


 * 2. októbra 1867, Polichno   
 † 27. november 1951, Lučenec 
 
Narodila sa v rodine farára Pavla Slančíka. Jej  
rodiskom sa stala maličká obec Polichno, kde v  
tom čase jej otec pôsobil ako kňaz. Prišla na svet 
spolu so svojím bratom Bohuslavom – dvojčaťom. 
Narodila sa do mnohopočetnej rodiny – 
Slančíkovci mali spolu jedenásť detí.  



Doma u Boženky ;) 



Základné vzdelanie získala od svojho otca (otec jej zo skromného platu nemohol platiť  
školy, preto svoje deti denne sám vyučoval. Učil ich písať, počítať, zemepis, dejepis,  
nemčinu a maďarčinu. Bol veľmi mierny a vyhýbal sa trestaniu svojich detí.) Napokon  
ešte B. S. Timrava študovala jeden rok na Orfanidesovej škole 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 Slančíkovcov si dokonca pre vlastné  
potešenie vydávali časopis  
Ratolesť, do ktorého  
prispievala aj mladá  
Timrava. Najprv písala  
básne, neskôr prózu. 



Kostol, kde pôsobil Timravin otec 



B. Slančíková – Timrava prežila svoj život v dvoch dedinách – Polichno a Ábelová. V  
rokoch 1919 – 1929 pracovala ako učiteľka v materskej škole v obci Ábelová. Po skončení  
2. svet. vojny odišla ku svojej neteri do Lučenca, kde prežila posledné roky svojho života.  
Ako nevydatá žena mala celý život existenčné problémy, lebo honoráre za tvorbu boli len  
symbolické. V Lučenci napokon v roku 1951 zomrela a tam je aj pochovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pseudonym Timrava si zvolila podľa obľúbenej studničky, pri ktorej sedávala a písala. 



Poézia – Ratolesť 
 
Divadelné hry – Chudobná rodina, Páva,  
Odpoveď 
 
Próza - Na vrchoch, Za koho ísť?, Ondro Karman, 
Sluhove trpkosti, Pozde, Skúsenosť, Na jednom  
dvore, Veľké šťastie, V predvečer, Ťapákovci,  
Hrdinovia, Všetko za národ, Zobrané spisy  
Timravy 



-Timrava odmietala vydaj z rozumu 
Verila v pravú lásku. Zamilovala sa len raz. Do učiteľa z Ábelovej. Skamarátila sa s jeho  
sestrou. Chodievala k nim takmer denne. Veľa z toho prostredia zachytila v novele  
Bez hrdosti. Timrava sa nikdy nevydala. Občas zvykla len tak cez plece prehodiť, že keby 
mala manžela, už by nemohla byť spisovateľkou. Mala rada deti, no po svojich netúžila.  
V tom čase bývalo v Ábelovej zvykom mať len jedno dieťa. To preto, aby sa nemusel deliť 
majetok. Ak žena otehotnela, išla na potrat. Robilo sa to po domácky, preto aj veľa  
mladých žien umrelo. 
 
-Chcela cestovať, no nemala peniaze 
Za svoje knihy dostávala Timrava málo peňazí. No nesťažovala sa. Bola skromná. Jej 
prvý väčší honorár, 7000 korún, dostala štyri roky pred smrťou. Bolo to v r. 1947, kedy 
získala titul národná umelkyňa. Z peňazí sa netešila. Hnevalo ju, že ich nemala vtedy, 
keď bola mladšia a veľmi túžila cestovať. 

Zaujímavosti 



 

Polichno, to je rodná dedina, 
tam vyrastala naša milá Božena. 
Písala tam krásne diela, 
dnes ich s nami všetky zdieľa. 
 
Do kostola sme tam išli, 
no studničku sme, bohužiaľ, obišli. 
Cieľ sme mali celkom jasný, 
však náhlili sme sa domov ako besní. 

Ďakujeme za pozornosť: Bariaková, Báťková, Lacková, Maďarová  :p 


