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John Kohan: Návrat márnotratného syna

hriechy“. Prijať Božiu stratégiu milosrdenstva. Pretože, ako
napísal sv. Ján Pavol Veľký, „v svojej vlastnej podstate sa mi
losrdenstvo prejavuje ako znovu ocenenie, ako dolovanie dob
ra spod vonkajších nánosov zla, ktoré je na svete a v človeku“.

Byť v očiach Boha znovu ocenený. Príbeh, ktorý sa stáva
nám ľuďom. Fascinujúce...

PAVOL PRIKRYL

Fascinujú ma udalosti na Golgote. Nie svojou tragickou
krutosťou, ale príbehom ohromného, nepochopiteľné
ho milosrdenstva. Príbehom, ktorý sa mohol stať len

Bohu.
Zrada, zajatie, zapretie, súd, pľuvance a facky, bolestná ko

runa, výsmech, bičovanie, kríž a... „Otče, odpusť im...“ (Lk
23, 34)
Ľuďmi utýraný Boží Syn sa u Otca za nich prihovára. Nech

mi teológovia odpustia, ale ľudsky povedané – toto muselo
dojať aj Otca. Ba vďaka sv. Ambrózovi si dovolím ísť ďalej:
Otcovi to urobilo radosť. Sv. Ambróz totiž napísal: „Boh stvo
ril nebesia, no nikde som sa nedočítal, že by si bol odpočinul.
Stvoril slnko, mesiac a hviezdy, no nikde som nečítal, že by si
bol odpočinul. Ale keď stvoril človeka, odpočinul si, lebo ko
nečne tu bol ktosi, komu mohol odpustiť hriechy.“

Aby sme si však rozumeli: Boh sa vôbec neteší z hriechov,
ale z návratu hriešnika. On totiž miluje odpúšťať.

Možno to znie paradoxne, ale práve Božie milosrdenstvo je
skúškou nášho kresťanstva. Sme totiž schopní zniesť toto ne
smierne, priam bláznivé gesto? Naozaj nás nepohoršuje? Nie
nadarmo sa Alessandro Pronzato pýta: „Sme schopní odpustiť
Bohu jeho lásku?“ Slovom, sme ochotní prijať Božiu stratégiu
milosrdenstva? Stratégiu, ktorá nerešpektuje tradičné pravidlá?

Vôbec to nie sú pohoršujúce otázky. Sú to totiž otázky po
stoja, zaradenia sa. Buď prijmem rolu márnotratného syna,
alebo rolu jeho staršieho brata. Buď „nie som hoden volať sa
tvojím synom“ (Lk 15, 21), alebo „toľko rokov ti slúžim a nik
dy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani ko
zliatko“ (Lk 15, 30). Buď prosba „Spomeň si na mňa, keď prí
deš do svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42), alebo rúhanie „Za
chráň seba i nás“ (Lk 23, 39).

Uznanie hriešnosti verzus pedantné účtovníctvo. No v stra
tégii Božieho milosrdenstva účty nemusia vždy súhlasiť. A ani
nesedia. Matematika vychádza nazmar. A tak sa tu láme náš
postoj, tu je skúšobný kameň nášho kresťanstva.

Starší brat akosi preglgol dlžné kozliatko, ale oslava na po
česť samopašníka? „Znášať bremeno dňa a horúčosť“ a dostať
denár ako tí, ktorí „pracovali jedinú hodinu“, navyše ich ešte
aj „postaviť na roveň nám“ (porov. Lk 20, 12)?

To nie je spravodlivé!
Áno, Božie milosrdenstvo nie je „spravodlivé“. Alebo je nám

milšie dostávať spravodlivo, „čo sme si skutkami zaslúžili“
(Lk 23, 41)? Žiadať kozliatko či o denár viac?

Urobiť Bohu radosť. Byť „ktosi, komu môže Boh odpustiť

Myšlienka čísla:

Pán nečaká niečo od nás, ale nás samotných.

