S Pavlom Straussom v strede búrky
V knioèke Lebo si môj Otec Carlo Carretto napísal: Keï rozmý¾am o tom, èo sa deje vo svete a
v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keï uvaujem o sebe ako o malej súèasti sveta a Cirkvi, mám dojem, e
vchádzame do stredu búrky.
Ocitli sme sa teda v strede búrky, na vrchole krízy tejto civilizácie (Koneène!  ako s uspokojením
zvolal Carretto)  a vyznávaèov odkazu Pavla Straussa musí zaujíma, èo jeho dielo hovorí èloveku a svetu
v tejto prelomovej historickej chvíli, ktorú ve¾kí myslitelia ako Vladimír Solovjov, Pierre Teilhard de Chardin
èi ná Jozef Porubèan porovnávali s takými uzlovými momentami evolúcie tejto Zeme, ako bol vznik prvej
ivej bunky alebo zjavenie sa ¾udského vedomia.
Pavol Strauss nás na tento stred búrky a na jej nevyhnutné vyústenie chystal viac ako pred
polstoroèím, a je ve¾mi pouèné a inpiratívne vráti sa k jeho prvým povojnovým prácam, najmä k trilógii
Mozaika nádeje, Ecce homo a Tesná brána. Lebo ak nám pred polstoroèím napriek vetkým tragickým
výstrahám odkazoval: Ete je èas!  toto ete je èas nemôe trva donekoneèna.
Americké udalosti spred tyroch rokov  a ete viac vetko, èo sa od nich odvíja, - presvedèivo ukazujú,
e vetky rieenia krízových situácií, ku ktorým sa mocní tohto sveta uchy¾ujú, rýchlo vedú do slepej ulièky,
aby sa potvrdilo, èo nám pred vstupom do druhej polovice 20. storoèia prorokoval Strauss: Pán Boh
vetky cesty zatarasí a zostane len zvislý smer.  Dejiny sú arénou, po ktorej pobehával èlovek ako zúrivá
skrvavená elma. No Krotite¾ ju vohnal do klietky, odkia¾ je u len jedna otvorená cesta, a tá vedie úzkou
ohnivou bránou do slobody a milosti Boej.
Jediná otvorená cesta  to je Straussovo posolstvo pre dnený svet a dnený vek, ktorý je vekom
dobrovo¾ného i nedobrovo¾ného pokánia, Boích masových súdov. Na vetky strany. Bô¾om zíverené srdcia
a státisíce zuho¾natelých tiel ¾udí, miest a kontinentov lemujú tieto prvé kroky ve¾kej Spravodlivosti.
Keïe ide o kroky ve¾kej Spravodlivosti, a nie  ako sa nám rozhorèeným zdá  ve¾kej a nezaslúenej
Nespravodlivosti, ktorú treba exemplárne potresta, definitívne zlikvidova, vymýti, znièi, lebo veï My
máme na to SILU!  treba sa nám zo sebazáchovných, existenèných dôvodov vráti ku Straussovej
TESNEJ, OHNIVEJ bráne, ktorá vedie do slobody a milosti Boej.
A tá brána hlása, e svet sa nezmení, ak sa nezmení ty sám, ak ty sám neprejde morálnou
PREMENOU. (V kadom èloveku sa má zaèa obnova sveta obnovou jeho vnútra.) Ako hovorí Benedikt
XVI.: Bezpeènos, ktorú potrebujeme ako predpoklad naej slobody a naej dôstojnosti, nemôe prís
v koneèných dôsledkoch z technických kontrolných systémov (ani z naich vojenských arzenálov  J.R.), ale
môe pochádza len z mravnej sily èloveka; tam, kde táto sila chýba alebo je nedostatoèná, moc, ktorú má
èlovek, sa stále viac premieòa na moc nièenia...
Po uplynutí piatich desaroèí Straussovo BUÏ  ALEBO nestrpí viac odklad: Buï zaplaví svet
atómová pohroma, alebo zahrmí nad ním záplava milosti. Svet zahynie alebo v dunení atómových
výbuchov, alebo sa zachráni v OHNI LÁSKY.
Julo Rybák
Musím so zahanbením a ¾útosou prizna, e okrem pamätnej tabule na Múzeu Janka Krá¾a som o naom
mikuláskom rodákovi Pavlovi Straussovi donedávna vedel len e bol lekár a filozof. Ako to v ivote chodí,
náhoda i zvedavos mi vïaka priate¾om priniesli do rúk niektoré Straussove diela. U od prvých slov som
pochopil, e sa stretávam s nevednou osobnosou, výnimoèným esejistom, filozofom, znalcom ivota,
¾udskej due, hlboko veriacim èlovekom. Èasto som si musel jeho vety preèíta i viackrát, nielen pre krátku
pamä, ale hlavne pre porozumenie. Naastie i jeho znalci, i moji priatelia sa mi priznali, zdôverili, e
oni rovnako tie. S takou bohatosou a håbkou mylienok, irokým spektrom tém a vetkých odtieòov
¾udského ivota, h¾adaním a nachádzaním pravdy, koncentrovaným vyjadrovaním som sa ete v ivote
nestretol. Ve¾kos a vános jeho slov prirodzene priniesli zvedavos, kto vlastne bol Pavol Strauss, èi i v
reálnom ivote bol taký vány, ako by sa sa z jeho diela mohlo zda. Aký bol Strauss èlovek, ktorý musel
prekonáva to¾ko ivotných i pracovných akostí? Len náhodou som sa zmienil s nesmelou otázkou o
Straussovi svojmu rotariánskemu priate¾ovi Róbertovi Beèicovi a jeho manelke Márii, Nitranom ijúcim
pod Zoborom v Nitre. Na moje ve¾ké prekvapenie ili a ijú u dávno nielen v susedstve Straussovcov, ale si
na neho ve¾mi dobre, milo a s láskou spomínajú. Mária dokonca s úsmevom reprodukovala jeho vtipnú
radu lekára, keï si ete v detstve nalomila zápästie a pri jeho návteve u jej rodièov na záhrade jej s
úsmevom láskavo poradil, aby si obväz na zápästie namoèila vo vínnom roztoku. Pochopil som u vtedy z
ich slov, e bol nielen ve¾kým znalcom ivota, vzácnym lekárom, ale predovetkým výnimoèným èlovekom.
Pochopil som, e písa o ivote neznamená by len dobrým spisovate¾om, ale by predovetkým vzácnou a
múdrou osobnosou. Neskorie stretnutia s jeho synmi Pavlom a Jozefom i nevestou Zuzkou ma v tomto
názore len upevnili. I napriek svojmu technickému vzdelaniu, racionálnemu manaérskemu pôsobeniu ma
Strauss zaujal tak hlboko, e som zaèal povaova za svoju povinnos pomáha prostredníctvom Spolku
Pavla Straussa dostáva Straussa nielen do intelektuálnej elity a do kôl, ale predovetkým do naich
domácností, do ivota, do naich sàdc. Lebo nás uèí poznáva ivot, naej úlohe v òom, posilòuje nás vo
vôli, v èinoch, viere i láske, uèí nás porozumie samým sebe. I keï, ia¾, u vye desa rokov nie je medzi
nami, sú medzi nami tisíce jeho priate¾ov, pacientov, známych, susedov, spolupracovníkov, literátov,
básnikov, filozofov, oni v sebe majú svoje vlastné poznanie, svoje osobné príhody, jedineèné reflexie
Straussa v sebe samých. Poïme spoloène zaznamena ivé odrazy a spomienky na Straussa v nás, nielen pre
nás ijúcich, ale pre vetkých, ktorí prídu po nás.
Jozef iila

MUDr. Pavol Strauss  primár primátu ¾udskosti ivota
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Milé dámy, milí páni!
Neviem, èi je to odvaha, èi trúfalos; èi je to náhoda, èi nutnos; ale môeme sa zhodnú na tom, e tieto
mylienky, s ktorými sa chcem s vami podeli, sú realitou. Ono nieèo podobné zakusujeme aj s naím
ivotom. A k tejto realite ivota chcú by namierené tieto slová.
Preèo tu, pred týmto publikom a pri tejto príleitosti? Pretoe  a to sú slová P. Straussa - v zásade sa delia
vetci ¾udia na lekárov a nelekárov. Ide o zásadný postoj k ivotu v ivote. Ten, èo myslí pri vetkých
vzahoch k iným primárne na seba  je typ nelekára. A v tomto zmysle je aj ve¾a nelekárov medzi lekármi.
Ïalej by som mohol na túto otázku odpoveda tak, e sa mi nechce veri, e poslanie lekára spoèíva iba
v pomoci predåi si tento ivot o mesiace, roky, èi azda aj desaroèia, a to práve uvedomujúc si èasovo
neporovnate¾ný vývoj tohto vesmíru, ktorý trval pribline 10  20 miliárd rokov, ako aj ¾udstva, ktoré
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jestvuje na tejto zemi u vye 6000 rokov. A tak ivot
kadého z nás z tejto globálnej perspektívy, resp.
jeho predåenie, je tak nepatrné, e nestojí za dejinnú
zmienku. Naopak verím, e poslanie lekára, ktoré je
tak nároèné a vzneené, aj v tejto dobe sa týka
samotného ivota a nie jeho predåenia, dotýka sa
lieèby èloveka v jeho celistvosti a nie iba v jeho
orgánovej èlenitosti.
A tak sú ve¾mi platné a aktuálne slová P.
Straussa: Kedysi bolo lekárstvo umením. Dnes je
umením by lekárom. Medicína a umenie sú
najvzneenejím poèínaním èloveka. Je to vzbura
proti zániku.
Ten zánik biologický, fyzický je nezvratný a keby
medicína bola iba vzburou proti tomuto zániku,
bola by iba ópiom, ktorý svojím chví¾kovým úèinkom
pomôe zabudnú na túto nezvratnos zániku. Je
pre mòa naozaj nepochopite¾né, keï lekár  na
jednej strane - venuje väèinu svojej ivotnej sily,
energie i schopnosti na boj proti ohrozeniu ivota, a na druhej strane  uznáva víazstvo nezvratnosti

tohto zániku. Ba dokonca niektorí sa stávajú jeho
protagonisti, èi u sa jedná o eutanáziu, èi potrat.
My nemôeme by osem hodín lekármi, - píe P.
Strauss - a potom benými obèanmi. Biely plá
nám zrástol s koou. Nedá sa vlastne nikdy vyzliec.
Ba zamalgamoval sa s naím vnútrom. A pretoe je
biely, odráa sa od neho kadá kvrna. Tieto slová si
dovo¾ujem amplifikova v nádeji, e ete neijeme
v dobe, v ktorej by bolo nesluné hovori o slunosti?
Tak ako v literatúre interpunkcia niekedy
zásadne mení zmysel a význam povedaného, èi
napísaného, tak aj v medicíne niekedy dialektická
reciprocita medzi lekárom a ponímaním kategórie
ivota menia zmysel a význam jeho práce a poslania.
Pre literáta znamená i  písa. Pre lekára znamená
i  pomôc i. Lekár musí vdy obstá ako èlovek.
Som bojovník proti ve¾mi generalizovaným
úsudkom a tak, keï chcem vyjadri svoje
presvedèenie, e táto doba je dobou silného
a pomýleného relativizmu, chcem hneï aj doda,
e bez relativizmu nebola iadna doba. Samotný

Requiem za Pavla Straussa Budeme vyvolaní po mene
M. Rúfus
a za nás na CD
Priate¾stvo a úcta k osobe a dielu Pavla Straussa
inpirovala aj liptovského poetu Milana Rúfusa
na napísanie básne Requiem za Pavla Straussa
a za nás. So súhlasom autora ju zhudobnil ¼ubomír
Rai a tvorí súèas jeho rozsiahlej hudobnej
kompozície Requiem. Ide o skladbu pre sólistov,
mieaný zbor, orchester a rockovú skupinu na
pôvodné latinské omové texty a záver tvorí
spomínaná zhudobnená báseò. Jednotlivé latinské
èasti reflektuje básnický text Petra Repku, ktorý
napísal na námet zosnulého Ivana Lauèíka.
Requiem vylo na CD nosièi v produkcii túdia
Lumen Koice. Nahrávka mala svoju koncertnú
premiéru 3. novembra 2004 v Liptovskom Mikulái, 21. apríla 2005 v realizácii Okresného
uèite¾ského spevokolu, orchestra Art collegium
Nicolaus, rockovej skupiny Admirál a sólistov,
pod taktovkou autora kompozície ¼uba Raiho.
Ïalie natudovanie sa uskutoènilo v Banskej
Bystrici 21.4.2005. Requiem premiérovali na
zahajovacom koncerte XXVII. roèníka festivalu
zborového spevu Viliama Figua Bystrého
v Banskej Bystrici v podaní Mieaného zboru
J. Cikkera UMB BB, Mieaného zboru Mlados
UMB BB, Mieaného speváckeho zboru,
komorného orchestra a rockovej skupiny
Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica pod
taktovkou Igora Vlacha. Na jar roku 2006 sa chystá
jeho natudovanie v Budapeti.

Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam ve¾a.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvorite¾a.
A bude Mu chcie kadý predloi
to svoje malé sólo.
To nasnívané, èo len chcelo by,
i to, èo ozaj bolo.
Stvoril som svet vstúpi nám do reèí
Boh - nie tak, aby slúil
naplòovaniu túob èloveèích.
No aby èlovek túil.
Ak pridával som ohòa do rany
nebol som vo vás krutý.
tastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
A rozspieva sa, svetu dokorán,
prihlasno vaa dua,
napomeòte ju ticho, e jej Pán
aj astím vás len skúa.
Dar ivota. Kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vráti.
A ostane mu nie èo nevedel,
ale èo vedel strati.
Zlomené krídla? Práve zlomené
sú ehnávané Bohom.
Budeme vyvolaní po mene.
A bude nás tam mnoho.
Nu otvor, håbka, svoje priestory
pre nový diamant v hrude.
Nie po prvý raz nemý hovorí.
A dlho ete bude.

Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

termín pochádza z lat. relativus = vzaný. Vdy
teda ide o vzanos k ivotu ako takému. Tragédiou
tejto doby je, e to, èo my chápeme pod pojmom
relativizmu, je zamaskovanie reality dneného
èloveka, ktorý má vzah iba k sebe samému, teda k
tomu, èo mu momentálne vyhovuje, na èo má
náladu a èo mu momentálne chutí. Hypertrofia
ega ... Dnes sa ve¾a hovorí o ozdravení naej
spoloènosti a tu je azda na mieste Kristova
pripomienka: Lekár, lieè seba samého.
Slovenská lekárska rodina má medzi sebou
osobnos, v ktorej tá ¾udská podstata sa zliala s tou
odbornou, a pri ktorej sa mohlo poveda: dobrý
lekár a dobrý èlovek. Dobre i a dobre robi.
Osobnos, ktorú by pre jej príkladnú oddanos
slube ivotu nemal prehliadnu nik, kto sa chce
postavi do ozdravujúcej vlny v tejto spoloènosti;
nik, kto pochopil, e najväèím astím nie je nieèím
sa sta, ale nieèím by a tým osta pre seba a pre
iných.
Vladimír osták

Výbor SPMPS sa na svojich stretnutiach priebene zaoberal kreovaním poslania a èinnosti
spolku. Po úspenom popularizaènom sympóziu v dòoch 20. - 22. mája 2004 v Lipanoch
a na decembrovom stretnutí v Koiciach na
Lekárskej fakulte sme sa intenzívne zaoberali, ako èo najlepie dokumentova dielo Pavla
Straussa.
Rodina Pavla Straussa nám pris¾úbila a aj
darovala vzácnu fotodokumentáciu (èas z nej
uverejòujeme v èísle), od èlenov a priaznivcov dostávame písomné svedectvá o ivote
P. Straussa. Pracujeme na realizácii mylienky umiestni ako expozíciu Straussovu izbu
s jeho autentickými reáliami, chceme pokraèova vo vydávaní Listov PS, chystáme kalendárium, pracujeme na bibliografii.
Pre nau prácu sme získali vynikajúceho
a oddaného spolupracovníka Ing. Jozefa iilu, ktorého výbor kooptoval do svojich radov na svojom zasadnutí 27. 7. 2005. Sám sa
podujal dokumentova Straussovu Nitru
a Skalicu.
V súvislosti s P. Straussom sa nám vynárajú súvislosti v jeho dotyku s inými osobnosami, èi je to Milan Rúfus, Mária Medvecká, Janko Silan, Gustáv Valach, rodina
Munková z Ruomberka, páter Bárdo
a mnoho iných. Urèite sa tými vzahmi budeme zaobera a v budúcnosti niektoré z èísiel
PS venujeme týmto konkrétnym vzahom.
Zatia¾ sa vak sústreïujeme na samotného
Pavla Straussa, lebo je tu ete ve¾mi ve¾a
nevypovedaného na verejnosti.
Zároveò sa mi iada pripomenú, e spolok
môe vyvíja svoju èinnos okrem entuziazmu aj vïaka èlenským príspevkom a sponzorským darom. Na zadnej strane uverejòujeme èíslo úètu spolku, kde je potrebné uhradi
èlenské. Jeho výka bola odsúhlasená valným zhromadením pre nových èlenov na rok
500 Sk, právnická osoba 5000 Sk. Udriavací
roèný poplatok je 200 Sk pre fyzickú osobu
a pre právnickú 1000 Sk. tudenti a nepracujúci dôchodcovia platia 50% zo schválených
poplatkov.
Na záver chcem vyjadri úprimné poïakovanie vetkým, ktorí nám nezitne pomáhajú pri
naom spoloènom diele.
¼ubo Rai  tajomník SPMPS
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 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Aj èas podlieha Zákonu

Prichodí mi bilancova. Od zaloenia Spolku
priate¾ov MUDr. Pavla Straussa uplynuli dva roky.
Ohník Pravdy Straussovho diela leal ete stále
zakliaty v zásuvkách. O mnohom sme nevedeli.
Èas akoby sa bol zastavil. A tu náhle sa vynoril na
scéne nový obdivovate¾ Pavla Straussa, Ing. Jozef
iila z Lipt. Mikuláa. Neurobil niè iné, len sa
skontaktoval s obidvoma synmi Dr. Straussa a
pripravil mi cestu k stariemu synovi MUDr.
Pavlovi Straussovi, ktorý býva v Devínskej Novej
Vsi. Bol som dojatý, s akou nesmiernou ochotou
mi ponúkol otcove písomnosti.: Vezmite si
vetko, o èo máte záujem. Do Viedne som priiel po 22 hod. a do druhej rána listoval
písomnosti. V rukách som dral dielo nesmiernej hodnoty - korepondenciu rodiny
Munkovcov, tie konvertitov, krstných rodièov otca Pavla Straussa. Boli tam listy a
písomnosti, ktorými Straussa celá rodina zasýpala. Otec Franz, mama Gizela, v skratke
ju volali mama Gi, novic - jezuita Tomá i malý hudobný génius Jurko.Uvedomoval som
si, e drím v rukách dokumenty, ktoré raz prispejú k blahoreèeniu tejto svätej rodiny.
Tieto dokumenty sú svedectvom o ich hlbokej viere a príkladnom kresanskom ivote,
ktorým sa rodina denno-denne snaila i. Slovenskí Jezuiti, nemáte o ne záujem? Vetci
pred koncom druhej svetovej vojny zahynuli v koncentraènom tábore.
V lete sme vykonali cestu do Nitry: Ing. iila, Dr. Rai a ja. Naa misia bola úspená.
MUDr. Joko Strauss s manelkou nám ochotne poièali vetky rukopisy po otcovi, o
ktoré sme mali záujem. Poskytnú nám k nahliadnutiu i korepondenciu otca, ktorá je tie
rozsiahla, a s¾úbili nám poièa fotografie, filmy a magnetofónové pásky.
Ing. Joovi iilovi vïaèím za stretnutie v Ruomberku v auguste t. r., kde ma
zoznámil s Ing. Ladislavom Lajèiakom, riadite¾om Slovenskej národnej kninice v
Martine, a Ing. Radoslavom Kenderom, tajomníkom Filozofickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ruomberku. Ing. Lajèiak ochotne navrhol, aby sa vetky písomnosti po
MUDr. Pavlovi Straussovi, ak s tým bude rodina súhlasi, sústredili v Slovenskej
národnej kninici v Martine, kde budú odborne spracované. Ing. Kendera zabezpeèí
publikovanie èlánkov o Straussovi. Pátrajúc po kontaktoch s Munkovcami navtívil som
v Zuberci Sestry Sv. Kría. Stretol som sa s príkladnou ochotou, s akou mi sestra
predstavená Viola poskytla vetky písomnosti po pátrovi Bárdoovi, ktorý vydal svedectvo
o ivote Franza Munka a jeho syna Tomáa v koncentraènom tábore a po ich smr.
Sestre Márii ïakujem za láskavé zapoièanie filmov o pátrovi Bárdoovi. Tieto vetky
bohaté dokumenty bude potrebné odborne prezrie a spracova. Èakajú nás mesiace
vzruujúcej práce.
Martin Janèuka
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Cena
MUDr. Pavla Straussa
Váení a milí priatelia,

o ve¾kosti a múdrosti Pavla Straussa
nemusíme dlho hovori, najmä èlenom Spolku
priate¾ov Pavla Straussa. Skôr Vám chceme
da do pozornosti, e Filozofická fakulta
Univerzity Kontantína Filozofa v Nitre,
konkrétne Katedra kulturológie a Kulturologická spoloènos so sídlom v Nitre sa
rozhodli ude¾ova kadý rok ceny významným osobnostiam Slovenska z oblasti kultúry.
Po prvý raz sa ceny odovzdajú 8. novembra
tohto roku v Nitre. Dlho sme nemuseli
uvaova, po kom cenu pomenujeme.
Jednoznaène sme sa rozhodli, e cena ponesie
meno Váho i náho priate¾a MUDr. Pavla
Straussa. Mylienku sme predniesli rodine
Straussovcov, ktorá nau poiadavku
akceptovala a úprimne sa poteila, e taká
dôleitá cena bude pomenovaná po ich
manelovi, otcovi, svokrovi a dedovi, pánovi
doktorovi Straussovi. Komisia pre ude¾ovanie cien Pavla Straussa, ktorej predsedal
prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., sa po dlhom
zvaovaní rozhodla, e prvými laureátmi sa
stanú kardinál Ján Chryzostom Korec
a hereèka Slovenského národného divadla
v Bratislave Emília Vááryová.
Tak ako Vám, milí priatelia, aj nám ide
o to, aby sa zachovalo najmä ¾udské
posolstvo MUDr. Pavla Straussa. Aby sa na
tohto vzácneho èloveka nezabudlo, aby sa
pripomínala jeho ve¾kos, múdros a jeho
nesmierna dobrota. Aj preto vznikla cena
nesúca jeho meno. Budeme ve¾mi radi, keï
prijmete nae pozvanie a na prvé ude¾ovanie
cien Pavla Straussa do Nitry 8. novembra
2005 prídete. Slávnostný akt sa uskutoèní
o 16.00 hod. v Divadla Andreja Bagara.
Zároveò pozývame vetkých priate¾ov
a známych Pavla Straussa. Aj takto vzdáme
hold ve¾kému èlovekovi.
Teíme sa na stretnutie a ostávame
s pozdravom
doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
vedúci Katedry kulturológie UKF
predseda Kulturologickej spoloènosti
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Sympózium o Pavlovi Straussovi

Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

(Gymnázium v Lipanoch 21. máj 2004)
z úryvkov z jeho diel srala rados do ivota,
humor, no aj èasto nepochopite¾né a zloité
úvahy o problémoch èi u nadèasových alebo
problémoch dneného èloveka.
Spomínam si, e na konci sympózia vetci
odchádzali s rozpaèitou otázkou: Preèo ja o
tomto èloveku niè neviem? Naozaj netuím,
preèo ¾udia, ktorí by sa v inom národe stali
obrovskými velièinami sú u nás zabúdaní a
odstrkovaní. No pevne verím, e aj vïaka
nám, tudentom gymnázia, nezapadnú jeho
mylienky prachom zabudnutia.
Mária Koárová,
tudentka septimy, 17 rokov

Niè nie je stratené. Láska vzácnych
duí ku Kristovi a k ¾uïom ije.
V dòoch 20. - 22. mája 2004 mesteèko
Lipany ilo akosi hlbie, vïaka sympóziu o
Pavlovi Straussovi. Pre mòa osobne to bolo
ve¾mi obohacujúce. Ako predstavite¾
mestskej samosprávy vnímam súèasnos ako
ve¾mi uponáh¾anú. Doba nás núti vetko
mera len cez ekonomické ukazovatele, cez
efektívnos. Poèas týchto dní sme predsa len
mali monos nazrie na svet aj z inej strany,
zastavi sa, zamyslie sa nad ivotom a jeho
hodnotami. Ve¾mi ma zaujala Straussova vízia,
ktorú vyslovil ete v èase pred spadnutím
eleznej opony, v ktorej vidí Európu bez
hraníc, Európu zjednotenú. V èase ve¾kého
rozdelenia Európy, v èase konfrontácií a
rozkolísaných istôt (ako to hovorí sám
autor), v èase poznaèenom obrovskými vojnovými ranami, bolesami a nenávisou veri
v zjednotenú Európu mohol len èlovek ve¾mi
ve¾kej viery a ve¾kého srdca.
Ing. Eduard Vokál,
primátor mesta Lipany

Najväèia sila ivota je dôvera.

Tri dni, ktoré sme spoloène preívali
v duchu fluida, zhmotneného v slove Pavla
Straussa, predsa len priniesli svoje ovocie.
Spomínam si na podobný pocit, keï som,
ete ako dospievajúce dievèa, bola astná
pri stretnutí so vzácnymi ¾uïmi, ktorých som
si ve¾mi váila. Boli to osobnosti, z ktorých
sa dala na dlhý èas naèerpa energia, sila,
láska a pokoj a ja som opä vládala radostne
i. Podobný pocit som mala aj pri hodnotení
náho stretnutia s Pavlom Straussom
v Lipanoch.
A ete z jedného mám rados. Som
astná, e som sa mýlila...
V duchu ma toti mátali Straussove slová:
Najväèie zlo ivota je ¾ahostajnos. Denne
sa stretávame na kadom kroku s ¾ahostajnosou. Je ako rakovina v naej spoloènosti.
Totálne sebectvo, ktoré je opakom lásky
dávajúcej, trpezlivej, dobrotivej... Èasto sa
nám zdá, e aj naa mláde je dotknutá touto
chorobou, keï sa nezaujíma o niè iné, len

o svoje vlastné záujmy. Èo na Straussa
povedia nai tudenti? Zaujme ich dielo
èloveka, ktorý sa môjho vnútra u pred pár
rokmi dotkol? Ako zareagujú na tú håbku
a výku a írku premeditovanej ivotnej
múdrosti? A potom som bola dojatá. Keï som
poèula ich reakcie a èítala odozvy.
Som astná, e som sa mýlila. A tie som sa
nieèo nauèila. Je aj mojou úlohou zapa¾ova
tie správne iskry, neda sa znechuti
neúspechom a hlavne donekoneèna
dôverova, aby aj druhí pochopili a prijali
múdros, ktorú vyslovil tento vzácny èlovek:
Najväèia sila ivota je dôvera.
Mgr. Mária Vokálová,
pedagóg na Gymnáziu v Lipanoch
Vyjadrenia naich tudentov sú jasné, veï
posúïte sami:
Kto je ten Pavol Strauss a naèo sem
vlastne príde? On u zomrel? eby to bol
nejaký svätec, o ktorom nám prídu
rozpráva? Takéto a rôzne iné otázky sa
vznáali nad naou kolou ráno v piatok 21.
mája a ako búrkové mraèná vetili, e sa bude
dia nieèo vzruujúce. Ale namiesto prudkých
lejakov a víchric nás zahalila jemná tôòa Ticha.
Nai hostia profesor Július Rybák, dr. ¼ubomír
Rai, dr. Martin Janèuka a dr. Jozef Leèinský
nám nepredstavili revolucionára èi asketického svätca, ale, ako by povedal Milo Urban,
èloveka, ktorý naiel seba, zatvoril sa do
srdca, aby odtia¾ h¾adel na svet. Lene Pavol
Strauss nielen h¾adel, ale si aj vímal, komentoval, radil, a, èo je najvzácnejie, mal rád.
Celá prednáka sa niesla vo filozofických
a duchovných výkach, do ktorých málokto
z nás dovidí. No myslím, e nám to nik nesmie
vyèíta, pretoe svet, v ktorom sme sa narodili
sa vetko pokúa vtesna do logických
zákonov a zabúda na hlbí rozmer jestvovania. Nae zakrpatené obzory nedokáu tak
¾ahko preklenú priepas medzi poznaním
sveta a poznaním tých zopár ¾udí, ktorým
bolo dané zájs ïalej.
Hostia sa pokúsili odovzda nám
posolstvo Pavla Straussa, ktoré je namierené
práve nám, mladým. Vraveli nám o jeho
neprekonate¾nej viere, optimizme. Aj

Aká úbohos, chcie sa vyrovna ostatným.
Náhoda je nutnos, ktorej pozadie nepoznáme. Mnohí ¾udia h¾adajú pravdu celý ivot
a napokon zistia, e pravda bola 20 m od
ich domu v najbliom kostole.
Pravdou tohto sveta je lo. astie nie je
v jeho dosiahnutí, ale v jeho dosahovaní.
Doba potrebuje vzory a vodcov.
Oni sú tu, len je málo poslucháèov, ktorí by
ich boli ochotní poèúva.

Èlovek pre vetkých
Sympózium o Pavlovi Straussovi
zanechalo v kadom zo tudentov lipianskeho
gymnázia iné pocity. Kadý si z tých pár
hodiniek vzal nieèo, èo ho oslovilo.
Samozrejme, nali sa aj takí, ktorí si to tam len
poctivo odsedeli. Ale z ohlasov, ktoré som
medzi úèastníkmi zaèula, sa dá usúdi, e
takých bolo len ve¾mi málo.
Ak u niè iné, aspoò sa èo-to dozvedeli
o slovenskom autorovi, ktorého, bohuia¾,
väèina mladých ¾udí dnes nepozná. To je
koda. No na Slovensku sa akosi stáva
zvykom, e na ozajstné osobnosti sa zabúda.
Myslím, e keby tí ¾udia ili inde, poznal by
ich celý svet. No my si nevieme vái to, èo
máme. Skutoène výnimoèných ¾udí nepoznáme ani my sami, ako ich teda môeme
predstavi cudzím?
No musím sa prizna, e pred sympóziom
som o òom toho ve¾a nevedela ani ja. Zdalo
sa mi, e je to akýsi spisovate¾, ktorý
konvertoval zo idovstva na kresanstvo. Niè
viac sa mi v pamäti pri jeho mene nevybavilo.
Je smutné, e takých ako ja bolo dos. No po
21. máji je nás u viac, ktorí môeme poveda:
Áno, vieme, kto je Pavol Strauss a sme radi,
e sme mali monos ho spozna a zamyslie
nad jeho úasnými mylienkami.
Bolo príjemné, ako sa zrazu v ten piatok
zastavil rýchly kolobeh hodín v kole. Teda
aspoò pre tých v klubovni náho gymnázia.
Veï dnes je vetko akési uponáh¾ané, nik
nemá èas... No obèas sa treba zastavi,
poobzera a skontrolova, èi nestrácame
správny smer. V kole získavame obrovské
mnostvo poznatkov teoretických, tlaèíme
si do hlavy pouèky, vzorce, dátumy
a mnostvo iných vecí. No mali by sme sa
tam nauèi i to, ako i. Naa kola si na túto
praktickú hodinu vybrala skvelú formu a tie
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 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

pedagóga. Kadý z nás sa aspoò na chví¾u
zamyslel nad tým, ako sa sta lepím
èlovekom. I keï niektoré mylienky ostali
nepochopené vo svojej håbke, je monos sa
k nim vráti v knihách P. Straussa. Mono
ich pochopíme, a budeme starí, mono nás
nauèí rozumie im a ivot sám.
Pavol Strauss je autor, ktorý sa ako
èíta, no keï pochopíte nadèasový odkaz,
skrytý medzi riadkami, budete ma krásny
pocit z objavenia nieèoho nového a krásneho.
Dnes chce kadý vetko vysvetlené. Logicky,
do najmeních podrobností, aby sme sa
nemuseli unúva rozmý¾aním. Na mnoho
¾udí dnenej doby sa hodí veta z knihy P.
Straussa: A nevidia, e ich rozumèek je
pokrivený, hoci píu stostranové knihy a knioèky... Akoby sme sa nechceli zamyslie
nad nièím, èo je príli zabalené.
Ja som na sympóziu èítala úryvok zo
Straussovej knihy, aby mali moji spoluiaci
aspoò akú - takú predstavu o tom, èo to vlastne
ten Strauss píe. Musela som si ten text preèíta
nieko¾kokrát, aby som mu aspoò sèasti
porozumela. Nieèomu nerozumiem dodnes.
No som rozhodnutá sa k nim vráti. Je pravda
to, èo tie odznelo na sympóziu: Pavol Strauss
je tvrdý orieok, no stojí za to ho lúska.
Názov jednej z jeho kníh je Èlovek pre
nikoho. Ja by som ho pozmenila. Lebo Pavol
Strauss rozhodne je Èlovek pre vetkých.
Radka Grinèová,
tudentka sexty, 16 rokov

Vedný, èi originál?
Strauss... Pavol Strauss...
Ve¾a nám to asi nehovorí. Do istého májového
dòa to bol pre mòa tie nikto. Mono iba
obyèajný smrte¾ník, ktorý musel urobi
nieèo, o èom by malo cenu rozpráva.
Bol váne obyèajný? Poviete si: Veï na
svete je to¾ko lekárov, hudobníkov, filozofov,
a  èo má by? Ale on bol predsa výnimoèný.
Bol hlavne èlovekom. Takým èlovekom,
ktorému my, kresania môeme ticho závidie.
Bol konvertitom zo idovstva. Kristus
ho oslovil. Raz povedal, e kadým novým
ránom sa treba obraca ku Kristovi... A èo
my, rodení kresania  katolíci? Uvedomujeme si, e keï otvoríme ráno oèi, e prvé
nae mylienky majú patri práve Bohu,
ktorému vïaèíme za to, e sme sa zobudili?
Pre nás je to èasto normálna vec, e ráno
vstaneme a veèer si líhame bez toho, aby sme
Bohu poïakovali za bené samozrejmé
malièkosti, ktoré sme vïaka Nemu mohli
prei.
Svojou tvorbou oslovuje Strauss aj nás,
mladých, aby sme si uvedomovali, e
nesmieme by priemerní, e sa máme stáva
stále lepími a lepími. Za kadou vetou,
odsekom sa treba zastavi a vylúska v sebe
ten orieok, ktorý skrýva v sebe nieèo
originálne a ktorý je aj v dnenej dobe in.
Dovo¾te mi osobné priznanie, e Pavol
Strauss mi otvoril oèi. e musím by
osobnosou, e sa musím snai by
niekým. Nie kópiou iných, ale
plnohodnotným èlovekom, originálom,
ktorý chce by a je sám sebou. Pochopila
som, e Boh musí by v mojom rebríèku

hodnôt na prvom mieste. Veï Boh je taký
ve¾ký a ja taká malá, a predsa ja naòho
èasto zabúdam, hoci on o mòa vdy javí
záujem. Hoci ho ja zapriem, on mòa nikdy.
Je to fér? Pavla Straussa by si malo vzia
za vzor viacej ¾udí. Ja som to urobila. A èo
ty?
Júlia Jendreková,
tudentka, 17 rokov

Kadú prácu, ktorú robí,
rob s láskou
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òom rozprávalo, v citlivých duiach musela
necha stopu. Aspoò sa dozvedeli, e taký
úasný èlovek il na Slovensku, e má stále
svojich priate¾ov, ktorí s láskou a nadením
rozprávajú o òom a íria jeho mylienky.
Bolo to chyt¾avé. Ohník je zapálený. Kto
chce, môe sa pri òom zohria. Mláde sa
rada schádza pri táboráku, ale v dnenej
rôznorodej ponuke zábav bude ve¾mi
nároèné a aké nájs spôsob ako ju
pritiahnu, zauja a udra. A tu mi zase
prichádzajú na um Straussove slová: Ticho
otvára svoje vráta a vpúa vítaných a
neèakaných hostí  mylienky, nápady,
impulzy. (tam tie s. 32)
A naozaj. V tichu sa vynorili aj ïalie
otázky: Ako pomôc mládei v objavovaní
Pavla Straussa? Èo im v tom bráni? Ale
najprv si treba uvedomi:
Èo bráni mladým zaujíma sa o váne veci,
hodnoty, mylienky?
Dnený mladý èlovek skôr dospieva telesne
ako duevne. To je ete normálne, ale
normálne nie je, e zavèasu zaèína i
pohlavným ivotom. To sa stáva brzdou jeho
duevného a duchovného rozvoja. Doba a
celá spoloèenská klíma saujú mladým
zdravý a proporcionálny vývoj. Tu pomôe
len mravná obroda  úloha, ktorá je nad
¾udské sily.
Pavol Strauss je nároèný na èitate¾a a
dnený èlovek chce ma vetko rýchlo, lacno
a bez námahy. V tom je problém jeho prijatia.
Nádej je v tom, e mladý èlovek ete h¾adá a
nie je skostnatelý. To je povzbudzujúci
moment. Strauss im má èo ponúknu. Iná vec
je ako im to poveda, aby si osvojili bohatstvo
jeho myslenia. A tu je na mieste otázka:
Ako mladým pomôc?
Zo skúsenosti viem, e aj aké èítanie
môe pochopi kadý, kto si chce nieèo
odnies. Treba mu vak pomáha.
Najlepia je práca v malej skupinke. Ak môe
mladý èlovek rozpráva uvo¾nene, bez
strachu zo strápnenia, potom je preòho
prenikanie do neznámeho mylienkového
sveta pociované ako dobrodrustvo. Je
ve¾kým umením lektorov, vychovávate¾ov,
èi animátorov prenies svoju lásku na iných.
Dokáeme to? Oplatí sa do toho pusti!
PS: Kadú prácu, ktorú robí, rob s láskou.

Pár slovami sa chcem vráti k nedávnemu
stretnutiu gymnazistov v Lipanoch s dielom
Pavla Straussa. Dostala som sa tam ako hos
a bola som milo prekvapená atmosférou,
ktorou toto posedenie dýchalo. Nieko¾ko
zapálených ¾udí dokázalo vytvori ovzduie
záujmu a zvedavosti svojím obdivom a láskou
k spisovate¾ovi, myslite¾ovi, chirurgovi,
hudobníkovi a najmä ozajstnému èlovekovi
v jednej osobe.
Ja som sa stretla s jeho knihou prvýkrát
vo forme samizdatu v sedemdesiatych
rokoch. Boli to Zákruty bez ciest. V tej dobe
hladu po hodnotnej literatúre jeho knika
vyvolávala rezonancie v mnohých ¾uïoch.
A tak sa stalo, e som v nej vycítila spriaznenú
duu. Bola som nadená. V devädesiatych
rokoch som sa stretla s ïalími jeho dielami.
Je to èítanie pre èloveka, ktorý u nieèo preil,
pretrpel, ktorý pouíva hlavu na premý¾anie
a ktorý vie, e láska bolí.
Keïe som o jeho ivote prakticky ve¾a
nevedela, stretnutie v Lipanoch bolo pre mòa
ve¾kým prínosom. Priatelia Pavla Straussa
nám ve¾mi pútavým spôsobom priblíili jeho
ivot. I premietnutý film dobre zapadol do
programu, spestreného ukákami z jeho diela,
prednesenými tudentmi gymnázia. To vetko
ma vyprovokovalo k tomu, aby som si poloila
nieko¾ko otázok: Aké sily vytvárali èloveka
takéhoto formátu?
Iste to bola v prvom rade viera a
otvorenos Duchu Svätému. Ïalej ivotné
trápenie a rados z jeho premáhania, ¾udská
boles a láska, myslenie, slovo a ticho,
pravdivos slova a ivota, odpúanie a
nádej, ktorá ho viedla k optimizmu  lebo
Pavol Strauss bol optimista: Tie
dvetisícroèné recepty sa zdajú zastaralé, ale
veï len staré víno je vzácne. Alebo: Z
Mgr. Eva Voskárová, stredokolský pedagóg
celosvetového antikresanstva dôjde
(¾udstvo) vïaka podfuku Ducha Svätého
k pôvodnému prameòu
z pôvodných duchovných
zdrojov, vyvierajúcich
z veèných právd (Nádhera neèakaného, s.48).
Uvaoval o ivote, jeho
javoch a hodnotách i o
smrti.
Èo si z tohoto bohatstva odnesú do ivota títo
mladí ¾udia, ktorí stoja ete
len na prahu ivota a ivot
¾udí minulého storoèia sa
im zdá cudzí?
Isté je, e Straussov
týl je im aký. Ale tá
vrúcnos, s akou sa tu o  Slávnostnú sv. omu celebruje arcibiskup Mons. A. Tkáè
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Èlovek pre nikoho
Nenaiel sa ete nikto?
Reflexia jedného kòaza nad knihou P.
Straussa: Èlovek pre nikoho - k desiatemu
výroèiu úmrtia jej autora
Morská f¾aová pota zaslaná Pavlom
Straussom dielom Èlovek pre nikoho nala
svojich adresátov, duevných kozmonautov
a moreplavcov, ktorí uvedomujúc si pirátstvo ivota pevniny, zahajujú misiu, nie úteku z nej, ale jej záchrany. Duc in altum (Zájdi
na hlbinu) zavelil smer Svätý otec Ján Pavol
II. na zaèiatku tohto tretieho tisícroèia svojím
apotolským listom Novo millennio ineunte a táto doba by bola úplne pomýlenou,
keby sa k tejto misii nepridali kòazi, ktorí dria v rukách buzolu nielen svojej orientácie,
ale aj tých, ktorí neraz nevedia ani pláva
v tomto mori. Jedným z tých bdejúcich kòazov chcem by aj ja. Toto nie je hrdos, ale
milos. Hrdos, ktorá ma napåòa, je klenot,
ktorý som zdedil po svojom národnom predkovi, otcovi ducha, nespoznanom, ale blízkom priate¾ovi Pavlovi Straussovi. Dedièstvo, ktoré sa stalo v podobe tej neklamnej
buzoly obrovskou pomocou pre mòa, a cezo
mòa mono aj pre iných. Zrejme nastal èas,
kedy sa stáva mojou povinnosou odovzdáva tento dar dedièstva otcov ïalej; ma odvahu upozorni, e pevnina klamlivej istoty a
kompromisov je iba kráterom sopky, ktorá je
pred výbuchom. A tak v prvom rade to chce
by trúfalým slovom k spolubratom
v sluobnom kòazstve ako kritérium inventúry náho smerovania, ale aj vetkým spolubratom a spolusestrám v krstnom kòazstve
ako ponuka nie jedného z idolov, okolo ktorých táto doba tancuje a klania sa im, ale ako
ponuka ideálu, ktorý nespoèíva v absolútnej
dokonalosti, ale v transparentnej a iarivej
príkladnosti.

