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TEORETIK KULTÚRY, KRITIK SVOJEJ DOBY – JÁN LAJČIAK 

  

Lucia ŠTEFLOVÁ 

 

 

Doktor filozofie a teológie, Ján Lajčiak, zakladateľ slovenskej orientalistiky 

a všestranný humanitný vedec, ktorý vinou nepriaznivých okolností prežil podstatnú časť 

svojho života na zapadnutej bocianskej fare, je mimoriadnou osobnosťou slovenskej 

kultúrnej histórie.
1
  

 Ján Lajčiak sa narodil 25. júla 1875 v Pribyline, v roľníckej rodine. Elementárne školy 

navštevoval v rodisku a v Liptovskom Hrádku. Navštevoval gymnázium v Banskej Bystrici 

a v Prešove. V roku 1895 úspešne zmaturoval a v Prešove začal študovať na Evanjelickom 

kolégiu teológiu. Tri ročníky absolvoval v rokoch 1895 – 1898 u profesorov Mayera, Hörka, 

Csengeya a Szlávika a štvrtý ročník absolvoval v Nemecku v Erlangene, kde okrem teológie 

študoval aj filozofiu, sanskrit, Zend-Avestu a taliančinu. Po úspešnej kandidátskej skúške 

v Prešove ho v roku 1899 Pavol Zelenka v prešovskom kostole ordinoval za kňaza. Jazykovo 

mimoriadne nadaný absolvent teológie odišiel v roku 1900 na univerzitu do Lipska, kde 

navštevoval prednášky z teológie, filozofie, semitských štúdií, hebrejčiny, asýrčiny, sýrčiny, 

etiópčiny, arabčiny, semitských epigrafík, talmudu, egyptčiny, staroperzštiny, sanskritu, 

čínštiny, staroslovančiny a ruštiny. Po troch semestroch, čo bol neobyčajný výkon, získal 

doktorát zo semitských jazykov a filozofie.
2
    

 Ján Lajčiak
3
 však túžil po ďalšom štúdiu, a tak v roku 1904 odišiel do Paríža, na 

Protestantskú fakultu v Sorbonne, odkiaľ píše: „Práce tu mám dosť. [...] Pred obedom som 

                                                 
1
 PETRÍK, Borislav. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra. Bratislava: Vydavateľstvo Q 111, 1994, s. 17. 

ISBN 80-85401-26-6 (ďalej ako PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s.). 
2
 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 17.  

3
 Zaujímavý pohľad na Jána Lajčiaka priniesla divadelná hra z roku 1942 od Andreja Kostolného Volám vás za 

svedka... Osobnosť Lajčiaka bola stvárnená učencom Bačiakom. Andrej Kostolný v tejto hre priniesol dovtedy 

neznáme informácie o živote Jána Lajčiaka, napríklad,  že počas štúdií v Paríži sa priatelil s Milan 

Rastislavom Štefánikom a udržiaval familiárne styky s rodinou mikulášskeho kožušníka Benka (v hre 

vystupuje ako Lenko). Iným dokladom je kniha Starý ženích a iné rozprávky od Petra Kompiša, v ktorej sa 
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na prednáškach, po obede pracujem v univ. knižnici, večer študujem v knižnici 

protestantského spolku.“
4
 Druhý doktorát získal za prácu Ezechiel. Po návrate z Paríža 

pôsobil ako farár v Kysáči na Dolnej zemi.
5
 Ako uvádza kanonická vizitácia z Liptovskej 

stolice z roku 1913, Ján Lajčiak pôsobil ako farár od roku 1906 v Baňskej Boci (dnes Vyšná 

a Nižná Boca). V kanonickej vizitácii nachádzame viacero sťažností od samotného Lajčiaka, 

napr. na poľnohospodárske pomery v obci, kde sa aj zemiakov urodí iba veľmi málo alebo na 

materiálne pomery v zbore, či na neúmornú snahu vyvíjanú proti poverám a predsudkom 

veriacich.
6
 Napriek všetkým strastiam na Hornej Boci  založil a spravoval potravný spolok. 