Kyrilla Spieckerová

Stratégia bez pravidiel

Pred 420rokmi sa narodil

Juraj Szelepcsényi, ktorý sa

hrdo hlásil k slovenskému

pôvodu



Svätý Otec pri oznámení svojej
pastoračnej cesty do hlavného
mesta piemontského regiónu po

vedal: „Muž z plátna nás pozýva ku
kontemplácii Ježiša Nazaretského, na
báda nás k výstupu na Kalváriu a k po
noru do výrečného ticha lásky.“

Už dlhé roky vedcov i laikov zaují
ma, ako sa muž zabalený v plátne z ne
ho dostal. Na túto a ďalšie otázky od
povedá vedný odbor sindonológia, te
da „veda o ľanovom plátne“.

Jeden z význam
ných sindonológov
je taliansky fyzik
prof. Giuseppe Bal
dacchini (na obr.),
pracovník výskum
ného ústavu ENEA
(Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile). Vý
sledky svojho výskumu zhrnul pred dvo
ma rokmi do všeobecne prístupného
skripta. Vypočítava v ňom jedenásť ur
čujúcich vedeckých prvkov, ktoré po
tvrdzujú pravosť plátna.

LABORATÓRNE DÔKAZY
„Ak by relikvia bola stredoveký pod

vrh, jej autorom by bol najgeniálnejší
falšovateľ všetkých čias,“ tvrdí Balda
cchini. Podľa neho by musel totiž po
znať určité technológie a informácie
pred ich vynájdením a rozšírením.

„Vedecké odhalenia ostatných dvoch
rokov sa týkajú novej metódy mecha
nického datovania plátna. Bol objave
ný svetelný kruh okolo tváre na plátne,
čo opätovne otvorilo debatu o takzva
ných ,temných storočiach´ plátna, teda
o rokoch, ktoré predchádzali roku 1300,
kde nie sú dobre známe fakty, týkajúce
sa tohto obrazu,“ povedal taliansky ve
dec pre „Rádio Vatikán.

Na otázku, ako sa však obraz na plát
ne sformoval, povedal: „Táto skutoč
nosť ma od samého počiatku zaujímala
zo všetkého najväčšmi. Ako fyzik som
mohol predložiť hypotézu, že vznik ob
razu zapríčinila energetická explózia.
Túto hypotézu sme laboratórne overo
vali pomocou veľmi zvláštnych lasero
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Taliansky fyzik prichádza z vedeckou hypotézou potvrdzujúcou Kristovo zmŕtvychvstanie

nému zmiznutiu hmoty a k utvoreniu
odpovedajúcej energii, pričom zostá
vajú zachované pôvodné veličiny látky
ako napríklad jej hmotnosť a podobne.
„Tento proces sa dá dnes laboratórne
vykonať len na úrovni elementárnych
častíc, no vo väčšom meradle domino
val v prvopočiatkoch existencie vesmí
ru, ihneď po veľkom tresku,“ upozor
nil sindonológ. Podľa neho teória ani
hilácie v sebe navyše zjednocuje cha
rakteristiky predchádzajúcich hypotéz.
„Táto teória netvrdí nič iné, ako to, že
sa telo v plátne odhmotnilo a okamži
te zhmotnilo na inom mieste, buď živé
alebo mŕtve, čo pre fyzikálne zákony
nie je rozdiel. Veda tak nie v rozpore
s evanjeliom, ktoré telo popisuje ako
vzkriesené, a teda živé,“ vysvetľuje ta
liansky fyzik.

„Ako vedec sa pred mystérium Tu
rínskeho plátna staviam s nesmiernou
zvedavosťou,“ priznáva prof. Giuseppe
Baldacchini, no vzápätí dodáva: „Bá
danie je skutočne fascinujúce. Keď ne
dokážeme problém vyriešiť, čo je súčasť
nášho remesla, ideme až na hranice sú
časných vedeckých objavov. Zároveň
však ako veriaci človek vidím, že všetky
znamenia prítomné na plátne sa zho
dujú s tým, čo evanjelia píšu o Ježišo
vom utrpení a smrti. Myslím si, že to by
nás malo viesť k úvahe o pravdivosti
tézy, ktorú mnohí spochybňujú.“

red/RV
(Snímky: ENEA, wiki)

