Dnes ¾udia prestávajú písa listy. Donedávna to bol jediný spôsob komunikácie
na dia¾ku. Keï sa priblioval potár, vetci sme netrpezlivo èakali, èi nám
nedonesie nejaký list alebo pozdrav. Netrpezlivos bola tým väèia, èím väèia
vzdialenos a èasové odlúèenie delilo blízkych ¾udí. Otec rodiny odiiel do
Ameriky, syn na front. ¼udia u dnes nezaívajú tieto chvíle niekedy aj
mesiace a roky èakania na správu, na list alebo odkaz. Elektronické prostriedky
toto vymazali z náho ivota.
Predsa len listy nestratili svoj význam. Ich slovo ostáva napísané a má
trvácu hodnotu. Mono sa k nim vráti. Mono ich viac premeditova.
To platí ete viac o listoch v inej podobe. O listoch v podobe èasopisu,
obèasníka, bulletinu. Platí to aj o naich Listoch Pavla Straussa. Jeho odkaz je nevyèerpate¾ný a
hodno je vraca sa k nemu. ijeme v dobe zmätkov. Namý¾ame si, e máme racionálny a teda
reálny postoj k svetu i k námu ¾udskému fenoménu. A ono to nie je tak. Subjektivizmus neodráa
vdy objektívnu pravdu. Tá sa prestala uznáva. Preto to¾ko zmätkov. Nemá kto uda orientáciu,
a keby to aj urobil, ¾udia ju nechcú repektova.
Preto je dobré ma mylienky. Tie, ktoré vnikajú do håbky èloveka a celého jeho zjavu. Aj do håbky
jeho spoloèenských vzahov. Do håbky, ale aj do výky, lebo èlovek má aj vertikálny rozmer.
Odkaz Pavla Straussa je vdy ivý a aktuálny. ¼udstvo vdy preíva problémy, najmä
spoloèenských vzahov, hoci v inej podobe ako v dobe, keï on il. Strauss ukazuje ponad
problémy. Neriei ich prízemne. Asi v tom treba vidie akcent jeho odkazu.
Mons. ThDr. Frantiek Tondra, spiský biskup,
èestný predseda SPMPS

Milan Rúfus k Straussovej osemdesiatke

Milý a vzácny priate¾,
ak mám vyslovi svoje pocity z Tvojho dneného veèera, ako sa vyhnem
populárnej vete: Sedím na konári a je mi dobre  Sedím v duchu tam medzi vami
a je mi dobre. Je mi dobre tak, ako býva dobre èlovekovi, keï sa z èasu na èas
pred jeho oèami udeje akt spravodlivosti.
Tento akt nedeje sa pred naimi oèami a tak èasto. Metronóm Veènosti
udiera v iných intervaloch, ne udýchaný metronóm èlovekovej pominute¾nosti.
Sú to chvíle skôr výnimoèné, ak sa tieto dva intervaly nakrátko prekryjú a bijú
jedným rytmom.
Zdá sa mi, e na tomto veèere sa to práve deje  nu sedím na konári a je mi dobre.
Pamätám sa toti ve¾mi ivo na to, ako Ti bývalo nedobre a ne¾ahko.
Mal si múdre mylienky, presné slová pre ne, vedel si hovori, aj si hovoril, otváral si ústa 
avak nevyiel Ti z nich zvuk: úradne Ti zapeèatili hlasivky.
Náruivo a múdro si oslovoval svet a svet a nepoèul  úradne si bol nemý. V èase, keï úrady
boli naím osudom.
Ani si nevie predstavi, ako sa mi u¾avilo, e sa Ti vrátil hlas.  Sedím na konári a je mi dobre.
Tak mi je dobre, e aj Tvojmu anatomickému údelu by som si trúfal odkáza, aby okolo Teba
menej cukroval a ete nám podral Tvoj hlas.
Veï iný z ve¾kých mikuláskych rodákov  Koloman Sokol sa v tomto roku u dopracúva
k devädesiatke. Neboj sa v tomto prípade epigónstva, skús to tie.
Ja viem, e kadý rok v takomto veku je darom u navye. Ty zas vie ve¾mi presne, od koho
je to dar. Umoòuje Ti to ona neopakovate¾ná symbióza horizontály a vertikály v Tebe, symbióza
pokory a ve¾kosti, ústiaca nevyhnutne do podoby kría.
Potrvaj nám ete pod ním, máme a tam radi. A hlavne  potrebujeme a tam.
A Ty aj ako lekár vie, e krajie sa Ti nemôe v ivote prihodi, ako e a iví potrebujú.
Tvoja dávnejia autotylizácia èloveka pre nikoho bola iba doèasným výtryskom Tvojej
osobnej trýzne.
Skutoènos, vdy múdrejia ne jej ¾udské deti, to gesto nepotvrdila. Nie si èlovek pre nikoho,
si èlovek pre ¾udí. Zotrvaj ete medzi nami.
Tvoj Milan Rúfus, Bratislava  Nitra 4. sept. 1992
(V zborníku Literárna tvorba Pavla Straussa, Nitra 1992.)
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Ako by som mohol odmietnu prosbu o príspevok do tretích Listov PS
venovaných Pavlovi Straussovi, ktorý mladá spoloènos vydáva. Necelý rok
ivota spolku ukazuje, e nevzniklo formálne zdruenie, ale zdruenie aktívne
vedomé si významu osoby, ktorej meno nesie v názve. Je to poteenie pre mòa,
ako primátora jeho rodného mesta, ktorého verejný ivot je obohacovaný
nenápadnou, ale vytrvalou prácou spolku. Ten mi nateraz pripomína tak trocha
samého Pavla Straussa, ktorý nebail po svetskej sláve, ale chcel, aby mylienky,
ktoré mu ivot pomáhal sformulova, nezostali zabudnuté a veril, e keï ich raz
poloí na papier, nájdu svoju cestu k èitate¾ovi, rezonujúc so spriatelenou duou
a súc riadené boou prozrete¾nosou. A tak bez ve¾kého hluku zaèína spolok svoj
ivot. Bude ma z èoho èerpa, èo pripravova, s èím oboznamova verejnos. Autor mnohých básní
a bohatej prózy, textov, ktoré len opatrne vychádzali a prichádzali medzi èitate¾ov, si zaslúi
èinorodý klub, ktorý mu pomôe otvori si cestu ku irokej verejnosti.
V Liptovskom Mikulái máme mnoho rôznych pamätných tabú¾, ktoré zostávajú prítomné v
mestskom ivote len ako nemí svedkovia dakedy významných udalostí, osobností. Tabu¾a na
rodnom dome Pavla Straussa pod¾a vetkého bude aj oznamovacou tabu¾ou, tu il, myslel a tvoril , ale
aj dodnes v jeho rodnom meste ije ivý duchovný odkaz èloveka, ktorý mal a má èo dodnes poveda
vnímavému Mikuláanovi a nielen jemu. Nechcem, ani nemôem by hodnotite¾om rozsiahleho diela
autora. Svoj príhovor som postavil len na poznanom z jeho diela a to je len malièký zlomok koatého
stromu jeho práce. Verím, e sa postupne stane jeho dielo veobecne známym na Slovensku a bude
prináa poteenie aj dôvod na zamyslenie nejednému èitate¾ovi. Preto si dovo¾ujem zaela spolku
i správnej rade ve¾a úspechov pri napåòaní cie¾ov, ktoré si predsavzali, a aby jeho bulletin bol vdy
naplnený bohatými informáciami o tom, èo sa udialo, alebo èo sa udeje.
MUDr. Alexander Slafkovský, primátor Liptovského Mikuláa
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Od vydania Listov PS 2 ete neubehlo ve¾a èasu
a sú tu Listy - 3. Vïaka prispievate¾om, vïaka
sponzorovi. Máme z toho vetci úprimnú rados.
V Nitre odovzdali prvé ceny P. Straussa, objavujú
sa o òom referáty na internete, èoraz viac ¾udí siaha
 ako o tom píe Joko iila - po pridanej hodnote
kvality ivota menom Pavol Strauss. Ná výbor sa
stretol v druhom polroku 2005 dvakrát. V októbri
výroèné stretnutie - s Msgr. Tondrom, so sv. omou,
s výbornými hosami a ich príspevkami. V decembri v tvorivej diskusii
o náplni ïalieho pracovného roka. Boli to kontruktívne stretnutia s
jasnými zámermi. Zaèali sa práce na filmovom projekte o ivote a diele P.
Straussa, boli nakrútené prvé desiatky minút výpovedí o jeho dobe a jeho
diele. Nebude neskromné, keï poviem, e máme z toho ve¾kú rados.
Èím viac sa ponárame do jeho sveta, tým viac sme oèarení, ohromení.
Strauss je irokospektrálny. Neuverite¾ne irokospektrálny. Mòa osobne
udivuje jeho záber vo svete hudby. Aká jasná cesta k pochopeniu
a uchopeniu hudobno-filozofického odkazu velikánov hudby! Skoro ma
pokúa vyslovi vetu, e objavil skratku v poznávaní. Ale samozrejme, e
to tak nie je. Jeho jasné analýzy podstaty umeleckých diel vychádzali
z hlbokého poznania, sumáru vedomostí a nádhernej, èasto svetom
nechápanej kresanskej pokory. Umelec  tvorca chápe svet umelcov 
tvorcov. Hudba bola pre Straussa prirodzenou oblasou jeho záujmu.
Tak ako v jeho ivote, aj tu sa mimoriadne bytostne prelínajú ve¾ké línie
idovskej a kresanskej kultúry. V tomto svete sa mohol úplne ponori do
mylienkového odkazu a sta sa vykladaèom ich posolstva. A dokázal to
skvele, napríklad v Rekviem za ivých. A nielen tam. Strauss vrúcne objal
zdanlivo nekonkrétnu a nepotrebnú hudbu, a jej obsahom preiarený
chce plným priehrtím rozdáva. Vo svojom èase takmer úplne nemá
komu, lebo mu to mocní tohto sveta nedovolia. Lebo nemajú na to, aby
pochopili, a preto nedovolia. U sa pominul ich èas. Strauss opä zaèína
prehovára k ¾uïom. Ako píe Milan Rúfus v Rekviem za Pavla Straussa
a za nás:  .... a nemý opä prehovorí. Za súèasný výbor Spolku
priate¾ov MUDr. Pavla Straussa môem poveda, e je pre nás vetkých
nesmierna èes by nápomocný pri tom, keï umlèovaný Pavol Strauss
zaèal opä hovori. elám si, aby ho ve¾a ¾udí prijalo s láskou, lebo Pavol
Strauss a jeho dielo stojí za to.
¼ubo Rai
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 Zo zasadnutia výboru (¾ava: ¼ Rai, M. Janèuka, J. Rybák, J. iila)

Skalické povzbudenie
Dávno nám na stránkach Listov PS chýba Skalica  miesto Straussovho
jedenásroèného pôsobenia, na ktoré si vari v ivote najradej spomínal.
Pri èítaní knioèky Ranné zamyslenia (Záhorské múzeum, Skalica
2001) skalièanky Evy Fordinálovej sa nám pri príhovore Staò sa! zrazu
zazdalo, akoby jej slová boli adresne venované tým ¾uïom, èo sa rozvíjaním
èinnosti Spolku priate¾ov MUDr. Pavla Straussa usilujú chráni a rozvíja
jeho odkaz. Je preto pre nás pouèné a povzbudivé nad touto úvahou Evy
Fordinálovej (ináè rodáèky z Borského Mikuláa, je to teda akoby hlas
z Mikuláa do Mikuláa) sa zamyslie:
Staò sa! U v detstve na mòa ve¾mi silne zapôsobilo filmové
spracovanie ruskej rozprávky Kamenný kvietok. Natrvalo mi utkvela
v pamäti najmä epizóda, keï v podzemnom krá¾ovstve krá¾ovnej hôr
chcel pozemský umelec vykresa z kvádra malachitu rovnako dokonalý
kamenný kvet, aký v svojej u¾achtilej ve¾kosti stál pred ním uprostred
roz¾ahlej dvorany. Výsledok síce dokonalý nebol, ale predsa ohromoval
èímsi majestátnym.
Malý ikovný èlovek neobsiahol ve¾kos diela, na ktoré sa podujal.
Nedokázal dielo obsiahnu univerzálne v celej jeho vzneenej dokonalosti.
Ale ohromovala ve¾kos jeho ¾udskej túby napodobni dokonalý vzor.
(...)
Dnes u ve¾mi dobre viem, e v tomto èloveèom zápase nelo o
¾udskú pýchu vyrovna sa s originálom. Ilo o oèarenie, o zasiahnutie
due dokonalosou a o vnútornú nevyhnutnos pokúsi sa odpoveda
na òu svojím spôsobom. Ilo o silnú inpiráciu, ktorá núti prebudenú
duu kona. (Podè. J.R.) Preto celý motív s nevydareným výsledkom
nevyznel ako rezignácia, ale ako pochopenie. Nemono rezignova pri
zistení, e pri oslovení naej due nieèím vzneeným, ve¾kým, nedokáeme
odpoveda na rovnakej úrovni.
Veï pociova potrebu konfrontácie svojich èinov s èímsi dokonalým
u znamená stupeò duchovného prebudenia. Veï nie nadarmo sa hovorí,
e pochopi niekoho znamená by taký istý. Aj keï nie do vetkých
detailov, ale v tom základnom  v rovnakej orientácii  èi na dobro,
krásu a pravdu, alebo naopak. (...)
Nae èiny pravdepodobne nebudú úplne dokonalé pod¾a naich
predstáv a pod¾a naej túby. Ale ak by sme ich z obáv pred zlyhaním
neuskutoènili vôbec, èosi by na svete chýbalo. Treba kona, dôleité je len
nekona v rozpore s vlastným svedomím. A výsledok naich èinov
nechajme na posúdenie iným. Aj keï my budeme vedie, e sme chceli
vytvori nieèo dokonalejie, ako sa nám podarilo, mono e iných, ktorí
nevedia o naej vnútornej predlohe, nieèo z náho diela osloví 
napomôe k prebudeniu ich due a bude ich inpirova k dobru. Nemusíme
by dokonalí, ale túme po dokonalosti  u to nás zdokona¾uje!
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Strauss

ako pridaná hodnota
Verím, e mnohí z nás
pociujú v naom súèasnom svete plnom
túby po úspechu,
peniazoch, vonkajieho pozlátka, plnom
len ako dosiahnute¾ných vecí z ponuky nepreberného
mnostva hmotných
statkov, plnom bezhraniènej kály i ve¾kosti príleitostí - pocity krívd páchaných na
nás inými, tátom, politikmi, susedmi, nadriadenými, firmou, nespravodlivým svetom, neprajným okolím. Mnohí cítia nespravodlivosti kapitalizmu, ktorý sa s nikým nemazná, a tí iní,
prehnane sebakritickí èi depresívni, zasa vidia
hlavne nedostatky vo vlastnej neschopnosti
zmeni seba, prispôsobi sa, nevzdáva sa, bojova proti i za, vo vlastnej nedostatoènosti
meni veci k lepiemu. Vetci radej vidíme a sme
spravodlivo kritickí k správaniu iných, ich povrchnosti, plytkosti, vulgárnosti, chamtivosti,
pýche èi neúprimnosti. Èasto vidíme veci i svet
okolo seba èiernobielo, vetko je len zlé alebo
dobré, väèinou zlé, vládne nám skepsa. Vidíme
veci tak, ako je nám vidie ¾ahie, nenamáhame sa
porozumie, pochopi, nekladieme si otázky,
neh¾adáme, a preto ani nenachádzame odpovede. Chýba nám empatia, vitie sa do pozície
druhého, firmy, tátu, snaha o objektívny poh¾ad na svet i na nae miesto v òom. Chýba nám
hrdos na seba, sebadôvera vo vlastné sily a
schopnosti statoène kráèa ivotom. Oddávame
sa zatrpknutosti, pasívnej rezistencii voèi vetkému, neveríme nikomu a nièomu, svoj ivot
neijeme, len chudobne duchom i hmotne preívame. kodíme sami sebe svojou rezignáciou na
vieru v dobro a svoje postavenie v òom.
Preèo to vetko hovorím? Nech sa neurazia
tí odváni, múdri, empatickí, zdravo sebavedomí, chápaví, pracovití. Vidiaci svet, ivot i seba
v súvislostiach, v celej jeho zloitosti i zdanlivej jednoduchosti. Vedia pouíva zdravý sedliacky rozum i uvaova a snai sa odha¾ova
zloité, rozmieòa ho na drobné jednoduchosti.
Sú pozitívne mysliaci, veria v dobro. Èasto sú
medzi nimi tí, ktorým ivot nespravodlivo vzal,
osud ich ranil, preívajú len ako, vyslovene
trpia, no nikdy to navonok nedávajú najavo,
neplaèú, neprosia, nekritizujú nenadávajú, hrdinsky kráèajú ïalej. Preèo sme jedni takí a iní
onakí? Chcem poveda, e chápem jedných i
druhých, hoci sám naastie k tým prvým nepatrím. Mne osobne chýba z naej minulosti
viac pozitívnych príkladov ve¾kých osobností
i naa schopnos uvedomenia si tých ve¾kých
medzi nami, naich blízkych, susedov, spolupracovníkov, priate¾ov. Vetkých tých, ktorí
svoj krátky pobyt na tomto svete venujú iným,
nám, blízkym, tým známym i neznámym, tým
èo to najviac potrebujú. Hovorí sa ,exempla
trahunt, príklady tiahnu. Sú tu, neïaleko, na
dosah, treba len vníma s èistým srdcom i pozera s otvorenými oèami.
Skúsme sa zamyslie v tomto kontexte nad
Pavlom Straussom, zaradi si ho sami pre seba

do jednej èi druhej skupiny. Èo mu ivot vzal,
èo dal. Dal mu do kolísky nadanie a túbu uèi
sa, tudova, poznáva ivot a ¾udí. Dal mu
ambíciu a schopnos vytudova medicínu a
sta sa v krátkom èase jedným z najlepích
chirurgov. Dal mu schopnos milova ¾udí, èloveka a slúi ich bolestiam a potrebám. Dal mu
vzácnu schopnos nauèi sa a ovláda mnoho
jazykov. Dal mu schopnos najvyiu, tvori,
analyzova, uvaova a písa o ivote. Dal mu
silu sta sa kresanom a bezhraniène milova
Boha. - Èo mu ivot vzal èi nedoprial? Narodil
sa v idovskej rodine síce v èase mono i relatívne najpriaznivejieho obdobia v Európe a na
Slovensku v tolerancii k idom, no zaèiatok
vojny a Slovenského tátu ho zastihol ako mladého lekára s malou nádejou na astné uplatnenie. Pocity nechceného a neskôr i hnanej zveri,
nenávisti a holocaustu, straty najbliích i rovnakých vyústili v úteky i skrývania a so astím sa mu podarilo zachráni si holý ivot.
Roky po vojne boli rokmi chudoby, no i nových nádejí. Nástup komunizmu v roku 1948
pochoval nádeje, no i napriek reimu mal monos odborne rás, budova chirurgické oddelenie a nemocnicu v Skalici, no kresan a praktizujúci katolík nebol pohodlný pre vtedají reim. Musel odís nielen z funkcie, ale i z pozície operujúceho vedúceho chirurga a len s akosami sa dostal na miesto do chirurgickej
ambulancie na poliklinike v Nitre. Musel si
nájs pre seba i pre rodinu nové pôsobisko v
novom, neznámom a nie ve¾mi priaznivom
prostredí. Túil písa, písal, no s výnimkou
publikovania pod pseudonymom v Ríme len do
zásuvky, a neskôr len s malými monosami v
roku 1968. Takto plodný autor il, písal a nepublikoval a do revolúcie 1989. ivnou pôdou
a silou mu bola rodina, priatelia, básnici, lekári,
spisovatelia podobne postihnutí reimom. Po
revolúcii naastie ete pár rokov spoloèenského uznania, obdivu i oficiálnych ocenení boli
slabou náplasou na roky literárneho dusenia.
Dvadsapä rokov trpel nevylieèite¾nou chorobou, len obdivuhodná vnútorná sila a disciplína, starostlivos manelky a rodiny mu
umonili doi sa veku 82 rokov.
Preèo toto vetko spomínam? Jedine preto,
e i napriek utrpeniu, ivotnému strádaniu, politickému obmedzeniu naplnenia prirodzených
túob a ambícií profesionálneho chirurga odborníka a ete väèiemu neastiu nemonosti
slobodne publikova, Pavol Strauss zanechal
nám odkaz a dielo pre mnohých netueného
významu,niè mu nezabránilo a neodradilo ho
tvori. Ko¾ko vnútornej sily a odhodlania bolo
v òom ako èloveku. I napriek príkoriam doby a
ivota nezatrpkol. Je jedným z mála tuených a
poznaných géniov naej doby. Je ale predovetkým jedným z nás. Je tým najlepím príkladom pre vetkých nás, je pridanou hodnotou kadého z nás. Potrebujeme si to len uvedomi, viac ho spozna, potei sa jeho múdrosou ducha, silou vôle, láskou k Bohu, svetu a
ivotu. Nebojme sa prisvoji si Pavla Straussa,
poznajme ho, pozvime ho k sebe. Zaraïme si
ho medzi svojich blízkych, buïme na neho
hrdí. My, Mikuláania, spolurodáci, Skalièania,
Nitrania, Slováci. So Straussom sme i my vetci
omnoho viac ako bez neho
Jozef iila
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Proroctvo o tejto dobe
Pavol Strauss

