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Bibliografická poznámka

Kysuce majú okrem Jána Palárika a Rudolfa Jašíka aj množstvo ďalších významných
spisovateľov, ktorí sa v slovenskej literatúre takmer vôbec nespomínajú alebo informácie
o nich sú len sporadické. Ide hlavne o medzivojnovú a povojnovú generáciu spisovateľov, ktorí
ostali pre slovenskú literárnu verejnosť na celé desaťročia zabudnutí. Len veľmi pozvoľna sa
ich mená začali uvádzať do slovenskej literatúry, a to až po roku 1989.
Kysucká knižnica v Čadci a jej Úsek regionálnej dokumentácie sa okrem odborných činností
zaoberá zhromažďovaním, spracovaním a sprístupňovaním informácií, ktoré sa týkajú
významných osobností pôsobiacich v rôznych oblastiach kultúrneho, spoločenského a
hospodárskeho života regiónu Kysuce. K takýmto osobnostiam patrí aj Pavol Hrtus Jurina,
spisovateľ, významný predstaviteľ slovenskej exilovej literatúry, prekladateľ a učiteľ.

Našou snahou bolo prostredníctvom predkladanej bibliografie zdokumentovať tvorivý
život spisovateľa, publicistu a prekladateľa Pavla Hrtusa Jurinu a prezentovať jeho knižnú
tvorbu. Materiály, použité pri tvorbe bibliografie, boli čerpané z knižničného fondu Kysuckej
knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samopsrávneho kraja. Bibliografickú
časť tvorí 83 záznamov, ktoré sú radené chronologicky, obsahová charakteristika diela alebo
článku je v zázname vyjadrená predmetovými heslami.

zostavovateľka
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Z gotických sfér
(P. Jarin)

Možno že ani neviete,
gotické nemé steny,
prečo som do vás zapichol
pohľad svoj zarosený.
Chcel som mať nohy tichučké,
tichučké kroky mnícha, aby som zraniť nemusel
hladinu vášho ticha.

Chcel som sa pýtať pokorne,
či je to ozaj možné,
že by ste vsávať vládali
nedeľné vzdychy zbožné.

Pocta Jurinovi
Na jeho hrobe je napísané „Miloval som pravdu, nenávidel som bezprávie,
a preto musím ležať v cudzej zemi.“
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Kalendárium života a diela Pavla Hrtusa Jurinu
pseudonymy: Paľo Jarin, Velus, Velusina, Barin Pavol, Pavol od Jurinov
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1919: 1. októbra v Turzovke – Klokočove v Jurinovskom pľaci sa manželom Jozefovi
Hrtusovi a Barbore, rodenej Pozlatkovej, narodil prvý syn Pavol, najstarší zo šiestich
detí
1926 - 1931: navštevoval ľudovú školu v Klokočove
1931 - 1939: v auguste 1931 odišiel Pavol Hrtus Jurina do misijného domu Spoločnosti
Božieho slova (Societas Verbi Divini – SVD) v Spišskom Štiavniku a odtiaľ odchádza
študovať na reálne gymnázium v Nitre, ktoré ukončil maturitou; v Nitre pod
pseudonymom Paľo Jarin začal písať básne a uverejňoval ich v nitrianskom časopise
Svernosť a v časopise stredoškolských študentov Rozvoj
1937: začiatkom júla v Turzovke - časti Klokočov sa konala vysviacka kostola za
prítomnosti Andreja Hlinku; Pavol Hrtus na slávnosti miništroval
1939 - 1944: študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú
ukončil doktorátom; počas štúdia pracoval vo výbore Ústredia slovenského
katolíckeho študentstva
1943: vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha v Trnave mu vyšla kniha Preťaté
ohnivá (zbierka obsahuje novely: Dezertér, Migos, papa hubu ham, Kožušťok, Strminy
a Šum polí opustených)
1944: 1. septembra nastúpil ako kultúrny referent a redaktor do zamestnania
v Spolku svätého Vojtecha v Trnave.
1945: v marci dostal rozkaz narukovať; pred vojenskými udalosťami sa utiahol do
rodiska a do Trnavy sa vracia až začiatkom septembra
1946: od 1.4. do 1.9. absolvoval základnú vojenskú službu a po nej sa opäť vratil do
zamestnania v Spolku svätého Vojtecha; tu redigoval edície Dom a Svet; v tomto roku
vydal dva preklady diel Svätého Augustína: Rozhovory duše s Bohom a Duchovná
rukoväť
1947: vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha v Trnave v edícii Dom vydal román
Kameň na kameni; obálku knihy ilustroval Ladislav Záborský (tak ako
v predchádzajúcej knihe, aj tu uplatnil rozprávačský talent a detailnú znalosť rodného
kysuckého prostredia)
1948: sa stal vedúcim vydavateľského oddelenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave; po
zistení, že ho čaká osud nežiadúceho autora sa v máji 1948 rozhodne emigrovať do
Nemecka (Schwabach, Amberg); až do konca roka ostáva v zbernom tábore
utečencov v americkom sektore Nemecka a odtiaľ začiatkom decembra odchádza
loďou do Austrálie
1949: v januári sa už nachádzal v južnej Austrálii a pretĺkal sa prisťahovaleckým
životom
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1949 - 1951: pracoval ako robotník Juhoaustrálskych železníc v Tailem Bend
1951: bol úradníkom Olympic Cables; začal sa zapájať do organizovania spolkovej
činnosti austrálskych Slovákov
1952 - 1962: bol zamestnancom strojárskej firmy Vickers Ruwolt – Heavy Engineering
v Melbourne
1955: oženil sa s Dáriou Šipičićovou, chorvátskou emigrantkou
1962-1985: pôsobil ako profesor latinčiny, literatúry a filozofie na austrálskych
stredných školách Marist Brothers College v Mount Waverly (Melbourne) a St. John´
s Regional College v Dandenongu ; spolupracoval s časopisom austrálskych Slovákov
Slovenský štít, ale aj s ďalšími slovenskými časopismi v USA, Kanade a Európe
1964: v Melbourne vydal prvú exilovú knižku Z reči do reči – O prvých Slovákoch
v Austrálii, v ktorej priblížil zložité krajanské peripetie na tomto kontinente
1969: v Melbourne vydal knižku Dávno a potom – s motívmi rodných Kysúc ožíva
dávny svet kysuckých kopaníc
1972: v edícii kanadských jezuitov Dobrá kniha v Galte v Kanade mu vyšla kniha
meditatívnych próz s názvom Daň z krvi
1979: v Melbourne vydal knihu desiatich noviel s názvom Jazva a knihu próz
s kysuckou tematikou My vrchári
1982: v Melbourne vydal knihu reflexívnych próz a esejí Šľapaje
1985: nastúpil na dôchodok, ktorý prežil na predmestí Melbournu v rodinnom dome
na čísle 55 v Mout Waverley
1991: v Ružomberku mu vychádza prvé dielo vydané na Slovensku od čias odchodu
do exilu s názvom Návrat na výšiny (nákladom Zahraničnej Matice slovenskej
v Toronte)
1992: 12. júla mu zomrela manželka Dária
1994: začiatkom roka podstúpil ťažkú operáciu žalúdka; 1 októbra sa dožil 75 rokov;
20. októbra sa konala v Martine na jeho počesť slávnosť spojená s výstavou
a seminárom o jeho živote a diele; v Spolku svätého Vojtecha v Trnave mu vychádza
posledná kniha Pred anjelským trúbením, v ktorej rekapituluje autorské skúsenosti
a zážitky z minulosti; 31. decembra 1944 - posledný deň roka, desať minúť pred
polnocou v Melbourne v Austrálii Pavol Hrtus Jurina zomrel
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Exulant, ktorý neodišiel ani po rokoch
Z knihy: Pavol Holeštiak – Exulant, ktorý neodišiel, 2008.