Big Bang na plátne?
Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia sv. Jána Bosca
bude od 19. apríla až do 24. júna mimoriadne vystavenie
Turínskeho plátna. Relikviu Umučenia Pána si chce uctiť aj
pápež František, ktorý navštívi Turín v dňoch 21.–22. júna.

vých zdrojov. Po veľmi dlhej práci sme
skutočne zistili, že za určitých podmie
nok môžu tieto laserové zdroje vytvá
rať obrazy podobné tým na plátne. Hy
potéza, že obraz na plátne vznikol sve
telným žiarením, sa tak potvrdila v rám
ci prísnych vedeckých metód.”

ANIHILÁCIA
Podľa profesora Baldacchiniho plátno

neobsahuje stopy zahnívajúcich kva
palín a plynov, ktoré sa tvoria zhruba
štyridsať hodín po smrti. „Tak dlho te
lo v plátne nebolo, ale tiež ani omnoho
menej a to kvôli nálezu krvavých škvŕn,“
spresnil taliansky profesor a dodal: „Kr
vavé škvrny sa museli utvoriť skvapal
nením už zrazenej krvi v procese hemo
lýzy, teda rozpadu červených krviniek,
pri ktorom sa uvoľňuje hemoglobín, čo
si vyžaduje určitý čas.“

Taliansky fyzyk tvrdí, že telo nebolo
z plátna odstránené manuálne, pretože
„jeho odtiahnutie by narušilo krvavé
škvrny“. „Zmizlo v anihilačnom proce
se,“ vyjadril Baldacchini svoj vedecký
názor (anhilizácia je proces vo fyzike
elementárnych častíc, ktorý môže na
stať, keď sa zrazí častica so svojou an
tičasticou; pôvodné častice zanikajú
a ich hmota sa premení na nejakú for
mu energie – pozn. red.).

„Tu sme na poli hypotézy. Ak je prav
da, že obraz na plátne sa vytvoril kra
tučkým a veľmi intenzívnym svetelným
žiarením, potom sa môžeme pýtať, ako
toto žiarenie nastalo. Existuje už mno
ho hypotéz, ktoré kolujú niekoľko ro
kov, ale všetky majú nejakú chybu. Chý
bajú v niektorom aspekte fyzikálnych
zákonov, ako ich doteraz poznáme. Tak
som teda predložil hypotézu anihilá
cie. Z môjho pohľadu je jediná, ktorá
dokáže vysvetliť, čo sa stalo a to bez
toho, aby odporovala známym fyzikál
nym zákonom. Zároveň aj rešpektuje
doteraz známe historické fakty,“ zdô
vodnil profesor Baldacchini svoju hy
potézu.

BEZ ROZPORU
Podľa fyzika je proces anihilácie je

diný fyzikálny jav, ktorý vedie k úpl

Podľa afrického kardinála Západ
dnes žije ako by Boh neexisto
val. „Ako však mohli krajiny so

starobylými kresťanskými a duchovný
mi tradíciami zradiť svoje korene až do
takejto miery?“ – pýta sa kardinál Sa
rah. Keďže konzekvencie „zrady“ sú
natoľko dramatické, kardinál sa pokú
sil pochopiť pôvod tohto javu.

Kardinál v knihe tvrdí, že Západ sa
rozhodol dištancovať od kresťanskej
viery pod vplyvom osvietenských filo
zofov a politiky, ktorá je im poplatná.
Aj napriek tomu, že jestvujú živé kres
ťanské spoločenstvá, väčšina západnej
populácie už nevidí v Ježišovi viac než
nejakú ideu, ešte menej potom osobu,
ktorú apoštoli a početní svedkovia evan
jelia stretli, zamilovali si ju a zasvätili
jej celý svoj život.

