Cirkev od svojho poèiatku krstila dospelých i deti. Dozvedáme sa to
z dokumentov, ktoré sa nám zachovali od samého zaèiatku. Na zaèiatku
Cirkvi iste bolo krstených viac dospelých ako detí. Azda najpoèetnejia
udalos krstu bola hneï v deò prvých Turíc. Sv. Peter predniesol dlhú
reè, v ktorej dokazoval, e Jei Kristus je ten Mesiá, ktorého oèakávali
a e po umuèení vstal zmàtvych. Vtedy sa mnohí pýtali Petra a ostatných
apotolov: Èo máme robi, bratia? Peter im povedal: Robte pokánie
a nech sa dá kadý z vás pokrsti v mene Jeia Krista na odpustenie
hriechov a dostanete dar Ducha Svätého (Sk 2, 37-38). Nato sa ich asi
tritisíc dalo pokrsti. Tam je zaèiatok Cirkvi. Potom sa zaèalo evanjelium íri po celom
vtedy známom svete.
Od tej doby si mnohí ¾udia poloili otázku: Èo mám robi? H¾adali zmysel ivota
a nikde nenachádzali uspokojivú odpoveï. A keï sa stretli s Kristom, ten im ukázal jasnú
cestu pravdy o najhlbích dôvodoch bytia a samotného èloveka. Kristovu pravdu nemôeme
skúma iba rozumom ako je to pri experimentálnom poznávaní. Kristovu pravdu treba aj
vníma a na to je potrebné aj ochotné srdce. Len potom jej èlovek aj rozumie, aj sa za òu
oduevní.
Tak to bolo aj u Pavla Straussa. Z jeho spisov vidíme, e to bol èlovek intelektuál, ktorý
sa hlboko zamý¾al nad zmyslom svojho ivota. Kládol si otázku: Èo mám robi?
Uspokojivú odpoveï naiel u Krista. Nech sa dá kadý z vás pokrsti! Táto výzva sv.
Petra oslovila aj jeho. Vieme, e mu to prinieslo pokoj. Ako telo potrebuje pokrm, aby ilo,
tak aj duch èloveka potrebuje náplò. Tou je milos a pravda.
Mons. Frantiek Tondra
spiský biskup

Mária Bátorová: ...Straussova vo¾ba bola slobodná, zaitá a bola
výsledkom zápasu, v ktorom sa zmysel pre ideály (ís s duou medzi
hviezdami) mieal s premierou citu a empatie k èloveku, s túbou slúi
¾uïom ako lekár a ako èlovek (s k¾aèiacim srdcom), s intelektuálnym,
diskurzívnym vedomím èi presvedèením, e len takto sa dá naplno
a kvalitne i.
Aj keï pre Straussovu osobnos konverzia znamenala nájdenie Absolútna,
z ktorého následne èerpal vdy istotu, neznamenala jeho celkovú,
osobnostnú premenu, pretoe mnohé v òom bolo u predtým
s katolicizmom totoné: zmysel pre povinos a zároveò ¾ahkos a rados, s akou sa
povinnos vykonáva, obe, ktorá je radostná, pretoe sa koná pre druhých, a tým regeneruje
vnútornú silu, presvetlený, usmievavý svet, zmysel pre sviatok, ktorý nie je pompézny, ale je
vnútorne sviatoèný a výnimoèný, chu a schopnos ma nede¾u, cíti ivot a prostredie
ako nieèo pozitívne a sám sa na kontitúcii pozitívneho podie¾a... To vetko bolo
pozitívnym podloím pre praktické nasledovanie Krista.
(Monografia Paradoxy Pavla Straussa, s. 94-95.)
Keï to cezo mòa písalo...  V Straussovej novej knioèke, ktorú
predstavujeme v tomto èísle Listov PS (Sme mocnejí ne èas),
nájdeme takýto zápis:
(6. 11. 1989) Pretekárovi sa neraz prihodí, e znova obíde
úsek alebo krajinu, v ktorej kedysi zvíazil.  Aj ja som sa dnes
vrátil do objektu, kde som mal svoju prvú verejnú prednáku.
Zhluk udalostí, posledná cesta mimoriadnej ceny, zvlátneho
ivota a krátkeho ivota, ktorý bol vystlaný hroznými akosami
a poníeniami a v ktorom bol personifikovaný zvlátny úkaz
rovnakého vnímania ivota a smrti, medzi nimi iaden zlom.
A potom záduná svätá oma v kostole saleziánov, kde bola kedysi tá prednáka,
z èias, keï to cezo mòa písalo. Lebo nechápem, ako to mohlo vzniknú. Prvý èlánok
v Mozaike nádeje.
Ide o esej Preèo som sa stal katolíkom, ktorou sa zaèína Straussova knioèka
Mozaika nádeje.  Tá prednáka sa odohrala 25. novembra 1945, a v kronike krúku
mladíkov dona Bosca zo Saleziánskeho ústavu v Bratislave sa o nej uchoval takýto
záznam:
25. november 1945. Prednáková sieò je plná. Chlapci oèakávajú program s osobitým
a nezvyklým tichom. Preèo? Bude to nieèo nezvyèajné? Veru hej! Prednáka, aká azda
v týchto miestnostiach neodznela. Preèo som sa stal katolíkom. Bude hovori konvertita,
èlovek vychovaný v bezboníckom prostredí. A chlapci odchádzali dojatí. Také slová veru
ete nepoèuli. Hovoril Dr. Pavol Strauss, lekár.
O tri roky neskorie, r. 1948, Strauss napísal esej O tastí by kresanom, ktorú
znova uverejòujeme na vnútorných stranách týchto Listov PS. iada sa nám zdôrazni, e
na túto esej sa plne vzahuje to, èo Strauss povedal o Preèo som sa stal katolíkom. e
pochádza z èias, keï to cezo mòa písalo. Lebo nechápem, ako to mohlo vzniknú.
Dopredu upozoròujeme èitate¾ov, e po preèítaní tejto eseje na nich èaká ten istý pocit.
Pocit vanutia nadprirodzeného Ducha, ktorému Strauss len prepoièiava hlas a pero.
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(Július Rybák)
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Na novú pú
28. októbra 2006 sme sa opä zili na valnom
zhromadení obèianskeho zdruenia Spolku
priate¾ov MUDr. Pavla Straussa, aby sme
bilancovali nielen rok, ale celé obdobie od
jeho vzniku 27. septembra 2003. Èo sme
urobili? Vyli 4 èísla Listov PS, pre Slovenský
rozhlas bola nahratá relácia o P. Straussovi,
rádio Lumen zachytáva problematiku P.
Straussa v 3 reláciách, jedna relácia je kontaktná a nachádza ivý
ohlas u poslucháèov. Pripravuje sa televízny dokumentárnopopularizaèný seriál o P. Straussovi, tudenti píu o òom práce, chystajú
sa doktorandské práce na univerzitách. Je dos, je to málo?
Neviem správnu odpoveï. Za výbor môem poveda len to, e
spravili sme to¾ko, ko¾ko sme vládali. Bolo to obdobie nároèné
po kadej stránke a odmeòovalo nás poznaním Straussovho sveta,
povzbudeniami dobrých a spriaznených ¾udí.
Zhromadenie sme zaèali svätou omou v kostole sv. Mikuláa.
Nieko¾ko celebrantov, s kázòou Doc. Leèinského, prednákou
Msgr. Tótha, za úèasti predstavite¾ov mesta Liptovský Mikulá
a pána primátora MUDr. Alexandra Slafkovského, za hudobných
vstupov orchestra Art collegium Nicolaus a uèite¾ského spevokolu
Tatran. Poobedné rokovanie bolo plodné, kontruktívne. A boli
aj vo¾by nových orgánov spolku na ïalie trojroèné obdobie.
Boli zvolení: MUDr. Martin Janèuka (predseda), prof. Július
Rybák (podpredseda), PhDr. ¼ubomír Rai (tajomník), Ing. Jozef
iila, CSc. (èlen výboru). Do kontrolnej komisie boli zvolení
MUDr. Jozef Strauss, MUDr. Zuzana Straussová, Ing. Anna
Raiová a ThLic. Vladimír osták.
Vo funkcii èestného predsedu bol potvrdený Mons. Frantiek
Tondra  spiský biskup, ktorému aj touto cestou ïakujeme za
záujem a podporu naej èinnosti.
Vydávame sa teda opä na trojroènú cestu za dobrodrustvom
poznania dobra, krásy a múdrosti. Nech nám Pán Boh na tejto
ceste pomáha a ehná.
¼ubo Rai

• Spolok priateov MUDr. Pavla Straussa

K 60. výroèiu vydavate¾stva a èasopisu
VERBUM
Jozef Tóth

PROPHETA HUIUS SAECULI
(Reflexia na vstup MUDr. Pavla Straussa v rokoch 1946-1947
v èasopise VERBUM nielen do slovenských, ale aj kresanských
svetových dejín.)
* * *
Prorok vstupuje náhle a èasto vôbec neèakane, a kontatuje,
nediskutuje, nepolemizuje. Jeho výroky sú výroky pravdy, lebo
pochádzajú z Pravdy.
Zázraèná doba starozákonných prorokov sa zavàila sv. Jánom
Krstite¾om, miláèikom Jeia z Nazaretu. Ich výroky sa v dejinách
naplnili a niektoré ete èakajú na naplnenie. To nie sú prognostici
ani futurológovia. Sú to poslovia z centra Pravdy, ktorá vetko vie,
vetko vidí, vetko ratuje. Tragédia èloveka spoèíva práve v tom,
e sa nedá ratova, pretoe tento varovný signál sa v òom hlási
práve vtedy, keï mu to nevyhovuje.
XX. storoèie, storoèie najhroznejej vojny, bolo zavàením foriem
a spôsobu ivota, ktorý bol v rozpore so základnými pravdami
¾udskosti a s axiómami èloveka ako takého vôbec! Èie v rozpore s
Dekalógom a Evanjeliom, bez ktorých sa nedá natrvalo udra
normálny, plnohodnotný ¾udský ivot.
A práve v tomto storoèí, po ukonèení II. svetovej vojny, v rokoch
1946-1947 sa na dejisku naej slovenskej existencie objavil mu,
ktorého videnie presahovalo bený ivotný model, ale aj stereotypné
chápanie ve¾kosti kresanstva. V prvom roèníku èasopisu pre
kresanskú kultúru VERBUM (1946-47, è. 3-4) v èlánku
EXEAMUS IGITUR fotograficky fixuje obludnos vojny, ale aj to,
èo bolo pred òou a èo bude po nej, a to nielen v Európe, ale aj vo
svete. Tento mu, MUDr. Pavol Strauss, lekár, chirurg, klavírista i
spisovate¾ dobre poznal ¾udskú biedu a rany, ale aj východiská
z týchto bludných a diabolských stavov. Jeho výpoveï je výpoveïou
nielen svedka, ale aj proroka. V citovanom èlánku èítame: Vetko
ostalo trèa. Niè nie je  nie je tam, kde by malo by. Vetci to
cítia, mnohí to vedia, podaktorí to aj povedia.
Celý svet sa ponáa na nemocného, ktorého síce prepustili
z nemocnice, ale je zrejme nie uzdravený. Kam sa priblíi,
vetko zaváòa pitálskym smradom, pripomínajúcim smr a
zamdlievanie, ba horie, nièotu... Zem  je iba zápach: zápach
vrád, od Ábela po ostatného padnutého vojaka, po ostatné
zavradené a zbombardované dieatko... Zem - sú iba miazmy
nenávisti, zem sa zvíja v septickom blúznení nenávisti, pod
navoòavkovanými frakmi bijú scvrknuté srdcia atentátnikov,
prsty manikúrované a pokryté briliantovými solitérmi dria
nevidite¾né vraedné dýky. Ruky robotné vyrábajú jed, ruky
tvorivé kujú zbrane, ruky, ktoré by mohli by dobré a pekné,
rúcajú. Krv sa stala kyselinou nenávisti a nedôvery, srdce sa
stalo gilotínou lásky.
Ako starozákonný prorok videl i historické veci a udalosti v ich
nadväznosti, spojení v ich príèinnom vzahu. Jeho kontatácie sa
nevzahovali iba na toto obdobie, v ktorom boli napísané, a na
situáciu tesne po II. svetovej vojne, ale majú veobecnú platnos.
Tak sme to vnímali ako bohoslovci èi mladí kòazi a ete intenzívnejie
ich vnímame dnes, keï sme si ich pravdy overili ivotom! Èítali
sme ich ako výroky prorokov Jeremiáa, Izaiáa èi Ezechiela. A
celkom oprávnene, veï mu, ktorý to vraví, je verus Izraelita!
V spomínanom èlánku èítame ïalej: Niè sa nezmenilo. Vetko
je také, aké bolo vtedy.  Pohania sa vá¾ajú v dejinami neustále
vyvracanej túbe po hedonistickom raji, ktorý sa nemôe
podari zaloi. Brodia sa po pás vo vystydnutej krvi svojich
násilností, ktoré by mali vies k onému raju.
idia jednou polovicou srdca nevýslovne túia po vykúpení
a po Vykupite¾ovi, ktorého krv druhou polovicou svojho srdca
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stále zvolávajú na seba. Pohanskí kresania sú ete vdy ochotní
iným kresanom trebárs v mene Boha Lásky rozbi hlavy. idokresania sa na ikmej ploche nedostatoèného sebazáporu a
chudokrvnej pokory z¾ahka pokåznu smerom k starým
egyptským mastným hrncom svetskej povrchnosti a zas¾úbenej
zemi svojej, á tout prix, vyvolenosti (str. 97).
A finále príspevku: Ak nemá by ivot hmýrením hmoty,
nenávisti a moci manicky posadnutých mravcov  musí sa sta
zemskou parafrázou obcovania svätých.
V týchto víziách, ktoré sa stávajú realitami, pokraèuje Strauss
aj v príspevku O PRAVÝCH A ZDANLIVÝCH PYRAMÍDACH
v tom istom èísle Verbumu. To netreba komentova, to si treba
preèíta, zapamäta si a napokon prija ako ivotnú radu so zárukou.
Darmo je, svet je krutý. Ale Pán Boh dopustil, aby bol takým.
Svet je v troskách, a preto iada, aby kresan bol jednoliaty.
Svet je pinavý, a preto potrebuje, aby kresan bol èistý. Svet
je skorumpovaný, perfídny, cigánsky, nespravodlivý, a preto
iada, aby kresan bol nematerialistický, èestný, opravdivý a
spravodlivý. Svet sa topí v diablových výkaloch, a preto chce,
aby kresan bol svätý. A Pán Boh to tak dopustil... Tieto
kontatácie sú výrokmi prorokov, ktoré sa zrodili z kritických i
osobne zaitých analýz, ale aj z charizmatického poverenia Pána
dejín.
Retrospektíva na tvorbu a ivot Pavla Straussa v nás upevòuje
presvedèenie, e kresanstvo je jediný model, aplikovate¾ný na
vetky pecifiky ¾udského ivota, a to v optimálnej a v najhumánnejej
podobe, a nie je len náboenstvom, ale aj najdokonalejím
antropologickým modelom.
Koncentrát Starého i Nového zákona  Desatora i Evanjelia, sa
práve v Pavlovi Straussovi prejavili ako prorocká charizma, a to
nielen poznaním, kontempláciou ducha, ale aj génami a posunom
kontinuity na posledného proroka, sv. Jána Krstite¾a, ktorý rozpoznal
znamenia èasov a vedel, e on a ten, ktorému nie je hoden
rozviaza remienok na obuvi, tvoria jednotu. A tá jednota musí
plati aj pre svet. Je dobrá a krásna. Ak sa táto jednota èloveka a
Boha rozbije, èlovek a jeho dejiny hynú tak ako v II. svetovej vojne
i vo vetkých vojnách sveta: v hneve a zloèinnosti. Budete ma
h¾ada a zahyniete vo svojich hriechoch (Jn 8, 21).
Pavol Strauss hovorí dnes to, èo i v r. 1946-47. Zostáva lekáromchirurgom, ktorý nielen operuje novodobé rakovinové nádory, ale
robí obrovskú prevenciu pred rastom morálnych, sociálnych,
kultúrnych i ve¾udských nádorov. Bol a je diagnostikom, ale aj
lieèite¾om chorôb moderného sveta, a jeho diagnostika má charakter
profécie.
Je pre nás poteením, e práve v èasopise VERBUM sa
prezentoval tento prorok náho veku, a e jeho výpovede mali a
majú univerzálny charakter a platnos uprostred podenkových
sentencií uèených i primitívnych, ktoré mutujú svoje stanoviská ako
infekèné baktérie a vírusy. Oslavy 60. výroèia vzniku VERBUMU
sú aj jeho oslavou, pretoe tu zaznel jeho hlas, ako hlas volajúceho
na púti. Je to homo integer, homo totus! Vo Vydavate¾stve
Verbum ¾udia jeho razenia to hneï poznali a prijali medzi seba. A
tak ho na záver pozdravujeme biblicky: Ave, propheta huius
saeculi!

Julo Rybák

Výstraha
Stresce si nás, spravodlivý, stresce;
Dostane nás medzi mlat a nákovu….
Kadekomu uveríme na slovo,
len prorokom sa nám veri nechce.

3

Pavol Strauss

O prorokoch
Vari poslednou prácou, ktorú Pavol Strauss nejakých pä týdòov
pred smrou posielal do tlaèe  práve do Verbumu  bola esej
Proroci. V sprievodnom liste redakcii písal:
Priloene Vám zasielam pokus o esej Proroci. Ak sa Vám
bude pozdáva, uverejnite mi ju. Ak nie, vráte mi ju alebo ju
zahoïte. Srdeèný pozdrav Dr. Pavol Strauss. Nitra, 28. 4.
1994.
Esej vyla v 4. èísle Verbumu za rok 1944 (str. 234-235)  u po
smrti autora. Uverejòujeme z nej úryvky. (J. R.)
*

*

*

Vytvorila sa doba, kde preberá èlovek, zvlátny èlovek, údel
zvlátny, kde cez neho, cez jeho slovo sa prihovára sila absolútna,
ktorá v kadom zlomovom údobí vytvára novú náplò nevidite¾na. A
je to poèute¾ný hlas judských prorokov rôznych rozmerov, ale vdy
ako ¾udské zastúpenie. Izajá, Jeremiá, Eliá, Daniel, Ezechiel,
Amos, Zachariá. Kadý v svojej dobe, v ktorom nebo roztrhlo
svoje plány. A tak sa ohláa neohlásene. A tak najväèím vesmírnym
zlomom bol príchod Krista. A jeho i vesmírna rezonancia trvá stále.
Adaptácia nových stavov je bený vesmírny rytmus. Naruuje
sa to a príchodom èloveka a tam docháda k zlomom a príchodom
judských prorokov. A tí vylamujú zo sveta neznalosti nový obraz
dobovej novej budúcnosti. Ako sa koatí budúcnos v zlomových
etapách. Èierne sú mraèná vízií prorockých. A vetko sa oèerství
príchodom Bohoèloveka. Kristus je najväèí zlom vesmíru.
Keï sa rozostúpia, okreje svet vo vynovenej forme. Oèerstvené
monosti sa rozlejú ivotom, vetko vo svojej primeranej podobe.
Novotou dýcha svet. Ale i prorockými mylienkami. A tie sa
realizujú. Aj to sú vývojové skoky, len v medzi¾udských vzahoch.
Musíme sa s tým zmieri, svet pokraèuje. Len vdy v nových
obmenách. Aj hebrejskí proroci rozrývajú i vesmír ducha. A tomu
sa podvo¾ujeme. Sú zlomové postavy rozrývaných dejín sveta. To
sú obèasné hlboké výdychy absolútneho ducha a to s údivom nadobro
prijímame. Ba, obastòuje nás to. e sme sled v slede.
Sú dobové znamenia. Sú postavy, èo vpadnú do doby a urèujú
ju. Sú tu postavy po tých starých hebrejských prorokoch
nezabudnute¾né ako Galileo Galilei a Giordano Bruno, z nových
èias Einstein, Blaise Pascal a Teilhard de Chardin. Prírodovedci
formátu a dup¾om myslitelia. Zlomové postavy svojich èias.
Je ve¾ká vec, keï sa mení poh¾ad, keï sa hodnoty preskupujú,
keï sa sily opierajú iným smerom, keï sa istoty stavajú do nových
siloèiar. Keï sa idea èloveka dostáva do roviny zbostvenia. Duch
boí dúcha zo vetkých strán.
A pozbierame v sebe zvyky, vynovené zvyky chorobného
optimizmu. Ten svet je taký krásny a ten vesmír je tak obdivuhodný
a vneený. A svet ¾udí je, napriek to¾kým prehrekom proti tendencii
zdokona¾ovania stále na ikmej ploche vylepenia a skoro
nezbadaným nástupom zjednocovania a kristianizácie. Ve¾kou silou
humanizácie. A agregácie u¾achtilosti a krásna mieri do stále sa
objavujúcich sklonov bratskosti a u¾achtilej krásy.
„Vek ve¾kých otcov a prorokov sa zapoèal, ale sa ete neskonèil.
Veï jeho zmyslom je prah konca vekov. Ten ete musí prekroèi.
A preto trvá ve¾ká reaz k¾uèiarov Ducha Pravdy. Ohnivá sa
poja do ohnív... a ije sa.
(Pavol Strauss, Ecce homo, s. 71.)
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Alexander Sergejeviè Pukin:

Prorok

Zieraný mrakom hriechov, vín,
som púou iel jak bedár pravý 
keï vtom eskrídly Serafín
na ceste sa mi náhle zjavil.
Dlane si vzduné obnail,
na moje oèi priloil:
Roztiahli sa mi zrenice
jak u splaenej orlice.
To isté spravil s uami:
A èul som zvuky nad nami,
vnímal som nebies zachvievanie,
um krídel zborov anjelských,
pohyb stých tvorov podmorských,
aj tráv raenie v jarnom ráne.
Potom sa k ústam priblíil,
schmatol a von mi vydrapil
môj britký jazyk s hriechu penou.
A nato ihadlo mi hada
miesto jazyka do úst vkladá
to rukou strane skrvavenou.
A hruï mi meèom rozal v pol,
chvejúce srdce vyrval z drene,
z pahreby uhol vychmatol,
vsadil do rany otvorenej.
Ostal som màtvy tam, bez síl.
A Boh ma z nebies oslovil:
Buï prorokom, tvoj spánok ruím.
Dar Slova tvoje znamenie.
Kde bude: v mori, èi na súi,
rozpa¾uj srdcia v plamene.
(Preklad: Julo Rybák)

Mária Bátorová

Tvorba ako rezistencia,
spôsob preitia, pestovanie trvania
existencie
Nenávidím svoj èas z celého srdca, èlovek
v òom zomiera od duchovného smädu.
(Antoin de Saint Exupéry)
Toto je u nás doba ve¾kého umierania ducha.
(Pavol Strauss)
Vetko je v jednom. Neviem, èi táto veta je
v textoch Pavla Straussa, ale jej forma
a význam ho vystihuje. Toto je dojem, ktorým
by sa dal autor charakterizova. Preto sa zdá
taký úasný, nedostupný, protireèivý,
nevysvetlite¾ný a nevyloite¾ný. Preto ho
s chuou èítajú, prípadne i citujú (náleite èi
nie celkom náleite), a preto ho tak radi
a ¾ahko aj opúajú a zabúdajú. Nieèo ako
Bibliu alebo Písmo. Odborníci aj bení
èitatelia. Je to príli nároèný spoloèník,
namáhavý a v jednoduchosti nepochopite¾ne
zloitý. Vo vetkej svojej skromnosti poaduje maximálne sústredenie
na kadé slovo, lebo inak uniká význam. iada prekroèi tieò
vlastných intelektuálnych lektúr, otvori sa jeho systému myslenia,
tolerantne vníma jeho zaitú, preskúmanú, ostro reflektovanú
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P. O. Hviezdoslav:

Ïakujte na kolenách Bohu...
(Úryvok)

Ïakujte na kolenách Bohu!
ak poehnal vám básnika,
èo, rozvijúc v spev hrivnu-vlohu,
v zatvrdilosti dobu mnohú
ním vae srdcia spreniká:
e, jak raz Moji z brala hrudi
lúè vody, tie tak vyzve prúdy
z nich èistých, dobrých pohnútok;
a v tom, jak zhmyria, pohnú v tok,
i vo vôli vám rozpne sily,
by podchytili, stelesnili
ste kadú zlatý vo skutok!
e cesta k skutkom od pohnútok
je tvrdá, aká, ïaleká?
Nie! za pohnútkou beí skutok,
jak prez osnovu v èlnku utok;
len naèim zahria èloveka,
ním hnú; a v tom je majstrom genij,
duch ohòom tvorèím zapálený 
Ten zachytí ho na dráhu,
prekáky zdrví v podlahu:
prekotí jednu  èlovek vzhupne;
tak z ¾udí k ¾udstvu stavia stupne
a k cie¾u slávy! ku blahu...

