
Ján Francisci-Rimavský
básnik, prozaik, publicista, politik

200. výročie narodenia

 1. jún 1822, Hnúšťa – 7. marec 1905, Martin 

 Človek krásny telom aj dušou, oddaný ideálom národného života, 

statočný a čestný muž, prezentovaný ako "ideál štúrovských cností".

 Študoval na latinskej škole v Ožďanoch, ev. lýceu v Levoči, v Bratislave,

právo na ev. kolégiu v Prešove.

 V revolúcii 1848-49 patril k najaktívnejším.

 Podieľal sa na príprave slovenských vlastencov v Liptovskom Mikuláši,

na ktorom boli prijaté Žiadosti slovenského národa.

 Organizoval v gemerskej stolici založenie národnej gardy.



 Za svoju činnosť bol uväznený a po prepustení sa stáva kapitánom

prvého slovenského dobrovoľníckeho oddielu.

 Podľa samotného Francisciho bolo toto vojsko  symbolom toho, 

že Slováci vôbec vo svete existujú.

 Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a úspechy slovenského 

národného hnutia v 60.rokoch:

- stal sa vydavateľom a redaktorom Pešťbudínskych vedomostí

- predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine,

na ktorom sa prijalo Memorandum národa slovenského

- stál v čele prípravného výboru Matice slovenskej a bol zvolený doživotným čestným 

podpredsedom

- podieľal sa na zakladaní slovenských gymnázií

 Od roku 1872 žil v Martine, kde pôsobil ako predseda Kníhtlačiarenského spolku.

 Zaslúžil sa o rozvoj vydavateľskej činnosti a prispel k rozvoju mesta Martin.

podobizeň Francisciho od

Petra M. Bohúňa



TVORBA
 literárne debutoval básňou Ohlas

 Janko Podhorský, historická próza

 Svojim vrstovňíkom na pamjatku, báseň, prvá tlačená publikácia 

v štúrovskej slovenčine

 Poviedky pre slovenské dietky, ľudové rozprávky

 Slovenskje povesti, prvá publikovaná slovenská zbierka rozprávok

 Vzájomné pomocnice, svedectvo zo svojej práce 

v kníhtlačiarskom spolku

 Prostonárodný zábavník, zbierka rozprávok, piesní, porekadiel

 vytvoril prvý detský časopis Zornička

 spolupodieľal sa na vydaniach Dobšinského a Škultétyho zbierkach

 prekladal divadelné hry

Jeho dlhý a plodný život sa zavŕšil v Martine 7.marca 1905.

hrob na Národnom cintoríne

v Martine

pamätná tabuľa 

v jeho rodisku v Hnúšti


