Pravda má veobecnú platnos. Ani v zmenených podmienkach pravdu
nemono meni. Jej aplikácia u môe rezonova pod¾a zmenených okolností, ale jej podstatu treba vdy zachova. Ve¾kí myslitelia boli práve v
tom ve¾kí, e zostali verní pravde, e ju ili a vyjadrovali vo svojich
mylienkach tak, aby bola ivotaschopná v ich dobe i v nasledujúcich
pokoleniach.
Pravda o èloveku je na poprednom mieste záujmu myslite¾ov. Lebo
vetko, èo je vo svete, má slúi èloveku. Tak rozhodol na poèiatku
Stvorite¾. Èlovek svojím umom preniká do hlbín stvorenia a objavuje tam stále nové a nové
zákonitosti, ktoré ho posúvajú zasa do ïalích. Sám pre seba je záhadou. Poznal to u
almista: Hlboèina je èlovek a jeho srdce priepas ( 64,7). Vïaka myslite¾om aj tu sa
èlovek posúva dopredu. K tomu vak potrebuje èistý zrak, nezakalený váòami. Konzumný èlovek to nedokáe. Preto sme svedkami úpadku kultúry, mravov, citlivosti pre utrpenie. Ono nás síce roziali, i slzy vyroníme, ale niè pre zlepenie neurobíme.
Buïme vïaèní myslite¾om. Oni posúvajú poh¾ad èloveka na seba samého dopredu.
Revolúciu v tomto poh¾ade urobil Kristus. V dobe, keï sa otroctvo povaovalo za samozrejmos, keï sa nikto nad tým nepozastavoval, on vyhlásil rovnos vetkých ¾udí. U
prvých kresanov patriciovia spolu s otrokmi sa schádzali na lámaní chleba. Tam treba
h¾ada zaèiatok vetkých demokratických a humanistických mylienok. Európa je od koreòa poznaèená kresanstvom. Dnes sa k tomu nechce prizna. Myslitelia sú aj dnes potrební, aby ju zachránili. A treba si víma a vzda úctu aj tým, ktorí nám zanechali svoj
humanistický a kresanský odkaz. Medzi nich poèítame aj Pavla Straussa.
Mons. Frantiek Tondra
Spiské Podhradie 16. 6. 2006
My a zjednotená Európa.  Ján Pavol II. zanechal Slovensku znamenité
slová, ktoré by bolo treba vytesa do mramoru v budove slovenského
parlamentu: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy
tretieho tisícroèia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknu svoj
ve¾mi významný príspevok k novému pokroku európskeho kontinentu
svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi muèeníkmi a vyznávaèmi, ako
aj ivými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané
ponúknu Európe predovetkým dar svojej viery v Krista a svojej
oddanosti Panne Márii.
Tým, e Ján Pavol II. výslovne Slovensku pripomenul svojich muèeníkov a
vyznávaèov, priamo zaviazal aj Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa a ¾udí, ktorí sa na
jeho práci podie¾ajú. Spomeòme si, èo napísal Pavol Strauss v knihe Kolíska dôvery (sám
ju nazval svojou spoveïou pred slovenským národom)  v èase, keï sa po smrte¾nej
chorobe zaèal navraca znova k ivotu: Som po akej, skoro smrte¾nej chorobe, kde sa
mi Kristus viac priblíil a pomohol mi k relatívnemu zdraviu, mono na to, aby som ete a
ete vyznával, viac i menej zjavne, ale hlavne vyznával.
Nemôe by vyieho poslania náho Spolku ako nies toto Straussovo vyznanie
slovenskému národu  a v duchu odkazu Jána Pavla II. ponúknu ho ako svoj ve¾mi
významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu  aj zjednotenej Európe.
Od Európy by sme oèakávali, aby bola viac citlivá na hlas naich ve¾kých, nie naich
malých. Lebo v duchu slov Mariny Cvetajevovej: Nenávidia sa níiny, hory sa schádzajú
 malí nevyhnutne vnáajú do spoloèenstva rozbroj, zatia¾ èo ve¾kí SÚLAD. A o ten nám
z existenèných dôvodov ide predovetkým.
Július Rybák

Èíslo 4 (2006)

Rád sa vraciam k téme Pavol Strauss. Je to bohatý zdroj inpirácií
a podnetných mylienok. Budem ich potrebova. Pribudli mi nové povinnosti. V posledných parlamentných vo¾bách som sa stal poslancom
NR SR. Stalo sa tak zo slobodnej vôle, chcel som to, uchádzal som sa o
tieto povinnosti. Ale ako píe Pavol Strauss: Boh nám dal slobodnú
vô¾u. Spotvorili sme si to sami a musíme si to da sami do poriadku .
A ako hovorí biblia, e hriech má ten, kto môe dobro kona a nekoná,
tak aj ja si, mono aj trocha neskromne, myslím, e mám urèitý
potenciál robi dobro. Kde inde, ak nie na pôde parlamentu a miesta,
odkia¾ sa odvíjajú zákony a pravidlá pre ná kadodenný pozemský ivot, by sa malo
odvoláva k základom dobra? Dobra, tak ako ho chápal Pavol Strauss. Sám dlho o svojom
videní sveta nemohol poveda verejnosti nahlas. Jeho hlas vak nezanikol, dostal priestor,
je medzi nami a ovplyvòuje nás. Tak pokraèuje jeho dielo, ku ktorému sa vdy budem rád
vraca so zvedavosou i s bázòou, pretoe neviem, èi som na jeho plné pochopenie
dorástol. Kadopádne sa ale budem snai, ako najlepie viem, ono spotvorenie sveta
napráva.
MUDr. Alexander Slafkovský,
poslanec NR SR a primátor mesta L.Mikulá
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Zo ivota Spolku
Po polroku opä vychádza ïalie èíslo Listov
PS, tentokrát s èíslom 4. Kadé sa nám darí napåòa pútavým obsahom a vdy, keï kompletné èíslo uzavrieme, u sa nám zbiera materiál na ïalie.
Dokonca sa nám aj v dnenej dobe podarilo objavi nieèo, èo nebolo dodnes vôbec publikované,
ako napríklad báseò Janka Silana, ktorú básnik
venoval svojmu priate¾ovi z Vaca k jeho pohrebu. Váime si dôveru ¾udí, ktorí sú nám ochotní
zveri svoje prísne stráené tajomstvá a duchovné
poklady a podeli sa s nimi. Sú aj takí, ktorí stále váhajú so svojím
rozhodnutím a hovoria o istej intimite výpovedí. Plne to repektujeme,
ale osobne si myslím, e Straussa treba zmapova v jeho celej írke
a håbke. Od detailov k celku, zachyti celý portrét jeho osobnosti.
10. júna 2006 sme mali vzácnu príleitos oboznámi irokú poslucháèsku základòu rádia Lumen s dielom MUDr. Pavla Straussa, keï
sme sa zúèastnili moderovanej relácie Od ucha k duchu na tému Pavol
Strauss a Slovensko. Reláciu moderovala pani redaktorka Mária Èigáová a ako hostia vystúpili prof. Július Rybák, doc. Jozef Leèinský,
PhDr. ¼ubomír Rai a Ing. Jozef iila, CSc. Relácia mala ivý ohlas
a získali sme aj cenné informácie zo ivých vstupov poslucháèov, ktoré
urèite spracujeme a pouijeme v ïalích vydaniach Listov PS.
Touto cestou sa chcem poïakova aj mnohým ¾uïom, ktorých
dielo a práca Spolku priate¾ov MUDr. Pavla Straussa oslovila, za ich
listy, príspevky, za duchovnú a finanènú podporu. Sú od ¾udí mladých,
i od ¾udí z domova dôchodcov.
Pomaly a isto sa Pavol Strauss dostáva do irieho povedomia.
V Nitre sa zaèala ude¾ova prestína Cena Pavla Straussa za trvalý
prínos v oblasti kultúry, pri príleitosti 720. výroèia prvej písomnej
zmienky o meste prevzal z rúk primátora Liptovského Mikuláa a poslanca
NR SR MUDr. Alexandra Slafkovského pamätnú plaketu ná èestný
predseda Mons. Frantiek Tondra  spiský biskup, tudenti na Katolíckej univerzite v Ruomberku zaèínajú na tému Strauss písa práce. Je to
zaèiatok dobrého, je to odkrývanie horných vrstiev zabudnutia, ktoré
nad Straussom a jeho dielom urobila doba nedávno minulá.
Zároveò treba kontatova, e týmto èíslom sa zavruje aj prvé
funkèné obdobie prvého výboru Spolku priate¾ov
MUDr. Pavla Straussa. Pracovalo v zloení: Mons.
Frantiek Tondra, spiský biskup  èestný predseda, MUDr. Martin Janèuka  predseda,
prof. Július Rybák  podpredseda, PhDr. ¼ubomír Rai  tajomník, èlenovia výboru Ing.
Jozef iila, ThLic. Vladimír osták, dozorná
rada v zloení Ing. Anna Raiová, PhDr. Nina
Raiová, Ing. Ján Vrabec. Chcem sa týmto
¾uïom poïakova za tichú, vytrvalú a nezitnú
prácu pre dielo a ciele spolku. Poloili dobrý základ jeho ïalieho úspeného pokraèovania.
¼ubo Rai

P. Strauss
o mikuláskej kostolnej vei
Taká mikuláska kostolná vea trèí ponad vetky spomienky
tých skorých rokov. Vetko akoby sa vrtilo okolo nej. Stará, vye
pästoroèná cibu¾ovitá vea. V jej tieni som rástol u starého otca...
...Áno, vetky chvíle vyvrcholenia mladosti a formovania pod
kostolnou veou. No pamätám i na smutné a slzavé scény na konci
prvej svetovej vojny, keï z tej vee zhadzovali zvony, aby z nich
spravili kanóny.
No zatienila i môj hrozný ia¾, keï sme z domu vynáali màtvu
mladú mamu. A neskôr ma pritúlila aj po konverzii...
Vea ako dobrá a spo¾ahlivá ma, ako symbol pretrvania,
preívania cez vajatavé roky rastu a formovania. Vztýèené stároèia.
Oska na slneèných hodinách vývoja, a starý Váh pod òou, ako
Acheron plynúci do stále nových oblastí ivota.

Martin Koleják

Pavol Strauss, h¾adaè pravdy

Dôstojnos èloveka je v tom, e je schopný
pravdu poznáva, prija a pod¾a nej i. Strauss
píe: Po vetky èasy zháòame okrsky túby po
pravde. To bolo a bude vdy hlavným princípom
náho usmernenia.1
Ve¾kým potupením èloveka je prehlasova,
e je neschopný pravdivého poznania. To by
znamenalo, e je neschopný poznáva Boha,
e je ponechaný len na to, aby sa klamal a aby
ho iní klamali, e je odsúdený na ivot v podvode
a li. Z toho by vyplývalo, e je neschopný dobrého ivota, ivota v pravde, e je neschopný
hodnotného ivota, morálneho ivota. Ide vlastne o pokus filozoficky ospravedlni nemorálnos. Aby to vak nevypadalo také degradujúce pre èloveka, tak sa klamstvo pokúsil nazva
mojou pravdou, subjektívnou pravdou, a objektívnu pravdu odmietol. Kardinál Ratzinger vyslovil mienku, e súèasná hlboká kríza kresanstva v Európe celkom podstatne tkvie v kríze nárokov na pravdu.
Je to aj príèina krízy kòazských a reho¾ných povolaní.
Strauss to vyjadril takto: Videl som pred sebou pravdu tohto
sveta: bola to usmievavá zloba, nafintený podvod, zákerná láskavos
a zapáchajúca realita. Filozof Nitzsche píe vo svojom protikresanskom diele Antikrist: Jedinou poriadnou vetou v celom evanjeliu je
Pilátova otázka: Èo je pravda? A svet mu odpovedá tým istým úk¾abkom, ktorým ho on obastòoval svojím filozofickým kladivom: Pravda
je to, èo mi osoí. A pod¾a vetkého sa zdá, e sa tejto náuky pridàa aj
v praktickom ivote.2
Pilát nenaiel viny na Jeiovi, ale v momentálnej situácii mu pre
jeho kariéru bolo osoné nerobi si nepríjemnosti s Ve¾radou, udobri sa s Herodesom (V ten deò sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo
predtým ili v nepriate¾stve (Lk 22,12), a keïe dav krièal, e Jeia
treba ukriova, urobil rozhodnutie pod¾a kriku rozváneného davu
a nie pod¾a pravdy, ktorej odporoval a pokúsil sa spochybni aj jej
existenciu. Teda pravda je to, èo mi osoí  volá bezcharakterný
èlovek.
Strauss pokraèuje v úvahe: Pretoe vak kadý a kadá skupina
a trieda ¾udí má iné záujmy, kadý z nich má svoju peciálnu pravdu
a pravdièku, ktorú zubami-nechtami bráni - nie vak pre òu samotnú,
ale kvôli sebe. Teda ko¾ko nemorálnosti  to¾ko takzvaných právd.
Vetky stranícke kotrmelce sa volajú pravdami, kdejaké umelecké
arlatánstva sa volajú pravdami, slovom, vetky moné výpary polohlúpych, polochorobných a polozloèineckých mozgov nosia nálepku:
pravda.3
Do tohto zmätku ¾udských názorov o pravde zaznieva Kristov hlas:
Ja som cesta, pravda a ivot (Jn, 14, 6). Ja som sa na to narodil a na
to som priiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Kadý, kto je
z pravdy, poèúva môj hlas (Jn, 18, 37).
Nie je to prive¾ký nárok? Nie. Fulton Scheen zaèína svoje dielo
ivot Krista poukázaním na to, e Jei bol jediný èlovek, ktorý bol
predpovedaný. Bol predpovedaný, aby bol hodnoverný. Bolo predpovedané, kde sa narodí, kto bude jeho Matka (Panna), kde bude i, èo
bude uèi, akých bude ma nepriate¾ov, aký bude jeho program pre
budúcnos a akou smrou zomrie. Rozèesol dejiny na dve èasti: na
obdobie pred jeho príchodom a na obdobie po òom. Narodil sa, aby
za nás zomrel. Ak by nebola pravda, e je Boh, ako tvrdil, bol by
podvodník. Ale on svoje bostvo dokazoval zázrakmi a nárokuje si, e
kto chce prís k Otcovi, musí mu uveri. Kto uverí a dá sa pokrsti,
bude spasený. Kto neuverí, u je odsúdený, pretoe neuverili v Slovo
veèného Otca.
Keï povedal: Pravda vás oslobodí, mohol pokojne poveda: Ja
vás oslobodím. On nás skutoène oslobodil. Niet slobody mimo Krista, niet pravdy mimo Krista. Hriech èlovekovi zatemòuje rozum, èo
spôsobuje, e pravdu niekedy ako poznáva. Hriech èloveka vzïa¾uje
od Boha, od Pravdy.
V Gaudium et spes èítame: Svedomie ako posledná intancia
v hodnotení konkrétneho èinu vystavuje svoju dôstojnos nebezpeèenstvu, ak sa mýli zavinene, teda ak takmer vôbec neh¾adá pravdu
a dobro a ak hriene návyky postupne takmer zahluia svedomie.4
Èlovek si môe nakoniec uzatvori srdce pred poznávaním
a prijatím pravdy.
Je ve¾kým poehnaním, ak jas zjavenej pravdy, ktorú ohlasuje
Cirkev, osvecuje rozum èloveka od malièka. Krst mimoriadne uschopòuje èloveka prija plnos pravdy. No nie vdy sme ochotní uchováva
vetky jeho slová vo svojom srdci, ako Mária.
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V håbke srdca kadého èloveka vak pretrváva túba po absolútnej pravde a smäd po jej úplnom poznaní: výreène o tom svedèí
skutoènos, e ju neúnavne h¾adá na kadom monom poli
a v najrozliènejích oblastiach. Ete jasnejie to potvrdzuje h¾adanie
zmyslu ivota.5
Na stretnutí s mládeou dostal pápe otázku od jednej mladej
úèastníèky, ktorá sa pýtala, ako má pokraèova v h¾adaní zmyslu
¾udskej existencie, keï je stále viac mladých, ktorí sa h¾adania zriekajú. Odpoveï je len jedna, hovorí pápe, neprija tú skutoènos, e
druhí sa zriekajú. Da svojmu ivotu zmysel. Vydra. Dalo by sa
poveda, e by èlovekom a zrieknu sa h¾adania zmyslu ivota je
protireèením.
Ná Pavol Strauss sa toho nikdy nezriekol. Píe: Vdy od detstva
som mal v sebe vnímavos pre numinózno. Vdy som mal pocit, e je
nieèo, èo je nado mnou i vo mne, èo nie som ja. A oddával som sa
tomu. Niekedy vrúcne, inokedy vlane, ale nikdy som sa v sebe od
toho neodhodil. Tu vidím koreò vetkých budúcich zvratov. A nikdy, ani
vo svojich tudentských komunistických èasoch som nebol ani povedomým, ani aktívnym ateistom. Opaène, v podvedomí som mal obdiv
ku vetkému kresanskému a údiv, ako dobre  akoby doma  som
sa cítil v kostoloch pri koncertoch. A keï som sa, ako sekundár
nemocnice v Palúdzke, èoraz intímnejie stýkal s rodinou Munkovie,
dolo k ostatnému prelomu. Niè som neopustil. Priiel som do svojho. Nepredstavite¾né je astie konvertitu.6
Prijatie pravej viery v Boha nikoho neochudobòuje, nikomu neberie jeho kultúru, práve naopak, viera v pravého Boha vetko dobré
povznáa a oèisuje od nánosov nedokonalosti a hrienosti.
Edita Steinová, spolupatrónka Európy, taktie konvertitka zo idovstva, vo vnútorných bojoch, ktoré trvali tyri roky, ve¾mi samostatne
skúmala, kde je pravda. O tomto období povedala: Moje h¾adanie
pravdy bolo jedinou modlitbou. Celkom náhodou som siahla po
autobiografii sv. Terézie z Avily. Zaèala som èíta a text ma okamite
zaujal. Èítala som, a kým som nedola na koniec knihy. Keï som ju
zatvárala, povedala som si: Toto je pravda! Neskorie vo svojich
prednákach o ontológii osoby uèila: Koho sa vnútorne nedotkne
milos, ten nevidí svätos ani tam, kde sa s òou stretne. Len èo sa
vak v òom roziari svetlo milosti, ba ete prv, ne sa jej otvorí, otvoria
sa mu oèi a svätos sa mu stane vidite¾nou. Po jednej prednáke na
duchovných cvièeniach si zapísala: Stav mojej due pred obrátením
 hriech úplnej nevery. Som zachránená jedine z èistého Boieho
milosrdenstva, bez vlastnej zásluhy. Musím o tom èasto uvaova, aby
som sa stala pokornou.
Cesta Pavla Straussa ku konverzii bola taktie cestou ve¾mi namáhavého h¾adania. Pravdu h¾adal v ideológiách, vo filozofii, spoznával východné náboenstvá a ich mystiku. K nájdeniu pravdy - Boha,
mu ve¾mi pomohli ¾udia, ktorí pravého Boha poznali, milovali a ktorí to
potvrdzovali ivotom pod¾a pravdy. Píe: V tie isté èasy zaèali sa
intímne styky s rodinou Munkovie v Ruomberku. (Aká paralela medzi
stretnutím sa E. Steinovej s Teréziou Avilskou a P. Straussa s rodinou
Munkovie!) Zaèalo sa to spoloèným obdivom Rilkeho a jeho prehåbeným poznaním, spoloènými výletmi, stretaniami pri klavíri a stálymi
rozhovormi o náboenských a filozofických problémoch. il som s nimi
a preíval ich konvertitský zápal, ich nesmierne vnútorné vypätie smerom k Absolútnu, a napriek mojej stálej oponentúre, od bených zbraní feuerbachovsko-nietzscheovsko-socialistického razenia a po osobné resentimenty, rozplýval sa postupne môj odpor v intenzite ich itého a preívaného kresanstva, aké som si do tých èias nevedel predstavi. Vye dvojroèné èítanie Svätého písma, sv. Augustína, sv. Jána
z Kría, Nasledovania Krista, sv. Terézie Avilskej a vetkej vtedy
v nemèine, èetine a francúztine dostupnej duchovnej, apologetickej a teologickej literatúry doviedli ma jedného dòa k pánu kanonikovi
Dr. Koárovi v Mikulái, ináè krstnému otcovi mojej neskorej manelky. iadal som od neho len vyuèovanie náboenstva. Nie krst. To
boli nekoneèné teologicko-filozofické diskusie a pri tom sme prebrali
celý Nový zákon. A prilo to úplne spontánne, na jar 1942, keï sa ma
opýtal: Pa¾ko. Si zrelý. Kedy a pokrstím? a zo mòa to vyhàklo tie
celkom mimovo¾ne: Na sv. Augustína.7
Slobodne sa rozhodol pre slobodu. Aké je to naivné, ak niekto
v mene takzvanej svojej pravdy, odmieta Pravdu - Boha, ak niekto
v mene slobody bráni privádza ¾udí k slobode, k Bohu. Slobodným
sa èlovek môe sta iba slobodne.
Svet je tak tolerantný voèi klamstvu, e ohlasovanie pravdy sa
mu zdá netolerantné.
P. STRAUSS, Listy sebe, s. 28.
P. STRAUSS, Mozaika nádeje, s. 9.
3
Tamtie.
4
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Gaudium et spes, 16.
5
Por. JÁN PAVOL II., Veritatis splendor, 1.
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Rôzne názory treba podrobi kritike. Èlovek sa nemôe uspokoji s tým, e si osvojí urèitý názor. Treba vdy skúma, èi je pravdivý.
Totalitní vodcovia nútili prijíma nezdravé názory. Drali ¾udí
v neslobode. Po páde totality sa ¾udia teia, e si môu poveda
vlastný názor. Ak sa vak nebude h¾ada pravdivý názor, èlovek ostane
otrokom klamlivých názorov. Totalitní vodcovia boli otrokmi faloných
názorov. Cesta k totalitám je posiata polopravdami, klamstvami, chorými názormi.
Kto je podriadený telu, pociuje Boí zákon ako bremeno, naozaj ako popretie alebo obmedzenie vlastnej slobody; kto je naopak
oduevnený láskou, kto ije duchovne (por. Gal 5, 16) a túi slúi
ostatným, nachádza v Boom zákone zásadnú základnú cestu, nevyhnutnú na rozvíjanie slobodne zvolenej a prejavovanej lásky.8
Ná Pavol precítil slobodu v Kristovi: A tak som a po konverzii
prvý raz v ivote mal pocit, e som doma, e som tam vdy patril, kde
som sa koneène dostal. Mojím domovom sa stala Kristova Cirkev,
mojím útoèiom chrám.9 Krst ho oslobodil od dedièného hriechu
i od osobných hriechov.
By slobodným znamená by zjednotený s Kristom, dovoli mu,
aby prebýval v dui, necha prebýva Boha v dui ako v chráme. Èlovek domom Boím. To je predpoklad, aby Boh prijal èloveka do svojho
krá¾ovstva, do veèného domova. Naa vlas je v nebesiach, odtia¾
oèakávame náho Pána, Jeia Krista (Fil 3, 20  21).
Èlovek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju repektova a dosvedèova: V súlade so svojou dôstojnosou vetci ¾udia,
pretoe sú osoby,... sú samou svojou prirodzenosou pobádaní
a zároveò morálne povinní h¾ada pravdu, predovetkým pravdu týkajúcu sa náboenstva. Sú povinní poznanú pravdu aj prija a celý svoj
ivot usporiada pod¾a poiadaviek pravdy.10
Nasledovaním pravdy èlovek získava hlboký vnútorný pokoj, ktorý
vak nemusí vdy prináa aj vonkají pokoj, neprítomnos nepochopenia.
Ratzinger uvauje o konverzii Newmana: Konverzia nebola pre
Newmana záleitosou osobnej chuti, subjektívnej duevnej potreby.
V roku 1844, na prahu svojej konverzie, k tomu poznamenal: Nikto
nemôe ma o súèasnom stave rímokatolíkov menej priaznivú mienku ako ja...11 Strauss na Nietzscheho tvrdenie v Antikristovi, e
v Písme je jediná akceptovate¾ná veta Pilátova: Èo je pravda? odpovedá: Uòho je zas akceptabilná veta, e kresania nepôsobia ako
vykúpení.12 Newmanovi, pokraèuje Ratzinger, ilo skôr o to, e je
treba by viac posluný poznanej pravde ako vlastnej chuti, teda aj
v rozpore s tým, èo èlovek sám cíti, aj proti priate¾ským zväzkom
a spoloènej ceste. Zdá sa mi charakteristické, e Newman
v postupnosti cností zdôraznil pravdu pred dobrom, alebo, zrozumite¾nejie povedané, prednos pravdy pred konsenzom, pred vzájomnou znáanlivosou v rámci skupiny. Povedal by som, e takúto pozíciu máme na mysli, keï hovoríme o muovi svedomia. Mu svedomia
je èlovek, ktorý nikdy nevykupuje znáanlivos, príjemnos, úspech,
verejný repekt a uznanie zo strany prevládajúcej mienky zrieknutím
sa pravdy. V tom sa Newman zhoduje s iným ve¾kým britským svedkom svedomia, Tomáom Morusom, pre ktorého nebolo svedomie
v iadnom prípade výrazom jeho subjektívnej vôle vytrva, èi svojhlavého hrdinstva. Morus poèítal sám seba k bojazlivým muèeníkom,
ktorí si vybojúvajú poslunos svedomiu len zajakavo a s mnohými
otázkami; poslunos voèi pravde, ktorá musí by nad akúko¾vek
spoloèenskú intanciu a akúko¾vek osobnú chu. Ukazujú sa tu dve
merítka: prítomnos opravdivého hlasu svedomia sa nestotoòuje
vdy s vlastným prianím a ani sa nestotoòuje vdy s tým, èo je spoloèensky výhodnejie, s konsenzom skupiny, s nárokmi politickej èi
spoloèenskej moci.13
Katolícka cirkev má jediná plnos prostriedkov k spáse. Nezriekla
sa iadnej zjavenej pravdy.
Ako ve¾mi sa podobajú konvertiti navzájom úprimnosou h¾adania, radosou z nájdenia, astím zo ivota s Bohom, dôvernou modlitbou a spoliehaním sa na Boiu pomoc.
Definitívny domov èlovek nemá v putujúcej Cirkvi, ale v oslávenej,
ktorá je vak u teraz s putujúcou tajomne zjednotená. Veríme v ivot
veèný a som presvedèený, e Pavol Strauss je doma v kontemplácii
Veènej Pravdy z tváre do tváre. Je doma v spoloèenstve s milujúcim
nebeským Otcom, s jeho Synom, ktorý preòho netrpel zbytoène,
s Duchom Svätým, ktorý osvecuje rozum, so starostlivou Nebeskou
Matkou, s anjelmi a zástupmi bratov a sestier.