Nepochybne každá uzavretá kapitola životných osudov slovenských spisovateľov
niesla v sebe pečať pohnutej doby. Tvorbu preveril čas. Spisovateľ P. H. Jurina nemohol
väčšiu časť života tvoriť na Slovensku, na svojich Kysuciach, a predsa ho možno s určitosťou
považovať za jedného z najväčších osobností Kysúc a to nielen v oblasti literatúry či kultúry.
V slovenskom krajanskom svete práve tento severozápadný kút Slovenska zviditeľnil tým
najlepším, priam najveľkolepejším, spôsobom. Môžeme, pravda, porovnávať jeho videnie
tohto historického regiónu a komparovať s ďalšími, niekedy obdobne drsnými, smutnými, ale
pritom prívetivými obrazmi v dielach iných kysuckých autorov.

Detstvo a mladosť na Slovensku
Práve obdobie detských rokov i mladosti umelca zanechalo trvalú a nezmazateľnú
pečať v jeho osobnosti, postojoch, názoroch. Tieto sa naplno prejavili už počas štúdií v Nitre
a v Bratislave, nehovoriac o jeho takmer polstoročnom austrálskom exile. S kronikárskou
presnosťou sa vracal na miesta svojho detstva a vykresľoval osudy ľudí i krásy kysuckej
prírody. Silná kresťanská viera, lokálpatriotizmus i prirodzené slovenské vlastenectvo mu boli
vštepované už od detstva a charakterizovali jeho osobnosť po celý život. Jeho vrchársku
tvorbu možno považovať za najprínosnejšiu práve pre historický kysucký región. Až následne
pre slovenský exil.

Rodina
Pavol Hrtus Jurina sa narodil 1. októbra 1919 v Turzovke-Klokočove, v miestnej časti
U Jurinov číslo domu 1165 (odtiaľ umelecké meno Jurina),
v magickom prostredí kysuckých chotárov, rodičom Jozefovi
Hrtusovi a Barbore, rodenej Pozlátkovej, ako prvé zo šiestich detí.
Pokrstil ho v Turzovke 5. októbra 1919 kaplán Anton Beňuška.
Krstnými rodičmi boli Andrej Koiš a jeho manželka Rozália, rod.
Šamajová. Ďalší jeho súrodenci boli Peter (1922-1994), František
(1924-1997), Štefan (1928-2002), Terézia (1935-2001) a Emília
(1936-2002). Ľudovú školu navštevoval v Klokočove-Klíne v rokoch
1926-1931. V auguste 1931 odišiel do misijného domu Spoločnosti
Božieho slova (SVD) v Spišskom Štiavniku. Stredoškolské štúdium
započal na Reálnom gymnáziu Tomáša Červeňa v Nitre. Do rodného
Klokočova sa vracal len cez prázdniny. Počas štúdií sa začal
prejavovať jeho literárny talent. Tu sa zoznámil s básnikom
Otec P. Hrtusa Jurinu –Jozef
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a matka Barbora, rodená
Pozlatková

Jankom Silanom, ktorý ho povzbudzoval do ďalšej tvorivej literárnej činnosti. Pod
pseudonymom P. Jarin publikoval básne v nitrianskom časopise Svornosť a v časopise
stredoškolských študentov Rozvoj.