Počas jeho pôsobenia boli postavené dve školy a podľa slov pamätníka Petra Abraháma bol 

Ján Lajčiak príjemný a spoločenský človek, ktorý však nekompromisne sankcionoval hriechy 

svojich cirkevníkov. Traduje sa, že v deň výplaty bol schopný zablokovať miestny hostinec, 

aby chlapi neprepili ťažko zarobené peniaze.
7
 Ako tvrdí Štefan Samuel Osuský „opätovne sa 

hlásil na profesúru na bratislavskú teológiu. Zbor profesorov ho aj odporúčal, ale 

akademický výbor, preto, že si meno písal s „kvačkou“, nechcel ho prijať...“.
8
 Jeho 

neúspechy dostať sa do vedeckého prostredia veľkomesta reflektovala Hana Gregorová vo 

svojich Spomienkach slovami: „Bol to človek neobyčajných schopností, ale syn malého, 

zotročeného národa, a keďže sa nechcel poddať maďarskej vláde ani natoľko, aby prečiarkol 

mäkčeň vo svojom mene, nemohol dosiahnuť to postavenie, aké mu právom patrilo. S celou 

svojou učenosťou, s  rozmachom svojho duchovného vzrastu a tvorivosti bol odsúdený žiť na 

malej dedinke [...] Pritom ho cirkevníci nemali radi. Nepotrebovali učenca a filozofa.“
9
  

                                                                                                                                                        
nachádza novela Nepochopený. V nej vystupuje Lajčiak ako doktor Ľudevít Spevák a Boca je Stránica. Peter 

Kompiš tu zachytáva hlbokú depresiu Jána Lajčiaka, nachádzajúceho sa na okraji slovenskej spoločnosti.  
4
 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 18.  

5
 Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1 – 2. (ed.) Pavel Uhorskai. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997, s. 

152. ISBN 80-7140-260-5. 
6
 EOL (Evangélikus Országos Levéltár), fond: IX. Gyűjteményes anyagok,  IX/2. Tematikus gyűjtemények – 

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek  – Liptói egyházmegye 1913, 

Boc(z)abánya/Felsőboca. 
7
 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 20.  

8
 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 20. 

9
 GREGOROVÁ, Hana. Spomienky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 135-136. 
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 Ján Lajčiak sa nikdy neoženil, ale je známe, že prechovával náklonnosť k istej 

Ľudmile Hroboň
10

 zo susednej dediny. O tom, že jej Lajčiak dvoril, svedčia pohľadnice, ktoré 

jej posielal zo štúdií. Na jednej jej oznámil, že získal doktorát. Omnoho zaujímavejšia bola tá, 

na ktorej bola zobrazená laškujúca dvojica a vyzývavý text pod ňou: flirt? Prečo budúci kňaz 

poslal dobre vychovanej slečne z dobrej rodiny z cudziny, menovite z Paríža, známeho 

voľnými mravmi a frivolnosťou, také niečo, vystavené navyše zraku a pozornosti všetkých, 

ktorých rukami taká pohľadnica prešla? Možno aj to prispelo k tomu, že slečna Ľudmila  

nechcela Lajčiaka za muža a predovšetkým jej rodičia za zaťa. Hlavným dôvodom bola však 

chudoba. Jeho i chudoba fary, kde by sa Ľudmila vydajom  mala stať farárkou. A tak 

sympatický tridsaťročný muž ostal bez ženy, vlastne doživotne v nechcenom celibáte. To 

určite vybočovalo z bežných zvyklostí –  napokon aj Lajčiak vo svojej knihe píše o rodine, 

spolužití ženy a muža, o sexualite atď.
11

  