VOĽBA VÔLE
Toto dištancovanie sa od Boha nie je

produktom úsudku, ale vôle oddeliť sa
od neho. „Ateistická orientácia je tak
mer vždy voľbou vôle. Človek nechce
uvažovať o vzťahu k Bohu, pretože sa
sám chce stať Bohom,“ píše Mons. Sa
rah. Za vzor moderného človeka uvá
dza Prometea, ktorý sa rozhodol bohom
ukradnúť posvätný oheň a dať ho ľu
ďom: „Človek prijal logiku privatizá
cie, a nie adorácie Boha. Pred nástu

CIRKEV

Africký kardinál Robert Sarah v svojej knihe analyzuje súčasnú západnú civilizáciu

Guinejský kardinál ROBERT SARAH, ktorého na sklonku
minulého roka vymenoval pápež František do čela
Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vydal nedávno vo
Francúzsku knihu Dieu ou rien (Boh alebo nič), v ktorej
analyzuje súčasnú západnú civilizáciu. Jeho pohľad je
cenný práve preto, lebo je rýdzo africký.
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Africký kardinál Robert Sarah v svojej knihe analyzuje súčasnú západnú civilizáciu

nie, vrátane akejkoľvek formy závislos
ti vo vzťahu k Bohu. Odmieta autoritu
Boha,“ analyzuje Mons. Sarah, prečo
sa Boh pre dnešného človeka stáva ne
priateľ človekovej autonómie a slobody.

Z OTCA LEN ARCHITEKT
„Ateizmus tak reprezentuje vôľu ig

norovať rozum, ktorý by nás odkazoval
k nášmu Stvoriteľovi, pravému svetlu,
ktoré nám ukazuje cestu života,“ píše
africký kardinál. Z toho vyvodzuje, že
istí filozofi podľa tejto logiky už neho
voria o Bohu ako Otcovi, ale o archi
tektovi vesmíru. „Technika v človeku
vyvoláva dojem, že je vládcom sveta.
Stáva sa teda jediným riadiacim čini
teľom priestoru bez Boha,“ hovorí Mons.
Sarah, no upozorňuje, že veda by však
„nemala človeka od Boha vzďaľovať,
ale naopak – mala by ho približovať
k Božej láske“.

ZATEMŇOVANÝ BOH
Podľa kardinála Saraha sa v postmo

dernom svete „Boh stal zbytočnou hy
potézou“, ktorá sa rôznym sféram živo
ta stále väčšmi vzďaľuje. „Myslím si, že
ľudia, ktorí chcú svojím životom ucho
vávať prítomnosť Boha, musia poznať
subtílnosti, ktoré ich môžu zaviesť či
zviesť k praktickému ateizmu, vypráz
dniť ich vieru a urobiť z nich niekdaj
ších pohanov, ľudí žijúcich bez nádeje
a bez Boha, ako o tom píše sv. Pavol
v Liste Efezanom (2,12),“ varuje prefekt
Kongregácie pre bohoslužbu a sviatos
ti. Podľa neho si dnes nemôžeme neu
vedomovať spôsob, ktorým je Boh sys
tematicky zatemňovaný a „znecitlivení
ľudia nastupujú na loď, ktorá ich od
váža preč od Neba“.

Guinejský kardinál ROBERT SARAH, ktorého na sklonku
minulého roka vymenoval pápež František do čela
Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vydal nedávno vo
Francúzsku knihu Dieu ou rien (Boh alebo nič), v ktorej
analyzuje súčasnú západnú civilizáciu. Jeho pohľad je
cenný práve preto, lebo je rýdzo africký.

pom osvietenského hnutia boli takéto
individuálne postoje menšinové.“

Podľa kardinála Saraha nachádza ate
izmus hlavný zdroj vo vyhrotenom in
dividualizme európskeho človeka. „Jed
notlivecvládca, ktorý stále väčšmi ašpi
ruje na určitú formu absolútnej auto
nómie či nezávislosti, je naklonený za
budnúť na Boha.“

Toto hľadanie absolútnej slobody za
hrňuje v sebe v morálnej rovine postup
né odmietanie etických princípov a pra
vidiel. „Individualistický vesmír sa sú
streďuje výhradne na človeka, ktorý si
už nepripúšťa nijakú povinnosť. Z toh
to hľadiska sa na Boha nazerá ako na
toho, kto tvorí prekážky, aby uväznil
našu vôľu ukladaním zákonov. Človek,
ktorý sa považuje za úplne slobodného,
odmieta všetko, čo vníma ako donúte

Sloboda
zabíja Západ

Človek, ktorý sa považuje

za úplne slobodného,

odmieta všetko, čo vníma

ako donútenie,

vrátane akejkoľvek formy

závislosti vo vzťahu k Bohu.