skutoènos a uvaova o nej v jeho koordinátoch. Znies paradoxy:
aivú skepsu a ostrú iróniu, ktorá je veobecná a nikdy ju neorientuje
len mimo seba. A rovnako znies a uveri jeho harmónii vytvorenej
z nulových moností...
Strauss a jeho dielo, to je tá odvrátená, skrytá,
neinterpretovaná, málo evidovaná a poznaná tvár slovenskej
intelektuálnej skutoènosti 20. storoèia. Jeho ivot a reflexia
vlastnej existencie nesú v sebe azda vetky symptómy vývinu dejín
krajiny, v ktorej ako vnútorný emigrant preil skoro celý ivot.
Pavol Strauss tvrdí, e kadé písanie je autobiografické
(1). Zaèína ako básnik, a to v jazyku filozofov - v nemèine, jeho
druhej materskej reèi. itá skutoènos ho vak núti pokraèova
ánrami, ktorými sa dá k nej priamejie vyjadri: denníkom, esejou,
aforizmom. Jeho umelecké vyjadrenia sú skutoène ánrovo
nezakryte autobiografické, najmä faktografické denníky. Aforizmy
svojou skúsenostnou bázou sú vlastne koncentrátom zaitého
a prerozmý¾aného. Rovnako ako eseje a poézia sú nato¾ko
reflexívne, e neby miestami a prísne zachovanej formy básní,
tvorili by paralelu k spomínaným útvarom. Autorov intelekt preferuje
pojmovos a diskurzívny dialóg pred príbehom. Preto smeruje jeho
tvorba vdy k abstrakcii, preto sa vidí ako elitná, miestami
kontroverzná, a tým nejasná, nejednoznaèná. Strauss je presvedèený,
e vývin sa nesie práve a len na mylienkach: Národy ijú
a preijú len vo svete mylienok. Od reprodukcie deja po
abstrakciu (s. 76). Tvorca mnostva brilantných aforizmov
nevyuíva pritom ancu vyrozpráva v biografiách èi denníkoch
pointovane anekdoty zo svojho ivota (2). Aj obraznos je pritlmená
(3), vetko predstihuje aj vo veroch reflexia a intelektuálny diskurz.
Tento je vak opaène v reflexívnych ánroch. Miestami je tu priam
výrazne poetický. Podstatou Straussovej poetickosti je paradox,
rytmus a hudobnos.
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Roky inferna verzus sloboda
Dialogickos je jednou zo základných vlastností Straussových
textov. Hovorí sám so sebou a provokuje takto iných k mysleniu.
Jeho ivotnú filozofiu zachytávam bezprostredne cez autobiografiu
Èlovek pre nikoho (DAKA, Bratislava 2000; z tohto diela sú vetky
následne uvádzané autorove citáty) , ktorá je existenciálnou reflexiou
zmyslu jedného ¾udského ivota. Za názvom tejto autobiografie by
mal by otáznik, pretoe jeho význam nie je len kontatujúci, ale je
otázkou na mnostvo a zmysel entít, ktoré ¾udský ivot podmieòujú
a tvoria. Otázka sama o sebe je pre Pavla Straussa jedným
z k¾úèových intrumentov myslenia. Spytujú sa nielen jeho
provokaèné vyhlásenia, ale na zaèiatkoch mnohých reflexií sú
nastolené vecné otázky, ktoré autor napokon urobí predmetom
jednotlivých pojednaní.
Na konci tohto kolotoèa, v ktorom rotujú jednotlivé aiskové
problémy tak, e nevieme urèi, kde je ich zaèiatok a kde koniec, je
definícia: Najmúdrejou odpoveïou je otázka (s. 173). Ale
odpovedí na òu skúmavý myslite¾ nenachádza. Záhada ostáva
záhadou. Tento princíp sa týka ivota ako celku, ktorý má konèi
ako otvorená monos pre iný ivot: ...Aby sa ivot mohol
skonèi ako otáznik pred novým ivotom. Veï vetko i tak bolo
otázne, otvorené (s. 173). Ide o spôsob myslenia, ktorý myslenie
evokuje a zdanlivo rozpletá. Výpovede koncentruje do výrokov,
ktoré vyzerajú ako výsledok, ale môu by rovnako aj
zaèiatkom. Jednoznaèné sú len pochybnosti:  A vetko ostáva
otázne a kadý je otáznikom pre kadého, a nepriznane (-)
i pre seba (s.159). Straussovo dielo je demontrácia tejto intrukcie.
Je koncentrované v sebe, a predsa otvorené, preto sa vidí také
zloité a nerozlútite¾né. Reflexia ako záchrana, obrana pred
technickou civilizáciou, alebo neskôr pred redukovanou civilizáciou
a kultúrou v totalitných systémoch.
Na zaèiatku 20. storoèia a neskôr, keï sa ukázalo pestovanie
myslenia ako oprávnené a podstatné voèi napredovaniu techniky,
ktorá zlyhávala stále znova v dvoch svetových apokalypsách na
¾udskom faktore, na chuti èloveka ovláda a ma moc, zaoberajú
sa touto otázkou sociológovia a filozofi. V závere svojho základného
diela Der Untergang des Abendlandes (Zánik Západu) hovorí
Oswald Spengler o faustovskej váni, ktorá zmenila povrch zeme
a ïalej: ...Stroj sa povaoval za pekelný, a právom. V oèiach
veriaceho èloveka znamená zosadenie Boha. Kauzalita sakrálneho
vydáva èloveka napospas... (-) Vetko, èo je rozhodujúce, sa
sahuje dovnútra (4). Gabriel Marcel nachádza k tomu u Goetheho
ver, ktorý vysvet¾uje faustovskú váeò: Ihr einziger Trieb ist,
Neues zu erfinden (Jej jedinou váòou je vynachádza
nové) (5).
V druhej polovici 19. a zaèiatkom 20. storoèia sa kultúrna
civilizácia vzoprela tlaku techniky, umenia zvnútorneli a stali sa
miestom skúmania èloveka a prejavom jeho individuálnej schopnosti
vníma svet. Rozlièné centrá Európy, ale aj Ruska a Ameriky boli
prepojené vzájomným spoznávaním sa umelcov a myslite¾ov, prièom
sa v tom èase tieto dve èinnosti nevyluèovali, ba naopak sa dopåòali
a vytvárali dojem, e komplexná osobnos má právo na vlastnú
filozofiu ivota a tvorby.
Príkladom na to blízkym Pavlovi Straussovi bolo prostredie
Viedne (6), kde zaèal tudova medicínu v roku 1931. K medicíne,
ale aj do medzivojnového kultúrneho prostredia Viedne neprichádza
náhodne. Tu sa zaèína napåòa jeho ivotom potvrdená primárna
skúsenos: V ivote mnohé, èo vyzerá ako náhoda, sa ukáe
nevyhnutnosou (s. 174). Jeho vzah k medicíne mono podmieni
dvojnásobne: vrodenou srdcovou chorobou matky, ktorú nadovetko
miloval a ktorú zavèasu stratil (zomrela ako 42 roèná). S chorobou
ako fenoménom sa stretáva odmalièka aj cez prax starého otca
Kuxa  mestského lekára v Liptovskom Mikulái, ktorý, pod¾a
ústnej informácie J. Rybáka zaloenej na nepublikovaných
archívnych materiáloch, svojmu vnukovi- gymnazistovi o Viedni
èasto rozpráva. Mikulá ako staré kultúrne centrum dneného
stredného Slovenska, v ktorom bola prvá ¾udová kninica u v r.
1829, prvé slovenské divadlo, prvé noviny...(7), v ktorom sa narodil
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a il Janko Krá¾- básnik, ktorého reflexie a vízie patria k poèiatkom
slovenskej básnickej moderny - poznaèilo výchovu a lektúru mnohých
vynikajúcich osobností (Nevan, Rúfus a i.) slovenskej kultúry, ktoré
absolvovali slávne mikuláske gymnázium, navtevovali literárne
krúky a koncerty...
Mestské kultúrne kruhy boli na Slovensku vdy viacjazyèné,
take aj Pavol Strauss hovoril rovnako dobre po nemecky a po
francúzsky ako po slovensky. Toto vetko spolu s váòou pre
hudbu, ktorá mu po celý ïalí ivot nahrádzala matku, od ktorej
vzah k hudbe a jej interpretácii získal, bolo vynikajúcou výzbrojou
do kultúrneho sveta Európy. Mladý tudent má vak ete nieèo, èo
vtedajia Viedeò u postráda: nádej a úsmev. Viedenských
intelektuálov o to obral narastajúci kapitalizmus (8) a neskôr najmä
následky prvej a druhej svetovej vojny, Pavla Straussa a faistická
a následne socialistická totalita.
Mladý Strauss prichádza do Viedne plný nádejí. Spätne túto
etapu ivota sám charakterizuje ako ... duchovný svet zaatý
sviecou h¾adajúcich sàdc. Tento duchovný svet zahàòa mená
ako: Girardi, Peter Altenberg, Schnitzler, Hofmannsthal, Mahler,
Brahms a Billroth, Karl Krause, Moisi, Aslan a Robert Musil,
poèíta k pocitu vlastného rastu spätne Kaisertreu Operu, Burgtheater
a po heurigery. (-) Muselo to by milé mávnutie rakúskej
nonalantnosti, na ktorú bolo adaptované lahodné detstvo
(s. 171), podotýka v spomienkach u zrelý Pavol Strauss.
Identifikácia astného (lahodného) detstva s rakúskou
nonalantnosou vyjadruje pocit slobody a zároveò kultivovanosti
a elegancie týlu (ak spomína K. Krausa), azda u aj tuenie
zdravej skepsy a realistickej pravdivosti výpovedí (ak spomína P.
Altenberga, ktorý podnietil spôsob tvorby R. Musila, ktorého dielo
Mu bez vlastností spolu s dielom M. Prousta Straussa fascinovalo).
(s.159) ¼ahký oia¾ mladosti mal na dne brázdu starosti,
vrásku smrti (s. 99). Lahodné detstvo zatienené chorobami
a prípadmi pacientov starého otca Kuxa (jeho úmrtie poèas
gymnaziálnych túdií), ale najmä stálou hrozbou straty matky, sa vo
Viedni spojilo s tým, èo pre prvé dekády 20. storoèia v umení W.
Hofmann nazval Erwachen zum Tode (Prebudenie sa do smrti)
(9). Smr bola jedným z k¾úèových motívov moderny, diel autorov,
ktorých Strauss obdivoval (R. M. Rilke, F. Werfel, F. Kafka a i.).
Po dvoch semestroch vo Viedni pokraèuje Strauss v túdiách
v podstatne odlinej klíme na praskej Karlovej univerzite. Tu zaíva
roky prvej konverzie, ako sám nazýva svoj príklon k ¾avicovo
orientovaným intelektuálom. Tento proces je celkom prirodzený,
pretoe zapadá aspoò do dvoch zjavných súradníc. Rozhodujúce je
tu Straussovo sociálne cítenie, ktoré nasal pri pozorovaní práce
lekára Kuxa, ktorý nikdy neodmietol a bezplatne lieèil slovenských
chudobných. Toto vedomie sociálnej empatie spájalo
v medzivojnovom období väèinu slovenských intelektuálov
a umelcov bez oh¾adu na politické èi konfesijné presvedèenie. Od
sociálneho cítenia je u len krok k uvaovaniu o rieení sociálnej
otázky a ivotných potrieb núdznych más. Marxizmus sa tu videl
ako reálne východisko, zdanlivo fungujúce v Rusku. Mnohí umelci
moderny a avantgardy boli spoèiatku, èi priebene èlenmi a
sympatizantami komunistického hnutia. Vízia spravodlivého
rozde¾ovania vo svete, dostatku pre vetkých, a tým umenenia
¾udskej biedy a utrpenia nemohla stá v protiklade s pestovaným a
kultivovaným vzahom k èloveku, s humanizmom umelca
a budúceho lekára.
Ak sa vnútro mladého Straussa zaèína v Prahe búri proti
lapidárnym nezrovnalostiam a nespravodlivostiam èoraz
prítomnejej neistoty sveta (s. 171) práve príklonom k marxizmu,
netrvá táto etapa dlho. Hrozivé kontúry tejto nádeje sa ukáu,
keï v roku 1936 Stalin zakáe operu ostakovièa. Straussovým
vnútrom, iveným hudbou, otrasie táto nová neistota a vedie
k rozchodu s marxizmom. Túba po vnútornej istote vak ostáva.
Ona otvára aj významové kontanty zbierok vydaných poèas túdií
v Prahe po nemecky (Die Kanone auf dem Ei a Schwarze
Verse, obe 1936-37). Krehkos tu stojí zjavne proti nièivej sile
a hrubosti.
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Skepsa a sklamanie sa zrkadlia v prevaujúcej èiernej farbe verov.
Ako absolvent praskej univerzity ostáva po promócii nieko¾ko
mesiacov pracova na 1. internej klinike u prof. Schmidta. Neskôr
narukuje a na vlastnú iados je v roku 1939 preloený na Slovensko
do plukovnej ruomberskej nemocnice. Tu spoznáva rodinu
konvertitov Munkovcov a kanonika Koára, ktorí ho privedú k jeho
druhej, tentoraz poslednej konverzii na katolícku vieru. Cesta
h¾adania sa tým zdanlivo uzavrela. Kultivované vnútro autora
nato¾ko presahovalo, e reagoval a hrdinsky a zdanlivo proti sebe,
strácajúc v takých momentoch pud sebazáchovy. To bola jeho
schopnos komplexne reflektova deje okolo seba, neustrnú nato¾ko,
aby sa detský výkrik Krá¾ je nahý! stal nemonosou (10).
V diele Sein und haben (By a ma) sa G. Marcel, ktorého diela
mal P. Strauss neustále poruke, zmieòuje o reflexii druhého stupòa,
spojenej s intuíciou, èie s úèasou (Teilhabe) (11). Ten istý filozof
zamý¾ajúci sa nad vzahom technickej civilizácie a prirodzeného
¾udského prostredia, pripisuje práve lekárskemu povolaniu
komplexnos videnia èloveka (12). Celistvé videnie dejov
historických alebo tých, ktoré prebiehali vo vnútri, znamenali
skutoène reflexiu druhého stupòa, t. j. pozorovanie smerom k sebe,
ale aj navonok, t.j. v zmysle vnímania rovnocenne hodnotnej
existencie a úèelnosti aj tých najmeních èiastoèiek vesmíru (13).
Straussov dôraz na èloveka, ktorého vníma nielen ako lekár,
ako objekt diagnostikovania, ale ktorého reflektuje aj ako umelec
moderny, sa mu javí ako súvislos ideí: A kadý ivot je zvlátna
zostava mylienok. A kadý èlovek je zvlátna kozmická rovnica
mylienok. Preto nik nie je zbytoèný (s. 152-3). Takéto poòatie,
dôraz na individualitu a zároveò na elementárnos existencie, je
nielen absolútne demokratické predpokladanou rovnosou ancí,
ale je presvedèivé aj z osobitého h¾adiska lekára - humanistu,
vedomého si Hypokratovej prísahy, a nakoniec aj z h¾adiska
kresanského univerzalizmu, ktorý neselektuje medzi stvorenými
entitami. Takto sa u Straussa prirodzene spája politické s povolaním
a najvnútornejím svetonázorovým a náboenským presvedèením.
Zdalo by sa teda, e je nakoniec vetko v poriadku. Pod¾a
Romana Guardiniho: To podstatné sa (-) môe odohráva iba
zvnútra.(-) A tak èlovek musí zauja miesto v sebe samom. Musí si
vytvori priestor, ktorý bude vyhradený len pre neho, a odráa od
neho nápor verejnej sféry (14). Avak Straussov hodnotový systém,
získaný výchovou, túdiom na zahranièných univerzitách, ovzduím
prvej ÈSR, slobodným h¾adaním, strácaním a nájdením vlastnej
cesty, s ktorou by sa mohol vnútorne stotoni, èo bolo - znova
treba podèiarknu - pre jeho existenciu podstatné, naráal na
ivotnú realitu storoèia a krajiny, v ktorej sa rozhodol napriek
vetkému osta i.
Spätne sám rekontruuje dobové reflexie a vlastné záitky formou
otázok: Preèo som musel i vo svete, kde vo vetkom bol moný
len rozbeh? (s. 78). Znova mono citova Guardiniho, ktorý na
margo manipulácie èloveka tátom poznamenáva: Povolanie je
prieseèníkom ivota jednotlivca a celku. Miestom, na ktorom
jednotlivec stojí v sústave spoloèenského celku a kde tento celok ije
z pôsobenia jednotlivca. Musím ma monos sám si zvoli toto
miesto. Nesmie mi ho prideli iadna intitúcia. (-) Sloboda práce
a povolania najskôr odumiera vnútorne, keï sa tak stane, vzniká
priestor pre vonkajie zotroèenie (15).
Straussa zachytili dve
totality, z ktorých ani jedna nepotrebovala individuálny osobnostný,
humanistický, èi umelecký prístup a prínos. Z faistickej len tak  tak
zázrakom vyviazol (16) a v socialisticko-komunistickej uviazol na
celý ivot. Èas verejného pôsobenia, prejavu a profesionálneho rastu
P. Straussa bol obmedzený pod hrozbou straty existencie poèas
Slovenskej republiky. Ako cez vojnu prenasledovanému sa mu ete
raz dostáva anca po roku 1945. Má monos vybudova oddelenie
nemocnice v Skalici, overova si vedecké poznatky v chirurgickej
praxi, naplno ich rozvíja a následne publikova... kým nenarazí jeho
slobodný duch na obyèajnú, malú ¾udskú jeitnos, z ktorej prevane
úbohý socialistický ne- systém pozostával po tom, ako sa zbavil svojich
pôvodných intelektuálov a kvalitných stúpencov. Spontánne a bez
uvaovania, neuvedomujúc si nebezpeèenstvo a pouijúc svoje právo
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na osobný názor, ozýva sa voèi nezmyselnému nariadeniu lokálneho
funkcionára, a - ...Vzápätí sa vetko zadrhlo. Len pár rokov na
vlastných chirurgických nohách, v Skalici a ináè napospas
malým duièkám a závistlivcom. Rozbeh v èlánkoch a knihách
a potom sa vetko zadrhlo. To je tragédia tejto krajiny, e kadé
èisté oduevnenie a nadanie sa dostane pod odkvap hlúpej, raz
politicky, raz ináè podfarbenej neièlivosti (s.78).
Práve v tom èase sa zaèína jeho skutoèné, dlhotrvajúce inferno.
Sloboda a rozlet ducha sa musí odteraz obmedzi na vlastné vnútro:
tvorbu, odborný rast a konkrétnu pomoc ¾uïom v rámci daných
a obmedzených moností. Chcie a nemôc pomáha radou
a èinom, to je pre fanatického lekára hrozná tácia spoloèenského
a ¾udského inferna. I takto je moná implantácia invenèného
bezvetria do mladej due(s.163). Pocit inferna v socializme je
ve¾mi podobný tomu istému v èasoch faizmu: ...Ale je to bô¾ne
chodi po èerstvom dopoludòajom meste ako nevidená a chcene
nevidite¾ná tôòa svojej vlastnej ivotnej monosti (s. 117).
Obidve totality, ktorými museli slovenskí intelektuáli krátkodobo
alebo dlhodobo prejs, poznaèili kadého z nich inak. Strauss ich
charakterizuje nasledovne: Pohreb zaiva. To vie by dvoje. To je
stále zmàtvychvstávajúci ivot v koncentrákoch, kde ete pred
nieko¾kými rokmi ili tridsakiloví ¾udia, ivé múmie, kde hravo
strie¾ali zdravých ¾udí do tyla, kde ¾udí zaiva roztrhali zbesnení
psy na rados esesákov a ich sadistických pánov. Kde splynovali
milióny nevinných ¾udí. Kde sa lekári dali do vivisekcií
a vraedných pokusov hlúpych zákrokov. Kde sa systematicky
vyvraïovali ¾udia rozlièných nácií a rás. Kde jedni smeli i
a iní nesmeli. A na vetko to sa zabudlo.
To bol jeden typ pohrebov za iva. A druhý sa valí ako hmla
zasa na istý druh ¾udí. Èo je u èlovek za zvrhlý tvor, e mu
nestaèia vojny a iné typy masových vrád, e sa pokúa stále
novými spôsobmi rozdeli ¾udí na tých, èo smú i a tých druhých,
vyvrhe¾ov, ktorým vak nestaèí len i, a tých kántri umlèiavaním!
(s.153) (17).
Strauss diagnostikuje u seba boles - nad nemonosou slobodne
i a tvori, nad násilím, nad povrchnosou, ktorej je svedkom.
Zároveò vak si uvedomuje, ako to v òom pracuje, nachádza tvar
v písomnej podobe, a napokon uvedomuje si význam bolesti aj
z kresanského h¾adiska. No  a èasto sa teím, e to ete
bolí... (s. 124). Preciova, aj keï bolestivo, znamená ete i.
V rokoch inferna zachraòuje teda Pavla Straussa reflexia doby
a diania, zameranie do vnútra a sloboda myslenia a pociovania.

Poznámky

1. 1. Pozri k tomu: Strauss, P.: Èlovek pre nikoho, DAKA,
Bratislava, 2000, z toho kapitolu Keï sa kníu konáre
spomienok, spadnú kadejaké plody, s. 162 a n.
2. C. d., s. 165
3. C. d., s. 15
4. Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Zitiert
nach: Marcel, G.: Der Untergang der Weisheit. Die Verfinsterung
des Verstandes. Heidelberg: F.H. Kerle Verlag, 1960, s. 19-22
5. C. d., s. 22
6. Pozri k tomu: Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik
zwischen 1890 und 1910. Herausgegeben von Gotthart Wunberg.
Philipp Reklam jun. Stuttgart, 1981
7. Pozri heslo: Gapar Féjerpataky-Belopotocký. In: Slovník
slovenských spisovate¾ov, Bratislava: Obzor, 1984, s. 131,132
8. Situáciu Viedne v jej paradoxnom vývine na prelome storoèí
pozri v: Schorske, Schorske, C.: WIEN. Geist und Gesellschaft
im fin de siécle. S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 1982,
toti na jednej strane narastajúci kapitalizmus umonil nebývalý
blahobyt prejavujúci sa v architektúre (výstavba tzv. Ringov
a i.), v ivotnom týle (zábavy, kabarety, opereta a i.) vo
výtvarnom umení (pompéznos H. Makarta a i.), na druhej
strane vak literatúra a fotografia zachytáva neúprosnú
skutoènos- stereotyp, dekadentný pocit nudy, chudobu a pod.
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9. Hofmann, W.: Hans Makart. Das
Erwachen zum Tode. In: Experiment
Weltuntergang. Wien um 1900. Hrsg.
Werner Hofmann. Prestel-Verlag
München und Hamburger Kunsthalle,
1981, s. 9-20
10. Strauss, P.: c.d., s. 170, 171
11. Marcel, G.: c. d. s. 36 a n.
12. Tene, c. d., s. 16
13. Strauss, P.: c. d., s. 164
14. Guardini, R.: Sloboda a zodpovednos.
Dobrá kniha: Trnava, 2001, s. 28-29
(Pôvodne: G.R.: Freiheit und
Verantwortung. Die Weisse Rose- Zum
Widerstand im Dritten Reich. Matthias
Grünewald- Verlag, Mainz, 1989)
15. Guardini, R.: c. d., s. 63, 64
16. Rybák, J.: Chronologický preh¾ad ivota
a tvorby Pavla Straussa (1912-1994) v
knihe Èlovek pre nikoho, s. 176-184
17. Romano Guardini rozliuje medzi
rozliènými druhmi nièenia ¾udských
existencií v dejinách a kontatuje
výnimoènos faizmu: ...Mohli by sme
si vak myslie, e mnohí z nich by
odpovedali aj inak. Napríklad taký Pascal, ktorý u tuil, kam môe vies
novoveký dôraz na rozum, Goethe, ktorý
sa hrozil nadvlády techniky, Jacob
Buckhardt, ktorý sa vzdal nádeje, e
moderné ¾udstvo vôbec ete môe ma
budúcnos dôstojnú èloveka  tieto
osobnosti boli azda dostatoène pozorné,
aby si vimli, e tu sa stalo nieèo iné,
ako keï nejaký primitívny kmeò vyèíòa
v oiali nièenia alebo keï Huni pustoili
Európu. Bolo by im zrejmé, e tu sa
hlbinné intinkty bezprostredne spojili s
racionalitou a s technikou a tak vzniklo
nieèo, èo tu ete nebolo: jednota
ne¾udskosti a stroja. (podè. R.G.), c.
d., s. 41

 Medzitým staèila vo vydavate¾stve Petrus
(Bratislava 2006) vyjs monografia Márie
Bátorovej Paralely Pavla Straussa. S jednou
kapitolou ste sa práve zoznámili.
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D V A J A - Pavol a Mária

Pavol Strauss

Kde sa dvaja nájdu...
Èlovek bol stvorený ako mu a ena. Sám mu a sama ena sú akosi neúplní.
Ovem, tak ako urèité látky majú len v urèitom pomere a za urèitých okolností
monos reagova a sa zosyntetizova v nieèo nové a vyie, tak je to i s manelstvom.
Keï sa vyberie len urèitý výsek moností, nedôjde k vzniku toho nového. Len keï
vetky monosti a danosti od duchovného vzahu cez spoloène konzumovanú a
vytváranú krásu, ekonomické výhody a po sexualitu budú zapojené do spoloèného
ivota, vyplnia sa i moné oèakávania.
Kadé manelstvo v urèitom zmysle stroskotá, ak sa buduje len na jednej zloke.
Stane sa púou a peklom. Ako kadá  i skrytá  izolovanos.
Ale láska sa èasom stáva ványm a zodpovedným vzahom, cez vzájomné objavovanie moných håbok poznania, a po ich preívanie. Stáva sa krásnou a vánou
úctou. Stáva sa lupou pre malé zázraky ivota.
Sama mlados nie je bohatstvom. A
sama staroba nie je zásluhou. Len
mlados vystupòovaná tvorivou
fantáziou, a zrelos spriesvit-òujúca mnohovrstevnatos vetkých fyzických i duchovných javov, sú
puncom pravosti nájdeného ivota.
Kde sa dvaja nájdu, a èo by po
mnohých rokoch, zaiskrí sa i pre
iných vchod do moných håbok bytia.Ve¾kos ivota zaèína vdy len
tam, kde seba konzumujeme pre
iných.
(Sám za sebou, str. 22)

Prvé spoloèné kroky...
(Ruomberok) Veèer ma priate¾ka zaviedla do sirotinca a tam ma reho¾níèky s taktom
a jemnocitom pohostili. Sedel som sám v cudzej izbe, na archu prostrediu, zbytoèný
obrák, a pritom naplnený ¾ahkosou ako pred cestou za významným poslaním. Nevnímal
som starosti svojho okolia, cítil som iba napätie vonkajieho ovzduia z rútiacich sa udalostí
a il som ponorený do túby po Boej blízkosti a do súladu poézie, ktorá vetko preklenie.
(Str. 111.)
Kto pozná pocit bezmocnosti, keï je èlovek celkom blízuèko priepasti alebo zatknutia a
len pavuèinka zdanlivej náhody, vajatajúca ako ete práve vidite¾ný dych, nás delí od
prvého úèinku nezmenite¾ného  potom u  rozhodnutia! To je chví¾a, ktorá je prípravou
smrti, lebo vetko v naom ivote sa ukáe v pravom význame a svetle. Chví¾a ve¾kých
poriadkov vnútra. Keï prejde, je vetko v nás na správnejom mieste. Molekuly náho
vnútra sú lepie usporadané. To sú chvíle naich prerodov.
I li sme  ako neskôr to¾kokrát v ivote  sami dvaja, Maja a ja, sami s akou
otázkou, ale nádejnou budúcnosou, svetlým, chladným a vàzgajúcim ránom na stanicu.
Mal som iba ve¾mi neumele zhotovenú falonú legitimáciu ako jediný doklad v èase, keï
papiere mali väèiu cenu ako èlovek. Vojak Maju bez legitimovania prepustil  u ju
z èastých príchodov poznal  a mòa s òou.
Sedeli sme vo vlaku v teple. Sami v sebe vzájomne si svetmi. lo sa - niekde. Ja
odovzdaný, bezstarostný. Ona radostná, ale plná úzkosti a starosti.
Naraz uprostred snívania a plánovania ako výkrièník smrti sa pred nami vynorila
politická polícia, kontrola osobných preukazov. Kadý ich odovzdal, i ja. A pritúleným
k sebe vzdychali nám srdcia k matke veènosti: Chráò svoje deti, nie sebe chceme i... Èas
zmrzol v nás ako ivot odsúdenca v skratke, èas stratil rozmery, èas stratil zmysel.
A ako keby sa vyhli dve nebeské telesá istej zráke a jasom sa uvo¾nila kozmická
nálada, tak lahodne nám zneli slová vracajúce doklady: Ïakujem, v poriadku.
A jasný rytmus vlaku nás unáal silnou ve¾kou nádejou  do ïa¾ej monosti i.
(Str.112-113.)
(Èlovek pre nikoho)
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Straussovo blahoelanie k narodeninám
(26. 1. 1985) Mozart, moja ena a ná pán biskup sa narodili 27. januára. Nasleduje
pripravený vin mojej Maòke.
Drahá Maòka!
Sme generácia, ktorá skoro celý svoj ivot trávila v perspektíve na koniec sveta.
Veï koniec sveta sa do urèitej miery kryje s ohranièenosou, a to s vedomou, náho
individuálneho bytia. A predsa kadým dòom vchádame do trvania ovenèenou
bránou nádeje.
No, kde sú korene naej nádeje a vetkých nádejí. Zo stále sa opakujúcich
pokusov vnori sa do seba, nájs sa pred tvárou Vemohúceho, a tým si prisvoji k¾úè
k vlastnej osobnostnej problematike a tú zas premietnu do problematiky okolia a
sveta. Na to sa vlastne redukujú vetky úkazy vlastného vnútra a produkujú od
pozitívnych mylienok i pozitívne vzahy. Vetko sa musí premietnu ponad obzor
naich malých záujmov, naej malej úbohej doby, do veènostných vzahov a perspektív.
A tak sa v nás vytvorila synchrónne snaha vytvori v sebe, ale i pre druhých, nám
blízkych i vzdialených, výh¾ad a výh¾adovú zodpovednos na koncové a koneèné
ciele. A vytvára pre ne predpoklady. Lebo nae astie je astie naich detí.
i je vdy riziko, vedome èi nevedome. A z toho sa dajú odvodi a chápa nae
postoje. Sme tragická generácia, skonfrontovaná s náramne sekularizovaným svetom, ktorý nie je schopný a ochotný priblíi sa ivotnému pocitu, ktorý sme v sebe
vypestovali po schodoch modlitby, i spoloènej modlitby a koncentrácie alebo snahou o koncentráciu. A preto sa zdá, e sme tu ako vydedenci sveta, ktorý si myslí, e
ho nechápeme, alebo ktorý sme nie pripravení a schopní pochopi.
No v nás neije dedièstvo kultúrnej alebo mravnej nadradenosti, osobujeme si
právo neh¾adie úkosom na tých, èo stratili orgány na vnímanie iného obrazu sveta
ako toho, ktorý v nich narástol. Pripúame to kadý, i keï nutne docháda k zdravej
konfrontácii.Veï len tak sa inie vývoj sveta.
Nám neprichodí smúti, e nie sme v tej rojnici, v ktorej pochodujú moderní
duchovní agnostici. A ani si pri nich za nijakú cenu nechceme polievoèku zohrieva.
No to, èím sme, èo sme si v sebe vybudovali a vybojovali a o èo sa denne navzájom
opierame, modlitba, odovzdanos a oddanos, sú hodnoty, ktoré sa denne oivujú,
udrujú a utvrdzujú vo veènostnej perspektíve. A tento vnútorný rytmus nás udruje,
e Vemohúcemu odovzdávame kadý uplynulý deò svojho ivota a zverujeme mu
vetko, s èím sme sa stretli.
To je základný akord ivota, ktorý sme si, hlavne Tvojou zásluhou, vytvorili.
Nech sa odkrúca i naïalej na ciferníku na hodinách náho ivota v rytme lásky
ve¾ká ruèièka a tá malá nech sa inie v rytme milosti. A v tom nech nás, Maòka, ete
dlho drí milos Vemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a nech nás chráni
Nevesta Ducha Svätého, Panna Mária. A nae deti a deti detí a celú rodinu blízku i
ïalekú nech opatrujú nai ve¾kí patróni sv. Jozef, sv. Judá Tadeá a sv. Pavol
v zdraví, v astí a v milosti Boej.
(Odvrátený hlas, s. 68.)

 Pavol Strauss
s manelkou a jej bratom
prof. Jánom Loydlom
v Paríi 1968.
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Ostatná o láske
(Svojej Maji)

Za snehom vidím samé jarné lúky
a potôèky a sny iariace astím.
Za slovom vidím samé dobré ruky
a milé pekné dni a nádej, ktorou
rastiem.
A predsa by som chcel vetkému prís
na zmysel, pochopi srdcom, èo nám
tu ináè zmizne.
A predsa by som chcel vetkému vyjs
v ústrety. Zadra srdcom vetko, èo
len na prázdno vyznie.
Èo to je láska? Kto to celkom chápe,
po to¾kých výkladoch a to¾kých
básòach o nej.
Èo chce slu básnikom, to sa na túto
strmeò driape.
Èo chce by mladým, nevie ís bez nej
ïalej.
No, máme o nej tisícero správ
a vieme o nej premnoho divných
obmien
a máme mnoho záznamov z chladných
a horúcejích hláv
a nikde neviae sa to¾ko slastných
mien.
A predsa kadý samotný si k¾uje ivot
citu
a pýta sa vdy znova: èo to je, èo je
láska?
I ja si idem itím, za slnca a za mrazu a
doprajem i sebe kúsoèek noci svitu
a pýtam sa po rokoch vdy znova: èo
je láska?
Láska je ako aká, hanblivá vloèka
snehu,
èo padá tesne pri kraji obloka domu
smrti.
Láska je tvrdý srdca ston, keï chví¾ku
stojí v behu,
za mámivými preludmi, keï ich dych
strachov vrtí.
No, láska je i tichý zlom v záplave
nádejných svetiel,
keï jaro v novej námahe kráti si
zmrznuté sny 
a v nových monejích extázach chystá
sa prítulnos tiel,
aby sa koneène odstránil drtivý
kalendár tmy.
Nie, ver mi, srdce ostáva tak èi tak
korisou Boou.
My ho len niekedy skúame, èi by sa
nedalo poui v od¾ahlých konèinách
citu.
Srdce sa poodie tíko v zralie vdy tóny
a tvrdou vdy obrannou koou,
aby sa nezbadal rozbeh, e vie by
celkom vo dvoje,
e vie by Boie i Tvoje, e vie by i
tam i tu.
(Z rukopisnej zbierky
Susedstvo nehy.)
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Spomienky

pani Márie Straussovej
Dòa 4. júna 2006 vysielalo rádio Lumen
v cykle Literárna kaviareò vynikajúce rozhlasové pásmo o ivote a diele Pavla Straussa, pripravené redaktorkou a moderátorkou
banskobystrického túdia Danou Jaceèkovou.
Okrem úvodného preh¾adu Straussovho ivota a tvorby, jeho eseje Exeamus
igitur, Rúfusovho úvodného slova ku Straussovej knihe Rekviem za ivých a Straussovej Rannej modlitby (porov. str. 414)
v pásme zaznel aj v rozhlasovom archíve
zachovaný spomienkový rozhovor
s manelkou Pavla Straussa Máriou, rodenou Loydlovou.  Pre jeho zaujímavos a
závanos ho v trochu skrátenej podobe
publikujeme.
 Spomeòme si na vae spoloèné zaèiatky.
Ja som bola v Bratislave. Roky a roky
som po maturite chodila domov len na
prázdniny. Take my sme sa s budúcim
manelom nevideli dlhé roky. (Pripomeòme, e obaja maturovali na tom istom gymnáziu v Liptovskom Mikulái, pani Mária o
dva roky skôr.) A raz som prila domov a
mamièka mi hovorí: - Poviem ti jednu
novinu. Ja nato: - Èo také, mamièka? 
Predstav si, e mladý Strauss konvertoval. A ja som spontánne povedala: Mama, to bude ve¾ký prínos pre Cirkev.
- Spontánne!
A moja mama bola doòho od tých
èias za¾úbená. Kadé ráno sa stretali v
kostole. On tam chodil kadé ráno
z Palúdzky na siedmu do kostola. Kadé
ráno!
Manel bol vdy pokojný. Aj keï sa
v Skalici vedelo, e sa nieèo okolo neho
melie, e asi bude degradovaný. Mal
tátnu kontrolu. A ja som sa len modlila,
aby náhodou pri nejakom nátlaku nieèo... aby nepristúpil na nejaký kompromis... Èakala som ho, kedy príde, a on,
keï sa vracal, u zïaleka volal: - Nezradil som, neboj sa!
A poviem vám aj to. Keï sme odchádzali zo Skalice, takí aí pacienti aj
plakali; jeden sa hodil na tú kisòu, èo
sme mali nachystanú a plakal, èo on
bude robi. A pri odchode, to bolo u tak
okolo 10-tej veèer, október, súmrak v kadom obloku, kade sme li, nás odprevádzali baterkami...
...Aj keï mu niekto krivdil, neexistuje, e by on na niekoho daèo povedal,
alebo e by sa ho to ve¾mi dotklo, e by
sa bol saoval. Nikdy. Vetko to bral
z takého nadh¾adu...
 Spomínate si na aie chvíle v ivote
Váho manela?

Najaia chví¾a bola tá, keï vedel,
e musí opusti svoju operaèku, ktorú
on skutoène dostaval, vybudoval a v ktorej trávil tie najlepie chví¾ky, keï vedel, e je uitoèný, e môe niekomu vráti ivot. On il s tými pacientami, s tými
rodinami... A teda bolo hrozné, keï sa
dozvedel, e nebude operova, e nejde
do nemocnice, ale do OÚNZetu. Tri dni
nespal, videla som to, ako tri dni chodil
v noci po dome... To bola preòho najhoria chví¾a. Dlho-dlho to spracovával
v sebe, i keï vedel obety prináa. Tam
mohol len raz týdenne operova, aj to
len to, èo mu práve prichystali...
Ná ivot nebol nejako ruový, bolo
tam ve¾a úzkostí a ve¾a strachu, ale vetky tieto najaie chvíle sme rieili obidvaja na kolenách... Deviatniky. A vetko sa vyrieilo.
 A keï sa spýtam na tie najradostnejie chvíle?
Najradostnejie chvíle boli, keï sme
preili front. Keï sme nemali niè. Manel, ten mal len svoje sako, nohavice mal
od môjho brata a huberák od svojho
kolegu. Nemali sme vôbec niè. To boli tie
najastnejie chvíle náho ivota. Lebo
sme mali jeden druhého, a mali sme vetko.
...Jeho úsmev prezrádal jeho vnútro.
Celý jeho výzor, jeho oèi... Pamätám sa
ete ako tudentka gymnázia, e on sa
vdy usmieval. Ale ten úsmev bol taký
oduevnený, také radostné nieèo, nieèo, èo lo z jeho vnútra...
 Stretávali ste sa s mnohými osobnosami spoloèenského ivota. S kým konkrétne?
Blízkymi priate¾mi boli Ladislav Hanus, mikuláan, ten bol ve¾kým priate¾om. Potom Janko Silan, Joko Kútnik,
Joko Felix bol jeho ve¾kým priate¾om, v
priate¾skom pomere bol aj s Milanom
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Rúfusom, ve¾mi si rozumeli, je aj spoloèná korepondencia. Poznal sa so Strmeòom. Keï priiel Strmeò na Slovensko,
vdy priiel k nám. A je jeden historický
obrázok z poslednej jeho návtevyy. Sedeli tak s manelom proti sebe, debatovali... A debatovali tak oduevnene, e
sa vo¾áko chytili za ruky, a táto fotografia existuje: ako sa dria za ruky. A
zaujímavé, e po manelovej smrti ako
keby sa oni boli drali a ili aj na druhý
svet spolu; o dva mesiace Strmeò havaroval a zomrel.
Potom v Bratislave sa èasto u nás
zastavoval Kolakoviè  keï sme boli prvé
tri mesiace na onkologickom ústave po
fronte. A dokonca raz priiel, keï sme
práve obedovali; dala som mu obed, a
on povedal, e je naòho vydaný zatykaè
a e vie, e boli vyetrovaní niektorí vysokokoláci. Tak e sa ide na tB opýta, èo vlastne majú proti nemu. Odiiel
a nechal aktovku u nás, ale u sa nevrátil...
 Ako ste vnímali a podporovali Straussovo písanie a jeho aktivity?
Ja som mu skutoène dala v tom oh¾ade vo¾no. Nikdy som ho nechcela vyrui, a aj keby som bola potrebovala nejakú pomoc, vedela som, e je to jeho
ivot a e to, èo mu dal Boh, musí vyui,
ak to niekomu prospeje. Take som mu
nechala skutoène vo¾né pôsobenie.
Nikdy som ho nevyruovala, ani deti.
Lebo keï sme k nemu náhodou voli,
videli sme, e poloil pero a mal taký
zvlátny výraz tváre, e bol vyruený...
 Aký odkaz by nám dnes, na zaèiatku
21. storoèia, Pavol Strauss povedal?
Asi to, e bez viery sa nedá i. e
viera vetko, a Boh vetko vyriei. Aj tie
najaie chvíle v ivote. e to, èo je
vô¾a Najvyieho, je vdy to najlepie...
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Anton Srholec

MUDr. Pavol Strauss
v Skalici
Dr. Strauss priiel do Skalice za primára chirurgického oddelenia po vojne.
Reho¾a Milosrdných bratov tam postavila novú
nemocnicu. Nemocnica
nemala ma vyslovene titul katolícka, ale mala ma
skutoène kresanského
ducha. O to sa usilovali
významní lekári, ako boli MUDr. Dýek,
Sosna, Klinda, Èerný, Varga a jeden
z najznámejích bol aj MUDr. Strauss.
V skalickej nemocnici si získal ve¾kú
autoritu predovetkým preto, lebo bol na
vtedajie pomery najznámejí chirurg na Slovensku. Ete dodnes si na neho spomínajú
jeho niektorí pacienti.
Skalica je známa aj svojou duchovnou
tradíciou. Od nepamäti tam bola reho¾a
Karmelitánov, neskorie Frantikáni, Jezuiti, reho¾né sestry. V evanjelickom zbore
pôsobil J. A. Komenský, usadili sa tam
významné osobnosti po Bielej Hore a známi
kazatelia. Mnohí katolícki aj evanjelícki kòazi
tam zanechali svoje duchovné dedièstvo.
Do násilného zruenia reholí r. 1950 tam
pôsobili spomínaní Milosrdní bratia, Frantikáni a sestry sv. kría.
Dr. Strauss, ktorý bol nároèným veriacim, kritický k povrchnosti a hluchej tradícii, informovaný o teologickom a filozofickom dianí vo svete, naiel v Skalici príbuzné
due. Bola to Dr. Viestová, doktor teológie
Ján Buchta, ve¾ký umelec-maliar Koreszka.
Ako konvertita Strauss preíval katolícku
vieru radikálne poctivo a pravdivo. Tým si
získal ve¾kú úctu a obdiv veriacich, ale súèasne aj nenávis a pohàdanie komunistov,
ktorí r. 1948 prebrali vetku moc na Slovensku, a teda aj v Skalici a v nemocnici.
Nemocnica mala svojho plateného funkcionára, zmocnenca. Jeho poslaním bolo
strái celý zdravotnícky personál, aby nekonali niè iné okrem povinnej zdravotnej
starostlivosti. Za plat, ktorý mal väèí ako
lekári, zastraoval, kontroloval a rozhodoval
o vetkých dôleitých udalostiach v nemocnici.
V areáli nemocnice je nádherný rokokový kostolík. Mobilní pacienti tam chodili
so svojím chorým telom lieèi a posilòova
svoju duu. Postupne zakázali chodi pacientom do kostola, vchod zamurovali
a pacientov aj ich personál okradli
o duchovnú posilu.
V kostolíku je ete osobitná kaplnka
Loretánskej Panny Márie. Dr. Strauss tam
denne k¾aèal, aj keï do práce musel ís
naokolo cez nieko¾ko ulíc.
Kým bolo ete povojnové, demokratické zriadenie, Dr. Strauss chodil kadý deò
pred prácou na sv. omu. Dokázal v sebe
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spoji èloveka hlboko mystického, ktorý rozjímal, modlil sa za svojich pacientov a vetko
obetoval Bohu, a na druhej strane ve¾mi
schopného chirurga, ktorý robil nároèné operácie a pri òom rástli a uèili sa ve¾mi schopní zdravotní pracovníci.
U nás operoval dajakú pani. Tá ne ila
pod nô, drala v ruke ruenec. Keï to
zbadal, opýtal sa jej, èi sa denne modlí ruenec. Povedala, e nie, ale e ak je èlovek
v nebezpeèenstve, ve¾mi to pomáha.
Osobne som bol v tom èase u saleziánov
a s Dr. Straussom som sa stretol, a keï
nás nasilu rozohnali. Navtevoval som ich
rodinu. Chlapci boli ete malí. Obèas mi ich
dali na staros, aby som sa im venoval. Bol
Ve¾ký Piatok. Liturgia sa vtedy slávila ráno
a cez deò bol vyloený krí na poklonu
a uctievanie. Keï sme sa priblíili ku kríu,
mení, Jozef sa srdcervúco rozplakal: Teèie mu krvièka, teèie mu krvièka!
Poièiaval mi kniky. Jeho prostredníctvom som sa zoznámil s dielom Dominika
Pecku, Dr. Alfreda Fuchsa, ktorý bol tie
konvertita a zahynul v koncentraènom tábore, knihu od Henry Peraina Stavenisko
Európy. Katolícky kòaz opisuje vyetrovanie, väzenie a pobyt v koncentraènom tábore.
Bol ve¾mi optimistický. Veril, e po páde
nacizmu nastane v Európe mier. Neskorie,
keï ma mleli podobné temné sily komunizmu, príklad Dr. Straussa a jeho kniha boli
pre mòa ako svetielko v tom tuneli.
Daroval mi aj kniku Mozaika nádeje.
Tú mu vydali ete pred nástupom komunistickej cenzúry. Mal kontakt so skupinou
okolo Kolakovièa. Boli to ve¾mi nadení
a tvoriví ¾udia. Prekladali a písali. Podarilo
sa im ete po februári 1948 napriek tomu,
e komunisti obsadili vetky tlaèiarne, vyda kniku anonymného slovenského autora: Kristus a boj o due.
Býval v skromnej vilke a sníval o tom,
e v kadej veriacej rodine by mal by taký
kútik, ako kaplnka, kde by sme boli ticho
a mali priestor a èas na rozjímanie
a modlitbu. Sám si to urobil vo svojom dome
v Nitre, kde som ho po návrate z väzenia
navtívil. Nebola to kaplnka, ale jeho pracovòa bola ako tudovòa plná kníh, umenia
a vánej hudby.
Posledné mesiace v Skalici ho primitívni udavaèi prísne stráili a ikanovali. Jeho
poslednou slubou
pre mòa bola rada,
aby som odiiel do
anonymity v Bratislave. Poslal ma na
polroèný kurz pre vyie lekárske sluby.
Ten som nedokonèil
a zatvorili ma u definitívne. Nespomínam si, e by pri vyetrovaní padlo jeho
meno. V Bratislave
o naom vzahu nevedeli.