(28. 5. 1950)
Neznesite¾né je lamentovanie nad skazenosou
èias. Veï sme ich vetci spoloène kazili.
A ko¾kíe sa nali i medzi nami, èo boli
ochotní obetova èo len tipku zo svojej samolásky, svojich záujmov  hmotných i spoloèenských  za uzdravenie sveta?
Boh nám dal svet a slobodnú vô¾u. Spotvorili sme si to sami. A musíme si to sami da do
poriadku. Katastrofy a akosti budú do tých
èias trva, kým záujem Boí bude medzi ¾uïmi
zaostáva za ich vlastnými záujami. Lebo len
ten sa môe nájs, kto sa stratí.
Kým si ¾udia neprestanú myslie, e tenktorý spoloèenský poriadok je pre nich a nie
pre vetkých, sú iluzórne vetky nádeje. Jediná
nádej je, e vetci zabudneme na staré nádeje.
Musíme si zvyka na nový tvrdý spôsob modlitby. Ako na muné, ulové balvany. A zaèneme uplatòova voèi sebe èiastku naich bezoh¾adností, ktorými traktujeme trpezlivos
Veènosti, zaène sa ozajstná reforma spoloènosti. Lebo sa, koneène, nezmení len legitimácia a
forma politickej emfázy  ale srdce.
Nasledujme toho, kto prvý zaène nadáva
na seba. Uverme tomu, kto prvý odpustí slabosti iných. Poslúchajme toho, kto prvý nájde
formulu jednoty pre vetkých.
(12. 4. 1950)
V dnených èasoch sa nemôu dáva rady
ani v praktických ivotných záleitostiach, ani
vo veciach svedomia a mravnosti.Vdy sa toti
naráa na problém individuálnej únosnosti a
vzájomnej zodpovednosti.
Dnes si je èlovek, a musí si by, za vetko
sám zodpovedný. I vo veciach svedomia a morálky. Dnes si je kadý sám celou cirkvou, i pred
sebou, i pred svetom. A preto sa musí kadý v
kadej situácii sám rozhodnú a by rozhodnutým nies následky svojho rozhodnutia.
Kto k dneku nedospel za jedine správnych asketických predpokladov, iada oporu v
druhom a od druhého, oporu, ktorou si môe
by jedine sám. Celý dneok je výplodom neasketických desaroèí èi stároèí a je lapidárnym
dôkazom toto, e èi v prirodzenom, èi v nadprirodzenom oh¾ade je naím len to, èo si sami
svojou prácou a námahou získame. Ako je hmotná a duevná práca akumulátorom hodnôt reálnych, sú asketické úsilia a meditatívne výdobytky jedinými trvácnymi hodnotami nadreálnymi, ktoré
vak vrhajú tiene svojej skutoènosti i do
materiálneho a
spoloèenského
diania. I keï
po dhom èase.
I pre ivot jednotlivca, i pre
spoloènos je
najpraktickejím vodidlom
asketika a morálka.
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Odkaz MUDr. Pavla Straussa zjednocujúcej sa Európe
Na úvod si ako motto
preèítajme úvahu Jána
Pavla II. z knihy Prekroèi prah nádeje; jeho slová vystihujú historické
a duchovné pozadie, na
ktorom sa odvíja straussovský príbeh, o ktorom
bude v naom vystúpení reè.
Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem
(Jn 5, 17). Pád komunizmu otvára pred nami
spätný poh¾ad na typický spôsob myslenia a
konania modernej civilizácie, najmä európskej,
ktorá umonila vznik komunizmu. Je to civilizácia, ktorá sa popri nepochybných úspechoch
v mnohých oblastiach dopustila obrovského
mnostva chýb a násilností voèi èloveku, ktorého vykorisovala mnohými spôsobmi. Civilizácia, ktorá sa odieva do truktúr sily a politického a kultúrneho útlaku (predovetkým
prostriedkami sociálnej komunikácie), aby celému ¾udstvu vnútila podobné omyly a svojvo¾nos. Ako ináè si vysvetli stále sa zväèujúcu priepas medzi bohatým Severom a stále
chudobnejím Juhom? Kto za to nesie zodpovednos? Zodpovedný je èlovek: ¾udia, ideológie, filozofické systémy. Povedal by som, e
zodpovednos za to nesie boj proti Bohu, systematické nièenie vetkého toho, èo je kresanské; boj, ktorý vo ve¾kej miere u tri storoèia
dominuje v myslení a v ivote Západu. Marxistický kolektivizmus nie je nièím iným ne
horím vydaním tohto programu. Môeme
poveda, e podobný program odha¾uje dnes
celú svoju nebezpeènos, ale zároveò aj celú
svoju slabos. (Ján Pavol II.)
V doslove ku knihe Pavla Straussa Úsmev
nad úsmevom, ktorá vyla vo vydavate¾stve
DAKA r. 1992  dva roky pred Straussovou
smrou  som napísal: Sme národom, ktorý si
zvykol múdros (i knihy mylienok a aforizmov) importova spoza hraníc. To spôsobilo,
e nedôverujeme tomu, èo vzíde z naej pôdy.
Treba súhlasi s I. Èièmancom, e vo vzahu
k vlastnej kultúre sme my, Slováci vari svetovou raritou, keï radi obdivujeme vetko cudzie
(neraz aj veci druho- a treoradé), kým kvality
vlastnej kultúry si takmer nevímame a nepriznávame sa k nim. (Aj preto je toto nae stretnutie vzácne, e je èasou úsilia, ktoré by chcelo tento stav napravi.)
Je moné, - pýtal som sa v tom doslove, e by raz Slovensko mohlo ponúknu národom
to isté? Skúsme tomu uveri! Lebo, ako povedal sám Pavol Strauss  sme malí a chceli by
sme by svetoví. Lene na tom nieèo je reálne a
perspektívne. Jeden je oceán duchovného sveta. A z neho môe kadý naèrie na ktoromko¾vek priestore sveta. Preto sú také pozoruhodné náhle výbuchy ducha na najneoèakávanejích kultúrnych zákutiach sveta.
Pristavíme sa dnes  pri príleitosti 10.
výroèia odchodu Pavla Straussa  pri takom
náhlom výbuchu ducha na takom najneoèakávanejom kultúrnom zákutí sveta ako je toto
malé Slovensko, vo vzahu k jednej  teraz, po
naom vstupe do EÚ tak aktuálnej  téme, akou
je proces zjednocovania Európy a spo¾ahlivé,
nádejné základy tohto zjednotenia.

Prezradím dopredu, e sa mi iada, aby
sme  aj úsilím Spolku priate¾ov Pavla Straussa
 predstavili Straussa svetu ako slovenského
apotola mylienky európskeho zjednotenia na
kresanských základoch  ako jedného (aj sa to
bojím poveda) zo spoluzakladate¾ov európskeho Domu.
+ + +
Hovoríme o náhlom výbuchu ducha na
najneoèakávanejom mieste... Staèí si v duchu
vybavi predstavu Slovenska tesne po druhej
svetovej vojne  v prvý rok po vojne  aby sme
pochopili, aké to bolo najneoèakávanejie
miesto, z ktorého v septembri 1946 vytartoval na dvojmesaèný tudijný pobyt na chirurgickej klinike u profesora dr. A. Brunnera v
Zurichu 34-roèný primár chirurgického oddelenia nemocnice Milosrdných bratov v Skalici 
tyri roky po svojom krste v liptovsko-svätomikuláskom chráme.
Musel to by náraz, keï  citujem Straussa  èlovek, preiví vojnu, prechod frontu,
okupáciu, vrady, popravy, krv, nenávis, podzemný boj, úklady, komplikácie osudov, podlos ¾udskú v nebezpeèenstve, krásu hrdinského priate¾stva, rodinné a osobné tragédie, nálety, bombardovania, dobývania miest a pozícií,
biedu, nebezpeèenstvo, hlad a vyèerpanos...
 keï sa takýto ná èlovek, pomazaný vojnou stretol so vajèiarskym èlovekom, ktorého nervy a ktorého verejný i súkromný ivot i
tandard, a to v celom sociálnom rozvrstvení,
cez vojnu prinútene stiahli opasok ak o jednu,
dve dierky.
A vtedy, v tom náraze, v tom strete
vetkých hrôz vojny a idyly vajèiarskeho mieru, dolo u Straussa k náhlemu výbuchu ducha, rozhorela sa v òom vízia zjednotenej,
v mieri naívajúcej Európy  sveta, v ktorom
je vetko na mieste, kam patrí, sveta svätej
svedomitosti, kde kadý má sebavedomie
práce; kadý vie, e jeho práca je potrebná a
významná. Preto sa kadý sústreïuje na svoje
dielo a snaí sa ho vykona èím lepie, èím
dokonalejie.
Vytvoreniu takéhoto sveta bráni fakt, e
jednotlivci a národy sa ohradili od iných eleznou obruèou neprístupnosti a nepriepustnosti. (To ete nebolo chyrova o eleznej opone!  J.R.) Duchovia si zo svojej rôznorodosti
urobili smrte¾né dýky nonkonformizmu a podmanite¾skej dobývaènosti.
Hranice! Národy majú medzi sebou hranice, ako dravé zvery vo zverincoch majú elezné
ree. Bez nich by sa vzájomne ponièili. A keï
sa z nich obèas vyslobodia a vniknú do cudzej
klietky, podlávia, èo im príde pod pazúre. 
Ale keby odpadli elezné mree a skutoèná
sloboda sa rozloila medzi nimi, bolo by ako
v raji. Èaro a krása hranice a vyhranenia ich
druhov by nezmizli, ale lev a baránok by chodili ved¾a seba. A Pán Boh by nemusel hra
neustále prísneho krotite¾a.
Je to utópia? Tá predstava bude utópiou do
tých èias, kým sa  na svojej koi, èasto ve¾mi
bolestivo!  nepresvedèíme, e inej cesty niet.
Dnes, skoro po 60 rokoch nám u ako kategorický imperatív znejú Straussove slová, kto-

ré by sa mi iadalo poloi na stôl kadého
delegáta v Stuttgarte:
...Lebo Európa nie je za nami, le pred
nami. Európa nie je ani zemediel, skôr idea.
Európa nedohrala svoju úlohu. Ete ju má
len zaèa hra. To, èo bolo doteraz, bolo
prvé dejstvo. Skonèilo fiaskom, pretoe zradila svoj základ, svoju kresanskú posta.
By Európanom, znamená prizna sa
k urèitej duchovnej rase. A kým sa neuskutoèní to, e vetky národy európske odloia
hranice medzi sebou a spoloène zaènú budova novú európsku kultúru a mravnos,
dovtedy potrvajú konvulzie terajej bezradnosti. (Podè. J.R.)
Kde je k¾úè k tejto monosti?
Vidím ho v probléme samourèenia jednotlivca. Skoro o òom nepoèu. Iba právo samourèenia národov sa obèas vábivo ozýva svetom.
Ale základ spoloènosti je èlovek a v koneènom
dôsledku je spoloènos pre èloveka.
Nie korbáè Kantovho kategorického imperatívu alebo iné korbáèe potrebuje èlovek, ale
právo duchovného samourèenia. A jedine ono
v spojení s vypestovaným zmyslom pre povinnos zaruèí monos vytvorenia osobnosti
nového Európana, èloveka.
To je pre ¾udskú spoloènos významnejie
ne technické zdokonalenie leteckých strojov z
800 na 1000 kilometrovú rýchlos.
A najlepia cesta v tomto smere je ujasni
si európsky cie¾. Prvý krok v tomto poznaní je
pokorné: mea culpa.
MEA CULPA! Prvý krok v objasnení si
európskeho cie¾a. A práve toto mea culpa úplne zaniká v chóre iných hlasov európskeho spoloèenstva, do ktorého sme vstúpili. A aj sami
vstúpili  bez onoho Moja vina.
Pre pocit viny, ktorý je nevyhnutným predpokladom mravnej obrody jednotlivca i spoloènosti, je pouèný rozhovor troch priate¾ov: maliara, kòaza a lekára v Straussovom Èloveku
pre nikoho:
Ktoe nemá viny  vyhàklo z Ivana. Ja
sa v tomto oh¾ade cítim ve¾mi dobre zapasovaný do tohto zasvineného sveta.
Len farizeji, najmä politickí, a to vetkých
farieb, h¾adajú stále vinu iných, aby cudzou
krvou prikryli vlastné vrady, podotkol kòaz.
Súhlasím, odvetil Peter. Lene od devätnástich storoèí je vina jasnejia. A vina rastie
geometrickým radom u tých, ktorí majú monos, ba povinnos vedomia a svedomia. ¼udorút je menej vrahom ne svetochýrny chemik,
ktorý vynaiel vraedný bojový plyn, hoci
osobne nikdy nevidel màtvoly. Majite¾ baní,
kde z investièných dôvodov sa baníci púajú
do nie dos istých ácht, je väèím zloèincom,
práve tak ako politik, èo z kaviarne riadi beh
dejín a revolúcie, ktorá stojí krv.
Nechcem vinu zva¾ova, len pomôc ju h¾ada, aby sa mohla umeni. 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. A èo raz bolo
moné v tele celého kresanstva, je odvtedy
moné u kadého jednotlivého kresana. (...)
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Kto môe, je zodpovednejí ne ten, kto
by mohol. A preto je to¾ko archy na kresanoch a na kòazstve.
Európa sa nezmení, ak sa nezmení európsky èlovek. ..Vo svete moností, ktorý obýva
kadý tvorivý èlovek, je to¾ko nestvárneného
priestoru, to¾ko úloh, ktoré èakajú, e èlovek
nemôe narazi na iného èloveka. Keï sa schopnosti ¾udské zhusujú v úrodný vytrvalý dáï,
nemôe sa vybíja v osobných a politických
búrkach; kde sa slúi Duchu, nemôe sa obetova molochu krvi a rozbroja.
...Èloveku je postoj dávania, postoj otvorenej ruky a srdca jedine priliehavý; veï je
prirodzený. Najviac dostáva èlovek, keï smie
dáva. A vtedy bude svet svetom, keï sa toto
stane samozrejmým, keï vykliesnime zo seba
prales a jeho morálku. A vtedy bude moný
onen vesvetový tát, svetové vajèiarsko, ktorého hymnou by mohol by zbor IX. symfónie
Beethovenovej: Buïte objaté, milióny, a heslom kadého èloveka by mohli by obnovené
slová Charlesa Huysmansa: Vade som doma,
kde môem dobre tvori a dobre sa modli.
Miluj a miluj svoje, a vade bude doma.
Potrebu zmeny európskeho èloveka pocítil
u vtedy pred 60 rokmi Pavol Strauss aj vo
vajèiarsku.  Dobre si vimnime, e to, nad
èím on vtedy dvíhal prst, platí v dnenej európskej (aj v naej slovenskej) klíme stále ako
vytúená hodnota, ako ideál:
Krajné rozumárstvo je nièivé, je kyselina,
je oheò. A to badám na mnohých ¾uïoch vo
vajèiarsku; pri vetkej poriadnosti a statoènosti vo¾aèo z nich chybuje, vo¾aèo je preè,
nieèo, èo tu urèite bolo a muselo by, nieèo
hrejivého, nieèo moného, nieèo nevypoèítate¾ného. I rodina, i ena, i diea, i kadý z nás
potrebuje èloveka, èloveka celého, teplého, dakedy i prudkého, a nie matematickú rovnicu,
ktorá vdy vychádza.
Pri spomínanej priamoèiarosti a statoènosti je jedine správne a konzekventné, e príliné
rozumárstvo vedie èasto cez most výluèného
záujmu o pozemský a individuálny ivot
k znaènému usmerneniu na hmotné interesy.
Seba klame najviac, kto verí iba v hodnotu rozumu, a predsa sa nestará hlavne o vlastné hmotné
dobro. A z tohto postoja zmaterializovanosti
vyviera ïalie: krajná vypoèítavos. Rozumom
a záujmovosou riadený ivot je brzdou normálneho citového a duevného rozkvitania. A
preto vidíme, e reakciou na manelstvá, uzavreté len pod¾a rozumových a záujmových noriem, je mnostvo vajèiarskych rozvodov alebo v rozlúèení ijúcich manelstiev.
Vtedy, pred 60 rokmi sa Pavol Strauss 
nevdojak  dotkol aj toho, èo Slovensko môe
prinies, èím môe obohati európsky DOM:
Rozhodné ialenstvo vdy len triezveho
rozumu sa snaí urobi zo ivotnej riavy betónové koryto. Keby sa to, pravda, mohlo podari, ivot duchovný by sa vak chytro udusil
v rôsolovitom hustnutí nudy. Myslím, e ivotný elán slavianskych národov a rozhavenos vetkých východnejích sàdc a duí i
v otázke veobjímajúcej bratskosti a sociálnej
spravodlivosti i náboenskej integrácie pomôu
ete v mnohom nevládnejím srdciam národov
západných.
ivot nie je kostra rozumu, obleèená mäsom úplne pochopite¾ných spoloèenských
vzahov, riadená a vybíjaná drôtikom z centrály,
èi u z vodcovskej alebo demokratickejej. i-

5

votný hnus z toho naiel si napríklad paradigmu v pekelnej erupcii nacizmu s jej klamne nastrojenou príkrasou pohanského mýtu. Zabsolutizovaný a na x-tú povyovaný rozum je
ostrý jed, leptavá eravina, ktorá môe spôsobi samootravu a popáli blízke i ïaleké okolie...
Poteilo ma, keï som po polstoroèí od
Straussových úvah naiel u súèasného slovenského autora (Igor Pále: Duchovná úloha Strednej Európy) slová:
To je úloha Slovanskej kultúry: premieòa
hmotné ego na duchovné ja: nahradzova potrebu hmotných statkov vnútornými cnosami,
premieòa ma na by.
Toto vyplynie Slovanom ako prirodzená
nevyhnutnos z osudových podmienok, do ktorých budú postavení. Lebo dovtedy, kým budú
chcie pokraèva len v extenzívnom vývoji hlbie do hmoty a do írky, kým sa budú chcie
pohybova len v horizontálnej rovine a nebudú
plni to, èo majú, neustále im bude vetko
brané a ich úsilia budú vdy zmarené (podè.
J.R.), a kým sa ich duevné sily rozptýlené po
vonku nezozbierajú a neobrátia dovnútra a sústredené do jedného lúèa vytrysknú v jednom
vzopätí vôle vertikálne nahor k Bohu.
Ako sa nám tu  u súèasného autora 
ozvalo Straussovo dávne: Niet inej cesty. Boh
nakoniec vetky zatarasí a zvýi iba zvislý
smer.
+ + +
Pri rozlúèke s Pavlom Straussom pred desiatimi rokmi v Nitre (pozri Verbum 1994, è. 2)
som po cykle viacnásobných prosieb o odpustenie pripojil prosbu: Prijmi nás teda na milos, Ty u veène prítomný medzi nami, buï
k nám zhovievavý a vypros hojné dary milosti
tomuto kraju pod Tatrami, ktorému si zasvätil
svoj ivot nie pre seba, ale pre vetkých. Spásu nie pre seba, ale pre vetkých (Kolíska
dôvery).
Veène prítomný  aj tu a teraz  medzi
nami! Akoe ináè, veï on to bol, èo napísal: U
svojich milých cítime, e smrou neprestali
jestvova. Jestvujú, len nám nepochopite¾ným
spôsobom. Veï nae vzahy k nim èasto smrou len zvrúcneli.  A svätí? Èi môu nei?
Bez svätých by bola vetka naa nádej màtva.
Namiesto tých opakovaných Odpus
nám... by sa mi teraz iadalo opakovane prosi Oroduj za nás...
Ty, èo si po príklade judských prorokov,
ktorým si venoval  v eseji Proroci (Verbum
1994, è. 4) jedny z posledných stránok, èo
vyli spod Tvojho neúnavného pera, èo Ti po
ich príklade bola daná milos vylamova zo
sveta neznalosti nový obraz dobovej novej budúcnosti, tlmoèi nám obèasné hlboké výdychy absolútneho ducha  oroduj dnes za nás,
aby sa v tejto prelomovej dobe kulminujúcej
krízy jednej civilizácie pozbierali v sebe zvyky, vynovené zvyky chorobného optimizmu
a prenikli sa do poslednej èiastoèky Tvojím
presvedèením, e  Ten svet je taký krásny a
ten vesmír je tak obdivuhodný a vzneený. A
svet ¾udí je, napriek to¾kým prehrekom proti
tendencii zdokona¾ovania, stále na ikmej ploche vylepenia a skoro nezbadaným nástupom
zjednocovania a kristianizácie. Ve¾kou silou
humanizácie. A agregáciou u¾achtilosti a krás-

na mieri do stále sa objavujúcich sklonov bratskosti a u¾achtilej krásy.
Báchorka o novom svete je pravda. Kadé
ráno kadým východom slnka zaèína nový svet.
Neustále máme pred sebou monos nového.
Lebo i hviezda pekla zapadá. Lebo i lákavá
hviezda zla raz môe nevyjs a nové rána, èisté
ako detské oèi, môu by celkom novým zaèiatkom.
+ + +
S Jánom Pavlom sme nae úvahy zaèali,
s Jánom Pavlom ich môeme aj ukonèi. 
V závere svojej apotolskej exhortácie Ecclesia
in Europa  naväzujúc na slová Knihy zjavenia
o boji medzi enou a drakom, èo je starý had,
ktorý sa volá diabol a satan, èo zvádzal celý
svet (Zjv 12,9), hovorí:
Je to nerovný boj: zdá sa, e drak je vo
výhode, taká ve¾ká je jeho prevaha nad bezbrannou trpiacou enou. Skutoèným víazom
sa vak stáva diea narodené zo eny. V tomto
boji je jedna istota  ve¾ký drak je u porazený.
Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí
jeho anjeli (Zjv 12,9). Zvíazil nad ním Kristus
 Boh, ktorý sa stal èlovekom  svojou smrou
a svojím zmàtvychvstaním a zvíazili i muèeníci pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a na smr (Zjv 12,11). A hoci drak aj
pokraèuje vo svojom odpore, netreba sa bá,
lebo jeho poráka u nastala.