Odmieta autoritu Boha.

»»
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RELATIVIZMUS
Súčasný relativizmus je podľa kardi

nála Saraha filozofickou osou terajších
západných demokracií, ktoré odmie
tajú uznať, že kresťanská pravda pre
sahuje všetky ostatné. „Úplne vedome
popierajú Kristove slova: ,Ja som ces
ta, pravda a život. Nik nepríde k Ot
covi, iba cezo mňa´“ (Jn 14,6).

Kardinál ďalej upozorňuje, že v rela
tivistickom systéme sú „všetky cesty
možné ako rozmanité zlomky jediného
prúdu pokroku“. „Obecné dobro by ma
lo byť produktom stáleho dialógu všet
kých, stretnutím rôznych súkromných
názorov, vežou Babylonského bratstva,
kde každý má kúsok pravdy. Moderný
relativizmus si nárokuje, že je vtelením
slobody,“ píše Mons. Sarah a dodáva,
že v tomto zmysle sa „sloboda stáva
agresívnou povinnosťou veriť, že nija
ká nadradená pravda neexistuje“. Pod
ľa kardinála sa „v tomto novom Edene“
človek stáva slobodný, keď odmietne
pravdu zjavenú Kristom. „Spoločné sú
žitie sa stáva nevyhnutným horizontom,
v ktorom môže mať každý jedinec vlas
tnú morálnu, filozofickú a náboženskou
víziu. V dôsledku toho núti relativizmus
človeka, aby si tvoril nové náboženstvá,
obývané rozmanitými viacmenej pate
tickými božstvami, rodiacimi sa a umie

rajúcimi na základe pudov, v svete, kto
rý nemôže nepripomínať staroveké po
hanstvo,“ opisuje súčasnú situáciu na
Západe africký kardinál.

Mons. Sarah upozorňuje aj na smut
ný fakt, že v „týchto totalitných oko
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rodí christianofóbiu, pretože predsta
vuje trvalú prekážku.“ Podľa kardinála
je konečným cieľom filozofického re
lativizmu zánik Cirkvi v dôsledku jej
„postupného rozpúšťania“. „Relativisti
túto udalosť nedočkavo vyzerajú a oča
kávajú a vládcovia tohto sveta spolu
s nimi. Pracujú na advente kráľovstva
temnôt,“ píše v svojej najnovšej kni
he guinejský kardinál Robert Sarah.
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nej spoločnosti marginalizujú. Je to svo
jím spôsobom aj prirodzené, pretože sa
veľmi ťažko priznáva „autorstvo“ de
moralizácie. Keďže majú k dispozícii
kľúčové médiá, zamlčovanie či prekrú
canie pravdy sa deje práve cez ne. Niet
sa preto čo diviť, že čoraz viac kritiky
sa vznáša nad kedysi serióznymi mé
diami. A tak sa oprávnene vynára otáz
ka, čo je dnes seriózne či objektívne
médium.

