
Kniha Drevený život, kamenný chlieb 

s podtitulom Ľudové staviteľstvo a ľudové remeslá na Kysuciach 
 

 

 

Po nekonečných dvoch rokoch konečne prichádza na svet kniha, ktorá ako 

veríme a dúfame prispeje k objasneniu niektorých bielych miest kysuckej 

histórie a pomôže taktiež zviditeľniť to, čo ešte na začiatku 21. storočia ostalo 

po našich predkoch, hodné príkladu a nasledovania.  

Kniha Drevený život, kamenný chlieb, s podtitulom Ľudové staviteľstvo 

a ľudové remeslá na Kysuciach by mala uzrieť svetlo sveta koncom júna t. r.. 

Každá obec a mestečko s výnimkou Kysuckého Nového Mesta, Staškova, 

Rudiny a Rudinky, kde výskum nebol úspešný, má v knižke svoju vlastnú 

kapitolu so zameraním na stavebnú kultúru, jej vývoj, hlavné znaky 

a charakteristiky a sociálnu históriu, ktorá ovplyvňovala vznik a ďalší osud 

ľudových stavieb vo Vašej obci a meste. 

Knižka má okolo 500 strán, je v nej 330 strán textu a okolo 2 000 fotografií na 

kvalitnom papieri, čiernobiela. Odbornú stránku textu garantuje PhDr. Jiří 

Langer, CsC., nositeľ ceny UNESCO za ľudovú architektúru, ktorý celý svoj 

život venoval tomuto fenoménu ako aj PhDr. Anna Kiripolská, etnografka 

Národného múzea v Martine, ktoré prevzalo nad dielom patronát. Keďže každá 

obec má nielen textovú kapitolu, ale mnohé aj bohatú obrazovú (napr. Klokočov 

55, Korňa 50, Zákopčie 42, Nová Bystrica a Vychylovka 58, atď. ...). Snažil 

som sa zachytiť nielen stojace skvosty ľudového staviteľstva Vašich obcí 

a mestečiek, ale cenné sú aj snímky stavieb v rozvalinách, lebo poskytli 

mimoriadne cenný materiál o technológii a použitých materiáloch. Sami budete 

prekvapení, čo všetko vo Vašej obci máte a možno to podnieti občanov k lepšej 

starostlivosti o tieto síce nenápadné, ale o to cennejšie pamiatky. Žiaľ, asi  

5 stavieb za tie dva roky, čo som robil výskum už padlo, našťastie som ich stihol 

zdokumentovať. Niektoré stavby sú zachytené pôdorysmi aj inžiniersky. Kniha 

ďalej obsahuje technológie spracovania prírodných materiálov od ľanu po 

železo a fotografie stoviek artefaktov a nástrojov na ich výrobu.  

Všetko bolo nafotené priamo v teréne, v chalupách, v pivniciach, dvoroch 

a povalách Vašich obcí a miest. 

Cena knihy je 40 euro a môžete si ju predplatiť na č. účtu.:  505 177 0315/0900 

v správe pre prijímateľa treba uviesť identifikačné znaky (názov obce, mesta, 

číslo telefónu) alebo telefonicky na  čísle telefónu: 0940 822 656. 

 

                                                     S úctou MUDr. Marec Jozef  a spolupracovníci 