V posledných rokoch sa zaoberal štúdiom či skôr pozorovaním a zaznamenávaním 

cigánskeho jazyka. Známe je, že napísal i cigánsku gramatiku. Zdá sa, že zastával podobný 

názor ako Jozef Holuby, že Cigáni sú egyptského pôvodu a tiež mu mohla byť blízka 

myšlienka, že oni zachovávajú všeličo ústnou tradíciou z doby mojžišovskej a ducha jeho. Čo 

dáva ľudový jazyk slovenský a jeho slovesný obsah pre dávnovek Slovanstva, tomu 

podobného niečo dáva cigánsky jazyka jeho obsah pre chápanie dávnoveku v Oriente. Už 

skôr preložil do slovenčiny Žalmy, vytlačené v Budapešti.
12

 Štúdium cigánskeho jazyka spája 

s myšlienkou preložiť Písmo do tohto starobylého a temer zavrhnutého jazyka.
13

 

                                                 
10

 Ľudmila Hroboň sa nikdy nevydala ako uvádza článok: ĎURIŠKA, Zdenko. Pôvod a príbuzenské vzťahy 

Hroboňovcov. In: Genealogicko-heraldický hlas. Časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri 

Matici slovenskej, roč. V., č. 1, 1995, s. 24. ISSN 1335-0137.  
11

 DAKOV, Kveta. Treba Lajčiaka obhajovať? Dostupné na: http://www.razus.sk/archiv-podujati/zlet-priatelov-

jana-lajciaka/.  
12

 V beletristickej knihe Petra Kompiša nachádzame komentáre k prekladu Knihy Žalmov od Jána Lajčiaka, 

ktoré zakomponoval priamo do dialógu postáv: „Nie žeby bol biedny, ale ľudom ani sám čert nevyhovie. Jedni 

mu vytýkajú, že ubral svojím prekladom Jobovej knihe mnoho na dôstojnosti. Páni farári privykli na starý 

český preklad, nuž, nemôžu prísť Spevákovmu prekladu na chuť. A sú pri tom dosť malicherní. Tak vytýkal 

voľaktorý z nich Spevákovi v „Sione“, že jeho „či“ neznie tak vážne, velebne jako staré biblické „zdali“.“ 

Bližšie: KOMPIŠ, Peter. Starý ženích a iné rozprávky. Košice: Knižnica Slovenského východu, 1926. 122 s. 

Dostupné na internete: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1761/Kompis_Nepochopeny 
13

 KRČMÉRY, Štefan. Dr. Ján Lajčiak, slovenský vedomec. In: Biografické štúdie 31. Martin: Matica 

slovenská, 2005, s. 93. ISBN 80-8902-367-3.  

http://www.razus.sk/archiv-podujati/zlet-priatelov-jana-lajciaka/
http://www.razus.sk/archiv-podujati/zlet-priatelov-jana-lajciaka/
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Po všetkých úderoch života, nepochopený Lajčiak zatrpkol a stal sa čudákom. 

Najväčšiu radosť mu spôsobovala veda, niekoľko rokov koncipoval svoje životné dielo, 

filozoficko-sociologický spis Slovensko a kultúra.
14

 Posledné roky jeho vedeckej práce Ján 

Hamaliar reflektoval roku 1929 v príspevku Zapomenutý slovenský učenec a jeho životná 

i vedecká tragika slovami: „...Ján Lajčiak niekedy ozval sa článkami svojimi a verejne, ale 

podivínstvo nedalo sa mu venovať vedeckej práci. Jeho význačné dielo, za ktoré si ho tak 

vážime a ktoré rozpracoval práve v roku 1914, ale nedokončil, bolo obeťou jeho duševného 

stavu, do jakého upadal, pričom vädol i telesne.“
15

 Za najväčšiu osobnú tragédiu tohto muža 

považuje Hamaliar fakt, že práve v deň, keď bola vyhlásená  Československá republika, Ján 

Lajčiak zomrel na zápal pľúc opustený a sám. Dokonca Slovensko zabudlo jeho odchod 

označiť nekrológom. Na jeho stole ostala vynikajúca, hoci nedokončená práca, ktorá vyšla až 

dva roky po jeho smrti.
16

 Jeho vyše 1 000-zväzkovú knižnicu zdedila Ev. a. v. Teologická 

akadémia.
17

 

 

Ján Lajčiak a jeho dielo Slovensko a kultúra 

 