P. STRAUSS, ivot je len jeden, s. 17.
Tamtie, s. 16, 17.
Por. JÁN PAVOL II., Veritatis splendor, 18.
P. STRAUSS, ivot je len jeden, s. 18.
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11
12
13

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Dignitatis humanae, 2.
J. RATZINGER, Pravda, hodnoty a moc, s. 29.
P. STRAUSS, Za mostom èasu, s. 42.
J. RATZINGER, Pravda, hodnoty a moc, s. 29, 30.
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Dvaja bratia: Pavol a Juraj
MUDr. Juraj Strauss

Èrty môjho ivota s Pa¾kom
Keï listujem v mojom spomienkovom herbári naich detských a tudentských rokov v Liptovskom
Sv. Mikulái a potom v Prahe, sú to spoloène preité záitky.
Narodil som sa (18. 1. 1917) ako druhé diea mojim
rodièom po mojom bratovi Pa¾kovi (30. 8. 1912) nie
v Mikulái ako on, ale v Koiciach v pôrodnici, asi
z rozhodnutia náho starého otca, mestského lekára MUDr. Bartolomeja Kuxa (1853  1923). Vekový
rozdiel skoro piatich rokov mal v naich vzájomných vzahoch zvlá
v detstve nemalý podiel, keï som sa mu chcel vo vetkom vyrovna.
Vidím ho ako takú ve¾mi múdru detskú bytos. Bol neobyèajne schopný v recitovaní básní. Pamätám sa, ako recitoval báseò o Valibukovi.
Èítal vetko, èo sa mu do rúk dostalo. Keï som bol starí, jeho knihy sa
mi tie stali pokrmom. Boli to knihy slovenské, ale aj nemecké (Karla
Maya, Vilhelma Buscha).
Naím domovom a do mojich iestich rokov a Pa¾kových
jedenástich bol Bohuovský dom na vynom hutáku (naproti
Finanènému úradu) a do èasu, keï 1. mája 1923 ná starý otec Kux
zomrel. Hrali sme sa v tom dome alebo na dvore vo ved¾ajom dome,
kde býval starý otec Adolf Strauss (1849  1936, Porúbka) s manelkou.
Tam sme s ob¾ubou za záhradou vyahovali rôzne zahodené haraburdie
z potôèka garbiarky. Tú vôòu garbiarky cítim do dneka a asi ju cítil
aj Pa¾ko. Radi sme sa kriabali po strome s oriekami. Pamätám sa na
hru Kampa-pavga, ku ktorej nám náèinie vyrezával z dreva starý otec
Strauss. Neraz si pavga nala ako nechcený cie¾ oblok.
Na jednu udalos sa dobre pamätám, keï u Pa¾ka zistili zdurenie
hilových p¾úcnych liaz a bol poslaný na vylieèenie do sanatória vo
Vysokých Tatrách. Raz sme ho tam s rodièmi navtívili a bol to pre mòa
nezabudnute¾ný záitok.
Pa¾ko bol v dome starého otca Kuxa na mikuláskom námestí
(terajie Múzeum Janka Krá¾a) za 1. svetovej vojny, keï ná otec (JUDr.
Izidor Strauss, 18811945) bol dlhé roky vojakom u akého
delostrelectva v Kotove  viac-menej nasahovaný. Máme na starého
otca spoloèné spomienky. Jeho ordinaèná izba bola súèasne miestom,
kde sme sa, jeho vnúèatá, hrali. V tej izbe bola kasa a na jej spodku boli
zásoby silných trúnkov. Keï sa starý otec v zime vracal zababuený
do koucha z vizity u pacientov v meste, alebo keï sa vrátil z vizity
v podaktorej liptovskej dedine na saniach, prvé, èo bolo, e si nalial
tamperlík. S ob¾ubou sme prezerali lekárske knihy. Pred domom sa
sedávalo a okolo chodiaci sa èasto zastavovali, aby podikurovali.
Starý otec sa neraz dal do reèi s dôstojným pánom Koárom.
Po smrti starého otca Kuxa sme sa presahovali do jeho domu na
námestí, kde sme s rodièmi potom ili. Keï som sa pri návteve terajieho
Múzea Janka Krá¾a z naich niekdajích izieb díval na mikuláske
námestie, upný dom a katolícky kostol, prebehol mi film naich
spomienok  niekdajie malé obchodíky okolo kostola, kadotýdenné
trhy, mikuláske korzo a nezabudnute¾ný poh¾ad na Poludnicu s bielym
kríom. Dom mal vzadu ve¾ký dvor, za ním ve¾kú záhradu a na jej konci

bola filagória so tyrmi koatými gatanovými stromami. Uvádzam
tento detail z toho dôvodu, e mi ostal ivý obraz brata èítajúceho a
tudujúceho dlhé hodiny v tieni tých stromov alebo opa¾ujúceho sa
na slnieèku. Spolu s Pa¾kom sme tu zaili ve¾a radostného, ale aj
alostného. Najväèou stratou v naich ivotoch bola smr naej 42roènej matky Vilmy (1891-1933).
Pa¾ko mi bol nielen v detstve, ale aj v rokoch túdia na reálnom
gymnáziu v Mikulái a potom na lekárskej fakulte v Prahe iariacim
vzorom. Jeho spisovate¾ský a hudobný talent sa u na gymnáziu
prejavil. Pamätám sa, e u v tercii ho prof. enel pochválil za popis
zaká¾aèky. V rámci samovzdelávajúceho krúku pri mnohých oslavách
doprevádzal na klavíri svojho priate¾a  spoluiaka huslistu Ervína
Smateka z Nemeckej ¼upèe. Mali sme èasto spomienky na naich
profesorov, nau turistiku po Liptovských holiach a na mnohých
mikuláanov.
Keï brat v roku 1931 maturoval a zaèal tudova medicínu najprv
vo Viedni a potom v Prahe, zail som ho len behom prázdnin, a to u mal
vyhranené intelektuálne záujmy odliné od tých mojich, stredokolských. Keï som v roku 1935 zaèal v Prahe tudova medicínu, po dobu
dvoch rokov sme spolu bývali u pani Dienstbierovej v podnájme na
Zboøenci blízko Karlovho námestia i blízko lekárskych fakúlt. Pôvodne
som býval na Masarykovej koleji v Dejviciach, ale blízkos brata ma
pritiahla k nemu. Izba, v ktorej sme spolu bývali, bola ve¾ká aj
s pianínom, na ktorom Pa¾ko èasto hrával. Pamätám sa na dvoch jeho
priate¾ov, ktorí k nám èasto prichádzali  sochára Andre Nemea (po
okupácii il vo védsku) a na maliara Jakuba Bauernfreunda (jeho
kubistický obraz visel v naej izbe). Mono poveda, e brat sa kultúrne
vyíval èastými návtevami koncertov, opier a divadiel. Brat sa
nachádzal v tádiu posledných rigoróznych skúok, kdeto ja iba
s uèením na skúky 1. rigoróza. Pa¾ko bol u ako tudent tzv. fikusom
na interne prof. Schmidta. Vôòu pitevní, laboratórií a kliník pociovali
nae návtevy u pani Dienstbierovej. Bola to zavalitá pani, hovorila po
nemecky a ráno nás takto budila: Auf, auf, sagt der Fuchs zum Hasen,
horst Du nicht die Jager blasen.
Tie dva spoloèné roky ubehli, a brat v roku 1937 promoval. Krátko
po ukonèení túdia narukoval a viem, ako ho v Karlíne zupáci preháòali
zvlá pri jazde na koni. Dotiahol to na èatára apiranta.
Potom nastalo obdobie, keï som sa s bratom menej vídaval. A keï
som v desiatom semestri musel prerui túdiá príchodom Nemcov do
Prahy (15. marca 1939), po návteve do Mikuláa a mojom úteku do
zahranièia (4. 4. 1940) nastalo na dlhé roky preruenie naich bratských
kontaktov, ale v spomienkach som ho nikdy nestratil.

Bratské vyznanie
Brat môj, Ty si stále ivý
v mojej mysli,
a to bude
a do mojej smrti.

História naich ivotov
bola riadená nitkou Boej spásy,
neraz nás vytrhol zo záhuby anjel Boí.
Veï mnoho nechýbalo v èase hrôzy.

Nosím a v srdci,
ktoré bije v nádeji
na nae stretnutie
v nebi.

Idyla náho detstva
v èarovnom kraji Liptova
bola zárodkom umenia Tvojho slova,
ktoré vyhàklo dolu Váhom doslova.
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O celoivotnom diele MUDr. Juraja Straussa

Pavol Strauss

Svadobný vin bratovi Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc., MSc. osmdesátiletý
(15. 9. 1950)
Zdá sa, e chceme patri k tým ¾uïom,
ktorí budú smr odháòa s odôvodnením,
e nemajú èasu umrie. Veï to¾ko vnútorného a vonkajieho rozhodovania prelo
naimi ivotmi, a sotva sme zdvihli hlavy
od lopoty.
No myslím, e i pri vetkej aktivite treba vsunú do svojej ivotnej dráhy ve¾mi
dôrazné zastávky, interrupcie behu pre vonkajie i vnútorné rozhliadanie.
Sme predsa ¾udia, ktorí veria, e nae
vonkajie itie a konanie je len picou náho
vnútorného ivota, ktorá vyènieva do materiálneho sveta. A v tom skoro presvedèivom chvate by sa zdala príli rozochvenou,
trblietavou, akoby bola, pri vetkej opodstatnenosti, tým najpodstatnejím.
No vidím Vás, ako ste vyboèili, aspoò
vnútorne, z vlnobitia a spolu ste zacielili
na tíinu.
Nech Vám ná dobrotivý Otec nebeský
dá to ticho v duiach v spoloènom naívaní, lebo bude s Vami bdie, ak Vy budete
pred ním bdie, lebo veï nám s¾úbil: Ak
budú dvaja v mojom mene spolu, budem
s nimi.
Vigilate! Bedlite! Pokoj, ktorý Vámu
vnútru elám, nech je boj. Boj o dobro,
ktoré si budete vzájomne robi a svetu rozdáva, boj o rast v Kristu.
Nestrate perspektívu na správnu hierarchiu hodnôt. Vetkému dajte vo svojich
ivotoch len to miesto, ktoré mu prináleí.
Nech nezhypertrofuje vo Vaich ivotoch a
srdciach niè, len túha po Absolútne.
Dobra a èností nie je nikdy dos. Nikdy
nebudeme dos dobrí, dos pokorní, dos
èistí, dos zdranliví, dos úctiví, dos oh¾aduplní, dos jemní, dos obetaví a kamarátski. A to sú ènosti, ktoré sú v manelstve
základné.
Deti moje drahé! Spolu s mojimi demi
a s mojou enou ste mi najblií a najmilí
a spolu s mojimi duchovnými bratmi najvzácnejí.
Chcel by som Vás vidie astných a
pokojných. Budete nimi, ak sa verne a
úprimne budete dobýja k blízkosti Kristovej. Kristus je alfa a omega a rozlútenie
vetkých záhad manelstva.
Modlite sa osve i spolu, za seba, za nás,
za celý svet. Nech je Vá ivot èi v práci, èi
v oddychu modlitbou, závan dvoch roztúených sàdc za Svetlom, za Najèistejím, za
Veènou Plnosou.
(Tesná brána)

Dne18. 1. 1997 se doil 80 let ná pøední virolog doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc.,
MSc. Jako jeho bývalý spolupracovník rád
bych pøipomenul jeho zásluhy pøi budování
naí virologie, ale i pøi øeení rady problémù
epidemiologických.
Doc. Strauss byl rodák z Koic. Po
maturitì v roce 1935 zaèal studovat na
Lékaøské fakultì UK v Praze. Po uzavøení
vysokých kol nacisty uprchl pøes Jugoslávii a Itálii do Palestiny, kde na jeruzalemské
univerzitì studoval mikrobiologii a hygienu
a dosáhl tam hodnosti Master of Science
(M.Sc.). Místo klidného zamìstnání se
pøihlásil do øad tehdy se tvoøící èsl. armády
na Støedním východì a po obeplutí Afriky
pøistál se svou jednotkou ve Velké Británii.
Po výcviku jako èlen motorizované pìchoty se zúèastnil invaze spojeneckých armád
u Aromanche, bojoval v Dunquerku a s èsl.
brigádou se vrátil do osvobozené vlasti, kde
dokonèil studia medicíny. Po krátké klinické praxi ve valtické nemocnici odchází na
výzvu prof. Raky do Státního zdravotního
ústavu, kde pùsobil nejdøíve jako bakteriolog. Po pobytu v bratislavském virologickém ústavu akademika Blakovièe pøevzal
v roce 1951 virologické oddìlení po zemøelém dr. Galliovi a pøeel do tehdy novì
zøízeného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie. Nejdøíve se vìnoval klíové encefalitidì a o nìco pozdìji výzkumu ornitózy.
Jeho výsledky vzbudily ivý ohlas ve svìtì,
napøíklad u profesora F. K. Meyera v USA.
Zdaøily se izolace chlamydií u kachen a pøi
epidemiích mezi zamìstnanci drùbìárských závodù, a zvlátì je tøeba zdùraznit
prioritní izolaci u racka chechtavého, a také
úèast na epidemiologických studiích ornitózy, které pøinesly øadu pùvodních pozorování.
S obrovským zanícením pracoval
v dalích letech jako èlen kolektivu, kterému se podaøilo eliminovat u nás spalnièky,

v první zemi na svìtì. Tento úspìch byl
odmìnìn po zásluze státní cenou.
Po roèní expertize pro Svìtovou zdravotnickou organizaci v Keni na projektu
optimalizace oèkování proti spalnièkám,
vrací se do Prahy, kde se ji od poloviny 60
let vìnoval výzkumu teratogenních virových nákaz, pozdìji zoonózám (vzteklinì,
toxoplazmóze a opìt chlamydiovým nákazám). Neobyèejné zásluhy si získal vybudováním referenèní laboratoøe pro zardìnky a monitorováním oèkování proti zardìnkám vybraných vìkových skupin.
V polovinì 80. let se opìt vrací k chlamydiím, tentokrát k pohlavnì pøenosným nákazám Ch. trachomatis.
V roce 1992 zaèal pracovat na oddìlení
experimentální virologie Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde se zapojil ve
studii moné virové etiologie karcinomu
dìloního èípku a karcinomu prsu. Svou
vìdeckou dráhu ukonèil bezmála v 80 letech.
Ve výètu jeho výzkumných prací je tøeba jmenovat problematiku virové hepatitidy, vakcinie  varioly a chøipky.
Doc. Strauss publikoval v domácích i
zahranièních èasopisech 224 prací, proslovil jetì vìtí poèet pøednáek doma i
v zahranièí a spolupracoval s øadou domácích i zahranièních pracovi. Rád bych
zvlátì zdùraznil, e doc. Strauss ji od
poloviny 50. let proslovil v rùzných postragudálních kursech stovky pøednáek nejen
pro virology, ale i pro lékaøe jiných oborù.
Jménem vech jeho bývalých spolupracovníkù pøeji jubilantovi hodnì zdraví a
spokojenosti z vykonané práce do dalích
let.
25. 2. 1997
Prof. MUDr. Vladimír erý, DrSc.
(Publikované v:
Praktický lékaø 77, 1997, è. 5, s. 259.)

Tri listy Pavla Straussa bratovi Jurajovi
Vyèerpávajúci súbor listov Pavla Straussa bratovi Jurajovi z rokov 1969  1994 (ako
nám ich poskytol MUDr. Juraj Strauss), uverejnil  s naím úvodom  èasopis Viera a
ivot v 3. èísle XIV. roèníka (2004) pod názvom Spomienka na MUDr. Pavla Straussa
(str. 316-334). Vyberáme z nich na ukáku tri listy, o ktorých tie platí, e sú názorným
príkladom bratskej lásky v evanjeliovom duchu  lásky na základe duevnej a duchovnej príbuznosti:
Drahý Ducinko!
Píem Ti koneène z nového domu. Koneène ijeme v suchom, èistom, svetlom,
zdravom byte. Bodaj by sa tieto vonkajie atribúty naich ivotov rozvinuli i vo vnútorných
reláciách. Lene vnútorné a vonkajie svetlo sú dvoje, a vnútorná a vonkajia èistota tie a
duevné a telesné zdravie tie a vnútorný a vonkají pokoj tie. Vonkajie pavuèiny sú preè,
ale ko¾ko vnútorného zapráenia sme si so sebou priniesli.
Ale treba to vidie. Myslím dom. I keï je ete treba velièo urobi a dorobi a vylepi,
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bol by som astný, keby si sám alebo
s Lidkou (manelkou  J.R.) priiel. Veï si
u vykumtuj aj Ty dáku cestu.
No, väèinou sme sami  i so starosami  problémami. Chlapci dôjdu iba koncom týdòa na skok. Keby sa ten ivot tu
u ustálil a zabehal, dalo by sa hádam ete aj
daèo spravi.
Ako celý svoj ivot i terají preívam
ako ve¾ké provizórium  u ma idú tretí raz
preverova. Ete asi nebolo dos ikanovania. Ozaj som len èlovek pre nikoho. A
tak je to dobre. Len samotné premý¾anie a
jeho trochu svojhlavá a bohémska aplikácia
mi kodili a stáli ma u raz miesto. Ale ja to
tak tragicky neberiem. Deus semper maior. Tú chví¾u, èo tu ete na zemi pobudnem, by som ete chcel nieèo popísa a
pomeditova. Aj som medzitým robil korektúry jednej z tých dvoch kniiek, èo mám
v tlaèi. A mono aj vyjdú. Medzitým, - horribile dictu  som sa dostal i do zväzu v. p.
spisovate¾ov. Sám sa cítim vdy len na
periférii vetkého  èi je to medicína, èi
kumt. No, aj to sú formy ivota. By
troskou seba samého a trokou.
Ale veï ma u pozná a prijíma takého, aký som. Dobre by mi padlo trochu sa
Ti pritúli v slove, mylienkou a vskutku.
Tvoj Pa¾o, 20. 10. 70
Drahý Ducko!
Vdy sa zberám, e Ti naèas napíem.
Ale trochu sa mi ivotný rytmus zmenil. Od
1. I. 84 robím zas na pol roka v nemocnici
a to  èuduj sa svete  na patológii, a to
hneï na osem hodín. Neskoro chodím a
tak sa mi vetko posúva. Teí ma to ako
vetko, èo sa týka medicíny. Je síce pravda, e poriadny chirurg zaèína na patológii
a konèí na chirurgii. Ja som asi neporiadny
a robím to obrátene.
Ale dnes som k Tebe obrátený celým
svojím vnútrom a zvolávam na Teba vetky
dobrá, ktoré Ti milos Boia môe utedri.
Aby si mohol v duevnej relaxácii i a nie
v stálom zhone a napätiach. ièím Ti dokonalú funkciu Tvojho metabolizmu, rados
z detí a vnúèat, ako aj z práce. Ve¾a si
urobil, ve¾a dobra si zaslúi. Nech sú láskavé poh¾ady naich zveènených rodièov
na Teba upreté a a chránia. (...)
My sme toho èasu bezdetní, Joko je
s vysokokolákmi na lyovaèke v Raèkovej
doline. Pa¾ko má rados z dieatka. Boli
sme ich pozrie.
Ja mám rados, e som ete definitívne
neosprostel a vytrvale piním papiere. Mne
staèí táto forma sebarealizácie. Èo s tým
bude, je v rukách Boích. Snaím sa so
vetkým súhlasi, nech ste len Maòka, Ty a
deti zdraví. Mám vnútorný pokoj a vetko 
i to vonkajie  prijímam.
Ete raz Ti gratulujem. Ete stále si popri
mne sop¾o. Nech a Pán Boh opatruje a
iví.
Pozdravujem Teba, Lidku i deti.
Tvoj Pa¾o, Nitra 18. 1. 84
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Drahý Ducinko!
Nielen Ty ije v atmosfére napätia v
tejto pomýlenej slobode. T. è. mám tú výhodu, e sa neruím z domu a ivot tej
èudnej verejnosti nepreívam, lebo u druhý týdeò mám parézu oèného nervu 
abducensu a som rád, e kúlim s jedným
okom a vidím svet nie celkom jasne. Veï
ivot moc toho jasu neposkytuje. Tebou
nadhodená slovenská otázka je u Vás neochotnou a zlomyse¾nou novou manipuláciou. Nikdy nás nemali radi, kde mohli,
nám len ubliovali a omekli nás vetci Vai
vysoko postavení páni. Èo bude, to bude,
nakoniec je vetko v Boích rukách.
Veci, ktoré sú u normálnych ¾udí samozrejmé, sa v svetle terajích udalostí ukazujú virtuálne ako v zlom zrkadle.
Vo vetkých prejavoch mal by prevláda humanitný postoj, i v národných a národnostných otázkach, usmernených kresanským svetonázorom.
Na Krista sa zabudlo v ostatných desaroèiach vedome i podvedome a plody
toho môeme evidova v dnených deformovaných charakteroch zdola a nahor.

Neobaoval by som a s to¾kými táraèkami, keby Zuzanka nebola tak ochotná
a dala si diktova.
Kedy knika vyjde, neviem, je vraj v tlaèi
a ak sa doijem, polem Ti ju. Aj s inými
vydavate¾stvami, ako je Slov. spisovate¾,
mám obchodné styky.
Konèím a objímam Teba, Lidku a deti,
ako aj deti detí.
Tvoj Pa¾o, v Nitre, 19. 10. 1990
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Úryvky z listov MUDr. Juraja Straussa Julovi R.
(15. 12. 1997)
...Aby som ako Pa¾kov mladí brat Vám
aspoò èiastoène priblíil moju ivotnú a
odbornú anamnézu, tak Vám priloene posielam kópiu z Praktického lekára k mojej
tohoroènej osemdesiatke. Avak to najpodstatnejie v mojom ivote sa udialo 8. decembra roku 1954, keï som konvertoval.
(5. 2. 1998)
...Nedá mi, aby som sa ete nevrátil
k tomu neblahému roku, keï som musel
prerui túdiá krátko pred ukonèením. 1.
septembra po vyhlásení války Po¾sku ma
Hlinkova garda v Mikulái odvliekla do Ruomberka do kasární a zaradili ma do pracovného útvaru slovenskej armády. Vyiadal som si, aby som sa mohol rozlúèi
s bratom, ktorý vtedy ako èatár apirant
slúil u v uniforme slovenskej armády ako
lekár vo vojenskej nemocnici. Gardista ma
odviedol k nemu a tak sme sa rozlúèili. Po
nezmyselnom pomalom preváaní natlaèení vo vagónoch a dlhých pochodoch sme
sa nakoniec dostali do Preova. Odtia¾ sme
pochodovali do Ruského Krúèova na hranici smerom na Sanok v Po¾sku, kde tiahla
nemecká armáda, ktorej sme potom opravovali cesty a mosty. Po nedobrých záitkoch, keï ma prepustili, som sa utvrdil
v pláne na útek. Nejaký èas som ako robotník ete pracoval v Mikulái a 4. 4. 1940
som opustil Slovensko.
Dostala sa mi do rúk kniha Václava
Vaka: Neumlèená  Kronika katolické církve
v Èeskoslovensku po druhé svìtové válce.
Naiel som v nej odstavec o Pa¾kovi. Priloene Vám opis posielam. Kniha sa podrobne venuje aj cirkevne politickému vývoju na
Slovensku aj snahám o duchovnú obrodu.
Literárním a ideovým pøíbuzným èeského katolického publicisty PhDr. Alfréda
Fuchse byl na Slovensku MUDr. Pavol
Strauss, rovnì konvertita ze idovství, povoláním chirurg. Vydal øadu knih, publikoval ve Verbumu, Smeru, Katolických novinách a v jiných slovenských i èeských revuích. Za války jej málem stihl osud Alfréda
Fuchse. Stál u seøazen ve skupinì muù
oznaèených za partizány. Vechny, kdo mìli
nemecká jména, odvádìli Nìmci do vedlejího dvora, kde je støíleli. Tu pøistoupil
velitel eskorty ke Straussovi a poeptal mu:
Mám mít padesát lidí a mám jedenapadesát, odvedu Vás do bezpeèí. Odvedl ho do
budovy nemocnice, která stála poblí.
V knize Mozaika nadìje Strauss napsal,
e stát se konvertitou znamená vydat se na
cestu, která konèí vdy obìtí, bez ní se mu
nikdy zcela neuvìøí.
(20. 10. 1998)
...Ve¾mi si váim toho, e dielo môjho
brata Vám prirástlo k srdcu a e ste aj ako
spisovate¾ a jazykovedec s ním hlboko spätý. Môj vzah k bratovi je samozrejme hl-

boko emocionálny so stálou ozvenou jeho
lásky ku mne. Na môj duchovný vývoj je
po mojom návrate z Izraela a zo západnej
fronty  kardinálny.
(20. 11. 1998)
...Medzitým to na Slovensku zahrmelo
od Liptovských hô¾ a Tatier dolu Váhom.
Je to obrat plný nádeje. Som presvedèený,
e s Boou pomocou sa Slovensko stane
dôleitým èlánkom pri stavbe európskeho
domu.
V Prahe je na Karlovom námestí kostol
Sv. Ignáca a v¾avo od vchodu je lurdská
jaskyòa s Pannou Máriou. Tu som si cestou z práce najradej k¾akol. Ona sa predsa
stala zábleskom nádeje pre izraelský národ.
Ani tento národ, ani ve¾ká èas dnes ijúceho ¾udstva nepochopila Boiu matematiku
vykúpenia.
Vaim ïalím literárnym poèinom elám
úspený rozlet a realizáciu.
Èo sa vak týka Vaej ponuky ev. publikácie, chcem sa Vám vyzna z môjho postoja. Sám som si písal obèasný denník a
ivotopis i zriedkavo nejaký ver. Ale úplne
staèí jeden spisovate¾ Strauss, ktorému nesiaham ani po päty. Ten straussovský spisovate¾ský image nechcem pokazi.
(9. 12. 1998)
Milý Julko,
v tento adventný èas sa mi patrí takto a
oslovi, ako a môj brat oslovil. II. diel So
S.  po S. a Pa¾kov dopis Tebe ma ve¾mi
poteil a priblíil mi jeho krásny vzah plný
lásky k Tebe.
Vèera v deò Slávnosti Panny Márie
poèatej bez pokvrny prvotného hriechu
bolo 44. výroèie môjho krstu a na pontifikálnej sv. omi v Bazilike sv. Markéty som
ho ako kadý rok znova preíval. Patrí
teraz v mojej modlitbe pri pozdvihovaní
k radu mojich drahých a v mojom ivote
vzácnych ¾udí.
Láska a pokoj Vianoc nech Teba a Tvoju rodinu sprevádzajú po celý rok 1999.
(22. 4. 1999)
... Po preèítaní Váho príspevku vo
Verbume K sviatku dvoch oravských velikánov  P. O. Hviezdoslava a Márie Medveckej, ako aj reflexií Jozefa Tótha. K èasovým predelom náho sveta som si uvedomil
môj údel èloveka ukotveného v cudzine u
55 rokov. Je to diametrálne rozdielny údel,
ktorý nám bratom Boh prisúdil. Teraz u
len útrkom môem sledova dianie v zemi
pod Tatrami.
Básnické vyjadrenia Hviezdoslava sa mi
zdajú blízke Pa¾kovým. Dielo Márie Medveckej nepoznám, ale ¾udsky ste mi ju priblíil. Jozefovi Tóthovi patrí môj úprimný
stisk ruky za gloriólu prisúdenú môjmu bratovi.

