
Naša história je pred nami.

SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ
(1847 – 1916)

Na začiatku svojej literárnej kariéry, keď hlásal realizmus, chcel  stavať  „konkrétne 
poetické budovy“; na jej konci, keď už len hlásal, hovorí o „chráme literatúry“ – a to 
„náhodou“ práve pri príležitosti svojich  Zobraných diel (1907). Staviteľa jeho for-
mátu veľmi skoro, ba hneď od počiatku začala obmedzovať „konkrétnosť“ nejakých 
„budov“, a tak radšej prešiel k celoživotnému budovaniu ideálneho „chrámu“ sloven-
skej literatúry, v ktorom sa isto považoval prinajmenšom (a istý čas oprávnene) za 
hlavného kazateľa.

Bol to činiteľ všestranný (básnik, prozaik, kritik, publicista, estetik) a tiež praco-
vitý: písal, písal, až sa natrvalo zapísal do dejín slovenskej literatúry a kultúry. Hádam 
najtrvalejšie v tom najpominuteľnejšom – v publicistike, kde výstižne stelesňuje zmes 
kladných a záporných vlastností novinára: pohotovosť i povrchnosť, angažovanosť 
i demagogickosť, ušľachtilý zápal i skrytú či neskrývanú nenávisť. Redaktorom Ná-
rodných novín bol od r. 1878 do smrti a článkov za tú dobu napísal nerátane (tisícky!), 
podpísaných i nepodpísaných. 

Musel mať naozaj odolnú, hurbanovsko-luteránsku „prepevnosť“, že pri toľkej no-
vinárčine sa z neho nestala prázdna karikatúrna bytosť, ale ostal autoritatívnou osob-
nosťou,  čo  ako  protirečivou:  národný martýr,  v  ktorom  sa  stálosť  ušľachtilej 
myšlienky postupne mieša so stareckou zaťatosťou; vlastenec i rasista; sexista („Fuj,  
baba, femina!“), ktorému sa však slovenské ženy skladajú na dar; v politike sa vyznal 
ako málokto, nestal sa však politikom, iba – politickým väzňom (vo väzeniach strávil 
spolu 581 dní).  To posledné však už nebola jeho „vlastnosť“, ale vlastnosť štátnej 
„demokracie“. Stal sa panslávom, finančne podporovaným z nepriateľského Ruska, 
keďže v „modernom“ uhorskom štáte nemohol byť proste Slávom (Slovanom). Dnes 
sa na Slovensku píšu o ňom viaczväzkové pochvalné monografie (I. Kusý), ale nepo-
chybne aj my by sme ho s liberálnou vervou posadili do väzenia (napr. za článok Ži-
dovská otázka na Slovensku). 

Vajanský sa ako umelec (a napokon aj ako človek) až do svojej tridsiatky iba hľa-
dal,  ale  potom nasledovala  literárna  udalosť  za  udalosťou:  prelomová i čitateľsky 
úspešná zbierka Tatry a more (1879), programové Kritické listy v Orle (1880), obno-
venie Slovenských pohľadov (1881) a román Suchá ratolesť (1884), ktorý po Bajzo-
vom Reném (1784) a Kubániho Valgathovi (1872) bol vlastne len tretím slovenským 
románom napísaným podľa všetkých žánrových pravidiel! S jedlom rástla chuť, ale 
s ambíciami talent – nerástol. Podľa J. Škultétyho Vajanský „ako spisovateľ cítil po-
trebu povedať o všetkom svoje slovo“ – a keďže ho nemal kto zahriaknuť (to on za-
hriakoval), aj výdatne hovoril. 

„Neboj sa, mravec, pomôžem ti z kultúrneho labyrintu,“ zhovievavo sa prihovára 
zdesenému mravcovi, ktorý mu vyliezol na kabát (Pol dňa u rieky) – a takto ohromne, 
kultúrne gulliverovsky sa necítil len nad lesným mraveniskom, ale aj nad Turčian-
skym Sv. Martinom, nad Slovenskom, nad... V próze sa rád predvádzal svojím ume-
lectvom, ale nezabudol ani dojať, poučiť či  mravo-poučiť (Zločin a pokánie).  Len 



občas – vlastne stalo sa to len vtedy, keď sa k svojej „veľkosti“ ešte celkom neosmelil 
– sa mu podaril neokázalý text (Koniari), ktorý svojou témou i scenériou akoby pred-
znamenával slovenský naturizmus, najmä F. Švantnera.

A Vajanský básnik? V dejinách literatúry také oceňované  Tatry a more priniesli 
predovšetkým more  dnes  už  nezaujímavých básní.  Veľa  tu  náš  poet  básni  na  ná-
rodno-obranné a národno-burcujúce témy, no neváha pokročiť ani  k národno-útoč-
ným: „Lež prv vlny oceánu / v malú jamku prelejete / nežli dušu odrodilca / splesni-
velú okrejete!“  (báseň  Päsťou). Naozaj, Vajanský básni skôr päsťou ako  piesňou – 
nie, sentimentálny žáner piesne, citového výlevu, ktorý k dokonalosti priviedli naši 
romantici (a po nich Krasko), mu nesedí. Vajanský nie je lyrik, nevie sa oddať a pod-
dať, jeho city sú akési napochytré, nezádumčivé; má sa síce rád, ale priveľmi po-
vrchne na to, aby mohol nad sebou hlboko zažialiť, priveľmi samoľúbo... 

A predsa jeho hlavná „doména“ – povrchnosť, ostane v našej literatúre možno tým 
najlepším zo Svetozára Hurbana. Vtipnosť jeho žartovných, konverzačných básní, ich 
jazyková ľahkosť – áno, práve tam sa uňho učil Jesenský. A tam je Vajanský zbierok 
Spod jarma (1884) a Verše (1890) výrazom ducha doby (podobne ako ním bude Je-
senský na začiatku 20. storočia): nie vysoko-silný romantický „nadcit“, ale drobné, 
malicherné „pod-“ a „pseudocity“, ktoré však vedia o tom, že sú „pseudo“ a ktoré sú 
inteligentným vyjadrením pocitu pseudoživota – zaoberať sa s plnou vážnosťou, a nie 
veselo rezignovane, takýmto „pažitím“, to by bol predsa prejav nevkusu! A potom 
ešte Svetozárove milé básnické invektívy proti počasiu a rozumové hry paradoxu 
a artistné prírodné maľovačky a predsymbolistické náladovky – to bola tá správna ná-
ladová injekcia, ktorou sa nechal zaštepiť Janko Jesenský a voči ktorej dodnes ostala 
imúnna naša vážna, „chrámová“ literárna história. 


