Jozef Cíger Hronský
slovenský spisovateľ, učiteľ, maliar,
redaktor, nakladateľ, publicista, autor
literatúry pre mládež, neskôr tajomník
a správca Matice slovenskej
Narodil sa 23.2.1890 vo Zvolene. Bol
synom tesára. Do strednej školy chodil
v Krupine. Učiteľský ústav absolvoval
v Leviciach. Od roku 1914 učil
v Horných Mladoniciach, Senohrade,
Krupine, Kremnici a v Martine.
V roku 1933 sa stal tajomníkom
a v roku 1940 správcom Matice
slovenskej.
Počas pôsobenia v Martine 16 rokov
redigoval časopis pre deti Slniečko. Od
roku 1945 žil v emigrácii – v Rakúsku,
Taliansku, v Argentíne, kde 13. júla
1960 zomrel.

Próza:
U nás (1923) – debutová zbierka
poviedok
Domov (1925) – zbierka poviedok
Žltý dom v Klokočove (1927) –
románový debut, príbeh chorobnej
lásky k peniazom a jej deštruktívnej
sile
Medové srdce (1929) – zbierka
poviedok
Proroctvo doktor Stankovského (1930) –
román o vzťahu umenia, lásky a života
Chlieb (1932) – román kolektivistický
so zložitým dejom, pásmo udalostí
a scén zo života
Podpolianske rozprávky (1932) – zbierka
krátkych próz zo života
podpolianskeho ľudu
Jozef Mak (1933) – román
o individualizme a fatalizme
Tomčíkovci (1933) – zbierka próz,
inšpirovaných často spomienkami na
zážitky v detstve a v mladosti
Sedem sŕdc (1934) – zbierka noviel,
v ktorej sa stretáva sedem príbehov na
tému lásky
Jarný vietor a iné rozprávky (1938)

Na krížnych cestách (1939) – román
zachytávajúci intímne vzťahy troch
generácií
Cesta slovenskou Amerikou (1940) –
cestopisná črta
Pisár Gráč (1940) – román o hľadaní
identity človeka zasiahnutého
zážitkami z 1.svetovej vojny
Na Bukvovom dvore (1944)
Šmákova mucha (1944) – posledná
zbierka noviel
Predavač talizmanov Liberius Gaius od
Porta Colina (1947) – nábožensky
ladená novela
Andreas Búr Majster (1948) – román
o vydedenosti a hľadaní cesty
k ľuďom, o zmysle ľudskej práce
Svet na Trasovisku (1960) – román
zobrazujúci udalosti a ľudí v čase SNP,
ktorý bol dlhé desaťročia zakázaný
v Československu (až do 90.rokov)
Zažíhanie svetiel (1996) – články
publikované v časopise Slovák
v Amerike
Pohár z brúseného skla (1997) – zbierka
próz

Dráma (komédie)
Firma Moor (1926)
Červený trojuholník (1929)
Návrat (1929)

„Národu všetko možno odňať: aj vlasť, zem
i rieky, aj dediny možno vypáliť, národu
možno odňať aj slobodu, ale nemožno mu
vziať históriu, nemožno mu vyšklbnúť, čo
nosí v duši a srdci.“

Jozef Cíger – Hronský
(* 23.2.1890 Zvolen –
† 13.7.1960 Lujána, Argentína)

J.C.Hronský, 1959
Pre deti a mládet
Najmladší Závodský (1924)
Kremnické povesti (1925)
Janko Hrášok (1926)
Pod kozúbkom (1928)
Smelý Zajko (1930)
Smelý Zajko v Afrike (1931)
Zakopaný meč (1931)
Budkáčik a Dubkáčik (1932)
Sokoliar Tomáš (1932)
Brondove rozprávky (1932)
Zábavky strýca Kurkovského (1932)
Zlatý dážď (1933)
Zlaté hodinky (1934)
Strýcovo vrtielko (1935)
Tri rozprávky (1936)
Zlatovlasá sestra (1937)
Budatínski Frgáčovci (1939)
Tri múdre kozliatka (1940)
Traja bratia (1941)

„Lepšie zažať svetielko,
ako preklínať tmu.“
( z knihy Zažíhanie svetiel)
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