Július Rybák
(Lipany, 20. máj 2004)

Druhá svetová vojna prela ako pochmúrny film bezduchým plátnom dejín
a vykreslila zbombardované kontinenty,
ako prvé podpisy pod predpovede nevyhnutne dozretých hrôz.
Varovné signály z La Salette a
z Fatimy sa neujali v rokovacích sieòach
zdanlivo spojených národov. Medzinárodné konvencie sa neopierajú o Desatoro,
ale o neèestné záujmy skupín a skupín
národov a zdá sa, e keï nie je vojna, je
mier.
Na svetových olympiádach víazí
rozum svalov a liach a nikomu v hlave
neskrsne, e by 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. A faloné, sentimentálne opièie
fòukanie nad hrobmi detských a enských màtvoliek dobre vie, e astie nie
je organizaèným problémom. Ale zato
tým zúrivejie treba dokazova, e ním
je.
No ete bol moný generálny pardon! Ete by sa svet mohol skoncentrova v jednom hospodárstve a jednej ve¾korysej hmotnej nesebeckosti, aby sa
tým sebeckejie mohol venova svetovej
sebeckosti spásy, svetovej politike lásky
a vzájomnej pomoci väèích mením, svetovej organizácii odpustenia a dôvery.
(Pavol Strauss, Èlovek pre nikoho)
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Strauss
a katolicizmus
¼udský ivot je iba h¾adaním, a to h¾adaním hodnôt ... Takto zaèal Pavol Strauss
obhajobu svojej konverzie ku katolicizmu.
No tieto slová dnes v mnohom tak zatrpknutom, duchovne skostnatenom, hodnotovo dezorientovanom, skoro vo vetkom
skomercializovanom, hedonistickom
a lenivom dneku vyznievajú ako nepoèúvaný hlas morzeovky z Boej pevniny. Hoci
... aj dnes sa h¾adá. Aj dnený èlovek h¾adá, no zriedkavo Cestu, Pravdu a ivot, ako
pokraèuje P. Strauss vo svojom vyznaní.
Objektom h¾adania v súèasnosti nie je Cesta,
ale skôr únikový chodníèek z reality ivota,
ktorý sa dokonca nazýva reality show. Odkultúrnený, odbostvený a od¾udtený zostáva takto zbavený súdnosti pri odha¾ovaní Pravdy. Obalamutený klamom, resp.
re-klamom, ktorým sa pritom neustále necháva kàmi, vidí vo svojej slepote namiesto
itia ivota jedinú alternatívu v uívaní si.
Svätý otec, v blahej pamäti Ján Pavol II.,
èasto upozoròoval na zákernos a prefíkanos kultúry smrti, do ktorej sa súèasný
èlovek neustále viac a viac ponára
a vyzýval k zodpovednosti a odhodlaniu
prispieva k tvorbe kultúry ivota. Ve¾mi
elám nám vetkým, aby toto nae stretnutie bolo jednou malou, ale konkrétnou odpoveïou na túto výzvu. Aby bolo zvuèným prejavom hlasu, ktorý P. Strauss nazval odvráteným od ucha dneného èloveka.
Pri snahe nieèo poveda o katolicizme je
snáï nedipenzovate¾né siahnu po dokumente, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery s názvom Dominus Iesus, kde terají Svätý otec Benedikt XVI., vtedy ete
prefekt tejto Kongregácie, zdôrazòuje, e je
iba jeden Kristus, a tak je aj iba jediné jeho
telo, Cirkev. A to, èo platí v tátnom a spoloèenskom poriadku, èie rovnos vetkých
cirkví, ktoré sú kvantitatívne postavené
ved¾a seba, nemôe a neplatí v poriadku
spásy, lebo by sme takto Krista postavili

na roveò k hocijakému zakladate¾ovi náboenstva. Cirkev je iba jedna a jediná.
Je teda jasné, e Cirkev je a musí by aj
univerzálna. Univerzalizmus môe znamena dve ve¾mi odliné reality, hoci
s nepopierate¾nými spoloènými rysmi, ako
píe Henri de Lubac. V prvom prípade sa
jedná o zahmlený kozmopolitizmus,
v druhom prípade o katolicizmus. Cirkev
svojou vnútornou i vidite¾nou truktúrou
je od samého svojho zaèiatku nieèím zvlátnym, stojacim mimo rámca helenistických
náboenstiev. Je otvorená, ale súèasne
maximálne zah¾adená do svojho stredu. Je
to preto, lebo Kristov výkupný èin
a zaloenie náboenského spoloèenstva sú
ve¾mi úzko späté. Tieto naoko dve Kristove diela sú v skutoènosti iba jedným. Kadý pokus oddeli ich naráa na historické
fakty. Ani v Pavlových oèiach, ani v oèiach
ostatných svedkov prvotnej viery nie je
cirkev akýmsi eónom, transcendentnou
hypostázou, ktorá by bola reálne existovala pred Kristovým dielom vo svete. Ale
rovnako nie je ani federáciou miestnych
zdruení a ete menej jednoduchým spolkom ¾udí, ktorí sa kadý na vlastnú päs
prihlásili k evanjeliu.
Katolíckos v prvotných èasoch kresanstva (prvýkrát tento termín pouil sv.
Ignác Antiochijský) bola vyjadrením vnútorného kvalitatívneho h¾adiska, a nie vonkajím kvantitatívnym oznaèením. Katolicita neznamenala a neznamená zemepisnú alebo matematickú záleitos, ale je duchovným bytím, ktorý je vo vnútri Cirkvi, ako je
aj jej svätos. Etymologicky jej význam
oznaèuje kontatovanie, e zo vetkých,
ktorých zhromaïuje, robí jeden celok. A tak
v tomto duchu, a nie v duchu konvenènosti
myslenia tejto doby, môeme tvrdi, e kto
chce nájs pravého Boha, musí nájs Krista. Do tohto tvrdenia vlieva obrovský optimizmus uvedomenie si toho, e v tomto
dobrodrustve h¾adania je Kristus tým, kto-
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rý sám h¾adá  aj jedinú stratenú oveèku
a kladie si ju na plecia. A potom môeme
pokraèova v tvrdení: Kto chce nájs Krista, musí nájs jeho Cirkev, ktorá nemôe
by iba jedna a jediná a ktorá nemôe neby katolícka. Optimizmus, èi pesimizmus,
ktorý vyplýva z tohto kontatovania je èitate¾ný z konkrétnosti ivota kadého z nás.
Sú toti mnohí, ktorí sa ku nej hlásia, ale 
ako píe P. Strauss  bohuia¾, èasto je
katolicizmus a katolíci dvoje. Svoje katolíctvo si musíme v kadej chvíli ivota zaslúi. Zaslúi si by katolíkom ... Na druhej
strane sú mnohí, ktorí sa nehlásia ku katolicite, ale ju, hoci mono nie naplno, ijú.
Èo s tým vetkým povedaným má spoloèné táto doba a spomienka na Pavla
Straussa v nej? Pre mòa  ve¾a. A zrejme o
vetkom, èo sa nám v naom ivote javí
ako hojnos milosti, sme povinní vydáva
svedectvo a tieto slová sú toho plodom
i vyjadrením.
V naom zamyslení nemôeme vynecha
spomienku na poèiatok a existenciu vetkého stvoreného, ktorý je preniknutý úasnou jednotou, harmóniou raja, ktorú môeme nazva aj katolicitou. Zrejme nie je potrebné opisova naruenie tejto jednoty
a celistvosti stvorenstva hriechom èloveka, a tak by som skôr poukázal na zárodok
novej jednoty, ktorú Boh nachystal
prostredníctvom vyvoleného izraelského
národa. Táto jednota, harmónia a celistvos
nemohla vak stá na národnostnej príslunosti ani na nièom podobnom, iba na Bohu,
ktorý prichádza na tento svet v kolíske
tohto vyvoleného národa. Na Kristovi, novom Adamovi, chce Boh postavi novú
stavbu sveta, ale tento izraelský národ neprijíma Jeia a s ním prichádzajúce Boie
krá¾ovstvo, ako píe sv. Luká v Sk 4,11:
stal sa kameòom, ktorý stavitelia zavrhli,
ale on sa stal kameòom uholným. Boh stavia aj napriek tomuto odmietnutiu zo strany
idovského národa stavbu svojho krá¾ov-

Potrebujeme ve¾kých muov a eny. Ve¾kos vak nie je ani v silných svaloch,
ani v zlate, ani o vzdelávacích intitúciách, ani v nièom, èo ohúri oèi. Ve¾kos je
vlastnos srdca, mysle a due, ktorou èlovek ovláda prílivy svojej váne. Je v jemnom
zmysle pre spravodlivos, právo a dobroèinnos. Keï to posudzujeme týmto
meradlom, je pravda, e sme vybavení ako bohovia, aby sme vládli nad prírodou,
ale na to, aby sme vládli nad sebou, sme vybavení ako trpaslíci. A práve v tomto
sebadobývaní tkvie pravá ve¾kos.
Svet teda potrebuje niekoho, kto pochopí, e neexistuje väèie víazstvo ne
víazstvo nad sebou samým. Niekoho, kto bude najprv h¾ada Boie krá¾ovstvo a
jeho spravodlivos a bude uvádza do praxe zásadu, e len ak zomrieme telu,
budeme i ivotom Ducha. Niekoho, kto smelým hlasom ako Ján Krstite¾ prebudí
nau oslabenú prirodzenos zo sladkého sna nehrdinského odpoèinku. Niekoho,
kto získa víazstvo nie tým, e zostúpi z kría a bude robi kompromisy so svetom,
ale bude trpie, aby dobyl svet. Potrebujeme svätých, lebo svätí sú naozaj ve¾ké
due.
Frantiek Soèufka SJ
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stva v Cirkvi, ktorú Pán Jei zakladá, aby
sa stala nástrojom jednoty, katolíckosti pre
celý svet. A za toto prosí aj vo svojej ve¾kòazskej modlitbe tesne pred svojím umuèením a zanecháva nové prikázanie lásky a
túto prosbu o jednotu ako svoj testament.
No po rajskej rebélii a po rebélii v plnosti
èasu prichádza v naich èasoch novoveku
ete jedna. Aj tzv. moderný èlovek odmieta
stava svoj ivot na tomto jedinom základe,
ktorým je Kristus a zaèína h¾ada nové základy. Tento základ h¾adá predovetkým
v sebe samom, a tak kristocentrizmus nahradzuje antropocentrizmom. Tento základ
sa usiluje ïalej nájs a rozvinú v podobe
mylienky (staèí pomyslie na francúzsku
revolúciu), v podobe pokroku, v podobe
nacionalistického èi politického razenia;
inými slovami: na hocièom inom, len na
základe Krista v jeho mystickom tele, Cirkvi,
nie.
Aký je toho výsledok? Fraktúra celistvosti spoloènosti, ktorá automaticky so
sebou prináa fraktúru celistvosti èloveka,
z ktorého sa stáva iba indivíduum a takto
sa s ním aj zaobchádza. Keïe nik z ¾udí si
nemôe robi nárok na neomylnos, kritériom spolunaívania, keï u neexistuje iadne centrum ivota èloveka, sa stáva dohoda (Hobbes: Auctoritas non veritas facit
legem). Demokracia s väèinovým rozhodovaním sa chápe ako jediný dobrý systém, nerepektujúc pritom iadne, ani prirodzené zásady a metafyzické hodnoty (jednoducho zákon je to, èo odobrí väèina,
hoci to odobrenie spoèíva iba v zákonnom
obalení objektívneho zla). Pavol Strauss
v týchto súvislostiach píe slová, ktorých
nehynúca aktuálnos je príli zrejmá: Èo je
pravda? Zmluvy medzi národmi, ktorým sa
neverí u vo chvíli podpisovania? Alebo
sú pravdou záväzky ¾udskosti, po ktorých
sa liape? Èi sú pravdou politické orientácie, ktoré sa zvrtnú niekedy cez noc
o stoosemdesiat stupòov? Alebo sú pravdou hospodárske, finanèné relácie medzi
osobami alebo medzi tátom a osobami, ktoré sú vlastne len uzákoneným podvodom?
Èi sú pravdou vojny a popravy, koncentraèné tábory a deportácie alebo veobecné gangsterské mravy náho veku? Èi sú
pravdou cyanové krematóriá alebo sú lepou pravdou abortáriá? Èi sú pravdou za
kadého reimu ináè sfalované dejiny alebo sú pravdou nafúkané zbytoènosti polohlúpych a zalkoholizovaných kaviarenských pseudoliterátov?
Staèí si zapnú rádio, sledova správy
v televízii a predovetkým ivot okolo seba,
aby sme pochopili, e zo vetkého v tomto
svete sa ozýva jednotný refrén: nefunguje
to! Pán Jei v evanjeliu tejto poslednej
nedele nám dáva jasné usmernenie: Èí je

tento obraz a nápis? Dávajte teda cisárovi,
èo patrí cisárovi. Ale nezabúdajte, e vy ste
stvorení na obraz Boí, teda e vy patríte
Bohu. Nezabúdajte dáva Bohu, èo je Boie. Z toho, pod¾a mojej mienky, vychádzajú dve výzvy: jedna pre Cirkev a druhá pre
svet. Pre Cirkev, aby sa nesnaila budova
cirkevné impérium; aby nestratila z oèí zmysel svojho poslania vo vynakladaní energie do vlastných truktúr, ktorými by chcela konkurova truktúram tohto sveta. Aby
nezabúdala na to podstatné: by vo svete,
ale neby zo sveta. Aby bola so¾ou zeme
a svetlom sveta; èie nie impériom
v impériách, ale chuou, radosou, zmyslom, múdrosou a spásou tohto sveta. Tá
druhá výzva je pre tento svet, aby pochopil, e nemá inú cestu, pravdu a ivot okrem
Krista. Iba na òom a v òom  èie v Cirkvi,
ktorá nemôe by iná ako jedna, svätá, ka-
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tolícka a apotolská  je moné budova
Boie krá¾ovstvo.
Na záver by som si dovolil vyslovi tieto
otázky: Je náhoda, e Straussov rodokmeò
je spätý so idovstvom, ktoré vak v òom
prijalo Krista? Je náhoda, e Straussovo
prijatie Krista sa udialo v katolíckej Cirkvi?
Na tieto otázky môeme nájs v knihách
Pavla Straussa aj odpoveï, ktorá by znela:
Náhoda je nutnos, ktorej úzadie nepoznáme. Zostáva vak ete jedna otázka, najdôleitejia: Podobal by sa ivot tohto sveta
ivotu Pavla Straussa, keby aj on (ivot
tohto sveta) prijal Krista a s ním aj jeho
katolícke telo Cirkvi? Zo srdca si to elajme
a modlime sa za to!
(ThLic. Vladimír osták, prednesené
v Liptovskom Mikulái 22. októbra 2005)

30. 6. 47
Mono poveda jednoducho: Sv. Pavol nie je populárny svätec. Nemono ho vzýva
pri h¾adaní zapotroených k¾úèov ani pri naháòaní cudzích telies v operaèných ranách a
malé mladé alebo starie podplácate¾ky sv. Antonka len mrazivo myslia na nekompromisného Boieho kárate¾a malosti a duchovného záplatkárstva.
Sv. Pavol stojí závratne mohutný v chladivej tôni ustavièného Súdu Boieho nad
chronicky nerozhodnými.
Kadý je významný pre seba. Aspoò do urèitej miery. Kadý i najpokornejí. Ale jedine
významné je, ako tento svoj význam obráti do Boieho smeru. I slabosti, i svoju prirodzenú obmedzenos len treba koordinova s prúdením prítomnosti Boha pod¾a príkladu sv.
Pavla. Non acquievi carni et sanguini. Lebo keï raz èlovek vie komu veril, nemôe robi
iné, iba horie.
Sv. Pavol nás bude podporova vo vetkých divoèinách lásky, aby naa znehodnotená
krv raz vzkypela umom najdrahej krvi Jeiovej.
15. 7. 47
Rozbehaný spoloèenský poriadok oboch hemisfér zeme je príznakom choroby jej
základov. Základom spoloèného a spoloèenského ivota musí by vetkými prijatá mravná norma, ktorá je jednotná pre ivot jednotlivého èloveka práve tak, ako pre celý národ a
pre celú spoloènos.
Mravnos môe by len jedna, trvanlivá môe by len vtedy, keï je zakotvená v neèom
nemenlivom, nemenlivý je vak iba Boh. Vetka takzvaná mravnos, ktorá je zakotvená v
Bohu, je pseudomravnos, výhovorka mravnosti alebo jednoducho nie mravnos, teda
nemravnos.
Keïe k nám Boh prehovoril skrze prorokov a zjavil sa nám vo svojom jednorodenom
Synovi Jeiovi Kristovi, len kresanská mravnos je mravnosou. Svet sa môe uzdravi
len tým, e èím viac ¾udí bude akceptova vieru a tým èinom i mravnos kresanskú.
Tackáme sa nad úasne nebezpeènými priepasami, lebo vládnúci a rozhodujúci muovia náho veku neakceptovali a neuskutoèòovali Kristove mravné normy. Sprievodnými
znakmi tohto odklonu je stále nemravnejie a neúprimnejie správanie sa svetovej diplomacie a stále brutálnejie metódy pionáe a vojny.
Boh ná tresce nami samotnými. Dovo¾uje, aby sme si navzájom rozbíjali hlavy. Due
bude on stranejie preosieva.
Ale veï toto vetko omnoho krajie a múdrejie a platnejie vyslovili ostatní pápei.
Pavol Strauss, Tesná brána
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MUDr. Pavol Strauss
a kolakovièovské hnutie