Univerzitné štúdium
Hoci matka si želala, aby šiel študovať teológiu, P. H. Jurina
počas trvania prvej Slovenskej republiky, konkrétne
v rokoch 1939-1944, úspešne absolvoval Filozofickú fakultu
Slovenskej univerzity v Bratislave (súčasná Univerzita
Komenského) a získal titul doktor filozofie (PhDr.). Promócie
vykonal 26. mája 1944. Ale vráťme sa k týmto jeho
univerzitným časom. Počas vysokoškolského štúdia sa
zapájal do práce vo výbore Ústredia slovenského
katolíckeho študentstva (ÚSKŠ). Popritom prispieval
recenziami, kultúrnymi glosami, fejtónmi a novelami do
mnohých novín a časopisov (Slovák, Slovenská pravda,
Slovenský rozhlas, Kultúra, Nová práca). Býval v známom
vysokoškolskom internáte Svoradov, ktorý bol aj sídlom ÚSKŠ. V roku 1943 mu vyšla, ešte
počas štúdia, v Spolku sv. Vojtecha literárna prvotina s názvom Preťaté ohnivá, v ktorej
dominujú novely s vrchárskou tematikou.

Profesionálna dráha
Prvého septembra 1944 nastúpil ako kultúrny referent a redaktor do svojho prvého
zamestnania v Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Tesne pred skončením 2. svetovej vojny,
v marci 1945, dostal povolávací rozkaz. Pred narukovaním sa vrátil do Turzovky. Začiatkom
septembra toho roku už pracoval v Spolku sv. Vojtecha v Trnave ako kultúrny referent. Prácu
znovu prerušil, absolvoval päťmesačnú základnú vojenskú služby v Ostrave (1. apríl 1946 až
1. september 1946). Po nej sa opäť vrátil do Trnavy. Redigoval dve edície v Spolku sv.
Vojtecha Dom a Svet, pracoval ako vedúci vydavateľského oddelenia. V roku 1946 mu vyšli
hneď dva preklady diel Sv. Augustína Aurélia. Išlo o Rozhovory duše s Bohom a Duchovná
rukoväť. O rok nato mu v rámci edície Dom v Spolku sv. Vojtecha v Trnave vydali román
Kameň na kameni. Obálku knihy ilustroval akademický maliar Ladislav Zaborský. V roku 1948
sa stal vedúcim vydavateľského oddelenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Mal veľkú zásluhu na
výbere vhodných rukopisov kníh pre spomínanú edíciu prekladov Svet.

Literárne a prekladateľské začiatky
Jurinova tvorba sa vyznačovala progresívnosťou aj v experimentovaní so žánrovou
formou. V súčasnosti nie je žánrová čistota častým javom. Jeho štýl pripomínal typický
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slovenský žáner-besednicu s prvkami eseje. Besednicu chápeme ako príhovor k čitateľovi, čo
je výlučne žáner slovenskej žurnalistiky. Vznikla na základe novinovej ankety
v Pešťbudínskych vedomostiach na začiatku roku 1862. Ani v tomto období nechápeme štýl P.
H. Jurinu ako niečo hybridné, negatívne vo vzťahu k žánrovej čistote. Práve naopak, nad
obmedzenosť žánru a neraz priveľkú snahu podriadiť sa mu, vystupovala kreatívnosť
a originalita vyjadrovania i zvolenej formy.

Básnické začiatky
Obraz osobnosti umelca a diela nemožno vnímať úplne bez ohliadnutia sa za jeho
básnickou tvorbou. Napokon literárne začiatky P. H. Jurinu boli spojené práve s poéziou,
ktorej zostal, hoci v marginálnej miere, verný i v neskoršom „prozaickom a publicistickom“
období. Na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia František Vnuk nazval v slovenskoamerických novinách Jednota tieto literárne začiatky P. H. Jurinu „pokusnými rozbehmi
v časopisoch pre mládež.“ Boli úzko spojené s nitrianskym kultúrno-literárnym časopisom
Svornosť (kde počas svojich štúdií vyskúšal tvoriť besednice, fejtóny a krátke poviedky) a
s časopisom stredoškolských študentov Rozvoj. Práve v Rozvoji publikoval od roku 1936
básne pod pseudonymom P. Jarin ešte ako študent VI. triedy reálneho gymnázia v Nitre.
Redakcia Rozvoja odporúčala časopis do rúk každého študenta, pretože zabáva a
predovšetkým vzdeláva.

