave

25.8.I9ZB sa oženil s Ruženou Hudcovou

I.6. l9Z9 nastupuje ako učitelv Tinave, no o rok neskór už učí

v Šaj dikoqich Humenciciach
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1.9. 1932 sa stáva správcom štátnejludovej školyvKostolci, ale

6.9. 1936 zasa odchádza na školu vJure pri Bratislave; v roku

19 39 b oI p ozbavenY učitel'ského miesta a odchádza do Čiech;

učí v Budislave aJarošove v okolí Litomyšle

v roku 193 l s manželkou navštívili Rusko a Kirgizsko

v Kostolci ho v roku 1934 navštívili českí básniciJosef Hora

a František Holas

v j ni 1939 po vyhlásení samostatného Slovenského štátu

odchádza do Čiech spolu so 60 tisíckami osób českej štátnej

príslušnosti

v roku 19 42 b oI zatknuty gestaporr1 váznen v Pardubiciact1

Terezíne avLitomě iciach a vroku 1943 ho ods dili na B ro-

kov n ten/ch prác a straty cti, následne bol prevezen/ do kon-

centračného tábora Giebro a DessauvNemecku

l. 5. 1945 prichádza do Bratislaly; pósobí na povereníctve

školstva a osvety ako prednosta oddelenia starostlivosti o mlá-

dež; je poslancom Národného zhromaždenia

v roku |947 sastáva delegátom Československej republiky vo

\česlovanskom qíbore v Belehrade; zomrela mu manželka

Ružena; vychádza mu román Kronika

vroku l94B sa znovu oženil avzalsízamanželku Olgu Pivko-

vri; odchádza do Mosh7 ako kult rny atašé čs. veliyslanectva

19. 5. 1949 v Moskve náhle zomrel na srdcor.7 záchvat

24.5.1949 jemenovan/ národn/m umelcom (in memoriam)
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pseuilonymy: Al Arm, Peter Maú!,, Peter Hron)

Počiatočné obdobie jeho literárnej tvorby korešponduie s poéziou,
najmá s Nezvalorlim poetizmom a začiatočnou tvorbou aj Ladislava No-
vomeského. Zo začiatkumožno pozorovať v jeho tvorbe prvky expresio-
nizmu, neskór sa objavuje silné sociálne cítenie, autobiografické prvky
a politické názoryt ale i lyrika a opisy prírodn,ích kras (napr. I suc). Velká
časť jeho diel ostala len v rukopisnej íorme.

Jilemnicloi je hodnoteryi ako najnadanejši prozaik socialistickej litera-

t ry medzi dvoma vojnami.Jeho dielo tvorí prechod k druhej |áze socialis-
tickej literat ry po roku 1945 a stalo sa tak alo.imsi klučovl,rn bodom. Bolo
aj vzorom, aj stredobodom polemilg,, ba niekedy sa považuje aj za zdroj
schematizmu podaktorych diel pátdesiatych rokov.

Histotia Jilemnického tuorby a kniž ch uydaní jeho iliel
. I92I - Devadesátdevět koní bíl clr, prozaická prvotina
. 1924 - I9Z5 - Červená sedma, ber zprozaicke1 tvorby z qilchto

rokov zhrnuty do zbierly
. 1925 - Šr.uit, proletárska dráma
. l9Z9 -Yíťazn pád, románová prvotina, ktorej dei sa odohráva dva

roly po vojne na Kysuciach; román, nie je ešte poznačeryi socialis-
tickym realizmom

. 1929 Dvarok7vkraiiSovietov-knihareportáži

. 1930 - Zuniaci krok- román, ktorliopisuje život na čiernomor-
skom pobreží

. l93Z -Pole neorané - román, vktorom opisuje život na Kysuciach

počas hospodárskej krízy; má črty socialistického realizmu
- 1934 - Kus cukru - román
- 1937 - Kompas v nás - román, v ktorom opisuje zážitly z I(ostolca
. l938 vychádza mu subor noviel: Návrat, Prievan, Tina, Sklári
. |947 Kronika-románoprost chl'udbchaichbojiprotinemec-

k/m a domácim fašistom; je to doteraz jedna z najlepšie napísanlich

prác o SNP a jeho hrdinoch; posledné autorovo dielo
. l955 -Trirozprávl<y,prózapre deti, vyšla posmrtne