(30. 9. 1999)
Milý Julko, píem Ti ete naposledy
z Vysoèiny. Denne èítam z III So Str.  po
Str.. Vychutna a pochopi mono Tvoje,
Pa¾kove a mylienky iných len pri dennom
èítaní 1-3 stránok. Myslím to isté platí i pri
èítaní Pa¾kových diel.
Ïakujem Ti, e na mòa nezabúda. Bez
Teba by som nevedel, e brat je aspoò
v katolíckych kruhoch stále ivý svojím
slovom. Na jednom mieste si sa zmienil, e
v Èechách nemajú o neho záujem. Myslí,
e by som ten nezáujem nejak mohol zvráti.
List konvertitke sa ma hlboko dotkol,
pretoe ja sám ako konvertita mám do tej
Pa¾kovej superkonverzie ete nemálo schodíkov.
V deò Pa¾kových narodenín som mu
zvlá blízko. To, e som skoro po celý
ivot odviaty do cudziny, ako nesiem a
Pa¾ko to vedel. Verím, e tie divergencie
naich osudov na tomto svete budú prekonané na Veènosti.
Poznámka. Straussov List konvertitke (z diela Ecce homo) sme uverejnili
v druhom èísle Listov PS.
(5. 1. 2000)
...Zaiadal som na Slovenskom ve¾vyslanectve v Prahe o slovenské obèianstvo.
Èudovali sa, e mám brata slovenského
spisovate¾a. Spomenul som im Jula Lenku,
môjho spoluiaka, jeho poznali.
(28. 2. 2000)
...Po preèítaní recenzie Pa¾kovej Kolísky dôvery mi vàta hlavou, èo vetko
môj brat v ete dávnejích rokoch písal.
Neviem si predstavi, e by okrem tých
dvoch nemeckých kníh (básnické zbierky
Die Kanone auf dem Ei a Schwarze
Verse - J.R.) v rokoch pred válkou, potom
za války a krátko po válke u niè nenapísal.
Neviem, èi tento môj postreh má opodstatnenie. A jestli áno, kde sa to zapotroilo.
(...)
Dostal som tátne obèianstvo Slovenskej republiky. U¾avilo sa mi, lebo nikdy
som neprestal by spätý so Slovenskom, aj
keï na Slovensku u neijem od apríla
1940.
(20. 1. 2001)
...Ve¾ké prekvapenie mi pripravil Joko,
keï mi poslal Pa¾kovho Èloveka pre nikoho. U som sa dal do èítania a znovu
preívam ten ná spoloèný ivot v detstve
a za túdií. V kadej vete prýti duch jeho
ivotnej filozofie. Ale len útrkom odha¾uje
tie konkrétne spomienky naich spoloèných
záitkov v Mikulái. No, pri poh¾ade na
obal knihy s montáou fotografií sa mi priam
srdce rozbúilo. Som zvedavý, akú recenziu kniha obdrí.
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(3. 2. 2001)
...V Pa¾kovej knihe som u doiel na
120. stránku a ozaj som sa nabail a kadú
vetu som vnímal, ako vdy pri naich rozhovoroch.
Pod¾a Teba ako by si zaradil môjho
brata s jeho svojským vyjadrovaním v slovenskej ev. svetovej literatúre? Viem, e je
to aká otázka a e ju vyriei budúcnos,
a sa niektoré z jeho diel preloia do iného
jazyka.
(1. 3. 2001)
...Ete k mojej poznámke v dopise o
mojich konkrétnych spomienkach; chcem
len doda, e jeho konkrétne spomienky sú
primeraným okorenením k jeho duchovnému, filozofickému a vôbec ivotnému vyznaniu. Od doby môjho úteku zo Slovenska
(4. 4. 1940) som sa v jeho autobiografii
prvý raz dozvedel o niektorých jeho osudových udalostiach. Na mojom spomienkovom repertoári vo vzahu k Pa¾kovi sa podpísal ten vekový rozdiel z tých rokov, zvláte
v detstve, túdium na gymnáziu a nehovoriac u po mojom definitívnom odchode do
Prahy, keï mi èinitelia slovenského zdravotníctva (1947) nedali ancu k uplatneniu
v odbore. (...)
Pri mojich návtevách v Nitre mi Pa¾ko
zave preèítal, èo práve napísal. Nemal som
vak predstavu, èo vetko u napísal. Bol
vak rozèarovaný, e mu plody jeho tvorby
nechcú publikova. Nabádal som ho len
pí, pí  dakedy ti to vyjde. Bol som
presvedèený, e tak ako faizmus, tak aj
komunizmus raz zgebne.
Neby Teba, tak by som ostal na suchu,
èo sa týka Tvojich a Pa¾kových prác. V tom
magazíne Slovákov v ÈR Slovenské dotyky nebolo o Pa¾kovi ani zmienky...
(5. 4. 2001)
...Pozitívne ozveny na Pa¾kovu knihu
ma vedia len potei  Haberlandt  a môj
kolega Dr. Bøetislav Rada z Bratislavy, ktorý píe: Kniha v knihkupectvích rychle
ubývá; je to výborné a nelehké; krásné
ilustrace na obale, koda, e nejsou uvnitø,
ale budeme si je uchovávat oddìlenì; milá
je Rúfusova pøedmluva.
(17. 5. 2001)
...Vetky odozvy na Pa¾kovo dielo ma
vdy poteia. Zvlá teraz, keï som sa
ocitol v rukách mojich kolegov, ktorí mi
pripravili kruné chvíle behom i po operácii. Teraz som u 5 týdòov po reoperácii,
ktorá si vyiadala poriadne zadrótovanie.
Idúcky mi zistili nedostatky v srdeènom
rytme, a tak ma nútia bra fúru liekov,
ktoré zle znáam, keïe som doterajka niè
neuíval.
Tá naa telesná podstata je stále na vákach, a tak nám neostáva ne sa oprie na
tú druhú, aby sa s tou prvou statoène vyporiadala.
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Je to hrejivé, e ete 7 rokov po Pa¾kovom odchode na veènos je jeho literárna
pozostalos ete nevyèerpaná a to vïaka
Tebe. Take na obzore je kniha Sme mocnejí ne èas.
(6. 10. 2001)
...Tú moju autohaváriu (24. 7.)
s vyrknutým mementom dávam (len osobne) v súvislos s 11. 9. a od tohto dátumu
odvíjajúcich sa negatívnych celosvetových
javov.
Pa¾ko na mòa vdy pôsobil ako magnet
a netajím sa, e som v òom vycítil pravdivos jeho mylienok (ako sú tie z 13. 9.
1950). (Pozri tu v cykle Kolakovièovský
bojovník...  J.R.)
Vetko, èo sa odohráva na tejto planéte
v priebehu ¾udských dejín, je stále vystupòovanie hrôz (1. a 2. svetová vojna a teraz
ono vyvrcholenie teroristickej pomstychtivosti). Neviem, èi ten plánovaný vojenský
chirurgický rez vyriei nakopené problémy
Stredného Východu, kde som vye 3 rokov
il a mnohé som zail.
Poznámka. Juraj Strauss v tomto liste
reagoval na môj list z 25. sept. 2001,
v ktorom som mu okrem iného písal:
...Pravdae, ijeme pod dojmom amerických udalostí a vetkého, èo sa od nich
odvíja.
Ve¾mi chýba kresanský nadh¾ad, h¾adanie vyieho zmyslu, toho, èo nám chce
by povedané.
Spontánne sa mi zaiadalo vráti sa
k Pa¾kovej povojnovej trilógii  úplne som
vak zaviazol v Tesnej bráne!  a znova sa
pozrie, pred èím sme to boli pred polstoroèím Pa¾kovými ústami varovaní  a pustili
sme to mimo uí...
Vzniká z toho závratný cyklus  neviem, ako sa mi ho podarí dokonèi a
komu ho ponúknu. Iste má pri sebe Tesnú
bránu. Skús sa pozrie na záznam z 13. 9.
1950  a premietnu si to posledné polstoroèie i súèasné udalosti na toto pozadie!
Naozaj to pripomína varovania Jeremiáa  aj ich nerepektovanie, aj e muselo
prís, èo prilo.
Kto z nás dnes pripustí, e tí, èo dnes
ete dria ako Longín kopije v ruke, aby
Kristov bok znovu prebodli, môu zajtra
padnú na kolená pred kalvárskym prameòom, ktorý sami odhalili!
Naozaj: Divíme sa ve¾kosti utrpenia
naich èias, namiesto aby sme ho zvelebovali.  Presne to isté hovoril Jeremiá
krá¾ovi.
(26. 11. 2001)
...Tvoj úvod k Tesnej bráne vystihol
to podstatné, èo Pa¾ko napísal. Po kadej
mojej návteve u Pa¾ka som mnohé naiel i
z jeho prorockých mylienok. Myslí, e to
terajie váleèné besnenie vyriei tú pekelnú
nenávis v srdciach teroristov i tých ¾udských más na Strednom Východe. Po troch

rokoch ivota v Palestíne a túdia v Jeruzaleme som nadostaè vycítil ten rozpor
cudzieho elementu v muslimskom svete.
Ete ako dlho sa tento svet bude zmieta
v tých protivenstvách medzi náboenstvami a národmi. Veï i rozpory v samotnom
kresanstve sú pre mòa nepochopite¾né.
Tak sa nemôeme divi, ako sa medzi sebou náboenstvá tohto sveta zierajú. Ozaj,
jestli svet nenastúpi ten zvislý smer, tak
môeme oèakáva, nedaj Boe, ete ïalie
protivenstvá.
(7. 1. 2002)
...Kúsok po kúsku som sa vnoril do
bratovho sveta ako diabetika. My, èo nie
sme potrafení touto chorobou, alebo preve¾kým radom iných moných neduhov,
by sme v duchu mali stále k¾aèa a ïakova za nae relatívne zdravie. Tie peripetie
Pa¾kovho utrpenia som len spovzdia¾ky
mohol sledova a nevediac, ako mu pomôc. Raz bol aj v Prahe u diabetológa
doc. Páva (?) Viem, e jeho diabetes sa
vdy rozkolísal po nejakej diétnej chybe.
Bol to údel jeho akého, ale prebohatého
ivota, odzrkadleného v jeho spisovate¾skej
tvorbe.
(4. 2. 2002)
...Znova som si preèítal Andrejevovu i
Tvoju a Pa¾kovu víziu o monosti duchovného a etického nasmerovania vo vetkých
úrovniach ¾udského diania. V dnenom svete
vidím zatia¾ nedozrelos v monosti rieenia rozporov rôznej intenzity medzi národmi, náboenstvami a medzi rôznymi filozofickými i politickými postojmi, a nakoniec i
v dediènej záai ¾udstva od stvorenia sveta.
Keï verím vo vemohúcnos Boiu,
verím tie v jeho víazstvo nad zlom pri
koneènom zúètovaní.
(25. 6. 2002)
...Mám pred sebou Tvoje májové dopisy. Patrí sa mi Tebe ve¾mi poïakova za
kázeò vdp. Kolejáka a za Víazstvo nad
èasom. Vetko, èo mi posiela, je mi opravdovou duchovnou potravou.
Èo vetko bolo o Pa¾kovi napísané, povedané, a ïalie jeho publikácie z pozostalosti by sa patrilo doplni do záznamov,
ktoré som pred rokmi poslal múzeu do
Mikuláa. Vïaka Tebe mám snáï vetko,
ale dôleitá je Tvoja evidencia.
Na mikuláske podujatie 29. augusta sa
i s manelkou teíme. Do Mikuláa pricestujeme vlakom 28. a s ubytovaním v hoteli
poèítam ete 29. a snáï aj 30. augusta, aby
som si oivil 20 rokov ivota môjho detstva
a tudentských rokov.
(1. 4. 2003)
...Preèítal som Tvoj skvelý preklad Privinovej knioèky. Ale aj naïalej mám Tvoj
dar, za ktorý Ti moc ïakujem, po ruke,
lebo staèí preèíta ktorýko¾vek odstavec a
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dá to impulz k premý¾aniu, tak ako to
praktikujem z Minutìnky, diela bývalého
èeskobudejovického biskupa Josefa Hloucha.
Nemenej ma zaujal dopis a reflexia Vladimíra ostáka nad Pa¾kovou knihou. Zarazil som sa v jeho dopise o perspektíve
jeho svätoreèenia. Myslím, e by ho mal
svet v zahranièí z jeho diela najprv pozna.
Premý¾am, èi by mu prislúchalo by v jednej rade napr. s matkou Terezou.
Krátko po èeských prezidentských vo¾bách som hovoril cestou z kostola s porazeným prezidentským kandidátom Janom
Sokolom, ktorý tie býva v Hoálkovej ul.
neïaleko od nás, je prof. KU a tie spisovate¾om s katolíckou tematikou, a idúcky som
sa ho pýtal, èi pozná dielo Pavla Straussa,
ale o òom nikdy nepoèul. Tak to teda vyzerá v informatike nadtandardných katolíckych vzahov so Slovenskom.
(29. 1. 2004)
...Vïaka za blahoelanie k mojim narodeninám Pa¾kovou podobizòou ved¾a iestich svetových myslite¾ov, za Tvoje poznámky k Pa¾kovmu denníku i za èlánok
Rúfusa a jeho prekrásne básne. On je velikán v slovenskej literatúre. (...)
Moju gratuláciu k Tvojim narodeninám
som oddelil od predolého, pretoe v mylienkach sa na Teba sústreïujem, aby som
vyjadril elania môjmu drahému Julkovi v tej
ïalekej Gelnici, ktorý je ivelne spätý
s ivotom a literárnym dielom môjho milovaného brata. Nech a stále ovievajú milosti Boie na tele i na duchu pri stálom
zdraví, rodinnom astí a ivotnej radosti i
krásnych spisovate¾ských vnuknutí...
(12. 3. 2004)
Drahý Julko, ete som nestaèil preèíta
Pa¾kovu kniôèku Sám za sebou, a u
leí predo mnou spomienka k 10. výroèiu
ukonèenia Pa¾kovej púte na tomto svete,
Láska je nado vetko. Stále verím, e
Boím riadením skrze Teba Pa¾kove zápisky uzreli svetlo sveta v literatúre. A ïalej
tie verím, e i na Veènosti Pa¾kov duch
úraduje...
(20. 6. 2004)
Milý Julko, hlavne Ty, ale i Spolok priate¾ov ste dali do pohybu dianie k zvidite¾neniu duchovnému odkazu Pa¾ka Slovensku.
Tvoj dopis som dostal ete v Prahe po
návrate z pripomienky 60. výroèia invázie
v Aromanche v Normandii. Tisícové obete
zvrátili chod dejín, ale pliaga komunizmu
pretrvala. (...)
Vïaka za Katolícke noviny. Navtívila
nás manelka Prof. Sokola, Frantika (dcéra Jana Patoèku), pracuje v Klementínu.
Z Katolíckych novín si urobila xerox. Ukázal som jej Pa¾kove knihy a z nich u niektoré preèítala. Darovala mi výbor z diela Ale-
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xandra Meòa (Rozbít led. Køesan ve spoleènosti), ruského pravoslávneho kòaza.
Frantika toto dielo z rutiny preloila (v
spolupráci) a napísala úvod.
(7. 9. 2004)
Milý Julko, preívam prvé septembrové
dni s poslednými letnými horúèavami. Pritom si zave preèítam jeden z mesiacov v
Premoenom èase (1989). V Pa¾kových
dopisoch Tebe pociujem, e u Teba naiel
tú ozajstnú duevnú rezonanciu. Ja Ti Pa¾ka v dopisoch nemôem nahradi, lebo sa
jeho mylienkovému svetu nemôem úplne
priblíi. Skrz Teba Pa¾ko preíval jemu
adekvátnu duchovnú väzbu. Ja som osobne s Pa¾kom skôr citove po celý ivot bol
spriaznený, i keï mi osud nedoprial po
skoro esroènom odlúèení ïalej i na
Slovensku v blízkosti k bratovi.
Pa¾ko bol blízko mylienkovému svetu
Otokara Bøezinu, tak Ti posielam dve sloky
z jeho básne Chvála samoty:
Má samoto, dnes tebe písní slavím!
Jsi záhonem v nìm kvìty nálad rostou,
z nich mnohá parfumem mne omamuje
havým
a mnohá dechem luk a lesní vùní prostou.
Jsi pralesem, kam lidských bojù vøení
zní z dálky sesláble, jak bzukot muí;
v tvém klínu Kristus poèal dílo vykoupení,
a svatým mystikùm jsi modlitebnou duí.
Mám jediného brata. V deò jeho narodenín ho doviedol gardista. To bol znak
neláskavosti kresanského prostredia. I
mnoho iných náznakov surovosti sa nám
dostalo. Po konverzii som túil po tom
istom pre brata. A tak som ho v èase
jeho praských túdií (u po vojne 
J.R.) doviedol k pátrovi Urbanovi, provinciálovi frantikánov. Chodil k nemu a
jeho dua dorastala. Ale raz sa páter Urban pozrel na hodinky. Viac k nemu neiel. Povedal mi, e nezniesol, aby sa
cesta k spáse tak bagatelizovala. No urèite mal páter ete iné povinnosti. Ale
citlivá dua sa ¾ahko vyko¾ají. V tomto
prípade na sedem rokov. A otec Dubovský tú konverziu dotiahol. Preil hrôzy vojny, vylodil sa u Dunquerque s
armádou a pri návrate nenaiel ivého
ani otca, ktorého zastrelili poèas SNP,
ani jeho druhú enu. No aj mòa naiel
zmeneného. Dotudoval, ale medzitým
zail ve¾a surovostí a nepochopenia kresanského sveta. Ostal vak dobrým èlovekom. Obaja sme si uvedomili, e obrat
náho ivota bol tie dielom stálych modlitieb sestrièky Kamilky.
(Pavol Strauss, Kolíska dôvery)

Malá poklona pamiatke
Emílie Boldiovej
Emíliu Boldiovú mi pripomenul MUDr.
Juraj Strauss, keï som pre 4. èíslo Listov
PS robil výber z jeho listov, ktoré mi adresoval v priebehu posledného desaroèia. 
V liste z 29. 1. 2004 píe: V poslednej
dobe opúa tento svet to¾ko mojich známych tu i na Slovensku (napr. bratislavský
virológ RNDr. Bøetislav Rada, DrSc, veriaci a obdivovate¾ Pa¾kovho diela) a teraz pani Boldiová, ktorá tu v tej mojej
bøevnovskej izbietke nakrúcala ten môj TV
prejav. V mojich modlitbách doma i pri sv.
omi mám ju zahrnutú spomienkou v mojich modlitbách.
Tento Straussov list ma podnietil, aby
som sa prostredníctvom zoitov Zápisníka
pustil proti prúdu èasu a vystopoval, ako
vlastne k tomu televíznemu rozhovoru E.
Boldiovej s Jurajom Straussom dolo.
V tomto rozhodnutí ma podporila aj zachovaná kópia môjho listu p. Straussovi z
26. okt. 1998, ktorá svedèí o tom, e
som ten televízny dokument preíval ako
hotový zázrak:
Váený pán Juraj! Vèera veèer si Slovensko znova pozrelo Vae televízne ivotné vyznanie. Bolo by zaujímavé vedie,
ko¾ko oèí sa na to pozeralo, a èo sa v nich
dialo.
Dávno sa mi iada, aby sa prvé zasadnutie slovenského parlamentu zaèínalo vystúpením (zo záznamu) kardinála Tomku
na tejto pôde.  Teraz si viem predstavi, e
by si nový parlament pozrel na zaèiatok
tento rozhovor  aby vedeli, akému národu sa to stavajú do èela! (...)
Zástupy kòazov hádam neurobia
v prebudení pravej viery v ¾uïoch to¾ko,
ako toto vyznanie. koda, e neboli vèera
veriaci vo vetkých chrámoch naò upozornení.
Ako vlastne vstúpila Emília Boldiová
do môjho ivota?
Ako sa mohla dozvedie o vyjdení mojej
knioèky V dotyku s Pavlom Straussom
z r. 1977, neviem. 14. 1. 98 mám v zoite
záznam:
Vèera nás  v tej kríze  nala telefónom Boldiová. Chce nahra rozhovor o
knihe V dotyku s P.S. (5 min.). Príde do
Koíc 21.1  nahrávka v Blave 22. 1. Téma:
Ukáza cez môj vzah k Straussovi, èo je
na òom ako autorovi pecifické. Vysiela
by sa to malo 25. 1. na STV 2. (Èo nám to
prinesie?)
Vèera veèer som na STV 2 pozeral
dokument o Miroslavovi Válkovi, ktorého
scenár pripravila  aj sama èítala sprievodný text  E. Boldiová. Aj pásmo aj ona
sama urobila na mòa dobrý dojem  tak
pristupujem k tomu rozhovoru odovzdane.
(Skúsim si prepísa noèné poznámky
k rozhovoru s Boldiovou:)
pokraèovanie na 10 str.