Výka letu ivota je závislá
na jeho vzlietnutí
To fascinujúce pri èítaní tejto ako aj ostatných kníh Pavla Straussa, to, èo kadej troku citlivej dui pomôe padnú nie na zadok,
ale na kolená, je úcta a obdiv pred ivotom,
hoci ten sa dá uchopi len za cíp a vdy sa
nám vytrhne a uteèie, aj nahý, ako mladík
pri Kristovom zajatí. Podobne ako v prípade
sv. Augustína (ktorý bol P. Straussovi ve¾mi
blízky a na ktorého spomienku bol aj pokrstený) aj jeho autobiografia v tomto diele je oslavou ivota, a predovetkým Boej milosti,
ktorá v òom pôsobila. A ono je to u kadého
takto, kto pochopí, e ivot nebol preòho, ale
mono on bol na daèo potrebný pre ivot. Èi
vyjadrené slovami evanjelia: kto pochopí, e
iba ten, kto vie strati ivot, ho nájde. U od
poèiatoèných kapitol, kde cez spomienku na
svoje detstvo vyobrazuje dôleitos zaèiatku

ivota, ktorý je ako kruidlo, ktoré sa zapichlo do chvíle a zaèína kruh moností.
S prenikavým nadh¾adom spomína na dôleitos svojho zábalu v matkinej láske a dôstojnos korektnosti otca. Pri týchto spomienkach niet pochýb, e sa jedná o nieèo tak
vzácne a neopakovate¾né, èo podstatne nabilo celé jeho ivotné pole svojím nábojom.
Ako je nesmierne dôleité pre túto dobu operiek pochopi, e zo semien detských myslí
a hier dospievajú svetové objavy, svetové
vojny a svetové umelecké a vedecké ve¾diela. A ko¾ko tých moností zahynie v zárodku!
Pri poh¾ade na hazardnos, s akou sa staviame k budúcnosti prostredníctvom ¾ahostajnosti voèi tomuto poèiatoènému tádiu ivota na vetkých úrovniach, od rodièov cez
masmédiá k Cirkvi a spoloènosti ako takej,
by sa nám po namakeupovaných lícach naich masiek mala skotú¾a slza, aby zmazala
tú masku a ukázala pravú tvár náho národa,
ako na to poukázal predseda parlamentu Pavol Hruovský vo svojom prejave pri 10. výroèí vzniku Slovenskej republiky na parlamentnej pôde. Veï v slze je zmes porajskej
hanby a nádeje vyrieenia a odpustenia,
nádeje milosti a znovunájdeného astia.
Slza je k¾úè ivota, ktorý otvára vstupnú i
výstupnú bránu.
ijeme v dobe smogu, a nielen toho vo
vzdunej atmosfére, a tak sme neschopní postrehnú, e diea vonia dotykom neznáma.
A matka je tieò nevidite¾na. A tak vsadi
vetko alebo skoro vetko na blahobyt sa
vzdialilo geometrickým radom od toho blahoslavení by. Svetu, ktorému chýba kola
umenia ivota, umenia rodièovstva i synovstva, jednoducho umenia èloveèenstva, nechýba ve¾a, aby zostal apokalypticky pokole. Niè sa nemôe strati. Preto je vetko
poznaèené nesmiernou zodpovednosou.
V jednom zo svojich predolých diel Pavol Strauss spomína, e duou kultúry je kultúra due. A nám nezostáva niè iné, ako bez
preháòania kontatova, e ijeme
v nekultúrnej dobe, resp. kultúre smrti (Ján
Pavol II.), ktorá láme mladé púèiky ivota a
háde ich do koa, a z predmetov, ktoré patria
do koa, robí tzv. kultúru. Natrbená je axióma reciprocity natury a kultúry, pretoe o
takomto postoji nesvedèí ani príroda, ani história. Vetko vo svete zaèína by iarivé a
krásne, a keï sa ho dotkne iskra ducha.
Lebo èlovek je so vetkými svojimi danosami len torzo. Bez duchovnej oblasti je fyziologicky fungujúci vrak.
Ako kontrastne teda vyznieva porovnanie ovzduia hodnôt, ktoré sprevádzali rast a
vývoj tohto slovenského velikána,
v porovnaní s tým, ktoré sprevádza dneného slovenského mladého èloveka. Tichý a
vnímavý vesmír literatúry, hudby, umenia
vôbec, oproti hluènej, ale hluchej i hlúpej
galaxii disco-metal hudby, ktorá nie náhodou
nielen svojím názvom pripomína dobu kamennú (ak som neurazil naich predkov). Vo
svete, v ktorom kniha nie je stimul ivota a
brzdou nízkosti, sa treba naozaj obáva, èi
stihneme zatiahnu ruènú brzdu atómovej tartovacej rampy.
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Na svetových olympiádach víazí rozum
svalov a liach a nikomu v hlave neskrsne,
eby sa skôr oplatilo cibri svetovú mláde
v etických disciplínach, v pretekoch mravnej èistoty a v eskamotái rovných, nièím
nezlomených chrbtíc. Vek svalov a zautonómnených sexuálnych liaz musí nevyhnutne zavies do cie¾a masových hrobov a masových vrád.
Mláde, ktorá ije v ulite odosobnenej virtuality a tak vzdialená opravdivej skutoènosti, nepozná ulitu ducha, v ktorej huèí láska
veènou piesòou o kráse. Otázkou zostáva, èi
doba vtláèa tvár èloveku, èi èlovek vtláèa
tvár dobe? Rieenie, ako zvyèajne, je treba
h¾ada niekde uprostred.
Zostanúc ete pri umení je treba prizna, e
moderné umenie síce pochopilo transcendentný význam symboliky, ale namiesto symbolu ako znaku identity  èo je pôvodný
význam tohto pojmu  a poukazu za seba, sa
stáva abstraktným a nepochopite¾ným aj pre
samotného tvorcu. Na druhej strane nás obklopuje tzv. realistické umenie, ktoré je obscénnym a neuvedomuje si, e pravdivé nespoèíva v zmysle plytkého realizmu, ale svojimi tykadlami ako duchovnými radarmi,
ktoré prenikajú vetkými smermi a hlbkovými ponormi vetko, èo je zjavné i tuené.
Takto vetko mono posunú do inej roviny
bytia, kde takzvaná realita nasto¾uje a nadobúda iný zmysel, ba dostane inú úlohu,
keï sa vysunie zo svojej len zmyslovej manifestácie, a nadobúda mocou symbolu vystupòovanie, pregnantnejí tvar, ba stáva sa nieèím novým a trvalejím.

Od premárnených dní je
blízko k premárnenému ivotu
Nám, ¾uïom tejto doby, musí prechádza mráz
po chrbte pri èítaní sebaobvinenia takého
plodného ducha, akým Pavol Strauss bezpochyby bol, v slovách: Ukradol som kus ivota laxnosou, kus monej skutoènosti ¾ahostajnosou, kus lekárskych výbojov lacnou
urálivosou, kus umeleckej realizácie defetizmom, ako výhovorkou lenivosti. Nesplatený ivot na úver. A utápam sa
v nevidite¾ných slzách ¾útosti, zlosti, obavy
a nepriznanej nádeje. Z najväèích bolestí
v ivote je, e sme dos neurobili. e sme
neurobili, èo sme mohli vykona. Niet zbytoèných zdrapov èasu, preto je nuda krádeou. A tak je svet len krvavou karikatúrou
svojich moností. Na druhej strane vystríha
aj pred jalovosou èinnosti pre èinnos, ktorá nám rovnako niè nepomôe. Èo my vyhodnotíme, to zánik prehodnotí. Èo my uchopíme a pochopíme, môe znamena stratu.
V èom máme zá¾ubu, to môe by aj odpad
moností. I prehry môu by víazstvom. I
chorobou sa dá vrás do vyieho ivota.
Veï ivot je len tajná modlitba a chodí sa
doò schodiskom bolestí.
A pracovným po¾om vetkého je tvorèia
samota. Nádherne je Straussom vyobrazená
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diferenciácia medzi opustenosou a samotou. Samotu pripodobòuje tichu, ktoré dodáva hudbe aj slovám správny náboj. Je v nej
naakumulovaná vetka tvorivos, ktorá sa
potom môe prejavi. A malé samoty aj ve¾kých ¾udí sú mono tým najvzácnejím v ich
ivotoch. Toti, len v samote sa tvorí,
v spoloènosti sa len konzumuje. Svet je len
príivníkom ve¾kých bo¾avých samôt. H¾a,
z getsemanskej samoty ije svet do konca
vekov.

Vedie pada na kolená
je základom nepadnú
v ivote
To vetko je akoby pozadím nádherného vyznania èloveka, ktorý sa skoro vo vetkých
etapách svojho ivota cítil ako zbytoèný, ako
èlovek pre nikoho. To bola aj základná melódia
kompozície
víaznej
prehry
s nepriaznivým osudom ivota. Vlastne o to
ide: nezlomi sa a nenecha sa zlomi, nikým
a nièím, a tak sa zlo premení na zlom, ktorý
nás zavedie k prameòu bytia. Silná viera je
v èloveku ako èíra obloha, zave sa môe i
zamraèi. Ale je stálou a urèitou oporou
vetkých edivých a premenlivých chví¾.
Kadá silná viera je súèiastkou chrbtice
oných sedemdesiatich spravodlivých, na ktorých spoèíva svet. Ak svet nezahynie na niè,
zahynie urèite na bezzásadovos.
Ide teda o to, zobra si ten svet na plecia
zatia¾ ako krí a potom vo ve¾konoèných radostných farbách ako nájdenú stratenú oveèku. A tak èíta túto knihu znamená stretnú
sa s priepastne rozèesnutým problémom viny
a hriechu v naich ivotoch. A vina rastie
geometrickým radom u tých, ktorí majú monos, ba povinnos vedomia a svedomia.
Teda, nech je jasno medzi nami, vinu nesú
kresania. Kresanstvo bolo nosite¾om pravdy a vybudovalo kultúru, kým bolo v sebe
jednotné. Poloprávd je mnoho. Pravda je
len jedna. Keï chceli Krista kúskova, zaèali sa sami drobi. A z odmocneného Krista
je k umocnenému diablovi len skok. Kto
môe, je zodpovednejí ne ten, kto by mohol. A preto je to¾ko archy na kresanstve a
na kòazstve. Ide teda o nový druh inkvizície:
inkvizícia ducha, èi duch inkvizície
v modernom vydaní? Gottsfopper (klamári
Boha) je titul pre vetkých náboenských
formalistov kadého odtienku.
Ko¾ko zbytoèných modlitieb raní nebo?
Vetko, èo nie je vtelením Vôle do èasného
slova. Preèo sme len zabudli, e kresanstvo
je udalosou Jeia Krista, ktorá sa rozpína
na vèera, dnes a zajtra? Preèo sme ho premenili na kultové, morálne a vierouèné predpisy? Preèo sme ete nepochopili, e ortodoxia
bez ortopraxe neexistuje? Preèo sme vetko
vsadili na hypertrofiu slova, ktorá premieòa
lex entis na lex mentis?  keï sa uspokojíme
viac s tzv. správnou odpoveïou ako správnym ivotom? Preèo sme svedkami tzv. praktizujúcich neveriacich a tzv. nepraktizujúcich
veriacich? Preèo ete my, vidite¾ní reprezen-

tanti Cirkvi, neraz pristupujeme k èloveku
zhora, ak princípom a zmyslom náho bytia
je kenóza, a to totálna?
Duchovný ivot sa scvrkával. Zave sa z neho
odlomil kus a zahodil sa do zapráených
prieèinkov zabudnutia. O to sa zaslúili aj
plytkí kòazi. ivot si spohodlnili, izby sa
zapåòali vankúikmi a deèkami, kuchyòa sa
pestrila, postele mäkèili, k¾akadlá sa vatovali. Okrem ome nebolo na niè, na niè duchovného èasu. Prestával rozjímavý ivot a
tým duchovnos. Naèo poslunos, keï predstavení boli práve takí! Ani purpur nebol
vdy znamením stáleho obetovania a stálej
ochoty a pripravenosti martýrstva, ale býval iba parádou. Laici  i nekresanskí  sa
líili iba tým, e svoju hrienos nezaha¾ovali.
Je tu vak nádej. Kadý kvet raz odkvitne. A Boh je Pôda, nekoneèná Brázda, ktorú
i kvety zla pohnoja. Láska je nastolená, len
uvo¾ni pre òu odraz. Duch sa vznáa, len
schysta preò pántiky v duiach. Problém
nevyriei nové náboenstvo, denominácia èi
sekta, ale iba stará novos èloveka prýtiaca
z tohto Ducha. Chce to dobrovo¾níkov pre
túto misiu. Chce to rozhodné zastavenie sa
v ivote pre zásadné rozhodnutie. Chce to
prenikavý poh¾ad do najtemnejích útrob
vlastnej due. A chce to liek. Povrchnos
predovetkým v usporadúvaní vlastného
vnútra je matkou kadého zla. Nedomyslie
dajakú vec je chybou, nedomyslie seba je
hriechom, lebo kopiace sa pokraèovanie ivota zahatá výh¾ad po ceste, po ktorej sa
potom u dá len pada.
Tento Straussov ivotný radikalizmus
bolo to jediné, èo udralo radix jeho ivota pri
ivote. V ivote niet alternatív. Vetko sa
konèí alebo na diablovej ibenici, alebo na
Boej  na kríi. A láska a krí sú dva póly
spojené medzi sebou, medzi ktorými sú vetky ostatné hodnoty. By miláèikom Boím je
obyèajne ¾udskou tragédiou.

Pozvanie do domu Pavla
Straussa
To bol bleskový prielom touto knioèkou,
ktorý sa dá azda nekoneène rozvíja a prehlbova, ale to u nechávam na kadého, kto sa
o túto milos nenechá obra. Nechcem na
záver ukrýva zámer týchto riadkov, ktorý
nechce skonèi iba pozvaním k preèítaniu
tohto milého diela, ale, vyjadrené metaforickou formou, by chcel by pozvaním do
domu Pavla Straussa. Básnický obraz, ktorý by chcel poukáza na podnet týchto mylienok, by rozprával o pere namoèenom do
hrdosti zo spolupatriènosti k domu Straussovcov. Realita je vak taká, e tieto slová pochopite¾ne pre túto dobu - píem na poèítaèi, odkia¾ sa tlaèou prenesú na papier. Táto
relatívna nevýhoda, vyluèujúca pouitie spomenutého básnického obrazu, sa vak zároveò stáva aj výhodou. Keï sme toti pred
nejakým èasom mohli rozpráva o tom, èo sa
vpisuje do obehu ivota a do charakteru doby
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pouijúc toto slovesné vyjadrenie, dnes je
na mieste namiesto toho vpisovania poui
vtlaè.
To, èo sa na prvý poh¾ad môe zda iba
ako slovná hraèka, v skutoènosti, pod¾a môjho presvedèenia, vyjadruje hlbokú skutoènos. Na jednej strane chce poukáza na stratu vnímavosti dneného èloveka voèi hodnotám, ktorému u nestaèí iba stretnú pravdu, dobro a krásu, aby sa nimi nechal naplni, ale tak pavlovsky sa nimi musí necha
doslova zrazi, aby spadol z koòa svojej
pomýlenosti a ozdravujúco voèi nej oslepol.
Na druhej strane sa chce poukáza na nevyhnutnos inkarnácie toho, èo sa chce ponúknu, do aktuálnosti kódu doby, v ktorej sa
ije.
Tieto slová si teda nebojácne nárokujú
vtlaèi sa nielen na èistý papier, ale aj na
vetko èisté, èo ete v naom ivote zostalo.
Ale tá hrdos pri tom ostáva, lebo býva a
udriava domácnos tohto domu znamená
slúi pravde. Na príklade Jeia Krista, ktorý
práve preto priiel, aby vydal svedectvo pravde, je zrejmé, e táto sluba je dopredu odsúdená na nevïaènos, pohàdanie a potupu.
Predsa len, iba o tom je ivot. A tak je na
mieste budova takéto domovy, aby oni mohli
prerás do osád, dedín a miest a aby napokon celý svet sa stal domovom v slube h¾adania pravdy. Lebo len pravda je krásna. A
krása pravdivá. A cesta je len jedna jediná.
Vstúpi tam, kde u taký dom jestvuje. Nabra pulz jeho ivota a potom v tomto rytme
sluby pravde stava ïalie takéto domovy.
Slovensko nie je o ne ochudobnené. Sú
tu domovy, ktoré nielen pozývajú, ale aj vyzývajú; ktoré sú schopné vtláèa hodnoty,
ktoré robia ivot ivotom. A jedným z nich je
rozhodne dom Pavla Straussa. Nemôem
prejavi svoje roztrpèené prekvapenie, e aj
po pätnástich rokoch od fiaska doby, ktorá
sa ho snaila umlèa, je tu, na naom trojvrí,
doba fiaska ¾ahostajnosti, ktorú nemono
odklia. Nemôe tu nezaznie otázka
s výèitkou, èi výèitka s otázkou predovetkým do radov vetkých intelektuálov, ako
je moné, e sme do naich kultúrnych, literárnych a duchovných kruhov, na vetkých
moných úrovniach a v rôznych podobách,
ete nenaintalovali túto tlaè, ktorá má èo
poveda?
O èo v nej ide? O slávu zosnulého? Nie.
O zosnulú slávu! Zosnulú slávu ivota, ktorou slovami sv. Ireneja je ivý èlovek. To, na
èo Pavol Strauss predovetkým upozoròoval, bola práve zvrátenos zo ivého na itého èloveka. Ide predsa len aj o toho zosnulého? Chváli nám treba slávnych muov 
vraví Písmo. Dedièstvo otcov, zachovaj nám,
Pane, - modlí sa veriaci ¾ud. Ide teda aj o
hodnotu svetla ivota, ktoré dokáe svieti
v tme hodnotovej orientácie; ide o màtveho,
ktorý je výreènejí ako mnohí iví profesionálni reèníci; ide o umenie ivota, ktorého
profesionalita sa nedá schova do rúka zamestnania, v zmysle slov, ktoré napísal: ¼udia, ktorých najväèím dielom je ich ivot,
zasluhujú si najväèí obdiv (Rekviem za ivých, str.120). Ide teda o Straussov dom, kto-
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rý sa nenaiel pred 2000 rokmi v Betleheme;
ide o dom pre toho, ktorý medzi svojich priiel, - lebo ako jediné stvorenie má schopnos ale aj povinnos h¾ada pravdu, - a
vlastní ho neprijali; nemal kde hlavu skloni.
Ide o dom budovaný nie na piesku, ktorý
prinesie vietor doby, ale na skale, ktorú poloil Kristus, Pán èasu a dejín. Ide o dom, ktorý
nerozde¾uje jedných od druhých, ale vytvára
zo spoloèenstva ¾udí rodinu.
Tlaèím teda túto pozvánku do Straussovho domu na nepokrivené povedomie a èisté
svedomie slovenskej due ako hos i domáci; ako arbavý i chápavý; ako opoválivý i
súci. No z tejto dialektiky ivota som vyèítal
to, èo je aj najhlbím dôvodom tejto mojej
odvahy pozva vás: e som ja, i kadý z nás,
v tomto dome vítaný.