• Spolok priateov MUDr. Pavla Straussa

Pobyt v Skalici bol neznesite¾ný. Mal
tam ve¾a bývalých pacientov, ktorí ho vychva¾ovali do neba, ale tí boli bezmocní.
Moc mali ¾udia plní jedu a nenávisti a keby
tam ostal dlhie, zaruèene by sa dostal do
väzenia ako jeho priate¾ a kolega MUDr.
Anton Neuwirth. Neviem, èo bolo príèinou
jeho odchodu, ale bola to jeho záchrana.
Degradovanie z funkcie primára, známeho
pecialistu, na úroveò lekára zaèiatoèníka
bola daò, ktorú zaplatil len preto, e ho za
jeho náboenské presvedèenie nezatvorili.
Dr. Pavol Strauss v Skalici vyoral hlbokú brázdu. Ete dnes ijú ¾udia, èo si na
neho s úctou a láskou spomínajú. Mesto mu
darovalo èestné obèianstvo.
Chcem sa mu aj in memoriam poïakova za svetlý príklad múdreho a hlboko veriaceho lekára, èloveka, ktorý dôsledne a
radikálne preíval paradox jednoty s Bohom
a vytrvalej a nezitnej sluby trpiacemu èloveku.
Poznámka. Na príhodu s ruencom si
Pavol Strauss v Mozaike nádeje (str. 93)
spomína takto:
(21. 2. 47) Operoval som dve nóbl panie. Nikdy som nepoèul o ich náboenskom
zameraní. Po operácii druhej som zistil, e
cez operáciu drala v ruke pekný, strúhaný,
hnedý ruenec. Keï ju odnáali, zabudla ho
na operaènom stole  i s vreckovkou. Keï
som jej ho podával, ospravedlòovala sa, e
jej to poradila jej vzneená predchodkyòa,
e jej to vraj pomohlo.
To je ono. Z Boha, ktorý tak miloval
svet, e zaò ¾udsky krvácal, si robia salónny
totem, poveru, ktorá hádam pomôe v ich 
azda  trochu zaslúenom utrpení.
A to v menej-väèej miere robí i kresanský svet, nielen títo periférni katolíci.
A preto ustaviène treba ráta s pohromami.
Nie, netreba zúfa. Svet vdy spoèinie
v Boom priehrtí, i my vetci, s katastrofami
a koncami i bez nich.
Ó kedy u raz uvidí katolícky svet, e
kadý pohodlný a ¾ahostajný veriaci  neveriaci je schodom do hroznej záhuby.
Lebo i Boia láska má jednu príernú
facetu.
(J. R)
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Pavol Strauss o skalickej idyle
(v diele Èlovek pre nikoho)

...Po druhej svetovej vojne sa i na Slovensku prirodzeným i
menej prirodzeným spôsobom uvo¾nili primariáty. éf
v onkologickom ústave Dr. Brený bol súèasne personálnym éfom
na novom povereníctve zdravotníctva. Nahováral ma, aby som
poiadal o primariát. Darmo som sa vyhováral, e sa necítim dos
erudovaný a e chcem ïalej pracova vo výskume. I s docentom
uchom ma nakoniec prehovorili. Zaiadal som o tri z tých
najmeních nemocníc. Odmietli mi to zásluhou jedného èlena komisie,
ktorému prekáal môj diplom z praskej nemeckej univerzity.
Netrvalo vak ani pol roka, a ten pán utiekol do Nemecka. A
nakoniec ma moji priaznivci umiestili v novej nemocnici milosrdných
bratov v Skalici.
Boli to roky radostnej práce, hoci s benými starosami a
úskaliami ivota chirurga, úspechy aj neúspechy, ale plné tudijného
i pracovného elánu. Vari jeden z prvých na Slovensku som robil
lumbálne sympatektómie i stelektómie, ve¾mi skoro sa pouívali
Küntscherove endoprotézy, resekcie kardie, ezofagojejunostómie,
Milesove operácie, bená bruná chirurgia, transplantácie, tubulované
laloky, ako jednému z prvých u nás sa mi podarila embolektómia
bifurkácie aorty, bola tu bená gynologická a pôrodnícka èinnos,
urologické operácie a v prestávkach medzi operáciami tonzilektómie.
Zaèal som sa experimentálne zapodieva problémami regenerácie
periférnych nervov, ich konzervácie a transplantácie v pokusoch na
králikoch a psoch. Sprvu doma, potom na Anatomickom ústave
profesora Kratochvíla s cennými spolupracovníkmi, neskorím
profesorom Dr. Kapellerom a s Dr. Godálom. Medzitým tu vak
bola aj práca na esejach a túdiách, ktoré vyli knine (Mozaika
nádeje, Ståpy - básne v próze) a v èasopisoch. Lekárskych prác
bolo asi dvanás.
Boli to z chirurgickej i kultúrnej stránky idylické èasy. A to je
vari zlé. Toto nie je doba idyly. A tak dolo k intrigovaniu, òúraniu a
komisionálnemu vyetrovaniu, za èím bolo vdy zatienenie
nevraivcami tajnejích zloiek naej spoloènosti, i z tých najmenej
cenných elementov zdravotníckych pracovníkov. Skreslený náh¾ad
upratovaèky preváil hodnotu medicínskej úrovne, na tie èasy
relatívne kvalitnej. A tak dolo k výmene stráí. Preloený z moci
úradnej do ambulancie v Nitre, musel som si ete aj sahovacie
trovy zaplati. Takým nesocialistickým týlom som lieèil. No nikdy
neprestanem vïaène spomína na skalické roky milej i búdarskej
pohody, i na priate¾ské posiedky s Jankom Blahom a najmä na
chvíle strávené s Julkom Koreszkom, akademickým maliarom. Videl
som, ako vznikal nejeden z Koreszkových krásnych obrazov, a
nejeden milý veèer sme strávili s Jokom Kollárom a s Jokom
Ileèkom pri dobrom skalickom víneèku.
To boli èasy dobré. Bolo ve¾a rôznorodých èasopisov,
polemizovalo sa, èo malo nadanie, sa ozvalo. A problémom
nenadaných nie je vlastná tvorba, ale èakanie na príhodnú chví¾u,
ako tých tvorivejích administratívne odbavi. Doèkali sa. Ale nie
na prospech národa a kultúrnej oblasti. Lebo jediným astím je
poznanie a èoraz novie a hlbie poznanie. A utvori tvorivé
vzduchoprázdno je fantazmagorický klam antiduchovných úboiakov
spitých mocou a postavením. Diktatúra naoktrojovanej podpriemernosti. Ale aj fleurs du mal odkvitnú. (Str. 88-89.)
..Najriskantnejím postojom je, keï je èlovek podozrivý, e je
schopný vlastného, i kritického premý¾ania, a to v dobe, keï nik
nie je taký sprostý, aby neurobil kariéru. To je perverzné
blahoslavenstvo doby.
A tak si spomínam na situáciu spred vye dvadsiatich rokov.
Bol som chirurgom v Skalici. V tom èase sa odohrával boj o
prvenstvo v zavádzaní obvodového systému v zdravotníctve. lo o
zápolenie medzi slovenským OÚNZ a moravským. Bolo jasné, e
prvenstvo musí pripadnú Svitavám. Nám jednoducho chýbala
krá¾ovská tradícia. Mali sme ctibaného riadite¾a, ktorý ma
vystriedal. Vrchnos sa ho chcela zbavi a on jej to u¾ahèil svojou
prehnanou poctivosou, èo vyvolalo konfliktné situácie, najmä so
mnou. Príklad: Zvolal si nás vetkých primárov a ve¾mi oduevnene
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nám oznámil, e dolo nariadenie, e sa treba pri nástupe do práce
a pri odchode podpísa. Spomenul, e je to vymoenos a e
onedlho budú v nemocniènej vrátnici tikacie hodiny. Na otázku,
aký máme postoj, nastalo hlboké mlèanie, psychologicky
pochopite¾né, lebo lo o novotu, v zdravotníctve do tých èias
nezauívanú. Jeden z kolegov mal hlavu medzi plecami, iný pozeral
na zem, tretí h¾adel inde, na inú stranu. A nijaká odpoveï. Keïe
vetci èuali, ozval som sa sám, a myslel som si, e hovorím za
vetkých: Ja mám postoj odmietavý. Vieme, èo a ako dlho máme
pracova. Je to formalita, ktorú svedomitý lekár nepotrebuje. A za
presným podpisovaním príchodu a odchodu môe by prázdny a
nevyuitý èas! Nato výbuch riadite¾a, e je to nariadenie vrchnosti,
ktoré treba repektova. Nato ja: U bolo ve¾a aj nezmyselných a
zbytoèných nariadení, ktoré sa neskôr korigovali a zruili.
Tento temperamentný dialóg mal pokraèovanie v korepondencii,
kde ma vymyslenými citátmi vinil z nemarxistického frantikánskeho
postoja, lebo som sa odvolal na svedomie a lekárske vnútorné
etické zákony, ktoré nemono vylepi formálnymi postupmi.
Také malicherné konfliktíky chceli isté miestne i vzdialenejie
kruhy vyui, prièom mòa chceli poui na jeho likvidáciu. Tak dolo
k vyetrovaniu a òúraniu v samotnej nemocnici i medzi pacientúrou
okresu. Vypoèúvali kdekoho a nakoniec si predvolali aj mòa.
Boli z povereníctva. Jeden málovravný jednooký zavalitý chlap
zabijáckeho výzoru, druhý uhladenejí.
Najprv boli zvedaví na môj pôvod. Syn advokáta. Prvá tvorka.
Potom príbuzenský vzah k riadite¾ovi. Nijaký. Èi nemám niekoho
zavretého. Mám. Mnohých priate¾ov. Ale som o ich nevine
presvedèený. Sú to ¾udia nie schopní nízkeho a neèestného èinu.
Názory. Konvertoval som na katolicizmus. A viem, komu som
uveril. Ako tudent som bol komunistom. Bol som a som antifaista.
Súhlasím s hospodárskymi premenami.Ale treba k tomu prida
duchovné a morálne stabilné hodnoty. Èi mi riadite¾ krivdil a v èom.
Mali sme diferencie, aj nepríjemnosti mi spôsobil. Nie som ochotný
o nich hovori a v mene toho, v èo verím, mu vetko odpúam. A
e nechápu, e som bol schopný písa knihy a èlánky a e verím. Èi
neviem, ako vzniklo uhlie. To reku viem asi lepie ako vy. Ale
uvedomte si jedno. Chcem deti vychova na sluných ¾udí. A keby
som dnes v ich záujme  veï sa mi vyhráate nemonosou ich
túdií  urobil dáky nízny kompromis, nap¾ujú mi o desa rokov do
oèí. A tvorhodinový rozhovor sa skonèil asi takto. Neviem, èo má
môj vnútorný postoj èo robi s kvalitou mojej práce ako vedúceho
chirurgického oddelenia. Èo koho do toho, èi sa vo vo¾ných chví¾ach
zaoberám lepením známok, chytaním rýb alebo meditáciou. A
vôbec, dokáte mi, e je hmota veèná, a ja si pred òou k¾aknem.
O nieko¾ko mesiacov som dostal dekrét, v piatok, ktorým ma z
moci úradnej preloili do Nitry. Po výstavbe nemocnice, za môjho
riadite¾ovania, keï sa zve¾adila zo stoosemdesiatich postelí na
vye pästo, bola to adekvátna odmena. Výpoveï ako slúke za
kapitalizmu. A tak mám monos ako ambulantný chirurg uplatni
svoje skúsenosti, inkluzíve tých z kliniky v Prahe i z klinického
pobytu v Zürichu, ad ultima Thule.
Ale rád som to vetko obetoval a obetujem za astie svojich
detí, za pomýlených kolegov a za Slovensko a jeho astný rozvoj.
I tá najbolestnejia situácia, premietnutá na iné horizonty, ako je
okamitá prosperita a kariéra, vie pomôc i a dôverova. A
dôvera je predsieò pravej náplne ivota. i a tvori pre iných i
v malých dimenziách môe by tak zmyslom ivota ako v riedkej
citovej atmosfére na vyvýenom piedestáli úspechu. Sumácia
vetkého v smrti ukáe, èi tie akcenty v ivote boli umiestnené
správne. (Str. 81-83.)
...To je tragédia tejto krajiny, e kadé èisté oduevnenie a
nadanie sa dostane pod odkvap hlúpej, raz politicky, raz ináè
podfarbenej neièlivosti. Kadý rok je tu ve¾ká podlnos dejinám,
kultúrnym dejinám. Vetko, èo sa pridusilo a odsotilo a nerealizovalo
pre tých, èo to potrebujú a èo by sa tým vyvinuli v poznaní, nádeji a
túbe, je neodèinite¾né mínus. ¼udia nech sú naimi kritikmi a
korektormi, naimi cenzormi a sudcami, a nie tými, èo to konajú za
prospech a judásky peniaz.
Toto je u nás doba ve¾kého umierania ducha. Umierania nielen
na infarkty a poráky, ale na infarkty nepriechodných talentov a na
poráky kompromisníckych duièiek. (Str. 78.)
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KRST:
Incipit vita nuova!

ká a mystická poézia. I tie jeho spisy
filozofické a teologické sú òou prepikované.
Kolíska dôvery, s. 63-64.)

Kým dolo k tomu, e v tom istom Liptovskom Svätom Mikulái, kde sa Pavol
Strauss roku 1912 narodil z vody  narodil sa r. 1942 z Ducha Svätého, musel
prejs zloitým vývojom. Oprieme sa o text
jeho Kolísky dôvery a knihy Èlovek pre
nikoho, a budeme sledova jednotlivé etapy tohto prerodu.
Nemono obís ve¾mi dôleitý fakt, e
do 30-ky Pavol Strauss prenikol do takých
vysokých sfér sveta hudby a sveta poézie
(umenia slova), kde hudba a slovo ijú samostatným ivotom mimo nás a vzopätím
¾udského ducha sa im môeme priblíi nato¾ko, e dokáeme prijíma signály, ktoré
tieto svety, hranièiace so svetom Absolútna, vysielajú.

Kto priiel a sem, tomu ovzduie ivota
v idovských malomestských kruhoch, kde
sa vytratil vzah k metafyzickým hodnotám, kde sa ilo s poh¾adom do minulosti, kde boli osou ivota formálnosti tradície, bez citovej úèasti (Strauss)  tomu
toto ovzduie nemohlo staèi. A tak neèudo, e u v gymnáziu sa s týmto svetom
Strauss vnútorne rozchádza...
Na istý èas mu nahrádza vieru komunizmus, ktorý okrem iného s¾uboval, e vyriei idovskú otázku.  Ale hlavne s¾uboval  a ve¾ké postavy náho i európskeho
umenia a myslenia medzivojnového obdobia prijali túto vieru  e vyriei sociálnu
nespravodlivos, na ktorú bola Straussova
mladá dua ve¾mi citlivá.
A po puberte narastali pochybnosti o kvalite sveta, ktorý je pre niektorých
a príli tedrý a pre iných macoský.
Zaèal som vníma sociálnu nespravodlivos a na òu odmietavo reagova.
Zblíil som sa s komunistami a bol
som presvedèený, e ich poiadavky sú
oprávnené. No oni chceli len výmenu
rentabilnejích postov. Vo mne skrsol
úprimný odpor voèi poriadkom buroáznej spoloènosti. No a neskôr som zistil, e ani neskorí správcovia vecí neboli spravodlivejí. Len násilie ovládali
lepie, aj morálne aj duchovné. A voèi
idom dôvodili tým, e idovskú otázku
vyriei len komunizmus, lebo si trúfal
vyriei vetko. Preto sa to¾kí mladí túlili
pod èervenú zástavu.  Lene ani jedni
ani druhí nevideli, e problém leí ove¾a
hlbie, historický i spoloèenský i duchovný. Neuvedomovali si, e je to problém
mystický.
(Kolíska dôvery, s.10)

Hudba bola a je ivotodarný element, ktorý robí ivot hodným ivota.
Pokúal som sa neraz o definíciu a analýzu jej pôvodu a jej prevodu do duevného bytia. Má korene v nièom, alebo v
nepostrehnute¾nej oblasti a premieta sa
do ivota ako ve¾ký posol podstaty bytia. Celkom nevysvetlite¾ný, ale tým pôsobivejí. Za vetkou hudbou je duch
sveta, Duch Svätý.
Milujem hudbu a váim si ju, lebo je
medzinárodnou reèou sàdc. Lebo je faktor, ktorý pripomína ¾udstvu, èo nás spája. Keby sa hudba stala dôleitým kultúrnym a morálnym faktorom, nebolo by
moné, aby svet koketoval s monou svojou záhubou.
Krása je prvý stupeò dozrievania
dobra. A väèina umeleckých diel minulosti i dneka sa zúèastòujú na zaplnení
dobra v tomto svete a sú prípravou a
tmelom zjednotenia ¾udstva. Bol som kedysi na tudijnom pobyte vo vajèiarsku
a volal som známeho, ve¾mi cenného a
tvorivého dominikána na organový koncert do chrámu. Odmietol ís, lebo písal
proti chrámovým koncertom. Myslím, e
nieto èistejej modlitby akou je hudba,
inak by nebol v kadom chráme organ,
ani spev. Hudba je neraz i neuvedomelou modlitbou neveriacich.
A sem prichodí aj apológia slova.
Slovo je podstata po¾udtenia èloveka a
v kadej dobe to opakovane zrealizuje.
Lebo je odraz a obraz z evanjelia sv.
Jána A Slovo bolo Boh. A len cez
slovo a jeho realizáciu sa dvíhame zo
svojej slabosti a zverskosti. Slovo je reè
due a jej harmonizácia. Je pojivom sfér
ducha s hmotou. Je èarovnou ríou poézie, apokryfom pravdy. Základ poézie je
v almoch a v loretánskych litániách,
v slove prorokov a vetkých i naich svätopiscov. Ale i filozofia a veda obsahujú
prvky poézie. Mono, e najkrajie
v diele Teilhard de Chardina je kozmic-

+ + +
K takému precitnutiu, k poznaniu pravdy o komunizme dolo vak u Straussa a
na túdiách na nemeckej lekárskej fakulte v
Prahe, kde sa prvé roky intenzívne zapájal
do ivota komunistických intelektuálov.
Boli to roky intelektuálnej exorbitácie. Sám som vtedy vydal dve zbierky
nemeckej lyriky: Die Kanone auf dem Ei
a Schwarze Verse. Pritom som ve¾a hrával, korepetoval s maïarskou speváèkou Erszi Krammerovou, aj s òou koncertoval. ilo sa hriene v neduchovnej
atmosfére, atmosfére konca prvej republiky. Nezabudnute¾ná je úèas na Eucharistickom kongrese v Prahe s kardinálom Verdierom, èo na mòa ve¾mi zapôsobilo. Po promócii som narukoval do
Prahy, Plzne a potom do Martina a vojenskej nemocnice v Ruomberku. A to
boli ku koncu prvej republiky rozhodné
a osudové èasy.
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A do tohto èasu spadá prelom môjho
ivota, môjho vnútra. Koketoval som
s komunizmom, èítal som od Meringa a
Engelsa a po Komunistický manifest,
Leninov empiriokriticizmus, Plechanova,
Bucharina a vetky výbuchy surrealizmu, Bretona, Eluarda, poetizmu a dadaizmu, nemeckých impresionistov a francúzskych autorov.
Chcel som, aby svet bol èistý a dobrý, a pritom som sa vá¾al v hriechu a
osobnej nezodpovednosti. Manifestoval
som, demontroval som, po schôdzkach
chodil, aj reènil na Slovanskom ostrove i
s neskorím ministrom Vakom Kopeckým,
aj nás oboch potom zmlátil policajt pod
bránou. Ale túil som po zmene ivota na
zemi a pod¾a receptov Weltbühne som
velebil ZSSR a videl v nich recept na
uzdravenie sveta. (...)
Boli to vzruujúce a podnetné
predvojnové roky. Ale atmosféra nabitá
neistotou a tuením hrôz druhej svetovej
vojny. Môj ivot bol deformovaný dobou a tým vtedajím prostredím. Len muzika  jediný oèistný faktor. (...)
Ale to vetko sa mi dnes zdá ako
nálepka, ako náplas na rozcapartené
vnútro. Vonkají nepokoj nad nepokojnejím hrienym vnútrom. Neujasnenos
v morálnych oh¾adoch, túba vyniknú a
ve¾ký hlad po pravde, èistote a istote, i
mimo tieto rozkrièané sociálne problémy. Rezonancie Marxovej tézy, e meniac svet meníme sa sami. Netuil som, e
opak je pravdou. V podvedomí stály
strach, e vymknúc sa z tej oficiálnej
¾avièiarskej atmosféry znamená dosta
sa na smetisko dejín. Vzmáhajúce sa nacionalizmy a nacizmus, antisemitizmus,
oprávnený i tradièný, a oproti tomu jediná istota komunizmus, aj propagaène
takto sevírovaný. A pritom hlad due,
nevyjavená nespokojnos. Pod¾ahnutie
masovej psychóze  len nevypadnú
z radu!
A predsa h¾adím na to ako na prvú
fázu konverzie. (Podè. J.R.) Odís od seba
a i druhým, i svetu a svetu budúcnosti. Ale vnútro èloveka vylo vtedy naprázdno. Ani láska k hudbe nevedela
vyplni tú medzeru, len chvíle samoty a
drunosti s poéziou. Hlavne Rilke.
Navonok som sa stýkal viac najmä
s politicky orientovanými ¾uïmi, ktorí
nemali úzke spojenie s mojím ideálne
usmerneným svetom umenia. A vedel som,
e okolo tejto oblasti nastane zlom. Bol
som vade i v krúku s Vanèurom, ale i
keï som mal doma styk s robotníkmi,
vdy som cítil duevné vákuum. Úprimne
som chcel pomôc robotníkom, vedel som,
e kapitalizmus má ve¾a kazov, ale vedel
som i to, e ZSSR sa snaí zamerikanizova, a tuil som, e preberajú vetky choroby kapitalizmu v transponovanej podobe, plus aziatskú surovos a ne¾udskos. Vedeli sme, e revolúcie sú krvavé, ale mysleli sme, e sa tým vykupuje
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¾udskejia budúcnos. Nik vak nevedel, ko¾ko miliónov vlastného národa na
to doplatí. A doplatilo. Victor Hugo mal
pravdu: Bieda vedie ¾ud k revolúciám
a revolúcie vedú ¾ud zasa naspä do
biedy.
A keï som sa dozvedel, e Stalinovi
sa nepáèila ostakovièova opera a zakázal hra jeho kapitalistickú hudbu, a
tento èlovek skoro dva roky nemohol niè
robi, len pi, zlomilo sa nieèo vo mne.
Kde je takáto svojvo¾ná a násilná kultúrna politika  vravel som si  tam sa to
musí odohráva podobne vo vetkých
oblastiach, v administratíve, v hospodárstve a v politickej oblasti. A tak sa mi z
oèú spúal závoj jedinej správnej ivotnej koncepcie.
Zaèal som sa ditancova od verejného ivota, s výnimkou kultúrnej oblasti.
Chorobu sveta som videl aj tu, v tejto
ríi pseudoneomylnosti. Len my sme dobrí, vetci a vetko ostatné je zlé. Svet nás
nemení! Len ak seba zmeníme  ktorí
sme kúsok sveta  môe sa svet postupne
zlepi. (Podè.J.R.)
To boli tie zásahy milosti, ktoré sa
postupne zhusovali...
(Kolíska dôvery, s. 13-16.)
Po promócii roku 1937 si Straus odkrútil vojenèinu v kole pre dôstojníkov
v zálohe v Invalidovni, potom vo vojenskej
nemocnici v Plzni, a nakoniec vo vojenskej
nemocnici v Ruomberku.
V Ruomberku vstupujú do Straussovho ivota  ako zásah milosti!  manelia
Munkovci, Franz a Gizela, obaja konvertiti
zo idovstva, manelský pár, o ktorom sa
èoraz viac zaèína zdiela presvedèenie, e
je na èase zaèa proces ich blahoreèenia.
(O ich tragickom utrpení a smrti
v koncentraènom tábore pozri Listy PS2,
s. 13 a Listy PS4, s. 19; 21.)  Svoje
duevné rozpoloenie v èase stretnutia s
nimi Pavol Strauss výstine zachytil v diele
Èlovek pre nikoho, kde v jednej kapitole
hovorí o sebe v tretej osobe, v osobe lekára
Petra:
Peter ete nepatril do pokolenia vykúpených, keï sa ziiel so svojimi neskorími krstnými rodièmi. Mal dos ve¾kú konfúziu v rozumovom poschodí svojho srdca. Bol presvedèený o nevyhnutnosti sociálnej dynamiky svojho veku,
pritom vak vrástol do vnútorných svetov indickej mystiky. Tento zdanlivo nedorieený mylienkový svet sa vak vlial
v ivotnej praxi do otvorenej lásky voèi
vetkému a kadému. Neèakal od nikoho niè, ale dával ochotne kadému vetko.
Ale bol akoby roztratený, rozliaty do
sveta predmetov a osôb. Nemal jasné
pochopové hranice pre seba a voèi druhým a nemal jasné kontúry hádam ani
v oèiach iných. Vidíme síce vetko okuliarmi vlastných nedostatkov, take kadá kritika povie vlastne viac o kritikovi

ne o kritizovanom. Ale Petrova osobnos vskutku nebola dos jasná. Podobala sa nevybrúsenému nerastu
s nekoneènými monosami obrusu, ale
kadý drahokam má koneèný poèet faziet. A tak vyzretý èlovek je krají vo
svojej ohranièenosti ako rôsolovitá neogabanos nevyspytate¾ných moností
veène pubertálnych osobností. (...)
Peter nenaráal na ¾udí  veï ich
vetkých mal nad sebou. A do Petra nikto
nenarazil  veï bol personifikovanou
uèupenosou.  Peter naráal iba na
svoje ¾udské slabosti a ohranièenosti a
na hviezdne nebo, s milým dávnym prís¾ubom monej slobody a budúcej krásy
a moností vývoja...
(Èlovek pre nikoho, s. 93.)
Naproti kasáròam bývala rodina konvertitov Munkovcov, ktorých som kedysi
poznal v Bratislave, a tí ma ¾udsky a
kultúrne pritúlili. Boli to nesmierne vzdelaní a kultivovaní ¾udia. Mladí syn, Jurko, bol geniálny klavirista, iak profesora Macudzinského. Raz som priiel a
on hral. Èo je to za Beethovenova sonáta? No on na to: To len improvizujem v Beethovenovom týle. Starí syn,
jemný a vzdelaný chlapec, neskorie
vstúpil k jezuitom.
A tak som rástol v tôni týchto hlbokých a veriacich ¾udí. V tie èasy som
nosil na retiazke malého Budhu. Mal
som vzácne kontakty s majorom, ktorý
mi priblíil práce Weinfurtera, Brentona,
Bhagavat-Gítu, slovom indickú mystiku,
a Swedemborga. A tak sa krútili rozhovory okolo indickej a kresanskej duchovnosti.
U Munkovcov som sa zoznámil s dielom Lipperta, Guardiniho a mnoho z toho,
èo vychádzalo v Mníchove u Herdera.
Stále rozhovory o duchovných veciach,
ktoré u mòa dlho naráali na môj intelektualistický snobizmus a marxistickú
frazeológiu. Netuil som, e to vetko
boli stanice milosti, a keï ma raz veèer
vzali na litánie a zaznelo Tantum ergo,
bolo moje vnútro rozhodnuté. Vedel som,
e toto je môj vnútorný svet, e sem patrím a padli vo mne vetky zábrany, vetky demagogické výhovorky.
To boli èasy prelomové, Hlinkova
smr. Veraje európskeho mieru praskali.
Zail som Prchalov puè. Potom ma prijali po vojenèine do nemocnice v Palúdzke.
Otec, chudák, il v dos stiesnených
pomeroch (matka zomrela r. 1933 - J.R.),
ale slovom mi nenaznaèil výhrady, veï
vedel, e chodím k pánovi kanonikovi
Koárovi a e sa chystám na krst. A tak
sa i stalo, Munkovci mi boli krstnými
rodièmi.To bola cesta k Jeiovi. (...)
Bola to vtedy unikátna situácia. I politická. Bola vojna a ja som bol sekundárom v nemocnici v Palúdzke. idia
museli nosi lté hviezdy. Nacistická ideológia natepená na bený antisemitiz-