Prozaické začiatky
V riadkoch umelcovej tvorby, ale aj medzi riadkami, možno nájsť jeho skrytú dušu,
charakter s detailnou vnímavosťou okolia, hľadajúci pravé a krásne slovo. Priraďovali ho
k prozaikom katolíckej moderny, ktorá sa celkovo blížila k poetike lyrizovanej prózy ako napr.
Jozef Hvišč v denníku Práca o tom písal 30. marca 1991. Ako autor, o ktorom platilo, že sa do
polohy „človeka z hôr“ nemusel štylizovať, uprednostňoval vo svojej lexike viaceré druhy
expresívnych výrazov. V jeho textoch k nim patrili najmä početné nárečové slová, a to jednak
špecifické kysucké a jednak širšie známe dialektizmy, neskôr i anglikanizmy. Čitateľovi P. H.
Jurina pravdivo a do hĺbky priblížil vzťahy v rodine i spoločnosť na dedine. Spracovanie
i ťažšej témy sa javilo pre Jurinu ako pohrávanie sa so slovami. Vo vete ich postavil na
miesto, o ktorom by iní spisovatelia ani neuvažovali. A práve neopakovateľným, svojským
jazykovým štýlom bolo a je dielo pre čitateľa atraktívne, vťahuje ho do deja. Týmto posunulo
hranice komunikácie medzi ním a hlavným hrdinom. Symbolicky prepojil stavbu života
hlavnej postavy so stavbou miestneho kostola. Keď už recipient očakával, že sa hlavný hrdina
podvolil osudu a z jeho stavby nezostane kameň na kameni, hrdina nečakane povstal. Idea
povzbudenia, aby človek v živote s láskou prijímal pridelené kríže, sa tiahlo týmto dielom,
pretože „vita sicut laterna in vento posita“, čiže „život je lampa vystavená vetru.“
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Prekladateľské začiatky
Krátko po skončení druhej svetovej vojny, v druhej polovici roka 1946 vyšli Jurinovi
preklady diel sv. Augustína Aurélia s názvom Duchovná rukoväť a Rozhovory duše s Bohom
podľa textu z knihy Fasciculus Divini amoris (Cassoviae, typ. Acad. 1732). Knihu vydal Spolok
sv. Vojtecha v Trnave ako prvý zväzok edície Základ s cirkevným povolením Apoštolskej
administratúry v Trnave. Duchovná rukoväť obsahovala 36 kapitol, kým Rozhovory duše
s Bohom tvorilo 37 kapitol. Dielo disponovalo množstvom úvah o Bohu, výrazne nábožensky,
filozoficky ladené. Štýl jazyka vyplýval z doby vzniku, resp. prekladu (vrátane vtedajšej
jazykovej normy). Môžeme hovoriť o náboženskom štýle, kde sa P. H. Jurina ukázal ako
kvalitný prekladateľ pôvodného textu z latinského jazyka

Život v exile
Dom, v ktorom žil P. Hrtus Jurina – predmestie Melbourn, P. Hrtus Jurina ako profesor latinčiny, literatúry a filozofie
č. 55 v Mount Waverley

Po

prevzatí moci komunistami, Pavol Hrtus Jurina 1. mája
1948 emigroval cez Česko (Aš) do Nemecka (Schwabach pri Norimbergu, Amberg), kde zostal
v zbernom tábore utečencov v americkom okupačnom sektore Nemecka. Začiatkom
decembra 1948 odcestoval loďou do Austrálie. Nikdy sa odtiaľ fyzicky už nevrátil. Od januára
1949 pracoval v južnej Austrálii ako stavebný robotník vo fabrikách a tiež ako železničný
robotník Juhoaustrálskych železníc (South Australian Railways) v stanici Tailem Bend pri rieke
Murray. Stál pri vzniku Združenia austrálskych Slovákov, spoluzakladal časopis Slovenský štít,
ktorému dal aj názov. V tom čase nadviazal priateľstvo s ukrajinskou emigrantkou žijúcou v
Austrálii. V polovici januára 1951 zmenil zamestnanie a začal pracovať v Melbourne ako
úradník vo firme Olympic Cables. Následne sa zamestnal v rokoch 1952-1962 v strojárskej
firme Vickers Ruwolt – Heavy Engineering v Melbourne. V decembri 1955 sa oženil
s chorvátskou emigrantkou Dariou Šupičićovou, pochádzajúcou z ostrova Silba v Dalmácii,
s ktorou prežil bezdetné manželstvo. Neraz vo svojich prózach spomína fiktívneho syna
s menom Marián (volal by sa tak z úcty k Panne Márii). V období 1962-1985 pôsobil Pavol
Hrtus Jurina ako profesor latinčiny, literatúry a filozofie na austrálskych katolíckych
stredných školách Marist Brothers College v Mount Waverley (predmestie Melbourne) a St.
John´s Regional College v Dandenongu. Od jeho blízkeho rodinného príslušníka sa nám
- 11 -

podarilo zistiť pomerne málo známy fakt, že vlastnil v Austrálii mäsiarstvo. V Melbourne mu
v roku 1964 vyšla prvá exilová kniha Z reči do reči, ktorá sa zaoberá zložitými osudmi prvých
Slovákov v Austrálii. O päť rokov vydal v Melbourne ďalšiu knihu Dávno a potom, v ktorej sa
vrátil k motívom rodných Kysúc. Slovenskí jezuiti v kanadskom Galte mu v roku 1972 vydali
vo vydavateľstve Dobrá kniha zbierku meditatívnych próz Daň z krvi. V roku 1979 vydal Pavol
Hrtus Jurina hneď dve nové knihy. Desiatim svojim novelám dal názov Jazva a ďalšiu knihu
próz s kysuckou tematikou pomenoval My vrchári. O tri roky neskôr vydal knihu reflexívnych
próz a esejí Šľapaje.