K 100. výroèiu Stjepana Tomislava
Kolakovièa-Poglajena
Keï som na jeseò roku 1943 v Bratislave
nastúpil na vysokokolské túdia a ubytoval
som sa v internáte Svoradov, postupne som sa
zapájal do katolíckeho tudentského ivota,
okrátko som sa stal èlenom výboru Ústredia
slovenského katolíckeho tudentstva (ÚSK)
spolu s medikom Vladimírom Sterculom, jeho
predsedom, medikom Frantikom Sýkorom,
tudentom techniky Gaom Froncom,
poslucháèom filozofie Jánom Buchtom,
budúcim jezuitom, profesorkou Máriou
Pecíkovou a jej úzkou spolupracovníèkou
poslucháèkou Filozofickej fakulty Martou
Marsinovou. Bolo to zároveò jadro
náboenského krúku Frassati, nazvaného
tak pod¾a talianskeho katolíckeho
vysokokoláka, ktorý zomrel v chýre svätosti.
Do pôvodnej ideologickej náplne ÚSK
politicky orientovaného na Hlinkovu ¾udovú
stranu, krúok Frassati vnáal nového ducha
praktického a itého kresanstva, h¾adajúceho
odpoveï na otázky, aké kládla súèasná politická
a ideologická situácia doma i vo svete.
Mohlo to by niekedy pred Vianocami r.
1943, alebo zaèiatkom r. 1944, keï ma Gao
Fronc uviedol do tudentského krúku, kde
som sa prvý raz stretol s neobyèajnou,
nevednou osobnosou, chorvátskym kòazom,
bývalým jezuitom Stjepanom Tomislavom
Poglajenom, ktorý na jeseò r.1943 uiel pred
nemeckým Gestapom z Chorvátska na
Slovensko a tu vystupoval pod rodným menom
svojej matky ako Kolakoviè (1906-1990). Tým
som sa zapojil do katolíckeho hnutia, ktoré cez
vysokokolákov sústredených z celého Slovenska v Bratislave, èoskoro dostalo celoslovenské
rozmery. Profesor Kolakoviè nadviazal na
èinnos krúku Frassati, od neho sa odvíjala
práca v bunkách, z kadej bunky reazovým
spôsobom vznikali ïalie bunky, take v
priebehu polroka sa cez bratislavských
vysokokolákov rozírili po celom Slovensku.
Z krúkov sa výberovým spôsobom vytváralo
jadro, ktorého èlenovia tvorili organizované
spoloèenstvo pod názvom Rodina.
Prof. Kolakoviè spájal v sebe èrty teológa,
filozofa, národohospodára, sociológa, psychológa a lekára. Nám tudentom zvlá imponovalo
jeho iroké zaloenie. V duchu filozofie ruského
náboenského filozofa Vl. Solovjova nosil v
sebe ideu zjednotenia katolíckej a pravoslávnej
cirkvi, ako kedysi v 17. storoèí jeho chorvátsky
krajan Juraj Krianiè. V duchu súèasnej
kresanskej filozofie E. Mouniera, J. Maritaina,
M. Blondela, N. Berïajeva a i. horlil za organické
usporiadanie ¾udskej spoloènosti, o èom svedèí
jeho knika Základné èrty ¾udského poriadku,
ktorú nám zanechal. Za Slovenského tátu bola
starostlivosou ÚSK - Frassati tajne litograficky rozmnoená a zo Svoradova rozirovaná,
po vojne r. 1947 ju vydala Spiská kapitula.
Èlen Rodiny, národohospodár a vysokokolský
profesor Rudolf Brika (umrel r. 1971) si jej
obsah osvojil, ale v podmienkach komunistického reimu ho nebolo moné uvies do
ivota. ia¾, po prevrate roku 1989 naa
kresanská demokracia novú politickú
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konteláciu nevyuila a tento projekt do svojho
politického programu nezahrnula, nechala sa
unáa súèasnými politickými prúdmi v duchu
liberálnej demokracie a globálneho kapitalizmu.
Keï sa chcel prof. Kolakoviè zoznámi s
niekým z akademickej obce a zaangaova ho
do hnutia, najprv sa s ním zoznámil dia¾kovo.
Na stretnutie s detským lekárom prof. A.
Churom sa pripravil tak, e si najprv pretudoval
jeho kapitálne dielo Slovensko bez dorastu. Jeho
zásadou bolo uzna pravdu druhého, aj keby to
bol ideový nepriate¾, lebo cirkev vlastní
univerzálnu pravdu. Nikdy sa nemáme bá
kritiky. Keï svojou prácou sledujeme dobro,
povinní sme kritizova aj neváry v cirkvi. No
nemal rád, keï sa niekto neústupèivo pridàal
svojej utkvelej mylienky a usiloval sa presadi
ju za kadú cenu. Keï sa s nieèím takým stretol,
vdy poznamenal francúzsky: Idée fixe. Treba
repektova slobodu kadého jednotlivca. Jeho
èinnos sa niesla v duchu hesla Omnia instaurare
in Christo - vetko obnovi v Kristovi. V
sprievode dvoch-troch tudentov raz podnikol
fingovanú policajnú raziu po brlohoch pod
bratislavským hradom, vetko fotografovali a
fotodokumentáciu Kolakoviè predloil úradu
vlády ako svedectvo o hrubom zanedbávaní
sociálnej starostlivosti v táte, ktorý si hovoril
kresanský. Keï v júni r. 1944 spojenecké
letectvo bombardovalo Apolku, bol som práve
vo Svoradove, po nálete som sa iel pozrie do
mesta na spôsobené kody. Na Jakubovom
námestí som natrafil na prof. Kolakovièa. Na
hlave mal helmu, na rukáve pásku s èerveným
kríom, v rukách tólu a svätené olejèeky,
zachraòoval ¾udí telesne i duevne. Navrhol mi,
e zájdeme spolu na blízku detskú kliniku,
mono tam doviezli ranených. Skutoène, nali
sme tam zomierajúceho robotníka z Apolky s
akými popáleninami. Profesor mu udelil
sviatos chorých, pomodlili sme sa, iné sa u
nedalo robi.
Uviedol som struène nieko¾ko èàt osobnosti
prof. Kolakovièa, aby som ïalej mohol odpoveda na otázku aký bol vzah Pavla Straussa
ku kolakovièovskému hnutiu. Nepamätám sa
kedy a kým bol formálne prijatý do Rodiny.
Aspoò Frantiek Mikloko v knihe Nebudete
ich môc rozvráti jeho meno v zozname èlenov
Rodiny neuvádza. Pravda, to ete niè neznamená, lebo aj iné mená v zozname chýbajú,
napríklad dnes u nebohý RNDr. Imrich Staríèek,
ktorý po odchode
prof. Kolakovièa do
zahranièia, bol na
Slovensku na èele
hnutia. Ale fakticky
MUDr. Pavol Strauss
do Rodiny patril.
Jeho meno èasto odznievalo v rozhovoroch medzi jej èlenmi,
a mnohí z nich s ním
boli v kontakte, menovite lekári, ale aj
priatelia z iných profesií.
S Pavlom som sa
zoznámil na Detskej
klinike, keï jej
prednostom bol èlen
Rodiny prof. A. Chúra, a bol som raz u
jeho asistenta, tie
èlena Rodiny, MUDr.

 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Kornela Chmelu. Mohlo to by zaèiatkom
januára r. 1945, krátko potom, ako sa v novembri
1944 v Ruomberku zázraène zachránil z
transportu urèeného velite¾stvom SS na istú
smr v niektorom koncentraènom tábore, ako
sa Strauss o tom zmieòuje vo svojich knikách
Kolíska dôvery a Èlovek pre nikoho. Jeho
snúbenica Mária Loydlová ho z Ruomberka
vyprevadila do Trnavy, kde sa potom skrýval v
klátore sestrièiek mariánok. Býval tam spolu s
kòazmi  èlenmi Rodiny Karolom Cibirom,
Jozefom Hrueckým a Frantikom Minarovjechom, neskorím krstným otcom jeho
prvorodeného syna Pavla, a Júliusom Gábriom,
neskorím trnavským biskupom, ktorý èlenom
Rodiny nebol. Je moné, e z Trnavy si zave
zaskoèil do Bratislavy, hoci to bolo spojené
so znaèným rizikom. No keïe od tých èias
uplynulo vye polstoroèie, a spomienky na ne
mám hmlisté, musím pripusti monos, e
som sa s ním zoznámil o 2 mesiace neskôr, asi
zaèiatkom marca r. 1945.
V trnavskom zátií toti nebol dlho. V
rukopise jeho Amalgamu som sa doèítal, e
po zavradení dvoch nemeckých dôstojníkov v
meste nastalo obdobie rázií. Jedného dòa, hneï
po rannej sv. omi, jeho priate¾ Dr. Török ho
vzal do vojenskej nemocnice, kde sa stretol s
MUDr. Jánom Pôbiom, èlenom Rodiny, a spolu
odcestovali do ¼ubietovej za Banskou Bystricou. Bola to cesta ve¾mi nebezpeèná a
dobrodruná.
V ïalom rozprávaní sa opriem o jedineèné
svedectvo, ktoré podal èlen Rodiny, v tom èase
tudent Vysokej koly obchodnej Václav Vako
vo vlastnom ivotopise Ne vím jsem byl rád
(vydalo Karmelitánske nakladatelství 1999).
¼ubietová a okolie bol kraj, v ktorom sa za
Slovenského národného povstania pohyboval
prof. Kolakoviè. V turistickej chate pod
Veporom sa schovávalo pred Nemcami trnás
èlenov rodiny právnika a národohospodára
JUDr. Václava Vaka z Banskej Bytrice, tie
èlena Rodiny. Ich príbuzný Milan Vesel tu
obstaral úkryt aj Kolakovièovi, jeho stálemu
pomocníkovi Vladovi Juklovi a tyrom
francúzskym partizánom. Kolakoviè denne
slúieval sv. omu a stal sa repektovanou
hlavou nezvyklého oddielu starých, nemocných,
ien a detí. Urèoval denný program, staval
hliadky, uteoval, prednáal, záujemcom dával
hodiny rutiny. Ale ete pred Vianocami r. 1944
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obsadil chatu oddiel sovietskych partizánov
kapitána Kalièenka, take Vakovci sa museli
stiahnu do ¼ubietovej. Kolakoviè, Vlado Jukl
a strýc Ivan Vesel si vak urobili neïaleko
chaty zem¾anku, a Kolakoviè sa stal lekárom
Kalièenkovho oddielu. S Juklom sa okrem toho
staral o dve skupiny idovských rodín ijúcich
v krutých zimných podmienkach v patne
vybavených zem¾ankách.
Václav Vako mladí mal vystúpi do hôr a
Kolakovièovi odovzda lieky a sanitárne
potreby, ktoré zadováil èlen Rodiny Jozef
Vicen. Ale v noci obsadili ¼ubietovú Nemci, z
domu do domu h¾adali partizánov, vakovské
príbuzenstvo vak pokladali za evakuantov
utekajúcich pred Sovietmi. Tam sa Václav Vako
mladí, ktorý nestaèil splni svoje poslanie,
stretol, ako píe, s priate¾mi z Kolakovièovskej
Rodiny Pavlom Straussom a Jánom Pôbiom.
Vetkých, aj Václavovho strýca Kozmála, stihol
v obci osud vetkých muov od estnástich do
esdesiatich rokov. Nemci ich zhromadili v
miestnej kole, eskortovali do Hronca, odtia¾
vlakom do arnovice a peo cez Oslany do
tábora na okolí Novák. Václav Vako spomína:
Dva dni nato bola nede¾a, krásna, slneèná. S
Pavlom Straussom sme chodili po tábore, sneh
nám vàzgal pod nohami. Nemci si nás nevímali.
Pa¾o recitoval spamäti latinské ordinárium a
rozjímali sme nad úryvkom evanjelia, ktorý sa
hodil k naej situácii.
Pôbi v tábore natrafil na nemeckého
vojenského lekára, aktívneho katolíka a
antinacistu, ktorý mu pomohol dosta sa z
tábora na slobodu. Po òom Vako poslal
poslancovi Klimkovi do neïalekej Prievidze
správu o situácii, v akej sa so Straussom a
strýcom Kozmálom ocitli. Na jeho intervenciu u
velite¾stva Wehrmachtu Vaka s jeho strýcom a
Straussom prepustili na slobodu. Cestou do
Prievidze, ako píe Vako, Strauss spieval Te
Deum. Z Prievidze sa Vako pobral do Bratislavy
a Strauss sa pod¾a jeho slov vrátil do ¼ubietovej.
Ale, pod¾a vetkého, nebolo to tak. V skutoènosti
nasledovalo to, èo Strauss uviedol v rukopise
svojho Amalgamu: Potom som ilegálne hosoval
na detskej klinike u profesora Chúru v Bratislave.
A to je tá druhá monos, keï som sa so
Straussom prvý raz stretol a zoznámil. Okrátko,
4. apríla, mal cirkevný sobá s Máriou Loydlovou.
V tom èase som u bol doma v Trenèíne,
sovietska armia operovala pred bránami môjho
rodného mesta.
U z uvedených riadkov jednoznaène
vysvitá, e Pavol Strauss bol v centre
kolakovièovského hnutia. Stretal som sa s ním
pri rozlièných príleitostiach, medziiným v r.
1947, keï som bol raz spolu so Slavom Miíkom
v Skalici vo vinohradoch v búde, na stretnutí
s tamojou bunkou, a v r. 1968 v Nitre na
schôdzi pri príleitosti zaloenia diecezálneho
Diela koncilovej obnovy, ktorá sa konala, ak sa
dobre pamätám, vo dvorèeku klátora piaristov,
potom sme vetci úèastníci boli na audiencii u
pána biskupa Nécseyho. V tom èase Straussovci
u 12 rokov bývali v Nitre. Tu z èlenov Rodiny
býval dnes u nebohý, in. Gao Fronc, ThDr.
Dominik Bartosziewicz, tie u nebohý, Anka
Mojtová, notár p. Masarik a snáï aj iní. S
Gaom Froncom som sa raz stretol u
Straussovcov.
Na Pukinovu ulicu, teraz Klátornú, som
zvyèajne za doktorom Straussom zaiel, keï
som bol v Nitre sluobne, najmä pri príleitosti
nejakej konferencie, sympózia, prednáky na
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Univerzite Kontantína Filozofa, alebo za
návtevy rodiny mojej dcéry Veroniky Géciovej
pod Kalváriou. Jeho osobnos ma fascinovala.
Zblíili sme sa zvlá na ideovej báze Léona
Bloya, s jeho zdrvujúcimi postojmi k metiactvu
a zvlá k pometiaètenému kresanstvu, ruského náboenského filozofa Vladimíra Sergejevièa Solovjova s jeho ideou bohoèloveèenstva
a vejednoty, i jeho postojom k idovstvu, ako
aj Nikolaja Berïajeva, s ktorým mal spoloènú
socialistickú minulos, a ako Berïajev vo svojej
knihe Pravda a lo komunizmu, ktorá ilegálne
vyla kameòotlaèou ete za vojny, aj on
rozlioval lo od pravdy socializmu a spolu s
ním zdielal výèitku, e my, kresania, sme
prenechali iniciatívu na sociálnom poli
ideológiám kresanstvu neièlivým, ba
nepriate¾ským. Keï som v roku 1990 na
Filozofickej fakulte UK zaloil vedný odbor
religionistiky, uvítal to ako nieèo, èo mu bolo
blízke, a nae debaty neraz odboèili k rôznym
náboenským systémom sveta. Veï v jeho
ivote bolo dlhé obdobie intenzívneho h¾adania
pravdy a vtedy ho lákala dokonca teozofia.
Vdy ma vak zvlá zaujalo, keï sa v òom
prejavilo nieèo z jeho idovského pôvodu, èo si
odniesol do kresanstva. Je len prirodzené, e v
òom zostalo mnoho reminiscencií zo Starého
zákona, èo aj v jeho literárnej tvorbe zvýrazòuje
pecifickú èrtu jeho osobnosti. Jeho spôsob
vyjadrovania bol aforistický nielen v písomnej,
ale neraz aj v benej ústnej, hovorovej reèi. Aj
v tom bolo èosi, èo ho spája s Berïajevom, z
ktorého som preloil nieko¾ko spisov, take
jeho aforistický týl je mi dôverne známy.
V r. 1988 mi ukázal skriòu plnú nevydaných
rukopisov. Bol som ohromený. Vedel som. e
vdy pracoval nielen skalpelom, ale aj perom,
poznal som jeho prvé kniky, ale nemal som
potuchy o rozsahu jeho tvorby. V tej chvíli som
si uvedomil, e je najvyí èas da to vetko do
tlaèe. Vyiadal som si od Pavla nieko¾ko
rukopisov. Dal mi Amalgám, Rekviem za ivých,
Neodoslané listy a ete èosi. Vo veci vydania
som oslovil môjho priate¾a, prof. PhDr. Júliusa
Pateku, skúseného editora. Bol tej mienky, e
v prvom rade treba vyda rukopis, v ktorom sa
najplnie prejavuje Straussova osobnos lekára
a chirurga, myslite¾a a spisovate¾a. Vo¾ba
padla na Rekviem za ivých. Pateka sa
rukopisu ujal a priviedol ho do kninej podoby
vo vydavate¾stve Slovenského spisovate¾a,
ktoré knihu nielen vydalo, ale zaèiatkom roku
1991 udelilo autorovi vydavate¾skú cenu. S
rukopisom Amalgám, ktorý som si vzal na
staros, sa mi nedarilo. Redaktor vydavate¾stva
J. M. vydanie komplikoval, chcel tam ma to i
onô, v rukopise videl roztrúsené prvky
Straussovej autobiografie, ktorú iadal
zosumarizova a vyèleni, èo som aj urobil v
rozsahu okolo 70 strán, tým sa vak naruila
pôvodná celková truktúra rukopisu a nakoniec
z vydania zilo. Pavol mi vak montá výtrkov
z jeho ivota autorizoval, a dnes môe slúi
ako dobrým východiskovým materiálom jeho
budúcemu ivotopiscovi. Hlavné je, e
vydávanie jeho tvorby po r. 1991 pokroèilo,
a Pavol sa doil uznania. Jeho vedomie zaaené
pocitom èloveka pre nikoho ustúpilo vedomiu
èloveka pre vetkých. Taký bol a taký zostal
v naich spomienkach.

Ján Komorovský

OKNO GOTICKEJ
KATEDRÁLY
Keï máte v dui pusto, alebo vás prepadne tieseò, keï vás bolí celý èlovek 
tak tam kráèate. Tie vtedy, ak máte
v dui sviatok alebo astný deò  tak tam
zájdete... Posadíte sa v tom tymianom voòajúcom ere, zdvihnete zrak a on vám
utkvie na tom mnohofarebnom, vdy úasnom obraze, ktorý sa skladá z harmonickej jednoty tisícov èriepkov, tvoriacich
príbeh.. Osloví vás dokonalos výtvarného výrazu. asnete nad genialitou tvorcu.
Pochopíte, akú musel ma silu viery, keï
vytvoril takú krásu...
Aby vás oèaril most metafory, musí
ma oblúk mylienky ukotvený na obidvoch brehoch pravdy.
Preto vdy, keï sa v duchu vraciam a
spomeniem si na uja Pa¾a S., sú to moje
jediné návtevy kostola... Vynárajú sa mi
nae príchody s Milkou Doekovou do milosrdného era útulných izbièiek v domèeku uèupenom na úpätí Zobora. Driac
sa za ruky, v duiach chvenie, spojení
v oèakávaní...
A tam bolo vdy ako v tom priestore, o
ktorom píem v úvode. S pokoru a úasom sme sledovali ten ohromujúci rozmer due èloveka, ktorého sila múdrosti
vás oslovovala svetlom dobroty.
LEBO PAVOL STRAUSS BOL MNOHOFAREBNÝ. MAL ROZMER GOTICKÉHO OKNA...
(Ivan Matulík, december 2005)

Eugen Biser:
...Ale ja prirovnávam vieru stále znova
k ve¾kému dómu. Zvonka vidíme iba fasádu a
na tejto fasáde sú znázornené vetky tajomstvá
viery, rozlièné skulptúry, vidíme tam jaslièky,
kríovú cestu, Krista na kríi, Jeia ako sudcu
sveta, Jeia na ceste do neba. To vetko mono vidie, to vetko je spredmetnenie. Ale tento dóm èaká na nás, aby sme vstúpili. Máme
vojs dovnútra. A ak vstúpime do gotického
dómu, zaijeme ve¾ké prekvapenie. Najprv je
vetko tmavé a temné. Ale keï si na túto tmu
privykneme, odrazu nám zaiaria obrazy nama¾ované na oknách. To sú znova tie isté obrazy, ktoré sme videli zvonka, teraz ich vak
vidíme zvnútra. Vidíme ich ako symboly, symboly spojenia veriaceho èloveka s Bohom. A
keï sa obzrieme spä, vidíme nebeskú ruu. To
u nie je súd nad svetom, ktorý sme videli
zvonka. Je to súèet vetkého, èo je zmyslom
celého diania vo svete, a to mi je obrazom
prechodu od predmetnej viery k identickej viere. Lebo táto nebeská rua nie je len cie¾om
svetového diania, ale aj cie¾om ¾udského diania. Èlovek má v ivote cie¾ a táto nebeská rua
mu hovorí, tvoj cie¾ je Boh. Tvojím cie¾om je
ivot v spojení s Bohom, a preto cie¾ svojho
ivota dosiahne len do tej miery, do akej toto
spojenie s Bohom skultivuje. To je prechod od
predmetnej viery k identickej viere.
(Citované pod¾a knihy Jána Sucháòa
Pútnik, 2005. s.144-145; podè. J.R.)
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Jozef Tóth

POSOL
(Príleitostná báseò poslovi a prorokovi
dneného sveta Pavlovi STRAUSSOVI)

Do sveta prázdneho,
uhneteného z cesta a hliny,
priniesol recept na ivot,
vydaný ete v raji,
ako dar na vednos i na hostiny.
Ve¾a je toti na svete smútku
a ¾udia h¾adajú astie,
o ktorom v dui vedia,
e ho raz mali,
a e ho stratili.
A odvtedy si jeden druhému
pri falonom úsmeve
siahajú na ily!
Do tohto sveta prázdneho,
uhneteného z cesta a hliny,
priiel mu, prorok, ktorý neumiera,
ktorý ije síce ako my,
ale je celkom, celkom iný!
Vie, kde je skrytý poklad,
poklad, èo vetci h¾adajú,
ale nie tam, kde to treba.
A krièí ako prorok pri Jordáne:
astie nerastie na zemi,
astie vdy padá z neba!
A mu, èo poklad priniesol zo strateného raja,
sa skryl za meno avol,
lebo bol Pánom vyvolený,
a naiel toho, ktorý mal prís,
zo eny narodený,
a starý svet padol.
A preto odkryl poklad a astie,
ktoré èlovek cez tisícroèia èakal,
a stratil sa v òom smútok
a od radosti plakal.
Veï stal sa zázrak: proroctvo sa naplnilo
a stratené sa navrátilo!
No ete sa hnal na tátoovi
zachráni staré
a zlomi raj nový,
na tátoovi...
Le ktosi sa nad ním v prudkom svetle
pri Damaku nahol
a oslovil ho ako otec syna:
avol, avol,
vetko si pochopil,
choï, aby to vetci pochopili,
aby nali, èo h¾adali.
U netreba èaka,
veï u dos èakali.
A priprav ich na videnie,
na obrátenie, na katarzu.
A nebude sa u vola avol,
ale apotol Pavol a brat Pavol z Tarzu!
A tvoje Rekviem za ivých
sa na pieseò lásky zmení
a zaznie ako chorál a ako hymnus
pri vzkriesení!
Koice, na sviatok sv. Mikuláa 2005