Dielo Slovensko a kultúra je systematicky vedecky spracované dielo. Autor si ho 

rozdelil na dve základné časti: teoretickú (Princípy kultúrneho života) a praktickú (Formy 

kultúrneho života). Medzi hlasistami sa našli takí, ktorí upozornili na jednotlivé nezdravé 

momenty slovenského života, ale nikto sa nepokúsil tak prísne kritizovať slovenské 

nedostatky.
18

  

                                                 
14

 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 20.  
15

 HAMALIAR, Ján. Zapomenutý slovenský učenec a jeho životná i vedecká tragika. In: Hlasy nášho východu. 

Literárné studie. Praha: Nakladatelství Leopold Mazáč, 1929, s. 274.  
16

 V roku 1920 z rukopisu Jána Lajčiaka vyšlo dielo Slovensko a kultúra, upravené profesorom Osuským. 

Osuského vydanie je podľa Jána Hamaliara nekritické, pretože vydavateľ rukopis opravoval a miestami ho 

nemohol ani dobre prečítať a text zostavoval viac z dohadov. Bližšie: HAMALIAR, Ján. Zapomenutý 

slovenský učenec a jeho životná i vedecká tragika. In: Hlasy nášho východu. Literárné studie. Praha: 

Nakladatelství Leopold Mazáč, 1929, s. 275. 
17

 PETRÍK, B. Úvod. In: Ján Lajčiak. Slovensko a kultúra, s. 21. 
18

 HAMALIAR, Ján. Zapomenutý slovenský učenec a jeho životná i vedecká tragika. In: Hlasy nášho východu. 

Literárné studie. Praha: Nakladatelství Leopold Mazáč, 1929, s. 281.  
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V kapitole Slovenský ľud ako masa veľmi ostro kritizoval alkoholizmus slovami: 

„Veľkou ranou na slovenskom tele je alkoholizmus. To je ten dedičný hriech, pre ktorý Slovák 

bol a je skutočnou hanbou človečenstva. Nič na tomto svete nie je takou prekážkou 

kultúrneho rozvoja Slovenska ako práve alkoholizmus. [...] Keby bola vykázaná presná 

štatistika, koľko ľudí na Slovensku padá za obeť alkoholu, tá štatistika by hovorila strašné 

veci. [...] Nie malý počet je tých, ktorí sa v ochmelenom stave potknú a zabijú alebo v zime 

zaspia a zamrznú.“
19

 Okrem alkoholizmu, mal Lajčiak výhrady aj voči sexuálnemu životu 

Slovákov, biede, odnárodneniu, manželskému životu atď. Čo sa čistoty manželstva týkalo, 

konštatoval rozširovanie sexuálnej voľnosti. Ako prvý faktor, ktorý podporuje rozširovanie 

sexuálnej voľnosti, uvádza Ameriku a s ňou spojené  vysťahovalectvo mladých mužov, ktorí 

ďaleko od domova zabudli na manželskú vernosť a takisto žien, ktoré ostávali samy doma 

a boli vystavené rôznym pokušeniam. Lajčiak v tejto otázke podnikol vlastný výskum, na 

základe ktorého konštatoval, že „ako je nemožné štatistické dáta tohto druhu zostaviť, tak 

z informácií, ktoré som v tomto ohľade zozbierať mohol, zatvárať možno, že takéto poklesky 

sú na Slovensku dosť časté“.
20

 Zo sexuálnej voľnosti ľudu Lajčiak vinil „pánov a židov“. 

Dedinské dievčatá boli podľa neho vystavené „pánom“ (ktorými mohli byť notári, horári, 

židia, dokonca aj učitelia a farári), ktorí pôsobili na ľud demoralizujúco. „Cigánky“ dokonca 

považoval za ľahkú korisť. Sexuálnu voľnosť je podľa neho nutné morálne odsúdiť. Ako 

ukážku uviedol i príklad z konfesionálneho hľadiska, keď tvrdil, že „hrozne smutno stoja 

pomery v Budapešti. Pri slovenskej ev. cirkvi najmenej 25 % novorodených detí je 

nemanželských“.
21

 Lajčiak dokonca neobišiel ani tému pohlavných chorôb, konkrétne 

syfilisu, ktorý vnímal ako skazu ľudu.  