Exulant, ktorý neodišiel – seminár pod vedením PhDr. Pavla Holeštiaka PhD., organizovaný pri príležitosti Roka Pavla
Hrtusa Jurinu na Kysuciach, Kysucká knižnica v Čadci 2014.
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Osobnosť Pavla Hrtusa Jurinu v slovenskej literatúre – výber
z knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci
Pavol Hrtus Jurina ako reprezentant prózy katolíckej moderny do roku 1990 pre
oficiálnu slovenskú literatúru neexistoval, zámerne sa o ňom nehovorilo nakoľko ho vtedajší
režim ho jednoducho ignoroval. Až po nežnej revolúcii, keď si začali literáti spomínať na tých,
ktorí zmizli za socialistickou oponou, sa k menám významných spisovateľov dosadili i mená
niektorých exulantov, a je medzi nimi aj meno tohto výnimočného kysuckého rodáka. Po
tomto medzníku sa pomaly jeho meno dostávali do pozornosti nielen literárnej kritiky, ale aj
čitateľom. Kysucká knižnicav Čadci absenciu literárnej tvorby týchto predtým „nežiadúcich“
autorov riešila postupným doplňovaním ich diel do svojho knižničného fondu. Nebolo to však
jednoduché, nakoľko vydavateľstvá nereagovali tak pružne, ako by sme očakávali. Mnohé
vzácne tituly sme získali ako dar od čitateľov alebo sme sa snažili získať aspoň fotokópie diel,
ktoré by sme mohli čitateľom poskytnúť na prezenčné štúdium. V súčasnosti môžeme našim
čitateľom zabezpečiť výnimočnú tvorbu Pavla Hrtusa Jurinu či už z nášho knižného fondu,
alebo prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
Veľmi strohé, ba takmer žiadne boli aj informácie o samotnom autorovi. V dielach
slovenských literárnych kritikov a v encyklopédiách sa v socialistických časoch Jurina takmer
nevyskytoval. Je možné, že okrem ideologických dôvodov aj kvôli neveľkému počtu
napísaných diel pred odchodom do exilu.
V publikácii Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede
od Štefana A. Brezányho, ktorá vyšla v roku 1971, sa uvádzajú
iba stručné informácie z jeho dovtedajšieho životopisu
a literárnej tvorby, ale sú prekvapivo objektívne. Spisovateľ
Pavol Hrtus Jurina sa v nej uvádza ako PhDr. Pavel Hrtús,
ktorý v roku 1948 emigroval do Austrálie a okrem iného
vyvíjal medzi krajanmi kultúrnu a osvetovú činnosť. Kniha
však bola stiahnutá z knižničného fondu a mala byť
zošrotovaná, no časť nákladu sa podarilo zachrániť a čitatelia
môžu z nej aj dnes čerpať informácie pri tvorbe odborných
textov a prác o našich osobnostiach.
Po páde komunistického režimu sa situácia začala
postupne na Slovensku meniť a verejnosť sa začala zoznamovať s tvorbou exilových
spisovateľov. V regionálnom týždenníku Kysuce, ale aj v iných celoslovenských periodikách sa
čoraz častejšie začalo objavovať meno Pavol Hrtus Jurina, či už to boli ukážky z jeho tvorby,
recenzie na jeho diela alebo rozhovory s autorom. Úsek regionálnej dokumentácie
a výskumu regionálnej literatúry v Kysuckej knižnici v Čadci od toho času monitoruje
a eviduje všetky dostupné publikované články a knihy o Pavlovi Hrtusovi Jurinovi a buduje
tým cenný archívny fond o jeho živote a tvorbe. Spomeňme aspoň najzaujímavejšie
príspevky, v ktorých bol predstavený.
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V roku 1994 v Katolíckych novinách priblížila P. H. Jurinu a jeho tvorbu Elena
Kukučková medailónom k jeho 75. narodeninám pod názvom Pavol Hrtus Jurina jubiluje.
Oficiálne sa P. H. Jurina zaradil medzi slovenských spisovateľov v roku 2001, keď sa jeho
meno ocitlo v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia, kde sa zdôraznila jeho
schopnosť detailne vykresliť dávny svet kysuckých kopaníc.
V publikácii Osobnosti Kysúc, ktorú zostavil kolektív autorov pod vedením Antona
Blahu je už na celej strane uverejnený jeho objektívny životopis i tvorba. V známom
týždenníku Život v rubrike Hosť v kresle Života v roku 1991 sa Ľuboš Svetoň venoval
rozhovoru s umelcom s titulkom Pavol Hrtus Jurina: Nebuďte kristovejší od Krista... V
rozhovore autor uvažoval nad svojím životom od mladosti na Kysuciach až po starobu
v Austrálii. Peter Cabadaj sa životu a literárnej tvorbe Pavla Hrtusa Jurinu venoval vo
viacerých periodikách. V časopise Knižnice a informácie priblížil, rovnako ako v knihe
Slovenský literárny exil P. H. Jurinu ako jedného z kvalitných exilových prozaikov. Príspevky
o Jurinovi vychádzali čoraz častejšie aj v regionálnych týždenníkoch Kysuce a Kysucké noviny,
tu uverejňovali spomienky na jeho tvorbu kysuckí rodáci hlavne Peter Kubica, Jozef Marec,
Ladislav Paštrnák a Pavol Holeštiak. Zaujímavo hodnotí dielo P. H. Jurinu aj novšia kritika,
ktorá ho zaraďuje medzi najznámejších literátov Slovenska.
V roku 1996 vyšiel vo Vydavateľstve Matice slovenskej zborník vydaný na počesť
sedemdesiatych piatych narodenín spisovateľa s názvom Pavol Hrtus Jurina 1919-1994.
Zostavovateľ Blažej Belák v ňom priblížil zaujímavý prierez životom klokočovského rodáka.
Tvorbe najznámejšieho exilového autora sa venovala vo svojej edičnej činnosti aj Kysucká
knižnica v Čadci. V roku 2004 pri príležitosti 85. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia vydala
zborník z názvom Dávno a potom... O rok neskôr vyšlo jeho druhé doplnené vydanie.
Neľahký osud a literárne dielo slovenského intelektuála, významného exilového
predstaviteľa katolíckej moderny Pavla Hrtusa Jurinu mapuje vo
svojej publikácii pod názvom Exulant, ktorý neodišiel autor
Pavol Holeštiak. Knihu vydalo Vydavaťelstvo SSS spol. s.r.o.
v roku 2008. Čitateľom poskytuje prehľad publikačných aktivít
Hrtusa Jurinu v austrálskom periodiku Slovenský štít, v Moste, v
časopisoch Slovák v Amerike a Kanadský Slovák. Pavol Holeštiak
jej publikovaním cieľavedomo pokračuje v línii naznačenej
svojimi predošlými knihami - Slovenské médiá v Austrálii (2001)
a Slovenské médiá vo svete (2002). Materiálovo bohatá,
prehľadne usporiadaná kniha bezpochyby zaujme nielen
odborníkov v oblasti histórie či literárnej histórie, ale i všetkých
záujemcov o kultúru a myšlienkové ovzdušie slovenského exilu
najmä v Austrálii, kde autor pôsobil.
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Prozaická tvorba Pavla Hrtusa Jurinu
Pavol Hrtus Jurina svojimi prózami upozornil na seba literárnu kritiku už na Slovensku.
Pre jeho prozaické dielo je charakteristická silná obrazotvornosť a pôsobivá metaforickosť
literárneho jazyka, determinovaná viacerými významnými faktormi, no hlavne detailná
znalosť rodných kysuckých reálií. V jeho dielach nám pred očami začína ožívať
charakteristický svet kysuckých lazov, v ktorom má každá postava neopakovateľné miesto.
Preto sa Pavlovi Hrtusovi Jurinovi svojim dielom podarilo vytvoriť cyklus vrchárskych próz,
ktorý má svoje neopakovateľné miesto v slovenskej lyrizovanej próze.