13

mus. U idov viac tradièná viera, a na
ve¾mi zboných. U evanjelikov hlavne
odpor voèi katolicizmu a katolíkom, u
katolíkov viac formalistická tradièná
zbonos. Patrilo to aj k politickému bontónu. Len málo hlbokej, ivej viery, málo
ivota z evanjelií. No u krstných rodièov
som spolu s nimi preíval krásu a håbku
kresanstva. ivot modlitby a lásky. Krásne prostredie krásnych ¾udí. Boli voèi
mne nesmierne láskaví a pozorní. Èítali
sme spolu stariu i noviu duchovnú literatúru a chceli sme úprimne i len z toho.
(Kolíska dôvery, s. 13-16.)
+ + +
Koneène nadiiel deò, do ktorého vústili
vetky Straussove doterajie ivotné cesty,
aby mohol poveda: Incipit vita nuova 
Zaèína nový ivot. 28. august 1942.
il som pod duchovným svetlom rodiny Munkovcov, ale trvalo to skoro dva
roky, kým sa od nich zasiate semienko
vo mne ujalo. Zaèiatkom roku 1942 som
zaiel za pánom kanonikom Dr. Koárom a poiadal som ho o výuèbu pred sv.
krstom. Láskavo a ochotne sa zaèal so
mnou zapodieva. Pomerne za krátky èas
mi povedal, e ma pokladá za zrelého.
No ja som ho poprosil, aby sme to odloili na deò sv. Augustína. A vo mne to
vrelo a reminiscencie na indickú mystiku
bledli po hlbom poznaní Nového zákona i uèení cirkvi. Guardini, Rahner, Guiton, Maritain boli rámcovým èítaním. A
priiel ten ve¾ký, osudný deò. Za krstných rodièov som chcel ma buï horára Anslu z Vlkolinca, alebo Munkovcov.
Boli to nakoniec títo.
B o l
krásny, jasný letný deò, keï sme
z mikuláskeho nádraia pod topo¾ovou
alejou li do mesta. Cítil som, e to tak
muselo prís, tento faktický dôsledok milosti. No nie vy ste si mòa vybrali, ja
som si vás vybral. A tak som stál pred
sklenými dverami kostola, medzi krstnými rodièmi, kým nás pán kanonik voviedol do kostola a pred krstite¾nicu. Najväèia chví¾a vnútorného rozhodnutia
za Krista bolo vyznanie viery, pred oltárom. A na konci som dlho k¾aèal pod
sochou sv. Terezky z Lisieux a
p ro s i l
som sv. Pavla, sv. Augustína a ju, aby
moje kroky viedli rozbúrenou dobou vo
vernosti k Bohu. (...)
Vdy som bol nesvoj. Medzi vetkým
a vetkými a mnou bola akási nevidite¾ná bariéra. Vade som sa cítil hosom, a
najmä v ivote. Synagóga mi bola chladná a cudzia. Po sv. krste som vedel, e
som doma. A definitívne. Ani vetky moné vyboèenia uprostred cirkvi, vetky
moné centrifugálne prúdy a skupiny ma
neboli schopné otrias. Ani Küngovci a
ich nohsledovia v muskom a enskom
vydaní, ani pochybní teológovia a pomyknutí moralisti a vetky tie dnené
tiepne produkty uprostred cirkvi, ne-
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menia jej stabilitu a trvanie, ani ve¾kos
hlavy cirkvi.
Veriaci vetkých náboenstiev sa pribliujú a spoloèné korene idovského a
kresanského náboenstva sa blíia
v tejto dobe prihrotenia moného konca
sveta. Blíi sa doba úplného zblíenia
v Kristovi in quo omnia constant. Vetko, èo sa dobre vykoná, èi práca, èi
veda, èi umenie, vetko tomu slúi.
A tak som niè neopustil, cez Nový
zákon mi korene vnútra vrástli do Starého zákona.Ich súhra a vrastanie do duí
sa privráva budúcnosti.(...)
(Kolíska dôvery, s. 69-71.)
Niè som neopustil, lebo som odiiel
zo sveta, v ktorom niè nebolo. Opaène,vrátil som sa inou cestou do oblasti
duchovna, èo mi bola prázdnymi formalitami vypálená na duchovnú pú, cez
ktorú som tridsa rokov prevandroval
opretý o pútnickú palicu neistoty a rozpakov, v nejasnej túbe uvidie oblas
due. A teraz môem opakova so svätým
Pavlom: Z milosti tvojej som, èím som!
(Èlovek pre nikoho, s. 142.)
+ ++
Nedá mi, aby sme sa ete raz nevrátili
do toho slneèného augustového rána 1942,
vo sviatok sv. Augustína, pred chrám Svätého Mikuláa v Liptovskom Svätom Mikulái, pod kostolnú veu tohto chrámu, o ktorej Pavol Strauss bol napísal: 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.
Je èosi dojímavé v tom, e na túto
kostolnú veu ako na dobrú a spo¾ahlivú
ma h¾adí dnes Pavol Strauss z pamätnej
tabule, ktorá bola 29. augusta 2002, na 60.
výroèie krstu Pavla Straussa a 90.výroèie
jeho narodenia intalovaná na dome starého otca Bartolomeja Kuxa, kde Pavol
Strauss vyrástol.
Dúfajme, e tak ostanú h¾adie na seba
po vetky ïalie veky: vea mikuláskeho
kostola, oná dobrá a starostlivá ma, a
MUDr. Pavol Strauss, jej vïaèný a vydarený odchovanec...
Sprítomnime si pamätný deò krstu ete
jedným Straussovým opisom, tentoraz
v knihe Èlovek pre nikoho, kde vystupuje v
3. osobe pod menom Peter:
ivot je len tajná modlitba a chodí
sa doò schodiskom bolestí. A Peter sa
v tieto èasy zvratu a prevratov zaèal uèi
i obrátene, nie dopredu, ale dozadu,
nie v zmysle poiadaviek voèi budúcnosti, ale v zmysle vïaènosti voèi minulosti.
Denne ïakoval za preitý deò a dopredu bol otvorený, neèakal niè, neiadal niè, budúcnos neponioval na svojho poplatníka. ivot nebol preòho, mo-

no on bol na daèo potrebný pre ivot.
Bol rád, e sa narodil v tomto zaujímavom a riskantnom storoèí, a nebol by
chcel èarova s nijakým iným obdobím
dejín. Ale táto rados, ktorá bola akoby
zjemneným a zduchovneným údivom nad
portovým rekordom zla a zvrhlosti, bola
súèasne zatajenou  ani sebe nepriznanou  ochotou výkupnej obete, metafyzickým teklením monosti zásahu vetkej ukrytej ubitosti a bezvýznamnosti.
Bola v òom zahrnutá vitálna rados celého ivota odsunutého na slepú ko¾aj,
ktorému význam rástol iba v nevidite¾ných záhradách nadprirodzených
potrieb a nevyhnutností.
A jeho úsmev bol pozdravom vetrov
z týchto záhrad, ktoré dobiehali k jeho
èelu. A jeho pokoj bol u istotou veènosti, lebo veï obyèajný ivot je zdanlivo
dobre chránenou miestnosou pred
búrkami Pravdy.
A tak dolo ono sýte ráno, keï leal
pred hlavným oltárom chrámu vodorovne na zemi ako plaz a dvíhal sa do bytia
Boích detí prvý raz významným Credo
in unum Deum.
Dlho váhal vyzna vnútorné rozhodnutie aj navonok. H¾adel ete na ¾udí a
usiloval sa myslie ako oni a vedel, e
nebudú chcie veri èisto nadprirodzeným úitkovým hodnotám jeho rozhodnutia. To vetko bol ostatný dar nepokrsteného Petra Bohu, e i tento ostatný
oh¾ad pýchy odloil.
A tak sa nahý a bezbranný hodil do
náruèe veènej lásky, olizovaný z jednej
strany opovrhnutím, ba nenávisou
tých, ktorých duchom opustil, a chladnou nedôverou veriacich, a najmä neveriacich veriacich. Ale vedel so smrte¾nou istotou, e Boh je vetko. Preto mu
nebolo nièím, e ho vetko opustilo. (...)
A tak vykroèil s duou medzi hviezdami a s k¾aèiacim srdcom z katakomby
svojho bytia, aby sa na prvý raz stretol
zoèi-voèi so svojím veèným nazaretským
Bratom. Nevedome sa cítil mudrcom od
východu, ktorý iel ránom sveta za ostatným Cie¾om. Vedel, e nikdy nebude môc
dôjs ïalej.
A u aj stál medzi svojimi krstnými
rodièmi v malej predsieni pred zavretými
chrámovými dverami. A tak sa cítil zamurovaný v predsieni celého zmyslu ivota, e vedel, e ho mohol vyslobodi
iba nápor veèného Murára. A tak h¾adel so slzami v oèiach na kòaza, ktorý
kráèal stredom chrámovej lode, ako na
prvý prís¾ub veènosti.
i sa dá verejne, alebo len pred verejnosou Absolútna. Verejný ivot je cesta loïky po zjavných hladinách, ten druhý je chod nekoneènými monosami, nevidite¾ný význam stredu rue, nie os farbistých voòavých a poskladaných lístkov. V ¾udskej nehybnosti je ve¾korysos ako v Boej nevidite¾nosti, pri pripravenosti na monosti ve¾kých dob-
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rodrustiev, do ktorých je smr vstupenkou. Peter rátal so smrou, ako b o l o
treba ráta so zlobou, chorobou a hriechom ¾udí. A keïe kadý cítil, e niè
neèaká, èakal a doèkal sa kadý jeho
pokojného bratského citu. Toho sa zasa
jemu
ulo málo, no nepotreboval to,
ako predmet nepotrebuje tôòu.
A tak sa bezhlasne blíili dni ve¾kých
skúok, nielen preto, e sa svetové diania práve vtedy rútili tým smerom, ale e
Petrovo vnútro bolo zrelé na bô¾.
(Èlovek pre nikoho, s. 95-97.)

Ranná modlitba
Boe môj, Tvoja láskavá Prozrete¾nos ráèila ma milostive ochráni v túto
noc i po celý môj ivot. V najhlbej
pokore sa Ti klaniam a ïakujem Ti z
celého srdca. S èím sa dnes stretnem,
môj Boe? Neviem to, ale viem, e sa
mi nestane niè, èo by si Ty neustanovil,
nepredvídal alebo nenariadil od veènosti. A to mi staèí, Boe môj. Velebím
Tvoju veènú nevyspytate¾nú prozrete¾nos, a podvo¾ujem sa jej rád z lásky
k Tebe. Chcem vetko, èo Ty chce, ó
Boe. Prijímam vetko, obetujem Ti
vetko, svoje úmysly a mylienky, svoje city a túby, svoje skutky i svoje
slová, kadý svoj krí a kadé svoje
utrpenie a príkorie ako obe lásky a
zmierenia. Spojujem túto obe s obeou
svojho boského Spasite¾a Jeia Krista. Uetri, Pane, a zachráò ¾ud svoj,
ktorý si vykúpil svojou predrahou krvou. Nehnevaj sa na nás naveky. Poehnaj ma, posilni ma, daj mi srdce
ve¾ké, obetavé a Tvojej najsvätejej
vôli celkom oddané. Daj, nech ma láska k obeti urobí astným tu na zemi, i
kedysi u Teba po celú veènos. Ak má
by dnený deò posledný deò môjho
ivota, nech sa stane Tvoja vô¾a. Daj
mi len milos, aby som zomrel v Tvojej
láske a ako obe Tvojho boského srdca. Porúèam seba a celú svoju rodinu
do vetkých obetí svätých omí dneného dòa a do vetkých modlitieb a dobrých skutkov svätej Cirkvi. Boe môj,
v Teba verím, lebo si veèná pravda.
V Teba dúfam, lebo si vemohúci, verný a dobrota sama. Teba nadovetko
milujem, lebo si najvyie a lásky najhodnotnejie dobro. Z lásky k Tebe
milujem tie svojho bliného, priate¾a i
nepriate¾a, ako seba samého.
Boe, upevni vieru, posilni nádej,
roznie moju lásku. Pane Boe, stoj pri
mne, keï sa budú o mòa pokúa nedôvera a zmätky, a daj mi smelos
k hájeniu pravdy. Daj mi zahliadnu
aspoò záblesk Tvojej iare v okamikoch akých chví¾ v ivote, aby som
svojím postojom mohol velebi Teba a
nebol sám.
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Pavol Strauss

Kanonik
Dr. Jozef Koár

(27. 8. 1983)
Výroèia sú  ako vetko, èo èlovek robí  umele vykontruované a naaranované. Ale predsa sú v ivote urèité osové fixácie,
okolo ktorých sa krútia pánty osudov, body, na ktorých sa zavesili
zvyné dni.
41 rokov od nezabudnute¾ne a prvý raz preitého dòa
sv.Augustína. ivot preívam ako sen, ktorým ma vedie istá ruka.
Kadý zlom je chcený a predvídaný, viem, a po ostatnú zastávku,
smer Boské Srdce.
V ivote nie sú zvraty, len línie. Niè nenasleduje, vetko je stále
tu. Toje nenásytnos Boej vôle.
V ekonómii neba je dobro zostup do krásy. Medzi týmito dvoma
pólmi vexiloval môj ivot. Chcel som pomáha a dobre robi pre
rodinu, pre chorých, pre due. Chcel som vdy dáva lásku, a
niektorí ma dria za vyvrhe¾a a kodcu. Chcel som v sebe stmeli
socializmus a kresanstvo, a niektorí mi neveria. Chcel by som
prispie k poeurópteniu slovenskej kultúrnej sféry a neumonia mi
to.
Boh môe vetko. Tu som.
(Za mostom èasu, str. 77.)

Pre mòa rozhodnutie na konverziu bolo dokonèením vnútornej
cesty. Mohlo to u by rok predtým, veï boli kadejaké ponuky. Ale
mne lo o podstatu rozhodnutia. Mesiace predtým sa s pánom kanonikom Dr. Koárom prebralo potrebné a prebral sa celý Nový zákon.
A mesiace som èakal, lebo som túil by pokrstený v deò sv. Augustína, dva dni pred tridsiatymi narodeninami - napísal Pavol Strauss
v knihe Èlovek pre nikoho.

Spomienky na deò krstu

(28. 8. 1989)
Deò spomienok sa vynára ako kongomerát situácií ovládaných
a ako zhluk vplyvov vonkajích, politickej a spoloèenskej aberácie,
nových a osudových známostí, najmä s rodinou Munkovie, mojimi
krstnými rodièmi, s priviatymi knihami Lipperta, Rilkeho, Mauriaca,
Bloya, Rahnera, de Lubaca, Maritaina.
Deò prelomu do smeru ivota a vyboèenie zo vetkých stereotypov konvencií. No, v novom prostredí som sa cítil doma. Jeden z
najkrajích pocitov v ivote je istota získaného domova.
Slovo je pôda, z ktorej sa dá po zakorenení vyrás. Ale duch je
to, èo vetko sformuje, sústredí do seba, lebo sa stáva lupou, ktorá
zozbiera vetky jestvujúce impulzy bez èasovej pecifikácie a zasúva sa do vetkých smrtí a vibrácií zo vetkých oborov, do vetkých
hnutí, do ktorých sa ivé vnútro implikuje.
(Sme mocnejí ne èas)

Túba MUDr. Pavla Straussa, vtedy lekára tátnej nemocnice v Palúdzke, sa naplnila
v mikuláskom kostole sv. Mikuláa 28. augusta 1942. Krstu
predchádzala iados mikuláskeho farského úradu Diecéznemu úradu v Spiskej Kapitule
a následný súhlas biskupa Jána
Vojtaáka adresovaný 25. júla
1942 mikuláskemu farárovi JozefoviKoárovi :Vysokodôstojný pán kanonik, farár! Keï dr.
Pavol Strauss, náboenstva id,
u od viac rokov tuduje katolícke náboenstvo a zaoberá sa s mylienkou
sta sa èlenom katolíckej cirkve a v poslednom èase aj pod vedením
Vaej Vysokodôstojnosti uèí sa pravdám katolíckeho náboenstva, keï
bude dostatoène vyuèený, môe by pripustený ku sv. krstu. Pokrstenému
nech ráèi naloi, aby si iadal od tátneho matrièného úradu kde je jeho
rodná matrika záznam zmeny náboenstva do rodnej matriky. Originál
tohto listu sa zachoval v písomnostiach rímskokatolíckeho farského
úradu v Liptovskom Mikulái.
Pavla Straussa na krst pripravoval Jozef Koár (18781957).
Rodák zo Spiského Podhradia vytudoval teológiu v Spiskej Kapitule. Po vysviacke 12. augusta 1902 pôsobil ako kaplán a katechéta
v Poprade a Kemarku. Popritom ïalej tudoval na Viedenskej univerzite, kde roku 1908 získal doktorát teológie. Od roku 1906 bol
profesorom filozofie a dogmatiky, ako aj tudijným prefektom seminára v Spiskej Kapitule. Do Liptovského Sv. Mikuláa priiel koncom roka 1908. Pred rokom 1918 bol prívrencom Zièiho katolíckej
¾udovej strany a stúpencom tátnej idey ve¾kého Uhorska. Zasadal vo
výbore Liptovskej upy. Po vzniku Èeskoslovenska vstúpil do Slovenskej ¾udovej strany. V rokoch 1923  1927 bol èlenom obecného
a upného zastupite¾stva a v rokoch 1928  1935 aj poslancom
krajinského zastupite¾stva za Hlinkovu slovenskú ¾udovú stranu
v Bratislave. V roku 1927 dostal hodnos titulárneho spiského kanonika. Známy sa stal aj ako autor textov a nápevov duchovných piesní
(Hymna Krista Krá¾a, 1926) i viacerých èlánkov s náboenskou a
s ¾udáckou ideologickou tematikou.
Jozef Koár formoval ivot mikuláskej farnosti bezmála polstoroèie, a to nielen ako kòaz, liptovský dekan, kolský inpektor, ale
nieko¾ko rokov aj ako popredný èlen Hlinkovej slovenskej ¾udovej
strany. Podstatnou mierou sa zaslúil o duchovný aj materiálny rozvoj farnosti. Stál na èele miestnych katolíckych spolkov  Spolku sv.
Ruenca, Fondu chudobných sv. Antona, Charity, Katolíckeho kruhu, Zdruenia katolíckej mládee, nacvièoval s Katolíckym spevokolom. Inicioval výstavbu filiálneho kostola v Ondraovej (1911), zakúpenie nových zvonov pre kostol sv. Mikuláa (1926), postavenie
Katolíckeho domu (1929), modernizáciu fary (1934). V rokoch 1941
1943 sa zameral na rozsiahlu renováciu farského kostola sv. Mikuláa. Nároèné rekontrukèné práce pod¾a projektov architekta Michala
M. Harminca vrátili kostolu jeho pôvodnú gotickú podobu. Posledné
úpravy v interiéri kostola boli dokonèené a v roku 1947, po odstránení vetkých vojnových kôd. Kanonik Jozef Koár bol mikuláskym farárom a do svojej smrti 19. apríla 1957. Pochovaný je na
vrbickom cintoríne.
Iveta Blaeková,
Múzeum Janka Krá¾a
v Liptovskom Mikulái
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Od Straussovho krstu uplynulo 65 rokov. 65 rokov prevratných
zmien vo svete. Je preto namieste poloi si otázku, do akej
situácie v dnenej postmodernej dobe prichádza Pavol Strauss
so svojou vierou. O príspevok na túto tému sme poiadali
pátra Frantika Soèufku SJ. (trochu skrátené)

Frantiek Soèufka

Viera v Jeia Krista
dnes a na zaèiatku Cirkvi
Ty si Kristus, Syn ivého Boha  po tomto Petrovom vyznaní
Jei mu pred ostatnými apotolmi povedal: Ty si Peter, Skala,
a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Toto je skalopevný základ
Cirkvi, ktorú Jei zaloil a viery v neho. Akú úlohu ale zohráva
Jei v súèasnej spoloènosti a kultúre?
O Kristovi sa hovorí ve¾a, ale ako?
Pápeský kazate¾ Raniero Cantalamessa v tej súvislosti (2. 12.
2005) uviedol, e o Kristovi sa dnes hovorí v rade nekoneèných
príbehov, filmov a kníh, ktorých autori manipulujú s postavou Krista,
niekedy pod plátikom iba domnelých nových historických
dokumentov. Poslednou a najagresívnejou epizódou v tomto rade
je Da Vinciho kód. Stala sa z toho dokonca móda, literárny druh,
ktorý rozumuje o Jeiovi a vytvára urèitý literárny parazitizmus.
Z tohto poh¾adu mono tvrdi, e osoba Jeia Krista je prítomná
v naej kultúre. No, ak sa pozrieme na prostredie viery, tam je
naopak, a znepokojujúca absencia jeho prítomnosti, pretoe sa
èasto verí v náboenstvo druhého sveta, alebo iba vo veobecného
Boha. Osoba Krista sa ale priamo alebo nepriamo odmieta. Aby
sme mohli èeli tejto výzve, na to treba vychádza z prvých storoèí
kresanstva, keï kresanská dobrá zves spoèívala na ohlasovaní
a potvrdení, e Jei je Pán.
Páter Cantalamessa v spomínanej homílii zdôraznil, e v
súèasnej kultúrnej situácii je nevyhnutné usilova sa o jasné,
krytálovo èíre ohlasovanie evanjelia, ktoré je schopné oslovi
muov a eny h¾adajúcich pravú duchovnos. Je potrebné
jednoduché ohlasovanie evanjelia ako napríklad v niektorých èastiach
Ázie a Afriky, ktoré privádza k osobnému stretnutiu s Kristom. V
tomto kontexte sú pre Cirkev dnes milosou niektoré z nových
hnutí uprostred Katolíckej cirkvi. Sú toti miestom, kde dospelí
majú monos poèúva kerygmu, uvedomi a obnovi si krstné
záväzky, vedome si vybra Krista ako svojho Pána a osobného
Spasite¾a, a aktívne sa zapoji do ivota miestnej cirkvi.
Kto pozorne sleduje dennú tlaè a náplò najvplyvnejích médií,
medzi nimi televízie, jasne kontatuje, e na svetovej scéne sa
opakuje to, èo sa udialo na aténskom Areopágu, keï tam kázal
apotol národov, svätý Pavol. Kým hovoril o Bohu, ktorý stvoril
nebo a zem, a z ktorého koreòa vetci pochádzame, vzdelaní
Aténèania ho zo záujmom poèúvali. Keï ale zaèal hovori o Jeiovi
Kristovi, ktorý vstal z màtvych, diplomaticky mu odvetili, e si ho
vypoèujú inokedy. (por. Sk 17,22  32)
Hovori o Bohu veobecne, áno, to je moné, ale hovori
o Jeiovi Kristovi, o viere v neho, o jej dôsledkoch èi nárokoch,
pre toto u nieto miesta. Ak sa pozrieme na Nový zákon ihneï
pochopíme, ako ve¾mi sme sa vzdialili od pôvodného významu
slova viera. Pre svätého Pavla viera, ktorá nás zachraòuje, je viera
v Jeia Krista, ktorý zomrel a vstal z màtvych. (por. Gal 3,2)
Niekedy priam smiene vyznievajú predpovede o nevyhnutnom
zániku, o konci Cirkvi èi kresanstva. Jeiove slová: Nebo a zem
sa pominú, ale moje slová sa nepominú  sú vak platnejie ne
vetky ¾udské tvrdenia alebo elania.
Samozrejme nemono osta neèinne sedie pred úlohami, pred
ktorými sa ocitla Cirkev súèasnosti. Pre novú evanjelizáciu post kresanského sveta je uitoèné dobre pozna spôsob, ktorým 11
apotolov evanjelizovalo pred  kresanský svet. Obidve situácie
majú toti mnoho spoloèného.
Benedikt XVI. ete ako kardinál Ratzinger vo svojej knihe
Úvod do kresanstva napísal, e viera prvotnej Cirkvi sa rodila
z poèúvania, z ohlasovania apotolov, ktorí vyrozprávali vetko, èo
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Jei z Nazareta uèil a vykonal, e zomrel za nae hriechy a vstal
z màtvych pre nae ospravodlivenie.
Súèasný èlovek sa vyznaèuje ve¾kou náboenskou
nevedomosou. Predstavitelia Cirkvi v porovnaní s minulosou sú
väèmi pripravení by pastiermi, ne rybármi ¾udí. Starajú sa
o ¾udí, ktorí prichádzajú do kostola, ale nevedia oslovi ¾udí, ktorí
kostol opustili alebo o vieru nedbajú.
Popri otázke, aké miesto patrí Jeiovi v dnenej spoloènosti, sa
nám natíska otázka: Aké miesto patrí Jeiovi v mojom ivote?
Kladie nám ju On sám, ako ju poloil apotolom: A za koho ma
pokladáte vy? Sme otvorení pre neho? Vstúpil naplno do náho
ivota a riadime sa zásadami, ktoré nám zanechal? Je naozaj
Pánom náho ivota a smrti?
Da Vinciho kód, kultúrno-náboenský ukazovate¾ naej
doby.
Da Vinciho kód je znamením a výzvou pre veriacich, aby svedèili o
svojej viere. Svet na zaèiatku 21. storoèia mono oznaèi za svet,
v ktorom Boh absentuje. Nie je kategoricky negovaný, ale vníma
sa skôr v inej dimenzii. Je tu tendencia vidie kresanskú pravdu
ako hypotézu, alebo ju dokonca povaova za výmysel. Je
neodkriepite¾ným faktom, e strata zmyslu pre veènú, absolútnu
pravdu vedie aj k strate zmyslu pre slobodu a morálnu zodpovednos
za òu.. Zjavená pravda kresanstva je iniciatívou Boou, nie prácou
(elaborátom) nejakého autora.
Kniha Da Vinciho kód, ako aj jej filmové spracovanie, je preto
do istej miery kultúrno - náboenským ukazovate¾om naej doby.
Nabáda nás premý¾a nad súèasným stavom kresanskej viery i
náboenstva.
Triezvo uvaujúci èlovek si nemôe neklás otázku: Preèo tento
nový globálny pokus o diskreditáciu Cirkvi?
Zo vetkých odpovedí sa najpravdepodobnejou ukazuje
skutoènos, e Katolícka cirkev je jedinou intitúciou, ktorá
v súèasnosti ale aj v minulosti, na svetovej rovine otvorene a verejne
bráni základné pravdy o èloveku: ivot od jeho poèiatku po prirodzený
koniec, manelstvo ako zväzok mua a eny, dôstojnos kadej
¾udskej osoby bez rozdielu farbi pleti, veku a pohlavia. Bráni hodnotu
veèných právd, obsiahnutých v Desatoro.
Èo robí Katolícka Cirkev?
Zaèiatkom júna 2006 (8.6.) bola v Ríme, na pôde Pápeskej
univerzity svätého Tomáa, Angelicum zriadená katedra
Náboenstiev a netradièných spiritualít. O úlohe a poslaní
katolíckych kultúrnych ustanovizní pred relativizmom a esoterizmom,
ktoré sú prítomné v netradièných náboenstvách a spiritualitách,
hovoril kardinál Paul Poupard. Oznaèil ich za ¾stivého nepriate¾a
kresanskej, absolútnej pravdy a veèného dobra.
Kresanská viera na európskom, americkom i austrálskom
kontinente sa na zaèiatku nového kresanského milénia stretáva
nielen s neverou a ¾ahostajnosou, ale aj so spomenutými
skutoènosami, ktorých nosite¾mi sú nové náboenské hnutia: New
Age, esoterizmus, mágia, okultizmus, satanizmus, scientológia, atï.
Stretáva sa s nimi nielen Katolícka, ale aj Pravoslávna cirkev a
ostatné kresanské cirkvi a cirkevné spoloèenstvá. Verejnosti sa
predstavujú vo forme gnózy, ktorá s¾ubuje fyzické a mentálne
zdravie. Synkreticky spájajú prvky kresanstva, tradièných
náboenstiev, pseudovedecké metódy a iné esoterické praktiky.
Relativizmus vo veobecnosti a ¾ahostajnos voèi kresanskej viere
u mnohých pokrstených kresanov pre nich pripravil úrodnú pôdu.
Túba èloveka po transcendentne je toti kontantnou èrtou kadej
¾udskej bytosti od jej prirodzenosti.
Úlohou Cirkvi je preto primeraným spôsobom odpoveda na
oèakávania ¾udí a vemone sa usilova pomôc im znovu nájs
v Kristovi cestu, ktorá vedie k pravde. Inkulturácia viery v doteraz
neprebádanom prostredí by nemala by jednoduchou apologetikou.
Pastorácia kultúry a jej pracovníkov sa javí ako ve¾mi naliehavá.
Viera v Krista má zasiahnu celého èloveka, jeho rozum i srdce,
myslenie i praktický ivot. Prehlbovanie jasnej a zodpovednej viery
nie je výchovou k funda-mentalizmu, ale k inteligencii a múdrosti.
Je to spôsob, ako mono zvíazi nad diktatúrou relativizmu, pre
ktorý niè nie je definitívne a ktorého poslednou mierou je vlastné ja
a jeho ¾ubovô¾a.
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Pa¾ko. Si zrelý. Kedy a pokrstím?
 Na svätého Augustína!
...Ale homeostáza môjho vnútorného duevného
prostredia nie a nie prís, napriek snahe pomôc
uzdravi svet zvonku. Napriek absorpcii ve¾kého
mnostva kníh, mylienok a muziky. A neskôr mi bolo
jasné, e to bol Agustínov problém: Nespokojné je moje
srdce, kým nespoèinie v Tebe.
(Pavol Strauss, ivot je len jeden, s. 89.)
Náhoda chcela  takými slovami som mienil pôvodne zaèa
túto úvodnú poznámku, ale keï som si spomenul na Straussovo:
Náhody sú nutnosti, ktorých úzadie nepoznáme, iada sa mi
skôr  opä jeho slovami  poveda: Miselo to tak bu!
Zrejme to muselo tak by, e po necelých troch mesiacoch od
Straussovej smrti - 28. augusta 1994, na sviatok sv. Augustína,
v deò výroèia Straussovho Krstu  sa mi Papiniho ivotopis sv.
Augustína otvoril práve na závereènej kapitole Ve¾kos
Augustínova. Pri jej èítaní sa mi znova a znova navracali úvahy
k Straussovi, aby sa potrvrdili slová Lou Andreas-Salomé
z predhovoru ku jej knike Rainer Maria Rilke, e smr nerobí
zomrelého iba nevidite¾ným, ale ukazuje nám ho tie z nového,
doteraz nepoznaného poh¾adu; nielen e nám ho berie, ale zároveò
nám ho aj neèakane navracia.
Ten návrat spoèíval hlavne v narastaní b á z n e pred
Straussovou ve¾kosou, ktorú nám on svojím spôsobom  za ivota
 sebou zatieòoval. A Augustínova ve¾kos (v Papiniho podaní)
tomu nárastu bázne výdatne napomáhala.
Ponecháme èitate¾a s vybranými úryvkami (v prepise z èeského
prekladu Jana Brechensbauera do slovenèiny), nech sa sám poddá
prúdu asociácií medzi týmito dvoma ve¾kými duchmi. (J.R.)
Svätý Augustín patrí k tým ¾uïom, pre ktorých smr neexistuje.
 Nemyslím tým ani jeho skutoènejí ivot, ale hovorím to pre nás a
aj pre tento ivot, ktorého sme na chví¾u hosami. Chcem tým
poveda, e je stále a ivý prítomný tie tu medzi nami, ako keby
nebol umrel, take keï sme sa s ním nejaký èas zaoberali, máme
dojem, e sme ho poznali, e sme s ním hovorili, e sme jeho
priatelia. Jeho kosti sú uloené na rôznych miestach v Európe a
v Afrike, ale jeho dua má vadeprítomnú výsadu by na nebi vo
svetle Boom a zostáva na zemi, aby poskytovala svetlo nám.
Svetlo teplé, oheò  lebo tajomstvo trvania tohto ivota je láska.
Vetci vynikajúci ¾udia ijú ïalej pamiatkou svojich diel, ale to je
najèastejie pamiatka národná, nie citová: sú prítomní v knihách, v
sochách, v mozgoch, ale nie v srdciach.
Augustínova pamiatka je naproti tomu prítomnosou
konkrétnou, skoro hmatate¾nou, intímnou, pri ktorej je
obdiv naskrze predchnutý láskou (podè. J.R.). Augustín, ¾udovo
povedané, kradne èloveku srdce. Keby sme ho zajtra stretli a
pobozkali mu biskupský prsteò, myslím, e by sme ho mali chu
pobozka na tvár ako znovuzrodeného priate¾a, ako z màtvych
vstalého otca. Na mòa aspoò pôsobí týmto dojmom: obdivujem ho,
pokia¾ mi je dostupný vetkým úsilím inteligencie, uctievam ho
s Cirkvou ako svätca, ale okrem toho ho milujem so vetkou
vrúcnosou srdca.
Preto patrí k tým nieko¾kým málo muom, ktorí nás nikdy
neopustili, a ktorí tak povediac ijú ved¾a nás. Príèiny tejto jeho
dvojitej nesmrte¾nosti skoro poznáme. V òom je svätec, èie hos a
úèastník veèna, obyvate¾ nadprirodzena, ale je v òom aj èlovek,
ktorý sa podobá nám, ktorého chví¾ami vidíme úplne premeneného
a iariaceho v nebeskom meste, ale ktorého máme stále pred
oèami ako náho brata, ktorý poznal nae trápenia, ktorý hreil ako
my, ktorý plakal ako diea, ktorý sa za¾úbil ako hociktorý iný
mladík, ktorý pocítil priate¾stvo, ako sme ho v mladosti pocítili aj
my, ktorý spadol do moèiara, v ktorom sa my doteraz preva¾ujeme,
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a ukazuje nám cestu, aby sme sa z neho dostali a podáva nám svoju
pevnú a teplú ruku, aby nám mohol.
Jeho myslenie sa môe niekedy javi ako paradoxné
alebo odváne; jeho týl sa príli vyíva v oných antitézach, ktoré
sa môu zda hraèkami na hranici absurdnosti. Osudom vetkých,
ktorí pracovali v håbkach, je, e sú èasto vystavení týmto obvineniam.
Kto chce vypoveda nevyslovite¾né, upadá do zdanlivých a g u d ez a s , a kto chce premyslie nezbadate¾né, dotýka sa paradoxu.
Ako je vzneené len na krok od smieneho, tak je aj vysoká
metafyzika len na krok od absurdna a vysoká mystika na krok od
kacírstva. Ktoko¾vek ide ku koreòom problémov a hovorí nové
veci, je nútený pouíva výrazy, ktoré sa podobajú slovným hraèkám
alebo paradoxným obratom. Tí, èo ich Augustínovi vyèítajú, by si
mali uvedomi, e im podobné nachádzame aj v evanjeliu.
Vetko, èo mono Augustínovi vyèíta, má príèinu v jeho
hlbokom myslení, práve v jeho ve¾kosti. Ak niektorí vytrhnú
niektorú jeho zásadu a neprihliadajúc k ostatným ju dovedú ad
absurdum, èím sa ocitnú v kacírstve, nie je to vina Augustínova.
Vetko vzneené je nebezpeèné. Èo sa nedá zneui  ako
pvedal, ak sa nemýlim, istý Anglièan, - nie je ve¾mi schopné na
uívanie.
Pravdae, vetko v jeho obrovskom diele nemá rovnakú
hodnotu. Sú v òom stránky hotové a oslòujúce, ktoré strhujú
svojím spádom a vzneenosou, a stránky, ktoré sa podobajú
hluchému reptaniu hlavy, ktorá pracuje jako nevybuchnutá sopka,
ale v èase pokoja  vrie vovnútri a nevykypí sopeèným otvorom na
povrch.
Ale keï nastane chví¾a prekypenia, aká to záplava svetla! U
sv. Pavla nasledovali výbuchy za sebou nesúvisle, u Augustína
tryskali mylienky vetky naraz a snail sa ich zachytiv búrlivých a
násilných slovách viac, ako bolo v jeho silách. Ale slová sú to, èo
sú: obmedzené, ako kadá hmotná vec, kdeto mylienka má
nekoneènos vecí duchovných. A tu Augustína písanie èasto
unavovalo, akoby strácal nádej, lebo nikdy nebol spokojný. Okrem
iných drám preil aj drámu umelca, drámu Pygmaliona padlého
pred rozhodnou nerozaite¾nosou hmoty.
Tajomstvo jeho ve¾kosti ako spisovate¾a a tie ako myslite¾a
spoèíva v tom, e preíva, o èom medituje, a e hlboko cíti, èo
hovorí. Boh nie je preòho pojmom k poznaniu, ale ivou skutoènosou
pre blaenú potechu; pravda nie je nieèím, èo sa jednoducho berie
na vedomie, ale dobrom, ktoré chce nadobudnú, èasou jeho
kadodennej potravy; kresanstvo nie je zbierkou náuk, ale ivotom,
ktorý je treba bezo zvyku preíva. Uvaoval o problémoch
najnadprirodzenejích pre svoje ja, prenikol do håbok teológie, roztavil
èistú mylienku vo vyhni srdca, lietal na obzore ideológie plamennými
krídlami. Pod jeho jasnou univerzalitou zostávajú zvyky osobnej
polemiky, reflex autobiografie.
Zo svojich mylienok nikdy nevytvoril uzavrený a pevný
systém  pascu na leòochov a hlupáèkov  ani schematický a
oficiálny vzor zo svojej due.
Povedzme pravdu: v svojej dobe nemal tú vános, ako
by sme oèakávali, a tým menej sa mu dostávalo poct a uznaní,
ktorými boli zahrnutí to¾kí iní, ktorí znamenali menej ako on. Aj
v jeho prípade bol orol obetovaný sliepkam a draný v klietke na
prospech papagájov.
Vetko sa spiklo, aby udrovalo jeho smúätok. Nemal
okolo seba ¾udí, ktorí by rozumeli nesmiernemu a veènému
kvasu jeho mylienok; boli vak ¾udia, ktorí ho vyuívali kadodenne
vo vetkých záleitostiach, iadajúc od neho vysvetlenie, pomoc,
rozhovor, ochranu. (...)
O jeho rozhovor stáli najlepí muovia doby, ale väèinou boli zo
zámoria a Augustín sa viac ako 40 rokov nepohol z Afriky. Kto iný
ho mohol teda potei, keïnie Boh? Kto mohol ma porozumenie a
zhovievavos s jeho neustále prekypujúcim duchom, keï nie Ten,
ktorý ho takým stvoril, aby v òom ukázal svoju moc? Preto je
spontánnou formou jeho umenia samovrava. Èo iné sú V y z n a n i a , ne vánivou samovravou pred tvárou Boou?
Iba veky uvili okolo Augustína láskyplný veniec, ktorý si
zasluhoval. Iba po jeho smrti a dodnes je uznávaná, chápaná a
osvet¾ovaná jeho ve¾kos, ktorá je skoro po vetkých stránkach
oiarujúca. Jeho druhý ivot v kresanských duiach a v Cirkvi nie
je ukonèený a nikdy sa neskonèí.
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Kto bol horár Anslo?
Rozhodoval som o krstných rodièoch. Èi pána horára Ansla

z Vlkolínca, èi konvertitov Munkovcov. Rozhodol som sa pre
posledných.
(Pavol Strauss, ivot je len jeden, s. 18.)
Kedyko¾vek èítam o Straussovom rozhodovaní sa, koho si má
vybra za krstných rodièov: èi horára Ansla z Vlkolínca, èi manelov
Munkovcov  vdy nechápavo krútim hlavou: èo to bol za èloveka
ten horár z Vlkolínca, e by mu bol mohol Strauss da presnos
pred tým krásnym prostredím krásnych ¾udí, ako vnímal rodinu
Munkovcov, ktorej bol zaviazaný za svoje premenenie.
Z mojich rozpakov ma po èase koneène vyviedol priate¾ MUDr.
Martin Janèuka, keï mi poslal kapitolu z knihy MUDr. Marcela
Babála Drevená dedina Vlkolínec. Kapitola Pa¾ko z Vlkolínca
je vlastne venovaná pohnutým osudom syna horára Imricha Ansla
Pa¾ka, ktorý si poslovenèil priezvisko na Horský. Tento syn nás
zaujíma nemenej ako jeho otec, lebo preil gymnaziálne roky a roky
noviciátu u jezuitov v Ruomberku spolu s Munkovie synom
Tomáom, o ktorom sme u v naom èasopise písali. (Porov. Listy
PS-2, str.13 aj Listy PS-4, str. 19)
Najdôleitejie pasáe pre èitate¾ov Pavla Straussa z tejto
kapitoly vyberieme.

