
... ja snáď kliatbu svoju sebou nosím.

KOLOMAN BANŠELL
(1850 – 1887)

Bol to básnik, ktorý spieval „labutie piesne“ takmer odpočiatku: „Zlatoskvúce moje 
ideále, / ktorým žil som dosiaľ neustále, / zbohom, zbohom!“ (Ešte jedna labutia pie-
seň). Mohli by sme sa aj pousmiať nad veršami dvadsaťtriročného básnika ako nad 
nešikovnou, dobovo štylizovanou pózou, keby sme nevedeli, ako rýchlo „zhorel“ a od 
svojich tridsiatich rokov už len dožíval v ústave pre choromyseľných, aby napokon 
ukončil takéto živorenie vlastnou rukou. Nešikovnosť v jeho básňach často naozaj je, 
ale čo sa z nich tak nešikovne derie von, sú jeho skutočné pocity, jeho skutočné pre-
kliatie, ktorému ešte nevedel prísť na meno. 

Bol  sčasti  romantikom,  lebo  v romantickej  poézii  našiel  vyjadrené  mnohé 
z vnútorných rozporov, ktoré ho nejasne znepokojovali. Keby žil vo Francúzsku, asi 
by sa našiel v poézii prekliatych básnikov, svojich rovesníkov...

Učebnicovo ostal zafixovaný v tieni Pavla Országha Hviezdoslava ako jeho druh 
z almanachu  Napred  (1871), kde boli obaja spomedzi jedenástich autorov aj najvý-
raznejšie (kvantitou i kvalitou) zastúpení. Banšellova báseň Len ma ľúb! sa stala zá-
mienkou pre vtedy už značne konzervatívne moralizujúceho J. M. Hurbana na útok 
proti almanachu i celej mladej generácii.

Okrem básní písal aj prózy – v almanachu Napred uverejnil dve (Šuhaj ako z is-
kry, Okýptenec) a knižne novelu  Atalanta (1873), odohrávajúcu sa v renesančnom Ta-
liansku, no mieriacou na aktuálnu politickú situáciu:  „vládybažnosť“ považoval za 
hlavný dôvod svárov v štáte. Aj za Atalantu ho Hurban napadol – nie kvôli politike, 
ale  opäť  kvôli  údajnej  nemravnosti.  Tentoraz  mu  však  Banšell  neostal  nič  dlžen 
a publikoval  ráznu odpoveď. Stihol  napísať aj  niekoľko literárnoteoretických úvah 
(Duch maďarskej revolučnej poezie, Podľa čoho sa má súdiť báseň?) a fejtónov (Na 
parolodi a železnici). 

Po skončení teologických štúdií v Prešove (1871) spočiatku pracoval v Maďarsku 
ako vychovávateľ v odlúčení od priateľov, čo ťažko znášal. Pol roka bol na študijnom 
pobyte vo švajčiarskom Bazileji a odtiaľ odchádza v apríli 1873 do Pešti redigovať 
Slovenské noviny, do ktorých už predtým prispieval. Tam vydržal tiež len pol roka, 
aby sa napokon – po niekoľkých kňazských staniciach – stal farárom v takmer rodnej 
Maškovej. Žiaľ, tiež nie nadlho – už o tri roky sa prejavujú samovražedné pokusy ako 
príznak duševnej choroby, a tak je r. 1880 umiestnený v psychiatrickom ústave v Bu-
dapešti. Po piatich rokoch ho prepúšťajú a už sa len pretĺka v núdzi a osamote. 

Záhadou ostáva, ako sa mu v takomto často nesvojprávnom stave a v ťažkej život-
nej situácii podarilo z celoživotnej tvorby zostaviť a v Skalici vydať jedinú básnickú 
zbierku Túhy mladosti (1886). Okrem tradičného postromantického repertoáru (senti-
mentálno-vlastenecko-ľúbostného) tu nájdeme aj básne, v ktorých sa pokúša  „poroz-
právať všetky žalosti svoje“. 

Hurban bol, zdá sa, posadnutý Banšellom a Záborský Hurbanom. A Banšell? Ten 
mal starosti so svojím srdcom, tou „pelešou démonov“...