Listy PS 4  Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

10

Moje straussovské zápisky sú ako leenie, z ktorého sa má postavi budova syntetického obrazu Pavla Straussa  a leenie
sa potom jednoducho rozmontuje. Môj talent na tú stavbu nestaèí. Staèí akurát na to
leenie  a môem len dúfa, e si môj
príbuzný èitate¾ z tohto leenia naèrtne
Straussove kontúry sám  a potom si ich
dotvorí v dotyku so Straussom samotným.
(K Straussovej viere.) Tam, v Straussovom odvrátenom svete sa nièomu nedá
veri, èo sa konzekventne (ako hovorí jeho
syn Jozef) neije.  Tu, v naom ivote, je
to skoro pravidlom: ivot je jedna vec, viera
druhá.
(17. 1. 98) Vèerají deò sa ukonèil zaujímavo: boli sme upozornení, e na STV 2
sa reprízuje dokument o Gelnici, tak sme
zostali pri zapnutom televízore.  A èo sa
nestalo: v predchádzajúcej relácii venovanej programu na budúci týdeò vystúpila
Emília Boldiová, a keï upozoròovala na
svoj literárny program na budúcu nede¾u,
priamo povedala, e predstaví kniku venovanú Pavlovi Straussovi.
Páèi sa mi, ako koncipuje profil tejto
relácie: aj to, koho chce òou oslovi, aj to,
èím. (Potom sa mi u príjemne pozerala aj
repríza dokumentu o Gelnici Èlovek a
mesto.)
Vèera dola zásielka od pána Juraja
Straussa: jeho list, Spomienky na môjho
brata a nae spoloèné záitky  a kópia
(dodatoèná) jedného Pa¾kovho listu.  Zaènime si prisvojovanie Jurajovej zásielky
tým Pa¾kovým listom:
Drahý Ducinko!
Citujem Ti zo starej básne pre Koreszku:
Zas preiel rok. A tu sme ete stále.
Vrán prelých nádejí nás ete halí mrak.
Kto mnoho vie, ten vidí mnoho v mále.
e tvorba neumåkne, je vdy najlepí znak.
Zrak sa nám cibrí bô¾om. A zase prejde
rok.
A srdcia dozrejú, pre nové svety krásy.
Uká mu nevídané a srdce zrobí skok
na kále poznávania, na ciferníku spásy.
Nu takto Ti chcem zavinova k meninám. Bojuj svojím spôsobom proti agresorom na ivot v Tvojej virologickej oblasti.
A nech je Tvoja rados z Tvojej tvorivej
oblasti nièím neruená.
Dobre bolo, e sme ozaj v bratskej blízkosti mohli strávi pár pekných chví¾. Stretáme sa v duchovnej láske denne. Èasopriestor tu nie je prekákou. Vak pre poslednú súdnu stolicu platia len vnútorné
impulzy. Do tých vkladám i teraz bratské
vlnenie srdca, nasmerované na srdce
vetkých sàdc.
Usmeròuj svoju vnútornú vitalitu proti
drakovi zla, doby, spoloènosti a vlastného
vnútra. V tom a objímam a Lidku pozdravujem
Tvoj Pa¾o
Nitra 22. 4. 88

Jurajove Spomienky dú dojemné.
V momente sa rozhodujem, e ich dáme
do 3. èísla Verbumu  k 4. výroèiu úmrtia (P.S.), a pridáme k nim nieko¾ko
listov na ukáku.
Keby sa naiel vydavate¾, hneï by bolo
treba pripravi kniné vydanie. (Skúsim to
ponúknu M. Vakovi.)
(18. 1. 98) (Boldiovej:) Strauss nie je
autor pre masové èítanie. Ale sú ¾udia,
ktorí by sa osudovo mali s ním stretnú  a
môu sa minú v ivote.
Pre nich je hlavne tento ná rozhovor. 
Im je urèená aj táto knika. (Páèi sa mi, e
ma Boldiová ukradne koickej TV.)
Ponúknu jej polhodinovú objavnú výpravu do neznámej krajiny menom Pavol
Strauss.
(20. 1. 98) (Po stretnutí s E. Boldiovou.) Mám dojem, e sme sa dobre pokonali. Èo sa mne iadalo do toho vnies,
vyhovovalo aj jej  a naopak. A èo je ete
dobré: nemusím zajtra cestova, filmári prídu v sobotu do Gelnice a natoèia to tam.
Je moné, e sa uskutoèní aj jej rozhovor s p. Jurajom Straussom.
(22. 1. 98) Skúsil som si odèasova
moje televízne vyznanie o Pa¾kovi  a
s ¾útosou zisujem, ako málo sa zmestí do
tých 10 minút!
Tých desa minút ma stálo ïalie dve
hodiny dneného rána  ale ne¾utujem. Ja
jednoducho neviem ináè robi to, èo by
druhý vysypal okamite z rukáva na poiadanie.
Nie je vinou Európy, e nás nevníma
skrze naich ve¾kých duchov  ale e sami
na seba neh¾adíme ich oèami a nekorigujeme sa nimi.
Tento odvrátený svet neije nejako nezávisle na nás (ani my na òom), nie je voèi
nám nezúèastný  naopak: túi po tom, aby
sa tento ná povrchný a povrchový svet
zosúladil èo najviac s podpovrchovým prúdením (s rúfusovskou hudbou pod ¾adom).
K tomu potrebuje ústa, aby nám mohol
vyjavi svoju vô¾u  a to je práve Strauss!
V tom je jeho najvlastnejia podstata a poslanie: e je médiom, skrze ktoré...
(23. 1. 98) (K TV rozhovoru.) ako mi
je do nejakých struèných definícií vtesna
môj vzah k Pavlovi Straussovi.  Najradej
ho tlmoèím vo forme PRÍBEHU; príbehu
môjho stretnutia s P.S., môjho spoluitia
s ním za posledných 16 rokov. Ale príbeh
chce èas, ktorý k dispozícii nemáme...
Nech nám v tejto chvíli postaèí, e ten
pocit, ktorý ma prenikol s prvými stránkami prvého Straussovho textu, aký mi vôbec priiel do rúk  bola to táto útla knika
(Zákruty bez ciest)  e ten pocit vo mne
16 rokov nehasne ani neslabne, ale naopak
silnie...
(24. 1. 98) Páni z TV sa neozvali; budeme sa tak hra, e neprídu.
(K rozhovoru.) Tam, v tom inom svete
Strauss nemá na výber: keby som nechcel,
ani ja by som nemusel, ako ostatní...; fyzicky je toho nie schopný...

Teraz, z odstupu rokov sa mi zdá nepochopite¾né, ako mohol niekto v takom kúte
Slovenska, ako je Gelnica, z tejto pracovne, spoza tohto stola zvola  akoko¾vek
nepoèute¾ne: - Slovensko, vari naozaj nemá o to záujem?!
Zaèítal som sa znova do knioèky (V
dotyku s P. S.) - a teraz sa mi zaiadalo
v závere vystúpenia sa ete raz k nej vráti
 a preèíta zápis z 10. mája 94:
Kdekto núka teraz Slovensku spásu.
Pamätajme vak, e ak je nejaká perspektívna nádej pre Slovensko, tak je ona v tom
oslovení Boou Milosou, ktorého sa tomuto národu dostalo skrze jeho ve¾kých
duchov, ako sú zo ijúcich Strauss, Rúfus,
Strmeò, Turèány...
Porovnajme k tomu Straussove slová:
Na uzdravenie sveta sú zameraní mnohí
¾udia a mnohé skupiny a strany. Ale vdy
ide len o cestu z vonkajka do vonkajka.
Veï vetko vychádza z prechoreného jadra
èloveka i celej prírody. I (z?) roztopae
pseudoslobody a vytvárania prebytkov sa
zaèínajú kumulova odpady v nás i okolo
nás. Len duch oivuje, ozrejmuje, ba vykupuje. Lebo z tej celosvetovej biedy, duevnej surovosti, kriminality, sexuálnej anarchie a s tým vetkým súvisiacej detruktívnosti pramení úbohos èoveka a prírody
v òom i kolo neho. Infirmitas nostri saeculi.
O 14.30. Pa¾ko, u zaèínam by zvedavý, èo mohlo stihnú na ceste tých bratislavákov z TV, ktorí vraj vyrazili okolo 8ej.  Ak nejako poblúdili, tým by len názorne potvrdili, aký to bol zázrak, e si si ma tu
v tejto Slovenska zápaèi naiel!
(25. 1. 98) Peter Gera z TV sa vèera
ozval telefónom a o 8-ej veèer  vraj mali
poruchu na aute medzi Koicami a Gelnicou. (My ich podozrievame, e jednoducho
boli na lyovaèke.)  koda, u som to
mohol ma za sebou.
Moja pracovòa sa dala do takého sterilného poriadku, e sa cítim ako v lekárskej
ordinácii. Z nádeje, e usporiadam kopy
papierov, je niè: len sa premiestnili ta, kde
nie sú na oèiach.
No, je veèer po natáèaní rozhovoru pre
TV (aj po hodinke, ktorú sa mi iadalo
pospa)  a mne u teraz zostáva len tàpnu
 lebo som sa musel pusti pripravených
papierov  èo vetko som nepovedal a mal
som poveda, a hlavne: èo som povedal a
nemal poveda.
Ale ináè bola to sympatická partia chlapov. A vysvitlo, e auto sa im skutoène
pokazilo  prili taxíkom, a e sme nemali
pravdu, keï sme ich, hoci dobromyse¾ne,
podozrievali, e si vèera jednoducho urobili
na východe lyovaèku...
A keï zaèal pán Gera filmova jednu
po druhej kôpku Pa¾kových kníh  a to mi
ete zo 4-5 chýbalo!  s úasom som zistil,
e je toho a tak ve¾a!
V zábere by mal by aj Pa¾kov druhý
list z 28. 1. 83, ktorý  hanba prizna  sa
mi objavil a v tej kope papierov na stole,
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keï som zaèal v nich robi poriadok. Ja
som si zvykol ten list citova vdy len bez
jeho prvého odstavca  tak oklietene som
si ho toti vtedy prepísal do zoitu, - a teraz
zisujem, e je to taká nádhera, e si ho
neváham ete raz prepísa celý.
(Je to vlastne Pa¾kovo poïakovanie za
tú trapáciu, ktorú som mal okolo prípravy na nahrávanie tohto rozhovoru.)
Vá. p. docent! (Milý Julko  krtnuté)
Tá Vaa ivelná affinita k Privinovi je
pochopite¾ná. truktúra Vaich vnútorných
oblastí je vari podobne vrstvená. Koneène
v kadom z nás rezonujú mnohé minulosti,
vlastné, dotknutie sa cudzích ba i z tých
celkom zadných priehrad archetypov, na
ktoré pasuje Faberova veta: Naa minulos je kniha proroctiev. Slovom je to
kongenialita, ktorá Vás zviazala, duevná
príbuznos. Nie my nájdeme knihu, ale kniha nás.
Na zaèiatku som Vás skoro oslovil Milý
Julko. Veï sme temer z jednoho hniezda,
Vy z ¼upèe a ja z Mikuláa. Do ¼upèe som
chodil, mám tam priate¾a  muzikanta Ervína Smateka. Za tých starých gymnaziálnych èias sme saturovali vetky oslavy. (Som
skrachovaný klavírista.) V Hodovom samovzdelávacom krúku sa poscházali na
slovenskej kultúre interesovaní ¾udia: Piútovci, Plávkovci, Duan Pálka a iní.
Neskôr som bol kultúrnym referentom spolku podtatranských akademikov. No, darmo
je, som u z tých èo pozostávajú len
z minulosti.
No, ale ad rem. Rukopis sa mi páèi.
(Straussovi som poslal rozhlasové pásmo
Paralely  J.R.) Je to vizitka Váho vnútra,
i s tým, èo je medzi, pod a nad riadkami.
Nie som si istý a nie som ani schopný
tvorivú, inpirujúcu kritiku poveda. Kadé umelecké dielo je artefakt. A kritické
slovo sa pohybuje v inej úrovni a nemono
sa ním dotknú podstaty umeleckého výtvoru. A tak sa mi zdá, e kadá kritika je
inteligentnejie alebo menej inteligentné
nedorozumenie.
Ostaòte v tej Vaej vitálnej dynamike.
V stálej bratskej ièlivosti
Vá Pa¾o Strauss
Nitra 28. I. 83
Pani Boldiová mi poslala svoju zbieroèku z r. 1997: Tma a spiatky. A rozháraný 
nie posledný text  rukopis eseje Nechajte
malièkých..., ktorý jej u pán Potemra raz
vrátil z Verbumu.  Z tohto textu by som si
na záver tohto náho zoitu rád odcitoval
nádherné  a z h¾adiska náho budúceho
osudu priam závratné slová Pierra Teilharda de Chardin:
...Mysliace ¾udstvo by sme mali povaova za nový druh organizmu, ktorého
osudom je realizova nové monosti evolúcie na zemi..., lebo akonáhle sa ivot vïaka svojej truktúre dostal do tádia myslenia, nemôe pokraèova bez toho, aby smeroval stále vyie.
(14. 2. 98) Z radostného hlasu pani Bol-

diovej, ktorá sa ozvala telefónom na obed,
sa dá usudzova, e sa jej tá relácia vydarila; potvrdila, e pôjde zajtra na STV 2 o
21.00  A èím ma ete ve¾mi poteila: e
prebojovala nahranie TV dokumentu o p.
Jurajovi Straussovi (na úkor, myslím, speváka Duchoòa...). - S¾úbil som jej posla
kópie listov a Jurajove spomienky.
Nu, tomu bude Pa¾ko ove¾a radej ako
rozhovoru o sebe  ako u on bol vdy
prajný iným.  Som rád, e sa takto samo
koatí moje straussovské poèínanie. Bez
knioèky V dotyku s P.S. by ani tohto
nebolo.
(15. 2. 98) Vypoèul som si  na svitaní
 druhýkrát Mrvovu rozhlasovú hru (o
Straussovi) Lekár a Múza.  Neskutoèný, nadskutoèný dojem, ktorý sa nedá vyjadri slovami. Aké sú to úasné priestory
ducha, do ktorých nám je dané sa zdvihnú, a ako sa pohybujeme hlboko pod nimi!
Párkrát záchvaty neutíite¾ného plaèu.
Boe môj, aký to bol kúpe¾!
Keï som (v Z 200-9) priiel k Pa¾kovým
slovám: Nepokoj je stav úzkosti, e sa
vetko zamekalo, e je kadá chví¾a vycedená, e je kadý úkon nedostatoèný, e
srdce èloveka nestaèí vo svojej udusenosti
na vesmírne volanie lásky  musel som
odloi zoit a siahnu za Pasternakovým
ivagom, z ktorého som si preèítal scénu
Larinej rozlúèky s Jurijom (Kapitola 15)...
Pozval som si (telefónom) Joka Straussa (a skrze neho aj mamku) na veèerný
odposluch  a Joko mi pripomenul Pa¾kov zdroj, o ktorom som ja vôbec netuil:
domáce filmy na osmièke kamere!  Boe
môj, to musí by krása!
Joko vôbec nevedel o Mrvovej rozhlasovej hre  s¾úbil som mu urobi kópiu a
posla.
(16. 1. 98) Ko¾ko vzruchu bolo okolo
toho vèerajieho TV rozhovoru, a preiel (v
relácii Kniha ako pamä)  akoby ho
nikdy nebolo. (Ete dobre, e som nemusel
kvôli tomu cestova do Blavy.) Ale neurobili to zle.
Ako Pa¾ko pred polstoroèím nádherne
cítil ten nástup jari ¾udstva, o ktorom tak
èasto hovorí Ján Pavol II: Èlovek, Adam
pôvodného stavu, sa rozpadol na ¾udstvo,
a týmto rozpadom je zákon smrti, zákon
redukcie. Máme predtuchu, e sa prichádza
k vrcholu ovädnutia týchto kvetov zla,
lebo Boh je ten istý, spôsobuje vetko vo
vetkých (1 Kor 12,6). A je aj jeden Boh
a Otec vetkých, ktorý je nad vetkými, pre
vetkých a v nás vetkých (Ef. 4,6)
(20. 2. 98) Ráno mi  u ani neviem
v akej súvislosti  chodilo èosi po rozume
v tom zmysle, e nae èasté úvahy o Pa¾kovi ako o médiu, ako o èloveku, ktorý
prenikol do odvráteného sveta apod.  by
v niekom mohli vyvola odpor, èi priam
zúrivos, ktorá by nala vyjadrenie
v slovách: Môem ja za to, e mne nebesá
takýto dar nedali, a jemu áno?!
Rád by som upokojil a utíil túto horúcu
hlavu takýmto pohladením: Veï Straussov
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talent, to nie je jeho, ale TVOJ dar, to tebe
ho venovali nebesá; jeho prienik do iných
svetov, to sú TVOJE VYNOVENÉ OÈI.
Jeho citlivý sluch na tichú hudbu pod
¾adom  to sú TVOJE VYNOVENÉ UI!
Áno, Strauss, to si ty PREPORODENÝ
 chce ete väèí dar?
Poznámka. K tejto úvahe sa krásne hodí
môj záznam z 22. 2. 98: Ak by si sa chcel
zdvihnú z tohto sveta do toho, musel by si
splni túto Pa¾kovu podmienku: (17. 12.
1948) Èlovek by na sebe tak musel pracova, aby pri vetkej naliehavosti vonkajej
problematiky svet k nemu práve len doliehal. A realita veèných právd by z neho
trèala ako balvan a jediná významná skutoènos.
(22. 2. 98) Z náhleho popudu (...) som
sa zaèítal trochu do V dotyku s P. S.  a
pritom mi lo hlavou, aké je prirodzené, e
prejde dlhý èas, a nezjaví sa v tlaèi na túto
knioèku ohlas.
Viem si predstavi recenzenta, ktorého
svrbia ruky, aby to schuti vetko tomu
Rybákovi zrátal  ale súèasne ako ho
zdriava akýsi ostych: A èo ak na tom
naozaj daèo je?
(27. 2. 98) Aký blízky je mi teraz Pa¾kov Svadobný vin bratovi (z 15. 9. 1950;
Tesná brána, s. 60-61), keï tak blízko
poznám pána Juraja! (...)
(15. 4. 98) Vèera doiel list od p. Juraja
Straussa (kriovali sa nám zásielky). Informuje o natáèaní dokumentu s Boldiovou:
...Mezitým sa uskutoènilo u nás televízne
podujatie pod vedením pani Boldiovej s jej
tábom. Po mojom zdravotnom ex tempore
s krátkotrvajúcou horúèkou nebol som
v najlepej pohode pred kamerou. Pripravil som fotografie, kde sme spolu s bratom
a mnoho ïalích dochovaných materiálov.
 Od pani Boldiovej som dostal videokazetu s Vaou výbornou charakteristikou spisovate¾a, filozofa a mystika  Straussa.
A typicky straussovský záver: Nech
Vám ve¾konoèné vzkriesenie náho Pána s
radostným Alleluja vyznie èo najradostnejie vo vaom srdci. (3. 4. 98.)
(23. 6. 98) Vèerajia relácia o Jurajovi
Straussovi (Na kríi èasu) bola dojemná.
(...) Pani Boldiovej posielam s poïakovaním So Straussom  po Straussovi I..
Telefonicky sa ozvala p. Boldiová 
spokojná, astná. e prvé spontánne ohlasy, ktoré sa k nej dostávajú, sú ve¾mi dobré.
(Saovala sa na nezáujem Literárneho
týdenníka o jej televízne dokumenty.)
Zhodli sme sa na tom, e tá nová Kultúra je zatia¾ nie moc. Jej vadí aj dåka
materiálov, aj oslovenie iba úzkej pièky
katolíckych intelektuálov.
Dôleitá vec: v sobotu by na STV 1
mala by repríza!
(27. 6. 98) Dnes sme na STV 2 pozreli
druhýkrát film o Jurajovi Straussovi.  Dá
sa to pozera znova a znova.
Drahý pán Juraj!  Pokúa ma oslovi
Vás proste: Drahý Pa¾ko II.!
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Vyznanie MUDr. Juraja Straussa
(z televízneho dokumentu Na kríi èasu)

Ja som aj v tej prírode videl vdycky urèitú silu, ktorá je len
èiastoène vysvetlite¾ná. A priiel som k záveru  aj v tej vede, - e
niè nie je ete dokonèené, e je ete vetko na tapete ïalieho
výskumu. Ale verím, e ¾udstvo nielen pomocou exaktnej vedy, ale
spolu s duchovnou vedou môe dospie k najväèím úspechom.
To, e som sa okrem vedeckej sféry dostal aj do sféry duchovnej 
za to môem ïakova vlivu môjho brata.
Ja som, mono poveda, v celom svojom ivote bol spätý
s mojím bratom Pavlom, ktorý na mòa vplýval nielen v mojej
mladosti, ale zvlá po mojom definitívnom odchode do Prahy;
bolo to také bezdrôtové telefonovanie v mylienkach, dopisovali
sme si, a zvlá v dopisoch ma brat silne ovplyvòoval svojimi
mylienkami, ktoré sú náplòou jeho kniiek. Brata som miloval, a
ten zväzok s ním trvá aj po jeho smrti. Denne som s ním
v mylienkach, v hovoroch, aj v modlitbách...
Ako vedecký pracovník som nielen rozmý¾al v tom svojom
odbore, ale jedným z najväèích mojich problémov bol vlastne
náh¾ad na svet. A tento náh¾ad som zdielal s mojím bratom.
...Stalo sa, e som konvertoval 8. decembra 1954  u vo veku
37 rokov  a jedným z tvorcov mojej konverzie bol vtedají svätiaci
biskup banskobystrický Peter Dubovský. Za to som mu vïaèný.
Deò mojej konverzie je jedným z najastnejích dní v mojom
ivote, pretoe vetko sa potom obrátilo do smerovania k tej istote,
ktorú majú kresania.
Prostredie, v ktorom som vyrastal, bolo idovské. Chodil som
tie do idovskej obecnej koly. Tam som sa nauèil èiastoène
hebrejsky. Tieto vedomosti mi ve¾mi pomohli k tomu, aby som
v Palestíne, v Izraeli mohol túto reè uplatni na univerzite. Ale to
prostredie, v ktorom sme ili, nebolo èisto idovské. Blízkos
kostola bola zvlá príznaèná v naom detstve. Moja matka bola
vychovaná v jednej klátornej kole vo Vroclavi a iste priniesla so
sebou tie kúsok tej kresanskej atmosféry do naej rodiny.
Moja matka Vilma bola výnimoèná v tom, e nám dopriala
opravdovú materinskú lásku, na ktorú nikdy nemôeme zabudnú.

Ona bola výnimoèná aj svojou inteligenciou a svojimi schopnosami.
Krásne hrala na klavír, zvláte Chopinove skladby. Mali sme ju zo
srdca radi. Bohuia¾, jej ivot bol krátky. Zomrela v júli 1933 vo
veku 42 rokov. Jej pamiatku spisovate¾sky zachytil môj brat
v èasopise Verbum, kde omnoho podrobnejie o nej popísal vetko,
èo ju charakterizovalo.
Keï zavreli vysoké koly v Prahe, odiiel som na Slovensko,
kde som nejaký èas bol robotníkom priamo v Mikulái. A stalo sa,
e 1. septembra 1939, keï vypukla 2. svetová vojna a zaèala válka
medzi Nemeckom a Po¾skom, vytiahli ma z domova, odviezli do
ruomberských kasární a obliekli do uniformy slovenskej armády,
ale v oddiele pracovnom  naou zbraòou bol krompáè a lopata. S
bratom som ete mal monos sa rozlúèi, ale potom nás odviezli
cestou cez Poprad do Preova, a odtia¾ pochodom na hranice s
Po¾skom, kde sme postupujúcej nemeckej armáde opravovali cesty,
mosty. Nakoniec som sa astlivo vrátil, keï skonèila válka
s Po¾skom, ale bolo mi jasné, e môj pobyt na Slovensku by nebol
úspený, tak som sa rozhodol Slovensko opusti.
(O Straussových osudoch poèas 2. svetovej vojny a o jeho
práci po ukonèení vysokej koly v Prahe pozri podrobne v preh¾ade
z pera prof. Vladimíra erého.)
Chcel by som v dobrom spomína na vetkých, ktorých poznám
na Slovensku, ete z dávnejej doby. A tých, ktorých stihol nedobrý
osud v Osvienèime. Môj otec preil 2. svetovú vojnu a do februára
1945, keï sa ukrýval v dúbravskej doline v Liptove, ale
pravdepodobne partizáni, ktorí sa chceli zmocni vecí, èo mal u
seba, spolu s manelkou ich zastrelili.
A keï som sa vrátil, rodièov som u nemal, ostal mi jediný brat.
Mám u seba vetky jeho knihy, ktoré boli vydané. Súbor jeho
spisov som poslal Múzeu Janka Krá¾a, kde je aj moja uniforma z 2.
svetovej vojny. Myslím, e dielo môjho brata si zaslúi, aby bolo
patriène ocenené aj v tom Mikulái.
K mojej konverzii. Nezniesol som to, e Krista Pána vlastne
neprávom ukriovali. Ja som si bol v Jeruzaleme toho vedomý, a
urèitým spôsobom chcem da Pravde za pravdu, e ja osobne toho
¾utujem. Myslím, e to malo ve¾ký podiel na tom, e som
konvertoval. Tá mylienka, e Kristus Pán je Boh, ma priamo
fascinovala...

