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Predvianočné úvahy nad odkazom Čajakovcov... 
 
Vianočný čas je príležitostný čas na úvahy...a práve na dnešné baťkove 
Čajakove narodeniny (150 rokov!) je príležitosť povedať si i niečo i na viac, 
spomeňme si takto virtuálne na tie dávne roky, keď medzi nás z Liptovského 
Jána, rodiska, z malebného a kopcovitého kraja prišiel spisovateľ, učiteľ 
a kantor Ján Čajak st. medzi nás, najprv do vtedajšej Selenče, ktorú mu 
odporučil ujec Karol Medvecký, kde sa oženil a narodil sa mu aj syn a stal sa i 
pokračovateľom rodu Čajakovcov nielen po meči ale aj po úspešnej literárnej 
tvorbe. V roku 1899 prišiel baťko Čajak do Petrovca, tentoraz na pozvanie 
Juraja Mrvu. Po strastiplnej ceste za poznaním usadil sa medzi nami, podúčal 
nás, mentoroval, napomínal, ale sám žil veľmi skromne a jednoducho. Celý 
život sa snažil vrátiť láskavosť a dôveru, ktorú mu naši ľudia preukázali. 
Venoval sa celý Nedeľnej škole, ktorú po odmlčaní obnovil. Svoje znalosti 
vedel pán učiteľ preniesť na svojich žiakov a nezabúdajme, že to boli všetko už 
dospelí synovia sedliakov a remeselníkov ktorí i vďaka  svojmu agilnému 
učiteľovi Ondrejovi Garajovi, predsedovi  petrovského Spevokolu a kňazovi 
Jurajovi Mrvovi, mnoho toho nového užitočného sa tu v Nedeľnej škole naučili. 
Pán učiteľ a neskôr už i  prostredím a i širšie uznávaný spisovateľ Ján Čajak st. 
sa stal rýchle vzorom skromného, agilného a vzorového intelektuála. Musíme 
vedieť, že ako dnes tak aj v tom čase, literatúra a kultúra bola srdcovou 
záležitosťou iba hŕstky našich ľudí, ktorí dobre vedeli, že iba ňou, teda písaným 
umeleckým slovom a vôbec tvorbou sa môžeme presadiť vo svete, čo baťko 
Čajak smerodajne robil, spolupracoval s Maticou srbskou, prekladal, rozvil 
veľkú korešpondenciu s autoritami v Česku, Nórsku, na Slovensku, v kráľovstve 
SHS a živou rečou zachytanou svojim perom popisoval tunajších ľudí a ich 
život.  
Ján Čajak st. žil na začiatku svojho príchodu do Petrovca v prenajatom dome, po 
čase si kúpil skromný domec na začiatku dnešnej ulice Leva Tolstého kde aj 
dožil svoj plnohodnotný život v roku 1944 keď v máji mesiaci tesne pred 
zakončením II. sv. vojny, ktorú tak túžobne očakával. O tom a najmä o stave 
mladých z chýrečnej Braňovej družiny, odporcov fašizmu, na prechádzkach po 
petrovskom kanáli neraz diskutoval a radil, ale sa slobody sa už nedočkal... 
O jeho literárnom diele boli napísané a vydané mnohé monografie, zmapovaná 
je celá jeho literárna pozostalosť, vieme že jeho tvorba nadviazala na kritický 
realizmus na Slovensku a v Európe a vo svete; literárne sa prejavil poviedkami 
na Slovensku, na čo vplývalo aj rodinné zázemie. U nás si dlho hľadal vhodnú 
tému ale spoznať tunajšieho človeka – Dolnozemca nebolo mu ľahko... už aj 
preto že Ján Čajak st. vyrástol a dospel v Liptovskom Jáne, študoval na 



Slovensku a keď prišiel medzi nás bol už  formovaným spisovateľom. Ale  aby 
spoznal  povahové črty Dolnozemca, jeho zvláštnosti a dušu, Čajak podnikal 
tvorivé vychádzky na blízky petrovský kanál, posedenia s ľuďmi na tradičné 
sviatky a takto spoznával dolnozemskú povahu nášho človeka. V jeho diele ho 
prekonal práve syn Ján Čajak ml. Návštevy dediny a kanála boli u neho priam 
sviatkom, prechádzal sa vždy s notesíkom vo vrecku a nikdy nepozabudol so 
zapisovaním námetov, nových slov či írečitých výrazov nášho nárečia... 
Sen Jána Čajaka st. ako autora bolo napísať román z meštiackeho prostredia, čo 
aj urobil vydaním Rodiny Rovesných. No jeho význam si dnes uvedomujeme 
práve i na iných veľmi významných poliach jeho intelektuálnej činnosti... Nebyť 
jeho snáh ako redaktora a šéfredaktora Národnej jednoty, zakladateľa našej 
vydavateľskej činnosti a novinárstva, podporovateľa kníhtlačiarne a gymnázia, 
založenia  literárneho časopisu Náš život a detského časopisu Zornička, dnes by 
sa naša literatúra a kultúra uberali iným smerom. Ktovie či by sme dosiahli to čo 
dnes dosahujeme a na čo sme hrdí...  
S menom spisovateľa, učiteľa, kantora, veľkého priaznivca Slovanov 
a Európanov, Jána Čajaka sa budú  stretať i mladšie i tie generácie čo iba prídu 
do tejto školy a nášho života i neskôr. A ako to raz zdôraznila Košičanka a veľká 
slovenská umelkyňa Jana Bodnárová, treba sa ponárať do minulosti aby sme 
jasnejšie videli cestičku našej budúcnosti!, týmto slovám som i ja uverila 
a verím v to i dnes, v deň baťkových jubilejných narodenín a poďakúvam sa mu 
aj v mene nás všetkých, za jeho nesebeckú výchovno-kultúrnu a literárnu tvorbu 
a duchovnú prácu. Mladé generácie to iste pochopia a najmä tie, ktoré sa stretnú 
s odkazom rodu Čajakovcov, ale aj iných našich významných ľudí minulosti 
a dneška... 