 Za veľmi podnetné považujeme uvažovanie Lajčiaka o feminizme a vzdelávaní žien: 

„Moderný vek priniesol so sebou i takzvané emancipačné hnutie alebo otázku feminizmu. [...] 

Príčinou hnutia feminizmu na Slovensku je sociálne postavenie ženského pohlavia. Ako inde, 

tak i u nás nie každému vzdelanému dievčaťu je dopriate dostať sa do tichého prístavu 

                                                 
19

 LAJČIAK. Ján. Slovensko a kultúra. Bratislava: Vydavateľstvo Q 111, 1994, s. 50. ISBN 80-85401-26-6. 
20

 LAJČIAK. Ján. Slovensko a kultúra. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1957, s. 99 (ďalej ako LAJČIAK. J. 

Slovensko a kultúra, s.). 
21

 LAJČIAK. J. Slovensko a kultúra, s. 101. 
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domácnosti a vôbec možno konštatovať, že počet starých mládencov na Slovensku rastie. 

Prirodzene, z toho nasleduje, že i nevydatých žien pribúda. U ženy povedomie ostať 

slobodnou, najmä keď roky uchodia, účinkuje fatálne. Hlavne v takých rodinách je to hotová 

kalamita, v ktorých dve-tri dcéry ostanú doma sedieť. Takéto okolnosti dali impulz našim 

dievčatám k tomu, aby si existenciu samy zabezpečili. [...] Úloha manželky absorbovaná bola 

domácimi starosťami: rodením a vychovávaním detí, riadením izieb, praním, varením, 

pečením a dosť. Na vzdelávanie zostávalo času dosť málo. Spoločenské styky boli obmedzené 

na olovranty, pri ktorých sa namlelo iba mnoho zbytočných rečí. Kto na Slovensku vystúpi s 

novými, bežnému životu do protivy sa stavajúcimi ideami, musí rátať buďto s 

neporozumením, buďto so silným odporom.“
22

 K takémuto uvažovaniu ho priviedla Hana 

Gregorová, ktorá vydala v roku 1912 debut Ženy a v roku 1929 „kontroverznú“ knihu 

Slovenská žena pri krbe a knihe. Šéfredaktor Národných novín S. H. Vajanský debut Hany 

Gregorovej odmietol. Slovenský denník sa vyjadril veľmi jasne, keď uverejnil kritiky debutu 

a v jednej z nich spochybnil jej literárnu hodnotu.
23

 Lajčiak však konštatoval: „Len s 

úprimnou radosťou môžeme vítať úsilie Hany Gregorovej, že svojím dielom chcela dať životu 

ženy hlbší obsah. Pri takejto šľachetnej snahe autorky Žien neviem pochopiť, prečo jej dielo 

narobilo toľko zlej krvi. Otázku feminizmu rozoberiem v rámci kritiky tohto diela, apelujúc na 

milého čitateľa, aby si Ženy prečítal.“
24

 Hana Gregorová ako prvá nahlas kritizovala 

inteligentnú slovenskú mužskú mládež, ktorá vstupovala do manželstva s búrlivou 

minulosťou. Podľa Lajčiaka by sa mala takáto nerovnováha riešiť od základov a keď mužská 

mládež vyžaduje, aby dievča vstupovalo do manželstva nevinné, mala by takú istú 

požiadavku klásť dievčina na svojho budúceho manžela. Jeho kritický postoj k mužskému 

pohlaviu, ktorého morálne nedostatky boli často prehliadané, pôsobili v jeho dobe 

                                                 
22

 LAJČIAK. Ján. Slovensko a kultúra. Bratislava: Vydavateľstvo Q 111, 1994, s. 80- 81. ISBN 80-85401-26-6. 
23