Kolakovièovský bojovník za spravodlivý svet
Ve¾ká vnútorná realita je tradovaný názor, e nám pravda prinesie slobodu. Ani
dneným týlom myslenia nemono nieèo
lepieho a obastòujúcejieho vymyslie.
H¾adajme pravdu a sloboda sa nám pridá.
(Pavol Strauss)
V minulom èísle Listov PS v èlánku
Jána Komorovského MUDr. Pavol Strauss
a kolakovièovské hnutie zazneli tvrdé slová
(Tvrdá je to reè!) na adresu kresanskej
demokracie: ia¾, po prevrate roku 1989
naa kresanská demokracia novú politickú konteláciu nevyuila, a tento projekt
(obsiahnutý v práci profesora Kolakovièa
Základné èrty ¾udského poriadku  J.R.)
do svojho politického programu nezahrnula, nechala sa unáa súèasnými politickými prúdmi v duchu liberálnej demokracie a
globálneho kapitalizmu.
Náhoda chcela (vlastne nie náhoda, ale
príprava cyklu Malá poklona pamiatke
Emílie Boldiovej), e som sa pred èasom
vrátil k zoitom Zápisníka z jarných mesia-

cov 1998, a tam som priiel aj na takýto
záznam z 28. februára 98:
Obraciam sa znova k Straussovej Tesnej bráne.  Je neskutoèné, akým hlbokým
sociálnym kresanským programom je
zápis z 13. 9. 50.
Je to  spolu so záznamom na str. 68-69
 Straussova sociálna charta! A v naom
ivote akoby ani stopy po nej nezostalo.
Straussova sociálna charta!  To mi
nemohlo nepripomenú Kolakovièovu sociálnu chartu, o ktorej hovoril v svojom
èlánku Komorovský. Dá sa predpoklada,
e niekto podrobí rozboru, nako¾ko bol
Strauss v svojich sociálnych názoroch
ovplyvnený Kolakovièom. (Skôr by som
predpokladal, e ich due aj v tomto oh¾ade
spievali z tých istých nôt.) A e sa mu
zaiada víziu spravodlivého usporiadania
sveta Kolakovièa a Straussa porovna so
súèasným stavom sveta  u nás i mimo nás.
V tejto chvíli povaujem za uitoèné,
aby sme ponúkli èitate¾om oba spomínané

záznamy: z 13. 9. 1950 aj z 20. 12. 1950.
(Prvý z nich bol uverejnený nedávno v èasopise Verbum ako Editoriál 1. èísla 2005 
pod názvom Longínovo srdce.) (JR)
Revoluèné dianie v naom storoèí má
prive¾ký a ïalekosiahly význam, ne aby sa
mohlo primitívne akceptova alebo odmieta. Sú to obrovské premeny siahajúce od
svojich metafyzických opodstatneností do
najintímnejieho kútika náho materiálneho
ivota.
Mýli sa ten, kto si myslí, e sa to vetko
stáva s cie¾om urèitého majetkového presunu alebo pre dajaké tie sociálne prilepenia; mýli sa ten, kto vo vetkých akostiach vidí iba ten zmysel, aby rýchlo preli a
aby sa zas dostal k svojmu ve¾kostatku
alebo k svojej banke, alebo k svojmu mlynu, alebo aspoò k plotu.
Na ikmej dráhe vykúpenia sa rúti svet za
svojím metafyzickým urèením. Súèet
vetkých ivotov vetkých èias a ich èiny a
utrpenia, ich hrienos a ich bô¾ sa musia
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kry na konci vekov s výkupnou hodnotou
krvi Bohoèloveka.
Urýchlená bilancia naich èias je dôkazom, ak sa to tak môe poveda, netrpezlivosti Absolútna. Mnoho sa musí dohoni.
Preto to¾ko zlomov, preto to¾ko bô¾u, nepochopite¾ne bô¾nych osudov a tvrdosti voèi
èistým a dobrým.
Sociálna nespravodlivos musí zmiznú,
aby sa mohla úprimne zaèa likvidova neúprosným spôsobom vlanos a úpadok
duevný. Musíme pochopi, e zmysel pre
výuèbu spevu nastáva u èloveka chorého na
tuberkulózu hlasiviek, a keï mu ich vylieèime. Darmo mu ukáeme najkrajie Carusove platne. Je rozdiel medzi dobrovo¾nou
askézou z lásky k Bohu a medzi askézou
z prinútenia, spôsobenou asociálnym spoloèenským zriadením, ¾ahostajným k blínemu.
My kresania musíme jasne vidie, e
nikdy, ani v èasoch najkrutejieho náboenského prenasledovania, nejde o nás, ale o
Krista. V nás bijú a kriujú vdy znova Krista.
Ale súèasne nám musí by jasné, e sa
od nekresanov nemôeme líi iba rozdielne vyplnenou rubrikou náboenstvo
v naich dokladoch. Vetky hrôzy na svete a
vetky spoloèenské katastrofy môu ma
iba jediný zmysel, aby nás hneï poznali, ako
prvých kresanov, pod¾a faktickej lásky,
ktorou oplývame voèi vetkým..
U mnoho spoloèenských skupín trpelo,
u mnohé národy strane trpeli. Ale vdy reagovali nenávisou, ivili svoju trpezlivos radostným vychutnávaním raz monej pomsty.
Zmysel utrpenia kresanského sveta mono vidie iba v tom, e raz dozrie k takej
ve¾kosti vo svojich kòazských, reho¾ných a
laických reprezentantoch, e na utrpenie
skutoène vnútorné bude reagova láskou,
odpúaním a modlitbou. e vo svojich prenasledovate¾och a katoch do ostatnej chvíle
bude vidie due, ktorým treba pomôc, aby i
ony doli k výdobytkom Kristovho vykúpenia.
Na tejto ceste modliaceho sa kresanstva, ktoré sa pozná ako pravé i pod¾a toho,
e je vdy spojené s hrdinskou ochotou
pomáha, sú väèou prekákou takzvaní
dobrí kresania ne otvorení nepriatelia
Cirkvi. Tí prví si myslia vo svojej nafúkanosti, e to, èo bez zásluhy dostali, toti
zdedené kresanstvo, je u tým faktom obohatené a udriavané, e sú oni jeho nosite¾mi. Je iste plytké, keï si ¾udia, ktorí sa ani
svojím ivotom, èasto ani svojou morálkou,
zárobkovou a sexuálnou, nelíia od nevercov, namý¾ajú, e sú dajakým prirodzeným
alebo nadprirodzeným prínosom pre Cirkev,
keï bez sviatoènej úèasti, len spoloèenskou
úèasou obastòujú obligátne sväté ome a
bohosluby. Zabúdajú, e kto neprináa do
inventára milosti niè, z neho iba uberá.
Títo uèièíkaní komedianti, pre ktorých
sú ve¾ké sviatky cirkevného roku iba vítanou príleitosou na dopåòanie garderóby,
ako to opätovne zdôrazòujem, k èomu sami
nemajú ivý vzah. Hlavná vec, len niè
nezmeni, len nièím nepohnú. Ale ich Bohom dos nenaplnené srdcia sú povestné

13

kupecké stoly na chrámovom nádvorí, ktoré Kristus poprevracal.
Nepriatelia Cirkvi budia latentné bojové
rezervy, vzpruujú obetavos, nútia k revízii
náho ivota a pripomínajú nám nae najlepie podlnosti voèi Bohu. Tí prví by urobili
z kresanstva spoloèenskú konvenciu, nudnú a odpornú povinnos. Tí druhí nám
ivotne pribliujú Krí. Dnes ete dria ako
Longín kopije v ruke, aby Kristov bok znovu
prebodli. Ale monoe majú i Longínovo
srdce, ktoré o chví¾u padne na kolená pred
kalvárskym prameòom, ktorý sami odhalili.
(Tesná brána, 13. 9. 1950.)

Kadý miluje slobodu, deti, prírodu, umenie, pokoj. Ale celým èlovekom, kresanom,
socialistom nebude, kým si slobodu, deti,
vlas, mieru duchovnosti iných ¾udí a národov nebude tak vái ako svoje. Seba v iných,
iných v sebe preíva a pretvára a dotvára
do dokonalej nápodoby Kristovej postate je
jedine moná cesta a východisko pre
vetkých teraz i na budúce èasy, ak má by
ivot hodný itia.
(Tesná brána, 20. 12. 1950; skrátené.)

...Svet sociálnej problematiky je pre kresana jednoznaène odvrátený od kadého
spôsobu vykorisovania, èi pochádza od
jednotlivca, èi od tátu. Sloboda a dôstojnos èloveka musia by prvým príkladom
kadého národohospodárskeho a politického rozhodovania. Morálna náplò socializmu
je prevzatá z kresanského sveta mravnosti,
a preto s òou musí by znovu a nerozluène
spojená. Tu niet taktizovania ani oh¾adov!
Kadý èlovek ako nosite¾ nesmrte¾nej due
má nekoneènú, ¾udsky nezmerate¾nú hodnotu, a preto je povinnosou spoloènosti,
aby sa postarala, aby vetci jej èlenovia
mohli i dôstojným spôsobom, ktorý by
dovo¾oval taký materiálny základ bytia pre
kadého, aby mohol dospieva a dozrieva
predovetkým v oblasti intelektuálnej, citovej a psychickej.
Demaskova zlo a farizejstvo. Netrpie
mravné defekty. Radej nech je vade málo,
ale vybraných sluhov Kristových. Nikdy sa
viac nesmie sta, aby náboenstvo slúilo za
kepienok pekulantom a finanèným dobrodruhom, aby sa mohli obohacova.
Kresanský svet si vdy musí nekompromisne vedie sta v kadej situácii na
stanovisko zákonov Boích a cirkevných, èi
je to oportunistické, alebo nie. Nek¾uèkova. Ani v otázke majetkovej, ani v otázke
sociálnej, ani v otázke koloniálnej, ani
v otázke sexuálnej alebo rasovej. Áno, áno.
Nie, nie. Toto je, bol a bude kresanský
náh¾ad. A ten platí a ten treba hlása, èi sa
niekomu páèi, alebo nie. S tým ije a padá
kresanstvo. Hlavná vec: Kristus je veèný!
Celý svet túi po slobode, po láske, po
mieri. Ale hlboké nedorozumenie sàdc, vôle
a duí ho rozbrázdilo. Vetko, èo je dobré, je
kresanské, lebo môe by iba Kristovo, iba
Boie. A tak je i kadé hnutie, i socializmus
vo svojom rozbehu po oných troch hodnotách odnoou kresanstva.
Vetko je Kristovo. Vetko je Boie. A tak
sa raz vetko èisté snaenie za tými najvyími hodnotami ¾udstva vleje do pôvodného
rieèiska. Vetko dobré bude jedno, lebo
bude zjednotené.
Kadý, kto chce dobro, skôr èi neskôr
musí prís na to, e niet niè vyieho nad
lásku. e je ona najväèou múdrosou a
rozrieením vetkého.
Vetko èiastkové musí presta. U nie
osminoví kresania a tvrtinoví socialisti.
Ale celí ¾udia, to budú môc by len celí
kresania, a keï nimi budú, budú i celými
socialistami.

Na dejiny treba h¾adie ako na jednoliaty
celok, ktorý súvisí so vetkým dopredu a
dozadu. Vetko sa vzájomne podmieòuje.
Preto je najsprávnejí ten postoj, ktorý má
úctu ku vetkému minulému, ktoré je prínosom.
Na vetkom je nieèo dobré. Tu prevaujú
dobrá hmotné a organizaèné, tam ideové a
mravné. Súèet vetkých dobrých dejinných
skúseností bude najlepia spoloèenská forma. Bude to vtedy, keï padnú vonkajie
rozdiely triedne a biologické a ostanú len
etické meradlá. Keï nebude podstatné, kto
je èlovek, kde je a èo je, ale len: aký je. Keï
spoloènos bude na èloveku zaujíma len
stupeò jeho dobroty, èistoty a svätosti a
nie sila a schopnos by podlým a menlivým, nenávistným a zradcovským.
Doteraz sa spoloèenské formy a poriadky tvorili a udriavali vdy len proti niekomu. Pri dnených monostiach vedeckej industrializácie a kontrolovate¾nosti výroby
musí sa dôjs k usporiadaniu, kde materiálne danosti naej existencie budú nezaujímavými a celá energia èloveka sa vybije
v oblasti vedy, krásna a dobra. (Tesná brána, 26. 5. 1950)

Niè nové pod slnkom

...Ale èo som videl a zail okolo seba?
Stále bola vidite¾ná len koncentrácia moci.
Spoloènos ideologicky a politicky roztrietená. Kadá opozícia túila po moci, a keï
sa jej zmocnila, vyuil to kadý na uplatnenie a na hromadenie majetku. Tak ako komunisti, keï boli pri moci, zdedili vetky neresti kapitalizmu: hromadenie peòazí a nemovitostí i za neèestných okolností, udávanie,
faloné a nerozumné obviòovanie nevinných, násilie, surovosti, útlak, nesloboda a
celková bezperspektívnos. Hromadenie
majetkov bolo primárne u kadej spoloèenskej vrstvy, ktorá bola na politickom výslní
za vetkých naich tátnych truktúr. Menili sa len osobné a spoloèenské kontelácie. Pritom sa len zdokona¾ovalo intrigánstvo, vytvárali sa intrigánske a záujmové
mafie vo vetkých etáach a truktúrach
spoloènosti, od hospodárskej a obchodnej
oblasti a po zdravotníctvo a kultúru.
Ozdravovacie pochody a náväznos na
mylienkový vývoj sa realizovali len u meních skupín, a tí boli a sú nositelia budúcnosti a posúvania duchovných hodnôt vo
vede a v umení. Chamtivos sa síce rozrastá, ale v ekonomike dobra sa nutne vynárajú krásne postavy vade vo svete; aj u nás...
(Pavol Strauss, Kolíska dôvery.)
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Príbuzní duchovia
PhDr. Nina Raiová

Spomienka na Janka Silana
Zaèiatkom sedemdesiatych rokov sme si zaloili
s priate¾mi
¼ubom
a Petrom umeleckú skupinu EAB. Ako mnohí mladí
¾udia, aj my sme pod¾ahli
èaru poézie. Spriatelili sme
sa s mikuláskym osamelým becom básnikom
Ivanom Lauèíkom, ktorý
nám pomohol vyda samizdatovo nae prvé
dielka. Bolo to krásne a vzácne priate¾stvo.
A zásluhou Ivana Lauèíka sme sa zoznámili aj
s Jankom Silanom. V jedno krásne letné odpoludnie sme sa vybrali do Vaca, kde pôsobil
Janko Silan ako miestny katolícky farár. Bol to
pre nás zaèínajúcich nadencov úasný záitok. Ivan Lauèík nás predstavil ako zaèínajúcich mladých básnikov a Janko Silan si trpezlivo a s pochopením vypoèul nae prvotiny.
Keï sme mu dali nae básnièky, ktorých zbierka niesla názov naej skupiny, Jankovi Silanovi sa nepozdával najmä ten názov. Aj keï
sme mu vysvet¾ovali, e skrýva písmená naich mien, on zdôraznil, e kadé slovo musí
ma svoj význam. A nakoniec ho aj vymyslel:
Ete Aspoò Boles.
Moje prvé uèite¾ské miesto bolo v ¼U
v Liptovskom Hrádku na detaovanom pracovisku Vaec. A práve vtedy sa zaèali aj moje
tajné návtevy Janka Silana. Preèo tajné? Písal sa rok 1973. Mladá uèite¾ka a podozrivý
kòaz, ku vetkému ete aj básnik? To by sme
boli poriadne zamotali hlavy nadriadeným
orgánom. Mojimi návtevami sa zaèalo nae
spiklenectvo, ktoré trvalo celý kolský rok,
ktorý som tam pôsobila. Vdy som sa nenápadne uchla pred faru, zaklopala som a u sa
aj otvárali dvere: Rýchle dnu, aby Vás nik
nevidel!
Aj dnes po rokoch, keï zavriem oèi, vidím
jeho pracovòu. Vetky steny lemované obrovskou kninicou. Dve kreslá, stôl, Janko Silan sedí v kresle, cez modravý dym cigarety
vidím jeho ruku s papierom tesne pri oèiach,

u vtedy tak slabo videl, a èíta svoje najnovie
vere. To je zvlátne. Vdy rozprával o sebe
ako o chudobnom a chor¾avom chlapcovi,
neskôr kòazovi, ale na mòa nikdy tak nepôsobil. Èo mu bolo ubraté zo zdravia, to bolo
pridané jeho duchu. Nae rozhovory sa èasto
dotýkali jeho detstva, dospievania, ale i jeho
samoty. Janko Silan vo svojom vaeckom azyle bol naozaj osamelý. Èasto hovoril, e Vaec
je jeho odmenou a trestom. Ako kòaz pôsobil
v obci, ktorá bola z väèej èasti evanjelická.
Ako básnik bol izolovaný a vzdialený od umeleckého centra. Hovorieval: Èo so mnou? Pre
svetský svet som kòaz a pre kòazský zase básnik! Obèas ho navtevovali priatelia literáti,
ale väèinou bol sám.
Ale napriek svojej osamelosti nepôsobil
ako zatrpknutý èlovek. Dokázal aj nepríjemné
záitky poda so zmyslom pre humor. Spomínal mi, ako sa raz vybral do Bratislavy navtívi istého národného umelca, ktorý ho vdy
pri vaeckej návteve nadene pozýval na návtevu. Nedostal sa vak cez dvere. Manelka
národného umelca mu oznámila, e majster ho
nemôe prija, pretoe pracuje. Ale Janko Silan ho aj potom privítal na svojej fare, tak ako
prijímal mnohých.
U som spomínala jeho kninicu. Bola preplnená dielami naej i svetovej literatúry. Janko Silan mal svojich ob¾úbencov, ktorých rád
recitoval. Obdivoval P. G. Hlbinu, mnohé jeho
vere vedel naspamä a aj ich s oduevnením
recitoval. Napriek tomu, e Janka Silana vdy
zaraïovali do katolíckej moderny, on sám
o sebe vravieval, e neznáa katu¾kovanie a
e jeho jediné zaradenie je katolícky básnik.
V èase, o ktorom hovorím, patril Janko Silan
k zakázaným básnikom. Mal obavy, èo bude s
jeho tvorbou, èi sa raz dostane k tým, pre ktorých ju tvoril. V tom èase u mal pripravené
svoje súborné dielo. Dúfal, e jeho diela, ktoré
dostávala Matica slovenská, neostanú navdy zatvorené v jej depozitoch. koda, e sa
nedoil vydania svojho súborného diela, ktoré vylo a 11 rokov po jeho smrti.

ako rozozna pravú invenciu od grafománie.
Tak sa mi vplietla do cesty minulos, pekná, asi
nutná. Stále sa mi vynára postava Janka Silana.
Jeho múdros a prezieravos, jeho zmuilos, jeho
vtip a vryp do vetkého morálne pochybeného.
Od pánov zo SSV a po duchovných hrdlorezov.
Jeho neskrotná úprimnos i vo vetkom, èo písal.
Písal seba a bol to portrét ve¾kej èasti národa.
Veï básnik je èlovek, èo cíti ako kadý, ale vie to
jedineène poveda. (Pavol Strauss: Odvrátený hlas)

Napriek tomu, e Janko Silan il
v evanjelickej obci, bol ve¾mi ob¾úbený. Napadla mi jedna milá príhoda. Cestovali sme
spolu vlakom. Ja do Liptovského Mikuláa z
práce, on do Liptovského Hrádku za kolegom
spolukòazom. Sotva sme nastúpili do poloprázdneho vlaku, Janko Silan si vybral svoju
neodmyslite¾nú cigaretku a zapálil si ju. Z¾akla som sa. Boli sme v nefajèiarskom vagóne.
Nebojte sa, mne to prejde, uk¾udòoval ma.
Kto si tu dovo¾uje fajèi ?! - ozvalo sa z druhej
strany vagónu a u sa k nám hnal sprievodca.
Ach, to ste vy, pán farár, u som sa z¾akol, e
si tu niekto dovolil zapáli, prehovoril sprievodca v modravom obláèiku cigaretky Janka
Silana. No vidíte, so mnou sa nemusíte bá,
ani ten sprievodca ma neberie váne - povedal mi na to Janko Silan a v oèiach sa mu veselo zaiskrilo.
Napriek vetkým obmedzeniam, a nebolo
ich málo, ostáva v mojich spomienkach Janko
Silan ako synonymum slobody. Ani slabý zrak,
ani nepriazeò osudu a napokon ani jeho osamelos nespútali jeho duu. A mono práve
preto svojím vnútorným zrakom videl vetko
jasnejie. A tak ako svojrázny a neopakovate¾ný kolorit Vaca, v ktorom pôsobil, vznikal
a vzniká na pozadí krásnej a chladnej prírody
spod Kriváòa, aj jeho tvorba napriek nepriazni
sveta mocných, je èistá a priezraèná ako viera,
ktorú celý ivot hlásal. Jeho básne sú toho
svedectvom - sú plné ivota a plné viery.
A zároveò sú aj najkrajím svedectvom
o èistote srdca a nezlomnosti ducha, ktorý
Janko Silan evokoval v kadom, kto ho mal
monos spozna.
Nedá mi, aby som neukonèila tieto èriepky
spomienok na Janka Silana úryvkom z básne
Màtvym básnikom od Milana Rúfusa.

...A akoby ho zverili dobrým vílam,
poslepiaèky tam trafil Janko Silan...
...Ten mráz, èo schytávali oni,
u h¾adá mòa, u páli nás.
Ach, roky.
Roky preité v ich tôni.
Blahoslavený, astný èas.

 ¼ubomír Rai pri Silanovom hrobe
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Janko Silan

Tvár

(Úryvok z Domu opustenosti)
(...) Na prvom mieste nech je tvoja tvár,
tvár básnikova, tvár bez mena.
Ko¾kí to u povedali, e na tebe boli len
oèi. Tie ve¾ké èierne oèi. Pamätá? Iba oèi. Môj
Boe, to je nevýslovné. Ten poh¾ad tvojich oèú.
Preto a nazvali básnikom, e z teba sa stali iba
oèi. A pravdu mali. Lebo ty si vetko videl a
uznal a pochopil a miloval. Tak je to. Pravda, je to
bloyovské, do neba nevchádza sa ani zajtra, ani
napozajtra, ani o desa rokov, ale ide sa tam
dnes, keï sme chudobní a kriovaní. Ty si tam vchádzal denne, ty,
vidiac a vediac toto. Tak nebo v tebe rástlo, lebo sa rozhojòoval krí,
nám ete taký nepochopite¾ný a temný, a iaril a vyjasòoval vetko. V
tebe, pokým si sa nestal celkom jasom, znovu zorou, ktorá po tme
prichádza a osvet¾uje a v slnku sa stráca. V Bohu. Môj Boe, teraz u
cítim: videnie je poèiatok veènej blaenosti. Potom je vedenie. Potom je
láska. U teba vetko a naraz, básnik vidiaci, lebo u vidí bez oèú, bez
tých ve¾kých èiernych oèú, básnik vidiaci. A teraz u bez oèú. A teraz u
nie v zrkadle a v podobenstvách a krásnych obrazoch, ale tvárou v tvár.
Ale ja tak som si vdy vravel: oèi na tebe boli len ústa. Chvejivé a
poblednuté pery. Pamätá? Iba ústa. Môj Boe, to je najnevýslovnejie.
To slovo tvojich úst, tie vetky slová tvojich úst, ktoré sú veèné, ako si
sám vydal o nich svedectvo. Vidí, to je to: Rilke spieval o tom, ako sa
eny prihovárajú básnikovi: Odchádza s nami nekoneèna hlas, ty
vak buï ústa, nech ich poèúvame, ty buï, ty hovoriaci ná. A tebe
sa vetky veci takto prihovárali, vetky veci na nebi a na zemi. A ty si
ich slávil a ty si bol ich ústami a ty si im hlásal, èo sú, lebo nevedeli. Aj
keï vedeli, z pokory sa báli prizna svojmu pravému menu. Len ty si im
ho naiel. Lebo z teba sa stali u len ústa. A tie a urobili básnikom. U
h¾adie nebolo treba, keï takto dokonalé Slovo Boie bolo v tebe. Veï
ani anjeli sa nepozerajú, bo sú celkom v Bohu ponorení a Boh je v nich.
Tak vetko vidia. Anjeli sú len ústa Boie. Pejú. Svojmu Bohu to
spievajú, èo on je a aký je. Hosana na výsostiach!
Otec, Syn a Duch Svätý. Najsvätejia Trojica. Po vlasoch pohladi
a po líci. To je láska. Dar. Tam na hlave srdce nemáme. Ale Duch Svätý
je vade. Veje, kde chce. Vidí, taký si bol nený, e si sa túlil k vetkému
a teil, teil. A zajedno si bol so vetkým na nebi a na zemi. Je to moné?
Ach, básnikov vdy tak zrovnávali s bláznami, bo zjednocovali v mene
lásky a viali k vetkým veciam bez rozdielu s posolstvom spásy.
Oèi, vlasy, ústa  to je tvár.
Tak si povedal. Tak, èo je T v á r ?
Otec a Syn a Duch Svätý. Ten, ktorý je Najsvätejia Trojica.
Tú si vade h¾adal v nás a mimo nás.
Úsmev je vraj milos Boia. To tie patrí k tvári!
Aby bola ivá.
A ty, keï si sa usmial víazne, kto mohol nezbada, e ty si ivý
chrám - a Otec, Syn a Duch Svätý v òom prebývajú?
+

+ +

Ukáka zo Silanovho Domu opustenosti ma zaviedla k dávnejiemu
zoitu Zápisníka, ktorý sprevádzal jeho prvé èítanie. A tam sa mi
prihovoril záznam z 11. februára 1992:
Nasledujúce slová sa mi iadalo vypísa ako motto k Pa¾kovi  a
zároveò som si uvedomil, e moje mottá k Straussovi by vydali na celú
zbierku:
A ty, keï si sa víazne usmial, kto mohol nezbada, e ty si ivý
chrám - a Otec, Syn a Duch Svätý s òom prebývajú?
Na Straussa som myslel aj pri inej kapitolke Domu opustenosti 
Kroky po izbách, kde si Silan spomína na svoju matku, ktorú nekoneène
miloval a ktorá ho tak skoro opustila. Veï obom umreli matky v tom
istom roku  1933!  a obaja boli vtedy rovnako mladí: Silan 19-roèný,
Strauss 21- roèný.
Ó, za èo vetko ïakoval vdy svojej matke! Nadovetko vak za
dojímavé spevy jej mladej due, pil ich denne ako mlieko. Svätici
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zomrie jej bolo treba mladej, aby nad jej hrobom ete ako diea
mohol prisaha, e sa stane kòazom, obetou pre vetkých, èi sa u
budú tomu radova, alebo èi ho budú za to bi. Tejto prísahe zostal
verný, stal sa kòazom. Ale akým nemoným, keï núkal svoje sluby
kadému, koho len stretol, a núkal zbytoène a veène bol opitý bolesou,
aký je nepotrebný. Nikto ho nechcel. Medzi svojich priiel a svoji ho
neprijali. Preto nemal od mladosti nikde domova. A ani týchto pä
izieb, v ktorých býval sám a v ustavièných samotách, mamu nenahradí
a nevyèarí kúzlo domova.
Preto tak intinktívne lipol k ¾uïom bez domova, k obrákom,
Cigánom, idom, a tak ho oslnila obeta vlastnej matky. Ovocím tejto
tajomnej náklonnosti bolo, e jeden id-lekár hneï po vojne mu
prorokoval: Neboj sa, tebe sa nikdy niè zlého nestane, lebo ty si
básnik a najväèmi miluje sahovavých vtákov, a túba nesie si a k
Bohu. Nepríjemnosti síce bude ma, lebo vetko aj nevedomky dvíha
a nad¾ahèuje. Mal by si sa radova, i keï si tak èudesne smutný, kým
stojí a h¾adí na rieku, mohutne teèúcu a huèiacu a hneï zasa tichú,
to huèanie ty si aj ticho súèasne, ticho, ktorého sa najväèmi boja...
Pri slovách jeden id-lekár som si hneï na okraj poznaèil: Pa¾ko?
 a v novom vydaní Domu opustenosti (Súborné dielo 5) mi to Július
Pateka potvrdil:
id-lekár, ktorý mu vraj predpovedal, e sa mu niè nestane, lebo je
básnik a túby ho nesú k Bohu, bol ve¾ký konvertita, filozofický esejista
a básnik Pavol Strauss (1912  1994), s ktorým spoloène preloil
Lippertovu knihu Èlovek Jób hovorí s Bohom (1998).
A do tretice sa mi Silanov Dom opustenosti v súvise so Straussom
ozval 5. februára 1992, keï som v òom èítal ROZLÚÈKU (ktorú
predniesol Janko Silan nad rakvou kòaza Jána Blahoslava Èierneho) 
ktorú som hneï zaèal vníma ako rozlúèku s (ete ivým!) Pa¾kom, a
zalieval sa slzami, kým som nepriiel na koniec:
Jediné, èo by sa vtedy malo poveda: Janko Silan, ktorý je aj tam,
pri tom ich radostnom zvítaní, aj tu, pri tejto smutnej rozlúèke...
Ty odchádza a ja zostávam,
tu na tom opustenom poste,
ktorý si staval nepochopený a sám.
Kresania, èo ste tu, so mnou proste
za duu sluobníka Blahoslava,
vzorného kòaza, vzornejieho suseda.
Jak ïaleká mu bola, nech je blízka sláva,
tá pravá, pravdivá, o ktorej srdcia ete nevedia.
Ó, najèistejie srdce Panny Márie,
pote ma, pritú¾ k sebe! Krvácam.
Zas jeden priate¾ verný neije
a jak tu bez neho ja ïalej káza mám?
Vïaka Bohu, e nám teba rád raz dal
za vodcu pre to púou blúdenie.
A èo by som to za teba dnes nepriznal,
e spolu sa raz tei budeme.
Tá malá èiastka zeme,
èo teba dnes mi prikryje,
je iba èiastka, jak to vieme,
a duch tvoj obetavý, duch v nej nezhnije.
Budem ho vola denne: Príï!
Mám ete mnohé tvoje starosti.
Ja viem, e chcel si sa len skry,
ale mi neskry svoje radosti,
ale mi neskry svoju veènú slas,
ktorú má v Bohu, neskry odmenu!
Mlèaním svojím ukazuj mi pravú vlas,
tam tvoje pery nech si na mòa spomenú!
(Úryvok)