Posledné slová nechávam môjmu uèite¾ovi
slova, ktorý ma spoza katedry u iného sveta
nauèil viac ako ktorýko¾vek uèite¾ spoza tej
drevenej katedry. Sú to slová z uvedenej knihy, ktorým s ve¾kou radosou prepoièiavam
nielen jazyk, ale aj svoj ivotný postoj:
Nechcem, aby na vás zabudli, aby ste vy,
màtvi, boli svetu takí zbytoèní ako mnohí
z nás ivých! Nech tí dnení hrobári zajtrajkov vedia, e ich zloèiny budú hlása vae
veène teplé hroby, ktoré sú pre poèty veènosti uitoènejie ako ich prchavé úspechy
a pankhartské slávy.

Èlovek pre nikoho (Úryvok)

Toto je tragika znehodnotenia tvorivého èloveka v tomto tvorivom veku.
Ale mesiac, hviezdy, vietor a detské oèi i
vrchy sú tie isté, aké boli. Aj Boh je ten, aký
bol. Veène staré je silou veène nového.
Niè sa nestráca, vetko tu ostáva. Kameò
mudrcov je v naej hrudi, v jej prahorných
vrstvách. A Boh si uvedomuje i tých, ktorí sa
nechcú stále osviedèa.
Svet je ve¾ká nemocnica. A prijímacia a
prepúacia kancelária má èoraz viac práce.
Èlovek je alebo pred chorobou, alebo je
chorý, alebo je po chorobe. A Peter ¾úbil
chorého èloveka. Chorý èlovek je taký blízky,
prístupný a teplý. Choroba je najväèím dobrodením ¾udstva, ve¾kou mravnou lúèavkou,
elixírom dobroty. Keïe jestvovala choroba,
nevedel Peter pochopi, e ¾udia vedeli by
aj zlí, malicherní, besní.
Peter nikdy nepripustil, e sa stretá
v nemocnici iba s úlisnou, potmehúdskou a
len naèas skrotenou dravou a bezoèivou elmou.
Nevedel, èi si viac ceni utrpenie, èi trpiacich. Ctil si oboje, seba kládol za vetkých a za
vetko. Obdivoval starého idiota, koprofága,

(Pozn.: Kurzivkou sú oznaèené citáty tejto
knihy)
Vladimír osták
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Dve filozofické autobiografie
Nedávno vylo v slovenèine v preklade Jána
Komorovského a s jeho doslovom monumentálne dielo Nikolaja Alexandrovièa Berïajeva
Sebapoznanie. Pokus o filozofickú autobiografiu (Agora, 2005).
Vraciam sa k májovému zoitu Zápisníka
spred desiatich rokov (1995), ktorý ma sprevádzal, keï som si z Bratislavy niesol a vo vlaku
èítal v origináli Berïajevovo Samopoznanije. 
Len èo som v úvode preèítal slová, e mnohí
povaujú Samopoznanije za najvzletnejiu,
najzanietenejiu knihu Berïajeva, hneï som
si pomyslel na Straussovho Èloveka pre nikoho. (Obaja písali svoje autobiografie pribline v tom istom veku - okolo 60-ky.)
Je tu presne pomenovaný áner Straussovej kniky: filozofická autobiografia.  Tento
áner diktuje jej vlastnosti: Zachovávanie logiky unikátneho ánru filozofickej autobiografie
 vedie k tomu, e je v Sebapoznaní oslabený
práve autobiografický (a vôbec memoárový)
prvok.Udalosti vonkajieho ivota, èi u svojho alebo spoloèenského, majú pre Berïajeva
hodnotu a význam iba v spojitosti s ich duchovným obsahom.
Tento áner urèil autor v úvode diela sám:
Ak to aj bude autobiografia, bude to filozofická autobiografia, história ducha a sebauvedomovania.  V èom je hodnota takéhoto filozofického poznania a aktu sebauvedomovania?
Hodnota tohto aktu je podmienená tým, nako¾ko prevyuje dobu, nako¾ko preniká do existenciálneho èasu, t.j. do veènosti. Víazstvo nad
smrtonosným èasom bolo vdy základným motívom môjho ivota.
S Berïajevom som presvedèený, e skrze
sebapoznanie mono dôjs k takým hlbinám poznania sveta vôbec, aké sa nám inou cestou
zahliadnu nepodarí. Pri poznávaní samého
seba sa èlovek oboznamuje s tajomstvami, ktoré ostávajú skryté pri poznávaní iných ¾udí.
Svet, celý svetový a historický proces, vetky
udalosti mojej doby som preil ako súèas
môjho mikrokozmu, ako moju duchovnú cestu.
V mystickej håbke vetko, èo sa stalo so svetom,
stalo sa aj so mnou.
Vetko povedané by mohol o svojom Èlovekovi pre nikoho zopakova aj Pavol Strauss.

Julo Rybák

Peter il v storoèí ve¾kých moností, ve¾kých objavov, ve¾kých vodcov a ve¾kých
zloèinov.
Bol lekárom, ale túil by filozofom, cítil
sa kòazom, ale chcel len ve¾mi a èisto milova. Mal ve¾mi vyvinutý zmysel pre vetko
bo¾avé na tele i v skrytosti, bol rodeným lekárom. Mal hrejivé oèi, ktorými sa dalo vidie
a na dno jeho otvoreného srdca, a hlas a
ruky mal mäkké a hladiace ako jemná obväzová vata.
Miloval hudbu samoty, Debussyho prechody do transcendentna a snové výlety
ducha. Vetko praktické a nejemné ho mrazilo
ako studený veche po chrbte.
Vedel mnoho o ¾uïoch, o ich dejinách a
kultúrach, ale najlepie vedel to, e sa narodil
prineskoro alebo privèas.
Vedel, e tvorivý osud básnika sa odohráva v napísaní básne medzi dvoma výstrelmi z kanóna, prièom nie je isté, èi sa doije
tretieho. Ak by ho tretí výstrel trafil, zostane
iba ceruzka v zakrvavenej tráve a obhorený
skrútený papierik s ako èitate¾ným písmom.

plnoprávneho to obèana, obdivoval bezstarostnos a chu do ivota a do rania oípaných  staval sa sám v sebe do kúta pred nimi.
Cítil sa zbytoèným nie preto, e to bolo
úradne kodifikované, ale preto, e do tohto
vnútorného postoja vrástol doterajím vnútorným vývojom.
Bol vnútorne ¾ahký, vo¾ný a ve¾mi pohyblivý. Poznal mystériá lyrických a maliarskych opojení z opojenia iných, veène opojených.. Poznal saltá mnohonásobne poprelamovaných metafor a ich slastí. Vedel vo svojej izbietke padnú na kolená pred hviezdnou
oblohou po surových invektívach kolegov a
neby iným  len veèným ïakovaním.
Bol astný, e smel slúi, e ho budili
v noci. Videl v tom malé ospravedlnenie svojho bytia  ale nedostatoèné. Vedel, e vetko
je skúka. Zdalo sa mu, e ustaviène prepadá.
Najradej by sa bol ustaviène ospravedlòoval, e vôbec jestvuje (...)
Drunos citu a úplná otvorenos voèi
kadému a odovzdanos boli základným postojom, povinnosou, nie zásluhou. To bola
norma, o ktorej sa nesmelo hovori.
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Pavol Strauss

Trosky spomienok
A prídu pre kadého èasy, keï si uvedomí, e pozostáva zväèa len z minulosti. A
prídu mladí a mladí, èo si myslia, e sa
v spomienkach nás obstaroných zachová
predolá doba, je tvár a tvar v pokusoch o
oivenie zalých èias cez postavy.
Èlenenie naej spoloènosti chce, aby sa
evokovalo prelé. Nie ako kult màtvych, ale
ako náväznos súèasnosti na skoro stratenú
súèasnos minulých generácií. Ide o ¾udí
ducha, o básnikov a myslite¾ov, o tvorcov
výrazu minulosti, o ivých aktérov slovenskej duchovnosti.
Mám skúsi vyvola si postavy okolo
Katolíckej moderny. Trpíme ako aj v minulosti
na to, e vetko a vetkých chceme ma zakatulkovaných. Nikdy to nebolo vedomé
zdruenie. Boli to básnici orientovaní katolícky, mnohí z nich boli kòazi, mnohí neboli kòazmi, mnohí boli ideove tie do toho zaradení,
mnohí písali prózu filozoficky orientovanú
na myslite¾ov v zahranièí: Maritain, Guiton,
Rahner, Schmaus, Guardini, Lippert, Newmann.
Kto a kde sa prvý raz pouila definícia
Katolíckej moderny. Nie je vylúèené, e kto a
kedy pouil túto charakteristiku ako hanlivý
atribút menejcennej poézie. Ale je to tu a
manipuluje sa s tým.
Ale sú to neodmyslite¾né osobnosti poézie, kritiky a filozofického razenia, ktoré pub-

likovali v Obrode, Verbume, v Novej práci,
Smere. Boli to Dilong, Karol Strmeò, Beniak,
Janko Silan, princ, Veigl, arnov. Lene do
tejto duchovnej rodiny patria predovetkým
ve¾ké osobnosti Hanusa, iniciátora Verbumu, spolu s Jokom Kútnikom-málovom,
systematickí myslitelia a britké rozumy.
Zo starích som sa neraz stretol s Mikuláom princom, manelkiným bratrancom.
No jeho básnické pero vyrástlo viac v cudzine. S Dilongom sme sa stretli v Karlovej Vsi
pri oberaní èerení na susedných stromoch.
Beniaka som navtevoval vdy po návteve
priate¾a Jozef Felixa. Bývali blízko seba.
S arnovom sme spolu sedeli na lekárskom
zjazde v Pieanoch. Bolo to tri dni pred jeho
únosom. Ete ma zdriaval, aby som nediskutoval proti brnenskému docentovi.
Bohuia¾, ete sme sa nestretli s Karolom
Strmeòom. V poslednej dobe som mu poslal
knihu a on reagoval vzácnym listom a poslal
mi dve zo svojich kníh. V jednej bolo venovanie priate¾ovi Janka Silana. Jeho vere a
preklady ma ohúrili silou analyticky vystupòovaného slova. Je to jeden z vrcholov slovenskej poetickej sugestívnosti.
A tu sme u u Janka Silana. Jeho priate¾stvo s mikuláskym chirurgom Dr. Murínom
preskoèilo i na mòa. Jedného dòa vtrielili ku
mne Janko Silan a Joko Kútnik a priate¾stvo
bolo speèatené. Z letného tábora, ktorý organizovala ako vedúca SKM manelka, u bola
stará známos. Tak dolo a k spolupráci
s revuou Verbum. Tam u vydali tenkú knihu
s dlhým nadpisom: Vetko je rovnako blízke i
ïaleké. Priate¾ské stretania boli vdy èastej-

Za Jankom Silanom
Pri pohrebe otca Janka Silana, jedného
z tých chudobných, povedal Joo Kútnik:
Chvála otcovi, ktorý dal Cirkvi kòaza a národu básnika. Dal. Ozajstného národného barda. Èo il, èo preíval, vlial do básní. Komentoval ustaviène seba i víziu blízkeho i ïalekého sveta. Niè ho nenechalo chladným, èo sa
týkalo osudov slovenských, ale i svetových.
No, básnik nepotrebuje oèi, aby videl.
Nevidite¾ným poh¾adom blúdil, aby z osídiel
nièoty vylúskal jemné korienky vetkého diania, vidite¾ného a aby citlivým prstokladom
opakoval aspoò úlomky neèujných melódií
skutoèna. Múdrosou slepca uèil ¾udí vidie.
H¾a, v divnej mysli
divnejí jas,
jas nezávislý
na arche èias.
Kadý duchovný fenomén, a tobô existencia a ivot básnika, majú dve tváre, a to
dovnútra a zvnútra. Poézia a hudba sa rodia
v ríi ticha, v ríi nièoho, v ríi duevnej intimity, do ktorej sa premietol vonkají ivot,
vidite¾né a vnímate¾né dianie. I exkurzy ¾udí
do oblasti pragmatického konzumovania ivotných daností, medzi¾udských a medzinárodných vzahov. I básnik ako kadý èlovek
je ponorený d interferencie vidite¾ných a nevidite¾ných iarení, vplyvov ¾udských a spoloèenských, a prírodných úkazov. Ale kým to
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ie. Pri mojich cestách do Liptova boli vdy
dve hlavné zastávky: na Sliaèi u Joa Kútnika,
predtým v Sv. Michale. A u Janka Silana v diari
a potom len vo Vaci.
Poznal nás vdy po hlase, lebo ten zrak
postupne slabol. Ale heroicky to znáal. Ale
aj vetko iné, tie ivotné okolnosti. Tie návtevy provokatérov civilných i tajných. Bol
nekompromisný vo svojich postojoch a netajil sa svojou láskou k Slovensku i k jeho
politickej minulosti. V rámci svojej korepondencie raz napísal list ministrovi Válkovi. A to
mi raz rozprával, e tam bol jemu vlastný bon
mot. Pán minister, ja nemám maslo na hlave.
Ja si ho kupujem.
Pri jednej z jeho návtev sme sa rozhodli,
e preloíme Lippertovu knihu: Èlovek Jób
hovorí s Bohom. A rozhodli sme sa pre tri
fázy. Prvá fáza: odnemèi. Druhá fáza: poslovenèi. A tretia fáza: politeráèti.
Janko Silan mal mnohých priate¾ov, neèudo pri jeho ¾udskom arme. Nielen tých
èudných pokuite¾ov, ale aj obdivovate¾ov a
literárnych druhov, najmä Karola Strmeòa a
Vala Beniaka. Z najbliích mu bol Dr. Hanus
a Joo Kútnik. Keï sa blíili, trochu iluminovaní, bolo zïaleka poèu tých dvoch krakélerov.
Ale nechcem s tým otá¾a. Urobil som si
z Janka Silana pastelovými farbami urobený
malý portrét. Sem ho vloím. Nech mi to vetko oije. On bol osobná personifikácia poézie, nená osobnos a ochablý zrak upretý do
nedozierna.

Áno, sebe i iným. Veï nakoniec kadý je
sám sebe, ale aj iným neznámy. Èlovek je
zvlátny fenomén. Výkrik z ríe ticha a neznáma, uprostred vravy sveta, hlas, volajúci
na púti.
Keï ako kvet sa kloním k zemi
a zamyslený, zamyslený,
aby som takto poklonil sa nebesiam.
Tak smutno je mi!
A jak som sám!

po väèine steèie ako voda na zamastenom
odeve, vniká to do vnútra básnika a pretvára
sa na hodnoty vo valute jeho tvorivosti,
schopnosti transponova vetko preité vo
vyhni jeho vdy roztaveného srdca, pre oblas dobra a krásy. A tak kadá pravá poézia
je odliatkom vnútra svojho tvorcu. Odliatkom v tom zmysle, e vonkajie dianie, vonkají svet, precedený tvorivým, svojským
vnútrom, vyvstane vo vynovenej ivej a itej
podobe.
Kadá ¾udská, a tobô básnikova osobnos má presah nad seba. S tým súvisí aura
kolo kadej básnickej osobnosti a jej menia
èi väèia sugestívnos. Silan vychádza zo
seba:
Ja dýcham tajomstvami.
Mám najslastnejie poslanie.
Neznámy.

Silan bol jeden z mnohých a jeden za mohých. Jeho poetický svet a poézia jeho sveta
sa podobá anonymite potôèka liptovského,
zväèa v skrytosti teèúceho, potôèka, ktorý
preskoèí kadú skalku, obmýva nepravidelnos brehov, miestami sa povylieva do nízkej
trávy, ohlodáva korienky kríèkov a stromov,
nièomu sa nevyhne. Je samozrejmou súèasou ivého dòa, uèupený pod veobjímajúcou oblohou. A teèie, lebo nemôe netiec.
Má jednoduchos prírodného úkazu a múdros skúseného èloveka a srdce èistého dieaa. Preto aj môe poveda:
Mám za¾úbenie v detských hrách
a riekankách,
aspoò sú jasné,
jak moje básne.
Neupísal si svoj um ekvilibristike slov a
v toku svojej poézie nepreinaèil sa v sterilného artistu, ale ostal verný kadodennej
spevnosti slovenèiny, jej v¾údnemu plynu-
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dúcnosti, s jeho minulým utrpením, s jeho
rozmachom a v jeho nádeji. Vetko v òom bolo
zharmonizované a vyvieralo z plnosti jeho
milujúceho srdca.
Kto trpí, zanecháva stopy.
Jeiu, rád i v nás ich má?
Kto nemiluje, nepochopí:
Je Veronikou národ ná.

tiu, pri vetkej podprahovej múdrosti.
Kto miluje, u ani nerepce.
Je ivot samá harmónia? Nie. Aj osuhe¾
sa stelie pred oèi. Aj kameò vo vode je obèas
kameòom úrazu. Veï ani potok neteèie len
predpísaným smerom. I èelo obèas narazí na
ostrie. Ná ivot ïaleko je od pravdy a krásy.
Sami sa od nich dríme na ditanc. A preto ani
duch básnika nenaèiera vdy splna. Okiera
si neraz kolená svojho h¾adania o mátoné
tiene neúplností.
Zrovnávanie duchov sa v tejto záhrade
èudesna nedá aplikova. V tejto oblasti je tá
rôznorodos, zvlátnos a sila prieniku podstatná. Ako v prírode je aj tu vetko obdivuhodné.
Kadá skutoèná poézia prichádza
z ve¾kého ticha. Ale rôznym spôsobom sa
lámu a interferujú vlny duchovnej sily. Tá
istá v kadom ináè. Silan to skromne vyjadril
a hanblivo, nám vlastne iba ticho staèí.
Zrejmá je krehkos duevných poryvov
v poézii, ktorá si to meno zasluhuje. Zaèína
sa ve¾kou hanblivosou vnútra, ale veï poézia je demaskovanie vnútra a v jej homogenite sú obsiahnuté drsnos vonkajích podnetov, ivotných podnetov, a ich mimózovitý
poprelamovaný odtlaèok do krajiny snov a
vidín, neurèitý ako obraz na zakabonenom
zrkadle. No neraz ho rozfúka výkrik uboleného vnútra. A tento básnik  kòaz ho nezahrdúsi v sebe:
Chápete zákon tejto zeme,
e vzájomne sa kriujeme
a Kristus kolembá sa medzi lotrami?
Ten Janka Silanov fragilný organizmus
ale bol schránkou muného èloveka, charakterného a zásadového. Zubami-nechtami sa
dral svojho presvedèenia duchovného, postoja nekompromisného vyznávaèa, ktorého
nik a niè nezviklalo. Bol vdy blízky Bohu,
Cirkvi a jej obdivovanej hlave. Nelamentoval,
kontatoval a vyznával. Neskrýval svoje
vnútro, ale vytasil sa jasným slovom:
Nás bitka neprekvapí.
Nám silu pravda dáva.
To nie sú iadni chlapi,
èo vzdávajú sa práva.
Áno, bol básnický komentátor naej viery. ivé svedomie slovenského èloveka. Tvorca itých meditácií, ako zdanlivé chví¾kové
extempore. Na jednej strane majster sonetu,
za chví¾u vtipný rozprávaè. Jeho ve¾kou neodmyslite¾nou láskou bolo slovo, slovenské
slovo, a v neodmyslite¾nej miere slovenský
èlovek, pars pro toto národa. il v òom a il
s ním, s jeho osudom v kadej minulosti i bu-