 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Pavol Országh Hviezdoslav
JE OBRÁTENIE PAVLA VÝZNAMU

deò vysokého, ktorý ako vrchol
sa nad planinou vzniesol vednosti,
ènie po oblohu ¾udskej pamäti
a zrete¾ jej, nech po obzore èasu
èi priestoru bol zblúdil kamko¾vek
zo zvedavosti, zmyslov za vnadou,
za pastvou túh, sa magnetický pól ve
pritiahne razom k sebe. Aspoò tak
to býva u mòa kadú roènicu;
nie div, bo deò ten v skutku vrcholí
mi v ivote. (Èím, ovem, nechlúbim sa
ni najmenej; ni zïa¾a, nenaráam,
neh¾adám spojiva... Viem hlboko,
ach, do dna due viem, e nie som hoden
ramienka odpä u obuvi tomu
na ceste k Damaku; le, h¾a, i on
bol vyvolenou trebárs, ale preds´
len nádobou: tým viac my trpaslíci
sme iba nástrojmi, ich boská ruka
upotrebuje, jak chce, obracia
za svojím väèím-mením úèelom:
nu, jej len èes...) I znova povýený,
e pamätný ten zasvitol ma deò,
som vïaka jemu nad dní plochos, totú
step bezotvárnu; z benej ko¾aje
povyinutý opä na prieval,
èo rozhraním je plytkých, zbahnatelých
vôd prítomnosti vôkol; zároveò
uspôsobený na iroký preh¾ad
po minulosti dieloch, odatých
vèerajka brázdou; k tomu pohnutý
i popchnutý, si zo skúseností
u vyda poèet - - Hoïme tedy súdnym
po udalostiach okom aspoò raz
(prv ne i náho itia potôèik
uviazne v kamenci) a naponáhle
ich preskúmajme zväèa; uvaujme,
keï ponúka nás práve k úvahe
i obrátenia príleitos sama,
o sveta stálom preobliekaní
sa, o premenách...
Ó, èo som ich preil,
odkedy vládzem svitom poznania
a poteraz, keï zaèína mi hasnú,
ó, ko¾ko dosia¾!
Ja zásluh nemám napiek arche liet:
som najmení a krehký, slabý, biedny
na zatratenie... Ani raja niet tu,
jak nebolo ho nikdy na zemskom
tom diele nemocnom: - Tá´ hora krivdy
tu ènie vdy, tá ha vadí priekorov,
ten rároch strká pýchy, svevole;
tá výhòa záti sipí, moèarný
ten kúli oká¾ nepriazne, to bahno
si kysne skazy; pysk ten pomluvy
kol slinou strieka, nohy podráa
ten kameò uráky, to isté puto
opína ducha... Nesvár, rozbroj, rozvrat
ten o triumfe; totá trampota
a neres, trýzeò v jarnom rozvitku...

Tá sluba modle býka zlatého
s hurhajom, tancom; s vnád to kapy
Thule
pre háveï plhavcov; to Eldorádo,
èo zrade rado je...Ten vysoký
bô¾ zjatrených rán, ako oblohou
keï skvitnú zore; ako èierna noc
ia¾ hlboký... Pú, och, i púte tej,
ju obzerá tam v slzách devä sestár,
Múz z opustených hájov Golgoty,
a nasmr strápených... To zail som,
to spoznal, skúsil behom drahných
rokov!
Jak mladoò som bol s mys¾ou veselou
uskoèil na harcite, v srdci vatru
zápalu, perute túh na dui,
obzorom skvúcich vidín obrazy;
jak starec, smutný navraciam sa: pútnik
sklamaný, s odriekaním oporu
odkladajúci cesty  èíry popol
v zastydlej hrudi  opàchnutý vták
i zachrípnutý: to, mu daromných
kriel ulamujem kýpte... Mlèím u.

Svätý Pavol je z najväèích duchovných a
psychologických fenoménov, ktorý sa
narodil z ¾udskej matky. Vzdelanec a
mestský èlovek, sebavedomý rímsky
obèan. Nekompromisný, nech robil
èoko¾vek, a vdy v maximálnom vypätí.
Vdy na Boha upriamený i vo svojej úlohe
zúrivého prenasledovate¾a a nièite¾a
novej sekty  kresanov. Lene Boh bol
neúnavný po¾ovník duí a anglický básnik
Thomson ho volá po¾ovnícky pes nebies.
A túto vzácnu koris prenasledovala
milos Kristova. Pred Damakom,
v náhlom stretnutí s Jeiom, spadli
z neho vetky zaité predstavy o
politickom Mesiáovi a jeho duchovnej
existencii. Ale jeho stretnutie so ivým
Kristom a jeho otázka: Pane, èo chce, aby
som urobil, súvisela s tým, e jeho vnútro
bolo zaliate prúdom svetla na osvietenie
poznania Boej slávy v tvári Jeia
Krista (2 Kor 4, 6). Bol to prelom
tajomných síl, vpád vyieho svetla.
V Ukriovanom mal dôkaz, e sa hnev
Boí zmenil na lásku. A to ho premohlo,
e sa z neho stal po vetky zvraty ivota
navdy apotol pohanov v Kristu Jeiovi.
Pravý boí bojovník, mystik Krista, hlboký
náboenský myslite¾, spisovate¾ a filozof.
Jeho vnútorná intenzita a sugestívnos
je ako oná legendárna svätá kopija, ktorá
uzdravuje rany, ktoré spôsobila.
(O naej dobe a o nás v nej s Pavlom
Straussom. - Slovenské poh¾ady 1993,
è. 5, s. 55.)
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 Z¾ava: T. Letinský, V. osták a M. Koleják

 Zo spolkovej svätej ome

 J. iila a primátor mesta A. Slafkovský

 Èestný predseda spolku Frantiek Tondra - spiský biskup

 Záber z pracovného rokovania z¾ava G. Herichová, M. Koleják a V. osták  Rodina Joka Straussa, z¾ava Z. Straussová ml., Z. Strasussová a J. Strauss

 J. iila a M. Janèuka

 Z. Straussová a J. Rybák

Listy PS 3

12

Ete raz Pavol Strauss a Nikolaj A. Berïajev
V druhom èísle Listov PS sme v krátkej poznámke Dve filozofické autobiografie preklenuli
mostom medzi dielom Pavla Straussa Èlovek pre nikoho a dielom N. A. Berïajeva Sebapoznanie,
ktoré vylo v preklade Jána Komorovského (AGORA, 2005).
Vtedy som ete netuil, e ma Ján Komorovský donúti ete raz sa k paralele Strauss 
Berïajev navráti. Urobil tak svojím novým prekladom diela Alexandra Meòa Ruská náboenská
filozofia (KALLIGRAM, 2005). (Mimochodom: neviem, èi u niekto vo vzahu k odkazu P.
Straussa pouil termín náboenská filozofia; ale zdá sa mi ve¾mi priliehavý.) Medzi plejádou
predstavite¾ov ruskej náboenskej filozofie, ktorým A. Meò venuje rad-radom svoje prednáky, je
jedna venovaná N.A. Berïajevovi. Je to skvele podaný oblúk ivota a tvorivého odkazu tohto
myslite¾a, aký vo vzahu k Pavlovi Straussovi zatia¾ postrádame. (Mono sa nájde niekto, kto sa
bude touto prednákou A. Meòa inpirova.)
V texte tejto práce bolo nieko¾ko miest, kde som sa paralele s Pavlom Straussom nemohol
ubráni. Preberme si ich postupne:
1. Berïajev zaloil èasopis Pu (Cesta), ktorý vychádzal od 20. rokov do svetovej vojny. Nie
je to èasopis, je to klenotnica myslenia (podè. J.R.)! Jeho esdesiat èísiel tvorí skutoèné
bohatstvo, odkaz, ktorý dnes prijímame, a daj Boh, aby sa dostal aj k naim potomkom.
Predstava nejakého svojho èasopisu je pre Pavla Straussa z mnohých príèin absolútne vylúèená.
Nemôem vak nemyslie pritom na èasopis, ktorý zaèal vydáva Spolok priate¾ov Pavla Straussa
 Listy P. S.  Pravdae, namý¾a si, e je  po dvoch èíslach  klenotnicou myslenia, by bolo
nehoráznou opoválivosou, ale èo sa bude da o òom poveda po esdesiatom èísle  kto vie?
V kadom prípade autor, ktorému je tento èasopis venovaný, klenotnicou myslenia je  a je na nás,
aby sa èasopis postupne stával hodným svojho idolu.
2. Neodolám pokueniu (a poteeniu), aby som nasledujúce slová A. Meòa nevzahoval aj 
slovo za slovom  na Pavla Straussa: Mnoho rokov sa o òom u nás nehovorilo, iba nejaké náhodné
pramene, ve¾mi struèné informácie v encyklopédii. Potom sa objavila jedna kritická práca a
v súèasnosti nastáva nové obdobie. Môem poveda, e závidím kadému z vás, èo dnes bude
èíta Nikolaja Alexandrovièa. Je to ve¾ký pôitok mysle i srdca, keï èlovek preniká do sveta jeho
slobodného, prekrásneho, vzneeného myslenia, do sveta mua, ktorého filozofia osobnosti,
tvorby, slobody nesie v sebe peèa neprekonate¾nej u¾achtilosti.
3. V minulom èísle Listov P. S. v správe tajomníka Spolku priate¾ov P. Straussa ¼ubomíra
Raiho sa hovorí: 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.
Hneï som si na tento oznam spomenul, keï som v prednáke A. Meòa priiel k slovám:
Celkom nedávno otvorili Berïajevovo múzeum, ktoré má poboèku v Paríi i u nás. Prirodzene,
zatia¾ jestvuje takmer len na papieri, no sám fakt je
radostný a úasný (podè. J.R.). V tomto múzeu
budú zhromadené aj fotografie tých èias, mono i
fotografie ¾udí, ktorí boli nejako spätí s dobou, i
spomienkové predmety. Ako vidím, je tu prítomný aj
správca múzea; myslím, e nebude ma námietky, ak
sa na vás obrátim s prosbou: Ak natrafíte na staré
poh¾adnice z rokov 1910-1920, na nejaké veci, èo by
mohli osvetli túto dobu, ozvite sa. Múzeum zaèína
od nuly. Parísku poboèku otvoria, ako dúfam, v izbe
(teraz zíva prázdnotou), kde Nikolaj Alexandroviè
skonal.
Alexander Meò nás napåòa nádejou, e hoci
Straussova izba v Múzeu Janka Krá¾a v Liptovskom
Mikulái zatia¾ jestvuje takmer len na papieri, ale
sám fakt, e takáto idea skrsla, e nala ústretný
ohlas a nadencov, ktorí sa pre òu zapálili  sám tento
fakt je radostný a úasný.
A veríme, e sa nájdu ¾udia, ktorí prechovávajú a
opatrujú dokumenty rôzneho druhu, týkajúce sa
ivota a diela Pavla Straussa , e prijmú tieto slová
A. Meòa ak adresované osobne im  a stanú sa tak
úèastnými na budovaní dôstojného stánku pamiatky
na mua, o ktorom si budú nai potomci hovori, e
je ve¾kým pôitkom mysle i srdca prenika do sveta
jeho slobodného, prekrásneho, vzneeného myslenia.
J.R.

 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Záznamy z konca ivota
Pavol Strauss

(Z rukopisu Body istoty pripravil J. R.)
Máj 1994
1.5.94
Prvý máj je vdy ve¾ký priedel roku. Len èi
to platí i pre vesmírne hodiny. Pre duevný èas
urèite.
Aj ¾udia môu i hviezdne èasy. Nikdy sa
nemono zabudnú. Ani smr nie je výhovorka.
Èlovek sa môe omeka, ale aj predbehnú.
2.5.94
Polia kvet a napísa báseò je rovnaká
metafyzická hodnota.
Nezabudnú na umelca je tvorivá hodnota.
Upozorni na dielo je tie tvorba.
3.5.94
Netreba stále evidova èas. Len podstaty.
Svoju dobu nepredbehne.
Naa cesta od neznámeho k známemu.
Ja, ako kus vesmíru, chor¾aviem.
Treba èaka, aby sme nezabudli na èakanie.
4.5.94
Sv. Pavol viedol svoju korepondenciu
väèinou z väzníc. Ale nikde nespomenul seba.
Jeho záujem sa sústredil len na situáciu evanjelia.
ijeme vo vesmíre a s vesmírom. A chováme
sa, akoby sme ili mimo neho.
Èlovek nemá význam hviezdy. A ako
¾ahostajne chodíme po tomto hviezdnom svete.
Pohyb vesmíru sa nemôe oneskori.
Jestvujú aj nevylieèite¾né duchovné infekcie.
Na konci filozofie je zaèiatok zdravého
rozumu
5.5.94
Kadé ráno je malé narodenie. Aj kadý nápad.
Nápad je liek, ktorý ozdravuje.
Mali by sme sa adaptova na vesmírny èas.
Rytmus náho srdca by sa mal prispôsobi
rytmu boského srdca. To je asi ten správny èas.
6.5.94
Kadý ivot potrebuje ústredný problém.
astný ivot, v ktorom je ústredný problém
Boh. Filozofia nie sú kriepky, ale h¾adanie
pravdy. Kútik pravdy naiel kadý. H¾adanie
je pôvodná cesta filozofie. Ale najprv sa treba
prehrýz cez seba. Staros o vesmír nie je v
nás. Iba jeho interpretácia.
7.5.94
Práky, ktoré tancujú v rannom svetelnom
lúèi, i ohnivé gule vesmírne vidím v Tvojich
rukách, Boe, ako vôbec vetko. A môem by
astný i v bolestiach pri to¾kej velebe.
Zabudnú zabudnuté nie je chyba.
8.5.94
Nedá sa vypadnú z vesmírneho rytmu.
Neastný ivot, do ktorého sa zamieala
politika.
Politici sú najpodradnejí èlenovia národa.
Vetci majú defekty charakterové i morálne.
Netrpia na hypertrofiu svedomia.
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9.5.94
Na vesmírnych hodinách mi odbilo.
Nedá sa vdy len naslúcha.
Kto si pletie prezieravos s nenávisou, vsadil
na falonú kartu.
Výroèie konca 2. svetovej vojny. No, ale
tei sa neviem. Vojna vetkých proti vetkým
na celom svete, je zvyok víazstva. Neubúda
porazených.
10.5.94
ijeme akoby v pováleènej dobe. No, v tejto
dobe sa mi nezdá niè normálnym.
Literárni vedci sú hrobári literatúry. Kto sa
im nehodí, toho pochovajú do svojich prác.
Lene tí sa v tom literárnom hrobe octnú i s tými
privilegovanými. Literárne a historické práce
sú chtiac-nechtiac hrobmi.
Lovec záitkov nie je nebezpeèný.
12.5.94
Niekedy sa stane, e zaijeme bleskové
poznanie nieèoho dotykom. Náhle a neèakane.
V takých zvlátnych kontaktoch nás môe
ohúri infarkt alebo niè zvlátne a neèakané.
ijeme v zvlátnych a neznámych vzahoch. I
z tejto strany je ivot zvlátny a jedineèný a
neznámy.
Nesmieme zabúda, e sa cítime ako súèas
vesmíru. Sú prírodné katastrofy a sú i duchovné
katastrofy, tieto sú väèie, sú to i vojny a
rozpory.
13.5.94
Kadý koniec je zaèiatok pokraèovania. Bez
vnútorného dohovoru.
Nabíjanie agregátu èasu.
A po hranice èasu sa mono predbieha.
Fatimské výroèie! Tu sa zaèali krúti veraje
doby. Výstrel nebeskej Aurory.
Cesta na koniec dejín neba. Niè nie je
dôleitejie.
I ivot ducha h¾adá svoje osvieenie. Aj
vnútro èloveka podlieha prílivu a odlivu. Èi sú
to mesaèné fázy v dui.
Aby èlovek obstál v tomto svete, musí ma
vlastnosti mua bez vlastností.
Omylmi vchádzajú do sveta mnohé múdre
veci.
Never múdremu peru. I teba zavedie.
Sú aj hviezdne hodiny sveta a netýkajú sa
astronómie.
Vynález objav recidívy.
14.5.94
Vetko pozostáva aj zo svojho opaku.
Zo vetkého môe vypadnú, len nie
z vlastného konceptu.
Novým spôsobom treba objavi svet.
Èistý papier je môj velite¾ský stan.
Dobre myslí ten, èo svoje myslenie obèas
spochybní.
15.5.94
Mysliaci èlovek nemôe by ani iné ani viac
ako h¾adaè.
Filozof nemá pevné obydlie. Je najviac na
ceste za pravdou. Vetko sú najviac medzistanice
jeho cesty. Do koneènej stanice sa nedá dorazi.

Do filozofie patrí vetko, i svet záitkov a
dojmov, citový svet a svet spomienok. Èo
vytvára osobnos, vytvára i svet myslenia. Je
to komplex vetkého, èo zaívame a preívame.
Vetko, èo je v nás, to sme my.
16.5.94
Priiel som na hranicu poznania, a tou je
láska.
Kadý deò treba to podstatné znovu zaèa.
ijeme a pohybujeme sa v tajomstve.
17.5.94
Svoju podstatu nevysliedime ani v sebe ani
mimo seba. Vdy sme len jeden.
So svojím bytím sa pohybujeme stále okolo
tajomstva. V nás splýva budúcnos a terajia
chví¾a ako úlomok veènosti.
Slnko (neèit. slovo  J.R.) láska mojich kvetov
a relatívna noc mojich zmyslov susedia ideove.
Od ja do on sú svety rozporov.
Intenzívne premý¾a je vdy len boj o seba.
Treba sa hraba do stále hlbích bytostných
håbok svojím poznaním a narazíme na stále
vzdialenejie metafyzické håbky.
Zaèínajú típa komáre. Keby mylienky
típali ako komáre, dám sa celý dotípa.
18.5.94
Musíme sa sami v sebe definova, cele objavi
a tým si ozrejmi vzah k tomu neobjavenému,
èím sme pre seba i pre iných. Skonèením dòa sa
neskonèí niè. Sme v sebe zaèiatkom, úotkom
pre iných.
Celý ivot sa môme h¾ada a naháòa, pre
tú poslednú sekundu, kým sa ete vnímame.
Ale neverím v niè definitívneho.
Toto je chabý duevný kalendár.
Pokora a dôvera sú cestopisné znaèky naich
duchovných chodov. Smer je láska a znaèka je
svetlo.
19.5.94
Pri stálom h¾adaní mono narazi aj na
duchovné zátarasy.
Jestvuje aj meteorológia duchovného ivota.
Sú v nás aj búrky, je v nás aj èinnos sopky.
ako to hodnoti, ako to aj rozozna. Pri
snahe dosta sa vade do håbky dôjde aj ku
kolíziám. Èlovek nie je nikdy sám. Sú v nás aj
mnohí.
20.5.94
Niè neskonèilo. Konce neuznávam. ivot
vdy zaèína znovu. I keï sa obzor zmenuje.
Vesmírne hodiny nikdy nemekajú. Postupne
sa stávame samým sebou ako akt pokory a
lásky, teda akt milosti. Ale môe dôjs aj k tomu,
e sa sami odmietneme. ivot je vrtký.
Celý ivot nestaèí na to, aby sme sa sami
dobehli.
Rozumiem sa len ako nieèo Bohom chcené.
Niè sa nedá opakova. Kadú chví¾u
vchádzame do nového dobrodrustva.
21.5.94
Hanbím sa stále do seba h¾adie.
Pravdu treba vytrpie ako smr.
Hypoglykémia ma nauèila vedie, e je moný
aj iný typ vedomia.
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Vetko je plod milosti, i sloboda i istota i
vedomie straty.
Nádej je najkrajia odpoveï ivota.
22.5.94
Veni, Creator Spiritus...
Vetko je milos, vetko je Dar. Aj nako¾ko
sme, aj èo sme zvládli. Vetko, èo sme boli
schopní vykona, sa zastavilo vdy pri alebo
za ve¾kým Ty. A to je hranica Boia. Vdy sa
len prepadávame do seba. A môme sa poièa
u seba.
Z perspektívy starieho syna sme popáchali
len chyby, nedbajstvá a bezplánovitosti. Èo
sme zanedbali, u nedobehneme. Ostávame
dlníkmi smerom do veènosti.
23.5.94
Iskra ducha je zaèiatok vetkého.
24.5.94
Vetko potrebuje poehnanie z neba. Preto
sú si i blízki ¾udia takí cudzí a odcudzení. Keï
je èlovek chorý, má pocit, e sa zastavili
vesmírne hodiny. Mono, e sa naraz rozbehnú.
25.5.94
Najväèia múdros je láska.
Vesmíru pribúda i ubúda. I ¾udská dua.
Èo má národ najcennejie? Reè a umelecké
aglomeráty. Svedomie a jeho kritériá. Zhodnotenie duchovných hodnôt. A zhodnotenie jeho
rozhodnutí. Ale aj duchovné a morálne cesty,
ktorými kráèa. Kým si èlovek èloveka nevái a
nehodnotí ho pod¾a jeho mravných a
duchovných hodnôt, je to národ ete morálne
nevyspelý a labilný charakterove. Ete nám
treba prei dlhiu dobu v relatívnej stabilite a
pokoji.
26.5.94
Denne sa zaèína ivot. Denne môe zaèa
nieèo nové.
Kadý èlovek musí vedie, èomu ije, èi len
prirodzenému alebo aj nadprirodzenému. Preto
je aktuálny metafyzický denník a la Gabriel
Marcel.
Keï som chorý, mám pocit, e som niekto
iný. Som iné Ty.
Múdros a mystika nie sú to isté, ale môu aj
splynú. Sú si blízke.
Medzi tajomstvom a modlitbou je úzky
chodník viery.
Veda úzko súvisí s filozofiou. Vetka prírodná
veda je zapojená do filozofie.
27.5.94
Najsvedomitejí budík je svedomie. I
v dejinách národov. I v náprave krivdy.
Celý ivot je len mnostvo rizikových
faktorov. Od poranení ciev po embólie a
trombózy.
28.5.49
Celý ivot sa krúti okolo Boej lásky.
Najlepia choroba je vynaliezavos.
Vnútro èloveka je ako sopka. I v tádiu k¾udu
vyteká láva, rozruená obèasnými erupciami.
Úplný pokoj nejestvuje. U vzh¾ad na erupciu
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je erupcia ticha. Za èím je duch, nie je v úplnej
pasivite.
Tá roztranirovaná republika straí ete
v nejednej hlave.
Posmrtný ivot nás èaká, poane my ho
èakáme. Bude to nesmierne prekvapenie.
29.5.94
Ani choroba mi nepomáha.
Kresanská filozofia nemôe by nesúrodé
táranie o Bohu.
30.5.94
Nikdy a nikde nie sme cudzí, keï sme ochotní
pomôc a slúi.
Vo filozofii ide o Boha a o èloveka.
31.5.94
Nech sú filozofické uèenia akéko¾vek zloité,
koneèné ústie je vdy len láska. Jednoducho.
Vetko, èo ije, oslavuje Boha. Len my ¾udia
tomu nevieme rozumie.
Vesmírne hodiny sa posúvajú. Nikdy
nemekajú. Keby sa nae srdcia pod¾a nich
riadili, na oslavu Boiu.