(Julo Rybák)
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Pavol Strauss

Pozdrav z truhly
Keï zaznel zvonec, strhol sa poloobleèený starý básnik z postele, vyiel neistým krokom známou chodbou s opatrne slepecky roztiahnutými rukami a otvoril dvere. Keï poèul
pozdrav hostí, zmenila sa meravá maska tváre,
odvyknutá vníma tvary a farby, výrazy a gestá ako obraz, ktorý nerozozná deò a noc, ktorý
stále visí v tej istej polohe, na tom istom mieste. Tvár so zrakom odvráteným a neprítomným.
Po hlase som vás poznal. Vitajte!
Zaviedol ich do izby, uhostil a po konvenèných reèiach na privítanie poprosil priate¾a lekára, e sa chce s ním poradi osamote.
Voli do ved¾ajej miestnosti.
Vie, e som mal od mladosti zlé, slabé oèi,
vdy okolo trnás dioptrií. Ale tohto roku
nastal zlom. U tvrtý mesiac nevidím prakticky niè, iba tiene a mihotavé náznaky svetla.
Hanbím sa pred inými jes. Tranzistor je môj
jediný kontakt so svetom a obèasná, zriedkavá návteva. Som vám vïaèný, e ste prili.
Ale vie, èo to je návrat do sveta ivých v
predstave? Mám Tatry pred sebou a mám ich
len v sebe. A anemóny a podbe¾ a brezy a duby
a kvitnúce hôrne lúky a hlaváèik a poniklec a
horec a lesy ako najkrají dych ivota, ako krása mladých dievèat a ien, ich oèi, oblos ich
tiel, kontúry ich nádeje a tajomné ticho jazier i
zúrivé vlnobitie mora a túba v horúcich
oèiach chorých. A deò a noc, ruenec astných nocí a vibrujúce horúce i studené dni.
Mám v sebe, ale len v sebe, i chvíle opojenia vínom, mylienkami i enami, chvíle pokuení i astia, chvíle astia z tvorby, keï ma
vere prepadali a sácali do pokusov o nové
krásy, nevídané, a skoro nevolané, obrazy v
návaloch nehy srdca. A miesta èinnosti, úspechov i poráok, radosti i príkoria.
Vetko to vrie vo mne, steká vo mne výbuch oiveného zúfalstva, ako smrtiaca láva,
ktorá mení cely kraj môjho vnútra na úk¾abok
lebky. Tomu stále naèúvam a huèaniu svojho
srdca. Áno, ijem, viem to, ale ako v truhle.
Poèúvam, ako padajú na mòa surové hrudy
zabúdania, ako pomaly zarastám trávnikom
zbytoènosti. Dusí ma nemohúcnos, stravuje
ma trpkos túby po ivote, naháòa ma strach,
e zoaliem. ialený slepec, metafyzické straidlo. Horí ako Lear.
A pokúajú ma tiene. Faloné s¾uby svetla. ijem za závojom a tuím za ním ivý svet
spomienok. Túim po explózii noci, aby sa rozletela tisícimi prskavkami svetiel, zábleskami
oèí, modrým rôsolom neba, podukami chmár.
Vetko sa vo mne zaèína meni. Rozum oèí
sa mi dostáva do prstov. Svet sa mení na kategóriu kontúr, svet farieb na svet tvarov, zostruje sa mi èuch i sluch. Èo som predtým videl, teraz to hmatám a voniam, ale novým, odliným spôsobom. Viem, e je to nová náhra-
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da, e sa ete hádam ani neumenujem, ale
mením, a tu so smiechom spomínam na minulý
ivot.
Áno, ivot bol sinusoida s výstupmi a
pádmi, so zápalom a vyhasínaním, na vrchole
ivota i na okraji smrti. Bol plný opojenia v
zdraví a sile, plný obrazov a nápadov, v ovládaní kadej situácie, kadej spoloènosti. Opojenie tvorivosti, keï sa vetko pojalo do obrazov a nálad, v opojení z kontaktov so vetkými a so vetkými, malý boh a rozhodca. Ale
boli i dni mdloby a prázdnoty, ochabnutosti a
zúfalstva z poznania efemérnosti kadého snaenia a malosti vetkého dosiahnutého. Smr
vdy na dosah ruky a vädnutie a choroby a
vetky ich hrôzy, od vyústenia èreva a po
zlyhanie srdca a dýchania. A nové vzostupy,
nová koncentrácia sily, vydarené básne, nevídané obrazy a spojenia predstáv. Ale postupne sa vetko premietalo do perspektívy blíiaceho sa konca a koneèných stavov.
Blíia sa stavy rozhodnutí, vetko má hraniènú oblas a astie, blaho, rados, ale i boles a choroba sa dotýkajú antipódov a antipólov svojej podstaty. Na spodku sladkosti
nápoja ivota cíti príchu blenu a v tieni
vzdialené svetlo.
Ale srdce je a po okraj naplnené snami a
vidinami dokonalosti. A k puknutiu. Zlaté sny
o priate¾ských posedeniach, prskavky ducha,
obastòujúce vzlety, plány o obohatení ivota národa, o vyvolaní radosti v srdciach ¾udí,
o pozlátení nádejí, o netuených krásach. Vystupòovanie náho vdy neskúseného vnútra, o vytuení blízkosti vetkých ïalekých
nepoznaných krajín, od Himalájí po oceány.
Veï básnik nemusel precestova svet, a pozná ho. Oceániu cez Gauguinovho ducha, Afriku cez slovo Camusovo a cez Rimbaudov
bateau ivre a cez zatúlané èernoské masky
samé a ich odraz v modernom svete výtvarníkov. Hudba Bartókova, Mahlerova a ostakovièova vyryla hlbokú ryhu v dui èloveka
dneka a pripravila ju na vetky pomyslite¾né
duevné slasti i na prípravu osobných a svetových katastrof.
Vetko vybruje vo mne, èo bolo u nás i vo
svete, èo èaká na mòa i na nás vetkých. Nebol som nikde, ale bol som naraz na ceste okolo sveta v sebe a bol som plný astia. Ale
teraz som vyko¾ajený, lebo vonkají svet sa
mi stratil a neviem, èi sa mi vnútorný nato¾ko
otvorí, aby ho nahradil. Viem, e mám prichystaný osud Homéra, Joycea a Borgesa. ako
sa vak hynie s nesplnenou túbou po poznaní. il som len na pomedzí sveta lásky a srdce
mi nestaèí na tie jej nové a nepoznané ponuky,
ba u ani na vlastný rytmus. Pokrivkáva.
Èlovek nevie, kedy je zrelý na smr, len
smr to vie. Chcel som pochopi svet, chcel
som z jeho håbok vytiahnu jeho nepoznané
obrazy. Chcel som pochopi smr ete skôr,
ako som chcel pozna ivot. Ale ostávame len
stroskotancami poznania. Mono, e je strach

pred smrou horí ako sama smr. A v opojení
smrou kolíe sa mi deò.
Prepáè, e toto vetko chrlím na teba, ale
nechcem sa utopi v bahne nevidite¾ných
predstáv. Nikoho nedrím za ruku, nik ma nepohladká. Leím tu ako màtve rameno seba samého. A dakedy ve¾mi túim po krásnych halucináciách, ktoré vyvoláva marihuana. Nie u
nené omámenie vínom.
Mono mi u len smr prinesie svetlo. Vy, ¾udia zhýèkaní svetlom, ma nemôete pochopi.
A mám pritom celý svet v sebe, minulý i moný. ivý obraz sveta. Nie maliarsky, ale vo
vetkých kontrastoch moností vetkého
dobra i zla. Vdy som cítil vibráciu okolo ¾udí,
ich váne, ich nahoty, ich ohrozenos v prekonávaní zábran, ich hrdinskos a obetavos,
ale aj ich podlos a p¾uhavos, riadenú len
záujmom, ich vrady a klamstvá, aj nehu muov a ien a seba za plotom ivota, ako po nich
kúlim. Vetko sa mi ticho prihováralo, od farebného ticha lesov a úboèí po ivé vrásky
vrcholcov Tatier a zelenkasté s¾uby vinohradov juhu, od blnkotu naich potokov po apokalypsu morských búrok. Celý svet mi patril,
lebo vetko sa vo mne menilo na nieèo iné,
nové a nevídané, na nové obrazce slov, na ivot básne. A vetko mi patrí dodnes, vetko
ivé a vetko zhnité, vetko, èo vibruje, i vetok rozklad a temno. Vetko v povíchriciach
astných tvorivých chví¾, v zakliatí básne, v
prekliatí a vykúpení ivotom.
Samota je najkrajia chví¾a v ivote básnika, ale uvrhnutie do priepasti slepoty je nevymyslite¾né peklo, horie ako strach zo smrti.
Lebo za òou je niè alebo iný ivot, ale toto je
ivá truhla. Pochovanie zaiva je predsieò ialenstva, zúfalstvo na pokraèovanie, neznesite¾né krípanie srdcom. Spoèiatku som chcel
vetko trha a nièi, aty, vlasy, rozbi, èo sa
dá dosiahnu, spôsobi si boles, dokriaba
sa, rozbi si èoko¾vek, lebo boles by utíila
rozvrat vnútorných síl, veï prevýi by ich
nemohla.
Ale keï som si uvedomil, e celý ivot a
vetky jeho snahy sú márne, vetko sa vyhladilo, a e ja - vesmírna smietka - som predsa nie
celkom zbytoèný, e mylienka a slovo nezomreli s mojím zrakom, zaèal som ich znovu
splieta, ale z toho môjho nového urèenia, z
mojej ríe tmy som si razom uvedomil, e môem vynies na povrch hladiny itia i nové krásy, ba svetlo a novú pestrofarebnos a e
studnica môjho nového poznania by mohla
pomôc k novej radosti tým, èo zatia¾ stratili
vnútorný zrak.
V slzách bolestnej radosti padol priate¾ovi
okolo krku a vzlykajúc mu povedal:
Dá sa i aj takto. Ale vdy je to otázne: i ale ako v takejto situácii? Mám zas plán, ukáza tým, èo vidia, to, èo nevidia. Cez moje màtve oèi neoklamem smr ani pre seba, ani pre
iných. Ale nech vedia, e i z truhly môe vzís
oslava ivota.
(Z knihy Rekviem za ivých)
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Janko Silan

Pavol Strauss

Rozlúèka

ivot za ivot

Vieme to vetci od mladosti,
e ¾udia v máji nechcú sa ani eni.
Ale my v svojej úbohosti
len toto jedno nemôeme zmeni,
e pohreby sú. Veru sú aj v máji,
keï vetko kvitne... Tak my lkáme smutní,
nad muom mladým. Tu plaè koda taji,
keï milý Renko Ján vdy býval v¾údny
a preto v¾údne kýva deom, ene a rodièom
a vetkým, ktorí ako púpavy s hlávkami sklonenými
prosia poníene: Nech Pán a príjme, nech a oslávi
a dá ti spoèinutie po chorobe zlej
a rados veènú, ktorá neuvädne!
Opiera budeme sa o nádej,
e pri Òom naa dua Tvoju stretne.

Vdy je vetko moné. I v medicíne. Ba, najmä v medicíne.
I okolo nej. My lekári starej generácie zaili sme zaèiatok antibiotickej éry a jej postupný nevídaný rozvoj. To umonilo rozvoj
najmä chirurgických disciplín. Otvorili sa cesty do vetkých telesných dutín. Neurochirurgia si osvojila stereotaxu. V brunej chirurgii a v hrudnej chirurgii bol najväèí rozkvet.
Sprístupnila sa chirurgia pankreasu a peèene, od resekcií po
transplantáciu. V hrudnej chirurgii sa rozpracovala resekèná lieèba, odstránenie celého krídla p¾úc, cez vetky moné medzistanice
torakoplastík a plombáí a sprvu nepodarené transplantácie p¾úc,
a po transplantácie p¾úc so srdcom, ktoré sú perspektívnejie. Ale
kardiochirurgia má v terajej dobe najväèí rozlet. Od poèiatoènej
fázy úpravy srdcových chlopní, po ich náhradu, od úpravy vrodených malformácií a defektov srdcovej prepáky po ortopedické
a heterotransplantácie, od operácií na otvorenom srdci po implantáciu umelého srdca sa zdá, e vývoj chirurgie v posledných
desaroèiach náho storoèia prekonal vetko, èo sa do tých èias
urobilo.
Umonila to spolupráca rôznych odborov, od biochémie po
imunológiu, fyziku, matematiku a technické odbory, so zdokonalením syntetických látok. Lene do toho sa v oblasti transplantológie
zamieala i etika, právne aspekty a nadh¾ad z oborov prírodných
vied a filozofie prírody.
Niè nie je izolované. Vetko je posplietané, vplýva priamo
i nepriamo, súvismi, ktoré si vynucujú i poh¾ad dozadu, i do
budúcnosti. Tak ako sa v súvise s technikou mení poh¾ad na
ekológiu, treba i v oblasti medicínskych disciplín zoh¾adni genézu
mnohého, èo sa zmenilo, a nemono sa len stroho zamera na
vývoj a vývojové monosti urèitým smerom nastúpenej cesty.
Tak ako pri transplantácii peèene, pri nerieite¾nom ochorení
musíme ete a ete myslie na genézu hepatómu, ako pri transplantácii beta-buniek na diabetickú prapríèinu.
Sme oslnení výsledkami pri transplantácii srdca, so stále zlepenou imunosupresiou a perspektívou zdokonaleného umelého transplantátu s minimalizáciou pomocných truktúr, ktoré by umonili
normálny ivot. Ale tak ako sú nadobro nepolapite¾né kody, ktoré
by mohli spôsobi antibiotiká, a ako sa nevidelo do håbky kôd
z odhojenia transplantátu, ako nevidíme nadobro do håbky problému karcinogenézy, nedovidíme ani do perspektív vetkého zdravotníckeho diania. Strácame sa v nám najbliej problematike, èi
u praktickej alebo výskumnej, a neraz zabúdame, e sme pojatí do
prúdenia vývoja, e sme na vrchole vlnky, a podobných vlniek a
vrcholov je vade okolo nás.
Ale ako vo vetkých technických oboroch, èím viac vecí sa
pozná a objaví, tým viac otázok sa vynorí. I v medicíne je to tak.
Niè nie je skonèené. Niè nie je definitívne vyrieené. Je to vdy
a navdy otvorený systém. Svet drvivých a obastòujúcich otázok. Zdá sa, e v kadej problematike, èi sa jedná o syntetické látky
i lieky, èi o problematiku transplantológie, rysujú sa ete desaroèia, ktoré budú môc splni dnené úlohy a perspektívy.
Ïalekosiahle sú plány i problémy pre jasnozrivých experimentátorov. Ale je otázne, èi experimentátori iných oblastí nepotisnú
vývoj tým smerom, e sa regeneraèné pochody ovplyvnia nato¾ko,
e chirurgické, mechanické a transplantaèné aktivity budú zbytoèné. Èi sa pecifikáciou podstatných, základných ivotných pochodov, od lepie poznaných zdrojov a základov ivota, neurobia
dnené najexkluzívnejie operácie zbytoènými.
Veï v podstate nie je niè definitívne vyrieené, ani ochorenia
zaívacieho traktu, ani diabetes, ani vredová choroba, ani nefropa(pokraèovanie na strane 18.)

Napísané pri úmrtí manela p. Anny Tóthovej-Renkovej v r. 1971

Spomienka z Vaca
Janko Silan, vl. menom Ján Ïurka, básnik, rím.-kat. kòaz, patril do skupiny básnikov zvaných katolícka moderna. Vo Vaci
pôsobil od roku 1949 a do svojej smrti v r. 1984. Na vaeckej fare
sa stretával so spisovate¾mi, ktorí za ním chodili z Bratislavy, aj
tajne. Bol ve¾mi skromný, ani jeho fara nebola bohatá, mal len to
najpotrebnejie k ivotu, ale mal dos vo¾ného èasu na písanie. Pri
stretnutí s ním mal èlovek upokojujúci pocit. Rozumel svojim cirkevníkom. Keïe ve¾a sedával nad knihami, odniesli to jeho oèi,
nosil ve¾mi silné dioptrické okuliare. Jedno stretnutie - zvlátne sme zaili s mojím manelom aj my vtedy, keï bola vydaná monografia o Vaci. Zostavovate¾om tejto publikácie je môj manel JUDr.
M. Hyben a v èasti duchovná kultúra obce pri Silanovom mene
uviedol aj anekdotu:
- Pani hrobárka, ko¾ko beriete za vykopanie jamy?
- Od niekoho 300, od niekoho 500 Sk.
- Ja som chudobný farár, odo mòa by ste ko¾ko chceli?
- Pán farár, vám zadarmo, aj jutro (zajtra).
Pán farár sa preto nahneval, e sme ju uverejnili, a keï sme
prili na faru ukáza mu novú knihu, zakrièal: - Hybenovci? Von!
Tak sme sa pobrali von. Pravda, hneï nás vrátil naspä a ospravedlnil sa nám, lebo bol nahnevaný. Tento art si toti nechával do
svojej novej knihy. Nakoniec sme si priate¾sky posedeli. Ve¾mi sa
kamarátil s evanjelickým farárom Pavlom Valachom. Keï tento
zomrel, bol mu na pohrebe a tak si povzdychol: - Palo, Palko, nechal si ma tu, kedy príde po mòa?
Niekedy nám povedal, e sa z Vaca pýtal preloi niekde, kde
je viacej cirkevníkov, ale jeho iados nikto nepodporil. Èasto sa
stretával aj so spisovate¾om tefanom Rysu¾om. Spolu besedovali
o velièom a sedávali v záhrade u Rysu¾u. Takáto neformálna fotografia je v spomínanej monografii. Miestny odbor MS vo Vaci sa
postaral o pamätnú tabu¾u, ktorú sme upevnili na rím.-kat. fare s
textom: V tomto dome il a tvoril v rokoch 1949-1984 básnik a
kòaz Janko Silan. Pri nedoitom 90. výroèí narodenia v r. 2004
sme usporiadali literárne stretnutie za úèasti hostí a kultúrnym
programom sme uctili tohto básnika.
Myslím, e je potrebné poznáva nau históriu, aby mladá generácia poznala korene a mala na èo naväzova. Len to môe ma
èlovek rád, èo dobre pozná.
Margita Hybenová, Vaec,
uèite¾ka, predsedníèka MO MS
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tie, ani kardiológia, ani neurológia. Vetko
je v prúde. A tak sa sahujú íky spolupráce
z rôznych odborov, aby sa zoh¾adnili lieèebné podnikania moné zo vetkých strán.
Jednak si pomáhajú, ale postupne si konzervatívne majú tendenciu viac prisvoji a
chirurgické metódy zaèínajú by vo svojej
agresivite vdy fyziologickejie a jemnejie,
pri vetkých vzmáhajúcich sa technicizmoch, prípadne práve pomocou nich.
Ale do celej perspektívy sa premieta
terají vývoj. Perspektíva znamená predovetkým neutápa sa len v okamitej problematike, ale svojimi duchovnými i mylienkovými tykadlami vrhnú skusmý poh¾ad
nielen jedným smerom, ktorý urèuje terají
stav výskumu a práce, ale vie si uvedomi i
moné deviácie a deformácie. Na vývojových fázach prístupu k ileu napríklad vidno, ako i najlepie chirurgické mozgy pred
120 rokmi boli zahrabané vo svojich starých, strohých a nehybných predstavách.
A predsa sa to pohlo.
V medicíne ostávame vetci, èi v klinickej praxi, èi vo výskume, lovcami neznáma, od jedného mí¾nika poznania k ïaliemu. A mieajú sa nám do toho i matematika, i filozofia s jej odnoami psychológie a
etiky.

Odbojná vynaliezavos nás privádza
vdy práve na hranice ete moného, ale aj
so zárodkami nových odhalení. Ale aj mravná vyspelos si zaslúi tej istej peèlivosti.
Tvor s ve¾kými rukami a malou hlavou je
práve tak smieny, ako tvor s ve¾kou hlavou a zakrnutými rukami. Leme mylienkami za naimi budúcimi vedeckými láskami, aby sme sa nepodobali oným Duhamelovým zúfalým muom, ktorí sa vrhajú na
telo poddávajúcej sa eny bez toho, e by
od nej dostali skutoèný dar, ktorý mono
jediným poh¾adom z dia¾ky, v okamiku
krátkom ako blesk, dosta.
Ale vetko je za nieèo. Kde ostáva podlnos èloveka za èasto zbytoène obetované a bezúèelné hekatomby pokusných
zvierat. Kde za mnostvá nemiestne a zbytoène a z vypoèítavosti podávaných transfúzií, vagóny nerozumne, neodborne a neúèelne podávaných antibiotík, hormónov a
iných liekov.
A vyúsuje to do problému transplantovaných orgánov. Èíhanie na úrazovú smr
mladých ¾udí, aby sa ich srdce mohlo transplantova. Rozpaky o skutoènej smrti darcu orgánu. A tak ostane pri vetkom úasnom zdokonalení technických výdobytkov
medicíny otvorený etický problém trans-

plantológie: ivot za ivot.
Pri vetkej láske k chirurgii je ideovým
ideálom chirurga  neoperova. Ako zladi
tieto zdanlivé protireèenia. Ako mnohé
v ivote, vyrovna tieto paradoxné predstavy.
Vetko je obalené krupinou samozrejmosti. Vetko dianie v ivote i vetky technicizmy sa odohrávajú akoby samospádom.
To je ten bený, akoby samoèinný beh udalostí a kadodenností v nemocniciach, klinikách a výskumných ústavoch. Tu a tam sa
preruí vynálezom alebo iným okujúcim,
lieò preruujúcim zjavom na rôznych pracoviskách, na rôznych miestach zeme. A tak sa
posúva vývoj rieèiom èasu, cez dobromyse¾né perspektívne omyly, cestami stále menej agresívnych diagnostických metód do
doby úpravy ivotného prostredia, bezstresovosti, fyziologickejej stravy, kde sa absolútnou prevenciou stanú zbytoèné dnené,
neraz ete krkolomné zákroky.
To bude cesta cez absolútne zdokonalenie k jednoduchosti. Lebo kadá pravda je
jednoduchá.
(Kapitolka z rukopisného diela Pavla
Straussa Amalgám; o tomto rukopise pozri
poznámku v èlánku Jána Komorovského v
3. èísle Listov PS, s. 9. - J. R.)

Píem z periférie chirurgickej existencie.
Ale mierim do centra zdravotníckej a ¾udskej problematiky.

 Ideál lekárstva  nelieèi, ale chráni a registrova zdravie.
 Vetky nemoci lekári sotva kedy odstránia.
Vdy budú pomáha v utrpení.
 Niekedy musí by lekár aj hercom, ktorý
svoju úlohu sám preíva.
 Úsmev lekára by mal by inpiraèným popudom uzdravenia, a je èasto len odmenou
za nekomplikovaný priebeh ochorenia.
 Zlým pacientom volajú priemerní lekári toho,
u ktorého prebieha choroba nie pod¾a ich
predstáv.
 Hnev je zlý radca a ete horí vychovávate¾, najmä v lekárstve.
 astie pre zemegu¾u, e práceneschopnos
sopiek nepodlieha posudkovým lekárom.
 Kolega verejne tvrdil, e je múdrejí ako ja.
koda. Staèilo, keï sme to vedeli len my
dvaja.
 Pretoe mi je kolegialita svätá, vyhýbam sa
kolegom.
 Perverzný optimizmus  keby prestala kolegialita, ete by zato neprestala medicína.
 Udri lekára a trafí pacienta.
 Niektorí si myslia, e bi¾agovaním lekárov
zabezpeèia zdravie. Preèo neikanujú hudobníkov, aby boli muzikálnejí?
 O radosti lekára sa s ním kadý rád podelí.
Vo svojich starostiach a akostiach býva
sám.
 Rados z práce je lekárovým zdravím. Chu
do práce je lekárovou múdrosou.
 Úspená práca je pre lekára najlepím odpoèinkom.
 Lekár je sluobníkom zdravia.Viac nemôe
by, len menej.
 Dobrým lekárom nemôe by ten, èo nemá
lásky.

 Ku kadému zákroku má lekár pristupova
tak, ako by ho mal vykona svojim najbliím.
 Vo svojej práci lekár nemá pozna prípady.
Má pozna iba ¾udí.
 Neexistujú banálne zákroky. Pre lekára, práve tak ako pre básnika, nieto banalít.
 Bez vyjasneného postoja k otázke bolesti
nie je jasno o poslaní lekára.
 Ani najúplnejia kolská medicína nestaèí.
Neobsahuje celého èloveka.
 Vývoj: Zo tudenta doktor. Z doktora odborník. Z odborníka akademik. Z akademika
èlovek. Beda, ak nedôjde tohoto konca.
 Je otázka, èi má by lekár viac lekárom èi
èlovekom. Ako èlovek má by viac lekárom
a ako lekár viac èlovekom.
 V akých situáciách sa ukáe, kto je pravým lekárom. Pravý lekár sa trasie o osud
nemocného, nepravý o svoju poves.
 Povolanie lekára by malo by jeho stigmou,
ktorú nemono kedyko¾vek, hoc aj na chví¾u
odloi.
 ¼udská cena pochybivieho lekára stúpa
s intenzitou vnútorného alobcu, ktorým si
je sám.
 Dobrý lekár je bez túdia nemyslite¾ný. Ak
netuduje mesiac, nepozná to nik. Po dvoch
mesiacoch bez túdia to pozná on sám, po
troch to poznajú nemocní.
 Vrásky lekára sú mí¾nikmi jeho dozrievania.
 Ve¾a ve¾kých mien zaiarilo na lekárskom
nebi. Najkrajou ozdobou oblohy vak zostáva hustá mlieèna dráha radových terénnych lekárov.
(Z diela Pavla Straussa
Úsmev nad úsmevom vybral J.R.)