Tento stále mladistvý a vehementný èlovek sa ve¾mi nestaral o stále závanejiu chorobu srdca. Mal ho stále vychystané do boja,
v tvrdom munom postoji bojovníka ducha,
schystaného stále i a kadú chví¾u zomrie.
Hrdo. Postojaèky. A vdy v póze rozletu. A
vdy v objatí nehy, túby a perspektívy, nie
tak pre seba, ale pre národ. A vyznáva pokorne:
Dá sa to stúpa bez slobody.
Ó, láska, nebuï bez krídel.
Na staré schody
padajú bozky chodidiel.
U kadého tvorivého èloveka je èas diela vidite¾ná, èas nevidite¾ná a èas moná.
Z toho vidite¾ného úseku Silanovho diela je
tudentská zbierka básní Kuvici, odmenená
tátnou cenou za prvej republiky, 1936, Rebrík do neba, 1939, Slávme to spoloène, 1941,
Piesne z Javoriny, 1943, Kým nebudeme doma,
1943, Piesne zo diaru, 1947, Úbohá dua na
zemi, 1948, Sám s Vami, 1967, Oslnenie, 1969.
Potom mu vyli pre priate¾ov vkusné zbieroèky Triptych, Tri návtevy, Dve bolesti jedna rados a Tri balady. Mal pripravenú zbierku z tej dlhej interrupcie Katolícke piesne
z Vaca.
Èo vak nie je vidite¾né, je to ve¾ké a
vzácne dianie vo vnútornom svete básnika.
To, èo nerealizoval, je mono tak ve¾ké, e na
to nestaèí ani básnická reè, ak, tak len náznakove. Krásna zmes havého a nepreniknute¾ného, èo drieme nevzkriesené v hviezdnych
priestoroch duí a nad nimi.
A toto vetko sa v srdci tohoto múdro
milujúceho muného èloveka postretalo, a
nieèo z toho sa aj slovom stalo. Vetkému sa
prizeral, so vetkým il, spojený s vidom budúcna i do minulosti:
Poh¾ad túba sviea,
splnená túba predkov.
Nebol on sebec s tvárou odvrátenou, ale
kòaz a pevec havej due, èo chcel len dobro
a astie èloveka i národa. Áno, vetko zacielené v koneènej perspektíve na väèiu slávu Boiu, a záchranu svoju v akej telesnej
biede videl len v premietnutí svojho bytia do
výkupného utrpenia Kristovho. il stále ako
pred posledným rozhodnutím:
Ó labutia, ó clivá pieseò,
u zneje? Ale nie pre mòa.
Mám toti na návteve tieseò,
bohyòu psledného videnia.
Bol tichý, skromný hrdina. il tridsa rokov vo vaeckom zákutí. Kto vie, èo znamená
nemôc vykrièa, èoho je srdce plné. Ale nelamentoval, znáal archu samoty a kultúrnej
vydedenosti mune; nebojácne stál za svojím duchovným, národným a mravným ideálom vnútornej slobody a viery. Nie nadarmo
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zanôtil do budúcnosti pre mladých:
To vlastne moje srdce nie je,
le srdce vetkých Slovákov.
+ + +
Pre mòa bol najrýdzejí reprezentant tzv.
katolíckej moderny. Sám tento názov nepovaoval za astný.
K Hlbinovi sme sa vybrali s Jankom Silanom a Jokom Kútnikom do Bobutu, kde v tie
èasy farárèil. Urobil nieko¾ko krokov, s ktorými
sme ve¾mi nesúhlasili. Tak sme k nemu ili,
aby sme mu pomohli upravi si niektoré poh¾ady a postoje. Janko prehlásil, e ho ideme
pokresanèi. Strávili sme tam skoro celý deò
v diskusiách. Tí dvaja do toho vloili celý
svoj temperament a bolo to chví¾ami aj hluèné. Ja som tichí a zamåknejí. Nakoniec prehlásil, e sa so mnou dá hovori, s tými dvoma nie. Zrejme sme toho moc nevykonali.
U Beniaka sme nedoli k dákej duchovnej rozprave. Viac ho vtedy zaujímali edièné
problémy. Vdy som ho obdivoval pre jeho
majstrovstvo reèové a nádherné jeho duchovné texty. Skoro vdy vyruovali návtevy
z rozhlasu, ktoré chceli vdy nové nahrávky,
aby sa zachoval jeho hlas a prednes. Nezabudnute¾ný je prejav Milana Rúfusa na jeho
pohrebe, keï sa priznal, e sa od neho najviac nauèil.
Janko Silan bol a je pre mòa prototyp
poetickej personifikácie. A preto si doòho
premietam to, èo bolo pekné na tej básnickej
generácii, i keï individuálne èaro kadej
z tých osobností bolo rozdielne. Kadý z nich
doiel i k vrcholom vlastných moností, ale
osobná aura bola u kadého iná. A osobné
kontakty tie.
Ako vidno, od samotára môjho typu sa
nemono ve¾a dozvedie. Do tej state o Jankovi Silanovi som si vylial srdce a chcel by
som ho vidie aplikované na tú zostavu básnikov ve¾kého formátu: Karol Strmeò, Rudolf
Dilong, Janko Silan, Andrej arnov, Mikulá
princ.
A tu nemono nespomenú ivých: Ján
Motulko, Viliam Turèány, Gorazd Zvonický,
Svetloslav Veigl, Teodor Krika, Michal Chuda. A tí mnohí slovenskí básnici, èo sem nezapadajú. A tí vetci urobili zo Slovenska poetickú ve¾moc.
Niè sa nestratí. Vetko tu ostáva. Kameò
mudrcov je v håbke naich sàdc. A kto sa
nechce nasilu osvedèi, ostáva v povedomí
Boom.
+ + +
Aby sa nám obraz Janka Silana, ako ho
videl a cítil Pavol Strauss, zaokrúhlil, uveïme
si (z knihy Odvrátený hlas, s. 6-7) jeho denníkové záznamy, vyvolané správou o úmrtí Janka
Silana:
(17. 5. 1984) Zomrel Janko Silan. Ráno mi
telefonovala neznáma známa. Toto som
si hneï nachystal na pohreb:
Màtvy básnik. Básnik màtvy? Nikdy. Len
zmåkol. Unikol nám do vytuenej neznámej
krajiny, z ktorej po celý ivot napájal akumulátor svojej poetickej invencie.
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Fotoarchív

Julko Rybák, Mária Medvecká a Pavol Strauss

S manelkou Máriou

Gustáv Valach a Pavol Strauss
Joko a Pa¾ko v otcovom objatí

Straussovie dom na Zobore v Nitre

MUDr. Zuzka Straussová

Listy PS 2 

12

Janko drahý! Priiel si zo Sily. A sila bola
vdy punc Tvojej osobnosti. Sila invencie,
sila pevného zástoja, sila viery a sila viery
v silu slova. Bol si slabý, ale v Tvojom slabom srdci bola sila lásky, silný náboj lásky
k slovenskej postati, lásky k slovenskému
slovu, s ktorým si sa do posledného dychu
láskal a ním virtuózne manipuloval. Spriadal
si z neho spevy od srdca k srdcu, vylúdil
z neho kadému prístupné a milé a múdre tóny.
V knihe Samuelovej stojí: Èlovek pozerá
na vonkajok, ale Boh h¾adí na srdce. Pod¾a
lekárov mal zlé srdce, ale pre Boha a pre priate¾ov mal srdce dobré. Ale srdce je viac ne
ústredný orgán obehu. Srdce je princíp, do
ktorého sa premietajú vetky klady ivota a
vklady dobroty. Bol Boháè týchto hodnôt, i
keï il na frantikánskej úrovni. Rozdával
plným priehrtím ivým i neivým priate¾om
z pokladov svojho vnútra, z neutúchajúceho
prameòa lásky.
Nebol bohatierom postavou, ale svojou
charakternosou a intransigentnosou bol
heroickým zjavom v tejto charakterovo rozkolísanej dobe. A bol osobnosou opantanou dojemnou atmosférou poetickosti. Bol
nezabudnute¾nou a milovaniahodnou originálnou a svojskou postavou. A tento obraz si
z neho zachováme.
Nesedel si Ty, Janko, na básnickom Olympe, ale Olymp básnickej sugescie a evokácie
prichádzal k Tebe vdy, i poza hranice skoro
stálej noci Tvojich oèí.
Vyvolený národ putoval 40 rokov púou,
kým doiel do zas¾úbenej zeme. Ty si 70 rokov
putoval púou duí, púou úbohých duí
na zemi, kým si doiel do zas¾úbenej zeme
Bohom opojených duí. Vyiel si zo zeme
náhodilostí a ¾ahostajnosti a doiel si do sveta stálosti, do sveta podstaty a definitívnosti.
Nevidel si, a zaíhal si svetlá nádeje a
vnútorných perspektív pre mnohých, veï sú
objektom poézie. Nebýval si v metropole, ale
periférne od nej. No Tvoje vaecké sídlo bolo
zemepisne nedefinovanou metropolou láskavého priate¾stva, zdroj originálnej nápaditosti a vysunuté predmostie do budúceho
sveta ducha, dobra, poézie a lásky.
Keï si a teraz pojme do svojho náruèia
ako matka podtatranská zem, nech si a pojme
aj Matka vetkých matiek, Matka Kristova,
Mária.
Èo si napísal, ostane tu. Ve¾ké dielo, ete
nie dos poznané, ale jeho ve¾ký závan sa
prenesie do duí ako zvlátny, svojský typ
básnického poznania, na ktoré národ nesmie
a nemôe zabudnú. Bol si pravým a ve¾kým
básnikom.
(18. 5. 1984) Duevná biela sobota
s Jankom Silanom. Èakáme vzkriesenie. Zatia¾ zajtra pohreb.
(19. 5. 1984) Pohreb Janka Silana. Zas je
pustejie vo svete slovenskom. Bola to optimistická oslava.
(20. 5. 1984) Mlèaním si v dui oslavujem
Janka Silana.
Pripravil J.R.

Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Motto k 2. èíslu Listov PS:
V tomto historickom období potrebujeme predovetkým ¾udí, ktorí osvietenou a
preívanou vierou urobia Boha uverite¾ným v tomto svete. Negatívne svedectvo kresanov,
ktorí hovorili o Bohu, ale ili proti nemu, zatemnilo Boí obraz a otvorilo bránu nevere.
Potrebujeme ¾udí, ktorí majú zrak upriamený na Boha a odtia¾ sa uèia pravej ¾udskosti.
Potrebujeme ¾udí, ktorých rozum je osvietený Boím svetlom a ktorým Boh otvorí srdce,
take ich rozum môe hovori rozumu iných a ich srdce môe otvori srdcia iných. Len cez
¾udí, ktorých sa dotkol Boh, sa môe Boh vráti medzi ¾udí.
Joseph Ratzinger, Benedikt XVI.  Z môjho ivota, s. 139.

V dotyku s Pavlom Straussom (2003-04)
(30. september 03)
Zrána si èítam príspevok Janka Komorovského Ekumenický rozmer Pavla Straussa, prednesený v Lipt. Mikulái.  Pri jeho prednese mi vyrazilo dych, e Janko mi vzal z due slová, ktoré
dávno v sebe nosím  a povedal ich ete sa obrátiac k prítomnému biskupovi Tondrovi: To,
èo sa vie o hlbokom kresanskom ivote Munkovcov a èo Pavol o nich napísal, veï pán a pani
Munkovci mu boli krstnými rodièmi, by mohlo postaèi na to, aby sa o nich zaèal kanonizaèný
proces. (Èudujem sa, e sa tak ete nestalo.)
V tej chvíli sa mi hneï ako za jednu z hlavných úloh Spolku priate¾ov Pavla Straussa zazdalo
pracova na naplnení tohto odkazu Janka Komorovského.
(28. október 03  sv. Augustín)
Ako by sa dnes vo vetkých slovenských chrámoch mal vznáa k nebu chválospev vïaky
za dar Straussovej konverzie!
(28. február 04)
Èakám na niekoho, kto sa prizná, e èítanie Pa¾kových ivotopisných kníh spôsobilo v òom
takú premenu, ako preèítanie Vlastného ivotopisu sv. Terézie z Avily Editou Steinovou: To je
pravda!
(15. marec 04)
Musel som sa usmia, keï som (v rukopise knioèky Julo R. èíta a prekladá M.M. Privina)
priiel k 17. októbru 73, kde uvádzam citáty, ktoré sa mi v kalendári na rok 1971 postupne
stretali ved¾a seba.  Vtedy som, pravdae, nemohol tui, e mi nejaký Pavol Strauss rok
predtým (1970) pripravil celú knihu záznamov, z ktorej by som si mohol vybera citát za citátom
(Sám za sebou)  a u vôbec nie, e to budem ja, èo sa po 33 rokoch postará, aby táto
knioèka vyla.
(3. jún 04)
Znova èítam Straussovo Exeamus igitur. Ako som vèera napísal Jurajovi (jeho bratovi) do
sprievodného listu ku Katolíckym novinám (è. 23): e neverím, e by sa dnes  po 66 rokoch!
 naiel v Európe niekto, kto by to mohol napísa.
ialenstvo normálnosti!  aká je to presná diagnóza doby! Keïe vo veobecnosti vládne
ialenstvo tzv. normálnosti, ktorá je podpriemernosou, nemôu sa totálne stavy oficióznej
morality samy demaskova. Lebo mea culpa sveta by znelo takto: Ó, ja prekliaty idiot, ktorý
som sa zabudol modli a Vyiemu pokori.
Proti ialenstvu tzv. normálnosti stojí ialenstvo Kría!  Kristova logika obracia vetko
z hlavy na nohy (vak, páter Porubèan)!  Z toho sa dá odvodi aj miera obrodenej viery: ak na
pozadí ialenstva tzv. normálnosti doby je tvoja viera vnímaná ako ialenstvo; len tak sa
stane tým, èo je skutoène normálne.
(4. jún 04)
Ak som v návrhu na Pa¾kov èestný doktorát horekoval nad tým, èo vetko dali Èesi za ivota
Otokarovi Bøezinovi, a èo my dlhujeme jeho spolubratovi Straussovi, tak teraz mi prichodí
horekova, èo vetko dávajú Èesi Bøezinovi po smrti, a èo dávame Straussovi my.  Dnes
ráno mi toti syn priniesol z Prahy dva impozantné (aj to je slabé slovo!) zväzky Bøezinovej
korepondencie.  Ó, aký príklad pre vás, Slováci!
U taká malièkos: Vychází jako souèást grantového projektu Korespondence Otokara Bøeziny GAÈR 405/01/1260.  Aká to hora práce nás  a nejednej generácia po nás  nad Tvojím
odkazom, Pa¾ko, èaká!
(12. jún 04)
Pavol Strauss  slovenský apotol európskeho zjednotenia!
(Ukáky z knihy J. Rybáka Z prechádzok do gelnického okolia II; v tlaèi.)
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Edmund Peter Bárdo

Spomienky na Munkovcov
...Koncentraèný tábor v Seredi bol v tom
èase zhromadiom partizánov a idov.
Keï sústredili urèitý poèet, transportovali
ich do koncentraèných táborov v Nemecku. V Seredi ma spolu s rodièmi zadelili na
idovské oddelenie. Bolo tu neznesite¾ne.
Bola tu akási idovská samospráva. idia
sa ku mne, ako ku kòazovi chovali konciliantne i s repektom, i keï s dávkou sarkazmu a výsmechu. Tu medzi idmi som
naiel i hlboko presvedèených a praktických katolíkov. Chcem zdôrazni túto skutoènos. V Seredi, po ¾udsky povedané,
u nebolo nádeje na záchranu. (Presne sa
u vtedy vedelo o Osvienèime a likvidácii
idov. Snáï bola nádej, e sa vojna skoro
skonèí a nebude èasu na totálnu likvidáciu. Pud sebazáchovy nádej vdy vytvára.), kde by mohli hra úlohu ete ¾udské
oh¾ady alebo idovská vypoèítavos, ale
nali sa neofiti  katolíci takí, akí
v skutoènosti boli. Ozajstní vyznavaèi. Tu,
v idovskom prostredí plného cynizmu a
sarkazmu..., akoby obraz spod kría...,
uvidíme, èi mu Eliá príde pomôc... Spokojne, neprovokatívne, bez skrývania, bez
strachu z výsmechu, spoloène sa modlili a
Krista vyznávali.
Spomeniem tu hlavne rodinu Munkovcov z Ruomberka, ktorých mi láskavý
Boh poslal ako nesmiernu milos (gratiam
externam) pre moje posilnenie i povzbudenie. Najstarí syn tejto rodiny, Tomá, bol
jezuitským novicom z klátora vyvleèený.
U prvé stretnutie, keï na ich tvárach
iaril ozaj nebeský úsmev, ma spojilo s nimi
a po ich muèenícku smr. Boia prozrete¾nos poslala medzi náboensky plytkých
idov exemplár rodiny spolupracujúcej
s milosou Boou. Spoloène si odbavovali
modlitby ráno, veèer, pred jedlom i po
jedle.... Ruenec, duchovné rozhovory a
èítali Písmo sväté. idia s obdivom a repektom pozorovali túto rodinu. Mnohí prehlásili, e dosia¾ sa nestretli s tak hlbokým
kresanským presvedèením a tak presvedèivo a krásne o kresanstve nepoèuli hovori, ako z úst tejto rodiny. (...)
(V Sachsenhausene.)... I ukázal mi Pán
Jei cestu ku sebe, ktorá je len jedna 
krí a sebazaprenie. Vtedy som vlastne
pochopil zmysel kresanskej askézy. Vtedy som pochopil a nielen obdivoval ivoty
mnohých svätých, ako napríklad sv. Frantika Assiského, ktorí oddaním sa, sebausmeròovaním, ili a pohybovali sa v prítomnosti Boej a v spoloèenstve lásky
s bratmi. Jasne som si i ja tu uvedomoval
v kadej chvíli i v kadej situácii, e ijem

z vôle Boej. Vedel som sa radova a nadene sa tei zo vetkého stvorenia. I
z púpavy, kvieaa krièala krása a dobrota
Boia. V koncentraèníckom ivote bolo
vetko riadené povestnou nemeckou dôkladnosou a presnosou a stranou ubíjajúcou kadodennou uniformitou. Vstáva,
jes, postavi sa k odpoèítavaniu (Appel),
celý deò robotova, vráti sa. Tie isté nádavky, surovosti, dril, nemilosrdne znovu
a zas, znovu kadý deò.  A tu na pracovisku si vimnete to, èo by ste si
v normálnom ivote ani nevimli. Keby èlovek bol básnikom, ako sv. Frantiek Assiský, urèite by zapel hymnus lásky na
dobrotu Boiu nad ltým kvietkom púpavy
alebo podbe¾a. (...)
Tu chcem ete vsunú nieko¾ko
podrobností o vzácnej rodine Munkovej.
Bol to otec Frantiek, matka a synovia 
Tomá a mladí Jurko, vtedy asi 12-roèný.
¾achetný chlapec! Klavírista s ve¾kým
nadaním. V tejto rodine vynikal otec. Múdry, k¾udný, vyrovnaný. Bol ininierom a
bývalý riadite¾om ruomberských závodov SOLO.
Po rozdelení v Seredi matka Munková
so synom Jurkom boli odtransportovaní
do tábora v Bergen-Belsen. Nevrátili sa.
Pravdepodobne zahynuli infikovaní kvrnitým týfom, ktorý v tomto tábore zúril.
Pri oslobodení (Amerièanmi) tohto tábora
bolo tu asi 8 tisíc nepochovaných màtvol.
Ku koncu vojny tu zahynula i Anna Franková, idovská autorka Denníka, v ktorom zachytila svojím detským rozumom i
citom tragédiu tých èias.
Otec Munk so synom Tomáom boli
stále so mnou. Poznal som v nich ¾udí
vysoko kultivovaných na vysokej duchovnej výke zjednotených s Kristom. ivé
exempláre ozajstných kresanov! Vdy
optimisti, usmiati, trpezliví, nenápadní a
vdy láskaví ku druhým.
Jeden obrátek z ich ivota: Tomá bol
manuálne trochu neikovný. Raz, keï sme
prehadzovali piesok, Tomá neikovne narábal s lopatou. Vimol si toho dozorca
SS-man. Ukázal mu, ako má piesok nahadzova. Keï ani potom to nevedel, udrel
ho päsou po tvári, e sa zvalil na zem,
kde tichuèko upel. Otec sa sklonil k nemu
a povedal: - Tomá, ktorý pre nás bièovaný bol... Ako injekcia zaúèinkovali otcove
slová. Tomá vstal a k¾udne pracoval ïalej. (...)
V koncentraèných blokoch (barakoch)
sme spávali na drevených poschodových
prièniach. Tomá s otcom spali dolu a ja
nad nimi. Kadý veèer som bol dojatý a
povzbudený pri ich veèernej modlitbe. epkali si vdy: ...Blahoslavení chudobní...,
tichí..., ktorí plaèú..., ktorí trpia. Urèite