Dielo:
Preťaté ohnivá (1943), debutanská kniha noviel
s kysuckou tematikou vyšla vo vydavateľstve Spolku svätého
Vojtecha v Trnave. Zbierku noviel dobová kritika ocenila veľmi
pozitívne, poukázala najmä na to, že Preťaté ohnivá svojím
novým štylistickým a kompozičným výrazom motivujúco
zasiahli do procesu nášho vtedajšieho literárneho vývinu.
Autor do textových kompozícií aplikoval rôzne náznakové
formy, ktorými nechával čitateľa v zajatí tajomného napätia.
Táto prvotina obsahuje päť relatívne samostatných poviedok:
Dezertér, Kožuštek, Migos, papa hubu ham, Strminy a Šum polí
opustených. Román Kameň na kameni (1947), ktorý je
v porovnaní s Preťatými ohnivami tematicky prehľadnejší.
Ohniskom deja je dedina, ktorá sa stáva arénou mnohých
dramatických konfliktov, intríg a zrád. Keďže autor dôverne
pozná opisované prostredie, otvorene odkrýva jeho klady
a tiene. Román Kameň na kameni a novely Preťaté ohnivá
spoločne otvorili akýsi vnútorne prepojený cyklus vrchárskych
próz, do ktorých Pavol Hrtus Jurina plnohodnotne vložil svoje
lyrické cítenie. V regionálnom fonde sa nachádzajú aj jeho
diela, ktoré napísal v exile. Vzácny výtlačok prvej exilovej knihy
Z reči do reči – O prvých Slovákoch v Austrálii, ktorú vydáva
autor v roku 1964, sme získali od sestry P. H. Jurinu Terezy.
V knihe je aj vlastnoručné venovanie: „Drahej sestre Tereze
s prísľubom, že ohnivá, čo nás spájajú, roky a diaľky neprelomia, venuje brat Paľo“. V knihe
autor približuje zložité krajanské peripetie na tomto kontinente. V knihe Dávno a potom
(1969), ktorá vyšla v Melbourne, oživuje autor dávny svet kysuckých kopaníc. Slovenskí
jezuiti v kanadskom Galte mu v roku 1972 vydali vo vydavateľstve Dobrá kniha zbierku
meditatívnych próz Daň z krvi. V roku 1979 vydal Pavol Hrtus Jurina hneď dve nové knihy.
Desiatim svojim novelám dal názov Jazva a ďalšiu knihu próz s kysuckou tematikou
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pomenoval My vrchári. O tri roky neskôr vydal knihu reflexívnych próz a esejí Šľapaje (1982).
Prvé dielo vydané na Slovensku od čias autorovho odchodu do exilu s názvom Návrat na
výšiny (1991) vychádza v Ružomberku nákladom Matice slovenskej v Toronte. Pri príležitosti
75. narodenín Pavla Hrtusa Jurinu - v októbri 1994 sa v Martine konal seminár a výstava na
jeho počesť a zároveň vychádza posledná autorova kniha Pred anjelským trúbením. Názov
diela akoby smutne predznamenal skutočnosť, že Pavol Hrtus Jurina o dva mesiace neskôr 31. decembra 1994 v Melbourne zomiera. V roku 2000 obdivovateľ a propagátor Pavla
Hrtusa Jurinu - Pavol Holeštiak vydáva vo vydavateľstve Vzlet autorove prózy, ktoré ešte
neboli zverejnené, pod názvom Diera do sveta.