Pavel (Anslo) sa narodil roku 1924 vo Vlkolínci. Jeho
matka bola potomkom irokej rodiny Kupèovcov vo Vlkolínci. Otec
pochádal z dolnej oblasti Maïarska.
Imrich Anslo po vojenèine bol pridelený ako horár na Slovensko
ete za éry Rakúsko-Uhorska. Zaèínal najprv na Spii. Tam sa
oenil a mal jedno diea. Tesne pred vypuknutím prvej svetovej
vojny v roku 1913 bol preloený do Ruomberka. Tamojí maïarskí
páni ho pridelili za horára na Vlkolínec. Tam býval s rodinou
v dome  horárni.
Roku 1914, keï zaèala prvá svetová vojna, Imrich musel
narukova. Poèas prvej svetovej vojny zúrila ve¾mi nákazlivá
choroba zvaná panielka. Táto postihla Imrichovu rodinu a jeho
ena i syn zomreli.
Po skonèení vojny Imrich sa vrátil domov a tam u nikoho
nenaiel. Ale ako horár ostal ïalej pracova a il na Vlkolínci.
Vznikom Èeskoslovenskej republiky sa podstatne zmenili pomery
politicky. Maïar Imrich prijal obèianstvo Èeskoslovenska. Bol
ve¾mi opustený. Nevedel po slovensky, preto sa musel zaèa
prispôsobova novým pomerom. Ako mladý vdovec sa zaèal
obzera i po slovenských dievèatách.
Jedno dievèa naVlkolínci padlo Imrichovi do oka. Milka Kupèovie
u ako 14-roèná slúila u piaristov v Ruomberku a neskôr aj
v klátore pri Budapeti. Po vzniku Èeskoslovenska ako 20-roèná
sa vrátila domov. Pekné dievèa sa vo svete nauèilo ve¾mi dobre
vari a i. Samozrejme ovládala aj maïarèinu. A toto vetko
zaimponovalo Imrichovi, ktorý prejavil ve¾ký záujem o Milku
Kupèovie. Nakoniec po dlhom váhaní a prehováraní tetky
Laèekovie z Ruomberka Milka sa vydala za hodne starieho horára
Imricha Anslo. Manelia Anslovci opravili rodièovský dom a zaèali
gazdova, lebo Imrich bol prepustený zo zamestnania. Po 2 rokoch
manelstva sa im narodil syn Pavel roku 1924. Viac detí nemali.
(...)
U Horárov (hovorilo sa stále k nim takto, hoci u nebol horárom)
Milka zaviedla iný, kultúrnejí tandart ivota. Dedinèania aj príbuzní
Milky repektovali toto jemnejie, kultúrnejie správanie sa v rodine.
Celé správanie sa Milky voèi ¾uïom bolo milé, rozumné. Milka sa
stávala charizmatickou osobnosou. Preto eny prichádzali za òou
poradi sa. Poiada i o duevnú pomoc. Takto sa Milka stala
svedomím dediny. (...)
Pa¾kov otec Imrich nebol spokojný so svojím poloením. Súdil
sa s mestom preto, e ho neprávom vyhodili zo zamestnania. Spor
vyhral a dostal aj odkodné. Imrichovi napadlo otvori obchod na
Vlkolínci. Dostal povolenie a zaèal s prácami. Obchodná miestnos
mala by v zadnej murovanej izbe. Vybúral otvor na dvere smerom
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na ulicu. Zakúpil police a zásuvky. Nad dverami bola tabu¾a:
Obchod s mieaným tovarom. Nakúpil v meste tovar a koòským
povozom ho vozil na Vlkolínec. Dokonca kúpil aj koòa a najal
paholka, aby takto dováal tovar. Samozrejme, tovar musel predáva
drahie. To sa ale Vlkolínèanom nepáèilo, a preto si kupovali tovar
ïalej v Ruomberku a nosili ho na chrbte domov ako predtým.
Takto Imrich s obchodom za dva roky skrachoval. Párkrát si zo
ia¾u vypil, ale potom sa predsa uspokojil so svojím osudom a
pokraèoval v drobnom gazdovaní a opravovaní obuvi. Bol naïalej
skromným, starostlivým otcom.  S dedinèanmi sa u pomerne
dobre dohovoril slovensky, len koncovky a skloòova sa nevedel
nauèi a kadé druhé-tretie slovo bolo hat. To bolo samozrejme
smiene. (...)
Roky dospievania znamenali pre Pa¾ka výrazný duchovný rast.
Mal vzácne vzory. Na gymnáziu to bol predovetkým profesor
slovenèiny Stano, ktorý bol rodák z Ruomberka a bol ve¾kým
Slovákom, verný svojim predkom. Obaja sa mali vzájomne ve¾mi
radi. Za Slovenského tátu bolo aktuálne poslovenèi si priezvisko.
Hádam aj na radu svojho profesora slovenèiny si Pa¾ko zmenil
meno na Horský. Jeho rodièia si ponechali pôvodné meno a synovi
jeho skutok nevyèítali.
Ïalie vzory mal Pa¾ko u jezuitov. Vetok vo¾ný èas trávil
v kontakte s dorastom a s pátrami Spoloènosti Jeiovej. Tam
naiel vzor u pátra Mikua, vedúceho dorastu  novicov. V
skromnosti a v asketizme mu imponoval páter Polónyi.
Pa¾ko sa rozhodol jednoznaène, e bude kòazom. Imponovala
mu reho¾a jezuitov. Rodièia, najmä jeho matka, by boli bývali radi,
keby bol svetským kòazom. Rohodovanie, kam pôjde tudova
teológiu, pokraèovalo a do maturity.
Ete v niích triedach gymnázia sa zblíil so vzácnym priate¾om
a spoluiakom Tomáom Munkom. Pa¾ko bol skoro denným
hosom v izraelitskej rodine, ktorá sa pripravovala na konverziu do
Katolíckej cirkvi. Rodièia boli èestní a inteligentní ¾udia. Ich dvaja
synovia boli taktie ve¾mi charakterní, svedomití a nadaní. Obdivoval
som Tomáa, keï nám na schôdzach Mariánskej kongregácie
tudentov vyích tried gymnázia èítal kapitoly z jednej, v tej dobe
ve¾mi vzácnej knihy. Kniha bola napísaná v nemèine a Tomá nám
text plynne prekladal do slovenèiny.
Pa¾ko s Tomáom v tom èase jeden druhého obohacovali èítaním
sv. Písma, predovetkým vysvet¾ovaním predností Starého a Nového
zákona. Pa¾ko neskôr, keï úèinkoval ako kòaz, vdy pred sv.
omou vysvetlil význam prvého èítania zo Starého zákona. Ja sa
domnievam, e na hodnoty v Starom zákone ho upozornil práve
priate¾ Tomá.
Pa¾kov priate¾ Tomá, keïe bol pôvodom id, nemohol
tudova na gymnáziu. Pa¾ko ho uèil doma 5.-8. triedu gymnázia,
take denne bol u nich. Tomá pol roka pred maturitou urobil
výborne skúky a spolu maturoval s Pa¾kom. (...)
Po maturite r.1943 sa Pa¾ko definitívne rozhodol opusti svojich
rodièov a vstúpil spolu so svojím priate¾om Tomáom Munkom do
rehole Spoloènosti Jeiovej. Pa¾kova matka do poslednej chvíle
dúfala, e syn bude tudova teológiu v Spiskej Kapitule a e ho
takto bude ma èasto doma. Nikto z dediny sa nedozvedel, aké boli
rozhovory medzi rodièmi a synom. Len jedno sme vedeli, e pri
rozlúèke vetci traja ve¾mi plakali. (...)
Roku 1944 Nemci predsa vyòuchali, e u jezuitov tuduje
teológiu Tomá Munk, konvertita, pôvodom Izraelita. Odvliekli ho i
s jeho rodièmi a bratom do koncentraèného tábora v Nemecku,
kde pred skonèením vojny utýraný a vyhladovaný zomrel. koda
ho. Mono by bol z neho geniálny, uitoèný èlovek. On by bol zaiste
ve¾kým vzorom a prínosom pre národ a aj v zahranièí, lebo bol
ve¾mi dobre vyzbrojený i znalosou cudzích jazykov.
Osud priate¾a Tomáa a celej jeho rodiny ve¾mi ako do¾ahol
na duevno Pa¾ka. Keï sme raz spolu o tej vzácnej rodine hovorili,
Pa¾ko povedal: Obete najviac vykupujú. Nerád s niekým o
Munkovcoch hovoril. Ako by si ten bô¾ nad nezmyselným vradením
idov nechával pre seba.
Na záver struène. Pavol Horský sa po barbarskej noci r. 1950
ocitol so stovkami reho¾níkov v tábore v Podolínci. Na kòaza bol
tajne vysvätený r. 1950. Roku 1951 bol zaistený, obalovaný a
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odsúdený za trestný èin velezrady. Po odsúdení bol väznený osem a
pol roka ponajviac vo Valdiciach. Medzitým mu r. 1953 zomrel otec
Imrich Anslo.
Po prepustení z väzenia sa vrátil na Vlkolínec, kde dostal súhlas
k pastorácii r. 1963. Poèas jeho pôsobenia sa Vlkolínec skutoène
stal nielen kultúrnou, ale aj duchovnou svetovou pamiatkou.
Matka  bezmála 90-roèná - mu skonala v náruèí r. 1986. Ako
lekár, internista, som oetroval tisíce zomierajúcich pacientov, ale

toto bola najkrajia smr, akej som kedy bol svedkom (M. Babál).
Páter Pavol Horský SJ zomrel 29. októbra 1995. Pri rozlúèke
v kostole jezuitov v Ruomberku boli stovky priate¾ov, známych a
ve¾ký zástup bol i v okolí kostola. Dojímavý bol poh¾ad na desiatky
spolubratov. Otec biskup Tondra vo svojom prejave opakovane
spomenul: Zomrel kòaz. Tým vyzdvihol Pa¾kovu hodnos i jeho
poslanie, prácu a neprestajnú obetu.

Jozef Porubèan

Knihou kníh  Bibliou.
- Biblia je naou prenosnou vlasou, - hovoril raz môj idovský
priate¾.  Keï má id v rukách Bibliu, cíti sa doma, nech by bol
kdeko¾vek na svete. Jeho praotcovia mu v nej rozprávajú tajomstvo
histórie vlastného národa, ale i kroniku celého ¾udského rodu od
samého zaèiatku  od prvého èloveka, èo sa objavil na zemi. Ba viac,
spomínajú i to, ako sa formoval vesmír.
Nedivme sa teda, e sa s touto knihou cíti vade doma. Vade
v priestore i vade v èase. To naozaj nemono s nièím porovna.
Takej výnimoènosti sa naozaj ako zrieknu.
My sme nepreili a neijeme na základe výhodných medzinárodných
dohôd a zmlúv, ale na základe zmluvy s Bohom, so skutoèným
Bohom. Ani múdros naej Biblie sa neopiera o vedecké výskumy, ale
práve o túto zmluvu.
A to sú úasné veci. Myslím, e u naa vlastná existencia je
dôkazom naej pravdy.
Bolo to zaèiatkom posledného vojnového roku 1945 a môj priate¾
 id  dobøe vedel, e ako jeho ostatných súkmeòovcov, ani jeho
neminie koncentrák. Jedného veèera povedal:
- Zajtra ráno u urèite prídu.
Neiel spa, iiel do kaplnky, celú noc prek¾aèal pred bohostánkom.
Ráno vyiel s úsmevom na tvári a so slovami:
- Tejto noci som ponúkol Bohu svoj ivot za svoj idovský národ.
Ete v ten deò prilo po neho gestapo. Zahynul v koncentráku.
Predèasná smr dodala jeho slovám mimoriadnu vános. A dodnes
na ne rád a èasto myslievam. Na výnimoènos tohoto podivného
národa, na jeho prenosnú vlas a vieru v jedného Boha, na ktorej to
vetko stálo a stojí.
(Z knihy: O slove ivota. Celou dåkou èasu. Svedectvo pravde I.,
str. 104-106.)

O Tomáovi Munkovi
Poèas mojej prípravy na kòazstvo som mal jedného priate¾a. Volal
sa Tomá Munk a bol id. Stal sa vak kresanom a tie chcel by
kòazom. Pri jednej debate sa rozhovoril:
- Vie, to je také zvlátne, nás idov málokto pochopí. My
skutoène nemáme obdoby medzi inými národmi. Svoju výnimoènos
nosíme v sebe viac, ako si to kto môe myslie. Ktorý národ na svete
 z tých najstarích alebo z tých najmladích  môe hovori o
svojom jedinom praotcovi, z ktorého povstal? Pozná niekto prvého
Gréka, prvého Rimana, prvého Francúza, prvého Slovana? My vieme
presne, ako sa volal nás praotec. Ak hovoria národy o svojich
praotcoch, kadý vie, e sú to len bájky. My vak skutoène vieme,
z koho pochádza ná národ, a reálne a tvrdo sledujeme od neho svoju
históriu a do dnených èias.
Od tisícroèí sme tu ako dospelý národ, ktorý mal a má svoj jasný
svetonázor, svoje národné sebavedomie. Neraz sa mi zdá, akoby sme
boli dospelým, múdrym muom, ktorý sa ako nechá poúèa od
nejakého mladíèka, èo ete vôbec nebol na svete, keï my sme u
dávno prenikali ve¾kými tajomstvami ivota.
Najpozoruhodnejie je na tom ale to, e svoju mnohotisícroènú
kontinuitnú ivotnos nemáme z výhodných zemepisných podmienok,
ani z mimoriadnej brannej moci národa. Tento národ preil i vtedy,
keï bol rozbitý a rozpráený po celom svete, keï nebolo jediného
miesta, ktoré by mohol nazva svojím. Cez tisícroèia il z jediného
výkriku, ktorý sa nesie celými dejinami:
- Poèuj, Izrael, ná Boh je jediný Pán!
Od tisícroèí má spísanú túto svoju vieru v knihe, ktorú nazýva

(J. R.)

NA SVETE JE NOVÉ STRAUSSOVO DIELO

 Prvé stretnutie otca biskupa Tondru so Straussovým Sme mocnejí
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NOVÉ KNIHY

Pavol Strauss:

(pre èitate¾ov knihy Sme mocnejí ne èas)

(Vydavate¾stvo Spolku slovenských spisovate¾ov, Bratislava 2006)

Tri poznámky

1. Neviem, ako sa mohlo sta (a èi
náhodou nemám sám na tom vinu), e o
Straussovom dennom zázname z 23. augusta 1989 sa v knike píe: Záznam z 23.
8. 1989 sa nedochoval (s. 118). 
V mojej kópii rukopisu tejto kniky vak
spomínaný (závaný) záznam je a èitatelia
si ho môu doplni:
(23. 8. 1989)
V kadom ivote sú hranièné situácie,
medzi cestovaním a nemonosou cestova, medzi moným úspechom a debaklom,
medzi chorobou a nádejným zdravím, medzi
vylieèením a smrou.
Ale vetko to sú snové rozmery, sen
ako opojný derivát ivota. Sen vo sne, veï
nikdy nevieme, koho sen je ná ivot.
Ale toto kontatovanie nie je výèitka,
ale akt pokory, ktorá je vdy ochotná vetko
prija, vetkým prerás, èo je naím údelom, keï sa museli ideály vypari, ustúpi a
niekedy èiastoène alebo úplne metamorfózova. Môe nastúpi zvlátny tvorivý typ
hanblivosti, ktorá vetko uzná, i ten kút,
ktorý jej bol prikázaný. A ten sa neraz
vykáe ako nepominute¾ný priestor veènosti. A ten sa mono bude musie ináè
identifikova, lebo zabudneme slová vo svete
slov.
2. V doslove Andreja Èerveòáka v citáte z Pavla Straussa na str. 173 vypadol
v tlaèi riadok, ktorý v prepise vyznaèíme
polotuène:
Nie sme sami sebou, prípadne len
sami sebou, ale s pribalením vetkého a
vetkých, èo a ako sa to tu tmolilo, so
vetkým èo tu prefuèalo.  A tak je kadý z nás i vetkými, èo tu kedy dýchali.
Celý svet sa v nás potuluje.
3. Pochybnosti ma pochytili pri èítaní
Straussovho závereèného augustového
záznamu na str. 121:
Svet sa vo mne krúti obráteným smerom. Lebo to nik nevidí (podè. J.R.). Veï
vetko podstatné je skyté. Skrytý svet je
najrozmernejí. Pri h¾adaní pravdy naò
naráame.
Môe by príèinou toho, e sa v Straussovi svet krúti obráteným smerom fakt,
e to nik z nás nevidí?... Pochybnosti odstránilo nahliadnutie do pôvodného rukopisu, kde je: Len to nik nevidí. - Táto
oprava je ve¾mi dôleitá, lebo tento záznam
pregnantne potvrdzuje, èo sa usilujeme ukáza v pripojenom Pokuse o dialóg: tú kardinálnu odlinos Straussovho vedomia (aj
jazyka) od náho trojrozmerného sveta, ktorá
je hlavnou príèinou jeho èastého nedokonalého pochopenia, alebo aj principiálneho
nepochopenia.
Svet sa vo mne krúti obráteným
smerom.  Dobre si tie slová zapamätajme!
(J.R.)

Sme mocnejí ne èas
Andrej Èerveòák

aký osud prvolezcov

(Doslov ku knihe Pavla Straussa Sme mocnejí ne èas)

Pamätám sa: Keï som sa po siedmich neúrodných rokoch v Preove
(po roku 1968) ocitol v Nitre a zaèal som sa znovu zúèastòova
vedeckých podujatí, na jednom z nich Julo Rybák, uvaujúc o
duchovnej kríze národa, vyhlásil, e národ, ktorý má takých ve¾duchov
ako Rúfus a Strauss, nemôe by dlho v závoze... Cítil som sa ako
èlovek z inej planéty: Kto je Strauss? opýtal som sa ho cez
prestávku. Veï jeho meno sa nevyskytovalo na stránkach legálnej
tlaèe a na obálkach kníh. (Neviem, preèo ma takmer dvadsa
rokov nepublikujú... zamyslel sa Strauss v apríli 1989.) Podstatná
èas Straussovej literárnej produkcie (Mozaika nádeje, Tesná brána,
Úsmev nad úsmevom, Kvety z popola, Nádhera neèakaného,
Rekviem za ivých, Ecce homo) vyla a po roku 1989. Vy sa nepoznáte? spýtal sa ma
Julo. Je to tvoj terají spolukrajan  Nitran...
Takto sa zaèala moja známos (stretnutia, besedy, diskusie) s MUDr. Pavlom Straussom
 chirurgom, spisovate¾om a humanistom, ako hlása tabu¾a na bývalej nitrianskej poliklinike
(kde kedysi pracoval on a dnes v tej budove pracujem ja). Pamätnú tabu¾u sme spolu
s nadencami nitrianskej odboèky Spolku slovenských spisovate¾ov intalovali v roku
1998. Z tohto semiaèka vzklíèil ete predtým aj prvý seminár a zborník na Slovensku o
ivote a diele Pavla Straussa (Nitra 1992, 134 strán), z ktorého potom vyrástla edícia ivot
a dielo... (doteraz dvadsiatich slovenských spisovate¾ov).
Tento odstredivý úvod ako doslov k rukopisu Sme mocnejí ne èas má naznaèi, e
tvorivá energia ve¾duchov národa a ¾udstva sa len ako prebíja cez dobové stereotypy
spoloèenského vedomia. Píem tieto riadky v èase, keï Európa oslavuje Rok Wolfganga
Amadea Mozarta, génia, ktorého Pavol Strauss mal tak rád, ale ktorý zomrel v hlade a
biede. Tvorivos a genialita poruujú existujúcu stabilitu, ktorá sa bude proti nim bráni 
v totalitných systémoch zákazom a cenzúrou, v takzvaných pluralitných systémoch umom
masovej kultúry a prehluovania inakosti.
Toto je aj osud Pavla Straussa.
Jeho rukopis Sme mocnejí ne èas na prvý poh¾ad pripomína denník, ktorý si Pavol
Strauss viedol v roku 1989. Pozoruhodná skutoènos: èlovek berie pero do rúk kadý deò,
aby do rubriky zajtrajieho dòa zaznamenal nieko¾ko viet: Píem najnovie vdy
s dátumom o deò dopredu. Keby som zomrel, èudovali by sa, e som ete aj v posledný
deò písal! Èo znamená tento psychologický presah dneka v mene zajtrajka? Èo
znamená táto takmer germánska presnos a zodpovednos (písa kadý kaduèký deò)?
Voèi komu? Sebe, rodine, národu, svetu? Vidím ledva vidite¾ný úsmev v kútikoch jeho úst,
oèi upreté na mòa (radej poèúval ako hovoril), a predstavujem si zráky svetov, kultúr,
¾udí, mylienok, ktoré mu prebiehajú v hlave a ktoré sa stanú východiskom jeho vnútorného
dialógu so svetom. Napriek tomu, e ide o monológ (ako u Dostojevského v jeho Ve¾kom
Inkvizítorovi), svet a Boh mu naèúvajú, esejista (básnik, filozof, kulturológ, jednoducho
myslite¾ Strauss) je spokojný... Zajtra sa budú znova rozpráva a kontaktova. Pretoe
ivot je kontakt  ten okolitý ho uzavrel do klietky zoborského bytu. (Som doma
kultúrnym vydedencom.; ijem vo vzduchoprázdnom priestore a do jeho kúta som
sa po celý ivot pomestil.... Veru, sprisahanie mlèania je jediné, èo mám spoloèné
s Bloyom...). Prekraèuje domácu i tátnu klietku (Kadý tvor je uzavretý do okruhu
svojich daností, ale tie sa obèas môu prekroèi alebo prelomi. Môeme by aj viac,
ako èo sme.) a komunikuje so svetom vedy, kultúry a umenia vetkých èias (s Goethem,
Wagnerom, Joyceom, Hviezdoslavom, Felixom, Matukom, Èechovom, Dostojevským,
Solenicynom, Kafkom, Valérym, Hugom, Rilkem, Blochom, Kantom a s desiatkami
ïalích). Poèúva ich duchovné vyznania a sám sa im spovedá. Z pochybnosti o èloveku a
svete, o ich zmysle i nezmysle. Vracia sa k singulárnym bodom hmoty a ducha, analyzuje
ich mutácie v èase a priestore, odde¾uje v èloveku ivoèícha a satanu od jeho cerebra i
cherubína (Nie sme sami sebou, prípadne len sami sebou, ale s pribalením vetkého
a vetkých, èo a ako sa to tu tmolilo, so vetkým, èo tu kedy dýchali. Celý svet sa
v nás potuluje.) Trápi ho ¾udská imanencia (odkia¾ a ako priiel èlovek na túto planétu)
i jeho transcendencia (kam smeruje jeho poslanie). Strauss ako hlboko veriaci èlovek verí
vo vyiu prozrete¾nos, ale ako chirurg, vedec a filozof stále sa pokúa vklada prsty do
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otvorených rán (Za vetkým je tajomstvo
a za ním tajomno.),takmer parafrázuje
Dostojevského, ale ako vedec vyhlási:
Èlovek sa zaèína a konèí v mozgu...
Straussov denník vznikal v roku 1989.
V dejinách Slovenska je to rok prelomový 
konèia sa èasy jedného typu sociálneho
experimentovania s èlovekom a zaèínajú sa
èasy nové  ove¾a prajnejie aj k Pavlovi
Straussovi. Publicisti a doboví reformátori
si prichádajú na svoje. Lene filozof,
transcendentalista, umelec a vedec Strauss,
vítajúci zmeny, pozerá sa na ne cez prizmu
tisícroèných zápasov ¾udského ducha, cez
zväèovacie sklo zápasov ducha a tela, dobra
a zla, víazstiev a poráok ako magistrály
dejín. Eviduje spoloèenské zmeny, ku ktorým
dochádza (Sme generácie neustále ijúce
v dobe prelomovej. No, z takých dôb sú
zosmolené svetové dejiny. Nae sú tie
také popabrané. No hlavne èlovek je
v tom zúboený... To sú tie desaroèia
terorizmov, dezintegrácie slobody,
zdanlivej samozrejmosti diktatúr,
normalizácie diktátu ako ivotnej
formy.; Komunistov u niet, len
stranníkov. Ja som bol tie zapálený
ohòom starých komunistov. Tí vak boli
rozplamenení kresanským duchom
obetavosti, bratskosti a lásky.), eviduje
vonkajie zmeny, ale zamý¾a sa nad ich
významom v historickom kontexte (Kde
sa zaèínajú a kde konèia víazstvá?
Vieme, e to, èo vidíme a vnímame, je
vdy len pièka nevidite¾ného ¾adovca.
Vdy plávame ivotom v neistých
vodách.). Viera a racio, ktoré, poènúc

Julo Rybák

Pokus o dialóg

Toto nie je denník, to je myleník. Èo
odkvapne.
(Pavol Strauss)
Èo bolo od poèiatku, èo sme poèuli, èo
sme na vlastné oèi videli, na èo sme
h¾adeli a èoho sa nae ruky dotýkali, to
zvestujeme: Slovo ivota.
(1 Jn, 1)
1. Ach, moja hlava deravá! Nedokáem si spomenú ani na náznak náho rozhovoru, ktorý spomína v úvode kolega Andrej Èerveòák. Mono po èase nájdem
niekde v Zápisníku po òom stopu... Rozhodne to muselo by pred novembrom 1986,
kedy sa v Nitre uskutoènil seminár Dostojevskij a dneok; jeho organizátorom bol
práve A. Èerveòák, a Pavol Strauss sa ho
sám zúèastnil. (V diskusii síce nevystúpil,
ale v zborníku zo seminára má príspevok.)
Z tohto seminára mám v Zápisníku
záznam: (12. november 1986) Pri poèúvaní

Descartom, vedú ustaviènú zákopovú vojnu,
v ivote a tvorbe Pavla Straussa vytvárajú
pozoruhodnú teozofickú a ekumenickú
jednotu. Pokia¾ svet neprijme túto platformu,
nie je vylúèené, e obidve bojujúce strany si
ho budú alebo jednotne privlastòova, alebo
ho jednotne odmieta...
Taký je osud prvolezcov (Stále
balansovanie medzi hlasom svedomia a
srdca, medzi trietivými poiadavkami
doby a dobovej situácie.),buï prvolezcov
lámu, alebo oni lámu dobové predsudky.
Pavol Strauss zvíazil nad dobou, ktorá mu
upierala právo na vlastnú cestu kreatívnej
individuality. Ponúka reflexie o svete a
èloveku, ktoré obsahujú prienik do ich
objektívnej ontológie (do obsahu), ale aj
ontológie umelecko-estetickej (formy). Tá
posledná je nesmiere zaujímavá a nevedná.
Straussove (denníkové) záznamy sú na
prvý poh¾ad akoby nesúrodé (nenasto¾ujú
a nerieia nejakú tému), jednotlivé vety sú
pospájané na princípe asociácií (Trháme
èas ako malé deti kvietky. / A vetko nám
vypadne z rúk. / Akoby sme ani nerátali
s hviezdami. S týmto deravým dádnikom
veènosti. / Od tých èias, èo sa zaèal svet,
stratili sa vetky konce. / Srdce klope
ruencovým rytmom. / A dych sa stotonil
s rytmom dòa i noci...). V zopár riadkoch
nasleduje po sebe es takmer
samostatných výpovedí, es akoby
samostatných tlkotov srdca, pod¾a ktorých
èitate¾ (ako lekár) má urèi diagnózu. Prvé
tri klopania srdca (tri plnovýznamové celky)
hovoria o ¾ahostajnosti èloveka, druhé tri
klopnutia o dôsledkoch, - srdce a dych,

referátu o Dostojevskom (Anto) ma istú
chví¾u prudko preniklo poznanie: Veï ja
sedím po pravici Dostojevského (Pa¾ko)!
Mimochodom: do Nitry som vtedy cestoval s knihou zobranej publicistiky (vrátane denníkov) Fiodora Abramova Èem iviom-kormimsia; a ako som sedel v lavici
ved¾a Straussa, kým nezaèalo rokovanie
som mu z Abramovových denníkov semtam nieèo preloil. Medziiným aj to, èo chcelo by vtipné, ale vzh¾adom na vtedajiu
(Straussovu) situáciu malo tragický nádych:
Íàïèñàòü ãåíèàëüíóþ âåùü è äóðàê ìîæåò, à âîò íàïå÷àòàòü è
äåíüãè çàðàáîòàòü - íóæåí òàëàíò.
2. Je zaujímavé, e toto Èerveòákovo
vyznanie vychádza len pár mesiacov po
vyjdení mojej knioèky V dotyku s Pavlom
Straussom I, ktorú v úvode zaèínam takou
istou otázkou: Kto je to Pavol Strauss?
Túto otázku som ja poloil Blaejovi Krasnovskému pred 24 rokmi, len o nejaké tri
roky skôr ako sa s òou na mòa obrátil kolega Èerveòák. (Porov. Ako ku mne priiel
Pavol Strauss, Listy PS-3, s. 14-15.)
Poznámka. O 16 èi 13 rokov za nami sa
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dua a duch smerujú svojimi cestami... Svet
sa rozpadol na prvopoèiatoèné elementy.
Dokáe ich èlovek pospája? Netvrdím, e
som správne dekódoval Straussove logickoumelecké kódy, ilo mi o demontá poetickej
montáe (truktúry), o detrukciu
straussovských kontrukcií. Tento problém
patrí k najdôleitejím, pretoe nám môe
pomôc pri urèovaní ánru analyzovaného
textu. Komu patrí? Vedcovi, alebo
spisovate¾ovi? Filozofovi, alebo básnikovi?
Racionalistovi, alebo virtualistovi? Táto
zloitá genologická podstata Straussových
textov sa stane tvrdým oriekom medzi
teoretikmi literatúry a filozofmi, medzi
virtualistami a scientistami, preto ani jedni,
ani druhí sa nebudú hrnú k identifikácii ich
hlbinného posolstva. V Straussovej tvorbe,
ktorá pôsobí múdrou krásou a krásnou
múdrosou, máme pred sebou pokus o
vestrannú umelecko-gnozeologickú syntézu
(koiné, semiózu, synestéziu) poznatkov i
recepcie ¾udského bytia i itia. Dva póly
objektívnej ontológie (ducha a hmoty),
kreatívnej recepcie (viery a vedy), ako aj
autenticko-syntetickej axiológie (v kadom
atóme bytia je obsiahnutý celok itia) sa
pod perom Pavla Straussa spríbuznili a
vykroèili v ústrety budúcnosti. Tretie
tisícroèie bude tisícroèím analogických
syntéz, ktoré by mohli pomôc
globalizovanému ¾udstvu vyhnú sa
tragédiám, vyplývajúcim z absolutizácie
lokálnych a okrajových záujmov. Texty
Pavla Straussa patria k prvým lastovièkám,
zvestujúcim takéto zásadné presuny nielen
v situácii èloveka vo svete i sveta v èloveku,
ale aj vo vedecko-umeleckej reflexii o nich.

