Milo Urban
* 28.8.1904 Rabčice
† 10.3.1982 Bratislava
• narodil sa 28.8.1904 v Rabčiciach.
Otec Pavol Urban bol lesník, matka
Anna, rodená Lachová
• ranné detstvo prežil v hájovni
pod vrchom Babia Hora (odtiaľ raný
pseudonym Podbabjagurský)
• v rokoch 1911-1914 navštevoval
ľudovú školu v Zázrivej a roku 1914
v Oravskej Polhore
• v rokoch 1915-1919 študoval na
nižšom gymnáziu v Trstenej a
1919-1921 na vyššom gymnáziu
v Ružomberku, ktoré nedokončil
• v januári 1920 mu tragicky zahynul
otec, matka sa v septembri toho istého
roku vydala
• v rokoch 1922-1924 študoval
na Štátnej vyššej lesníckej škole
v Banskej Štiavnici, ktorú však pre
nedostatok finančných prostriedkov
nemohol dokončiť

• roku 1921 sa sta pomocným
redaktorom v redakcii Slováka
v Ružomberku, roku 1922 a v rokoch
1924-1925 bol úradníkom v Trnave
• v rokoch 1925-1926 bol redaktorom
denníka Slovenský národ, roku 1927 bol
istý čas nezamestnaný.
• v rokoch 1928-1940 redaktor Slováka
• v rokoch 1940-1944 bol najskôr
v Bratislave a potom 1944-1945 v Žiline
šéfredaktorom denníka Gardista
• roku 1945 emigroval do Rakúska, ale
americká vojenská spravodajská služba
CIC ho zaistila a väznila v Riede,
Collingu a Salzburgu. Roku 1947 ho
eskortovali do Plzne, Prahy
a do Bratislavy
• prekladal zo slovanských jazykov
• v decembri 1948 ho prinútili, aby sa
s rodinou presťahoval
do Chorvátskeho Grobu pri Bratislave
a navyše mal zákaz publikovať. Roku
1956 sa mohol vrátiť k umeleckej
tvorbe.
• zomrel 10.marca 1982 v Bratislave

Zaujímavosti:
◊ Urbanov otec sa narodil ako Urbaník,
ale krstná mať či babica v Lokci jeho
meno zapísala ako Urban.
◊ Keď po konflikte s profesorom
Krčom opustil ružomberské
gymnázium, istý čas žil v kláštore
piaristov .
◊ Nerád sa fotografoval, nemá ani
svadobnú fotografiu so svojou
manželkou.
◊ Používal pseudonymy: Ján Rovňan,
Oravec, Oravčan, Zoša Jablonská
◊ Keď ho ako študenta presadil
profesor s obvinením, že odpisoval, do
zošita napísal: Pre nespravodlivé
presadenie z miesta úlohu som nepísal.
Urban. Nasledovala trojka z mravov, čo
Milo Urban považoval za vedomú
krivdu a prestal chodiť do gymnázia
◊ Svoj najslávnejší román Živý bič
napísal v galérii kaviarne Reduta
v Bratislave
◊ Podľa jeho novely Za vyšným
mlynom vznikla slovenská opera
Krútňava (1957) od Eugena Suchoňa.

Z literárnej tvorby:
Jašek Kutliak spod Bučinky (1922) –
novela
Za vyšným mlynom (1926) - novela
Živý bič (1927) – zrelé a majstrovsky
napísané dielo o sklamaných vojakoch,
ktorí ako zbehovia utekali z frontov
domov
Výkriky bez ozveny (1927) – novela
Osudy niektorých postáv zo Živého
biča zobrazil v poprevratových
pomeroch prvej republiky v románoch
Hmly na úsvite (1930) a V osídlach
(1940), ktoré boli kritickým obrazom
spolitizovania života v Československej republike
Z tichého frontu (1932)
Zhasnuté svetlá (1957) – román,
v ktorom približuje okolnosti vzniku
prvej Slovenskej republiky. Jeho
pokračovaním je román
Kto seje vietor (1964)
Napísal niekoľko memoárových kníh:
Zelená krv (1970)
Kade-tade po Halinde (1992)
Na brehu krvavej rieky (1994)
Sloboda nie je špás (1996)

Milo Urban
spisovateľ zo vzdoru

(28.8.1904 – 10.3.1982)
„Tušil som, že plávam v cudzích vodách, že
improvizujem a imitujem,
ale zároveň mi čosi šepkalo,
že tie cudzie vody musia mať koniec –
že ak sa nepoddám, raz ich prebrodím a tam
kdesi nájdem seba,
svoj vlastný hlas.“
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