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N ar o ilíl s a 1 3. S. 1 9 0 8 u o VelIc! ch Kršteňano ch.

Zomrel21. 1o. 1977 uBobote.

Rodičia Pavla Gašparouiča Hlbinu - matka Alžbeta a otec Pavel

P G, Hlbina ako nladi



Vel|kjm a vernym priatel|om Pavla Gašparoviča Hlbinu bol Rudolf Dilong
(slovensbj básnikkatolíckej moderny,katolíd<1 kňaz, členfrantiskónskeho rádu).

P G. Hlbina jeho primície v rodnom dome. Za ním stojí otec, matka

a sestra Emília. Po l|avej strane sedí ieho celoživotn! priatel'R. Dilong. Pauol Gašparouič Hlbina pri plnení suojho kňazského poslania



Kňaz, spisovatel'- Ján Haranta vyprevádza na poslednej ceste

sv ojho priatel'a Pavla G ašp arou i ča HJb inu b ásňami.

Na Pavla Gašparoviča Hlbinu s uctou spomínaju nielen rodáci

zVel|bjch Kršteňan, ale aj obyvatelia obce Bobot,
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tí, ktorí rlklllo šli.
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Nikoho nict,
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ŇIelutcholick stttct,

t, tluši si ltcsicttt tniasto lnnpášu,

Ie diué tttoje sllctlo,

kcd't,ictor hvic:dy pozh šl
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tttl siué tn ry
kurik r|!.,.

P.G.IILBI Jtl.

pAVEL aqšpenovtč xt-gtnlA
noíoden,i/: r3 5. r9o8 Voíkó Kíateňanv eíllrcl: 2 l lo.t977 Bobét

Pauol Gašparouíč H]bina sa narodil u obci Velke Kršteňany,

O|iyrotetii ,i ho pri príležitosti 100, ulročia narodenia uctili

7il|oiri* pom'anq tabule a sprktupnením pamiitnej izby,



Pavol Gašparovič Hlbina sa zaradil podstatnou
časťou svojej tvorby do literárneho snaženia skupi-
ny naz}wanej ,,katolícka modernď' a stal sa jej čel-

n/m predstavitelbm.

V pr9,ch zbierkach Začarovany kruh (1932)
a Cesta do raja (tq3a) je meditatívnym lyrikom,
hladajucim rovnováhu svetla,,prirodzeného" v bré-
mondovskom zmysle. Po nich nasleduj zbierl9,
Harmonika (tr:S) a D ha (tlll),ktoré predsta-
vujri aplikáciu poetistickej techniky.

Spoločenská premena a problematika rokov
páťdesiatych dostáva vilraz v dvoch knihách básní
Mierové rano ( t9SZ) a Ruže radosti ( t qSS).

vliber z Hlbinovej tvorby vno svetla, ktory sa

dostáva na knižn/ trh v roku básnikovej šesťdesiatlcy,

podáva v štyroch cykloch prierez jeho doterajšieho
diela s jasn/m dórazom na poetistické obdobie,
prinášajuce poéziu nov,ph vlibojov v rámci celého
vtedajšieho literárneho kontextu. Ožíva v ňom jeho
najsvo jskejší poeti cly tón.

Pauol G ašp arouič Hlbina ( l oO S - t l Z Z )

Dnes ráno zlesov vyleteli vtáci.
pán Boh sa usmial z neba ako dobrli str čko
a pozdravil l'udí sám, Česť práci !

(Prvjl móh zbierka Ozuen\ slnka,1950)

Pole plné krásy.

Dozreli už klasy.

Na družstevnom najmá.

Veselo sa,

k/m je rosa,

do robotydajme!

(Leto; zbierka Mieroué rtino, 1952)

P.Ýol e. lf !blni
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Narodil sa 13. 5. l90B vo Velkych Kršteňanoch (okres Partizán-

ske) v rolhíckej rodine.

Zál<]adné vzdelanie získaval v rodisku. Gymnázium vyštudoval
vT nave avNitre. Katolícke teologické št dium absolvoval na Teo-

logickej fakulte v Prahe (tlZl tll+).Zakňazaho vysvátili v Nitre
30.9.1934.