 Hana Gregorová v roku 1912 exponovala do slovenskej literatúry typ bytostne nešťastnej ženy, ktorej 

nešťastie nevyplývalo z nenaplnenej lásky či nespokojnosti so svojím vzhľadom. Naopak žena vystupujúca vo 

svete Gregorovej je bytostne ubitá nemožnosťou vzdelávať sa, rozvíjať svoj intelektuálny potenciál. Takáto 

nemožnosť pôsobí na hrdinky deprimujúco, a to nielen v prvom pláne, ale hlavne kvôli všeobecnému 

nepochopeniu okolia, ktoré v prózach často ústí až do sarkastického výsmechu. Bližšie: ŠTEFLOVÁ, Lucia. 

Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy). In: Slovenská literatúra : 

revue pre literárnu vedu. Roč. 60, č. 3 (2013), s. 244-252. ISSN 0037-6973. 
24

 LAJČIAK. J. Slovensko a kultúra, s. 112. 
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prinajmenšom osvietene a svedčili o komplexnosti, s akou nazeral aj na tie najbežnejšie 

problémy slovenského ľudu.  

V podkapitole Slovák ako národné indivíduum sa Lajčiak pokúsil charakterizovať 

Slovensko ako národné indivíduum, a to delením Slovákov na päť kategórií:  

1. typ pravého Slováka, 

2. nevyspelé slovenské typy, 

3. rozčesnuté slovenské typy, 

4. slovenskí maďaróni, 

5. pomaďarčení Slováci.  

 

Typ pravého Slováka považoval za najzriedkavejší, reprezentujúci človekom, 

„ktorého všetky duševné ťahy sú číročisto slovenské“.
25

 Tento typ mal predstavovať muž, 

bojujúci za slovenský národ i za cenu väzenia. Mal sa obetovať a byť neoblomným 

bojovníkom za slovenskú ideu. Nevyspelé slovenské typy považoval za najpočetnejšiu 

skupinu. Reprezentovali ju typy, ktoré nemali zrelé politické presvedčenie, a preto sa ľahko 

zlomili. Rozčesnuté slovenské typy pokladal Lajčiak za „zvláštny“ druh Slovákov, ktorých 

„charaktery tieto nie sú niečo normálneho, ale patria do oboru sociálnej psychopatológie“.
26

 

Slovenských maďarónov charakterizoval ako pôvodom a rečou Slovákov, ale dušou a srdcom 

Maďarov. Títo ľudia si boli vedomí svojho pôvodu, ale hanbili sa za neho a aby zatajili svoj 

pôvod naschvál hovorili zle po slovensky, alebo si pomaďarčovali mená a priezviská. Typ 

pomaďarčených Slovákov Lajčiak rozpracoval najpodrobnejšie. Bližšie sa zaoberal 

príčinami, pre ktoré dochádzalo k pomaďarčeniu. Ako prvú príčinu analyzoval odchod 

mladých študentov na školy, kde dochádzalo k tomu, že študent počas štúdií len veľmi málo 

hovoril po slovensky. Avšak sám Lajčiak v tomto bode kritizuje slovenskú radu, dávanú 

často práve rodičmi takéhoto študenta pred cestou do školy, a to, že slovensky sa nemá 

hovoriť a ak, tak len keď ich nikto nebude počuť. Druhú príčinu videl v hospodárskych 

pomeroch, keď aj naozaj zanietení mladí ľudia vymenili presvedčenie za chlieb. Ako veľmi 
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vážnu príčinu reflektoval Lajčiak otázku rodinného života, a teda prípady, keď sa „slovenskí 

inteligentní mládenci poženia s Maďarkami“.
27

 Hoci uznáva, že otázky lásky sú v živote 

jedinca nad všetko, záver svojho uvažovania Lajčiak ukončil výzvou „Pozor na srdce!“ 

a radou „Slováci, berte si Slovenky! Slovenky vydávajte sa za Slovákov!“
28

 

 Taktiež sa venoval nábožensko-cirkevnej otázke. Náboženstvo chápal ako mohutný 

faktor historickej konštantnosti. Podľa Lajčiaka má vplyv aj na tvorenie spoločenských tried. 