Jún
1.6.94
Nedá sa razom rozhodnú, èi je naa telesná
prítomnos to podstatné na nás. Veï tie duevné
a duchovné poryvy sú a budú to podstatné. A
tak ostáva tá naa telesná prítomnos len úloha
signálnej stanice. To nehmotné je trvalé. Aká
hlúpa a neopodstatnená je veta, e nás èas
naháòa. V tej duchovnejej èasti ivota je bez
súvisu a bez súladu.
Reè je náramne tvorivá a vynaliezavá. Inokedy
sa zdá chudobná a k duchovnej podstate
vetkého ani len nestaèí.
Je astie, e sú u nás aj ¾udia, ktorí
rozmý¾ajú aj v irokých kategóriách historických, psychologických a aj geopolitických.
U mám viac známych na druhom svete. Len
èi to oni vedia.
Bolo by výhodné, keby sa dala mera
mozgová kapacita ako krvný cukor, by sa vetci
filozofi octli v laboratóriu nemocnice.
2.6.94
Na koho sa obráti, aby sme poznali Boí
èas? V ivote len o to ide.
Len neprehlui Boiu vravu. Slovníky na òu
nemáme. Veï je to mimo rozum.
Vtip nehranièí s rozumom. Je to predèasne
vyrastené potomstvo.
Filozofia sa rodí v bruchu (som diabetik).
3.6.94
Smr neovplyvní vesmírny èas.

 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Ako ku mne priiel Pavol Strauss
Július Rybák

Ako sa to vetko zaèalo

- Trafil si na astnú tému v ivote, mohol by mi poveda niekto,
mysliac na Pavla Straussa.
- To nie je téma, milý môj, to je osud!
(Zápisník)
Ako sa to zaèalo? Na túto otázku by som mohol odpoveda slovami jedného zápisu Pavla
Straussa: Skoro omylom, ale rozhodne náhodou. Ako mnoho dobrých vecí v ivote. - Stalo sa
tak vïaka Blaejovi Krasnovskému, pred ktorým som pri jednej debate rozvíjal plány, akú kniku
by som si raz chcel napísa zo záznamov môjho Zápisníka o Michailovi Privinovi (jeho diela som
pekných pár rokov prekladal do slovenèiny). To mi ve¾mi pripomína Zákruty bez ciest Pavla
Straussa, - povedal on, a keï videl nechápavý výraz na mojej tvári, doloil:  Nepoznáte to?
Polem vám ich!
Tak mi jedného júlového dòa roku 1982 pota doniesla útly zväzoèek: Pavol Strauss, Zákruty
bez ciest, ktorý vydala Smena r. 1968 - buï za to chvála vetkým, èo mali na tom zásluhu. Otvorím,
èítam - a preívam zázrak stretnutia, aké sa èloveku pritrafí len výnimoène v ivote. Ovládol ma
naozaj pocit, ako keby magma zeme náho vnútra bola h¾adala cestu navonok a keï tú kôru cez
nás nemohla prebori, prerazila iné vnútro (Strauss). Skutoèný sviatok príbuznosti.
Dobrí duchovia zrejme radi chodia v páre. Od chvíle, èo som sa vïaka Blaejovi Krasnovskému
stretol so straussovskými Zákrutami, preiel nejaký mesiac. V Prahe sa ziiel svetový kongres
rutinárov a v prestávke rokovania som si sadol na vo¾né miesto k neznámej kolegyni. Po chvíli iste len vïaka jej iniciatíve - sme sa rozhovorili, najprv, pravdae, o Privinovi, ale hneï nato ja
ahám z aktovky zoit, reku, èo tam Privin, ale pozrite, akého Slováka som ja objavil, citujem jej
z výpiskov - kým ma ona nepreruila:
- Vravíte Pavol Strauss? Nu veï je to ná pán primár!
Iste som len zato nespadol z nôh, e som sedel. Tak on teda ije, býva v Nitre, robí tam primára
chirurgie, a tento druhý môj dobrý duch, Vierka Bednáriková, sa s ním dokonca pozná. Jej
prostredníctvom som poslal pánu Straussovi Privinovho Èierneho drozda, po èase sa mi ozval
listom, zaèali sme si dopisova, vymieòa rukopisy, osobne sa streta...
Naastie - pri mojej povestnej antipamäti - som u mal vypestovaný viacroèný návyk ivota
so zápisníkom, a tak vetky dôleitejie etapy dotykov s dielom Pavla Straussa a s ním osobne
zostali na stránkach zápisníka zafixované. Cítim, e je èas vyda o tom svedectvo, súc pamätlivý
Straussovho presvedèenia, e neijeme, ale sme ití, a tak ani jeho vstup do môjho duchovného
sveta nemohol by náhodný.
Pavol Straus sám seba nepovaoval za spisovate¾a, ale za médium, ktorého poslaním je
zvestova posolstvo iných svetov svojmu národu. A tak sa hádam nepomýlim, keï poviem, e
kadý èitate¾, ktorému sa z vôle osudu dostalo Straussovo dielo do rúk, sa stáva istým spôsobom
zodpovedným nielen za to, aby toto posolstvo prijal, ale aby ho aj ponúkol ïalej. Tomu chce práve
slúi prítomný výber straussovských záznamov zo zoitov môjho zápisníka z rokov 1982-83. K
záznamom miestami pripájam nevyhnutné poznámky a citujem - vo výbere - úryvky z diel a listy
pána Straussa, ktoré som si usilovne prepisoval do zoitov.
Ten, ktorý tieto záznamy do zoitov zápisníka pred rokmi písal, a ten, èo robí z nich dnes
výber a dáva ich dokopy, aj je aj nie je tá istá osoba. (Spomeòme si na Straussa: Kadým dòom
zaèína ivot od nultého bodu... Èo sme kedysi napísali, sú stopy po nás, ku ktorým sa u sami
nepriznáme, ktoré sú od nás nadobro odlúèené a ani iní nevedia nájs spojenie medzi nami a nimi.)
- Repektujem teda samostatnos a nezávislos onoho dávneho ja a v istom zmysle so
vzruením znova preívam peripetie jeho osudu.
Dostávate tak, váení èitatelia, do rúk jeden ivotný straussovský príbeh, ktorý sa mono
stane podnetom aj pre iných. Ako som svojho èasu napísal v úvode k Straussovej Nádhere
neèakaného, spolu tak vetci budeme písa ve¾kú knihu príbehov o tom, ako Pavol Strauss a jeho
veène platné (Mária Medvecká) slová v nás ijú a èo s nami, hrienikmi, robia.
J..R.

1982

(14. júl)
B. Krasnovský mi poslal knioèku Pavla Straussa Zákruty bez ciest.
Som okovaný, e taký Slovák, chirurg existoval (existuje?), a ja o òom niè neviem.
Je skutoène nepochopite¾né, e takéto veci úplne vypadajú z krvného obehu národa.
Aforistická sila Straussovho umu je úasná. Jediné, èo mu v porovnaní s Privinom chýba, je
obraznos. Ako by to vetko ináè vyzeralo, keby to bolo presiate príbehmi, prírodnými
pozorovaniami - slovom zobrazením tej c e s t y, ktorou by èitate¾ s autorom spolu mohol prís
k nevednej pravde.
Skúsim si niektoré veci povypisova. (Toto dielko by vak malo stá celé na èestnom mieste v
mojej kninici.)
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Tie zázraèné Zákruty!

Píem z periférie chirurgickej existencie.
Ale mierim do centra zdravotníckej a ¾udskej
problematiky. (Tento vzah periféria centrum mi je sympatický.)
Doba mnohé zreformovala a mnohé
zdeformovala. Mnohé treba znovu
sformova.
Straussove slová: Èoko¾vek vytvoríme z
vnútornej potreby èloveka - teda z vnútornej
potreby doby, je nevyhnutnosou pre vetkých - chápem v zmysle èoko¾vek vytvoríme
z vnútornej potreby seba samého - a teda v
zmysle privinovského choèetsia (ná smer).
Bezradnos je tvorivý priestor moností.
- Echo mi donieslo k tomu môj zápis, e nie
som nièím, a teda môem by vetkým.
Rilkeho odpoveï na otázku mladého
básnika, èi má pokraèova v literárnych
pokusoch: Pokraèuj, ak by si cítil, e bez
písania nemôe i, e bez neho by si priiel
o svoje vnútorné opodstatnenie.
(Poznámka. Silnejí typ písma v
Straussových textoch nahrádza nae podèiarkovanie v texte zápisníka.)

...Stretnutie s Pavlom Straussom, mnohými
ve¾kými a aj s Vami obohacuje a uspokojuje. A
to je dnes ve¾mi dôleité. Trochu zmením Vá
výrok, e na ceste za svojimi, ve¾kými sme sa
stretli. Ja to vidím tak, e na ceste za Bohom
stretávame ve¾a ve¾kých ¾udí, ktorí sú pre nás
vzorom a oporou a pomáhajú nám zdoláva tie
najaie úseky cesty. (...)
Teraz k Vaej otázke  Èi som sa niekedy
stretla s Pavlom Straussom? Osobne nie, aspoò
neviem o tom.

(15. júl)
Vrátim sa na chví¾u k Pavlovi Straussovi. I mne sa èasto iada opakova môjmu okoliu:
Nevedia, e sa nemono sta hocièím alebo vetkým. Nieèím treba aj by. A niekto naozaj je
napríklad chirurgom, tak ako je niekto klavíristom, svojím telesným i psychickým habitom.
Vetko, èo za nieèo stojí, nieèo stojí.
Pekne povedané: Naa práca musí by taká, akoby sme veène ili a plody naej práce na nás
veène h¾adeli.
Na Privinovho astlivého rybára (porov. M. M. Privin, Zo samoty k ¾uïom, s. 133-135)
som myslel pri Straussových slovách: Niè nie je aké - povie zaèiatoèník, ktorému sa raz nieèo
podarilo. A niè nie je ¾ahké - povie starý, skúsený pracovník, ktorý zisuje èoraz lepie výsledky
svojich èasto opakovaných výkonov.
Najdojemnejí sa mi zdá by Strauss tam, kde hovorí o chirurgovej láske a obdive k tkanivu. K
tomu sa pripája aj miesto, kde hovorí, e technika a cit - to je izolovaná rados naich rúk, pýcha
rúk.
Akoko¾vek je to paradoxné, ale práve toto by mohlo zo mòa urobi dobrého chirurga.
Týchto ¾udí nemôu nepúta problémy iarenia: Ko¾ko dosia¾ nepoznaných úèinkov na
¾udský organizmus vychádza z kozmického iarenia, alebo zo stáleho iarenia hmoty Zeme. Èo je
s prieskumom iarenia náho tela? Èo z nás vyaruje a aké to má úèinky? V akých zaèiatkoch
sú úkazy psychotronické a aké závratné poznatky sú tu moné?
To ma navracia k dávnej úvahe o tom, e v Slnku je vetko, k èomu ivot len postupne dospieva.
ivot teda mieri ako k cie¾u - sta sa slnkom! - A èím vyia forma ivota, tým viac zaèína sama
vyarova - èlovek, prirodzene, najviac!
Privin by povedal tak isto: Staroba nie je problém omladzovania. Nie nesta sa starým, aspoò
vnútorne, ale osta mladým.
Vynikajúci súzvuk s mojimi dávnymi mylienkami: Viem, musíme dospie k tomu, aby sa
¾uïom nevyplácalo by zlými.
Úvahy o smrti sú fantastické, závratné! Napr.: Smr je poslednou bodkou za ve¾dielom ivota.
Len dobré ukonèenie robí dielo dielom, robí ho naozaj pekným.
ivot nie je za cenu smrti, ale smr stojí kadého ivot.
Zmyslom choroby je zdravie. Zmyslom zdravia je tvorivá práca. Zmyslom práce je ivot.
Zmyslom ivota môe by iba nieèo, èo presahuje trvanie.
Áno, a len tak! To obracia na hlavu nau benú logiku, e zmyslom ivota je práca. Zmyslom
práce je ivot!
Je to fantastický mu, Pavol Strauss! - volám pri èítaní kapitolky Tribunál prírody. Veï je to heroický ivot, ktorý by si zaslúil zaradenie do izni zameèate¾nych ¾udej!
Veï uòho musí by rozsiahle rukopisné dielo! Denníky! Poznámky! Korepondencia!
Slovensko! Vari naozaj nemá o to záujem?
(V tej chvíli som bol naozaj prorokom.)
(Úryvok z pripravovanej publikácie Július Rybák:
V dotyku s Pavlom Straussom I, v tlaèi.)

Stretla som sa s ním na Zákrute. Vynoril
sa zrazu a neèakane. Niekedy v polovici 70tych rokov mi Zákruty bez ciest priniesol
priate¾, ktorý bol nimi oèarený. Neèudo, veï
sme ili v rokoch tvrdej normalizácie. Hlad po
dobrom slove bol ve¾ký! Od detstva ma môj
ocko viedol k tomu, aby som si vyberala dobré
knihy, ktoré sú verné priate¾ky a nesklamú.
Toto bola taká kniha! Dovtedy som sa s podobnou nestretla. koda len, e bola poièaná a
v tej dobe musela obehnú èo najviac ¾udí. Bola
to kniha svetobekyòa, hlásate¾ka radostnej
zvesti, e je ve¾a ¾udí, èo na òu èakajú, s òou sa
priatelia a uèia sa z nej. Meno Pavla Straussa
som si dobre zapamätala. On zapálil vo mne
jadrovú reakciu hladu po pravde a dobrom slove.
H¾adala som a nachádzala. Spoza ïalích zákrut
sa objavovali ïalí spolupútnici: Evely,
Carretto, Quoist, Gibran. Z naich Srholec,
Oskár Formánek, Jozef Porubèan, ktorých som
poznala i bliie  naivo. Ob¾úbila som si
dielo Rúfusa, oslovujú ma obrazy L.
Záborského. Neskôr mi do cesty vstúpil Jozef
Augustýn, Ján Pavol II., Benedikt XVI., Anselm
Grün. Vïaka za tieto stretnutia Pavlovi
Straussovi  za jeho výstrel z neutrónového
dela. K ostatným jeho dielam som sa nedostala.
Zaèali vychádza v 90-tych rokoch, kedy som
bola tak zavalená prácou ako nikdy (kola,
túdium, rodina). Nové stretnutie s ním ma
znova prekvapilo. Bolo to v Lipanoch, kde sme
sa stretli. Od Marienky som si poièala jednu
z jeho kníh  neviem jej názov (moja hlava
deravá!). Zase to bolo poièané. Teraz,
v poslednej dobe, ste mi Vy sprostredkovali
dve, také bliie stretnutia s ním. Natartovalo
to u mòa nový záujem a u som preèítala aj
Kolísku dôvery. Myslela som si, e to bude
èítanie na vianoèné obdobie, ale chytilo ma to a
nepustilo. Take do dneného dòa som ju u
skoro celú preèítala.
To by teda bola moja genéza priate¾stva so
Straussom. Chcela som by struèná, ale sa mi to
nepodarilo. Dúfam, e som Vás ve¾mi neunavila.
Ete raz ïakujem za knihu i za trpezlivos
so mnou.
Pozdravujem Vás a zahàòam do modlitieb.
Eva V.
V Sabinove, 18. XII. 05.

(Úryvok z listu
Evy Voskárovej Júliusovi Rybákovi.)
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Námet pre ochotného vydavate¾a
Habent sua fata libelli.