(Pavol Strauss)

Lekár - v lúèi aforizmu
 Existujú lekári, ktorí u slúili nieko¾kým pánom, ale nikdy nie  medicíne.
 Keby sa povedalo, e lekári ijú z neastia
iných, mohlo by sa aj poveda, e filozofi
ijú z hlúposti iných.
 Bol úspený lekár. Cez generácie il z degenerácie svojho prostredia.
 Nadovetko dodriaval lekárske tajomstvo.
Nikdy neprezradil svoje nevedomosti.
 Odborné nevedomosti u mnohým dopomohli k majetku.
 Pýcha  maskovaná nevedomos.
 Èím neskúsenejí, tým sebavedomejí lekár.
 Znakom zrelosti lekára je jeho skromnos.
 Skromnos nie je slabos a slabos nie je
skromná.
 Lekári sú neraz pyní na svoje umenie, a
nepodarí sa im èasto iné ako predåi utrpenie pacienta.
 Lekárovi mono vytknú: vylieè sa sám. Spisovate¾a netreba navádza: opí sa sám.
 Vetci ¾udia, i spisovatelia, sa delia na lekárov a nelekárov. Lekári chcú pomôc iným,
tí druhí len sebe.
 Chirurgova láska sa niekedy prejaví noom,
a spisovate¾ova jedom. Len lacná láska býva
nasladlá.
 Miesto lekára je vdy pri trpiacich.
 A úloha lekára je v tom, pomôc nemocnému nielen lieèením, ale aj v duevnej kríze.
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Do pozornosti do håbky a do výky
1.
V úvodnom príhovore k 3. èíslu Listov
PS otec biskup Tondra, zdôvodòujúc potrebu listov, venovaných Pavlovi Straussovi (ktorého odkaz je nevyèerpate¾ný a
hodno je vraca sa k nemu)  napísal:
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.
Na tieto jeho slová som si nevdojak
spomenul, keï mi priiel do rúk list Straussovej èitate¾ky E.V. zo Sabinova, ktorá o
svojich pocitoch z èítania Straussovej Tesnej brány napísala: Za uplynulý mesiac
som preèítala Tesnú bránu. Èítalo sa mi to
ve¾mi dobre. Pralo to na mòa ako blahodarný dáï. Lialo sa prívalom mylienok
akých a krásnych, lebo sú pravdivé, ivotom overené, preité. Cítim sa nimi premoknutá. Èo vak bude ïalej? Èo to so
mnou spraví? Nie je to ete rieka, ani
jazero. Bol to príval, ktorý ako priiel tak
odtiekol? Vzala tá záplava so sebou zlo a
zbytoènosti? Ostalo len to, èo je postavené
na skale? Keby toho bolo viac, neutopím
sa? Nauèím sa v tom pláva ako ryba?
Bude jeho mylienkový svet raz aj pre mòa
ivlom, v ktorom budem vedie i? A o to
myslím ide!

2.
Utrpeniu krstných rodièov Pavla Straussa, manelov Munkovcov a ich dvoch synov, Tomáa a Jurka, sme venovali pozornos v 2. èísle Listov PS, s. 12. O to
príjemnejie nás v èasopise Viera a ivot
(2006, è. 3) prekvapil príspevok P. Aurela
tefku SJ Amor Christi usque ad oblivionem sui (Kríová cesta jezuitu Tomáa
Munka).  Dojímavý záver èlánku si dovolíme pre naich èitate¾ov odcitova:
Vyznávaè? Hrdina? Muèeník? Svedectvá o posledných dòoch jeho ivota naznaèujú jedno, druhé aj tretie. Závery ponechajme kompetentným. Môeme vak
oprávnene predpoklada, e Tomá Munk
vo svojom krátkom ivote (zomrel 21-roèný) naozaj naplnil veky mnohé (por. Knihu
Múdrosti). Tí, ktorí ho poznali, hovoria o
úprimnej konverzii, spolunovici spomínajú
mimoriadnu horlivos. Z prijímaèa noviciátu odchádza vzorný nováèik vojska sv.
Ignáca z Loyoly. O nieko¾ko mesiacov pri
Berlíne zomiera zrelý vojak Kristovej armády.
Tomá, brat môj. Ako kadý mladý èlovek i ty si mal iste svoje sny a plány. Mono
si chcel pracova na poli teologickej vedy,
mono len v tichosti ako jednoduchý kòaz.
Mono by si sa bol stal misionárom alebo
by si sa len modlil za svoj národ. Tvoj
Velite¾ Jei a zobral za slovo  Milova
a do zabudnutia seba.
A tak pozerám na tvoju fotografiu a

v duchu sa zastavujem pred bránou náho
noviciátu. Touto bránou a vyvliekli. Prosím, chráò nau provinciu a uè nás milova
a do zabudnutia seba.
A ete jedno. Odpus, odpus Tomá,
brat môj.
Pripomeòme si ete, ako tragické chvíle
ivota Tomáa Munka v koncentraènom tábore opísal v svojom Èloveku pre nikoho
(na základe rozprávania oèitých svedkov)
Pavol Strauss:
A scéna. Nemecký koncentraèný tábor.
Väzni nahadzovali trk. Medzi nimi otec so
svojím estnásroèným synom Tomáom, jezuitským novicom. Obaja vycivení, ubiedení, zoslabení. Nohy poopúchané od hladovania a zimy. Ruky vychudnuté, osineté,
popraskané. Chlapec, èlovek modlitby, premý¾ania a kontemplácie, znièený a na
pokraj únosnosti nieko¾komesaèným hladovaním a alárovaním, pre dozorcu SA
nepracoval dos ikovne. Ten ho najprv
pozoroval dravèím poh¾adom, potom zreval naòho, vytrhol mu lopatu a ukázal mu
svojimi oddýchnutými, dobre ivenými mäsiarskymi rukami, ako treba robi.
Tomá vzal znova lopatu a pokúsil sa o
podobný výkon. Tej oblude sa to vak nepozdávalo, priskoèil k chlapcovi a tresol
ho päsou po tvári. Chlapec sa zvalil na
zem, a tíko plaèúc, dvíhal sa so skrvavenou tvárou.
Celý tento výjav pozorovalo okolie
v stàpnutí. Boli vak zvyknutí na podobné
scény. Aj otec bol ved¾a. Pristúpil s úsmevom, pomohol synovi na nohy, pot¾apkal
ho po pleci: Tomáko, to ti nekodí. Veï
v tebe bolo ete trocha pýchy.
A ivot neprestáva....

3.
Tvorcov Listov PS, ktorých poèet bude 
ako dúfame  èíslo od èísla pribúda, iste
zaujme, èo o Zoitoch Léona Bloy a o
Léonovi Bloy samom (Straussom ve¾mi cteného a uznávaného) hovorí Jacques Loreilhe v knioèke Léon Bloy (ponecháme text
v èeskom preklade, Votobia 1994):
Bude mu dáno zvlátní místo v naí
literatuøe, stánek, jak praví Sainte-Beuve o
Baudelairovi, nebo nenáleel k ádné kole
a je velmi pravdìpodobné, e nebude mít
áky.
Tento úsudek vyslovil J. Bollery (horlivý sluebník veliké památce Léona Bloy)
asi pøed pìti lety. Od té doby zaloil k veliké
radosti duchovní Bloyovy rodiny Seity Léona Bloy. Pøes své nesporné zásluhy tato
revue, usilující hlavnì o to, aby seznamovala se vím, co se nìjak týká naeho úasného spisovatele, nechce, správnì øeèeno,
získávat áky tomuto mui, výjimeènému
s tolika hledisek, tj. nechce získávat pøímé
pokraèovatele v jeho díle, obìnice, nadané stejným árem, obdaøené stejnou silou.
Ne, to je pøíli snadno pochopitelné.

Ale nevidíme, e u v seskupení pøátel a obdivovatelù Léona Bloy kolem
této revue ije a vzrùstá to, co zde podle
Maritaina nazývám duchovní rodinou
Léona Bloy? (Podè. J.R.)
Jako rytíø Boha Otce a Matky Boí v
své vroucí modlitbì, k ní se mu dostalo
tak významného nadání, pøíli èasto volával: Otèe ná, pøijï království Tvé! pøíli
èasto to volával, aby tato mocná prosba
nezasila sémì, které stále klíèí!
Defunctus adhuc loquitur! Domluviv,
jak bylo jeho úkolem, jako tìlesnì ivý,
mluví jetì stále, a hlasitìji ne kdy jindy,
protoe jetì stále, a dnes více ne kdy
jindy, je tøeba mluvit.
Doby, je proíváme, nechtìjí nic slyet! Pøedevím kdo ví, zda-li bylo mluveno
dost hlasitì...
A pak, co na tom! Svìtci nezmlkli nikdy!
A kadý uvìdomìlý køesan, kadý úpøimný ák Nejsvìtìjího je svìtec. Léon Bloy
byl v svém hrobì uzavøen jenom zdánlivì.
Nejen e je jetì stále mezi námi, ale jeho
velikost kadoroènì vzrùstá. Jeho poslání
se teprve zaèíná.
(JR)

Doèítal som posledný zväzok denníka Léona Bloya. Nik nevie tak vylieèi zo zúfalej skleslosti ako tento
doteraz posledný prorok. Nesmieme sa podceòova, veï nie sme svoji, sme Boie tvory. A ako také sa
musíme i samy ceni a ucti. Nae
poníenia a nae utrpenie nie sú
meradlami trúfalosti a zvrhlosti sveta, ale skôr nebeského záujmu o nás.
Adoptované diea Matky z La
Salette, zúrivý vetec apokalyptických hrôz náho veku, ne¾útostný
hanobite¾ a bièovate¾ malých a podpriemerných kòazov a hierarchov,
Léon Bloy, je jedným z najhlbích a
najrevoluènejích duchov. Tento obrák dobrovo¾nou vo¾bou, tento sluha utrpenia z presvedèenia bol oprávnený h¾ada a reza vredy spoloènosti i Cirkvi. Mal právo hanobi
pinavcov, lebo bol èistý, boháèov a
zbohatlíkov, lebo bol chudobný, farizejov, lebo bol svätý a denne sa posväcoval. Vetky literárne a pseudovedecké splaky, vetky mravné umpy mu zoierali jasné a kritá¾ové
srdce. Jeho blesky sú ohromným
zármutkom jeho due.
Apokalyptický rytier Panny a
Matky, ktorá na hore plaèe, dal nám
nazrie svojimi mocnými vidinami
do mora príer budúcnosti. Predpovedal katastrofy, ktoré sa u splnili,
ktoré sa plnia a ktoré sa ete splnia.
(Pavol Strauss: Tesná brána.
6. 5. 1950.)
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Za moderného lekára
Pri príprave tohto lekárskeho èísla Listov PS som si spomenul na dávny èlánok uverejnený v Spravodajcovi Univerzity P. J. afárika 1987, è. 9-10: Za
moderného lekára.  Keï som si èlánok
znova preèítal, zaiadalo sa mi vybra
ho z toho zapadnutia prachom
v okrajovom plátku a umoni mu vstúpi do dialógu, ktorý je dnes mono ete
viac aktuálny ako pred 20 rokmi (malé
jubileum!). Tým viac, e hlavný zástoj
majú v òom  vtedy ako dnes  veène
platné slová (Mária Medvecká) Pavla
Straussa.  J.R.
Nie tak dávno otriasol vedomím sovietskych obèanov prípad troch mládencov,
z ktorých dvaja boli 20-roèní medici. Keï
raz neskoro veèer li podnapití popri vysokom múre vivária lekárskej fakulty, kde
medici tudovali, poèuli brechot pokusných
psov, a pochytila ich chu, e ich trochu
popreháòajú. Zdrapili, èo im prilo pod ruky,
preskoèili plot a pustili sa bi pokusné psy,
priviazané pri búdkach. Èím viac ich bili,
tým viac stúpal oia¾ zúrivosti  a výsledok? Ráno nali oetrovatelia 24 psov dobitých na smr a 40 dokalièených.
V poslednom minuloroènom èísle Literaturnoj gazety sa A. Borin v èlánku Nuda
zamý¾a nad príèinami tohto zloèinu. Ukázalo sa, e je vôbec nie jednoduché pochopi motívy konania mládencov, u ktorých
sa nieèo podobné nedalo oèakáva (dobré
rodinné prostredie, v kolektíve ob¾úbení,
iniciatívni, agilní...). Psychológ postupným
rozborom vak zistil, e u oboch medikov
bol ¾ahostajný vzah k svojej budúcej profesii, e im medicína bola cudzia. Chýbal
im teda hlavný stimul gymnastiky due,
ktorý pomáha rozvíja ¾udskú osobnos:
silný, celého èloveka pohlcujúci záujem.
Bez tejto hlbokej vánivej zaujatosti zostá-
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vajú vedomosti prázdnym, màtvym majetkom a nevplývajú na ¾udské konanie. Bez
toho èlovek èas od èasu prepadá nude, a z
nudy môe èasto kona nepredvídane.
A Borin svoj rozbor nakoniec uzatvára
slovami: Budúcim lekárom naskrze, priam
katastrofálne chýbalo elementárne lekárske myslenie. Ich rodièia, uèitelia, priatelia
si dodatoène kladú muèivé otázky: Ako sa
to mohlo sta? Veï to boli dobrí, neskazení
chlapci. Áno, dobrí a neskazení. Ale bez
spo¾ahlivého vnútorného stròa. S prázdnotou v dui. Poduje vietor  a zanesie
ich kamko¾vek.
Pri èítaní tohto èlánku som si spomenul
na knihu MUDr. Pavla Straussa Zákruty
bez ciest (Smena, Bratislava, 1971), ktorá
bola pre mòa pred nieko¾kými rokmi ve¾kým objavom - knioèku, bez hlbokého
túdia a pochopenia ktorej by nemali konèi
koly adepti medicíny, lebo je venovaná
práve etike lekárskeho povolania, onomu
lekárskemu mysleniu, ako hovorí A. Borin.
Pripomeòme ete, e A. Borin i psychológ M. M. Koèenov (s ktorým sa v èlánku
rozpráva), vo vzácnom súzvuku s P. Straussom (a v rozpore s naou praxou, keï èasto h¾adáme motívy preèinu kdeko¾vek, len
nie v èloveku samotnom), niè neodpúajú
jedincovi, robia ho plne zodpovedným za
svoje ivotné postoje. Zabúdame, e èlovek sa formuje nielen v procese výchovy,
ale aj v procese sebavýchovy,  hovorí M.
Koèenov.  A bez sebavýchovy sa akáko¾vek aktívna výchova môe ukáza neuitoènou a neplodnou. Èlovek musí sám
seba vytvára tie. A sám za seba nies
zodpovednos...Vari ste nepoèuli, ako niekedy o niekom s opovrhnutím hovoria:
Venuje sa sebaspytovaniu? Samozrejme,
prehnaná reflexívnos, neúmerná sústredenos na svoju osobu skrývajú v sebe isté
nebezpeèenstvo. Ale veï bez sebaanalýzy
je sebavýchova èloveka nemoná. Tvorenie

seba samého, svojho charakteru... Èlovek
musí vedie, èím a kým vlastne je.
V opaènom prípade sotva mono hovori o
duchovnom, sociálnom a obèianskom rozvoji a dozrievaní èloveka. Vyhúknutý je
ako granatier, energia v òom len tak kypí 
a hotové diea. Preèo? Jednoducho preto,
e jeho vlastná dua je pred ním na sedem
zámkov zamknutá. e spí, hlivie v neèinnosti jeho dua...
Zhodou okolností v tom istom èase (bývajú také náhody!) mi priiel do rúk zborník
Problemy gumanitarnogo poznanija (Nauka, Novosibirsk, 1986), v ktorom sa rozoberajú problémy humanizácie modernej
vedy. Okrem iného sa tu kontatuje, e
lekárska veda v súèasnej dobe preíva doslova krízu tradièného prístupu k pacientovi
ako k objektu skúmania a pôsobenia; do
popredia sa dostáva úloha optimalizova
ivot pacienta, urobi ho obsanejím, plnohodnotnejím (prida nie nato¾ko roky
k ivotu, ako skôr ivot k rokom (s. 210).
Spomínanú krízu súèasnej medicíny a
jediné (!) východisko z nej ve¾mi dobre
ukazuje príspevok S. G. Kordonského, ktorý rozoberá práce po¾ského psychiatra A.
Kompiñského. A. Kompiñski poaduje toti
revoluèný prerod v psychiatrii smerom k jej
humanizácii. Pacient nemôe by objektom
odosobneného pozorovania a pôsobenia, lieèebnej procedúry. Naopak: psychiater sa
musí s pacientom zi, by úèastným na
jeho ivote; snai sa ho pochopi a by
sám pochopený chorým. V takom prípade
lekár u neskúma pacienta, s ktorým sa
stotonil, ale celú pozornos sústreïuje
na pozorovanie, skúmanie seba samého.
Ukazuje sa teda, e problémy a idey,
ktoré obsahuje knioèka slovenského chirurga spred pätnástich rokov  Zákruty
bez ciest  znejú v modernej medicíne ako
ve¾mi aktuálne a naliehavé. Nebude preto
od veci, keï si ako ukáku odcitujeme
skrátenú závereènú kapitolu kniky 

Na okraj kartoték
Kadý lekár nemôe a nemusí by docentom alebo doktorom vied: i najmenie a najskromnejie pracovisko poskytuje monos, aby
sa uplatnila ¾udská ve¾kos.
Nikdy nejde len o ve¾kos objektu, ktorému sa èlovek priblíi; ale o håbku poh¾adu, ktorým ho chce preniknú.
Storoèie objavov: letectvo, i kozmické, televízia, polovodièe, atómová energia, laser, problém stresu, výboje chémie i chirurgie.
Ve¾kos objavov nespoèíva v tom, e sa nieèo nového nalo; ale v tom, e sa nieèo, èo u v prírode bolo, novým poh¾adom urobilo
vidite¾ným.
I prístup k èloveku a k chorobe môe by vdy objavným.
Nae zdravie je vari ozaj len problém prispôsobovania sa náho organizmu poiadavkám okolia, infekènosti, stresov alebo fyzickej a
psychickej zhubnosti.
Zdravie  schopnos prispôsobi sa; - choroba  neschopnos prispôsobi sa.
Normálnos  nereagova abnormálne na abnormálne popudy; abnormálnos  nereagova normálne na normálne popudy.
Kadé jednotlivé tkanivo má svoj vlastný rozum, vlastný vek a vlstnú ivotnos. Ináè by problém regenerácie nebol myslite¾ný. Závisí
od úkazu, e tvorba jedného hormónu sa napríklad riadi sama tým, e povzbudzuje tvorbu protilátky, ktorá svoju tvorbu povzbudzuje
brzdením tvorby svojej brzdy.

Listy PS 4

 Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa

Dnes je to jasnejie u hormónov, zajtra to vari zbadáme u tkanív.
Len by vdy otvoreným pre dobrodrustvo ducha, ktoré je v novom poznaní,
nových vzahov a vplyvov.
Subjektivizácia vedy je vnáanie ¾udskej nadutosti do nej. Objektivizácia je vedecká
skromnos, napriek tomu, e subjekt ostáva subjektom i objektom poznávania.
Obyèajní ¾udia, ale aj lekári  najmä mladí chirurgovia  si myslia, e chirurgia
znamená len operova. Sú vak na scestí. Poènúc diagnostikou, ktorej základom sú
profúzne znalosti patofyziologické a susedných odborov, predoperaèná príprava a
pooperaèný reim sú len rámcom, do ktorého patrí kus itej psychológie.
Rovnako ako manelstvo nie je len sexualitou, ani chirurgia nie je len operovaním.
A tak je to vo vetkých odboroch.
Psychiatri a psychoanalytici pokladajú svet za blázinec, v ktorom sú vetci okrem nich
samotných psychiatrické prípady.
Kam by doiel svet, keby ho i chirurgovia posudzovali zo svojho odborného h¾adiska a
chceli by ho aj patriène lieèi!
No èasto je nô presvedèivejí ne vetka reè. Ale slovo je dakedy ostrejie ako nô. A
vie lieèi, pomôc, oivi.
Profesor teoretickej matematiky na berlínskej univerzite V. Dubislaw tvrdil, e existuje
aj impresionistická matematika.
I v medicíne a chirurgii by sa mohlo uplatni stanovisko a vývoj ako v umení,
v maliarstve. Naím tvárnym prostriedkom je tkanivo.
ijeme a oivujeme ho, pozorujeme, naèúvame mu, formujeme ho. Jeho prejavy, jeho
schopnos obrany a pecifických reakcií.
A tak zhàòam impresívnym spôsobom:
Boles je hlas svedomia tkaniva. Únava je vari ve¾ká múdros tkanív. Rados je
harmónia duevných a telesných radostí. astie je psychické zdravie.
A tak zdravie je vlastne radosou a astím naich tkanív.
Sú choroby, ktoré sú ivotu viac na osoh ako zdravie. Boles, úraz a choroba priblíia
lekára pacientovi viac ako najdôkladnejie túdium. Lene pacienti poväèine reagujú
falone. (...)
Pre lekára je to vak ve¾ká kola poznania. Vidí a preíva psychologickú problematiku
operácie a lieèby. Preíva osudy pacientov, ich psychologické úzadie, ktoré ináè len
vytuí, a premieòa ich v nový spôsob prístupu vo formovaní prípravy, zákroku, priebehu
hojenia a obnovy ivota. Stáva sa predovetkým nároènejím k sebe a chápavejím voèi
rozlièným formám a stupòom reaktivity.
Od prvého vpichu pri anestéze, od prvého slova pochopenia, upokojenia a útechy a po
stále vnútorné sledovanie, záujem a spolupreívanie víazstva regenerácie.
Choroba ako uèite¾ je zatia¾ vo výuèbe medicíny nedocenený a neuznávaný faktor.
Medicína ete nie je dos zladená so ivotom.
Lekár a èlovek ete nie sú dos skåbení v jednej osobe. Jeden si nevie rady s èinnosou
a výsledkom èinnosti toho druhého. Preto tak diverguje exitus s rodinnou tragédiou, ktorú
vyvolá a pred ktorou je lekár èasto taký bezbranný.
Lekára by nemali podrobi len vedomostným skúkam, ale skúke lásky k èloveku,
skúke trpezlivosti, nezitnosti a obetavosti.
I výborní iaci a rigorozanti v ivote prepadajú z týchto disciplín.
Dobro vedie k ivotu a zlo k smrti.
ivot je teda dobro a zlo  smr.
Èi nie je teda lekár - i keï o tom nehovorí  u svojím ivotným zameraním hlásate¾om
a producentom dobra?
Pravý lekár ide svojou cestou a nedá sa odradi ani ¾udskými atakmi a
nespravodlivosami.
Len dozrievajúcich lekárov mono urazi. A len na celkom nezrelých a celkom zrelých
nemusí bra oh¾ad ani pacient, ani príbuzný, ani spoloènos. Len ten sa urazí, kto sa chce
urazi. (...)
Kadý ivot je itý pokus a len kto ho chápe ako kozmické, fyzické i duevné
dobrodrustvo, môe sa sta schopným obsiahnu ho. V sebe  ako mikronekoneèno.
(...)
Pre lekára jestvuje svet vedy a trpiaci èlovek. Vedie, aby sme mohli pomôc. A koniec!
(...)
Vnútro lekára bolo a zostáva zmietané medzi exaktnou vedeckosou a intuitívnym
prístupom ku chorému. Nie vdy je pre pacienta astím, keï prevláda strojovos,
matematickos a biologizmus. To pacienta degraduje na objekt. Nie vdy je preòho
astím, keï sa chápe len zo stránky emocionálnej. To pacienta degraduje na psychický
seizmograf.
Prvý postoj degraduje vedu na cifernú klietku. Druhý si zahráva na formu
psychologizmu.
Èlovek túi ma v lekárovi syntézu spo¾ahlivej a iarivej osobnosti. By lekárom,
skutoèným lekárom, to je i vec talentu.
Trpezlivos je forma talentu, práca jeho týl, invencia jeho ráz a neznáma náhoda jeho
predmet.
Medicína je vec lásky. A jej cie¾ je  èlovek.
A èo ¾úbime, to si alebo zotroèíme, alebo sa staneme jeho otrokom.
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Cestou k prameòu