13

vnikli do Horskej Pánovej reèi. Veï ona je
ústavou celého Evanjelia.
Kedyko¾vek v kole uèím Blahoslavenstvá, vdy sa mi v mysli vynorí spomínaný obraz. Odvtedy i sám sa ich pred spánkom modlím. Je to jasná orientácia v náuke
spasenia i v dnenom ¾udskom, ba i teologickom vrení, h¾adaní, blúdení i súení.
Po ¾udsky povedané  tragický bol ich
koniec. Deò pred pochodom smrti, o ktorom sa ete zmienim, Tomá hnaný straným hladom naiel na smetisku blízko kuchyne zhnitú mrkvu. Jedol z nej a i nám
trochu doniesol. Zdá sa mi, e toto smetisko bolo postriekané nejakými chemikáliami, alebo samou hnilobou si hladom zoslabnutý alúdok pootrávil. Na druhý deò
u sotva stál na nohách a práve v tento
deò likvidovali tábor Sachsenhausen (evakuovali) tak, e tisícové kolóny väzòov
smerovali na sever k moru. Kto nevládal,
toho nemilosrdne zastrelili. Tomá s otcom
i ja sme nastúpil do jednej pätice  pochodové kolóny väzòov stavali po piatich. U
po hodine cesty Tomá sa zaèal potáca a
klesa k zemi. Otec i ja sme ho podopierali
a povzbudzovali. SS-mani keï zbadali, e
Tomá nevládze pochodova a zdruje pochodujúcu kolónu, vytrhli ho z radu a sotili do priekopy. Samozrejme, e Tomáov
otec ostal s ním. Ja som musel pochodova ïalej. Celú noc bolo poèu výstrely.
Myslel som, e sú to snáï výstrané výstrely dozorcov. Pri briedení, keï popri
ceste som videl mnostvo zastrelených
spoluväzòov, u som videl, e to boli vradiace výstrely. Ráno pri krátkom oddychu
sme sa stretli s priate¾mi z iných pochodových stoviek a títo zvestovali hroznú
novinu, e Tomá i otec Frantiek sú màtvi. Oni to videli na vlastné oèi. Po naom
odlúèení pristúpil ku nim SS-man s krikom
Auf  hore  weitermaschiren  poïte
ïalej! Otec prosil, e syn je chorý, aby
doprial chví¾ku oddychu. SS-man na to
dvoma strelami z automatu zabil Tomáa a
jeho otca. Takto si Pán povolal celú rodinu.
V Ruomberku ila ich stará a verná
domvedúca Matilda Domaracká. Bol som
ju po vojne navtívi. Tvrdila, e vetko je
v ich byte v takom stave, ako keï ich
zaistili. Ete i Jurkova aktovka s knihami,
ktorú mal pripravenú do koly. Tvrdila, e
istá Nemka, ktorá spolupracovala s gestapom, ich udala a na jej udanie celú rodinu
zaistili. Je zaujímavé, e i Matilda Domaracká bola Nemka.
Z diela otca Bárdoa HISTORIA
PAROCHIALIS ECCLESIAE
HABOVKAENSIS pri príleitosti
60. výroèia zavradenia rodiny
Munkovcov, krstných rodièov
Pavla Straussa
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Ako ku mne priiel MUDr. Pavol Strauss
Èas pre spomienky na Pavla Straussa
Jeho skonem nastala pøátelùm povinnost, aby Bøezinovu
svíci nenechali skrytou pod kbelíkem, ale dali ji na svícen svítit
vekerému lidstvu.
Emanuel Chalupný
Jedenás rokov od smrti Pavla Straussa je vrcholný èas pre výzvu
k ¾uïom, ktorí sa s ním osobne poznali, aby napísali svoje spomienky
 a aby sa Spolok priate¾ov Pavla Straussa podujal na ich skompletizovanie a zverejnenie.
Èo nám pred naimi zrakmi do nenávratna uniká, názorne uvidíme,
keï si preèítame spomienky, o ktoré som pred troma rokmi poiadal
JUDr. tefana Valentu. (Publikujeme ich  z priestorových príèin v trochu skrátenej podobe).
Július Rybák

MUDr. Pavol Strauss v spomienkach priate¾a
S lekárom Dr. Pavlom Straussom som sa zoznámil za zaujímavých
okolností akoby predurèene vzh¾adom k jeho profesii v lekárskom a
v nemocniènom prostredí. Bolo to niekedy koncom roku 1956 alebo
na jar r. 1957 nedlho po jeho príchode do Nitry, a síce v pracovni
MUDr. tefana Fratackého, primára chirurgie nemocnice v Nitre.
S týmto vzácnym èlovekom a vynikajúcim chirurgom som sa priate¾sky
zblíil dávno predtým koncom 30-tych rokov. Tento vzah sa zrodil
z naich spoloèných záujmov o výtvarné umenie a bol podnetom
k èastému stretávaniu v jeho pracovni alebo u mòa. Prvé cesty Dr.
Straussa ako chirurga prirodzene viedli k vedúcemu chirurgie Krajskej
nemocnice Dr. Fratackému, a ja akoby vedený vnuknutím svojej
sudièky som bol práve prítomný. Dr. Strauss u predtým bol zrejme
v kontakte s primárom, lebo tento nás vzájomne popredstavoval so
vetkými osobnými údajmi. A tak Dr. Strauss vedel o mne, e som
právnikom, e od r. 1941 do r. 1950 som bol v Nitre krajským
prokurátorom, e som referentom na Krajskej prokuratúre v Nitre a
ako nestranník som na odchode z justície. Ja som sa zase dozvedel
temer vetko o osobnosti lekára, chirurga, konvertitu, politicky
neangaovaného, ktorý z úradnej moci bol zbavený funkcie primára
chirurgie a riadite¾a nemocnice v Skalici a preloený do Nitry na
miesto poliklinického chirurga. Toto oboznamovanie sa dialo
v príjemnom spoloèenskom ovzduí a v rozhovore vzájomnej
dôverèivosti. Pod¾a prekladacieho dekrétu mal sa sta zástupcom
primára chirurgie, èo vak tunajie politické orgány neschválili, ale so
súhlasom Dr. Fratackého mal vyhradený kadý tvrtok operaèný
deò. Aj Dr. Fratacký sa udral ako primár len vïaka svojej erudícii a
nadpriemerným úspechom svojich chirurgických zákrokov.
Tak sa zaèali moje priate¾ské styky s Pa¾kom Straussom; upevòovali sa aj tým, e sa dozvedel o mojich kultúrnych, najmä výtvarných
záujmoch a o mojich stykoch s mnohými výbornými lekármi. Ve¾mi
dôveryhodne naòho ako konvertitu zapôsobilo, keï som sa mu zveril,
e od r. 1926 od mojich gymnaziálnych rokov som sa stýkal s tunajím
lekárom internistom Dr. Partosom, douèoval som ho slovenskej
konverzácii; promoval v Berlíne, bol lekárom cirkevnej hierarchie, Dr.
Kmeku, Dr. krábika, okolitej ¾achty, zaoberal sa výskumom
cukrovky, choval pokusné zvieratá, laboratórnej výskumnej medicíne
sa uòho priúèali medici vec, neskorí zakladate¾ a profesor farmakológie, Buèko, neskorí docent a riadite¾ výskumu výivy; e aj Dr.
Partos bol konvertitom, jeho priate¾kou bola sestra sochára Bártfayho...
Pa¾ko prejavil ve¾ké uznanie kvalite toto lekára. (...)
Pa¾ko ordinoval na Poliklinike, kde som ho obèas vyh¾adal, a
mnou doporuèených pacientov ochotne prijímal; získal si pomerne
zakrátko poves výborného lekára s ¾udským prístupom ku kadému.
Myslím, e toto zvýilo aj jeho spoloèenské postavenie a pomohlo
mu k získaniu stavebného pozemku na Klátorskej ceste na Zobore,
kde si postavil rodinnú vilku. (Predtým bývali Straussovci v pridelenom nevyhovujúcom ve¾mi vlhkom domku na Chme¾ovej  J. R.) Bol
som poctený jeho pozvaním a návteva zanechala vo mne hlboký
dojem z pohody v byte hlboko zaloených intelektuálov, srdeènosti
pani manelky profesorky; na stene som spoznal kvalitné obrazy

Vincenta Hloníka, Júliusa Koreszku, a vtedy som sa zmienil, e
Koreszku som osobne spoznal, e som sa s ním stýkal, keï som v r.
1936 od júna do Vianoc bol ako delegovaný sudca zo Sedrie v Nitre
(upná súdna stolica sedes judicaria) na zastupovanie chorého
sudcu na Okresnom súde v Skalici. Pa¾ko reagoval, e raz mono
spolu navtívime Skalicu, k èomu skutoène dolo neskôr a v r. 1968.
Malá pracovòa v prednej èasti plná kníh, spisov, popísaných hárkov
svedèila o jeho literárnej zaujatosti, sám sa vak nepochválil o svojich
u vydaných publikáciách v dávnejích rokoch, ani o tom, e teraz
nemôe publikova, a ja sa opravdu vyznávam, e so netuil, e taký
velikán ducha ma prijal do svojho okruhu priate¾ov. (...)
Pa¾ko mal vplyv aj na môj zdravotný stav. Na jeho radu a
nahováranie Dr. Fratackého som sa v júni 1959 odhodlal na aký
chirurgický zákrok k odstráneniu zrastov a resekciu colonu; pri operácii
bol prítomný aj Pa¾ko. Sotva som sa zotavil, výpoveï z justície sa mi
podarilo zmeni na odchod dohodou a vyhnú sa nejakej podradnejej
práci vo výrobe. (...) Poriadanie výtvarných výstav vo funkcii èlena
Klubu priate¾ov umenia (jeho èlenom bol aj Pa¾ko, zúèastòoval sa
koncertov) bolo podnetom, e som bol príslunými orgánmi vyzvaný
zaloi galériu. (...) Poèas môjho pôsobenia v galérii od marca 1965 do
apríla 1979 ma Pa¾ko èasto navtívil v galérii v bývalom upnom
dome a na jeho iados som pojal do plánu výstav na rok 1968
prezentáciu ivotného diela akad. maliara Júliusa Koreszku, predstavite¾a slovenského impresionizmu, s ktorým sa Pa¾ko stýkal v Skalici
a mal od neho prekrásne dielo, na ktorom poéziou iarila obloha.
V lete 1968 sme sa spoloène aj s manelkami zaviezli galerijnou
dodávkou do Skalice na výber obrazov u Koreszkovej vdovy rod.
Lehotayovej, u brata ktorej som r. 1936 v podnájme býval, èo vytvorilo
príjemnú spoloèenskú atmosféru. Pa¾ko so svojou pani manelkou
poèas môjho popisu vybraných diel navtívil nemocnicu a priate¾ov.
Odpoludnia sme boli hosami jeho pacientov a priate¾ov v búdach
vo viniciach s neodolate¾nými kotovkami najlepích odrôd skalického rubínu. Bol to nezabudnute¾ný deò Pa¾kovho psychického
uvo¾nenia, spomienok na desaroèné pôsobenie v Skalici, sprevádzaných prejavom jeho vysokého intelektu.
Výstava Koreszkovho ivotného diela z pozostalosti, zo zbierky
Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy bola otvorená
za poèetnej úèasti verejnosti v prítomnosti vdovy autora v rámci
slávnostnej vernisáe s mimoriadne hodnotným kultúrnym programom,
nadene aplaudovaným mnostvom priaznivcov umenia. Zriedka sa
podarí sústredi k otvoreniu výstavy také osobnosti slovenskej
kultúry, akými boli MUDr. Pavol Strauss, spisovate¾, básnik, esejista,
filozof, Dr. Janko Blaho, slávny operný spevák, a Bartolomej Urbanec,
hudobný skladate¾. Po úvodnom preslove a zhodnotení maliarovej
tvorby riadite¾om galérie, predniesol Pa¾ko svoju báseò venovanú
pamiatke Júliusa Koreszku; Janko Blaho, chýrny Skalièan, spieval
záhorácke piesne, ktoré na klavíri doprevádzal Bartolomej Urbanec
s doplnením svojich skladieb. Bola to nadená manifestácia záhoráckej
skalickej kultúry, a tým aj celoslovenskej, ktorej je významnou
neoddelite¾nou súèasou. Bol to aj pre mòa výnimoèný, nezabudnute¾ný deò.
Ïalí pamätný deò som s Pa¾kom zail o nieko¾ko rokov, dòa 22.
októbra 1992, keï mu mesto Nitra udelilo Èestné obèianstvo; bol som
prítomný na slávnostnom zasadnutí mestského zastupite¾stva. Pri tej
príleitosti som mu odovzdal blahoprajný list s upozornením, e je
prvým Èestným obèanom Nitry v nových spoloèenských pomeroch.
Bola to azda Boská prozrete¾nos, e ja som sa dòa 23. októbra 1993
stal po òom druhým Èestným obèanom Nitry, môjho rodiska, kedy ma
Pa¾ko verejne pozdravil a pod¾a mòa a nezaslúene povýil na
apotola krásy, asi preto, e vedel o mojom vzahu k umeniu etických
a estetických hodnôt. Nasledujúci rok na jar sme obaja boli prítomní
pri udelení Èestného obèianstva Jánovi Chryzostomovi kardinálovi
Korcovi, ktorého sme obaja prejavom pozdravili. (...) Nae stretnutia
potom boli u smutnejie. Pa¾ko trpel na cukrovku, pri poslednom
stretnutí v apríli èi v máji 1994 sa mi ponosoval, e je ve¾mi chorý.
Pohreb bol mojím posledným stretnutím. Pa¾ko mi venoval tri svoje
knihy: Zákruty bez ciest, Rekviem za ivých a Kvety z popola;
Èloveka pre nikoho som si kúpil. Èasto si z nich obnovujem citovú
energiu...
V Nitre, február a marec 2002, JUDr. tefan Valent
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Pavol Strauss

Maliarovi Julovi Koreszkovi
Èi neskrehnú tie prekrútené dni
v hrob hamletovských nádejí,
kde vetko svieti, niè u nezaiari?
Èi netúia po naich oèiach
pozajtrajie dni?
Èi sú u srdcia farboslepé
a skrepenené veèným napätím,
len klike váòami a nikdy dojaté
plnosou poh¾adu, kde vie by
vetko pojaté?
Krajina zvonka h¾adí v tupé dúpä.
Krajina zvnútra dotvára veènosti.
Èo v oèiach zroní, srdce pretvorí.
Èo v srdce ponorí, to v oku vyhorí.
To vetko h¾adá vykúpenie, vo¾nos
a chce by dotvrdené tvorbou plných
sàdc.
A veènos cíti sa len vtedy úplná,
keï sa tým naj¾udskejím dopåòa.

Text, ktorý prepísala Pavlovi
Straussovi jeho krstná matka
Gizi Munková

SVÄTOS
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CIRKVI

Gertrud von Lefort

Ná závoj z nití èervenkastých
ktoré sa nezrodili na tejto zemi
Anjeli ti plá vyplakali
a ty ním èelo venèí si svoje:
lebo lásku rozdáva vetkým a ve¾ká je
i k tým,ktorí a nenávidia.
Spánok tvoj leí na bod¾aèí,
lebo vdy premý¾a
o ¾udských úbohých duiach.
Zmilovanie tvoje vyteká z rán tisícerých
a nepriate¾ov drsných láskave zdvíha
zdvíha i tých,èo nikdy nechceli teba.
Svetské milosrdenstvo je tvojou dcérou
a vetky práva od teba majú.
Od teba uèia sa ¾udia múdrosti vetkej.
Si písmo ukryté medzi vetkými znakmi.
Si ukrytý tok v útrobách vodstva.
Pozná cesty pre tých,ktorí zas blúdia
a hrienici zachránení sú lebo modlí sa
za nich.
Milos je posledným súdom
pre tvrdoijných
Ak by si zatíchla na deò
zomrieme vetci!
Ak by si spala cez noc len jednu,
bolo by po nás!
Len skrz modlitbu tvoju nebesá
nechcú,aby zem zhasla
Vetci, ktorí a nenávidia ijú len z teba!
Preklad z dole v nemèine napísaných
riadkov:
Aká nádherná táto náhoda: Jubilejný deò
spojený s touto oslavou: Na nebo
vstúpenia Pána. Ako dobre poskytuje sa
tu modli za vetko, èo príde.

Preèo sme tu a kam smerujeme
Sta sa dobrým èlovekom je umenie... (Seneca)
Zoznámili sme sa za trochu dramatických udalostí. Môj priate¾
(vtedy som ete naisto nevedela, èi sa stane aj mojím manelom) sa
mi ospravedlnil, e nemôe prís na dohovorenú schôdzku, lebo sa
priailo jeho chorému otcovi a musí ho neodkladne odviez do
nemocnice do Topo¾èian, kde ho u roky sleduje a lieèi jeho starý
priate¾- internista. Keïe aj ja som lekárka (vtedy sotva s 2- roènou
praxou na internom oddelení), pris¾úbila som, e mu s transportom
pomôem. O necelú polhodinku zastalo pred naím domom auto,
v ktorom okrem môjho nastávajúceho sedel starý pán, ktorému
evidentne nebolo dobre. Bol bledý, mal akosti s dýchaním a
zápasil s alúdoènou nevo¾nosou. Napriek tomu sa so mnou
v¾údne zvítal a snail sa o spoloèenskú konverzáciu po celú dobu
cesty. Prekvapila ma úroveò jazyka, ktorý pouíval. V duchu som
si uvedomila, e vo svojom ivote som sa asi ete ani nestretla
s takým kultivovaným èlovekom. Snail sa zavies reè na literatúru,
kultúru, ale pre mòa - diea odchované socialistickým realizmom to
nebola téma, v ktorej by som mu bola partnerom. Dovtedy som si
myslela, e moje literárne znalosti sú celkom sluné. Razom som
vak pochopila, ako hlboko som sa mýlila. Pýtal sa ma na rodinu,

záujmy. Vzbudil vo mne dôveru a tak som sa priznala, e medzi moje
skutoèné zá¾uby patria obyèajné veci ako varenie, peèenie múènikov,
ruèné práce. Myslela som, e sa mu to bude zda banálne a pociovala
som hanbu, e som taká obyèajná. Vtedy som ete nevedela, e moje
priznanie ocenil. Môj manel sa mi a nieko¾ko rokov po svadbe priznal,
e od ocka (ktorý sa medzièasom troku zotavil) dostal ultimátum:  Ak
sa s òou neoení ty, tak si ju vezmem ja!
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Ocko (ako som ho od svadby s radosou oslovovala) sa stal
mojím skutoèným druhým otcom. Do rodiny ma prijal bez výhrad
a s láskou. Nepreiel deò, aby nám s manelom nejakým spôsobom
neprejavil svoju otcovskú lásku a jeho rados po narodení naich
detí - svojich dvoch vnuèiek, nemala konca. Milovala som spoloèné
rozhovory. Vdy boli pre mòa pouèením, ale aj úasom nad håbkou
jeho ducha. Témou boli väèinou teologické problémy, spoloèenské
udalosti, mravné otázky. V naom dome sa denne vystriedalo mnostvo
¾udí. Jedni h¾adali medicínsku pomoc, iní radu v nejakom rodinnom èi
morálnom probléme, ïalí prili len tak - naèerpa energiu v kultivovanom rozhovore. Pochopila som, e ocko je pre mnohých
skutoèným elixírom ivota. S kadým sa vedel porozpráva jeho
jazykom. Doslova a do písmena. Raz mi manel so smiechom povedal:
 Teraz poèúvaj. Ocko telefonuje a bude rozpráva staroslovienèinou.
Napla som teda ui a na moje poèudovanie som zaèula plynulú
maïarèinu. Nemèina bola jeho druhým rodným jazykom. Francúzsky
som ho rozpráva nepoèula, ale údajne hovoril plynulo a ve¾mi dobre,
keï bolo treba, zvládol aj konverzáciu v angliètine. Prosili sme ho,
aby èo-to poduèil aj nae vtedy malé deti. Zaèal s nemèinou. Problém
bol v tom, e jeho vyspelý jazyk bol pre nae deti nepochopite¾ný.
Keï na ne spustil záplavu nemeckých súvetí v pluskvamperfekte,
deti vytretili oèi a len sa na neho vyjavene pozerali. Myslím, e
nielen my ako rodina, ale vetci ¾udia, s ktorými priiel do kontaktu,
sa pri òom cítili dobre. Vyarovala z neho láska a bezpríkladná úcta ku
kadému èloveku, nesmierna schopnos empatie. Bol naozaj dobrým
èlovekom.