Z edičnej činnosti Kysuckej knižnice v Čadci venovanej
Pavlovi Hrtusovi Jurinovi
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Pamätná izba Pavla Hrtusa Jurinu v Kysuckej knižnici v Čadci
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK okrem svojich odborných
činností a bohatej ponuke knižnično-informačných služieb používateľom, sústreďuje svoju
pozornosť i na propagáciu a zviditeľňovanie významných regionálnych literárnych osobností,
ktoré sa natrvalo zapísali do histórie Kysúc. Vo svojich priestoroch zriadila Kysucký panteón,
ktorým chce vzdať úctu týmto výnimočným ľuďom a pripomínať ich význam všetkým
návštevníkom knižnice i širokej čitateľskej verejnosti. Súčasťou panteónu je literárna
študovňa s veľkoplošnou Literárnou mapou Kysúc, na ktorej sú vystavené fotografie známych
nežijúcich literárnych osobností regiónu, ktorí sa narodili, alebo pôsobili na Kysuciach.
Návštevníkom sa tu ponúka prezentácia literárnej tvorby osobností a dejateľov Kysúc, ktorej
exponáty sú umiestnené vo výstavných skrinkách a vitrínach. Knižnica vytvorila priestor aj na
prezentáciu života a diela najvýznamnejších osobnosti literárneho života Kysúc – Pavla
Hrtusa Jurinu a Jozefa Hnitku - zriadením dvoch pamätných izieb, ktoré sú sprístupnené
širokej verejnosti. Pamätná izba
Pavla Hrtusa Jurinu vznikla v roku
2007 vďaka finančnej podpore
Žilinského samosprávneho kraja.
Symbolické
dvere
z chalupy
Jurinovcov vtedy otvoril iniciátor
projektu PhDr. Pavol Holeštiak,
PhD. Exponáty z pozostalosti Pavla
Hrtusa Jurinu, ktoré si môžete
v pamätnej izbe prezrieť, venovala
knižnici rodina Smažáková a rodina
Korčeková z Klokočova. Jurinu ako
spisovateľa tu sprítomňujú jeho osobné predmety - písací stroj a pracovný stôl,
prepracované rukopisy, skriňa a oblečenie. V presklených vitrínach sú uložené ďalšie
predmety - sú to prvé peniaze zarobené v Austrálii, ktoré nikdy neminul, nástenný drevený
kríž, ktorý mu bol oporou v ťažkých časoch emigrácie a okuliare, ktoré mu pomáhali pri
písaní a spisovateľskej práci. Pozornosť si však zaslúžia aj ďalšie exponáty: kráľovský
Certifikát udelenia štátneho občianstva Austrálie a Apoštolské požehnanie Pápežského úradu
Vatikánu, ktoré mu osobne odovzdal pápež Pavol VI. Počas prehliadky pamätnej izby si
návštevníci môžu pozrieť prezentáciu o živote a diele Pavla Hrtusa Jurinu, ktorú pri
príležitosti Roka Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach pripravila Kysucká knižnica. Pavol Hrtus
Jurina patril medzi najvýznamnejších prozaikov slovenského exilu. Charakteristickým znakom
tvorby autora sú najmä kysucké motívy a príbehy dedinského človeka v prvej polovici 20.
storočia. Svojim literárnym dielom plným neúnavného hľadania a nachádzania koreňov
národnej hrdosti, kresťanskej viery a nevyčerpateľnej mravnej sily preslávil Kysuce v celom
krajanskom svete.
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Jurinova jeseň – Kysucký festival duchovnej tvorby
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK okrem besied a odborných
seminárov venovaných živote a tvorbe výnimočného exilového spisovateľa, kysuckého
rodáka Pavla Hrtusa Jurinu, organizuje každý rok na jeho počesť celoslovenský festival
duchovnej tvorby, ktorý nesie jeho meno – Jurinova jeseň. Súčasťou festivalu je
celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza v slovenskom
jazyku, ktorej základom sú tradičné kresťanské hodnoty. Hlavným organizátorom podujatia
je Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci a Obec Klokočov.
Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň počas už desaťročného obdobia
získal výrazné meno a postavenie v slovenskej kultúre a literatúre osobitne. Podujatie v
priebehu rokov prerástlo z jednodňovej aktivity až do týždenného festivalu naplneného
rozmanitými podujatiami. Hlavným cieľom festivalu je usporiadať na území Kysúc prehliadku
duchovnej tvorby súčasných slovenských autorov a prispieť k obohateniu duchovného života
na Kysuciach, ale i v rámci celého Slovenska. Náplňou projektu Jurinova jeseň je podporiť
jedinečnosť a orginalitu pôvodnej slovenskej umeleckej tvorby s profesionálnymi i
neprofesionálnymi aktérmi rôznych umeleckých žánrov. Sprístupniť obyvateľom kysuckého
regiónu hodnoty súčasného umenia a obohatiť ich život o nové estetické zážitky. Záujem
verejnosti o podujatie Jurinova jeseň neustále narastá a preto aj program podujatia je každý
rok zostavený pre čo najširší okruh verejnosti všetkých vekových kategórií zaujímajúcich sa o
literatúru a o jednotlivé oblasti umenia.
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Svätá omša v Klokočove spojená s recitáciou Proglasu v podaní Jozefa Šimonoviča,
Jurinova jeseň 2013.