Ako kaplán pósobil v Rosine (tgl+), Bošáci (tles), Konskej
(tgga), Rakovej (tlzl), Divine (tlas), vo Vello,ích Chlievanoch
(t0ll - tam aj ako správca farnosti), v Považskej Bystrici (lg+t-
1942),Kysuckom Noyom Meste (l942-1945). Od roku l945 bol
správcom árnosti v Bobote (tl+S-tWl).

Už počas gymnaziálnych šfiídií prispieval básňami do literár-

nych študentsloy'ch časopisov, najmá do Svojeti, recenziami, kritika-
mi a glosami do Slovenslclich pohlhdov, Elánu, Postupu, Prameňa.

V poézii, literárnej laitike i v teórii sa hlásil ku katolíckej moderne

- ku skupine básnikov, ktor tvorili Dil ong,Zvonicl<y,Strmeň, Silary

Veigl....

Hlbina sa lyprofiloval ako poet impresívneho zamerania, spra-

c val motívy zprírody,spomienokz detstva a t žbypo láske, do kto-

rych vnášal impulzy z modernej svetovej, najmá francrizskej poézie.

ŽilinskybasnikJanko Frátrilg jeho spolup tnik, vknižke Sloven-

ská katolícka moderna v premenách tasu ( t 99+) píše:,,K P.G. HIbi-
novi ma viažu dlhoročné spomienly, Navštevoval som ho v Považ-

skej Bystrici, Kysuckom Novom Meste a nakoniec v Bobote, kde mal
svoju faru. Bolj to stretnutia krátke. Dlhšie sme si nechávali na velké
prázdniny.Vtedy na všetko bolo dosť času. Sedávali sme dlhé hodi-
ny v záhrade. Pravidelne krmieval zajace, hydinu. Jeho láskou boli
holuby a tie mu vždy zlietali na dlane alebo na plecia. Vždy bolo čo
hovoriť. Aj sme spolu prekladali verše z Mistrďa. On štyri verše, ja

štyri akoby radosť z poézie, pričom padalizávažné slová o nej. Velmi
rád hovoril o surrealizme, dadaizme a poetizme, o všetkon1 čo bolo
moderné a avantgardné. A za horucich dní dobre padlo posedieť zas

v izbách, kde div sme nechodili po knihach. Bolo ich všade. V regá-

loch, vpoliciach, po zemi, po schodoch, na chodbe..."

Zomrel}I. rc.1977 vBobote (okres Tienčín).

Literárnej tvorbe sa začal venovať ešte počas stredoškolskych
štridií, neskór svoje diela publikoval v časopisoch Slovenské pohla-
dy, Elán a časopisoch katolíckej moderny, ku ktorej sa hlásil (napr.

Postup, Kult ra,Verbum, Prameň, Obroda a iné). Knižne debutoval
zbierkou básní Začarovanli kruh v roku 1932. Odmietal surrealiz-

mus, no je považovan/ za ved cu osobnosť slovenskej katolíckej
moderny. Jeho diela s inšpirované najmá modernou írancťrzskou

poéziou (Charles Baudelaire, Paul Claudel, Arthur Rimbaud a i.),

ktor ch diela taktiež prekladal do slovenčiny. V jeho tvorbe sa pre-

lína kresťanská mystika s cito m nepokojom, motívmi lásky, hlh-

daním nadpozemského sveta a večnosti. Okrem básnickej tvorby
a prekladov sa venoval tiež písaniu recenzií.

Dielo
Bósnickézbierl<y
. l93Z-Začarovanlkruh
. l933 - Cesta do raja
. l935 - Harmonika
. 1937 - Driha
. 1939 - Belasé wšky
.1946-Mítvemore
. 1947 -Mračná
- 1947 -Podobenstvá
. 1950 - Ozvenyslnka
. I95Z -Mierovéráno
. 1955 - Ružeradosti
Preklaily
. 1943 - Bremond: Modlitba apoézia