na Slovenskom ve¾vyslanectve v Prahe zaèudovane zatvárili na Juraja Straussa, Pavlovho mladieho brata, keï pri iadosti o
slovenské obèianstvo spomenul, e má brata slovenského spisovate¾a. (Porov. Úryvky z listov MUDr. Juraja Straussa Julovi
R., Listy PS-4, s. 7.)  Dúfame, e ná
ve¾vyslanec Ladislav Ballek, ktorý Pavla
Straussa dobre pozná a ktorého tvorbu si
ve¾mi vái (ako Strauss jeho tvorbu tie),
staèil medzitým urobi svojmu personálu
straussovskú osvetu.
3. A pri èítaní tohto Èerveòákovho doslovu (keï hovorí o Straussovej zodpovednosti  voèi komu? Sebe, rodine, národu, svetu?)  som si uvedomil nesmierne
dôleitú okolnos pre pochopenie povahy
(obsahu i formy) tohto denníka. e záznamy rukopisu Sme mocnejí ne èas vznikali len tri roky po tom, ako Pavol Strauss
na prelome rokov 1985/86 preiel kritickým, priam mystickým obdobím, v ktorom
sa mu Kristus priblíil na dosah ruky, a
z ktorého ochorenia vyiel Strauss
s presvedèením, e bol ponechaný Milosou pri ivote (èi navrátený k ivotu) kvôli
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tomu, aby Jeho  toho, ktorý sa mu tak priblíil VYZNÁVAL.
V knihe Kolíska dôvery (ktorú sám nazval svojou spoveïou
pred slovenským národom) o tom napísal: Som po akej, skoro
smrte¾nej chorobe, kde sa mi Kristus viac priblíil a pomohol
mi k relatívnemu zdraviu, mono i to, aby som ete a ete
vyznával, viac i menej zjavne, ale hlavne vyznával (podè.
J.R.).  Niè, èo od tých èias vylo spod Straussovho pera (knioèky
Kvety z popola, Kolíska dôvery, rukopis Neodoslané listy...) nevyboèovalo z lúèa tohto rozhodnutia: VYZNÁVA. Lebo si bol dobre
vedomý, akej výnimoènej milosti sa mu priazòou nebies dostalo, a
akou vïaènosou je za to zaviazaný:
Pri tej svetovej záplave kníh mi ochrnie ruka v pokuení
presta so vetkým. No o chví¾u mám pocit nesmiernej vïaènosti za záchranu po vetkom vo svete a po prekonanej chorobe. Èo u môem iné, ako sa slovom zavïaèi. Èi to u niekto
dostane do rúk a èi len Vemohúci uvidí vo vetkom len úbohé
splácanie podlnosti (podè. J.R.). A to je viac, ako keby to
¾udia mohli èíta. A tak som stále na zaèiatku.
Nateraz nie sme vstave v plnej miere pochopi, èo sa to za tie
týdne Straussovej choroby stalo, na aký nový stupeò poznania
(Èerveòákov ontologický prienik) sa vzhuplo èi bolo vznesené
slovenské vedomie  a èo z toho pre nás vyplýva. (Istú paralelu by
sme mohli nájs v troch stretnutiach Vladimíra Solovjova.)
4. Po vetkom, èo sme si povedali, nás neprekvapí, e Strauss
do Nového roka 1989 vstúpi so znamenitými slovami sv. Jána: Na
poèiatku bolo slovo. Bude aj na konci. Do ve¾kého ticha
svetových dejín zaznelo veèné slovo Boie a rezonuje vo veènosti. Formuje vetko poznanie, vedné i umelecké. Nastáva
doba, kde sa to prelína.
Lebo od onoho zjavenia  a to si dobre pamätajme  k nám
bude hovori ten, ktorý má právo so sv. Jánom poveda: ...Èo sme
poèuli, èo sme na vlastné oèi videli, èoho sa nae ruky dotýkali...  to VYZNÁVAME.
5. Náhoda chcela, e sa mi pri èítaní Èerveòákovho doslovu
otvoril Gogo¾ov ivotopis z pera Igora Zolotusského (Molodaja
gvardija, Moskva , 1984) na stránkach, kde autor opisuje, ako Gogo¾
po vyjdení Màtvych duí zázraène voskres  a ako ho zaliala vlna
VÏAKY za toto uzdravenie. Gogo¾ovo duevné rozpoloenie vtedy
ve¾mi pripomína Pavla Straussa po spomínanom uzdravení: Gogo¾ovo úprimné presvedèenie, e mu Boh nedal toto uzdravenie
len tak, e je ono znakom a predzvesou novej éry v ivote,
nadobúda v jeho duevnom rozpoloení prevahu nad vetkým.
Celý sa vloil v hymnus Tomu, kto ho uzdravil (podè. J.R.).Tento
stav mono porovna so stavom opilosti, keï èlovek sám seba
ve¾mi ostro cíti, keï je sebou plný a iada sa mu vetko komusi
zdeli, ale poslucháèi sú triezvi, prebývajú v inom svete, preto
jeho vnútorné odhalenia nechápu, nie sú vstave podeli sa s ním
o jeho rados a o jeho jasnozrivé videnia...
Je závratnou predstava, e Kolíska dôvery (a práce, ktoré sú
s òou spojené) je pre Straussa takou istou spoveïou pred slovenským národom, akou boli pre Gogo¾a Vybrané miesta z korepondencie s priate¾mi...(Dokonca by sa dalo poveda: takou istou
predsmrtnou spoveïou... Obe toti vznikali pribline rovnaký èas
pred smrou ich autorov.)
Aká tragika je v tom, e Strauss nemal komu takto písa na
Slovensku listy  preto nie náhodou r. 1988 vzniká jeho doteraz
nevydaný rukopis Neodoslané listy... (Alebo to mala len tá neprajná doba na svedomí?)
Jeden rukopis doteraz nevydaný, druhý (Sme mocnejí...)
vychádza po estnástich rokoch, tretí (Kolíska dôvery) síce stihol
ete vyjs tesne pred Straussovou smrou, ale akoby sa rozptýlil vo
vzduchu bez stopy... Aký je to kontrast s tým, èo sa stalo pred 160
rokmi, keï sa po vyjdení spomínaného Gogo¾ovho diela celé Rusko
zachvelo, keï preèítalo toto zjavenie, túto neèakanú výzvu sebe, to
odváne sebaodhalenie básnika, ktorý nemohol mlèa (Zolotusskij).
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6. Nedá mi, aby sme nepostavili bodku nad i vo vzahu
k tomu novému stupòu, novej orbite poznania, na ktorú sa vzhuplo
Straussovo vedomie. V citovanom prvojanuárovom zázname Strauss
pokraèuje slovami: Hoci nemáme komu èo poveda, môeme
pomôc pootvára ui ¾udských sàdc. Zaènime s vlastným vnútorným inventárom, aby sa ten duchovný vzduchoprázdny
priestor nauèil zaznieva v takých intervaloch, ktoré pouili
anjeli v betlehemskej noci, aby sme v kadej chvíli vedeli vytui, e za vidite¾ným a hmatate¾ným svetom sa rozprestiera svet
duchovný, ktorému treba poskytnú miesto vo vynovenom vedomí sveta budúcnosti.
Svojho èasu som si poznamenal do Zápisníka: Jozef Porubèan má pravdu: vetky veci tohto sveta sú u tak zamotané, e
na tomto stupni vedomia sú nerieite¾né.  Svet dozrel k hranici,
keï je vzhupnutie na nový stupeò vedomia sebazáchovne nevyhnutné. (J.R.: Z prechádzok do gelnického okolia II, s. 13.) 
Porovnaj k tomu prekvapivo príbuzný Straussov zápis v knioèke
Zákruty bez ciest: Tak èo? Zachova si starý typ myslenia a
reagovania? A èi sme schopní nového? I v starých nohaviciach mono urobi objav. Nové myslenie zaèína vo chvíli, keï
jeho monos pripúame. Svet sa nesmierne skomplikoval.
Nezaostáva ná typ myslenia? (Podè. J.R.)
A hneï v prvom zápise tejto novej kniky nás Strauss orientuje
na VYNOVENÉ (teda PREPORODENÉ) vedomie SVETA BUDÚCNOSTI!  Toto nové vedomie v ponímaní Vladimíra Solovjova, Pierra Teilharda de Chardin, náho Jozefa Porubèana  a
dodajme teraz: i náho Pavla Straussa  je nieèo tak epochálne
nové, ako keï sa tu mal objavi prvý ivot, ako keï sa tu malo po
prvý raz objavi myslenie (Porubèan, O slove ivota. Celou
dåkou èasu, Svedectvo pravde I,s. 9). Celkom nová vesmírna
realita (tame, s. 8).
V súvise s touto novou vesmírnou realitou sa u viacerých
autorov tu-tam vyskytne pojem MUTÁCIA. (Nevyhol sa mu ani
Èerveòák, keï spomína singulárne body hmoty a ducha a analýzu ich mutácií v èase a priestore.) Tomu (= vynoveniu vedomia sveta budúcnosti) nebude prekáa vývoj mozgovej kôry
èloveka, ale vyvinie nové percepèné tykadlá na prekonanie
doterajích schopností a nájdenie zostrených poh¾adov
v oèerstvenom vide sveta  pokraèuje ïalej Pavol Strauss.
Na inom mieste (v knioèke Zákruty bez ciest) èítame: Tých
trnás miliárd buniek naej mozgovej kôry je taký nezmerate¾ný prameò a nádej kombinaèných a informaèných moností, taká priepas zázraèných novôt (podè. J.R.), e vetko
doterajie poznanie a vedomie je len s¾ubný náznak.
Mám pocit, e v Èerveòákom citovaných slovách (Kadý
tvor je uzavretý do okruhu svojich daností, ale tie sa obèas
môu prekroèi alebo prelomi. Môeme by aj viac, ako èo
sme (podè.J.R.)  nejde nato¾ko o prekroèenie domácej èi
tátnej klietky, ako o preborenie hraníc trojrozmerného sveta,
v ktorom je nae vedomie uväznené. Porovnajme k tomu Straussove slová: V kadej fáze ivota sme len ako na výlete. Vidite¾né
a nevidite¾né sú spojené, dopåòajú sa, to niie je znamením
toho vyieho. Dôleité je v tom i, by skrytý v Bohu a v jeho
svete iných rozmerov (podè. J.R.). (Kolíska dôvery, s. 22.)
7. Takto môe písa len ten, kto sám disponuje vynoveným
vedomím, novými percepènými tykadlami, prekonávajúcimi doterajie schopnosti poznania, kto disponuje zostreným poh¾adom v
oèerstvenom vide sveta.  Tento záver je úplne v duchu ZÁKONA, sformulovaného (nie prvý raz) Jozefom Porubèanom, e tento
nový stupeò ivota, ktorý je vdy daný novým stupòom poznávania  nebude moné chápa naím terajím, starým poznaním. Aby sme nový ivot mohli pozna, budeme musie týmto
novým ivotom i.
(Povedané slovami I. Zolotusského: ak chceme  my triezvi 
pochopi opitého, musíme sa opi tie.)
8. Kolega Èerveòák výborne vystihol, e za tým ledva vidite¾-
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ným úsmevom v kútikoch Straussových úst sa skrývajú zráky
svetov, kultúr, ¾udí, mylienok, ktoré mu prebiehajú v hlave, a ktoré
sa stanú východiskom jeho vnútorného dialógu so svetom.
Keï som sa navrátil k príbehu Petra v 8. kapitole Straussovho Èloveka pre nikoho, narazil som na ten straussovský úsmev
znova:
...Bola v òom zahrnutá vitálna rados celého ivota odsunutého na slepú ko¾aj, ktorému význam rástol iba
v nevidite¾ných záhradách nadprirodených potrieb a nevyhnutností.
A jeho úsmev bol pozdravom vetrov z týchto záhrad (podè.
J.R.), ktoré dobiehali k jeho èelu. A jeho pokoj bol u istotou
veènosti, lebo veï obyèajný ivot je zdanlivo dobre chránenou miestnosou pred búrkami Pravdy. (Èlovek pre nikoho, s.
.....)
A pri Straussovom ÚSMEVE si z hrúzou uvedomíme, e veï
my naozaj ijeme v epoche SMIECHU. (Raj pre humoristov, akému ete nebolo páru pod Slnkom.)  Svet, v ktorom ije Straussov
duch (a na ktorý my stále èakáme), je svetom ÚSMEVU.
V knioèke, ktorú práve dríme v rukách (Sme mocnejí ne
èas) nám Pavol Strauss v zápise z 27. 9. 89. pris¾úbil tento nový
svet nádhernými slovami:
Mohol by sa vymyslie i nový èas a celkom nové smery.
Keby bolo vetko nové, vynikli by aj nové vzahy
v celosvetovej jedinej rovine na okraji Boej láskavosti.
Boh vymyslel svet taký, aby sa i so svojimi zvrhlosami dal
napoji na trvalú energetickú sie krásy (Dostojevského Krása spasí svet!  J.R.), kde by vetko vústilo do poézie.
Poézia ako trvalé náreèie sàdc, s otvorenými oblokmi úsmevov na vetky strany. Úsmev ako duchovná vstupenka i do
spodného podlaia smútku. A vetko by sa zobudilo do sveta
úsmevu, na ktorý stále èakáme (podè. J.R.).
9. Èím ma A. Èerveòák v svojom doslove najviac okoval,
bolo to, èo v tejto Straussovej knike (popri prvolezeckom obsahu) okovalo jeho: jej umelecko-estetická stránka (forma), ktorá
mu pripadá nesmierne zaujímavá a nevedná.  Prekvapilo
ma u to, e sa mu spontánne (!) zaiadalo prepísa text Straussovho prozaického zápisu vo forme verov  ako mne pred 23 rokmi,
keï som si do Zápisníka zanaèil:
Kategoriálny rozdiel, o ktorý je Straussov duch vyie nad
mojím, sa krásne prejavil v zápise, ktorý sa mi iada prepísa
formou verov:
Únava, ty malá
výhovorka smrti.
Pred zúfalou nevyhnutnosou
záhuby, je to ete vdy
ako decentný závoj
skrývajúci krásu
nádejí kadej jari
pred tvrdým stiskom u
zbytoèných mrazov.
Kategoriálny rozdiel, o ktorý je Straussov duch vyie nad
mojím...; Ako vo¾ne si Straussov duch lieta v tomto pre mòa
nedosiahnute¾nom svete! (J.R.: V dotyku s Pavlom Straussom I,
s. 18-19) - veï sa to pred tvrstoroèím hovorí o tom istom, o èom
tu hovoríme teraz!  Dokonca mi v tej knioèke padnú oèi na text,
ktorý si s Èerveòákovými úvahami priamo ruku podáva:
Úasný (Straussov) text, ktorý si treba kresli husím brkom a
vyzdobova iniciálami, znie takto:
Keï sa náhodilosti nakupia ako vrch pred vnútornými
nutnosami, usmieva sa pomíjajúcnos.
Ale za iróniou veènej premeny bada bolestný výraz na
tvári monosti. Ona vie, e je pomenovaním a stvárnením
v slove a tvare skutoènejou a prítomnejou. Je skoro trvaním.
Lebo len èo sa preletom vpíe do azúru chvíle, nikdy nepre-
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stane.
By a trva sa stávajú jedným.
Vnímam to ako vrchol myslenia, nad ktorý nemono ís. To u
vlastne nie je ani myslenie, to je stav ducha, pre ktorý ete
nemáme pomenovanie.
Ako Privinovi, aj Straussovi ve¾mi vadí (z h¾adiska vnímate¾a)
necitlivé vytlaèenie.  To sú básne v próze (podèiarkujem teraz
 J.R..), a kadá mylienka vyaduje samostatnú stránku. (A ete
s ako premysleným typom písma, ve¾kosou medzier, dåkou riadku, kvalitou papiera a pod.!) (Tame, s. 20.)
10. Slovom, prichádame k záveru, e preporodené vedomie je
nevyhnutne sprevádzané a nesené preporodeným slovom, aby sa
potvrdilo, èo som si o Straussovi písal pred tvrstoroèím, akoby
predvídajúc, e sa raz nájde niekto, kto nazve Straussa  i v oblasti
formy  prvolezcom:
A silnie vo mne presvedèenie: Áno, to je iná reè, lebo je to
iné vedomie, iné myslenie; to je stupeò, na ktorý ete len
dorastieme.  Je to svojím spôsobom vynikajúci dôkaz na
jednotu reèi a myslenia.
Ale veï je to prosté: pochyboval som vari niekedy, e
Strauss je vedomie budúcnosti? A tak je aj jeho jazyk jazykom
budúcnosti. (Tame, s. 21.)
(Mimochodom: Nedá mi, aby som sa na tomto mieste nepoïakoval kolegovi Èerveòákovi, e mi pomohol, aby som sa akoby
novými oèami pozrel na stránky knioèky V dotyku s Pavlom Straussom I, ktorá sa koneène doèkala vydania.)
11. Odkaz Pavla Straussa vníma Andrej Èerveòák ako jednu
z tých syntéz, ktoré by mohli pomôc globalizovanému ¾udstvu vyhnú sa tragédiám, vyplývajúcim z absolutizácie lokálnych a okrajových záujmov.
Èo sa stane, keï prejdeme ponad takýto odkaz nevímavo v
kritickej dejinnej chvíli, ktorú nám príde prei, keï Èas 
Sám zvíri víry: do krútòavy
pochytí vetchý ¾udstva èln,
i zapoène ním pometa,
vzdor kriku pyných jeho synov
pometa jakby so krupinou,
e nezbýva len zahynú,
dnu pohrobi sa v bezdno vån...
- èo sa vtedy stane, na to nás prorocký Hviezdoslav (Straussovi
ve¾mi príbuzný duch!) výstrane upozornil:
No nieto správy, nieto hlavy,
niet viery, ktorá uspeje
vèas ulapi sa spásy vesla;
niet hviezdy, ponadenia hesla;
niet ani kotvy nádeje:
tá dávno v temnej håbke leí,
a veslo sem-tam zlomeninou 
Duch-génij zostal na pobreí;
nepozvali ho, nepozvali,
ba odstrèili, zapredali:
sám pláva smutný cestou inou...
+

+

+

Dodatok. Pôvodne som ete nemal v úmysle (teraz!) o tom
písa. Ale staèilo, aby som si porovnal nieko¾ko stránok knioèky
Sme mocnejí ne èas s tou podobou, ktorú som ja posielal
vydavate¾stvu (pôvodný Straussov rukou-pis sme r. 1989 preklepávali, ako nám ho po tvrrokoch sám posielal, a následne konzultovali s ním problematické miesta) - a nedá mi mlèa.
Preporodené slovo preporodeného vedomia sa stáva textologickým problémom, s ktorým sa prísluná odborná verejnos  vo
vzahu k Straussovi  musí vyrovna skôr, ako sa pristúpi k príprave
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jeho Zobraných spisov. Je toti zákonité, e
logikou slova/reèi náho trojrozmerného sveta nemono mera (a súdi) logiku toho
sveta, kde sme postavení do prievanu
nepredstavite¾ných realít. (Èo ale treba je vdy novým spôsobom dosta sa za
zmyslové poznanie, kde sa menia vetky
dimenzie a dimenzie poznania. ¼udskú
mylienku mono vystupòova a umenie
zaèína tam, kde cíti vibráciu svetov za
svetom, kde sú dia¾ky blízke a vetko
blízke je preniknuté dia¾avami. Kde sme
postavení do prievanu nepredstavite¾ných realít.  Zákruty bez ciest.)
My si na tomto stupni vedomia 
z objektívnych príèin  nedokáeme uvedomi, èo je z pozície onej novej orbity vedomia samozrejmé: e celé nae doterajie
kultúrne dedièstvo sa raz ukáe ako kamenná doba vývoja slovných moností
(!!!  Podè. J.R.) Sme toti denno-denne
vystavení toxickému úèinku devalvovaného
slova/reèi, ktorý sa v istej fáze neodvratne
stáva smrte¾ným: Treba sa vrhnú na
toxikológiu slova. Jedna cigara neublíi. Ale necha cigaru vyluhova  extrakt zabíja. I v najnevinnejom slove sú
ukryté sily, ktoré sa za urèitých podmienok psychicko atmosférických mobilizujú a dostávajú novú, nevídanú pôsobnos. Jedovatú alebo oivujúcu. (Tame.)
Pravda, na tomto mieste by èitate¾ oèakával príklady (Straussovho pôvodného a
redigovaného textu), ktoré by demontrovali platnos uvedených veobecných záverov. Príleitostne sa preto k tejto téme
vrátime. Stojíme tu vak pred po¾om neoraným, kde si nájde vïaèný priestor nejeden
oráè, ktorý má odvahu pusti sa do onoho
tvrdého orieka (Èerveòák): do pecifickej povahy slova/reèi tohto náho prvolezca, jedného z najbudúcnostnejích duchov,
akých kedy Slovensko malo.

Tretí poh¾ad

(Kritická glosa z Literárneho
týdenníka 06, è.25-26)

Denník - èi pamätník?

V útlej knioèke Pavla Straussa, chirurga a spisovate¾a, nachádzame sviatoèné zápisky vedného dòa. Vyli vo VSSS
r. 2005. V zhruba rovnakom rozsahu deò èo
deò sa nimi autor vzpieral nièote a samote,
zvidite¾òoval papieru svoj proces myslenia,
aby mu bolo jasné, e je. V mnostve úvah
nachádzame vety hutné a rýdze ako maximy a farebné a voòavé ako báseò. Neèítajú
sa ¾ahko a dobre, pretoe nie sú urèené
èitate¾ovi, ale sebe samému. Strauss denník písal v èase nútenej publikaènej odmlky.
Tepal doò vetu za vetou. Starostlivo a pravidelne. Vo viere v budúcnos si denníkom
písal pamätník.
Ticho je jedna z najvzneenejích foriem
ivotného prejavu - dozvedáme sa v òom
medziiným - a nezostáva nám ne kontatova, e nie vdy dokáeme by vzneení. Keï
nás prázdnota dusí presilou mylienky, vrháme sa s òou obnaení na papier. Vidíme sa
zvnútra, nie zvonka. Kladené mylienky v
procese vzniku vyzerajú miestami ako embryá - nehotovo, tu a tam a zlovestne a
obludne. Vlastne by sme ich mono ani nechceli vetky vidie. Postaèil by nám preosiaty výber zrniek múdrostí. Vlastne ani nechceme celkom presne vedie, ako autor myslel,
lebo ak pri myslení bolelo, mohlo bolie tak
ve¾mi, e by zabolelo i nás - alebo ... bolelo
inam a tak, e nás nechalo ¾ahostajnými v
okamihu, keï sme cítili, e by sme mali by
úèastnými nieèoho, èo nás míòa, lebo je
nadmieru embryonálne zovnútornené.
Straussov posmrtne vydaný denník ponúka mnoho mylienkového kvasu a menej
zrelého vína, ktoré sa trúsi iba po kvapkách.
Vidíme mnostvo otvorených dverí. Niektoré z nich mali a mohli pre èitate¾ov zosta
zavreté. Denník ako celok v podobe laboratória mylienky s jej opakovaniami a krútivými návratmi má tak predovetkým dokumentárnu hodnotu pre literárnych historikov.
Ferko

Krst

Jei Kristus pozýva vetkých ¾udí ma úèas na Boom krá¾ovstve. Aj ten najväèí
hrienik je povolaný obráti sa a prija Otcovo milosrdenstvo. Boie krá¾ovstvo patrí u
tu na zemi tým, ktorí ho prijímajú s pokorným srdcom. Prija Boie milosrdenstvo
znamená aj by otvorený, naèúva a prijíma to, a ako a v èom k nám Boh hovorí.
Pris¾úbil nám Vykupite¾a a svoj s¾ub splnil, keï poslal na túto zem Pána Jeia, aby sme
skrze neho dosiahli milosrdenstvo odpustenia vo sviatosti krstu. Boie milosrdenstvo
udelené v krste je pre èloveka milosou ale aj záväzkom i lepie, i krajie a túto krásu
ponúknu aj ¾udom. To je výzva, ktorá plynie zo záväzku krstu, ktorý èlovek dobrovo¾ne
prijíma. V tomto duchu vnímam aj krst Pavla Straussa ako milos pre neho a pre ¾udí
okolo neho, ako poehnanie ,ktorého sa im dostalo skrze krásu charakteru tohoto èlena
ve¾kej boej rodiny. Ovocie krstu je láska a Ná brat òou vynikal aj vo chvi¾ach
úspechov i ivotných akostí. Nech je pre nás ijúcich a zvlá kresanov výzvou
nasledova naích predkov zachova pravý ivot a vieru v slovenskom národe.

Dekan Vladislav Saniga

• Spolok priateov MUDr. Pavla Straussa

Z ohlasov na Listy PS
...Som rád, e Listy PS sa iroko-ïaleko ujali a ohlasy snáï aj z Èiech? Dostali
to? napr. redakcia Proglasu, (èeské) Katolícke noviny, snáï aj podaktorí biskupi
(prostredníctvom otca biskupa Tondru) a
Slovenské dotyky. (...)
Môem len potvrdi, e fotografia
s oznaèením Bohuovie dom (Listy PS-4,
s. 24; pozn. red.) nie je Bohuovie dom, ale
jeden ved¾a stojaci. Bohuovie dom nemal
4 obloky a dvere s balkónom a prístavby
nad. 1. poschodie so 4 oblokmi.
Musím ete poznamena, e Seligovci
bývali v tom povystrèenom dome ved¾a
náho domu, kde býval ná starý otec Dr.
Kux a do jeho smrti (1. 5. 1925) a iba
potom sme sa tam z Vyného Hutáku presahovali.
MUDr. Juraj Strauss, Praha
+ + +
...Se zájmem jsem èasopis (Listy PS-4,
J. R.) u skoro celý pøeèetla. Díky Vám u
o filozofovi, lékaøi i èlovìku P. Straussovi
leccos vím, o to bylo pro mì ve zajímavejí. Kdyby tak byl svìt takový, jaký byl
v pøedstavách tohoto myslitele. I ta lékaøská
problematika je zajímavá, etické hledisko a
ve, co se asi právì dnes hodnì poruuje a
pokládá za nìco druhoøadého. Mám sousedku lékaøku, její manel je Slovák, a tak
má ke sloventinì blízko. Sama  také u
v dùchodovém vìku  pùsobí u psychicky
postiených mladých lidí na brodské psychiatrii. A její ze, shodou okolností pùsobící jako zástupce primáøe v Ústí na plicním,
je vìøící a má o takovouto literaturu zájem.
Take  a to podrobnì celé pøeètu, tak jim
to pùjèím, a tak se okruh obdivovatelù P.
Strausse jetì rozíøí. I mezi mými pøíbuznými je jeden lékáø, døíve chirurg, také vìøící, asi by to i jeho zajímalo...
(Prof. Zdenka Trösterová,
Havlíèkùv Brod)
+

+

+

Odpovedá MUDr. Pavol Strauss
Na troch pilieroch bol postavený most
cez môj ivot: na hudbe, na slove a mylienke a na medicíne,  hovorí MUDr.
Pavol Strauss. A práve k tejto medicíne
ako lekár by som sa chcel obráti vo svojom krátkom príspevku.
- Na autobusovom nádraí som sa stretol
s mojím dávnym známym. Zaèal sa mi
ihneï saova: Som váne chorý, uívam asi 20 liekov, za èo platím mesaène
okolo 1500 korún. Je to ekonomická
eutanázia.
- Na ceste som zbadal èloveka opretého
o malé zábradlie; ihneï som sa mu prihovoril a zistil som, e je zrelý do nemocnice.
Ponúkol som mu, e privolám sanitku. On
vak odmietol, e nemá peniaze na hospitalizáciu. Stav sa mu zakrátko ovem tak
zhoril, e bol predsa odvezený rýchlou záchrannou slubou.
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Straussova mylienka: Ostane hanbou
vetkých spoloèenských zriadení a
vetkých lekárov, e medzi chorými a
lekármi skrsli aj iné vzahy ako lekárske a ¾udské.
- Priiel som na oddelenie navtívi starého známeho. Naiel som ho v sieovej posteli. Vraj ma asi nebude ani pozna. Prihovoril som sa mu, obrátil ku mne hlavu a
s údivom povedal: Pán doktor! Podal som
mu ruku cez sie a zaelal, aby mu Pán Boh
pomáhal. Bol som smutný z jeho alára, no
sestrièka poznamenala: My máme aspoò
k¾uèky na dverách, ale v susednom, novom pavilóne pre starých ¾udí, majú u
len gule (z bezpeènostných dôvodov na
vchode).
Straussova mylienka: A iadna spoloènos a iaden lekár nezodpovedá svojmu povolaniu, ak sa bude správa
inakími úpravami, ako vzahom Jeia
Krista k núdznym a uboleným.
- V domácnostiach máme ve¾a opustených, chorých a starých. No pritom zívajú
prázdnotou dva pavilóny v areáli tunajej
nemocnice, ktoré sú vraj na predaj za úèelom splatenia dlhov nemocnice. Zatia¾ sa
vraj nenaiel kupec. Asi nik nevie prekona
bariéru vstupu na posvätnú zem nemocnièných priestorov, ktoré sú posvätené bolesou trpiacich a umierajúcich.
Straussova mylienka: Generácie lekárov hreia dvoma smermi: pýchou a
hmotárstvom. A skoro väèina lekárov si
drí za povinnos viac ochoty prejavi
tým, ktorí si ju od nich kúpili. Láska na
predaj, stigma veènosti... ako komerèná
hodnota.
- Ako je moné, e sme zobrali dvadsiatim tisícom chorých a invalidov ich dôchodky? Ako je moné, e lekári boli a sú platení
z vye dvoch miliárd korún za poplatky chorých, dôchodcov a pod.? Ako je moné, e
farmaceutické firmy stále zyujú zisky
z poplatkov chorých?
Straussova mylienka: Choroba sa mi
vidí len prudkým vlnobitím due. A sa
jej hladina utíi, zlepuje sa stav choroby a hovorí sa, e lieky zaèínajú úèinkova.
Chorý sa musí nauèi znáa boles,
ale lekár sa musí nauèi ucti si ju
v chorom a chorého cez òu. (Dotýka sa
to ovem nielen lekárov, ale nás vetkých, a
aj nás, ktorí sme si dali za cie¾ otvori
mylienky MUDr. Pavla Straussa.)
Sociálna nespravodlivos, - pokraèuje MUDr. P. Strauss, - musí zmiznú, aby
sa mohla úprimne zaèa likvidova neúprosným spôsobom vlanos a úpadok
duevný... Svet sociálnej problematiky
je pre kresana jednoznaène odvrátený
od kadého spôsobu vykorisovania, èi
pochádza od jednotlivca, èi od tátu.
To¾ko z mylienok MUDr. Pavla Straussa z jeho poznámok O medicíne (Listy
PS-4).
MUDr. Vojtech Lazar
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Ukáky z knihy
Sme mocnejí ne èas
Rádio LUMEN vysielalo v relácii Karmel dòa 12. novembra 2006 rozhovor s J.
Rybákom o Straussovej knihe Sme mocnejí ne èas  sprevádzaný poèetnými
ukákami. (Mimochodom: rozhovor sa nahrával v lavici toho chrámu sv. Mikuláa,
kde bol Strauss pred 64 rokmi pokrstený.) Ponúkame Vám nieko¾ko záznamov z tejto
knihy zo záveru roka 1989 ako vianoèný pozdrav Pavla Straussa svojim priate¾om
a ctite¾om:
+ + +
(24. december 1989)
V mysli idem touto zablatenou vianoènou scenériou, a idem zasneeným liptovským
chodníkom do lesa, pred sebou biele ligotavé Liptovské hole a za sebou Nízke Tatry.
Zmrznutý sneh mi vàzga pod nohami a zmrznuté predstavy chladnej a chladivej atmosféry
tohoto zosvettelého sveta oívajú vo mne spomienky naVianoce s betlehemcami i na
nezabudnute¾nú atmosféru mikulásku okolo polnoènej.
Celá príroda, vzduch, ciagle na domoch a na drótoch vysielali nezabudnute¾né kúzlo tejto
jedineènej noci.
ije to doteraz v nás a bude ïalej i aj v iných, ktorých oèarila prítomnos Boia.
Prítomnos Boieho mieru a pokoja v nás i jej monos okolo nás. Darmo nièíme prírodu a
vetky zdroje prírody, darmo nièíme duchovnú prírodu v nás. Darmo síce èakáme na to,
aby kadý èlovek v kadom druhom videl i seba, ale vieme, e Kristus voiel do sveta i
medzi uèeníkov s ve¾kým, svetoborným alom a na tom ostane.
(25. december 1989)
Moji drahí! A Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami.  Áno, a prebýva medzi
nami. Srdce nám plaèe astím, e v tomto svete pozitivisticky deformovanom, je moné
spojenie medzi Duchom Boím a duchom èloveka, e (neèit.slovo  J.R.) ako skutoènos
nielen èo je vidite¾né a hmotné, ale ostáva tu stály prieliv hudby due, ktorá nás utvrdzuje
v tom, e Boh je tu.
Ve¾ké rozpaky sveta sa zraèia i v tom, e chcú tie medzery vo svete poznávania
preklenú pokusmi o improvizáciu nových mýtických kompozícií, ako boli Thomas Mannove
pretlmoèenie starozákonných Jakubových epopejí, alebo v novodobom devalvovaní reèových
a spoloèenských truktúr v Ulysseovi Jamesa Joycea. Vetko zbytoèné, pomaly celé
slovné umenie sa zmätie pod stôl. Áno, pre túto pozitivizmom vyhlodanú kultúru nezvýi
nakoniec niè len duevný ochranný pás hudby.
Svet (neèit slovo  J.R.) posúva na okraj monosti bytia pre¾udnením, nièením prírody
a znehodnocovaním potravín, vytváraním znehodnoteným ivotným prostredím a celkovou
psychotickou situáciou.
U v druhom kresanskom storoèí bola tendencia: Ad fontes. A to sa ozýva dodnes len
ve¾mi hanblivo v Boha milujúcich dušiach.
Boh sa od nás neodvrátil. My sme si srdcia pred Ním uzavreli. A na dôkaz toho priiel
sám ako Bohoèlovek, ale celý Boh. Aby sa nám maximálne priblíil, s celou ¾udskou nehou
nám predstavil najnenejiu Matku Máriu, povýenou nad vetkých duchov nebeských,
s bosky láskavým poh¾adom na Jeika, v povedomí Jeho boskej vzneenosti a absolútnej
moci v tom èarovnom vedomí Jeho tragického spasite¾ného urèenia.
Èítajme tú najmúdrejiu knihu èi u Matúa, èi u Lukáa, èi u Jána a dojme nás k slzám
ten výron tej najhrejivejej lásky, ktorej sme vdy a vade úèastnými. Tak i dnes, tu;
plávame v mori milosti Boej a ièímVám vetkým, aby sa Vás dotkla tam, kde je to najviac
potrebné. Kristus vèera, dnes i na veènos
(26.december 1989)
U sme si odvykli by ¾uïmi, u sme len obyvate¾mi. Technické zariadenia, osobné
záujmy a bezoh¾adné vyuívanie ¾udí a situaèné prekvapenia pozakrývali podstatu ¾udských
vzahov.
Tak ¾ahko sa pozabúdajú poh¾ady na podstatu nevidite¾ných súvisov a ivot sa snaí
zastrèi to, èo bolo doteraz puncom hodnôt •ivota, do zákutia zideologizovaných
nepodstatností.
¼udia, èo sa tak náhlime za tými efemérnymi hodnotami, vak za kadou zákrutou môe
èaka oudový zvrat, ba i smr. ivot je krátkodobý výlet a za ním èaká nezvratné trvanie.
Cestou nás môe zafúka, ba i privali. Jediné je isté, e niè nie je isté. A v tejto riedkej
vare sa planceme a nevieme, ba ani nechceme sa vymani. V spoloèenských vetroch
poplávame do radostných, vianoènejích zajtrajkov.