Samostatne sa venoval aj sektám, ktoré sú podľa neho náboženskými spoločnosťami, ktoré si 

robia propagandu, „evanjelickej cirkvi vytýkajú nezrovnalosť života s jej učením“.
29

 

V podobnom duchu sa zamýšľal aj nad vedúcimi politickými osobnosťami, ktoré 

popudzovali slovenských katolíkov proti evanjelikom. Tu uviedol stranový citát z Prúdov, 

ktorý vyniesol ústredný klub slovenskej snemovne Národnej strany na valnej porade v 

Turčianskom sv. Martine dňa 28. novembra 1912 ohľadom Slovenských ľudových novín a 

ich redaktorov: „Z príčin, že Slovenské ľudové noviny a ich redaktori páni Ferdiš Juriga a 

Florián Tománek v svojich článkoch od dlhšieho času dôsledne a pravidelne urážlivým a tu i 

tam i surovým spôsobom popudzujú slovenských katolíkov proti slovenským evanjelikom, že 

tieže noviny a ich horemenovaní redaktori z vysávania slovenského katolíckeho ľudu verejne 

a bezpodstatne upodozrievajú slovenských evanjelikov a jednotlivé slovenské, 

konfesionálneho náteru ani nemajúce korporácie, že tým podrývajú doterajšie mierne, 

znášanlivé bratské spolunažívanie slovenských katolíkov so slovenskými evanjelikmi 

a ohrozujú doposiaľ zo žiadnej strany nenapádanú jednotnosť slovenského národa, valná 

porada vyslovuje všetkým členom Slovenskej národnej strany a celému slovenskému národu 

v známosť uvádza, že pre tento smer Slovenské ľudové noviny nepovažuje za časopis stojaci 

v službe slovenského národa...“
30

 

Ján Lajčiak bol filozoficky stúpencom evolucionizmu. Oproti monotypickému 

ponímaniu kultúry, reprezentovanému Vajanským, zastával postoj názorového a ideového 
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polymorfizmu.
31

 Sám tieto názory deklaratívne zastával v prvej kapitole svojej knihy 

Slovensko a kultúra, keď napísal: „Stojím na pevnom základe evolucionizmu. Som za 

evolúciu a nie za revolúciu.“
32

 

Ján Lajčiak patril k osobnostiam svojej doby, ktoré ju prekračovali svojím nadhľadom 

a možno povedať aj svojím „liberalizmom“, pričom sám bol kňazom.
33

 Dielo Slovensko 

a kultúra je medzníkom slovenského sebapoznávania. Jej význam nie je v presnosti 

vypracovania a dopracovanosti jednotlivých kapitol, ale v Lajčiakovom úsilí, programe 

a metóde. A ako píše Ján Hamaliar: „Mladý slovenský dorost mal by v ruke s touto knihou 

poznávať minulosť, ťažkosti, nezdary, boje i chyby, slabiny a nedokonalosti svojej rodnej 

zeme...“
34
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Summary 

Culture theorist  and criticism of contemporary culture in work of Ján Lajčiak  

 

The aim of this paper is to introduce and appreciate  a doctor of philosophy and theology, Ján Lajčiak, founder 

of slovak orientalistic research and comprehensive scientist in humanities, who survived due to unfavorable 

circumstances a substantial part of his life in Bocianska parsonage. Ján Lajčiak was born July 25, 1875 in 

Pribylina, in a peasant family. He attended elementary school in his hometown and Liptovský Hrádok. He 

attended grammar school in Banská Bystrica and Prešov. In 1895 he graduated successfully and began studying 

theology at the Evangelical College in Prešov. Extremely talented in linguistics, he graduate at theology and in 

1900 went to the University of Leipzig. Ján Lajčiak longed for further study, and so in 1904 he moved to Paris, 

the Protestant Faculty of the Sorbonne. After returning from Paris, he worked as a priest in Kysáč. Ján Lajčiak 

worked as a priest in 1906 in Baňská Boca. 
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