Ako svedèí môj dávnejí zápisník, do 28. januára 1999 som vstupoval s oprávnenou nádejou. Preèítal som si toti odtlaèok knioèky V
dotyku s Pavlom Straussom II, ktorú nám na druhý deò Vydavate¾stvo
Slovo (Koice) s¾úbilo odovzda, a napriek niektorým lapsusom, ktoré
mi pri korektúre unikli, som sa uspokojil: Je v tej knioèke to¾ko krásy
a múdrosti, e tie nedostatky mono èitate¾ prepáèi.
Zároveò si vak v zápisníku poznamenávam: Teím sa na tú zajtrajiu chví¾u, a súèasne sa mi v håbke vedomia ozýva Michail Michajloviè
(Privin): Práve v takých chví¾ach si dávaj, chlapèe, pozor!
Tá výstraha bola namieste. O èosi ïalej zápisník svedèí: - U je to tu,
na èo som myslel ráno, keï som si chladil hlavu Michailom Michajlovièom, - s takým pocitom som otváral zásielku z Vydavate¾stva Spolku
slovenských spisovate¾ov z dnenej poty  a naozaj: vhodnejí moment si u tí páni nemohli vybra, aby mi zvestovali: S po¾utovaním
Vám oznamujeme, e Vá rukopis (V dotyku s Pavlom Straussom I 
J.R.) nemôeme vyda z nedostatku finanèných prostriedkov, preto
Vám ho vraciame. S pozdravom Alexander Halvoník.
Je prirodzené, e v mojom zoite nasledujú za tým záznamy trpkého
sklamania:
História, nezabudni zafixova, e jeden slovenský (hoci aký-taký)
spisovate¾ musel èaka na túto odpoveï svojho vydavate¾stva od 11.
novembra 1997.  Veï u to meno Pavol Strauss v názve si iadalo
viac úcty! (Poznamenajme, e táto reakcia prila po mojej urgencii;
ktovie, dokedy by to tam bolo lealo bez odozvy. A pritom sa vydavate¾stvo listom z 15.12.97 zaväzovalo, e sa vyjadrí k rukopisu do 6
mesiacov.)
Potia¾to to boli moje osobné trable. Èo je vak dôleitejie  a kvôli
èomu vlastne toto vetko píem, je fakt, e k môjmu navrátenému rukopisu vydavate¾stvo pribalilo aj rukopis Pavla Straussa Neodoslané
listy a jeho knioèku Nádhera neèakaného, ktoré som im zaslal a
navrhoval spolu vyda 6. decembra 1997. O týchto pribalených Straussových dielach nebolo v liste ani slova. A to je u dôvod na nejaké
VYZÚRENIE SA! (Zápisník).
Dajme slovo reakciám môjho Zápisníka:
Ko¾ko rokov u prelo od tých èias, èo sme Pa¾kovi tieto Neodoslané listy (z roku 1988) preklepávali!
Treba sa pýta Leèinského, èi by to nemohlo vyjs vo Verbume.
Nedá sa niè robi, musím to  s istou obmenou  zopakova ete raz:
Zapamätaj si, slovenská história, e nie hocijaký autor, ale Pavol Strauss
(!) musel od novembra 1997 do dneného dòa èaka, aby od svojho
vydavate¾stva  bol èlenom tohto spolku!  dostal takúto odpoveï.
V tomto prípade neplatí po¾ahèujúca okolnos (ako u mòa), e
dnes môe by vydavate¾stvo skutoène v takej finanènej situácii, e je to
nie moné vyda. Porátajte, páni, ko¾ko titulov ste vydali od prijatia
tohto Straussovho rukopisu, a ukáte mi jeden (!), ktorý by bol naliehavejí a vzácnejí ako tento.
Paradoxné je, e oba Pa¾kove rukopisy vznikali v prelomových
rokoch 1988/89  a e na desiate výroèie nenej revolúcie, na duchovnej
príprave, ktorej sa Strauss tak výrazne podie¾al, sa mu dostalo tejto
vïaky.
A èo je u naozaj paradox nad paradox: e sa toto vetko stane
v Roku kresanskej kultúry!
To¾ko Zápisník. Na záver si  ako námet pre ochotného vydavate¾a, ktorý by sa mohol po deviatich rokoch zjavi, - odcitujme list, ktorý
som v decembri 1997 k Straussovým rukopisom Neodoslané listy a
Nádhera neèakaného poslal Vydavate¾stvu SSS:
Váený pán kolega!
Cítim potrebu poloi aj na papier sprievodné slová, ktoré som pri
naom stretnutí k rukopisu Pavla Straussa Neodoslané listy + Nádhera neèakaného povedal, a súèasne ich aj doplni.
1. Neodoslané listy sú eseje z r. 1988. Text sme u nás preklepávali
z rukopisu, ktorý je spolu s prvopisom u p. Márie Straussovej, dedièke
autorských práv... Pani Straussová je oboznámená s týmto návrhom a
dala naò súhlas.
Nedolo k tomu, aby som niektoré problematické a nerozlútené
miesta prekonzultoval s autorom (známe odkladanie vecí na potom).
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Pri príprave textu do tlaèe sa teda treba znova vráti k rukopisu a urobi
spresnenia v spolupráci s p. Straussovou a synom Jozefom (lekár v Nitre).
Keï som teraz znova èítal text týchto esejí, robil som na svojej kópii èosi
ako redakènú úpravu  uváte, ako by sa to dalo v príprave vydania
vyui.
2. Ve¾mi sa prihováram za to, aby ste Neodoslané listy vydali spolu
s Nádherou neèakaného ako dva texty, ktoré nasledujú hneï za sebou
z rokov 1988/89. Mám na tom aj osobný záujem, lebo cítim ako krivdu,
ktorú sme  v tej najlepej snahe!  na autorovi spáchali, keï sme takým
partizánskym spôsobom vydali tento  ako ho pán Strauss v liste svojmu bratovi oznaèuje  quasi-samizdat.
Rukopis Nádhery (viï ediènú poznámku) som sám redigoval a vetky zásahy konzultoval s autorom. Tu návrat k rukopisu necítim ako
potrebný.
Práve som zahåbený do listov Pavla Straussa mladiemu bratovi
Jurajovi v Prahe  z rokov 1969-1994. Tieto listy (ku ktorým mono
pripoji aj Straussove listy mne) ma provokujú, e by sa ku tej knike
ve¾mi hodil ivotopisný doslov o Straussovi z toho obdobia. (Okrem
iného prechádzal z jednej akej zdravotnej krízy do druhej.) Tieto texty
by tak vystúpili pred èitate¾a ako plod hrdinského tvorivého úsilia tohto
autora.
Pravda, vetko sa to ocitne v inom osvetlení pod¾a toho, akú podobu
knika nadobudne v koncepcii vydavate¾stva.
Nakoniec pripomínam, e som pôvodne plánoval ponúknu Vydavate¾stvu SSS (aj som o tom hovoril s Rezníkom) Straussov posledný
denník z r. 1994, ktorému dal názov Body istoty. (Aj tento text sme u nás
preklepávali.) Je u skoro rok od tých èias, èo som iadal o doslov k tejto
knioèke pána Jozefa Porubèana (ve¾mi mi záleí na tom, aby sa títo
dvaja nai ve¾kí duchovia  Strauss a Porubèan  takto spojili); on sa na
ten doslov podujal, len mu zá¾aha iných prác a zodpovednos, s akou
k napísaniu doslovu pristupuje, nedovolili zatia¾ tento zámer realizova.
Tento titul zostáva teda do budúcna otvorený.
Vcelku sa dá poveda, e skoro polovica tvorivého odkazu leí ete
v rukopisoch. Treba pokraèova v jeho odklínaní a prekona istý útlm
vydavate¾ského záujmu o Straussa, ktorého sme teraz svedkami.
S úprimným pozdravom
Julo Rybák
6. dec. 97

Povedali o Straussovi
Pavol Strauss - S pánom Straussom som sa zoznámil cez jeho
literárne dielo u roku 1959, keï som si preèítal jeho Mozaiku nádeje.
Rovnako sa mi páèili jeho úvahy v èasopisoch Nová práca a Slovenské
poh¾ady. (K Verbumu som vtedy nemal prístup.) Neskorie, roku 1971
som sa zoznámil s jeho Zákrutami bez ciest, s týmto jemným
duespytom lekára. Potom sa Strauss na dlhé roky stratil z môjho
obzoru. No keï som navtívil Frantika Rábeka v Nitre, vdy som sa
zastavil u Pavla Straussa. Dakedy roku 1974 mi Ferko pripomenul túto
ve¾kú osobnos a naznaèil mi, e by som sa s ním mal stretnú. Stalo sa
tak o rok, keï ma Ferko osobne doviedol k Straussovcom a zoznámil ma
s ním, s jeho manelkou a onedlho som sa spriatelil aj s jeho synmi,
Pa¾kom a Jokom.
U Straussovcov som sa cítil vdy neobyèajne dobre. A neraz, akoby
mi nemalo staèi duchovné víno, ktoré som tu bez miery popíjal,
poèastovali ma aj dobrým zoborským. U Straussa bolo vzácne to, e ma
vedel poèúva a ja som sa vtedy ve¾mi potreboval niekomu vyrozpráva
a vyjadri tak ivou a komunikatívnou formou vetko to, èo som dovtedy
z filozofie popísal. Cítil som u oboch uznanie a obdiv, aj keï pani
Straussová ma obèas varovala, aby som sa nedostal so svojou
intelektuálnou ekvilibristikou priïaleko. Skromný Strauss hovoril pomerne
málo. No to, èo mi povedal, padlo vdy na úrodnú pôdu.
Straussovo myslenie, hoci dobre poznal viacerých filozofov,
nevyvieralo ani tak z filozofických a teologických zdrojov, ako z hlbokých
poetických a muzikálnych skúseností. Badal som uòho kyvotanie medzi
túbou po nájdení nových aspektov podstaty bytia a myslenia a medzi
túbou po veènom svete krásy, súladu a dobra. Prejavovalo sa uòho ivé
úsilie o spojenie týchto pólov. Vychádzal pritom z presvedèenia, e èisté
umenie a èisté myslenie nemajú zmysel, ba umàtvujú ivot èloveka. U
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Straussa sa kedy-tedy prejavovala skrytá túba poja do seba vetky
mylienkové koncepty a ís potom vlastnou cestou. Po jeho konverzii na
kresanstvo sa mu ukázal bytostne adekvátnym svet kresanského
myslenia. Pri formovaní myslenia ho najviac ovplyvnili R. M. Rilke, L.
Bloy, H. Bergson, F. Nietzsche, M. Picard a P. Lippert. Ve¾mi túil
vnies svojím myslením nieèo z europanstva do slovenských kultúrnych
pomerov. Pravda, do roku 1948 sa máloèo podarilo v tomto smere
uskutoèni a po roku 1989 toto jeho u¾achtilé úsilie kadeèo zaka¾ovalo.
Strauss ako lekár a slovenský intelektuál dospel k tomu základnému
presvedèeniu, e len zosilnenie a rozírenie vnútorných duchovných síl v
èloveku môe odola presile násilia pochádzajúceho z podstaty èloveka
a predovetkým z jeho charakteru rozorvaného hriechom. Strauss sa
popri dôslednom praktizovaní sviatostného ivota a ivota modlitby
dovolával pomoci relaxácie, koncentrácie a meditácie, pomocu ktorých
èlovek môe otvori základný prístup k svojej podstate.
Napriek tomu, e medzi Straussom a mnou bol priate¾ský a bratský
vzah, z úcty k nemu som vdy prechovával urèitý odstup. Veï Pa¾o
Strauss bol odo mòa starí o 24 rokov, èo u je takmer jedna generácia. A
tak chví¾u sme si tykali, chví¾u ja som mu vykal, chví¾u sme si vykali
obidvaja. Táto neurèitos èi skôr mnohoúrovòovos náho vzahu
prináala nieèo tajomné.
Nae diskusie prebiehali zvyèajne takým spôsobom, e Strauss
nastolil dajaký problém a prevane ja som naò h¾adal rieenie. Svoje
rieenie som vdy troku viac-menej zámerne preexponoval a neraz som
ho priviedol a ad absurdum. Strauss, skromne proti tomu namietal a ja
som od svojho extrémneho stanoviska ustúpil. Keï som sa dostal prive¾mi
do filozofických kráov, Strauss sa zvyèajne vyjadril v tom zmysle, e
on nie je filozof a celkom tomu nerozumie. Potom som na viacerých
skonkrétnených úrovniach exemplifikoval svoje rieenie. Napokon sme
sa na dlhí èas odmlèali a kradmo sme preli na inú tému.
Pri naich rozhovoroch som cítil, e Strauss si ma vái a vkladá do
mòa ve¾ké nádeje. Hovorili sme neraz aj o budúcnosti, a to obyèajne
vtedy, keï sme si po dobrej veèeri sadli na terasu jeho vily a pozerali sa
na Nitru, ktorá sa postupne zastierala do sivoèiernej hmly. Padli tu
mnohé otázky, vychádzajúce z neistoty. Zvyèajne sa koncentrovali do
otázky: Ako to bude ïalej so Slovenskom? Doèkáme sa niekedy
samostatnosti, alebo aspoò väèej autonómie? Pani Staussová bola
presvedèená, e áno. Pod¾a nej samostatný slovenský tát je základnou
podmienkou mravnej a duchovnej obrody Slovákov. My dvaja sme jej
trochu oponovali v tom zmysle, e síce je nevyhnutnou pdmienkou, no
podmienkou nepostaèujúcou. Vedeli sme si toti celkom dobre predstavi
aj taký slovenský tát, ktorého reim bude socialistický alebo iným
spôsobom totalitný. Potom sme sa vrátili k prvému slovenskému tátu a
zo ivota v òom mi Straussovci porozprávali mnohé povzbudzujúce, no
aj smutné podrobnosti.
Pavol Strauss ma skontaktoval s mnohými vzácnymi
osobnosami.Tak vïaka nemu som osobne spoznal Ladislava Hanusa,
Jozefa Kútnika-málova, tefana Hatalu i Janka Silana. Robil to nielen
tak, e im zatelefonoval alebo poslal list s tým, aby ma prijali, ale i tak, e
iiel za nimi so mnou. Vynára sa mi najèastejie ten deò, keï jedného
jasného letného rána sme tartovali autom z Nitry do Ruomberka èi do
Mikuláa. Raz sme dokonca u Hanusa v Hybiach prenocovali. Zatia¾ èo
s Hanusom a Kútnikom spolupráca u nebola moná, tefan Hatala,
ktorý il ako pustovník v starej a zanedbanej fare v Liptovskom sv. Jáne,
sa podujal na posúdenie niektorých mojich filozofických prác, menovite
diela Duchovný vývoj èloveka cez skúsenos a poznávanie.
Najcennejie boli jeho pripomienky týkajúce sa terminológie a upresnenia
pojmoslovia. Vyzval ma, aby som vybral z práce k¾úèové termíny a
dôkladne preskúmal ich logickú a sémantickú konzistentnos. Hatala mi
poièal viaceré svoje rukopisy. Dlhujem mu ve¾a  minimálne dobrú
túdiu o òom.
Pavol Strauss vkladal do mòa ve¾kú nádej a tú nesmiem sklama.
Zachovalo sa aj písomné svedectvo, ako ma hodnotil. Vo svojom
vydarenom memoárovom diele Kolíska dôvery na 68. strane píe: V
naom storoèí vyrástli krásne postavy ako Bonhoeffer, Martin Buber,
Tereza z Kalkaty, vetci pápei od Leva XIII., Jána XXIII., PavlaVI., a
po Jána Pavla II., páter Kolbe, páter Maier, Edith Stein, Teilhard de
Chardin, Bloy, Merton. U nás Jozef Felix, Milan Rúfus, Imro Staríèek,
Ján Letz. Výborné mozgy a výborné charaktery. Nepadneme pod stôl
v dejinách ducha.
(Ján Letz v monografii ivot v h¾adaní pravdy.
Vývin osobnosti a myslenia.)
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Priate¾ský ohlas spoza hraníc
...Díky autorským a editorským poèinùm Jula Rybáka vizualizuji
milostný trojúhelník Julo Rybák  Pavol Strauss  Mária Medvecká.
Kadý z tìch tøí vrcholù trojúhelníka je svùj, autentický, ale z kadého
proudí obìma stranami (k obìma zbývajícím vrcholùm) láskyplná záøe,
milostnost, která je právì tak velidská, univerzální jako svrchovanì
slovenská. Neumìl bych tu vztahovou realitu pøesadit do èeské kultury.
Ètu publikované deníkové záznamy, dopisy, úvahy, komentáøe a jak
bych jetì ta sdìlení nazval, a proívám, zaívám na jedné stranì velikou
blízkost Slovákù a Èechù (e kulturnì ijeme, jsme spolu, ne vedle sebe),
na stranì druhé významnou jinakost. Celá ta intimita, emocionalita
pøátelství se v onom trojúhelníku manifestuje jinak, ne jak by tomu bylo
v analogickém pøípadì èeském u lidí podobné intelektuální roviny. Pokusím
se alespoò nìco z toho ilustrovat na jednom jazykovém indikátoru. Pro
juniora této trojice, zhruba o generaci mladího Julo Rybáka je Pavol
Strauss Pa¾ko a Mária Medvecká Marienka. Deminutivum Palo nestaèí,
tam se musí vtlaèit jetì sufix znìnení na druhou  k  a zmìkèené ¾:
potom je to ono, co vyjadøuje, jak má, vztah já  ty. Èetina by to
(opakuji: na dané intelektuální úrovni spøátelených lidí) neunesla.
Ty tøi spojuje vzácná lidskost, hlboká duchovnost, etické a umìlecké
ideály (atd., nechci dále specifikovat tyto obecné atributy), zároveò se
vak obohacují a obohacují nás ostatní svou jedineèností. Zaujatá
slovenskost Pavla Straussa, jeho renesanènì roztvìtvená ivotní filosofie
v sobì nese stopy vlivu nìmecko-idovské kulturní symbiózy, co bylo
asi oiveno osobním setkáním s praskou nìmecko-èesko-idovskou
umìleckou kulturou 30. let 20. století. Rybákova slovenskost, jeho filosofie
ivota je bohatì napájena z Ruska, z jeho  jak se vyznává  druhé vlasti.
Vìdecké racionální ukotvení jednoho je lékaøské, druhého filologické.
Koøeny Márie Medvecké jsou hluboké díky kadodennímu malíøskému,
výtvarnému zmocòování se pøírodního, lidského, duchovního bytí oravské
slovenské domoviny.
Obraz trojúhelníka by mohl sugerovat pøedstavu jisté uzavøenosti. Je
tedy tøeba øíci, e i z mého omezeného poznání tvorby tìch tøí je zrejmá
veliká otevøenost kadého vrcholu rozmanitým lidským, kulturním,
duchovním vazbám i moudré respektování jinakosti.
Za tímto zjednoduujícím, schematickým sdìlením se skrývá mé
steré vnímání a proívání jednotlivostí, které mne oslovovaly pøi ètení
publikací, jimi mne pøátelsky obdarovává Julo Rybák a novì i textù
Listù Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa je opìt nìco, co vypovídá
o kulturním klimatu Slovenska. Kdyby se demokracie jako skuteèná,
nikoliv jen proklamovaná obèanská spoleènost napájela u vás i u
nás aktivitami spolkù takové duchovní orientace (v logu má: cesta 
pravda  ivot), nemohlo by to nezanechat stopy na sdílení hodnot a
ne sebeutváøení lidí a celé spoleènosti. (Podè. J.R.).
Prof. Dr. Lumír Ries

 Julo Rybák, Mária Medvecká a Pavol Strauss
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List mladej konvertitke
Váená sleèna!
Prepáète zdanlivé oneskorenie týchto riadkov. Ale telesná indispozícia ma nútila odloi
ich. Nechcel som toti, aby sa do slov alebo
medzi ne dostali stopy malých subjektívnych
smútkov. Príli si váim Vae rozhodovanie,
ako kadé rozhodovanie, ne by som privolil,
aby sa ho mohli dotknú iné ako celkom ve¾ké
miery, ktoré obstoja pred vetkým pomíòajúcim, teda i mimo nás.
Vyrástli ste v èase a v prostredí, ktoré neberú váne duchovné a vnútorné hodnoty. ivot
sa chápe ako surový boj o vonkajiu a materiálnu výhodu. Umenie sa chápe ako náhodilá,
ba svojvo¾ná okrasa toho pralesového zápolenia, kde èloveka  zdanlivo  zje vetko, èo on
nezje, a kde podstata èloveka sa chápe takto:
Der Mensch ist, was er esst (Èlovek je, èo
zje). U tých najhodnotnejích je umenie neujasnenou náhradou nepriznanej túby po náboenských a nadzemských hodnotách, zvlá
hudba. Svet ducha, svet nadprirodzena je odsunutý do kúta detských hraèiek a stareckých
bájok. Kadý podpriemerný duch si myslí, e
má o podstate vetkého jasno, e niet záhad a
e zakrátko bude vetko vysvetlené a vypoèítate¾né a  ovládate¾né. Vetko a kadý, kto túto
vieru nezdie¾a, je prekákou samozrejmého, ba
prirodzeného vývoja.
No nechcem sa zdrova týmto commis voyageurs vevedúcnosti a pavedy, ale chcem sa
viac zaobera astím, ktoré Vám kynie, keï sa
vymaníte zo stavu tejto nadutej múdrosti, ktorá
je iba formou duchovnej slepoty. Chcem Vám
naèrtnú problematiku astia i utrpenia, ktoré
Vás èaká, ve¾konoènú krajinu due, kde susedia kríová cesta, vedúca na Ve¾ký piatok Kalvárie, a veèná rados Vzkriesenia a jeho ustaviènej monosti. Veï nastupujete Kristovu cestu
a v jeho krvavých ¾apajach nájdete oboje.
Pýtate sa ma na radu, èi máte urobi ostatný krok, keï tým riskujete prípadný rodinný
rozkol. Zdanlivo aká odpoveï je ve¾mi ¾ahká
a jasná. Ak sa vo Vaej rastúcej dui zobudil
Boh a túba a láska k nemu, ktorý je jedinou a
veènou Pravdou, niet inej vo¾by. Vrelé a úplnou
oddanosou lásky k Bohu kypiace srdce má iba
jednu cestu, a to za ním, ktorý povedal: Ja
som cesta. Ako veriaci Vám môem len jedno
poveda: Boh je vetko. A tomuto absolútnemu
vetko treba obetova nae vetko.
Verím rád, e u veríte, e celé Krédo znie
ustaviène vo Vaom skyprenom srdci. Ale viem,
e preívate detské choroby kadého konvertitstva, ktoré sú vak viac problémom psychologickým. Máte boje, máte chvíle únavy, pokuenia malomyse¾nosti a ¾útosti, e Ste sa do vo¾aèoho pustili. Verte, kadý ich má, kadý èlovek
a kadý kresan katolík. Aj svätci ich mali. Veï
diabol nás obchádza ako ruèiaci lev a h¾adá,
koho by zoral.
Viem, máte akosti vnútorné i vonkajie.
Upozoròujem Vás, e ich vdy budete ma. Len
zave iné. Ale kresan ináè znáa utrpenie, ináè
ho hodnotí, ináè naò reaguje.
Viem, èo Vás èaká. A nechcem s Vami o tom
nehovori. Èakajú Vás akosti zo strany Va-