Keï som v roku 2001 uverejnil v Ruomberskom hlase
èlánoèek  Po stopách lásky,
netuil som, e sa vydávam
skutoène na pú k prameòom
lásky. Vtedy som oèakával,
e sa mi ozve aspoò jedna
ruomberská dua, ïalí svedok o rodine Munkovcov.
Veï ili a pracovali v tomto
meste. Stýkali sa s mnohými ¾uïmi, dotýkali sa
osudov obèanov Ruomberka. Frantiek Munk
v pohnutých rokoch 19391944 robil riadite¾a papierne Sólo, chlapci Tomá a Juraj navtevovali
v Ruomberku gymnázium. Tomá vstúpil do noviciátu u Jezuitov - nie je moné, aby sa nenaiel u
nikto, kto ich osobne poznal! Kde sú svedkovia?
Vytratili sa do neznáma?
Zamý¾al som sa nad ivotom MUDr. Pavla
Straussa, nad jeho dielom, ktoré nám v písomnostiach
zanechal, kládol som si otázku  èo ovplyvnilo jeho
ivot, e konvertoval, e sa stal kresanom s hlbokou
vierou? Ktorí ¾udia vstúpili do jeho osudu? Èo nakoniec po dlhom blúdení èi h¾adaní sformovalo jeho
skalopevnú vieru? Po rokoch, iste nie náhodou, sa
mi dostali do ruky vzácne dokumenty, dá sa poveda
poklady, ktoré s ve¾kou pietou a úctou beriem do
ruky, a prekladajúc riadky z nemèiny objavujem nové
a nové dôkazy o úasnej kresanskej láske. Je to
korepondencia medzi Pavlom Straussom, mladým
lekárom palúèanskej nemocnice v Liptovskom Mikulái a rodinou Munkovcov. Zachránila sa len
èas, dá sa poveda zázrakom. Staèilo len ve¾mi
málo, a stratil by sa navdy tento vzácny dokument
ivej viery. Je to ve¾avravné svedectvo, ktoré staèí
na to, aby sme si utvorili pravdivý obraz o vnútornom
ivote Munkovcov  viery itej. Podarilo sa zachráni písomné dokumenty od vetkých tyroch èlenov
rodiny. Ich viera bola úasná. Listy si vymieòali
takmer denne. Kto tieto listy nosil? Mnohé neboli
posielané potou.
V ïalom èísle èasopisu plánujem uverejni nieko¾ko preloených listov ako ilustráciu k u povedanému.
Dá sa poveda, e itá viera v rodine Munkovcov významným spôsobom ovplyvnila Pavlovo rozhodnutie sta sa kresanom. Mono, e ho ovplyvnili aj iní ¾udia, ale vplyv Munkovcov je nesporný.
Pátral som hlbie. Odkia¾ dostali takúto hlbokú vieru
Munkovci? To nebola len viera tzv. plienkových
kresanov, ktorí ju dostali do vienka s materským
mliekom. Pravidelné chodenie v nede¾u a v prikázané sviatky do kostola, obèasné preehnávanie sa
pri nede¾nom stole, pokrstenie detí, prvé sväté prijímanie a birmovka s darmi a slávnostným obedom
(veï èo by povedali susedia a starí rodièia), mono
cirkevný sobá, a zase to isté s vlastnými demi dookola, cirkevný pohreb a koniec.
Ich viera otvárala kadý nový deò, posilòovaná
dennými modlitbami, osvieovaná cirkevnými sviatkami, sprevádzaná spomienkami na svätých, naèrením si priliehavých mylienok, ktoré nám svätí
v písomnej pozostalosti zanechali. Ich ivot bol dennou konfrontáciu s vierou, akoby Duch svätý vlial
zvlátnu milos do tejto rodiny. Kaduèký deò.
Úasné!
Kto to zasiahol do ivota Munkovcov? Nemám
iný dôkaz, ako Tilda. Matilda Domaracká, Spiská
Nemka, pomocnica, vychovávate¾ka, spoloèníèka
Munkovie rodiny. Áno, bola to Matilda Domaracká,
svätá dua, ktorá dokázala svojím ivotom, kadodennou ivou vierou pretvori s Boou pomocou
due Munkovcov, ale i ovplyvni, pretavi a zapáli
pre vec viery duu Pavla Straussa. Táto skrytá nenápadná dua bola tým úasným prameòom, po ktorom
som pátral. Èaká ma ete hodne práce, neviem, èi sa
mi to podarí, lebo po Tilde som doposia¾ nenaiel
ve¾a písomných dokladov, a svedkovia u pomreli.
Bol by som rád, keby som sa mýlil a ozval sa mi
niekto, kto Tildu Domarackú osobne poznal.
Dr. Martin Janèuka
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Trikrát z Koíc
21. mája 1992 Vedecká rada Univerzity
Pavla Jozefa afárika v Koiciach udelila
MUDr. Pavlovi Straussovi èestný doktorát
filozofických vied.
V Koiciach sa Pavol Strauss
udomácnil hneï po druhej svetovej vojne,
keï sa podie¾al na zrode vydavate¾stva
a èasopisu Verbum (jeho 60. výroèiu
zaloenia sa budeme venova v nasledujúcom èísle), a hlavne, keï sa na stránkach
tohto èasopisu v rokoch 1947-48 objavili
jeho priebojné eseje (Exeamus igitur, O
pravých a zdanlivých pyramídach,
vajèiarska kultúrna situácia, Causerie o
Werfelovi, Raz bude vetko, Eucharistia
oèami konvertitu, Z marginálií roku Pána
1947). Jeho spolupráca s vydavate¾stvom
Verbum bola korunovaná vydaním
kaleidoskopu z cesty po vajèiarsku
Vetko je rovnako blízke a ïaleké.
Po novembri 1989 záujem o Pavla
Straussa zaèal v Koiciach oivova v súvise
s obnoveným vydávaním èasopisu Verbum
(zakázaného roku 1948), ktorého prvé èíslo
vylo v apríli 1992. Na Univerzite P. J.
afárika pôsobili viacerí spolupracovníci
obnoveného Verbumu, a vïaka nim zaèal
záujem o dielo Pavla Straussa presakova
aj na pôdu UPJ.
Prvou straussovskou lastovièkou na
pôde UPJ, ktorá tomu vetkému predchádzala, bol príspevok Za moderného
lekára z roku 1987, ktorý sme tu pre
zaujímavos znova uverejnili. Iniciatíva
straussovských zanietencov vyústila potom
do spomínaného udelenia èestného
doktorátu.
Po promócii zavítal Pavol Strauss aj na
Lekársku fakultu UPJ, kde sa stretol so
zamestnancami a tudentami LF. e jeho
návteva bola semenom, ktoré padlo na
úrodnú pôdu, o tom svedèí promoèný prejav
vtedajieho dekana Lekárskej fakulty UPJ
doc. MUDr. Frantika Longauera, CSc.,
ktorý odznel na promóciách v rokoch 19941996. Myslím, e sa sotva nájde na
Slovensku ete nejaká lekárska fakulta, kde
by sa absolventi túdia medicíny vyprevádzali do ivota Straussovou Modlitbou
za lekárov, ako sa to stalo v tomto prípade.
Radi preto tento prejav (i ako príklad hodný
nasledovania) uverejòujeme.
Do tretice je tu príspevok ¼ubice
Fedákovej z Ústavu pre bakalárske a
magisterské túdiá Lekárskej fakulty UPJ,
ktorý svedèí o tom, e záujem o Straussov
odkaz si zachováva na Lekárskej fakulte
UPJ kontinuitu aj naïalej.

Promoèný prejav

Milé absolventky, milí absolventi  kolegyne, kolegovia!
Len nedávno ste u nás preívali prvý
stres prijímacích skúok a potom slávnostnú chví¾u prijímania do akademického stavu vysokokolského tudenta  poslucháèa
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
afárika v Koiciach  a u je tu ïalí
medzník. Dneným dòom ste skonèili významnú èas váho ivotného obdobia. Toto
obdobie muselo by spojené s ve¾mi nároèným a namáhavým túdiom, aby ste splnili
vysoké poiadavky na absolventa medicíny. Verte mi vak, e na naej fakulte ste
preili aj jedny z najkrajích rokov svojej
mladosti, na ktoré nemono zabudnú, a
ktoré významne ovplyvnia vá budúci ivot. Dnes ste dosiahli svoj vytúený ivotný cie¾, máte teda plné právo vychutna
pocit radosti z dobre vykonanej práce, ktorý spoloène s vami preívajú vai rodièia a
vai najblií, ktorí vás po vetkých stránkach celý èas podporovali a iste v nejednej
akej chvíli povzbudili. Pozrite sa, ako im
z tvárí iari neopísate¾né astie, ale aj rodièovská hrdos a v oèiach sú slzy radosti,
veï ste im dali jeden z najkrajích darov a
splnili ste im jeden z ve¾kých ivotných
snov. Obete vaich najdrahích nech vo vás
rezonujú po celý ïalí ivot. Dnes máme
ve¾kú rados aj my, vai uèitelia, pretoe
nae poslanie sa opä raz naplnilo.
Roky váho túdia na naej fakulte boli
poznaèené dramatickými politickými, ekonomickými, spoloèenskými a sociálnymi
premenami. Fakulta sa prispôsobila novým
poiadavkám celým radom nových aktivít,
akými je výuèba medicíny v angliètine, zavedenie tudijného odboru oetrovate¾stvo,
výuèba rodinného lekárstva, lekárskej etiky, alebo informatiky, audiovizuálne postgraduálne vzdelávanie EUROTRANSMED
atï.
Do lekárskej praxe vstupujete v èase,
keï je zdravotníctvo v organizaènom aj finanènom kolapse, keï sa zdravotné poisovne iba rozbiehajú, keï uzákonená Slovenská lekárska komora má príli malú právomoc, keï chýba celý rad nevyhnutných

zdravotníckych zákonov, keï sa nedostatoène prune rozbieha privatizácia, ale predsa len nastupuje konkurenèné prostredie,
keï chorobnos, invalidita, zdravotný stav
detí a úmrtnos u nás má voèi ostatným
vyspelým európskym tátom nepriaznivý
trend, keï nie je moné realizova existujúce celonárodné programy ochrany zdravia,
keï sa oprávnene volá po morálnej obrode.
Èakajú vás preto ne¾ahké úlohy, ne¾ahká
práca, ne¾ahký ivot, ale musíte sa s tým
statoène vyrovna.
Ako lekári budete vlastne verejnými èinite¾mi, ktorí majú ve¾ký vplyv
na svoje spoloèenské prostredie. Dovo¾te mi, prosím, citova slová nedávno
zosnulého slovenského lekára  chirurga a jedineèného filozofa Pavla Straussa, èestného doktora naej Univerzity. 
Pavol Strauss píe, e lekár je ústrednou postavou v ivote, je vzácnou zátitou vetkých, nik sa tak nepribliuje
k podstate bytia ako on. elá si lekárov
vzdelaných, jemných, ktorí si uctia
v kadej slabosti trpký osud ¾udskej prirodzenosti, ktorí by nehazardovali s dôstojnosou èloveka, elá si lekárov trpezlivých, ktorí by prejav bolesti nebagatelizovali, lekárov súcitných, ktorých
sa úprimne dotkne osud trpiacich a tento cit neudusia v sebe hmotnými záujmami, lekárov èistých v reèiach,
v skutkoch i v ivote, lekárov dokonalých, aby pomohli v ¾uïoch utvára
predpoklady na ozdravený, radostný
svet. A ja verím, e aj vy si pri kadodennej práci dokáete zachova vysokú
mravnú a duchovnú vyspelos, ¾udskos,
svedomitos, statoènos, oh¾aduplnos,
obetavos a vysokú kultúrnos.
Môem vás uisti, e ve¾ká pracovná
nároènos a zodpovednos vo vaom povolaní bude nakoniec vyváená pocitom
ivotnej naplnenosti vyvierajúcim z kadého
prinavráteného zdravia, odstránenia bolesti
alebo zachráneného ivota. Prajem vám,
aby ste mohli i a pracova pre spokojný a
radostný ivot nás vetkých. Len tak môete dosiahnu svoje osobné astie. V dobrom
si zachovajte v pamäti nau Alma mater 
Univerzitu Pavla Jozefa afárika v Koiciach
a jej Lekársku fakultu, ktorá vás teraz posiela do ivota a dala vám vzdelanie, ktoré
vám nik nemôe vzia.
Ve¾mi nás poteí, ak ostanete s nami
v kontakte alebo kedy-tedy navtívite, a keï
z tých návtev budete ma rados aj vy.
Pracujte tak, aby ste pozdvihli nae zdravotníctvo na èo najvyiu úroveò a v koneènom dôsledku tak prispeli k rozkvetu náho
krásneho Slovenska. A celkom nakoniec
prajem kadému z vás z úprimného srdca
aj ve¾kú kvapku astia.
doc. MUDr. Frantiek Longauer, CSc.
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ANTROPOLOGICKÁ PARADIGMA
PAVOL STRAUSS (1912-1994)

FILOZOFICKO  ETICKÝ
ODKAZ
¼ubica Fedáková, Dagmar Fillová

Vlastnú existenciu v jej pôvode umoòuje reflektova filozofické
myslenie. Filozofia vo svojom priate¾stve s múdrosou a s Pavlom
Straussom nemá väèiu ani meniu ambíciu, ako vytvára pojmy. Èo
nie je pomenované, ako keby nejestvovalo. Nie tak èlovek, ale kadý
predmet a kadé dianie býva opuncované. Vlastne a keï má atribút,
stáva sa vetko evidentným a na svoju bytos ohranièeným. Dosta
sa pod pojmový klobúèik je urèením vetkého (Strauss 1992, s. 23).
Vymedzenie pojmu je vymedzením podstaty skúmaného predmetu, a
sama podstata je chápaná ako jednota v mnohostí jeho prejavov, ako
stálos, ako totonos v meniacej sa rozmanitosti. Zdrojom skutoèných nedorozumení nebývajú vdy slová, skôr to nevyslovené, zamlèané. A èo vetko povaujeme za samozrejmé, sa obyèajne dozvieme a
v nedorozumeniach v stretnutí so samozrejmosami iného. Vyprázdòovanie pojmov spôsobilo, e sa èasto vysvet¾ujú svojsky
v kontexte doby, respektíve danej situácie. Jazyk je v realite zahmlievaný a platí to predovetkým pre pojmy.
V slovách Pavla Straussa nie je niè magické, azda iba to, e vychádzajú z jeho vnútorných mylienok a pocitov, a tým hlavným povolaním kadého z nás je: by èlovekom (Strauss 1993, s.80).
¼udský ivot je zvlátnym procesom a kadý èlovek ho napåòa
svojím autentickým a neopakovate¾ným zmyslom. H¾adá úspenejie
èi menej úspene podobu toho, èo Aristoteles nazval dobrým ivotom.
V kadom stánku sa nám ponúkajú sofistické návody ako sa sta
úspeným, slávnym a dokonalým. Neustála honba za nieèím sa
vymieòa za skutoèné hodnoty, a tak naím jazykom sa stávajú èasto iba
vhodné alebo menej vhodné nauèené frázy. Prieèime sa skutoènosti
v slovách, bojíme sa rizika uloi si ciele skutoèné, vlastné, pretoe
nevieme, èi sú to nae ciele a èi sú to dobré ciele. Pod¾a Pavla Straussa
(1993, s.69) èlovek èlovekom zaèína by, keï má cie¾... Lebo zvieraom
by nemôe.... Èím u len je tá sláva? Vari len spoloèenským odvarom
veènosti. Úspech sa mi videl najvzdialenejím bodom od mylienky po
smr. Kadý èlovek by mal rozmý¾a o smrti... ije s òou a ona rastie
v òom  ako hovorí Rilke. Tak dozrievajú pre seba a vrastajú do seba.
Potom ho neprekvapí, lebo sa v òom rozvíjala. A preto nie je preruením, ale dovàením a splnením. (Strauss 1993, s.75).
Pavol Strauss predstavuje významnú myslite¾skú osobnos a jeho
odkaz sa vzahuje k pomenovaniu a reflektovaniu hlbích kultúrnych
predpokladov a kontextov lekárskeho povolania. Jeho mylienkový
odkaz je inpirujúcim a humanizujúcim stimulom profesionálnej a ¾udskej sebareflexie tudentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
afárika v Koiciach. Sebavýchova, sebapretváranie a sebazdokona¾ovanie sú protilátky na strach, ktorými reaguje vnútro èloveka a
premáha ho. Je to sila, ktorá láskou, slunosou chce premôc brutalitu
odpúaním, drzos slunosou, úk¾abok úsmevom... Èistota sa osvedèí v pine (Strauss 1993, s.82, 85) .
Svet umenia, bezpeèný, kultivovaný, umelecky stvárnený priestor
uèebne - ponúka tisíce ciest ku kráse, vzneenosti, k pravde a ideálom.
Ukazuje ich jedineèné uchopenie a podranie. Cez umenie môeme
skúsenostne uchopi zmysel regulatívnosti pojmu, ale aj klamné a
chybné slepé ulièky v jeho napåòaní. Pohyb filozofie v priestore umenia a prostredníctvom umenia získava tak neopakovate¾nú skúsenos
akoby z bezhranièného priestoru.
Reflexia fenoménov v teoretickej reflexii filozofických a etických
dimenzií povolania cez prizmu esejistu, chirurga, a reflexia vlastných
pocitov a premý¾ania sú stálym riedlom bohatých mylienok tudentov medicíny. Podobne ako Paracelsus kladie dôraz na to, aby si
lekár uvedomil, e je pomocníkom chorého a jeho poslanie je ve¾ké a
vzneené, aj Pavol Strauss si elá lekárov vzdelaných, jemných, ktorí si
uctia v kadej slabosti trpký osud ¾udskej prirodzenosti a ktorí by
nehazardovali s dôstojnosou èloveka. elá si lekárov èistých v reèiach,
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v skutkoch i v ivote, lekárov trpezlivých, ktorí by nebagatelizovali
prejav bolesti, lekárov súcitných, ktorých sa úprimne dotkne osud
trpiacich a tento cit v sebe neudusia hmotnými záujmami. Èlovek túi
ma v lekárovi syntézu spo¾ahlivej a iarivej osobnosti. By lekárom,
skutoèným lekárom, to je i vec talentu. Trpezlivos je forma talentu,
práca jeho týl, invencia jeho ráz a neznáma náhoda jeho predmet.
Medicína je vec lásky a jej cie¾ je  èlovek. A èo ¾úbime, to si alebo
zotroèíme, alebo sa staneme jeho otrokom (Strauss 1993, s.103).
Nie je iba otázkou profesionality ako sa zachova, je to predovetkým
otázka ivotnej filozofie a viery. Slovami Paula Straussa (1993, s.102,)
kadý mysliaci lekár si buduje svojskú ivotnú filozofiu. ivot ho k nej
núti. Veï sa stále stretá s jeho podstatou. Lekár by mal svoje lekárstvo nosi v sebe ako stigmu, a nie ako profesionálnu výmennú hodnotu. ...Ale hlavným poslaním lekára je kona dobro (Strauss 1993,
s.19, 62). Lekára by nemali podrobi len vedomostným skúkam, ale
skúke lásky k èloveku, skúke trpezlivosti, nezitnosti a obetavosti
(Strauss 1993, s. 98).
Pre nás je dôleité vidie filozofiu, ktorá sa rodí vo svete èloveka
v utrpení, existenciálnej tiesni, v hraniènej situácii. Nutnos otázky
bytia vyrastá zo skúsenosti nièoho, avak aj  za mystériom nièoty sú
nedefinované a nedefinovate¾né svety (Strauss 1996, s.112).
Vynára sa celkom jasne nevyhnutnos takého poh¾adu, ktorý by osvet¾oval a obhajoval repekt k ¾udskému ivotu, a ktorý by jednoznaène
priznal kadému i vo vetkej nemohúcnosti, krehkosti a biede choroby
nièím nenaruenú ¾udskú dôstojnos. H¾adanie príèin a východísk
z utrpenia, bolesti a umierania, ako aj h¾adanie významu a zmyslu, ktoré
urèujú postoje k nim, patria k základným existenciálnym problémom
èloveka. Neustále susedstvo bolesti a smrti senzibilizuje vnútro lekára. Krása sa z druhého konca blíi k podstate bytia (Strauss 1993,
s.12).
Strauss je presvedèený, e ...boles dá sa opísa, dá sa pochopi,
precíti, ale nedá sa do nej preniknú. Boles je jedna zo záhad ¾udského bytia. Nevidite¾né, nedotknute¾né, astromentálna vibrácia. A je
totálna náplò ivota. Vykroèí z neznámej oblasti a nájde si objekt. Odvráti vedomie na svoju stranu. I najstarostlivejie preskúmanie buneèných i meních elementov nenarazí vdy na kauzálny súvis a na prapodstatu tej vyvolenosti, kde a kedy nasadá... Boles je itá legenda,
boská paradigma. Kým mení èloveka v obe, mení aj letokruhy moností jeho rastu (Strauss 1992, s.18).
Skutoènos, e cez boles, slovami Plaienkovej (2004, s.135) dovidíme akosi ïalej - neznamená, e nás nevyhnutne robí lepími
alebo horími, lebo boles sama o sebe nie je ani etická, ani neetická, ale s urèitosou nás robí inými. Utrpenie samo o sebe nerobí
èloveka lepím, mravnejím, ale je jednou z mnohých moností a to
takou, ktorá viac ako iné prispieva k osobnostným premenám. A opä
slová Pavla Straussa (1993, s.92), ktorý odkrýva dimenziu bolesti ako
imanentnej danosti, èo nemôe èloveka vyradi ani zo seba samého, ani
z toku spoloèného naívania ¾udí. i znamená v urèitej forme vdy
trpie. Utrpenie patrí k ivotu ako noc ku dòu. A niektorý ivot dostane
tvorivý akcent a pri dotyku s bolesou, chorobou, so smrou. Niekto
sa a vtedy stane evidentným, keï trpí, ba keï zomrie.
Aj tudenti medicíny majú príleitos dennodennej konfrontácie
samých so sebou, so svetom a s utrpením èloveka. Je ve¾mi dôleité
vedie vyui tento potenciál vo svoj prospech, pre svoj osobný rast,
pre potvrdenie vlastných hodnôt , pocitov, pre získanie nových poh¾adov na boles a utrpenie. Lebo pod¾a slov Pavla. Straussa h¾ada
v utrpení zmysel  a to je ¾udské. Len tak môeme pomôc ju premôc (Strauss 1993, s.90). Pretoe ...svet nie je moné prirovna
k zväzku umelo naskladaných prvkov, ale k organickej sústave, preniknutej mohutným pohybom rastu, ktorý je tejto sústave vlastný....
Nie, nie sme uvitá kytica, sme listy a kvety ve¾kého stromu, kde sa
vetko objavuje vo svoj èas a na svojom mieste, ako rastie a ako to
vyaduje celok. ...v kytici pôsobia nedokonalé, trpiace kvety neèakane a podivne, lebo boli natrhané kadý zvlá a umelo zostavené
v celok. Naproti tomu na strome, ktorý musel zápasi s vnútornými
prekákami svojho vývoja a vonkajími nehodami neèasu a búrok, sú
polámané konáre, potrhané listy a vyschnuté, neduivé, zvädnuté kvety celkom namieste, sú svedectvom viac èi menej akých podmienok, v ktorých rástol strom, ktorý je ich dôkazom (Teilhard de
Chardin, 1992, s.253).
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Vzah k bolesti si utvárame tým, e sme ju preili, píe P. Strauss
(1993, s. 90) a ïalej ozrejmuje, e nemôeme by ani len neutrálni, lebo
je v podstate ivota vintegrovaná. ivot èloveka je ako amorfný kamenný blok a boles je v òom ukrytá ako socha. Sila vôle, reaktivita a
spád chorobného diania ju vykreú... A lekár stojí pred bolesou ako
tvorivý kritik pred umeleckým dielom. Ide vlastne o formu stotonenia
s pacientom, s jeho ivotom, utrpením, cie¾mi a výh¾admi. Ide o nový
vzah k bolesti. Nikdy nikto bez bolesti nedovidí za tie najefemernejie a najvonkajkovejie prejavy individuálneho i kolektívneho vedomia. To nemá by apológiou bolesti, ale apológiou správnejieho poznania bolesti. Poznanie je tvorivé, len keï sa zakliesni pochopením do
iných. I poznanie chorého .... Keby sme vedeli vníma na èloveku len to
podstatné, prili by sme na to, e chvíle utrpenia a bolesti sú najväèie
a u ve¾kých sàdc a duchov najkrajie a najastnejie (Strauss 1993,
s.93).
Dnený èlovek k filozofovaniu neprichádza z púheho údivu, ale
z vnútorných akostí svojho ivota. Jeho situácia je etickým problémom, má problém so skutoènosou a vie, e má problém, vdy znova a
znova musí odliova zdanie od skutoènosti, ilúzie a preludy od reality.
Filozofia v priate¾stve s múdrosou a s Pavlom Straussom majú v tomto
procese nezastupite¾né miesto. Reklama, médiá, plagáty prezentujú
myslenie a duch doby ako jediné správne. A práve tu je príleitos
poskytnú priestor na vlastné mylienky. Bytím filozofa je odhodlanie
sta sa sebou samým, právo a potreba odliova sa a by iným ako tí
ostatní. Niet kópií, len pokraèovaní. Keï ide v ¾apajách iného, tie
niekde konèia a urobí nieko¾ko krokov samostatných. A tak má vetko význam (Strauss 1993 b, s. 23).

Filozofické h¾adanie, ve¾udská kultúrna potreba èloveka musí
pokraèova, aj napriek nepriaznivým podmienkam súèasnej doby, pretoe skôr èi neskôr ivot z nás vetkých urobí filozofov. Ve¾ké veci nie
sú tie, ktoré sa zdajú ve¾kými, ale ktoré po urèitej dobe nestratia svoj
formát (Strauss 1993 b, s.19).
U Demokritos kládol pred filozofiu trojjedinnú úlohu: nauèi ¾udí
správne myslie, správne hovori a správne kona. Naím prianím èi
ideálom je naplni tento nadèasový odkaz. V duchu so Straussovým
odkazom ide predovetkým o h¾adanie vlastných filozoficko-etických
stanovísk, prièom filozofova neznamená múdros milova alebo
trochu diskutova, ale vedomosti si privlastòova. Slovami F. Novosada (2004, s. 251) filozofiu pri ivote udriava, môe udra existenciálna potreba ma orientáciu v ivote a hodnotách. Filozofovanie
môe by náplòou dobre vyuitého vo¾ného èasu, kvalitného preívania, èi dobrého ivota.
G. Marcel povaoval hodnotu za isté vyarovanie bytia, ktorá sa
najlepie prejaví v odpovedi na výzvu bytia, kedy si èlovek uvedomí,
e nie viac ma, ale viac by je povinnosou èloveka.
Novosad, F.: Vysvet¾ovanie rukami. Bratislava: Iris 1994.
Strauss, P.: Zákruty bez ciest. VERBA 1993.
Strauss, P.: Nádhera neèakaného. Koice : UPJ Katedra jazykov
1992.
Strauss, P.: ivot je len jeden. Bratislava Nové mesto 1996.
Strauss, P.: Za mostom èasu. Koice Verbum 1993 b.
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