Úryvky z
literárnej

tvorby Pavla Hrtusa Jurinu
Daň z krvi
(str. 29-30)
Na prvom záhonku od hora bude rok čo rok mizernejší ovsík. Zakaždým, keď počuť hrmenie
a keď sa spustí lejak, vieme, že opäť zmyje ornicu a uloží ju na medzi. Bolo by to slepé oko, čo
by nevidelo, ako sa dvíha medza, čo delí naše pole od susedovho. Na hornom záhonku
pomaly budú trčať kamene, tu na tom spodnom
narastie ovos do pása.
Kto môže rozkázať lejakom a povodniam? Prúdy
sa valia. Tu na samom spodku zem je už
rozmoknutá, medza sa trhá a zosúva. Utíchne
hromobitie, no potom sa rozreve sused na celé
ústa, že mu padá naša medza na pole.
Vzali sme kyjane a vtĺkame koly do medze, aby
držala. No ktože vládze prúdy zadržať? A sused
ešte narieka, že mu poľa ubúda. Mal by povedať:
Poručeno Bohu.
Prúdy sa valia, brat môj, dolu brehom, nikto ich
neobráti dohora. Oblakom nerozkážeš, aby sa
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pobrali druhou stranou a s lejakmi si nevypiješ oldomáš, aby netrhali medze, o ktorých si
myslíš, že tam budú na veky.

Dávno a potom
(str. 7-10)
Kedysi som povedal, že sa i ja musím vybrať ešte raz na rodné Kysuce. Keď nie pre nič iné,
aspoň vypiť si oldomáš, veď som im dal srdce do árendy. Pred dvadsiatimi rokmi nebolo na
to času. Dôležitejšie veci nám nebolo dožičené spraviť, nie to ešte na prípitky myslieť.
Keď som rozmýšľal, s kým sa vybrať, všelikto mi prišiel na myseľ. Veď uznajme, samému je
otupno. Ani sa s kým o radosť podeliť, ani koho v bolesti poľutovať, ani komu srdce otvoriť.
Myslel som, že by som sa vybral s Rinčiakom-Šamajom. Vravíte, že by to bol hlúpy výber?
Veď by sa z neho nenašla hádam ani kôstka v hrobe u Bajákov. Smrť je škaredé slovo. Ani
Rinčiak neodcválal, len sa posunul na lavici,
aby sa nás tu viac zmestilo, aby sa viacerým
ušlo miesta. Alebo aj takto by sa dalo
povedať: už sa dosť naprizeral, ustúpil teda
do úzadia, aby nezacláňal iným výhľad. Ale
je tu ostane s nami.
Našli by sa hádam aj takí, čo by mi
zazlievali, že sa dávam so zbojníkmi do
spolku, keď hovorím, že by mi Rinčiak z
Kornice
mohol
byť
spoločníkom.
Pošuškávali si o ňom, že bol zlodej. Vykrádal
poľské kaštiele kedysi viac ako pred sto
rokmi. Hádam i dvesto bude, ak by na tom
niekomu záležalo. No a? Veď aj Jurina bol
zbojník. Ktosi nevedel o ňom povedať nič
súcejšieho ako to, že mu potkany obhrýzali
hnáty v trenčianskej temnici.
O to tu teraz nejde. Čo sa mi na Rinčiakovi ľúbilo, boli jeho čarovné krpce. Večer si ľahol a
ráno ho zase našli v posteli, lenže krpce boli predrané. Cez noc ho zaniesli na stovky
kilometrov kamsi na druhú stranu Tatier a domov sa vrátil obťažkaný zlatom a striebrom.
Nuž, taký spoločník by sa mi zišiel. Nie pre to zlato a striebro, veď keď sa strojím na Kysuce,
tam by sa ho veľa nenašlo, ale tie krpce, tie by prišli vhod. Treba mi predsa prejsť tisícky
kilometrov, pochodiť po Beskydoch, do Javorovej, dostať sa i na Biely Kríž, odkiaľ je krásny
výhľad. Dostať sa i na Úslnie, i na Šľahorku a nezadychčať sa.
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Aj Gregor Čagaľa prichádzal do úvahy. Veď ešte bude o ňom reč. Zatiaľ len toľko, že bol
stvorený vandrovník. Nejedny boty predral, keď sa motal krížom-krážom po krajine, po
Orave, Liptove i Spiši. Ale vždy našiel cestu naspäť na Kysuce.
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