ich doterajích súvercov, i zo strany kresanov. Vai doterají súverci Vás sprvu nebudú
bra váne, budú artova o viere, ale keï u
Vás budú bada vánu a nepoddajnú vieru,
zaènú Vám robi prekáky. Ak budete od nich
nezávislá, obrátia sa v zdanlivú ¾ahostajnos a
v útrpné opovrhovanie, v opaènom prípade to
môe ma i závanejie formy. V starých kruhoch budete fumigovaná, znemoòovaná. Scandalum crucis sa Vám predvedie vo vetkých
starých i nových formách. Veèný Kristov problém medzi svojimi. Darmo im s¾uboval, e budú
so¾ou zeme. Nechceli òou by. Vytuchli ako
národ z boskosti. U nemôu by národom
Boím. Len individuálne dietkami Boími.
Ale Vy nebudete sama voèi nim. Kristus
bude s Vami. On dáva nezmernú silu svojim
verným. S ním dokáete vetko, vydríte vetko. Dovolí len to¾ko bolesti, ko¾ko sily dá na jej
znáenie. A a budete rás vnútorne a a dôjdete k plnosti pochopu Matky Boej, Matky Mua
Bolesti, nebude tej prekáky, ktorá by Vám zatarasila Vae vnútorné putovanie za Veènosou.
A prídu akosti zo strany kresanov. Nebudú Vám dôverova a budú vo Vás h¾ada
starého èloveka namiesto nového. Èi do oèú, èi
za chrbtom sa budú usmieva a tvrdi, e id
ostáva idom. Budú na Vás h¾ada chyby, pokia¾ mono staré chyby. Vy budete zaaená
starými komplexmi menejcennosti a ich výhrady budú Vám do nich práve zapadáva. Vae
prisvojovanie liturgických úkonov budú poklada za komédiu, Vau oduevnenos za pretvárku, Vau odovzdanos za lo. Vau poèiatoènú horlivos, lebo kadý poèiatok sa vyznaèuje obzvlátnou horlivosou, budú chápa ako
vypoèítavos. Vae krízy, akosti a vývojové
prerody za zradu. Nebudú Vás èasto víta
s otvoreným náruèím, ale so sarkastickými a
neúprosne stiahnutými ústnymi kútikmi alebo,
v lepom prípade, s akousi rezervou a ¾ahostajnosou.
Áno, takto sa budú mnohí kresania, i katolíci, voèi Vám správa. Ale vedzte, e títo kresania, ktorí sa tak kriticky správajú voèi konvertitom, musia sami ete prekona vnútornú
konverziu. Vaej úprimnej viere nebudú veri
tí, ktorí sami nemajú pravú vieru, Vaej konverzii nebudú dôverova predovetkým tí, ktorí
by sa sami mali odvráti od zla, hlavne vlastného. Vaej odpúajúcej láske nebudú rozumie
tí, ktorí majú skôrnatené, pinavé srdcia. Vaej
snahe po novom, èistejom a dokonalejom
ivote nebudú rozumie zhýralci, zvrhlí sebci a
zloduchovia.
Ale stretnete sa, ako Ste sa u iste stretli,
s takými katolíkmi, u ktorých Ste hneï vycítili,
e sú pravými a na pravej ceste. Ich postoj
k èloveku je ich láska k jeho veènej dui a oni
Vás bratsky a sestersky a s ve¾kou radosou
budú víta do svojich radov. Sú to kresanské
due, v ktorých horí oheò prvotných kresanov,
apotolský zápal, pavlovská horlivos. Stretnete sa s katolíkmi, ktorým ide ozaj len o veèné
hodnoty, ktorým ide ozaj len o Boie krá¾ovstvo
medzi ¾uïmi, ktorým ide len o Boha.
Toto budú Vae hlavné akosti. Vedzte o

nich a obráòte sa proti nim. Pracujte na sebe,
èítajte katolícku literatúru, i otvoria sa Vám
nové, doteraz netuené horizonty, nové poh¾ady
na Vá vlastný ivot, doterají i budúci, na
smr, na krásu, na spoloènos. Spytujte sa a 
hlavne  modlite sa. Odovzdajte sa Bohu a jeho
svätej vôli celá, chcite by celá jeho, chcite by
svätou. Snate sa dosta blízko a vdy bliie
k tlkotu jeho Najsvätejieho Srdca, aby sa medzi jeho Boské Srdce a Vae srdce nedostalo
niè, nijaký èlovek, nijaký chlap, nijaká spoloènos. Lebo tomu, kto sa cele oddá Bohu, tomu
sa i Boh dáva celý.
Drahá sestra v Kristu, idete cestou, ktorou
azda vetko riskujete, azda vetko stratíte. Ale
máte monos vetko získa  prís¾ub Veènosti.
Buïte silná a ve¾kého srdca, veï sám Boh si
ve¾ké idovské srdce vyvolil, aby bolo prejavom jeho Veènej lásky.
ite v modlitbe, ustaviènej modlitbe,
v ustaviènom vedomí prítomnosti Boej a
v ustaviènom vedomí blízkosti smrti. Zaoberajte sa mnoho s problémom smrti. Vyrovnáte
sa s òou, keï ozaj kresansky vyzrejete frantikánskym spôsobom, e Vám bude smr sestrièkou.
ite stále s Kristom. Nech Vás stále iví,
odprevádza èi na Olivovej hore, keï sa i za Vás
krvou potil, èi na kríovej ceste, keï i pod
archou Vaich hriechov padal, èi na kríi, kde
za monú spásu i Vaej due neskonale trpel a
zomrel. Bedlite a raste v láske a odpúaní.
Kadému si zvyknite vetko odpusti, ale sebe
niè. Nesúïte, len seba. Neh¾aïte na iných, h¾aïte
na seba. Milujte, i keï Vás nemilujú, odpúajte, i keï Vám neodpúajú, prijmite vetko z rúk
Boích. Nechajte svoju vô¾u, èiòte jeho vô¾u.
ite spolu s cirkevným rokom, a odhalia sa
Vám neskonalé poklady veènej múdrosti a poézie. Spoznajte ity svätých, uète sa od nich.
Uvidíte, e niet väèích hrdinov nad tých, èo
zvíazili nad vnútorným nepriate¾om.
A koneène Vás prosím, nauète sa milova a
poslúcha detinskou oddanosou a poslunosou Matku Cirkev, ktorej údom tajmného tela
sa stanete s Boou pomocu. Ako na kadom
ivom organizme a strome, aj na nej sú choré
orgány a suché konáre. Ale to svedèí len o jej
ivote a mladosti, e ju zlé neznièí, ale e sa ho
postupne zbavuje. H¾aïte predovetkým na jej
veènú hlavu, ktorou je Kristus, a na jej srdce,
ktorým je Mária. Neh¾aïte na ¾udí a na kòazov
príli kriticky, modlite sa radej za nich. Snate
sa nevidie len katolíkov, ale katolicizmus.
A na koniec Vám chcem poveda, e k¾úè ku
vetkému je láska. Kto má lásku, má vetko,
múdros i moc.
Prajem Vám, aby túby Vaej za Bohom
rozbehnutej due nali èím skôr uspokojenie,
lebo veï ani Vae srdce nebude ma prv pokoj,
kým nespoèinie v Bohu. Porúèam Vás a Vá
ïalí rast do ochrany Najsvätejieho Srdca Jeiovho a do Najèistejieho Srdca Panny Márie, Matky nás vetkých.
25. 10. 1948.
Vá Pavol Strauss
(Z knihy Pavla Straussa Ecce homo.)
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Povedali
o Straussovi
...Práve v spojitosti s Máriou Lojdlovou
uvediem svoju spomienku na výnimoènú a
vzácnu osobnos Dr. Pavla Straussa. Pri nejakej
príleitosti sa s ním Lojdlová zoznámila a práve
jej sprostredkovaním sa zaèala akcia na jeho
záchranu. Za spolupráce prof. Kolakovièa ho
ubytovali v Trnave v jednom malom dome,
ktorý mali prenajatí traja profesori tamojieho
gymnázia  kòazi, preto dostal prezývku
farársky kolchoz a nebol podozrivý ani
bezpeènosti. Tam ukryli Pavla Straussa a tak sa
mu podarilo prei obdobie Slovenského tátu.
Sestra duchovného moderátora HM, kòaza
Lojdla, spolu s aktivistami Rodiny tak zabezpeèila pre neho bezpeènú skrýu a pre Slovensko
Dr. Straussa.
Kolakoviè si ve¾mi vysoko váil Pavla
Straussa, spájala ich zá¾uba v hudbe, literatúre
a filozofii. Vedel sa vcíti do Straussovej zloitej
cesty od nepraktizujúceho ida cez ateistický
marxizmus a po hlbokú kresansko-katolícku
vieru. Vtedy Pavol Strauss a Mária Lojdlová
uzavreli manelstvo. Po urèitom èase pôsobenia
na Onkologickom ústave v Bratislave bol
primárom chirurgického oddelenia v Skalici, kde
si urobil dobré meno, a krátko bol na tudijnom
pobyte v Zurichu.
Po návrate z cudziny som ho viackrát
vyh¾adal a bol mi ve¾mi blízkou osobou. Ve¾a
som od neho získal a stal sa mi vzorom
håbavého, ve¾mi ¾udského a vzdelaného èloveka..
Pri stretnutiach mi zahral nieèo zo svojich
skladieb, aj mi preèítal, èo napísal. Pamätám sa
na jeden list, ktorý mu napísala jedna
konvertitka zo idovstva. Preèítal mi aj kópiu
listu, ktorý jej napísal. Zaujímavé bolo, ako jej
prejavoval pochopenie a vysvet¾oval, èo vetko
na òu èaká v psychickej odozve príbuzenstva a
vlastného okolia. Upozoròoval ju na zloitosti
vzahu konvertitu a spoloèenstva, do ktorého
ide, a na vznik napätia z toho, e sem ete
celkom nepatrí a tam u nepatrí.
Bohuia¾, u naich ¾udí sú stále nedostatky
v preívaní a vciovaní sa do podobnej situácie.
Musím poveda, e aj u mnohých kòazov som
zistil, e tento terén nepoznajú, ak ho nezaili
vo svojej praxi, najmä ak nemali èloveka,
s ktorým by boli tento problém prekonávali.
Reakciou býva buï podozrievavos, nedostatok
dôvery alebo pochybnos o úprimnosti
konvertitu. Platilo to hlavne v dobe, keï boli aj
pseudokonvertiti, ktorí vyuívali krst len na
to, aby sa spoloèensky zabezpeèili. (...)
Pohnútky konverzie i ivot konvertitov
bývali teda ve¾mi rôznorodé, èo, samozrejme,
ovplyvòovalo aj postoj katolíckeho okolia,
zvlá kòazov, pouèených osobnou skúsenosou. Pa¾o Strauss vak vedel hlboko precíti
situáciu konvertitky a pomohol jej cez úskalia,
ako by jej ako pomohol niekto iný. Nae
návtevy boli èasom zriedkavejie, naposledy
som bol na jeho pohrebe, pochovával ho kardinál
Ján Ch. Korec. Bola to precítená rozlúèka,
poznaèená hlbokým osobným vzahom.
(Anton Neuwirth v knihe Lieèi zlo láskou.)
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Moje dotyky s Pavlom Straussom
8. január 1945. Zasneená ¼ubietová.
Nemci z jednotky
Dirlewangen vyháòajú ustráchaných obyvate¾ov na nezvyèajné divadlo pomsty. V
parku na gatanoch
visia traja ajbania.
Juraj a Ondrej Ïurèíkovci a ich bratranec,
Ján Ïurèík. tvrtý, v slovenskom kroji, obleèenom na uniforme vojaka slovenskej armády, sa
priplietol Nemcom pod ruky. Priradili ho
k prvým trom. Ako podozrivého. Strach, nenávis, zloba, neprávos. Volal sa Róbert tírba.
Pod ibenicou udrie Nemca a beí cez park
a zamrznutý potok. Musel zle skoèi, asi si
vykåbil nohu. Kým sa Nemci spamätali, dobehol k bránièke Dr. Bártu. Tam ho gu¾ky dobehli. Za plotom záhrada, za záhradou les. Les,
ktorý pomohol u to¾kým.
Videl som to vetko, alebo len èas z toho? I po
to¾kých rokoch som si pamätal miesto, kde
stála so mnou v ten osudný deò moja mama
a zakrývala mi rukou oèi. Pamätám sa, ako som
sa bránil. Sedel som na sánkach, ponorený vo
fusaku. Pamätám sa na kvílenie ien, na rozruch, ktorý nastal a na výstrely. Potom bolo
ticho. Strané ticho...
Èo píe o tejto udalosti ev. farár Ctibor
Handzo vo svojom denníku, ktorý leal dlhé
roky v katuli na pôjde. Vyiel knine pod názvom Údery a údely v r. 2001:  Predpoludním
doviedli nemeckí vojaci zo ajby tyroch muov-tvrdili o nich, e sú partizáni. Boli to dvaja
bratia Juraj a Ondrej Ïurèíkovci a ich bratranec
Ján Ïurèík. tvrtý neznámy mal legitimáciu na
meno Ondrej Lamper  údajne to bol poddôstojník èeskoslovenskej paradesantnej brigády
z Ruska, bratislavský rodák  zaistili ho náhodou na ulici. Vyetrovali ich na mestskom dome
v ¼ubietovej  hlavné slovo mal akýsi nemecký
nadporuèík, mladý, prísny a neprístupný.
Èoskoro na to vyhlásili rozsudok smrti obesením! Daromné boli intervencie starostu, notára,
Ing.Václava Hollého. Prítomné manelky odsúdených márne prosili kolenaèky! Odsúdených
vyviedli pod gatany do parku pred obecným
domom a keï sa zhromadili na bubnovanie
vetci obèania, prvých dvoch okamite obesili.
Tretí, ten neznámy èlen èeskoslovenskej brigády (skutoèným menom sa volal Róbert tírba)
prv, ako mu stihli hodi povraz okolo hrdla,
odsotil nemeckého vojaka a popri kaplnke Jána
Nepomuckého vybehol z parku. Nemeckí vojaci zaèali strie¾a a po chvíli  takí boli prekvapení... Nevedno, èi si pádom do blízkeho potoka nohu vykåbil, alebo ho trafila strela, no preiel ete k bránke domu Dr. Zoltána Bártu, lene tam ho vojaci u dobehli a vraj ete eskrát
strelili do hlavy... Jeho màtvolu potom veèer
dopravili do naej márnice. Ostatných odsúdených nechali visie na gatanoch a do poludnia
druhého dòa.

Èo píe o tejto udalosti Pavol Strauss v knihe
 Èlovek pre nikoho?: A ihneï po svätej omi
si ma zobral priate¾ Dr. Török do vojenskej
nemocnice, kým som s Dr. Pôbiom, obetavým
priate¾om, neodcestoval do ¼ubietovej na povstalecké územie k priate¾om.Tam nás privítalo pä obesených ¾udí pred kostolom, po dobrodrunej ceste vlakom medzi nemeckými vojakmi (s. 136) (Strauss uviedol nesprávny údaj.
Na gatanoch boli traja obesenci, ale to nie je
dôleité. Po to¾kých rokoch a za takej stresovej situácie nemusel si presne pamäta). Dôleitý je vak pod¾a denníka Ctibora Handzu
údaj, kedy Pavol Strauss priiel do ¼ubietovej.
Mohlo to by 8. alebo 9. januára 1945 dopoludnia. V deò mojich narodenín. Tam sme sa stretli
prvý raz. On 32 roèný, ja 2-roèný. Podivné sú
cesty Boie. Mono, e sme sa dotýkali tých
istých stôp v snehu. Mono stáli na tom istom
mieste. Zvlátny bol tento ná prvý dotyk.
Po rokoch ako lekár vo Viedni som znovu
narazil na nemeckú brigádu Dirlewangen. So
zvlátnou vervou som pátral po jej stopách.
Bol som v Kriegsarchive vo Viedni, písal do
Freiburgu do centrálneho nemeckého archívu.
Snoril som na vetky strany. Èo vlastne h¾adáte?  opýtala sa ma raz moja zdravotná sestra, vypoèujúc telefonické rozhovory. H¾adám spravodlivos bola moja odpoveï. I u nás
v ¼ubietovej boli cez povstanie Nemci. Niektorí dokonca pomáhali na hospodárstve u starých
rodièov. Pamätám si na jedného, ktorý sedával
na klátiku pri poráku a opravoval konský chomút. Bol tam aj mladý dôstojník, taký fièúr,
ktorý sa èasto chvastal, e zas postrie¾ali viele
Partisanen. Toho som h¾adal? Èi tých, èo poveali Ïurèíkovcov? A èo potom, keï ich nájdem?
Poviem im, èi ich netrápi svedomie? Je to moja
vec, èi vec Boia? Èo chce odo mòa Boh? Nechce, aby sme vetkým odpustili, a aby sme sa
i za nich a predovetkých za nich modlili?
Moje druhé, nepriame stretnutie so Straussom bolo v rokoch 1972  75. Pracoval som
vtedy ako internista v Starej ¼ubovni. Priiel
k nám pracova dermatológ Dr. Ján Pôbi. Myslel som si-taký èudák. Èasto sa usmieval, len
tak pre seba. Niè nehovoril, len sa usmieval.
Úasne neèitate¾ne písal. Nik nevedel po òom
èíta, len mag. Farka. Hravo vylútil jeho vlnovky s èiarkami a bodkami. Obdivoval som
ho, ako to dokáe. Dr. Pôbi bol zvlátny èlovek. ¼uïom sa skôr vyhýbal a èasto si popod
nos nieèo hundral a pohmkával. Bol mierny,
zavalitej postavy, pôsobil k¾udne. Povrávalo
sa, e sedel, pre vieru. Raz sme sa o nieèom
rozprávali, obsah rozhovoru si u nepamätám,
spomenul som ¼ubietovú, kde som sa narodil.
Tak v ¼ubietovej, ukrnul sa Pôbi. Opakovane
som sa ho pýtal, preèo tak zareagoval. Nechcel
mi prezradi ani slovo. Ani nepovedal. Je zaujímavé, ako èloveku utkvejú v pamäti udalosti
spred mnohých rokov, na prvý poh¾ad bezvýznamné. Od tohoto rozhovoru uplynulo
vye 30 rokov ! Èítajúc Straussovho - Èloveka
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pre nikoho som sa dozvedel, preèo sa Pôbi
vtedy usmieval. Spomenul si na rok 1944, keï
sa spolu s Pavlom Straussom schovávali
v ¼ubietovej.
Moje tretie stretnutie s Dr. Pavlom Straussom
bolo vo Viedni. Nepamätám si u èlánok, kde sa
spomínala jeho tvorba s citáciou jeho mylienok.Vtedy som si pomyslel: Nemci mali zase
jedného úasného filozofa a k tomu ete lekára!
Moje tvrté stretnutie otvorilo celkom novú
kapitolu, kedy Pavol Strauss vstúpil do môjho
ivota, ako blízky priate¾, uèite¾ a duchovný
vodca. Osud sa s nami zahral. tyri roky som
prechádzal autom cez Nitru do Ruomberka
a nevedel som, e v Nitre ije tento vzácny
èlovek-kresan, ktorého si Boh pritiahol zvlátnym spôsobom. Ku Straussovi som priiel cez
Prof. Julka Rybáka. V mojej korepodencii zo
7.9.1999 som naiel takýto list.

 F. Tondra a M. Janèuka

 T. ilka, F. Tondra, M. Janèuka

Váený pán Vaek ,
Èítal som záznamy zo zápisníka od pána Júliusa Rybáka  So Straussom po Straussovi. Je to
vynikajúce. Chcel by som s p. Rybákom nadviaza osobný kontakt. Môete mi, prosím, zdeli
jeho adresu, alebo telef. èíslo ?
S úctou Janèuka Martin.

 T. ilka a F. Tondra

Za nieko¾ko dní sa mi osobne ozval Prof. Rybák do Viedne.Voviedol ma do mylienkového
sveta tohto náho duchovného obra, pritom
skromného, nenápadného, akým bol i jeho patrón Sv. Pavol. Skrytý diamant v slovenskej hrude. Ete nedozrel Èas.
Èím ma Pavol Strauss oslovil? H¾adaním Pravdy. I ja som ju h¾adal.Vánivo. Èasto nepochopený, sám. Rodinou, priate¾mi, blízkymi. Trpel som, a nevedel si pomôc. Smäd po Pravde
bol úasným motorom. A tu zrazu som narazil
na niekoho, ktorý tie k¾ukatými cestami h¾adal Pravdu. Presne, ako v Privinovom Drozdovi, na ktorého ma upozornil Prof. Rybák.
Sedel na vrchovci stromu a spieval. Vánivo,
vytrvale. Roky. Lebo èas je naou bytostnou
záleitosou. Ete sme v èase. V òom sa valíme,
èasto zmietame, urputne bojujúc, ku Pravde. A
Pravda rozdrví svojou láskou èas. Vetko sa
pominie. Vetko, bez èoho si dnes pominute¾né v èase nevieme predstavi. Zostane len Láska.
A ete jeden dotyk musím spomenú. Dotyk
môjho otca s Pavlom Straussom. Nevedeli
o sebe, keï prili na tento svet. Môj otec 8.augusta v Lipt.Kokave a Pavol o 22 dní pozdejie
30. augusta v Lipt. Mikulái, v tom istom roku
1912. Spolu zaèali chodi do gymnázia v Lipt.
Mikulái. Dva roky spolu drali tie isté lavice.
Potom môj otec prestúpil na gymnázium do
Koíc. Èi sa potom ete niekedy spolu stretli,
neviem.
Martin Janèuka

 T. Letinský a J. Strauss

 T. Klas

 Z¾ava: J. Rybák, T. Letinský, ¼. Rai, J. iila , A. Slafkovský
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