
Bibliografický leták zostavený pri 
príležitosti 200. výročia narodenia

JÁN PALÁRIK - kňaz, spisovateľ 
a publicista

Bibliografický leták

Zostavila:   
Publikuje:  

Rok: 

Viera Višňáková
 Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
 Žilinského samosprávneho kraja
2022

Bibliografický leták
zostavený pri príležitosti 
200. výročia narodenia 

Ján PalárikJán Palárik
kňaz, spisovateľ a publicista

• 1852 - Ohlas pravdy v záležitosti    
   spisovné reči slovenské, brožúra
• 1855 - 1856 - Spisy pre mládež, preklad 
   z nemeckého diela Ch. Schmida
• 1858 - Concordia, almanach vydaný 
   v spolupráci s J. Viktorinom
• 1858 - Inkognito, veselohra
• 1860 - Drotár, veselohra
• 1860 - Dôležitosť dramatickej národnej   
   literatúry, stať
• 1862 - Zmierenie alebo Dobrodružstvo  
   pri obžinkoch, veselohra
• 1862 - O slovanskej vzájomnosti, úvaha  
  uverejnená v časopise Sokol (1862) a 
  v almanachu Lipa (1864)
• 1871 - Dimitrij Samozvanec, tragédia  
  (vydaná posmrtne)

„ V osvete a vzdelanosti veje duch,
ona kriesi hmoty, sily, život, ruch.

Ona dáva žitia práva národu,
rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu.“

Ján Palárik



Ján Palárik sa dostal do povedomia 
p redov še t k ým ako  v ý znamný  au to r 
d ivadelných h ier.  Sta l  sa jedným zo 
zakladateľov modernej slovenskej drámy a 
priekopníkom divadla a divadelníctva na 
Slovensku. Je autorom divadelných hier 
Inkogni to,  Drotár a Zmierenie a lebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch. 

Narodil 27. apríla 1822 v Rakovej na Kysuciach. 
Otec Šimon Palárik bol roľník, ale pôsobil aj ako 
organista a učiteľ. Základné vedomosti získal v 
otcovej škole v Rakovej, potom absolvoval štyri 
triedy gymnázia v Žiline a piatu a šiestu triedu v 
maďarskom Kecskeméte. Odtiaľ odišiel 
študovať teológiu najskôr do Ostrihomu, v roku 
1839 prestúpil na Emericianum do Bratislavy a 
rok nato (1840) zakončil štúdium teológie v 
Trnave. Za kňaza bol vysvätený v roku 1847 v 
Ostrihome. V rokoch 1847 - 1849 bol kaplánom 
v Starom Tekove a potom vo Vindšachte 
(Štiavnické Bane). Ján Palárik sa do povedomia 
zapísal aj svojou publicistickou a editorskou 
činnosťou. Ešte ako kaplán v Štiavnických 
Baniach začal s vydávaním periodika Cyrill a 
Method „prvého Slovenského cirkevného 
časopisu pre Cirkev a školu“. V Banskej Štiavnici  
začal vydávať ďalší časopis Listy pro 
výchovu, školu a literatúru. Ďalším 
periodikom boli Katolícke noviny pre dom a 
cirkev, vydávané v Budapešti. Podieľal sa na 
vydávaní almanachu Svornosť (1857), 
č a sop i su  Soko l  ( 1861 )  a  nov i nách 
Pešťbudínske vedomosti. Za odvahu a 
slobodomyseľné názory J. Palárika vo februári 
1851 odsúdili na tri týždne do kláštorného

väzenia v Ostrihome, čo mu podlomilo zdravie. 
V roku 1852 sa definitívne postavil za  Štúrovu 
spisovnú slovenčinu a na bratislavskej schôdzi 
podporil Hattalovu gramatiku. V rokoch 1851 – 
1862 pôsobil na nemeckej fare v Majcichove, 
kde 7. decembra 1870 zomrel. 

Vo svojich dielach vyjadruje najmä dve 
myšlienky: ozajstné vlastenectvo a snahu o 
rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä 
o uvedomenie si a dôležitosť postavenia 
vlastného národa. V mestách a obciach, v 
ktorých strávil časť svojho života, si ho 
pripomínajú sochami a pamätnými doskami. 

Na jeho počesť sa od roku 1968 
koná v jeho rodisku  celoslovenská 
divadelná prehliadka ochotníckych 
súborov Palárikova Raková. 

Jeho prvé diela boli: Ohlas 
pravdy v záležitosti spisovné 
reči  s lovenské  a  prek lad 
mravoučných a náboženských 
poviedok nemeckého autora 
Christopha von Schmida Spisy 
pre mládež. V roku 1858 napísal  
divadelnú hru Inkognito. O dva 
roky nato napísal hru Drotár, ktorá 
mala svoju premiéru ochotníckym 
súborom v rodnej Rakovej 11. 
apríla 1860. Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch 
bola jeho ďalšia veselohra. Vo 
svojom poslednom pôsobisku 
Majcichove dopísal v roku 1864 
svoju poslednú divadelnú hru - 
päťdejstvovú veršovanú historickú 
drámu  Dimitrij Samozvanec. 
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Bibliografia o Jánovi Palárikovi v Kysuckej 
knižnici v Čadci:
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