Osud si utvára èlovek vlastným charakterom (King)
S pribúdajúcim vekom, ia¾, zaèalo pribúda aj chorobných
prejavov. Hlavne cukrovka, nepríjemná spoloèníèka, stále èastejie 
vystrkovala roky a znepríjemòovala ockovi ivot. Objavila sa u neho
pred mnohými rokmi, keï som ho ete nepoznala. Vyèerpaný po
noènej slube bol vyslaný rodinou z manelkinej strany, aby doviezol
z Bratislavy vzdialenú príbuznú. Cestu zvládol celkom dobre a do
Paty. Tam bola myk¾avá cesta a za zákrutou neosvetlený kamión....
a potom u len hromada rinèiacich pokrèených plechov karosérie. ....a
napoly amputovaná pravá ruka. Ruka ete vdy aktívneho chirurga,
ktorá to¾kým ¾uïom zachránila ivot, teraz visela na zdrapoch
popretàhaných väzov a svalov. Uvedomoval si celú hrôzu vzniknutej
situácie. Keï priiel domov, jeho ete ráno èierne vlasy boli úplne
edivé a zanedlho dostal cukrovku. Ruku mu kolegovia poreparovali
ako sa dalo. O krátky èas ho pacienti znovu mohli vidie pri meních
operáciách. Bol toti obojruký, rovnako ikovne vedel pouíva
pravú i ¾avú ruku. To mu dodalo chu do ivota. Nereptal vtedy, keï
ho komunistickí pohlavári pripravili o miesto primára chirurgie
a riadite¾a nemocnice v Skalici a z trestu ho preloili do Nitry. Nereptal
ani vtedy, keï mu domáca chirurgická smotánka oznámila, e pre
neho niet miesta na chirurgickom oddelení, ale len na ambulancii
v poliklinike. On, dovtedy známy a vyh¾adávaný chirurg, ktorý bol
priekopníkom mnohých operácií na Slovensku, ktorý publikoval
a vedecky pracoval, sa teraz zrazu ocitol na okraji spoloènosti. Zrazu
si do neho mohol kadý kopnú, p¾uvnú, vynada - bez monosti
bráni sa tejto neprávosti. A treba poveda, e mnohí dovtedy malí
a nevýznamní ¾udia, ktorí mu závideli (vzdelanie, intelekt, ob¾úbenosale mono i vzduch, ktorý dýchal), ve¾mi radi vyuívali monos
zvidite¾ni sa práve týmto spôsobom. Ocko nereptal, len sa uzavrel
viac do seba. Dôveroval Bohu a veril, e údel, ktorý mu bol urèený,
má svoj zmysel v kontexte boích plánov. Zaèal sa teda intenzívne
venova takzvanej malej (ambulantnej) chirurgii, ktorú vyperkoval
do najvyej dokonalosti. Ale kadá minca má svoj líc i rub. Jeho
kolegovia na ostatných chirurgických ambulanciách mu zaèali
závidie. Zatia¾ èo oni oetrili zopár pacientov a potom u k nim nikto
nechcel ís, pred ambulanciou doktora Straussa vdy boli celé zástupy
¾udí. Trpezlivo èakali, kým na nich príde rad, lebo verili, e jeho ruky
zázraène uzdravujú. I ja som sa ako diea ocitla v takomto zástupe
èakajúcich s bo¾avým hnisavým abscesom na líci. Keï som to ockovi
raz líèila, pochopite¾ne si na mòa nepamätal, ale úprimne ho to pobavilo.
Cukrovka, jeho verná kamarátka, ho vak obaovala stále viac
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a viac. Èím ïalej tým viac ho pripútavala k domácej kuchyni, kadý
pobyt mimo domova znamenal metabolický výkyv.
Bolo to na jeseò roku 2000. To u som bývala ako nevesta v dome
mojich svokrovcov a èakala som prvé diea. Gravidita bola patologická
a tak som ju trávila na péenke. Ocko, ktorý trávil celé dni èítaním
kníh, poèúvaním hudby a písaním svojich filozofických úvah a esejí,
zrazu zaèal dvojmo vidie. Ochrnutie okohybného nervu vzniklo ako
komplikácia cukrovky a bolo pre neho skutoèným utrpením. Odrazu
nemohol ani èíta, ani písa, ani sa samostatne pohybova po byte.
Najprv si horko povzdychol:  Preèo ma Pán Boh takto potrestal? Ale
veï on vie èo robí. On sám najlepie vie, preèo toto na mòa dopustil.
O dva-tri dni nato vyiel zo svojej izby s úsmevom a radostne mi
zvestoval: U som porozumel a pochopil, èo sa mi stalo. Veï po
to¾kých rokoch s cukrovkou som mohol aj úplne oslepnú. Pane
Boe, ïakujem ti, e vôbec vidím!

Talent sa tvorí v tichu, charakter v prúde sveta (Goethe)
Museli sme pôsobi ako ve¾mi èudný pár. ¼udia nás mohli v tomto
období èasto vída vies sa pod pazuchy a prechádza sa po
tichých zoborských ulièkách. To som ockovi na chví¾u poièala svoje
zdravé oèi a pomohla mu zorientova sa v priestore a on mi bol na
oplátku príjemným spoloèníkom. Moje rastúce bruko, v ktorom sa
hlásilo o slovo prvé diea, ma u troku zaèalo aha k zemi. Èas
spoloèných prechádzok vak plynul rýchlo a pokojne. Spomínam si
na rozhovory plné úvah o ivote, o viere v Boha, o ¾uïoch a ich
charakteroch, o naom poslaní tu na Zemi, o východiskách zo zloitej
spoloèenskej situácie. Len chví¾ami som si zaèala uvedomova, e
choroba si pomaly vyberá od ocka svoju daò. aie sa pohyboval,
býval unavenejí. Jeho povestný humor sa stále viac vytrácal, nae
rozhovory bývali váne. Rozhodne v nich vak nebolo miesta pre
beznádej. Ocko bol stále milým a láskavým èlovekom. Nesaoval sa,
nereptal na osud.
Keïe nemohol sám èíta a písa, ponúkla som mu, e mu budem
robi sekretárku. Sedávali sme spolu v jeho pracovni: on pohodlne
usadený v kresle a ja oproti nemu za písacím stolom. Mojou úlohou
bolo zapisova na písacom stroji to, èo mi diktoval. Bola to pre mòa
nesmierne aká úloha. Ocko sa spravidla tak zahåbil do svojich
mylienok, e prestal vníma tempo svojho prejavu, take som ho
chví¾ami zastavovala, aby som stihla vetko zapísa. Evidentne ho to
vyruovalo, trochu znervóznel. Navye som ho z èasu na èas poiadala
o vysvetlenie slova, ktoré práve vyslovil, aby som ho vedela správne
zapísa. Ve¾mi som sa hanbila, ale, ia¾, ani skonèené univerzitné
vzdelanie mi nestaèilo na to, aby som porozumela vetkému.
Fascinovali ma neologizmy, ktoré pouíval. On sám takéto slová
nepovaoval za niè neobyèajné. Skrátka pasovali mu do kontextu
vety a plynuli z jeho úst úplne prirodzene. Vôbec si neuvedomoval,
e slovník slovenského jazyka pravdepodobne takéto slovo
neobsahuje, jemu pripadalo absolútne logické a zrozumite¾né. Ockove
oèi sa pomaly uzdravovali, dvojité videnie sa objavovalo u len pri
väèej únave èi namáhaní zraku, zakrátko vymizlo úplne. Bol za to
nesmierne vïaèný. Znovu si zaèal texty písa sám- ako obyèajne- do
uflíka. Vrátila sa mu chu do ivota i úsmev na perách.

Smr neovplyvní vesmírny èas (Pavol Strauss)
Túto vetu sme nali zapísanú v denníku ako jedinú v deò jeho
smrti. Bola napísaná roztrasenou rukou, ale predsa èitate¾ne. Boli
sme ve¾mi udivení i zaskoèení zároveò. Úvahy o smrti sa objavovali
v jeho denníku prakticky denne u asi pol roka. Bolo z nich zrejmé, e
cítil dych prichádzajúcej smrti a aktívne sa na òu pripravoval. A my
ostatní sme to ani len netuili! Nás táto situácia zastihla absolútne
nepripravených a pomýlených. Vari najviac sa táto udalos dotkla
môjho manela, pre ktorého bol otec najdrahou bytosou na svete.
Zrazu sa pretrhla ni...
Ráno 3. júna 1994 nikto z nás ani netuil, èo sa odohrá
v nasledujúcich hodinách. Ocko vstal a venoval sa svojím beným
denným aktivitám. Pred obedom priiel na návtevu známy kòaz,
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ktorý starkých obèas poteil tým, e ich priiel vyspoveda a aj im
odslúil doma omu. Ani teraz tomu nebolo inak: svätá spoveï, svätá
oma, prijatie eucharistie. Potom si ocko iiel ¾ahnú, lebo sa necítil
dobre. Zakrátko nás v práci vyruil svokrin telefonát: oznámila nám,
e ocko leí, aby sme ho prili pozrie. Nasadli sme do auta a prili
okamite. U letmý poh¾ad mi staèil na urèenie diagnózy: zlyhanie
srdca s opuchom p¾úc. Ocko dýchal len s ve¾kou námahou, koa na
tvári a konèatinách bola sfarbená do fialova, okolo úst sa tvorila
krvavá pena. Bolo nám jasné, e patrí do nemocnice, a to ihneï.
Rozhodli sme sa, e nebudeme márni èas èakaním na sanitku. Ocka
sme odniesli do auta a vyloili na internom oddelení, kde som vtedy
pracovala. Nièomu sa nebránil. Bol pri plnom vedomí, vetko si
uvedomoval. Bol absolútne pokojný. Pokorne sa podrobil vetkým
vyetreniam, injekèným vpichom. Èo ma udivovalo, stále mal na
perách pokojný úsmev. Po podanej lieèbe sa mu výrazne polepilo.
Usmial sa na mòa a povedal mi:  Mal som a ve¾mi rád. V tej chvíli
som to nevedela pochopi: vari u ma nemá rád? Oboch nás posielal
preè, len aby sme si ili po svojej práci a k deom. Manel bol ete
v slube a tak sa musel vráti na oddelenie, ja som ete chví¾u zotrvala.
Ocko mi vak u nevenoval iadnu pozornos. Zavrel si oèi a ticho
odriekal modlitbu k Panne Márii. Stále mal ten zvlátny úsmev na

perách. Pozdravila som a odila domov k deom. Manel vyetril
svojho pacienta a beal spä za ockom. Len èo otvoril dvere na
internom oddelení, udrel mu do uí monotónny zvuk monitora
ohlasujúci zástavu srdca. V zlej predtuche otvoril dvere na izbe, kde
kolega - anesteziológ práve skonèil resuscitáciu a smutne povedal:
Prepáè, nedalo sa.
Hovorí sa, e èas je najlepí lekár. Naa boles sa zmiernila, ale
strata sa nedá nahradi. Hlavne manel, ktorý mal ocka nadovetko
rád, sa s realitou jeho odchodu do veènosti nijako nevedel vysporiada. Odiiel mu nielen otec, ale najlepí priate¾. Vetu smr
neovplyvní vesmírny èas sme ockovi dali vygravírova na mramorovú
dosku na jeho hrobe. Pre nás má symbolický význam a je v nej nieèo,
èo nám dovo¾uje dotknú sa transcendentna. Ocko smr nepovaoval
za nepriate¾a, ani za niè zlé. Keï sa pozerám na tieto udalosti
retrospektívne, uvedomujem si, e sa na òu vlastne teil, lebo bola pre
neho bránou k Veènej Láske- Bohu. Vôbec nepochyboval, veril v boie
milosrdenstvo a ve¾mi aktívne sa na stretnutie s Pánom pripravoval.
Preto ten pokoj a úsmev na perách v hodine smrti. A nám, ktorí sme
ostali, mramorová doska na jeho hrobe vlastne vysvet¾uje, preèo sme
tu a kam smerujeme.

Rodina MUDr. Pavla Straussa bola
pä rokov mojím druhým domovom

Èasom, keï si preverili moje zmý¾anie, prijali ma medzi seba a dokonca
mi nali výhodné súkromné ubytovanie za 100,- Sk mesaène blízko
koly v rodine Fuhrichovej, kde sme sa schádzali ako jedna z buniek
podzemnej cirkvi.

Na úvod
Keï som bol poiadaný v septembri t. r. pani Máriou Kleòovou,
aby som napísal moju spomienku na MUDr. Pavla Straussa, bol som
tým ve¾mi zaskoèený, ale aj milo prekvapený. Veï ja, ktorý som od
môjho triedneho slovenèinára pána profesora Vlada Uhlára na Strednej
priemyselnej kole textilnej a papiernickej v Ruomberku len z milosti
dostal trojku zo slovenèiny, mám písa o osobnosti, ktorá sa mi aj
s jeho rodinou vryla v tom najlepom slova zmysle do pamäti na celý
ivot i napriek tomu, e u od náho prvého stretnutia uplynulo
celých 40 rokov? Po vysvetlení potreby spomína a spomienky
písomne uschova nemal som iné východisko a zobral som to ako
moju milú povinnos. A tak pekne po poriadku.
Narodil som sa na Vianoce po vojne v roku 1945 vo Valaskej
Dubovej v usporiadanej kresanskej rodine. Otec bol telegrafný
robotník a mama prela zamestnaním od slúky v idovskej rodine,
cez pradiarku v Rybárpoli a prácou na poli od jari do jesene, lebo otec
chodil na týdòovky, ktoré niekedy trvali 3-4 týdne. Musím
spomenú aspoò dvoch vzácnych kòazov, ktorým som asi do roku
1964 minitroval. Boli to Vdp. Ján Koperdán a Ladislav Stolárik. Zvlá
si spomínam na dôstojného pána Stolárika, ktorý bol nielen úzko
spojený s rodinou MUDr. Pavla Straussa, ale aj preto, e bol väznený
pre jeho nekompromisný zásadový postoj k rímskokatolíckej cirkvi
a po jeho prepustení z väzenia som mu minitroval zavèas ráno bez
prítomnosti veriacich. Spomínam si ako ako, manuálne pracoval na
výstavbe cesty z Valaskej Dubovej do Komjatnej.
Cesty Boie sú nevyspytate¾né.
Po skonèení SPT-P v roku 1964 som sa dvakrát bezúspene
pokúal spravi prijímacie pohovory na Vysokú kolu textilnú v Liberci,
na ktorú ma neprijali. Preto som nastúpil pracova do Bavlnárskych
závodov v Rybárpoli, kde som rok robil v tkáèovni. Medzitým som
spravil prijímacie pohovory na Vysokú kolu po¾nohospodársku 
prevádzkovo  ekonomickú fakultu v Nitre, kde som v jeseni roku
1965 aj nastúpil. Moje zaèiatky v Nitre neboli ¾ahké, skôr smutné ako
veselé. Nemal som známych, priate¾ov. Moje kroky veèerom viedli do
kostola, raz k Piaristom, raz do klátorného kostola, èi v nede¾u na
Hrad. A práve bol to kostol, kde si ma èoskoro vimli nie tajní,
z TB, ale tajná podzemná cirkev v osobe pána Bernarda ipkovského,
Frantika Macháèa, Dionýza Moaa a ïalích ako aj aktivistov
z radov vysokokolákov. (Václav Kocian, Stano Trnovec, Vojtech
Surový, Juraj Kyse¾...)

Vlastné stretnutie a spomienky na rodinu MUDr. Pavla Straussa.
Rodina Straussová bývala trochu excentricky od vysokokolského
centra pod Zoborom na Chme¾ovej ulici na konci autobusovej zástávky
autobusu è. 1 v starom prízemnom rodinnom dome so záhradou.
Neskôr kúpili pozemok na Pukinovej ulici, kde pani Strausová so
synom Jozefom a jeho rodinou bývajú doposia¾. V tom období bol
nedostatok pracovných síl a tudentov volali si privyrobi v èase
vo¾na, na pomocné práce, pri vykládke a nakládke eleznièných
vagónov, aj na práce v domácnosti a podobne. Aj rodina Straussová
potrebovala nepravidelnú nárazovú manuálnu aj organizaènú pomoc
v domácnosti, v záhrade, èi pri stavbe nového domu. Vyhliadli si ma
cez priate¾ov z kostola a odrazu som sa stal èlenom ich rodiny. Hneï
prvý deò na stretnutí sme sa dohodli, e pána doktora budem vola
ujo a jeho manelku Máriu  teta, porozprávali sa o rodièoch, známych,
spoloèných záujmoch a pomoci, ktorú odo mòa oèakávali. Odvtedy
mi tudentský ivot v Nitre ve¾mi rýchlo ubiehal, úspene sa napåòal
a aj v spojení s rodinou MUDr. Straussa mám na èo spomína. Ale
naèo skôr si spomenú? Azda na dôveru, ktorú som mal v ich rodine,
keï cez dovolenku poèas prázdnin mi samotnému nechali na staros
celý ich dom aj s hospodárstvom na staros, na uhynuté Jokove
zajace, na prvý úraz, ktorý sa stal pánu doktorovi pri skladaní tehly, na
rozbíjanie starých základov domu na Pukinovej ulici, na rozbitý
blatník na novom aute koda 100, na kúpu traktora s vleèkou, na
nede¾né pozvania na rodinný obed, hranie na klavíri, písanie esejí
a ich èítanie pánom doktorom. Musím spomenú aj na smutný deò 21.
august 1968, keï zvlá teta bola mimoriadne vystresovaná z príchodu
okupaèných vojsk.
Treba spomenú aj na priate¾stvo a osobný kontakt rodiny
Straussovej s chorým pánom biskupom Eduardom Néèejom. Tie
nemôem zabudnú na môj týdòový pobyt v roku 1970 u brata tety
Straussovej bývajúceho v Londýnskom exile na jej odporúèanie. Milou
mojou spomienkou je aj prijatie pozvania a úèas pána doktora a tety
na mojej svadbe 22. 7. 1972 vo Valaskej Dubovej.
Moje posledné stretnutie s pánom doktorom Straussom bolo
v roku 1989 po zamatovej revolúcii, keï ma navtívil na Mestskom
národnom výbore v Dolnom Kubíne s pánom Jozefom Mariánom
Geburom z Dolného Kubína  Medzihradného. Bolo to v období, keï
sme boli vetci naplnení eufóriou zo zániku totality a v oèakávaní
krajieho, slobodnejieho ivota.
Pán Gebura bol kmotor, resp. krstný otec syna pána doktora  Joka
Straussa. S doktorom Straussom sa zoznámili ako hlboko veriaci
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koncom roku 1949 v Skalici, kde pán primár Strauss budoval
nemocnicu a spolupracoval s pánom Gebudrom ktorý bol v tom èase
prednostom okresného národného výboru a vzájomne si pomáhali.
Záverom èo doda.
Bez otá¾ania aj odstupom èasu sa musím prizna, e stretnutie
a spolupráca s rodinou Straussovou patrilo aj patrí medzi tie
najastnejie. Aj im ïakujem za úspené ukonèenie koly, e som

Nové knihy
Tibor ilka

Pavol Strauss
a Milan Rúfus
Medzi dvoma básnikmi bol ve¾ký vekový
rozdiel. Pavol Strauss sa narodil 30. augusta
1912 v severoslovenskom Liptovskom Mikulái, Milan Rúfus o 16 rokov neskôr 10.
decembra 1928. Avak gymnázium obaja
skonèili v Liptovskom Mikulái, prirodzene,
zakadým v inom období. Keï Milan Rúfus
maturoval, Pavol Strauss sa vtedy u povaoval za úspeného spisovate¾a, hoci preòho
bolo prvoradé vedomie a zaviazanos
k poslaniu lekára. Tvorivú spisovate¾skú
prácu pestoval skôr zo zá¾uby, ne ako
posadnutý pisár.
V skutoènosti Pavol Strauss svojimi
básòami a esejami nemal zámer búi na bránu
a na múry ako, povedzme, Endre Ady. Skalpelom vykonávané úlohy robil deò èo deò
z povolania, kým autorské pero bral do ruky
skôr len vo ved¾ajom zamestnaní, takpovediac na polovièný úväzok.
U Milana Rúfusa je poradie opaèné: hoci
a do odchodu do dôchodku pôsobil na
univerzitnej katedre, akiste sa sotva nájde
niekto, kto by toto pracovné zaradenie mohol
nazva za prvoradé. Nejde o to, e by sa
Rúfusovo pedagogické pôsobenie bolo
degradovalo na druhoradú èinnos, ale
jednoducho o to, e vetci, èo sme boli jeho
poslucháèmi, pokladali sme ho predovetkým
za básnika. Celkom struène: básnikom bol aj
vtedy, keï prednáal.

Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

neodfrèal z viery a nepod¾ahol zvodom tudentského ivota. Boli mi
povzbudením i oporou v cudzom svete. MUDr. Pavla Straussa mám
pred oèami a aj dnes spolupracujeme kadý na inom mieste, on hore
vo Veènosti a ja tu dolu aj teraz na poli ekumenizmu.
Týchto pár riadkov som napísal pre pamä na múdrych,
statoèných ¾udí a na povzbudenie tých, èo tieto riadky budú èíta.
Je to aj moje urèité poïakovanie rodine Straussovej, e som od nich
viac dostal, ako som im ja dal.
Ing. Vladimír Miala

V záujme poriadku vak prednos predsa
len náleí stariemu, take zaènime nau
charakteristiku Pavlom Straussom. Tým skôr,
e v dôsledku pôvodu sa mu v ivote uiel
ve¾mi premenlivý, typicky stredoeurópsky
osud.
idovský chlapec nemal ete ani pä
rokov, keï zaèal chodi do katolíckeho
kostola. Ale kým konvertoval, ete musel
uplynú dlhý èas. Stalo sa tak toti a roku
1942. Na katolícku vieru prestúpil ako tridsaroèný.
Po skonèení gymnaziálnych túdií sa
Pavol Strauss - maturoval roku 1931 - zapísal
na Lekársku fakultu Viedenskej univerzity, kde
aj absolvoval dva semestre. Odtia¾ sa dostal
do Prahy na Nemeckú univerzitu a tam roku
1937 získal lekársky diplom. Keïe po
nemecky vedel na úrovni materinského
jazyka, v tomto jazyku uzreli svetlo sveta jeho
prvé dve básnické zbierky. U aj názvy zbierok
nie sú zvyèajné: Die kanone auf dem Ei (Delo
na vajci, 1936), Schwarze Verse (Èierne básne,
1937). Prvý názov chtiac-nechtiac evokuje
surrealistickú poéziu. Nie náhodou. V tom
èase surrealizmus získal pomerne ve¾ký
ivotný priestor v Èesku. Ako maku bolo
básnikov, ktorí sa stali prívrencami tohto
umeleckého smeru. Na zaèiatku tridsiatych
rokov jedna z najvýznamnejích osobností
èeskej literatúry 20. storoèia, Vítìzslav Nezval
vydal tri surrealistické básnické zbierky.
Keï Strauss publikoval svoje zbierky, u aj
na Slovensku zohrávala významnú úlohu
surrealistická skupina. Medzi èlenmi v nej
pôsobili Rudolf Fabry, tefan áry, Pavel
Bunèák, ako aj prozaik, neskorí signatár
Charty 1977 Dominik Tatarka. Surrealizmus
vplýval dokonca aj na katolíckych básnikov,
jeho stopy sú rozoznate¾né vo vtedajej poézii

katolíckeho básnika Rudolfa Dilonga.
Nemecké básne Pavla Straussa vak patria
medzi prvé surrealistické výtvory v nemeckej
poézii, lebo v nej sa predsa len rozvíjal
predovetkým expresionizmus. Je známe, e
aj v Maïarsku sa skôr íril expresionizmus,
v maïarskej poézii sa surrealizmus
udomácòoval aie.
Praská literárna atmosféra teda do znaènej
miery vymedzila literárne experimenty
a orientáciu Pavla Straussa. Tu mal príleitos
stretnú sa s Vítìzslavom Nezvalom, Maxom
Brodom, Franzom Werfelom, ale poznal aj
Hermanna Brocha, ktorého Milan Kundera
v diele pod názvom Umìní románu bezmála
ospevuje chválospevmi a pokladá za jedného
z najlepích spisovate¾ov 20. storoèia. Úprimne povedané, aj Pavol Strauss èasto spomína
jeho meno a vo svojej kninici ve¾mi
starostlivo opatroval jeho nemecké diela
a viaceré z nich èítal znova a znova. Ale s kým
udriaval najuie kontakty, to bol praský
rodák Oskar Baum (1883-1941), slepý básnik
a prozaik, ktorý mal 11 rokov, keï v Plzni
stratil zrak. Neskôr pôsobil ako uèite¾ hudby
a zomrel na následky operácie skôr, ne sa tak
malo sta. Avak jeho manelka a èlenovia
rodiny zahynuli v Terezíne.
Spomínajúc Prahu, na myse¾ nám zíde
predovetkým ve¾ká trojka: Franz Kafka,
Franz Werfel a prirodzene, Reiner Maria Rilke.
S Franzom Kafkom spája Pavla Straussa aj
deò smrti: obaja zomreli 3. júna, ibae Franz
Kafka o 70 rokov skôr. Avak posledne
menovaný Reiner Maria Rilke je jeho ve¾kým
vzorom, lebo Pavol Strauss sa zakrátko
vymaní spod vplyvu surrealizmu, pravda tak,
e v Prahe narodený básnický velikán
postupne zasunie do úzadia vetkých svojich
rovesníkov.
Závereènú báseò nasledujúcej, poslednej
zachovanej básnickej zbierky, lebo jedna
kniha sa stratila, napísal koncom roku 1940,
ale ete aj o dva roky neskôr básne cizeloval.
Avak zväzok v skutoènosti uzrel svetlo sveta
iba roku 2001, navye dvojjazyène - po
nemecky a po slovensky. Názov: Slová z noci
- Worte aus der Nacht (Bratislava, DAKA
2001). Básne do slovenèiny preloil katolícky
básnik Teofil Klas. Ak zväzok preèítame,
zistíme, e tu u silne cíti vplyv R. M. Rilkeho.
Odvtedy pre Straussa Rilke stojí najvyie
na Parnase.... Do jeho blízkosti vchádza iba
jeden básnik - Slovák Milan Rúfus. Lene ten
vchádza tak blízko, e univerzitný profesor
Lev Bukovský, rektor Univerzity Pavla Jozefa
afárika v Koiciach, 21. mája 1992 obidvom
básnikom naraz ude¾uje Èestný doktorát
univerzity (doctor honoris causa). Pavol
Strauss mi neraz osobne pripomenul, e jeho
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vnútro najväèmi oslovili títo dvaja básnici.
Pravda, sám Milan Rúfus vedel vyslovi
nádherné mylienky o Straussových textoch,
esejach, o jeho osobitnom umení. Obaja
ponímajú poéziu totone. Pod¾a nich sa
poézia vyrovná modlitbe, èie poézie môe
vynies nau obraznos do takých oblastí,
kde môe preniknú iba modlitba. Poézia a
modlitba, modlitba a poézia! Tie dva pojmy
sú trebárs aj zastupite¾né: Strauss a Rúfus,
Rúfus a Strauss. Tí, èo obaja spolu siahajú
na výiny básnického etosu. Tí, èo sa nikdy

Dva poh¾ady na prelomovú dobu
Popredný rusista Július Rybák sa
dlhodobo s nadením a vrúcnym obdivom
venuje nielen tvorbe Michala Privina, ale aj
slovenského lekára a esejistu Pavla Straussa.
Rybák má silne vyvinutý zmysel pre
pestovanie duchovných príbuzenstiev a
svojím výberovým príbuzným (popri
spomenutom Privinovi a Straussovi je to
najmä Milan Rúfus a maliarka Mária
Medvecká) dokáe s nesmiernou obetavosou odovzdáva svoj èas, intelekt, svoju
energiu. Svedèia o tom publikácie: V dotyku
s Máriou Medveckou, èi V dotyku s Pavlom
Straussom, ale aj pôsobivé záznamy v
utorskom denníku, ktorý vyiel pod názvom
Z prechádzok do gelnického okolia
(Záznamy zo Zápisníka 2000-2003) a
v ktorom autor síce tie pokraèoval
v intelektuálnych rozhovoroch s priate¾mi, no
zároveò dal vo väèej miere nazrie aj do
vlastných názorov a postojov, do vlastného
mylienkového a emocionálneho sveta.
V najnovej publikácii Premoený èas
zaznamenávame ïalí posun k autorskej
sebareflexii, èi ako to pociuje a ako o tom
hovorí v úvode sám Rybák  k trúfalosti 
pretoe v knike stavia ved¾a seba denník
Pavla Straussa a svoj denník z toho istého
obdobia (rok 1989) a dopåòa ich o
korepondenciu s Paulom Straussom (taktie
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nezniujú na úroveò vednosti. Poézia
obidvoch rozoznieva transendentálne sféry.
Keï Pavol Strauss v nitrianskej nemocnici
skonèil svoju pozemskú pú, Milan Rúfus sa
so svojím priate¾om rozlúèil básòou. Názov
básne: Requiem za Pavla Straussa a za nás.
Aj on cítil, vedel, e Pavol Strauss nie je
vedný zjav v slovenskej literatúre. Avak to
isté platí aj o òom: ako básnik je osamotená
postava, ktorá ete aj v èase totality bola
schopná v jednom básnickom obraze alebo
naráke rozkmita nábonos, zachyti

biblické (Boie) slovo vo svojich básòach
mäkkého hlasu.
Summa summarum: duchovné produkty
dvoch neobyèajných osobností zásluhou
významného prekladate¾a Sándora Tótha
dostali monos prehovori po maïarsky.
Mimo kadú pochybnos mono poveda,
e jeho pokus je úspený.

z roku 1989), príleitostne aj o ukáky z poézie
Pukina, z diela Privina, Oleu, Solenicyna,
Hviezdoslava a ïalích jemu blízkych
autorov. Trúfalos sa v tomto prípade stala
dobrým impulzom a prostriedkom na
konfrontáciu poh¾adov dvoch ¾udí, ktorí sú
si svetonázorovo blízki, no odliujú sa
ivotnou (aj profesionálnou) skúsenosou a
osobnými príbehmi v zloitom období, v
ktorom dozrievali v strede Európy závané
spoloèensko-politické zmeny. Okrem toho
vak knika prináa aj dvojpoh¾ad na
veobecnejie problémy ¾udskej existencie
(otázka vzahu viery a skepsy, materiálnych
a duchovných stránok ¾udského ivota,
morálky, zmyslu ivota, umeleckej tvorby a
pod.), èi na otázky ïalieho smerovania naej
civilizácie, formovania zmysluplného
ivotného spôsobu. Rybák tu u nie je iba
komentátorom, analytikom a interpretom
obdivovanej, duchovne blízkej osobnosti, ale
aktívnym (seba)reflektujúcim spolurozprávaèom  a aj keï tento rozhovor je tichým
rozhovorom dvoch denníkov, prípadne cez
korepondenciu, ve¾mi ¾ahko v òom
zachytíme  popri drobných odlinostiach 
súladné tóny. Oba denníky podávajú
zaujímavé svedectvo o prelomovej dobe
v naej spoloènosti, nie je to vak ani tak
svedectvo reálnych politických udalostí ako
skôr svedectvo ich vnútorného preívania,
ich reflexie, resp. subjektívne a subtílne
zachytenie dobovej atmosféry v privátnom
kontexte oboch literátov.
(Etela Farkaová,
Kniná revue 2004, è. 18.)

Èo ostane z národov? Malí Napoleoni
vetkých politických odtienkov v mestách a
mesteèkách zmiznú napriek svojej zdanlivej
dôleitosti a produkcii desiatok infarktov,
alúdoèných vredov a apoplexií. Zmiznú bez
stopy velijakí predsedovia a podpredsedovia a tajomníci a referenti a riaditelia a
vedúci a iní bôikovia. Ale èo ostane, je
kultúrne dedièstvo: knihy vydané a
nevydané, z ktorých sú niektoré i nevídané i
nevítané, výtvarné diela i hudobné skladby.
Preèo by malo Slovensko dôjs na svoje
kultúrne vákuum týchto èias a o roky alebo
o desiatky rokov? Veï èas je priepas,
v ktorej sa stratili u aj väèie národy,
pretoe sa samy zahrdúsili. Moc, peniaze a
faloná sebaistota sú klamlivé, ale o to
vraednejie nástroje zániku. (...)
A pretoe ijem v týchto èasoch a chcem
písa, píem. I keï predpokladám, e to nik
nebude èíta, pretoe nebude môc èíta. I
keby o to mali ¾udia záujem, je tu záujem
istých ¾udí, aby tí prví nemali monos o to
ma záujem. A tak si to píem, aby som to
vydýchal.
Duchovné vradenie umlèiavaním a
zabúdaním je generálny bas perzekúcie
slobodymilovných ¾udí vetkých èias. Má to
vdy len dobový výraz a èoraz ne¾udskejie
príkrasy. (...)
Písanie je stále spytovanie svedomia,
reprodukcia spomienok a záitkov, odrazový
mostík pre budúcnos, prehàòanie vlastného
ivota. Ale je rozdiel, èi píeme pre ¾udí
v kultúrnom teréne, kde mono uverejòova
aj svoju prácu  ktorá je raz lepia, raz horia
 predloi verejnosti, alebo èi píeme tak,
e si je èlovek sám verejnosou, kritikom i
èitate¾om. Odsúdený na stálu samovravu.
(...)
Èloveka mono utýra hladom, bitkou a
vyèerpaním ostatných fyzických a psychických rezerv. No mono tvorivého èloveka zahrdúsi, keï ho zmrazíme mlèaním,
keï mu znemoníme styk jeho diela s ¾uïmi.
(ivot je len jeden)

Poznámka spoluautora
Z denníka Pavla Straussa z r. 1989 som do
recenzovanej kniky vybral sotva tvrtinu
textu, ak nie menej. Denník má názov Sme
mocnejí ne èas. Zatia¾ sa, ia¾bohu,
ukazuje, e Èas je mocnejí ne text tohto
Straussovho diela z prelomového roku 1989.
Jeho rukopis putuje za posledné roky
z vydavate¾stva do vydavate¾stva  bez
výsledku. Naposledy zakotvil vo Vydavate¾stve Spolku slovenských spisovate¾ov
(ktorého bol Pavol Strauss èlenom), ale aj tu
narazil na plytèinu: grantová komisia zamietla
iados vydavate¾stvo o pridelenie prostriedkov na jeho vydanie.
Nad tým èloveku naozaj rozum zastane.
Neostáva, len aby sme si znova a znova
pripomínali Straussove slová spred tridsiatich
rokov:

(Doslov Tibora ilku z maïarèiny
preloil K. Wlachovský)

(Práve pre vetko spomínané sa mi iada
aj touto cestou poïakova predsedovi
Ústavného súdu SR prof. JUDr. Jánovi
Mazákovi, e ako to bolo v prípade
Straussovej kniky Sám za sebou, tak aj táto
kniha mohla vyjs len vïaka jeho nezitnej
podpore.)
Július Rybák
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Povedali o Straussovi
...Odskoèilo sa do Nitry do
Straussovcov, na subtílny rozhovor s Pa¾kom
Straussom. Primár, chirurg, kapacita, filozof,
básnik, hudobník. Starý priate¾, aj
s manelkou z Mikuláa. Zduchovnený
konvertita. Vzácny idealista. ije v svojom
èistom vysokom duchovnom svete. Aké je
potrebné pre ná ivot, e exaktnú vedu spája
s kultúrnou univerzálnosou a s integrálnou
håbkou. peciálnos sa tu prehodnocuje
hierarchiou hodnôt. Ako pútavo sa nám èítajú
jeho knioèky  meditácie o ivote a smrti, o
láske aj bolesti, o vetkom, èo môe duou
èloveka hýba (Zákruty bez ciest). Solilokvia
sú to, kde mylienky spontánne sa registrujú.
Naa generácia preila to¾ko, e sa jej
nebezpeèenstvo zdá bezpeènejím ne
bezpeènos. Z bezpeènosti sa stalo u len
oèakávanie nebezpeèenstva. i znamená
vdy ma akosti a problémy. Veï i kvety
zla sú kvety. Treba len vedie objavi ich
krásu. Veda je vlastne nesprávny názov.
Zapodieva sa tým, èo nevieme. Èlovek
rezonuje len na to, na èo je vnútorne
uspôsobený. Na èo má duevnú anténu. A
tak vlastne prichádzame správnym
cestovaním k sebe. Môeme prekroèi
desiatky hraníc, hranice svojich vnútorných
dimenzií neprekroèíme. (Duevná turistika)
Utrpenie nie je, ako sa myslí, ivotným
deficitom, ale ivotnou formou, ktorou sa
ivo získava håbkový rozmer. (Skoro len
sebe)
Dobre si zatepi tieto zrnká pre ivot.
Zásady a zásadovos potrebujeme. Sú to
zväèa paradoxy. Môeme poveda, ná
Chesterton. V èase znehodnotenia hodnôt,
v èase duchovného chaosu, nedá sa ináè
písa, iba v paradoxoch. Nech to len dobre
udrie po nose. Nech to len morí lútením.
S Pa¾kom Straussom, jeho pracovni zapadnú,
vysoké sympózium. Tichá melanchólia.
Presvitá veselos vykúpeného dieaa. Aj
v dnenom èase sú niekde duchovné hody.
(Ladislav Hanus v knihe Jozef
Kútnik-málov.)

Priznám sa: v tej miere, ako mám rád
aforistické vyjadrovanie, hutnú skratu
v umeleckej próze a briskný vtip v literárnych
esejach, ne¾úbim pásovým systémom
vyrábané aforizmy, respektíve to, èo sa nám
pod týmto menom zave predkladá v naej
dennej i periodickej tlaèi. Hneï sa vak
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priznám aj k druhej veci: mám rád aforizmy
tohto autora (Pavol Strauss: Zápisky
diletanta). Je toti rozdiel medzi básòou a
básòou, románom a románom, drámou a
drámou. A je aj rozdiel medzi aforizmom a
aforizmom. Straussove aforizmy, tvoriace
podstatnú èas tejto kniky, majú osobitý
ráz. (...)
Nie sú to aforizmy pre aforizmy a tým
menej aforizmy  pre pobavenie. Sú
výsledkom hlbokého pozorovania ivota
samého a lapidárnym výrazom autorových
poznatkov. Na jednom mieste tejto kniky
Strauss napísal, e ivotná pravda sa zmestí
i do riadku a e je teda zbytoèné písa
traktáty. A presne o toto ide vo vetkých
jeho aforizmoch. Ak slovo aforizmus pôvodne
znamenalo definíciu (aká náhoda, e sa prvý
raz aplikovalo na lekárske definície starého
Hippokrata!), Straussove aforizmy majú a
zámerne chcú ma hodnotu definícií urèitých
právd o svete a ivote. O svete objektívnom i
o ivote subjektívnom. Presne tak: vetky sa
zrodili z håbania nad samým sebou i nad
spoloènosou, z onoho klasického inspectio
sui te mundi. (...)
...Ak som sa vyie priznal k dvom
veciam, priznám sa aj ku tretej. Rád mám
píúcich lekárov. (Píúcich zrejme aj o èomsi
inom ne iba zápale os coccygis èi o dietetike
pre oférov.) A mám ich rád nie azda preto, e
by som im apriórne prisudzoval nejakú vyiu
intelektuálnu kapacitu, ne akú majú
prísluníci iných povolaní. Lekári vak v naej
súèasnej mechanickej civilizácii v najväèej
miere prichádzajú do styku s najrozliènejími
¾uïmi, majú azda najväèie monosti
poznáva èloveka zo vetkých jeho strán a
vskutku viac ne prísluníci iných povolaní
majú príleitos nazera na ivot v perspektíve
smrti a na smr v perspektíve ivota. Ich
poh¾ady na svet (...) mávajú håbku poznania.
V svetovej literatúre, a èiastoène i v naej, je
na to dos príkladov. Pavol Strauss je isto
jedným z nich. (...)
Na dne tejto knihy  na samom jej spodku
 chveje sa obava o èloveka. No na jej vrchole
je apel za umenie humanizujúce svet.
Domnievam sa, e svojím najvnútornejím
zmyslom stýka sa táto knika s úsiliami, ktoré
sú na prvom pláne najlepích diel nielen naej,
ale vôbec svetovej literatúry. Na etos dnes
èasto zabúdame. Pavol Strauss nám ho
pripomenul. Pre nae umenie i pre ná celý
ivot. Skromne, ale energicky.
Jozef Felix v doslove
ku knihe Pavla Straussa
Zápisky diletanta.
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