26

Pavol Strauss a Slovensko
Rádio LUMEN, koická redakcia.
Relácia Od ucha k duchu,
10. 6. 2006, 20.30 h.

Redaktorka a moderátorka: Mária Èigáová. Hostia: prof. Július Rybák, doc. Jozef
Leèinský, PhDr. ¼ubomír Rai, Ing. Jozef iila.
Po úvode základné etapy ivota Pavla
Straussa, ktoré naim èitate¾om netreba opakova (nájdu ich v tomto èísle Listov PS aj v príspevku Márie Bátorovej), priblíil poslucháèom
J. Rybák. Okrem iného povedal:
Èasto si predstavujem, e sa raz natoèí film
na neviem ko¾ko dielov  ve¾ká sága rodu
Straussovcov, v ktorej sa my vetci  na príklade tejto rodiny - vrátime k 20. storoèiu a k tomu,
èím Slovensko v tomto storoèí prelo  a ako sa
vïaka tomu vetci vnútorne obrodíme; aj
v pocite tragédie, ktorou sme preli, aj v pocite
oslobodenia, e sme to preli.
Mikuláskemu prostrediu, z ktorého Pavol
Strauss vyiel, sa potom podrobnejie venoval
¼. Rai.
Rai: Ja by sa som chcel hneï v úvode
dotknú dôleitého fenoménu, a to je vlastne
génius loci Liptovského Mikuláa, ktorý nepochybne zanechal stopy na Straussovi. Vôbec,
myslím, e z kadého miesta, kde sa Strauss
nachádzal, sa nájdu nejaké stopy a nejaké formovanie, ktoré toto miesto Straussovi dalo. Liptovský Mikulá ako mesteèko v tej dobe nie a
také ve¾ké, predsa len historicky ve¾mi zaujímavé a významné, malo nieko¾ko zvlátnych chariziem, ktoré pretrvávajú urèite aj dodnes. Tou
prvou charizmou bola taká obrovská tradícia
znáanlivosti, a by som dnes moderne povedal
ekumenizmu. Toto mesto bolo vdy známe
a dodnes je, e sa tu úasným spôsobom znáali ¾udia rôznych názorov; hlavne v náboenskej
stránke je známe historicky vynikajúce súitie
katolíkov, evanjelikov, a v tej Straussovej dobe
samozrejme aj ve¾kej idovskej komunity. Toto
bolo mimoriadne dôleité prostredie pre samotného mladého Straussa. Keï spomínam ve¾kú
idovskú komunitu v Liptovskom Mikulái....
Oni sa tam prakticky dostali za zaujímavých
okolností: niekedy na prelome 18. storoèia
(1720) prili priam na pozvanie vtedajej upnej
vrchnosti zo Sliezska na Liptov, do Liptovského Mikuláa. V tom Sliezsku bola idovská komunita výrazne diskriminovaná, napr. iba prvorodený syn sa mohol eni a vetky tie dedièné
veci. Práve miestni upní liptovskí páni (miestny zemepán Samuel Pongrác) ich pozvali s tým,
e im iadne oklietenia nedávali, a tak táto komunita prila na ich pozvanie, prila rada, ve¾mi
dobre bola prijatá (postupne okrem Sliezka sem
prili idia z Oravy, zo Spia, Èiech, Bavorska
a Holandska). Keïe to boli aj ve¾mi ikovní
¾udia, tak vlastne Liptovský Mikulá aj úasným spôsobom povzniesli, priniesli spriemyselòovanie, zakladanie manufaktúr, tovární.... bolo
to teda mono poveda ve¾mi príjemné súitie,
a potom samozrejme po roky druhej svetovej
vojny, kedy to bolo tragicky poznamenané. Ïalí faktor, ktorý na Straussa výrazne vplýval, bol
príchod kanonika Jozefa Koára zo Spiskej
Kapituly do mesteèka Liptovský svätý Mikulá. Táto teologická hviezda tej doby, doktor
Koár, bol skutoène vánou osobnosou, priiel do mesteèka za dos pecifických okolnos-
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tí, vyvolil si Mikulá a bol tam vye polstoroèie. Zaèal tu pôsobi, a predsa keï taký ve¾ký
duch príde do takého menieho provinèného
mesteèka, musí sa nejako realizova, a on sa
neuspokojil len s beným pôsobením, hneï zaèal angaova mladých ¾udí, mladých nádejných umelcov, ako boli napr. akad. maliar Janko
Alexy , alebo retaurátor Mikulá talmach, èo
sú dnes hviezdne mená. ( Ïalej spomeniem také
mená ako kamenár Frantiek usrek, ak.mal. Peter Július Kern, ak. mal. Jozef Hanula, vitráne
okná v kostole sv. Mkuláa pod¾a ak.mal. Jána
elibského, Egona Lehotského, Fera Krá¾a, tefana Cpina,, Jána Ileèka, Ley Mrázovej a Janka
Alexyho.) Dokázal historické ohradenie kostola
svätého Mikuláa zbavi takých typických kramárnic, aké poznáme napr. z filmu Obchod na
korze, kde okolo kostolov boli také malé idovské obchodíky s gombíkmi a tabakom, a proste
zrazu tomu dal priestor, bol tu realizovaný archeologický výskum a pod. No a tento èlovek
sa stretáva aj s mladým Straussom, pretoe mladý Strauss býva doslova 20 metrov od jeho
farského úradu, kde vtedy Koár tie býval.
Muselo to by úasne romantické, tie búrlivé
debaty mladého h¾adajúceho mua, ktorý sa zo
idovstva stal ateistom, koketoval priam
s marxizmom, ale h¾adal, vlastne stále h¾adal ....
A s týmto doktorom Koárom, ve¾kým teológom, vedie búrlivé diskusie, ktoré nakoniec skoèia tak, e v tyridsiatomdruhom roku prijíma
z jeho rúk krst.
Ïalí významný moment bol ten, e Mikulá skutoène mal  zase si to nevieme dos
dobre vysvetli - mnostvo ve¾kých osobností,
ve¾kých duchov, to sú desiatky mien, ktoré by
sa dali a s pýchou a chválou hovori do éteru,
i keï to nie je momentálne ná úèel, ale hlavne
e Strauss vyrastal v tejto obrovskej intelektuálnej klíme. V neposlednej miere to môem dokumentova aj tým, e Strauss chodil na Hodove gymnázium, kde bola tvorivá atmosféra, ktorá je skutoène aj dnes dokumentovaná
v ob¾úbených filmoch typu Cesta do hlubín
tudákovy due, o ktorých si kadý povie, e
kde to fantastické gymnázium bolo? No odpoveï je taká, e toto gymnázium bolo
v Liptovskom Mikulái a vetky tie filmy sú práve odtia¾. To sú vetko príhody odtia¾, len tí
èeskí profesori, ktorí tam pôsobili, sa potom
vrátili naspä do Èiech, konkrétne autor tých
noviel sa vrátil do Prahy a spísal to (Jaroslav
ák a Miroslav Haller zveènili atmosféru tohto
gymnázia v knikách, na základe ktorých boli
nakrútené dodnes ob¾úbené filmy tudáci
a kantoøi, kola základ ivota, Cesta do hlubin
túdákovy due). Málo sa to mono vie, ale tá
atmosféra bola rozhodne nádherná. V tejto atmosfére mladý Strauss vlastne vyrastá. Aj toto
sú váne dôvody jeho ïalieho smerovania
a vývoja, aké ïalej mal.
- Zanechal Pavol Strauss po sebe nejaké
dielo, kde sa podrobnejie venuje tomu, akým
duevným procesom prechádzal, e sa rozhodol konvertova?
Rybák: Tieto etapy jeho vývoja najlepie
zachytáva filozofická autobiografia, ktorá vyla
pod názvom Èlovek pre nikoho... Pravda, treba
upozorni, e je to filozofická autobiografia,
kde budú dlhé pasáe venované filozofii, a nie
jemu samému; je to jeho duchovný svet, nie
sled jeho ivota  ale pritom sú tam stránky, kde
mapuje aj svoje detstvo, aj gymnázium, aj etapy
svojho krstu, aj vojnu, aj prechod do Bratisla-
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vy, aj kalváriu v Skalici a v Nitre  vetko sa tu
dá nájs z prvej ruky a nikto iný by o tom to¾ko
a tak nepovedal, ako v tomto diele on sám.
Potom sú vak aj iné knihy, celé ivotopisné
pasáe sú napríklad v Kolíske dôvery alebo
v knihe ivot je len jeden, kde sú niektoré eseje
tie vyloene ivotopisné. Strauss teda zanechal po sebe dôkladné  ako Rusi hovoria
osmyslenie svojho ivota (ani to napochytre
neviem preloi)  pochopenie zmyslu toho, èo
sa s ním dialo... A pritom si uvedomme, e on je
mystik, a teda to, èo sa s ním deje, chápe 
nebojme sa toho slova  vo vesmírnych súvislostiach. Lebo k èomusi ve¾kému sa svet pohybuje, a ty si zlomok tohto sveta  èo zároveò
znamená, e si za ten svet zodpovedný, akoko¾vek sa cíti malým mravèekom, ale z týchto malých sa tvorí celok.  A ako èasto Strauss sám
zdôrazòoval, inak sa nedá svet zmeni, ak sa ty
sám nepremení. Inej cesty niet.
- Ako vieme, Straussovými krstnými rodièmi boli manelia Munkovci. Priblíte nám trochu túto rodinu.
Rybák: Na úvod by som povedal, e
v Lumene chystáme na letné mesiace  na osem
pokraèovaní  èítanie na pokraèovanie Straussovej knihy Kolíska dôvery. V tom cykle sa budeme podrobnejie dotýka aj tejto témy.
Pavol Strauss kdesi spomína, e sa
s Munkovcami bol stretol v Bratislave  o tom
niè bliie neviem. Ale potom sa stretol s nimi
v Ruomberku, kde bol Munk riadite¾om fabriky Solo. Zaèal ich navtevova  a v tom tragickom období, v tých zahustených mrakoch nad
Európou  nachádza v nich èerstvých konvertitov, ktorí prijali katolícku vieru s oboma synmi
(starí syn dokonca vstúpil do noviciátu rehole
jezuitov v Ruomberku)  a nachádza v nich
jednak ¾udí, ktorí ijú tým istým, èím ila Straussova dua: hudbou, literatúrou, a okrem toho
ijú vierou, ktorá dáva Straussovi pocit, e tu
som doma, tu, v tejto viere je vetko, èo moja
dua roky a roky velikde h¾adala  v indickej
filozofii, v komunizme apod.  tu to je, tu som
doma...
Aký to musel by pre Straussa pocit, keï
dva roky po krste je celá táto rodina odvedená
do koncentráku a vetci tam zahynú  moji krstní rodièia! Dokonca sa mi zdá, e pani Gizi musela Straussovi pripomína jeho matku, tie ve¾mi
nadaná hudobníèka... Aký pocit povinnosti, dlhu
musel ma Strauss celý ivot, e on ostal i a
oni zaplatili túto dobu ivotom. Je rad ¾udí, ktorí
sú presvedèení  spomeniem prof. Komorovského  e je dávno èas, aby táto rodina bola
zdvihnutá na oltár blahoslavených  raz sa tak
mono stane.
(Poznámka. Svedectvo otca Bárdoa o osude Munkovcov v koncentraènom tábore sme
uverejnili v Listoch PS-2, str.13)
- Aké cesty vás vetkých dali dokopy s dr.
Straussom?
Leèinský: (Zaèal spomienkou na osudy
svojej stratenej generácie, ktorú vychovali
vysoké koly, poznaèené duchom marxizmu-leninizmu, èomu sa nevyhla ani teologická fakulta, kde sa nedostávala literatúra, prednáky
z klasickej slovenskej literatúry neboli iadne
apod....)
Napriek tomu som postupne, iste vïaka
Boej milosti, videl, e sme nielen stratená
generácia, ale e sme aj generácia mostov, lebo
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vdy bolo na niekoho nadviaza... Postupne
som si uvedomoval, e sú tu obrovské priestory, o ktorých sme predtým nevedeli...
Potom priiel Rím s tou úasnou generáciou naich emigrantov.... a s Vydavate¾stvom
Cyrila a Metoda, ktoré za 30 rokov vydávalo a
na Slovensko posielalo vynikajúce kniky, medzi nimi aj poéziu, ktorá sa dnes úplne vytratila
z verejného priestoru... Vimnite si, e v televízii
u nie je ani Chví¾ka poézie, ktorá bola ete za
komunistov, èo ukazuje, kam sa demokracia dostala... Po rokoch, keï som myslel, e toto vetko nastúpi, sme svedkami totálnej degragácie
kultúry...
U z Ríma som zaregistroval èasopis Verbum, ktorý zaloila generácia úasných básnikov, spisovate¾ov a kultúrnych pracovníkov v
roku 1946  èo nám okamite evokuje, e máme
práve 60. výroèie tohto èasopisu... A keï som
u ako jeho éfredaktor listoval na Albetinej 14
v Koiciach, kde sídli Slovenský katolícky kruh
a kde je aj redakcia Verbumu... naiel som v òom
sta Pavla Straussa  esej o jeho konverzii na
katolícku vieru  napísanú s úasným duchom,
espritom... Na Slovensku sú idia, ktorí vtedy
prestúpili na katolícku vieru, podozrievaní, e
tak urobili v snahe zachráni si ivot, zo strachu... ale pri èítaní som necítil ani stopy nieèoho podobného, je to úasne úprimné vyznanie
èloveka, ktorý naiel Krista ako svojho brata...
Rybák: Zhodou okolností mi pred dvoma
mesiacmi vyla knioèka V dotyku s Pavlom
Straussom I, ktorá na základe záznamov
z denníka mapuje moje prvé dva roky dotykov
s Pavlom Straussom  roky 1982-83...
(Opis tejto cesty J.R. k P. Straussovi nájde
èitate¾ na stránkach Listov PS  3, str.14 pod
názvom Ako ku mne priiel Pavol Strauss.)
Keïe je celý priebeh mojich dotykov so
Straussom zachytený v mojom zápisníku, mám
v pláne v seriáli knioèiek V dotyku s Pavlom
Straussom (doteraz ich vylo pä) celú túto
cestu zmapova. Tie knioèky sú vzácne nie tak
mojimi zápismi, ako tým, e sú (a boli by...) v nich
kompletne obsiahnuté vetky listy Pavla Straussa, ktoré mi v priebehu posledných dvanástich
rokov svojho ivota písal.
Telefonát: - Volám z Banskej Bystrice. Chcela by som vyslovi  po ve¾kom èasovom posune  obdiv a úctu k pánu doktorovi Straussovi,
pretoe som ho mala monost pozna v Nitre,
kde il a robil vtedy primára v nemocnici... Operoval môjho ocka...Hlavne by som chcela zdôrazni jeho ¾udskos, jeho ve¾ký humánny rozmer... Operoval aj môjho syna, ktorý bol vtedy
malièký... Pán primár s tým fantastickým prístupom vedel upevni vieru v èloveku, v to, e je
vetko v dobrých rukách a e vetko sa na dobré obráti... Myslím, e som nemala monos
v ivote pozna èloveka, ktorý by bol tak ¾udský ako lekár a ktorý by tak vedel pochopi aj
tie zlé veci, ktoré slabý èlovek má... Mala som
s ním ve¾a rozhovorov...Aspoò touto cestou
by som mu teda chcela vyslovi ve¾kú úctu a
vïaku...
Telefonát: - Volám zo iliny. Som ve¾kou
obdivovate¾kou tohto vzácneho èloveka, hoci
som ho osobne nepoznala... Zbieram si jeho
citáty a aspoò jeden z nich by som rada uviedla:
Nae najväèie víazstvá sú poráky bez následného zatrpknutia. Ako je to úasne povedané!  Chcela by som sa opýta vaich hostí,
èi sa medzi Straussovými dielami nenájdu také
súbory jeho mylienok...

Rybák: V r. 1992 vyla knika Úsmev nad
úsmevom (Vydavate¾stvo DAKA, Bratislava)
 dávno nie je v predaji a dávno mala by znova
vydaná!  to je peciálne knika jeho mylienok, jeho aforizmov, podelená na jednotlivé tematické celky.  Ale, pravdae, ktorú knihu Pavla Straussa zoberiete, môete citova mylienky
rad radom... Potvrdzujete mi moje dávne presvedèenie, e by sme mali vydáva pecifické
výbery Straussových mylienok  Strauss pre
lekárov, Strauss o hudbe, Strauss o bolesti a
utrpení, Strauss o smrti apod.  také výbery,
aké vydávame od zahranièných autorov (rad za
radom vychádajú rôzne súbory mylienok jedného autora)  avak, ia¾bohu, Strauss nie je
cudzí autor, on je ná, preto si musí poèka,
kým sa domyslíme, e aj jeho budeme takto
vydáva...
- Môeme pokraèova ïalej vo vyznaniach
o vaej ceste k Pavlovi Straussovi...
iila: Verím, e mnohí z nás pociujú
v naom súèasnom svete plnom túby po úspechu, peniazoch, vonkajieho pozlátka, plnom
len ako dosiahnute¾ných vecí z ponuky nepreberného mnostva hmotných statkov, plnom
bezhraniènej kály i ve¾kosti príleitostí - pocity krívdy páchaných na nás inými, tátom, politikmi, susedmi, nadriadenými, firmou, nespravodlivým svetom, neprajným okolím. Mnohí cítia nespravodlivosti kapitalizmu, ktorý sa s nikým nemazná, a tí iní, prehnane sebakritickí èi
depresívni, zasa vidia hlavne nedostatky vo
vlastnej neschopnosti zmeni seba, prispôsobi sa, nevzdáva sa, bojova proti i za, vo
vlastnej nedostatoènosti meni veci k lepiemu. Vetci radej vidíme a sme spravodlivo kritickí k správaniu iných, ich povrchnosti, plytkosti, vulgárnosti, chamtivosti, pýche èi neúprimnosti. Èasto vidíme veci i svet okolo seba
èiernobielo, vetko je len zlé alebo dobré, väèinou zlé, vládne nám skepsa. Vidíme veci tak,
ako je nám vidie ¾ahie, nenamáhame sa porozumie, pochopi, nekladieme si otázky, neh¾adáme, a preto ani nenachádzame odpovede.
Chýba nám empatia, vitie sa do pozície druhého, firmy, tátu, snaha o objektívny poh¾ad na
svet i na nae miesto v òom. Chýba nám hrdos
na seba, sebadôvera vo vlastné sily a schopnosti statoène kráèa ivotom. Oddávame sa
zatrpknutosti, pasívnej rezistencii voèi vetkému, neveríme nikomu a nièomu, svoj ivot neijeme, len chudobne duchom i hmotne preívame. kodíme sami sebe svojou rezignáciou na
vieru v dobro a svoje postavenie v òom.
Preèo to vetko hovorím? Nech sa neurazia
tí odváni, múdri, empatickí, zdravo sebavedomí, chápaví, pracovití. Vidiaci svet, ivot
i seba v súvislostiach, v celej jeho zloitosti i
zdanlivej jednoduchosti. Vedia pouíva zdravý sedliacky rozum i uvaova a snai sa odha¾ova zloité, rozmieòa ho na drobné jednoduchosti. Sú pozitívne mysliaci, veria v dobro.
Èasto sú medzi nimi tí, ktorým ivot nespravodlivo vzal, osud ich ranil, preívajú len ako,
vyslovene trpia, no nikdy to navonok nedávajú
najavo, neplaèú, neprosia, nekritizujú nenadávajú, hrdinsky kráèajú ïalej. Preèo sme jedni
takí a iní onakí? Chcem poveda, e chápem
jedných i druhých, hoci sám naastie k tým
prvým nepatrím. Mne osobne chýba z naej minulosti viac pozitívnych príkladov ve¾kých osobností i naa schopnos uvedomenia si tých ve¾kých medzi nami, naich blízkych, susedov,
spolupracovníkov, priate¾ov. Vetkých tých,
ktorí svoj krátky pobyt na tomto svete venujú
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iným, nám, blízkym, tým známym i neznámym,
tým èo to najviac potrebujú. Hovorí sa ,exempla
trahunt, príklady tiahnu. Sú tu, neïaleko, na
dosah, treba len vníma s èistým srdcom i pozera s otvorenými oèami.
Skúsme sa zamyslie v tomto kontexte nad
Pavlom Straussom, zaradi si ho sami pre seba
do jednej èi druhej skupiny. Èo mu ivot vzal, èo
dal. Dal mu do kolísky nadanie a túbu uèi
sa, tudova, poznáva ivot a ¾udí. Dal mu
ambíciu a schopnos vytudova medicínu a
sta sa v krátkom èase jedným z najlepích chirurgov. Dal mu schopnos milova ¾udí, èloveka a slúi ich bolestiam a potrebám. Dal mu
vzácnu schopnos nauèi sa a ovláda mnoho
jazykov. Dal mu schopnos najvyiu, tvori,
analyzova, uvaova a písa o ivote. Dal mu
silu sta sa kresanom a bezhraniène milova
Boha. - Èo mu ivot vzal èi nedoprial? Narodil
sa v idovskej rodine síce v èase mono i relatívne najpriaznivejieho obdobia v Európe a na
Slovensku v tolerancii k idom, no zaèiatok
vojny a Slovenského tátu ho zastihol ako mladého lekára s malou nádejou na astné uplatnenie. Pocity nechceného a neskôr i hnanej
zveri, nenávisti a holocaustu, straty najbliích
i rovnakých vyústili v úteky i skrývania a so
astím sa mu podarilo zachráni si holý ivot.
Roky po vojne boli rokmi chudoby, no i nových
nádejí. Nástup komunizmu v roku 1948 pochoval nádeje, no i napriek reimu mal monos
odborne rás, budova chirurgické oddelenie a
nemocnicu v Skalici, no kresan a praktizujúci
katolík nebol pohodlný pre vtedají reim. Musel
odís nielen z funkcie, ale i z pozície operujúceho vedúceho chirurga a len s akosami sa
dostal na miesto do chirurgickej ambulancie na
poliklinike v Nitre. Musel si nájs pre seba i pre
rodinu nové pôsobisko v novom, neznámom a
nie ve¾mi priaznivom prostredí. Túil písa, písal, no s výnimkou publikovania pod pseudonymom v Ríme len do zásuvky, a neskôr len s
malými monosami v roku 1968. Takto plodný
autor il, písal a nepublikoval a do revolúcie
1989. ivnou pôdou a silou mu bola rodina,
priatelia, básnici, lekári, spisovatelia podobne
postihnutí reimom. Po revolúcii naastie ete
pár rokov spoloèenského uznania, obdivu i oficiálnych ocenení boli slabou náplasou na roky literárneho dusenia. Dvadsapä rokov trpel nevylieèite¾nou chorobou, len obdivuhodná vnútorná sila a disciplína, starostlivos manelky a rodiny mu umonili doi sa veku 82
rokov.
Preèo toto vetko spomínam? Jedine preto,
e i napriek utrpeniu, ivotnému strádaniu, politickému obmedzeniu naplnenia prirodzených túob a ambícií profesionálneho chirurga odborníka a ete väèiemu neastiu nemonosti slobodne publikova, Pavol Strauss zanechal nám
odkaz a dielo pre mnohých netueného významu, niè mu nezabránilo a neodradilo ho tvori.
Ko¾ko vnútornej sily a odhodlania bolo v òom
ako èloveku. I napriek príkoriam doby a ivota
nezatrpkol. Je jedným z mála tuených a poznaných géniov naej doby. Je ale predovetkým
jedným z nás. Je tým najlepím príkladom pre
vetkých nás, je pridanou hodnotou kadého z
nás. Potrebujeme si to len uvedomi, viac ho
spozna, potei sa jeho múdrosou ducha, silou vôle, láskou k Bohu, svetu a ivotu. Nebojme sa prisvoji si Pavla Straussa, poznajme ho,
pozvime ho k sebe. Zaraïme si ho medzi svojich
blízkych, buïme na neho hrdí. My, Mikuláania, spolurodáci, Skalièania, Nitrania, Slováci.
So Straussom sme i my vetci omnoho viac ako
bez neho.
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Telefonát: Poslucháèka z Nitry... Dnes u 43
rokov pracujem ako lekárka a primára Straussa 
vetci sme ho tak volali, hoci bol ambulantným
lekárom  mám hlboko vpísaného do pamäti...
Som rodáèka z Koíc a v roku 64 som prela do
Nitry za manelom... V r.1968 boli moje prvé hlboké skúsenosti s pánom Straussom ako lekárom... Bola som ve¾mi vystraená ako mladá
ena... kvôli istej diagnóze... keï ma on dokázal
uspokoji a ja som dala na jeho slová a pod¾a
toho aj konala  a ukázalo sa, e jeho diagnóza
bola správna a nie tak nebezpeèná... To bol môj
prvý hlboký kontakt s ním. Potom neskôr, u po
roku 89, si ho pamätám pravidelne ho vídajúc
vo frantikánskom kostole  ale nie v hlavných,
no v boèných priestoroch  uzobratého poèas
èakania na svätú omu tak, e sa ho èlovek bál
oslovi, aby ho nevyruil... A neskôr som zistila, e ide o èlena slovenskej katolíckej moderny... A dnes po to¾kých rokoch, aj pri návteve
cintorína a zastavení sa pri jeho hrobe  si uvedomujem, ako ho málo poznáme... Preto som
vám ve¾mi-ve¾mi vïaèná za kadú reláciu, ktorú
mu venujete, a pripájam sa k tým, ktorí s hlbokou
úctou na pána Straussa spomínajú...
Telefonát: Preov, Lichvarèíková. Chcem sa
vám poïakova za reláciu o takom vzácnom
èloveku, akým bol doktor Strauss. .. Poznám ho
len skrze literatúru, ktorá sa mi dostala do rúk.
Spomínam si na jeho trojdielne broované dielo,
a rada by som vedela, ako sa volajú tie jeho
kniky...
Rybák: Spomínaná trilógia má názov Mozaika nádeje, druhý diel Ecce homo, tretí Tesná
brána.. Teraz v predaji tieto knihy nedosta vôbec, ale boli èasy  a to bolo smutné  e leali
na pultoch a nieko¾kokrát sa zlacòovali a na
pár korún, kým sa nevypredali...
- Ja som si ich nakúpila viac, aj som ich
porozdávala, potom som ich komusi poièala a
nevrátili sa mi... Rada by som ich znova získa,
pracujem v zdravotníctve, a tie knihy, èo mám Kolíska dôvery, Za mostom èasu, ivot je len
jeden, Torzo ticha, Èlovek pre nikoho  to je
jednoducho úasné... Ozaj je to ve¾mi vzácny
èlovek.
Rybák: Chcel by som vyui príleitos
k výzve, e také dielo, ako je táto Straussova
povojnová trilógia  vôbec netuíme, èo to
dnenému Slovensku a dnenej Európe má èo
poveda!  by si zaslúilo nové vydanie, kde by
vetky tri diely boli spolu, a pritom vydané 
lebo to prvé vydanie je èitate¾sky ve¾mi nevïaèné  v dôstojnej podobe, hodnej toho obsahu... Je to ve¾ká výzva pre slovenských vydavate¾ov.
- Poprosila by som ete vás, pán doktor
Rai, aká bola vaa cesta k Pavlovi Straussovi?
Rai: Moja cesta k doktorovi Pavlovi Straussovi bolo pomerne jednoduchá, priamoèiara.
Zrazu sa jedného dòa v roku 2003, asi to bol júl,
objavili u mòa v riadite¾ni ZU J.L.Bellu dvaja
neznámi mui, jeden z nich bol tu prítomný pán
profesor Julko Rybák, a priiel s MUDr. Martinom Janèukom, lekárom trvalo ijúcim vo Viedni. Prili s tým, e Liptovský Mikulá má jednu
úasnú osobnos a treba s tým nieèo robi. Ja
som na to odpovedal ako typický obyvate¾ Liptovského Mikuláa: My teda máme osobností
to¾ko, e môeme rozdáva, take naozaj je
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úasný problém, e ktorému sa vlastne venova, lebo skutoène Mikulá v tomto smere priam
prekypuje,
- Troku ste namyslený.
Rai: Nie, nie je to namyslenos, je to... urèite je
to hrdos na svoje mesto. Je snáï v poriadku,
nie je to nejaký nekalý cit, priznám sa, e som im
vravel: pamätám si Ladislava Hanusa za jeho
ivota, pamätám si blízkeho Janka Silana
a podobné osobnosti, ale Strauss mi nehovoril
celkom niè. Na to pán doktor Martin Janèuka
povedal, lebo on priiel s takým nápadom preto, lebo vo Viedni èítal nejaký text od Straussa,
samozrejme v nemèine, a povedal si:  No, tak tí
Nemci majú zas jedného perfektného autora..
Aj to meno napovedalo, e to bude nejaký Nemec a keï zaèal po òom pátra s úasom zistil,
e je to Slovák, e je z Liptovského Mikuláa zrejme bol v podobnom oku ako svojho èasu
tuná pán profesor. Zaèal sa teda o Straussa zaujíma, lebo spozna Straussa, to je potom váeò. No a tak som sa aj ja vlastne takýmto spôsobom dostal k Straussovi tie. Ale oni prili
hneï s takým úasným nápadom, e to nestaèí
by len nadený, ale e to treba aj èosi robi, no
a keï sa nieèo robí, tak je to obvykle vec nejakej spolkovej èinnosti. Tuná tie bolo jedno
obrovské astie, e nám to viacmenej zastreil
ve¾mi ochotne (a myslím, e to bolo na podnet
tuto pána profesora) pán biskup Fratiek Tondra, spiský biskup. Zaèali sme vlastne hneï
tým, e on zafinancoval krásnu pamätnú tabu¾u, ktorá je na dome, kde Strauss v Mikulái il,
je to aj dnená budova Múzea Janka Krá¾a. Túto
tabu¾u urobil ak.mal. Rudo Cigánik, myslím, e
sa toho zhostil skvele. Kede u sme mali tabu¾u, tak potom ostávalo u iba zaloi spolok, no
a tu nám tie vyiel v ústrety ve¾mi ochotne
liptovskomikulásky primátor MUDr. Alexander Slafkovský, ktorý úplne bez mihnutia oka
podporil nau èinnos. Oficiálne sídlo máme
v Múzeu Janka Krá¾a. Mesto Liptovský Mikuká ako také podporuje nau èinnos, vychádza nám v ústrety, dokonca nám aj prispieva na
èinnos. Rozbehli sme spoluprácu s miestnou
televíziou TV Liptov, s ktorou chystáme dokumenty, proste vznikli dobré podmienky. Zaèali
sme vydáva èasopis Listy PS, má taký dvojzmyselný názov, e môu to by Listy Pavla
Straussa a môu to by Listy post skriptum....
Keï som pri týchto listoch, tak by som chcel
ve¾mi zdôrazni takú dôleitú skutoènos, e
keï sme sa v poslednej fáze zoznámili práve s tu
prítomným Ing. Jokom iilom, on nám vlastne
priniesol ïalí rozmer, ïalí vietor, ktorý nám
ako menej praktickým osobám chýbal: e nám
vedel aj ako donátor aj ako manaér pomôc
zase pri tejto ïalej èinnosti. Dnes môeme,
a tento raz sa chválim, pyne poveda, e tri
èísla Listov PS u sú na svete reálne a môeme
ich ïalej poslucháèom posla. Neprezradím nejaké tajomstvo, e v najbliích dòoch chystáme Listy PS 4 a ve¾mi sa na to teíme, lebo tie
èísla sú kadé jedno ve¾mi originálne
a zaujímavé.
Take táto moja cesta k Straussovi je asi
takáto, a cez ten spolok fungujeme. Spolok má
ozaj jednu jedinú hlavnú úlohu a to íri dielo
Pavla Straussa . Keby sme mali také ve¾mi dobré ekonomické postavenie, vydáme zajtra celé
dielo Pavla Straussa a radi, lebo vidíme, e to
¾udia naozaj chcú, a tých pár kniiek, ktoré ete
ako tak vlastníme, naozaj sa stretávajú
u èitate¾ov s ve¾kým úspechom. Strauss je obrovská osobnos, ktorá nás obohacuje. Je koda a hriech tej doby nedávno minulej, e títo
¾udia boli umlèovaní. Doslova a do písmena.
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Take keï dnes zacitujeme Milana Rúfusa: A
nemý opä prehovorí, tak teraz je to ozaj reè
ve¾mi jasne poèute¾ná. A toto je naa úloha,
ktorej by sme mali my pomôc.
- Práve na to som sa chcela opýta, èi vy ako
Spolok vydávate diela Pavla Straussa?Rai:: Viete, ..... ná spolok vznikol iba 27.
septembra 2003.
- To sú asi tri roky
Rai: To je pomerne krátka doba, spolok je
skutoène zaloený na entuziazme, pretoe èlenské, ktoré máme, to ani náhodou by nestaèilo na
vydanie jedného èísla èasopisu Listy PS, nie to
ete nejakých kníh, ale zaèína sa to... Julkova
manelka (MUDr. Viera Rybáková) vdy tak
výstine povie, e to ten Pa¾ko tak úasne riadi
z toho neba, a tak sa zdá, e je dobrý dirigent,
vetko to tak vo¾áko zaèína ís dobre. Ja si
osobne myslím, e buï nájdeme niekoho, alebo
sa postupne zaèneme zaobera aj s touto kninou vydavate¾skou èinnosou. Zatia¾ sme vydali spomínané èísla èasopisu a pokia¾ viem,
pán doktor Janèuka chystá a u má aj pripravený preklad, myslím e je to práve Tesná brána,
a u je to na spadnutie, e by to v nemèine malo
výjs; bude sa to distribuova hlavne v Rakúsku
a Nemecku. Veríme, e sa to skutoène ujme.
- Ako sa k zachovanie diela a vlastne aj
k ¾udskému odkazu pána doktora Straussa stavajú oficiálne slovenské kultúrne intitúcie,
vrátane tej najvyej, myslím, Ministerstvo kultúry. Nepodporujú vydávanie diel Pavla Straussa?
Rai: Viete, nemôeme poveda, e by sa stavali odmietavo, ale nemôeme poveda, e by to
podporovali. Je to na takom bode, e vetci síce
vedia o Straussovi, ale mono ete nie je
v správnom poradí, alebo... ani mi neprislúcha
to nejako hodnoti, aby som bol úprimný... Tú
podporu máme napríklad zo strany Spolku slovenských spisovate¾ov. Pán Teofil Klas sa angauje v tomto smere, mali sme, aj máme kontakty s pánom Maèalom. Strauss vyiel aj
v zahranièných èasopisoch, pán profesor ilka
publikuje napríklad Straussa v maïarèine, vyli
aj èlánky a kritické texty, nedávno sme dostali
odozvy z Po¾ska, kde Poliaci zaèínajú publikova Straussa. Proste dostávame podnety zo zahranièia, e Strauss nie je neznámy, a je to smutné èo poviem, ale Strauss bude asi známejí
v zahranièí, ako u nás doma. No ale aj to je
mono výpoveï o tejto dobe.
Leèinský: Táto relácia mono hovorí, e to u
nebude taká pravda.
Rai: Viete, ja som optimista vo svojej podstate
a osobne si myslím, e máme dostatok osobností. Skôr trpíme mono slepotou a nevidíme
ich. Ja som bol slepý a nemal som monos
spozna Straussa. A som rád, e troku vidím,
lebo Strauss svieti.
- Pod lampou najväèia tma. Je doma a nevidíme ho.
Telefón: Ozývam sa vám z Liptovského Mikuláa. Som jeden z tých, ktorí tak trochu pomáhajú Straussovmu spolku, a chcem mu pogratu-
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lova a zaela, aby sa podarilo vytvori na
Slovensku viac odnoí, ktoré by svojou mravèou osvetovou prácou pomohli priblíi Pavla
Straussa èo najväèiemu poètu naich spoluobèanov. Aby nebola pravda, èo zaznelo, e je
viac známy v zahranièí ako doma... A aby sme
ho predovetkým my, mikuláania, sami dobre
poznali, vedeli ho oceni a ohodnoti  a zaradi ho medzi skutoène mnostvo skvelých hláv,
ktoré v slovenskej literatúre pracovali, èi u zaèneme od Janka Krá¾a, ïalej cez Martina Rázusa, Ivana Stodolu... a sa dostaneme
k Straussovi  tých mien by bolo ove¾a viac...
Je potrebné, aby Spolok pri svojej úspenej
práci, ktorú vykonáva, naïalej naiel dos podporovate¾ov  a aby to, èo nebolo moné
v dobe, keï Pavol Strauss il, sme mu vedeli
vráti dnes... elám jeho Spolku ve¾a úspechov.

akciu, ktorú spoluorganizoval spolok, bolo to
v máji 2004 v mesteèku Lipany. Práve na miestnom gymnáziu sme mali - pod¾a nás, aj pod¾a
ohlasov tudentov - vydarený deò, ktorý bol
venovaný Pavlovi Straussovi, kde sa tudenti
mimoriadne aktívne zapájali. A keï u takto máme
monos ïakova v éteri, tak sa neubránim, aby
som ete jednému pánovi primátorovi nepoïakoval, a to pánu ininierovi Voká¾ovi, ktorý predpokladám ete aj je primátorom Lipian. Proste
títo ¾udia majú takú zvlátnu monos, e môu
by ústretoví aj k takýmto akciám, a keï ich
podporia aj z titulu úradu a nejakej tej moci, ktorú majú, môe vzniknú ve¾mi krásna akcia, ktorá pre tudentov vytvára trvalý vnem. Take
robia sa takéto akcie, áno ...

Rybák: Pán primátor mi vybavil dávnejiu
zaujímavú mylienku  keï spomínal, e by sa aj
na iných miestach mali zjavi také straussovské
ohniská...Èasto hovoríme, e sa kresanstvo
v tejto dobe sahuje do malých oáz, a z tých
oáz potom vyklíèi obroda... Zdá sa mi, e Pavol
Strauss je vynikajúca príleitos pre takéto malé
oázy, povedzme medzi vysokokolskou mládeou... Pár zanietencov, ktorí sa stretávajú... Nemusia vymý¾a, o èom budú debatova, stretnú sa, otvoria si hociktorú stránku hociktorého
diela Pavla Strausa, a budú si ho s úasom objavova... Takéto straussovské oázy mladej slovenskej inteligencie by mohli ve¾a znamena
pre budúcu duchovnú obrodu Slovenska.

iila: ¼ubo, inpiroval si ma teraz ete
k jednej poznámke. Hoci my vetci cítime povinnos podporova vydávanie Straussa, vyda to, èo doteraz nebolo vydané a pod.....Ale
ja cítim za jednu zo zvlá akútnych úloh zaevidova to, èo ete nebolo vydané, evidova napríklad jeho súkromnú korepondenciu, to, èo
po Straussovi zostalo a jeho rodina vlastní..A
tu by som chcel poïakova rodine Pavla Straussa, e sa dostávame k veciam netueným, ktoré
nám sprístupòujú, zaèíname robi evidenciu,
dostávame to do poèítaèovej podoby a pod...
Ale toto vetko je nieèo, èo sa bude da zvláda
len èasom...Je vak jedna vec, ktorú cítim ako
ve¾mi súrnu a som vïaèný poslucháèom, ktorí
sem volajú: chceli by sme pozna a zdokumentova reflexiu Straussa u tých, ktorí s ním ili,
ktorí ho kedy stretli  a to je práve vec, ktorá
neznesie odkladu, lebo takých ¾udí bude èoraz
menej... Preto by som chcel aj pri tejto príleitosti vyzva vetkých priate¾ov, známych, pacientov, ¾udí, èo sa náhodne stretli so Straussom  aby sa snaili pre nás pre vetkých
zaznamena svoje osobné reflexie a osobné spomienky na Straussa. Uvedomujem si, e najviac
takých ¾udí ije v Nitre, kde Pavol Strauss il od
r. 1957 do svojej smrti r. 1994. Aj nitriansky
Rotari-klub nám pris¾úbil, e nám bude v tom
pomáha. Zaèiatkom tohto roku som mal o
Straussovi prednáku v nitrianskom klube Harmony  a samotní priatelia rotariáni boli prekvapení, kto to vlastne Strauss je.

- Nepokúate sa dosta ivot a dielo Pavla
Straussa aj do kolských uèebníc  aby sa s
ním zonámili mladé gnerácie?

- Kam by sa mohli prihlási ¾udia, ktorí sa
dostali do kontaktu s P. Straussom  na adresu
váho Spolku?

Rybák: Nevidel som uèebnice  v gymnaziálnych uèebniciach sa iste spomína. Vdy sa
vak stretám s takouto dilemou: na jednej strane sa mi akútne iada, aby sa Strauss èastejie
spomínal, ako je moné, e ho nevydávate a
pod.  a na druhej strane kedyko¾vek sa aj po
dlhom èase daèo stane  ako to bolo napríklad
s pamätnou tabu¾ou Straussovi v Lipt. Mikulái  vdy mám potom pocit, e sa tak stalo
v pravom èase, e toto bol ten moment, keï
sa to muselo sta. To je tá réia vyieho plánovacieho úradu, ktorú Strauss èasto spomína.
Take akoko¾vek nariekame, stáva sa to, èo sa
má sta, a v èase, v akom sa malo sta... Pokúa sa vo vzahu k odkazu Pavla Straussa o
nejaké unáhlené, prekotné konanie, by znamenalo poveda, e on má len èasovú platnos...
Kto je vak vyrátaný do takého ïalekého budúcna ako Strauss, toho si svoja doba nájde a
zavolá...

Rai: Spolok priate¾ov MUDr. Pavla Straussa, Múzeum Janka Krá¾a, Námestie oslobodite¾ov 31, 031 01 Liptovský Mikulá.

- Ïakujeme. Moji hostia vás identifikovali
pod¾a hlasu, vraj ste pánom primátorom mesta
Liptovský Mikulá... Ïakujeme vám aj s mojimi
hosami za túto podporu...
Rai: Ja by som chcel ete raz verejne v éteri
skutoène poïakova pánovi primátorovi MUDr.
Alexandrovi Slafkovskému nielen za podporu
spolku, ale aj - ako obyvate¾ Liptovského Mikuláa hovorím, - za celú tú prácu, ktorú
v prospech obyvate¾ov mesta robí. Ïakujem
pekne

Rai: Chcel by som ete spomenú, keï si
tu spomínal koly... My sme mali jednu krásnu

- Túto debatu sme zaèali na tému mláde a
dielo Pavla Straussa. Pán Leèinský, vy na
teologickej fakulte máte ve¾ké monosti zoznamova poslucháèov s dielom Pavla Straussa  neuvaujete nad tým?
Leèinský: To, èoho ste sa teraz dotkli, je
problém, ktorý stojí pred celým Slovenskom,
najmä pred Katolíckou univerzitou a jej uèiliami, ktoré sa neustále rozirujú... Je to aj otázka humanitných fakúlt pri univerzitách na Slovensku... A potom smerom dolu sa to týka aj
tých, èo uèia literatúru na stredných a základných kolách.  Èo sa týka Katolíckej unverzity
je to vak problém zvlá akútny, lebo prechádzame úplne zmeneným ivotom a zmeneným
nazeraním na svet, a tomu sa musia aj vysokokolské uèilitia prispôsobi... Katolícka uni-
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verzita trvá es rokov, je teda v rozbehu... To,
èo by som dnes chcel poveda, je, e chýba
èosi ako zmapovanie toho, pred èím stojíme.
Myslím, e chýbajú pracoviská, kde by sa súèasným tudentom efektívne ukázalo, èo je to
kresanská kultúra vo veobecnosti. Istý britský dávno màtvy myslite¾, ktorý patril k prvým
kritikom zboòovania francúzskej revolúcie, ktorá zaèala ten ohromný proces nièenia kresanskej kultúry a agresívnej odluky cirkvi od tátu
 popísal krízu kultúry, ktorá spoèíva v tom, e
my sami nevieme nájs spôsob ako hovori
dneným tudentom o ¾uïoch, ktorí vytvorili
základy dneného kresanského myslenia. To
znamená, e sú absolútne potrebné katedry kresanskej kultúry, kde by sa vyuèovala literatúra,
apológia kresanská od zaèiatku po súèasnos
a pod.  a tu má Strauss svoje miesto. (...) Problém je teda irí a budeme sa musie venova
tomu, èi môeme necha vychádza z Katolíckej
univerzity ¾udí, ktorí nemajú nejaký vstup do
kresanskej kultúry... To je na roky robota da
hlavy dokopy a poduma nad tým, ako vychova tudenta, ktorý u nebude  ako som sa
sám oznaèil  ako stratená generácia, vychovaný pre nejakú fabriku ako ininier alebo nejaký
meneer bez kontaktu s tým, èo je skutoène dôleité v ivote. (...)
- Komu je vlastne pod¾a váho názoru urèená Straussova tvorba? Nie je to toti pod¾a
mòa ¾ahké èítanie, lebo núti èloveka premý¾a, lúti význam slov... Èo vám osobne, pán
docent, prináa dielo Pavla Straussa?
Leèinský: Za seba by som povedal, èo je
na Straussovi prekvapujúce: urèitá apológia
duchovná, neskutoèným spôsobom prevedená
v jeho diele, ktorá okuje a mono aj odrádza
èíta niektorých, lebo je to tak hlboké, e to
vyaduje èas, ticho  a toho dnes niet ani na
univerzitách, ani v kolách, ani v naich obývaèkách s neustále hrmotajúcim televízorom...
Jestvuje dokument pápeskej rady pre kultúru,
ktorý vyvolal ve¾kú debatu po celom svete 
volá sa Kde je Boh? V dnenom svete komercionalizácie, globalizácie, multikulturizmu sa tento dokument pýta, kde je pre èloveka, ktorý
dnes verí, Boh v jeho ivote, kde je prítomný...
A tam sa poaduje apológia, e kresan sa má
vráti k tomu, z èoho kresanstvo kedysi vylo.
Tie prvé teologické diela kresanského staroveku a celá tá teológia sa týkala toho, e títo
autori  sv. Irenej, Justin, sv. Augustín  zaèali
reagova na problémy doby: morálne, etické,
filozofické atï. Potom sa k tomu pridali koncily
a pod. Ale tá spisba bola apologetická, to boli
apologéti, obraòovali kresanskú vieru... A keï
èítam dr. Straussa, je to svojím spôsobom apológia duchovnosti, hlboká katolícka duchovnos v òom... (...)
Je pritom úasné, e je v tom diele skúsenos èloveka, ktorý bol lekárom  a tie dnené
telefonáty to potvrdzujú,  e je jeho spisba
hlboko antropologická, zakotvená v existencii,
èo je dnes absolútne dôleité, lebo treba ís na
pomoc èlovekovi, ktorý stráca seba samého...
Je to teda apológia duchovného prístupu
k svetu...
- Pán dr. Rai, èo vám osobne prinieslo
dielo dr. Straussa?
Rai: Mne stále prináa, lebo ja sa tak ako
aj ostatní bení èitatelia stále s ním stretávam
a spoznávam ho. Netajím sa s tým, keï poviem,
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e ho nepoznám komplexne, ani nedajboe tak,
ako pán profesor Rybák, ktorý sa zaoberá týmto
dielom ve¾mi váne. Mám mono výhodu oproti
iným ¾uïom v tom, e som v jeho blízkosti
a dostávam také mini lekcie, mini prednáky,
mini rozumy, take troku mi to viacej sprístupòuje. Treba jednoznaène poveda, e
Straussovo dielo nie je ¾ahké èítanie. To je skutoène Beethoven, to je Bach, to je Mahler
v literatúre a urèite to môe aj mnohých ¾udí
odradi. Na druhej strane, ak chcem by troku
optimista, tak poznám osobne v Liptovskom
Mikulái ¾udí, ktorí nepatria vekovo medzi
stariu generáciu a ktorí bez problémov Straussa èítajú, s radosou si berú niektoré ïalie publikácie ku ktorým sa dostanú. Dokonca si myslím, e aj mladá generácia - asi by som ju celkom
nepodceòoval, e by sa plavila len v plytkých
vodách - aj oni majú odvahu a siahajú aj po
oceánoch, bohuia¾ niekedy aj ved¾a, ale pokia¾ natrafia na Straussa, tak to je håbka. Mne
okrem toho je ten Strauss mimoriadne blízky aj
tým, e jeho poh¾ad ako hudobníka je mimoriadne zaujímavý, inpirujúci a to spojenie tým, e
bol lekár, to je úplne iný rozmer, s ktorým som sa
ja doteraz ve¾mi nestretával.
- Poprosím aj vás, pán ininier...
iila: Ja by som chcel svoju reflexiu Straussa poòa trochu inak. Ja som si uvedomil, e
Strauss bol skutoène génius, a e Slovensko
potrebuje vedie, e takíto ¾udia sú jedni z nás,
e to nebol nejaký nadèlovek èi bohoèlovek, e
bol normálnym, milým, beným, múdrym èlovekom... A e dokázal viac vyjadri o ivote, o nás,
o Bohu  viac ako my ostatní  to je jeho poslanie... Ale smerujem k jednej oblasti, e keï porovnáme v histórii nás, Slovákov, s inými národmi, máme málo hrdosti na seba, máme v sebe
urèitú zakomlexovanos, ktorá - nechtiac  èasto smeruje a k istej agresivite, to je práve to
najsmutnejie... Asi pramení z toho, e nedokáeme oceni svoje vlastné hodnoty  nielen
seba samého, ale hodnoty, ktoré sú okolo nás.
Poviem taký konkrétny príklad. Kolega Rai spomínal, ko¾ko velikánov ilo v Mikulái... A mono návtevníci Mikuláa, aj my, jeho obèania
sme sa to v akejsi sume dozvedeli len vtedy,
keï asi pred piatimi rokmi bolo urobené nové
námestie a na òom bol intalovaný krásny moderný pamätník, na ktorom sú mená mikuláskych, ale dovolím si poveda aj slovenských
èi svetových velikánov, ako napr. Koloman Sokol, Rázus, Janko Alexy, Janko Krá¾ a mnohí
iní...  A Strauss patrí medzi nich. A keï si
uvedomíme, e tí velikáni sú medzi nami, len o
nich nevieme  mono vieme o velikánoch iných,
len nie svojich  uvedomíme si, e nie sme o niè
horí ako iné národy, neboli sme o niè horí, ani
nebudeme. A toto vedomie, ktoré tak ve¾mi potrebujeme, nám Strauss pomáha dvíha, so
Straussom sme viac ako bez neho. S týmito velikánmi sme silnejí, ako keby sme ich nemali, a
Strauss je v tomto smere naou pridanou hodnotou. A toto cítim ako silné posolstvo Straussa o nás...
Rád by som zacitoval ete nieèo, èo ma
ve¾mi prekvapilo... Na tom sympóziu, ktoré organizoval Spolok Pavla Straussa v Lipanoch,
tudentka gymnázia Júlia Jendeková povedala,
ako ona vníma Straussa: Svojou tvorbou oslovuje Strauss aj nás, mladých, aby sme si uvedomovali, e nesmieme by priemerní, e sa máme
stáva stále lepími a lepímí... Pavol Strauss
mi otvoril oèi. e musím by osobnosou, e sa
musím snai by niekým. Nie kópiou iných,

ale plnohodnotným èlovekom, originálom, ktorý chce by a je sám sebou.
Rybák: Chcel by som sa dotknú toho, èo
hovoríme o nároènosti Straussových textov. Za
tých 25 rokov som mal neraz monos hovori a
písa o Straussovi, ale priznám sa, e sa mi èas
od èasu stane, keï si náhodne otvorím niektoré
Straussovo dielo, e po pár riadkoch ostanem
zahanbený... S pocitom, e veï ja vlastne niè o
Straussovi neviem, e moja predstava o òom je
v porovnaní s ním skutoèným ïaleko chudobnejia... A dnes sa mi to potvrdilo, keï som
cestoval sem. V Margecanoch rýchlik mekal a
tak vznikol èas, e som si mohol vytiahnu Èloveka pre nikoho, kde sa mi náhodne otvorí...
Otvoril sa mi na kapitole 10  a teraz volám tých
poslucháèov, ktorí majú k dispozícii toto Straussovo dielo, nech si nájdu chví¾u, otvoria si tú
desiatu kapitolu  a porovnajú to, èo sme im tu
hovorili o Straussovi, s tým textom... A riadok
za riadkom ich presvedèí, e je to èosi, èo presahuje vetky medze...
Chcel by som zdôrazni ete jednu mylienku. Vetci vieme, e ijeme kritickú dobu. Strauss
neraz hovorí: Toto je chorá doba. Doba, ktorú
treba lieèi. Z odkazu Pavla Straussa aj pátra
Jozefa Porubèana, o ktorom by tie bolo treba
takto hovori, vyplýva, e rieenie problémov
tohoto sveta je u nie moné na tom stupni
vedomia, na ktorom sa nachádzame, e sa musíme vyvihnú na novú orbitu vedomia, na novú
orbitu poznania... Pre tento ná svet platí, èo
povedal Strauss, e Pán Boh vetky cesty zatarasí a zostane len zvislý smer. My sa teraz
vrháme po tých cestách, presvedèení, e vetko dokáeme, máme predsa vedu, techniku, vyrieili sme u iné problémy, aj toto vyrieime... A
zakadým zistíme, e ideme do slepej ulièky... 
A tento zdvih na novú orbitu  to je tá civilizácia lásky, o ktorej hovorí Vladimír Solovjov, Teilhard de Chardin aj ná Porubèan  a Strauss je
tam, na tejto úrovni vedomia. Z tej úrovne sa
pozerá na tento svet, preto je úasné i v jeho
ovzduí, lebo sa nachádame v tom lúèi, ktorý je
nasmerovaný nahor, ktorý nám ponúka východisko... To je vak SKOK, to je HORE, a nám sa
ve¾mi dobre lebedí tu, kde sme  v tom je ten
problém...
- V dielku Pavla Straussa Zápisky diletanta môeme èíta, e Krajia ako hudba je
túba po nej, alebo ïalí citát: Milova èloveka alebo hudbu ete neznamená, e im aspoò obèas neublíime. Mierim na Vás, pán
dr. Rai, vy ste hudobník, ako by ste nám zhodnotili Straussa ako hudobníka?
Rai: Strauss bol klavírista a pri Straussovi
snáï tie hudobné záchvevy, ktoré ho vyprovokovali, budú urèite prameni v tom jeho pôvodnom idovstve. Hovorím teda môj názor, môem
sa mýli, ale vôbec samotní idia mali a aj majú
ve¾ký vzah k hudbe. Pre nich vlastne hudba je
spôsob ivota. To je také mimoriadne pri tejto
komunite alebo pri tomto národe. Dodnes sme
vlastne svedkami pièkových umelcov z týchto
radov, i keï sa to nedá samozrejme generalizova. Tieto základy Strauss mal a urèite ... Ja
môem poveda len to, èo som videl v slovenskej
televízii, keï tam Strauss troku hral na klavíri,
e urèite bol zdatným klavíristom, pretoe hral aj
také skladby, to nejde len tak si zahra, pre
krátenie chvíle.
Pre mòa je fascinujúci Strauss ako hudobník
v tom, e on sa dokázal díva na diela aj cez
skladate¾ov a tých skladate¾ov dokázal vidie

• Spolok priateov MUDr. Pavla Straussa

ako lekár. Ako lekár, ako filozof. Take pre mòa
sú jeho ... ja to tak nazvem ako nejaké hudobné
archeologické objavy, ve¾mi fascinujúce. Keï
si uvedomím, e on dokázal siahnu do intimity
ivota skladate¾ov....Treba si uvedomi, e
Strauss ako chirurg rezal aj v tej hudbe, on bol
analytik. Vak ku koncu ivota robil na patológii, take mal s tým aj takú iniu skúsenos. On
skutoène dokázal pitva a j tých skladate¾ov.
koda, e nenapísal nejaké literárne eseje na
túto tému, to mohli by tie úasné detektívky,
alebo minimálne skvelé poh¾ady na odvrátenú
tvár ivota skladate¾ov. Keï podáva napríklad
v knike Rekviem za ivých kto, ktorý autor trebárs na akú chorobu zomrel, tak a tam - samozrejme je to vysoko intímne - to sa nepatrí a tak
zverejòova - kto èíta tieto veci a zaoberá sa
hudbou, zrazu zistí, e ko¾ko trebárs túby tých
skladate¾ov sa odráalo v ich tvorbe, mono
práve po tom, èoho sa im nedostávalo. Take
mnohé úasné vzneené diela, aj ve¾kých autorov, boli práve z istej traumy zdravotnej, ktorú
mali. To je trebárs úasne objavné pri Straussovi. Alebo zase na druhej strane ako literát dokáe analyzova, ja budem citova z jeho kniky
Zápisky diletanta, kde trebárs definuje, e Hydn
mu pripomína, alebo, e si cení mlados due,
Bach vános due, Mozart iarivos due, Beethoven håbka due, Brahms cit due, Mahler
vzlet due, Bruckner vrúcnos due, Schuman
poéziu due, Wágner drámu due, Chopin nehu
due, Richard Strauss rozh¾ad due, Debussy
vôòa due, Musorgský priepas due, Bartók
farebnos due, Stravinskij iskrenie due. To
sú...èlovek si povie, no tak to sú prirovnania...skutoène ale ak sa zamyslíte nad tým ...
veï samotný Musogský ak je definovaný ako
priepas due, no pre mòa je to úasné nieèo,
Musorgského som vdy takto pocioval ...
- Len ste to nevedeli pomenova.
Rai: Áno, ja skôr s tými tónmi ako so slovami, je to vyjadrenie úasné a na druhej strane
ten Strauss, aby sme neurobili z neho nejakú
kamennú sfingu a neviem èo vetko, bol mimoriadne vtipný, trefný. On trebárs závidí hudobníkom, pretoe na rozdiel od chirurgov, nemajú
úmrtnos, aj keï pracujú. No tak to je úasné.
Vlastne ani zlá skladba nemusí toho èloveka a
tak celkom zabi, môe ho znechuti. Strauss si
toto skutoène uvedomoval a myslím si, e aj tá
hudba mu mimoriadne pomáhala v ivote, pretoe skutoène tam, kde slová konèia, tam nezaèínajú rinèa zbrane, tam môe zaèína hudba.
Tá hudba... trebárs ete taká vec ma zaujala pri
òom, e Strauss hovorí, e hudobník na rozdiel
od iných trebárs profesií myslí akoby matematikou, ale myslí v nieko¾kých mnostvách ványch akých rovníc. Take je to také akoby
komputer naraz, ide v obrovských blokoch....
mòa to úasne nadchlo, keï si èlovek tak povie,
e hudobník si odráta do tyroch, do iestich,
do dvanástich a takéto nejaké vtipné poznámky niekedy padajú na hudobníkov , ale skutoène má to v sebe ve¾a rácia. Hovorí to lekár, to
nehovorí nejaký nadenec a to hudobné myslenie sa skutoène dá vyjadri aj takýmito postupmi. Strauss dáva mnohé takéto poh¾ady,
s ktorými som sa ja osobne ete nikdy nestretol. Je to také nóvum a myslím e aj pre muzikantov je to ve¾mi dobrý poh¾ad.
- Diela ktorých autorov rád poèúval, keï je to
známe?
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Rai: Strauss pokia¾ viem, pokia¾ som sa ja
toho dotkol, vetkých som u menoval, ale mal
mimoriadne blízko k nemeckým autorom, ak by
sme povedali e Beethoven je nemec, urèite
Mozart a myslím si e urèite v tom boli aj Mahler ...títo ¾udia, ktorí mu museli by viacnásobne, alebo viacvrstvovo blízky.
Rybák: Spomenul si výraz kde konèí slovo... Tu sa dá vysvetli èosi z toho, èo sme
hovorili o nároènosti Straussovho slova... Lebo
hudba dávala Straussovi práve to, e mu otvárala oblas poznania, ktoré je za slovom, kde u
slovo nesiaha... Ale aj tak je istá èiara, kam
siaha nae slovo, potom ide ve¾ká fáza, kde túto
moc slova Strauss posunol ïalej  a nakoniec
ide èiara, za ktorú ide u len hudba, a do tej
oblasti prenikol Strauss tie.. Take toto medzipole medzi naím slovom z jednej strany a hranicou slova a hudby, kam siaha jeho slovo 
toto medzipole je to nároèné, èo nám sauje
vnímanie Straussa.  Ale to nie je výèitka jemu,
to je výèitka na nau stranu....
- Pán doktor, vy ste nám doniesli nejaké
cédéèko  mohli by ste nám ho predstavi?
Rai: No, je to Requiem, ktoré sme nahrali
tu v koickom túdiu Lumen a taký epilóg, taký
záver, zhrnutie tejto zádunej ome, ktorá je celá
v latinèine, je práve báseò ve¾kého priate¾a Milana Rúfusa, liptáka. Ide o báseò, ktorú napísal
po jeho smrti a volá sa Requiem za Pavla Straussa a za nás. Ve¾mi nás to oslovilo a pri týchto
naich èinnostiach sme pristúpili k tomu, e som
to zhudobnil, nahrali sme to a pridali tam.
Chcem zdôrazni, e to bolo so súhlasom majstra Rúfusa, e to nie je nejaké pirátstvo, ako sa
to niekedy bohuia¾ v dnenej dobe zvykne robi, my si váime, e ten súhlas tam je a tá báseò
sama o sebe má ve¾kú výpovednú hodnotu
o Straussovi samotnom, aký to bol èlovek, keï
taký èlovek ako Rúfus si ho dokáe cti a vái.
Tak teda je tam v závere táto skladba, môeme ju
tie poui ako nejakú cenu pre náho nejakého
poslucháèa.
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(z rukopisnej zbierky Susedstvo nehy)
Zimná netrpezlivos

Letný slnovrat 1954

¼ady sa nechcú púa.
¼ady sa nechcú puka.
A naich oèú slnká túia
po zelenejích poh¾adoch.
Po snehobielych obradoch
chceli by srdcia pokuka
svety, èo radosti slúia.

Dnes h¾adíme na krásne
noèné nebo z tejto strany
a ktovie, èi ho za rok neuzrieme z inej.
Èlovek je priamejí a smelí,
keï pocíti závany
z krajiny, èo i keï nevie
ako pohostinnej.

Srdcia nám pukajú mrazom.
Srdcia nám pukajú chladom.
A naich duí obloky slepnú
studeným hustnúcim kvietím.
Slabnúcou nádejou svietim
pod kadým z nich denne, rad radom
a èakám, èi teplom neepnú.
Bo, srdcia nám pukajú mrazom.

U nezahryznem v zoschlý
peceò lásky, hoci
len treba udra i zvädlé srdce dokorán.
A namoèím prst nádeje
v hviezdny kalamár noci,
jak v svätenièku ete moných,
poehnaných rán.

Predjarná
I keï sa zdá, e hustnú,
u rednú èierne svetlá smútku.
Presily záhony pustnú.
Zastav si slzu v oènom kútku.
Falonú kladú nám reaz
na hrdlo, z nádejí perál
roky, jak mladosti keas,
èo dom stavia zo vzduných tehál.
A predsa vieme, èo nás èaká.
Bo, tvrdia vô¾a zasiala v nás semä,
èo nezhynie, nech je tá zima hociaká.
Raz slnkom udrie päsou na stôl zeme...

Jarné smútky

Letu
Za suchom pokrivený mrak
vloím si srdce v mokrú tôòu
a poèkám  jak vdy  len na zázrak,
na iný vzduch a novú vôòu.
A kývam za chromý horizont
a kývam na moné vdy krásy 
a hladkám ustatou pravicou
nádeje preriedle vlasy.

Prièastá jeseò
A novembrové veèery sa strácajú
jak tiene ¾udí, jak pohon ¾udí,
èo v behu honia svoje osudy 
a vínom edivejúcich såz ich zmáèajú.

- Máme síce u len dve minútky èasu, ale
predsa chcem reagova na to, èo ma prekvapilo pri zoznamovaní sa so Straussom, e on
hneï po skonèení 2. svetovej vojny, keï sa
skonèila ve¾mi krutá epocha naich a európskych dejín  e u vtedy predpovedal zjednotenú spoloènú Európu...

ako je písa si posmrtné dielo.
ako je díva sa mlèky na skazu.
ako je veri po to¾kom sklamaní,
e sa to vetko zvrtne odrazu.

Rybák: Je tu jeho citát z povojnovej knihy
Vetko je rovnako blízke ako ïaleké (Verbum
Koice):
...Lebo Európa nie je za nami, le pred
nami. Európa nie je ani zemediel, skôr idea.
Európa nedohrala svoju úlohu. Ete ju len má
zaèa hra. To, èo bolo doteraz, bolo prvé
dejstvo. Skonèilo fiaskom, pretoe zradila svoj
základ, svoju kresanskú posta...
A tak ïalej...Je tu teda tá Straussova mylienka o zjednotenej Európe, ale zároveò je
v Straussových slovách vetko to, èo nás teraz
bolí na Európe a èo on pred 60 rokmi prorocky
sformuloval, e ak na tomto základe nebude
Európa a svet zaloený, vetko musí skonèi
krachom.  To je jeho odkaz pre budúcu zjednotenú Európu...

A novembrové dni sa túlia
k divým honcom
podivných astí, opilých cudzím bô¾om,
ako je mlèa, keï vie, e vie vravie. èo v krátkych jasných chví¾ach
len sadnú k tichým stolom
ako je drepèa schovaný do seba.
a v záchvatoch spomienok zaplaèú
ako je nerúba veraje pekla,
keï vie, e sa lacnejie nevojde do neba. nad vlastným koncom.

(Zodpovednos za úpravy pri prevode ústnej
reèi na písanú a za nutnú redukciu nesú ¼. Rai
a J. Rybák.)

Bol by som prvý, èo by to chválil,
keby to k nieèomu dobrému spelo.
Slobodu s belaso podbehlým okom,
to sa mi za idol nikdy ma nechcelo.

Nemôe nikoho utvrdi v zlu.
Zdrané gesto, kadé je èin.
Neniè si svedomie, neha ho v hmlu.
Bi korbáèom ticha. Len sa nepiò.
ako je radi, keï nik o tom nevie.
ako je nachysta neznámu zem.
ako je milova to, èo len príde.
Snáï zajtrajie oèi pre odveký sen.

A novembrové noci (neèit. slovo: rosia?)
èiernym voskom jak túhy ¾udí, jak
vzdychy mnohých,
èo nádejou sa znièili a v strohých
snoch sa hrozia vlastným bozkom.

(Z rukopisu Pavla Straussa pripravil J.R.)
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