Z OBSAHU PRODUKT
Mnohé naznačuje aj popredný svetový

odborník na masmédiá Denis McQuail.
Podľa neho sa súčasná žurnalistika na
chádza na pomyselnom rázcestí, ktoré
môžeme chápať ako krízu sui generis.
„Najmarkantnejšie to poznať na práci
samotných novinárov. Vďaka terajšie
mu nastaveniu trhu sa z mediálnych ob
sahov stávajú produkty,“ hovorí D. Mc
Quail. Médiá sa tak stávajú čoraz ko
merčnejšie a tým aj ich obsah. Sú trivi
álne, prevládajú v nich odpadové správy
a bulvár, typické je krátkodobé vníma
nie správ, ako aj komunikácia prostred
níctvom krátkych správ. Víťazí frag
mentácia, ktorej ústredným prvkom je
predovšetkým zahrnutie zábavnej fun
kcie do každého mediálneho výstupu.
Americký profesor Neil Postman však
upozorňuje: „Problém nie je v tom, že
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Čoraz hlasnejšie a čoraz častejšie sa začína hovoriť
o civilizačnej kríze Západu. Či si to chceme pripustiť alebo
nie, ide najmä o morálnu krízu. Je úplne zákonité, že odraz
celospoločenského diania sa prejavuje aj v masmédiách.

médiá ponúkajú zábavu, ale v tom, že
všetko prezentujú ako zábavné.“ A phi
ladelphský arcibiskup Charles Chaput
dodáva: „Zločin, vojna, verejné poni
žovanie, sexuálna intimita, bolesť, po
litické vodcovstvo – množstvo našich
skúseností s týmito fenoménmi pochá
dza z televíznych šou.“

NIEKTO V POZADÍ
Je prirodzené, že médiá vďaka infor

mačnej plytkosti „nezaťahujú na hlbi
nu“. Zahmlievanie množstva dôleži
tých informácií a imperatív stručnosti
vedú k umelej jednoduchosti. Fakty, čo
nepasujú do šablóny sa často ignorujú,
a tak vzniká zvláštny paradox: Napriek
tomu, že sa na nás valí obrovské množ
stvo nepodstatných informácií, žijeme
v časoch nedostatku podstatných infor
mácií.

To, čo sa dostáva do hlavných správ
či na titulné strany vôbec nemusí byť
udalosť s najvyššou prioritou dôleži
tosti, ktorá skutočne zásadne ovplyvní
niekoho život. A tak sa divák, poslucháč
či čitateľ stávajú nič netušiacou obeťou
niekoho rozhodnutia. Ten niekto totiž
určil, čo a akým spôsobom sa bude me
dializovať. Pritom ten niekto je takmer
určite motivovaný vlastnými politický
mi, komerčnými či inými mocenskými
záujmami.

Pritom v ponuke spravodajstva sa nič
nezmenilo ani vznikom online médií.
„Máme viac priestoru, ale tomu zase
dominujú globálni hráči,“ hovorí Kun
da Dixit, bývalý reportér BBC.

LAVÍNY CYNIZMU
K. Dixit upozorňuje na ďalšiu smutnú

skutočnosť: „Všetkých nás valcuje me
diálna lavína cynizmu. Verejnosť nemá
relevantné informácie, a tak stráca ná
dej.“

Ako je známe, médiá veľmi rady udr
žiavajú stereotypy, ktorým dominujú
katastrofy, nehody a počty mŕtvych. No
zároveň výraz tretí svet akoby automa
ticky znamenal aj informačne až treťo
triednu kategóriu. Globálne nedôležité
krajiny sa dostanú do druhej až tretej
vlny správ len vďaka tragédiám, no že
sa v niektorej z nich napríklad za po
slednú dekádu znížil počet úmrtí matiek
pri pôrode, novorodencov a detí o viac
ako polovicu či sa významným percen
tom znížila negramotnosť, stúpla prie
merná dĺžka života, sa však v správach

»»

Aj keď médiá a politici už nie
koľko rokov doslova verklíku
jú tézu o hospodárskej kríze,

verklíkujú však dôsledok, nie príčinu.
Kľúčovým omylom dneška je totiž po
pulárna predstava, že to, čo prežívame,
je finančná alebo ekonomická kríza.

Kríza však nemusí byť vždy katastro
fálna, spravidla trvá len niekoľko rokov
a na globálny systém pôsobí v koneč
nom dôsledku ozdravujúco.

ÚPADOK
Našu generáciu však zasiahla príli

vová vlna oveľa dramatickejších a ďa
lekosiahlejších zmien. To, čomu čelí
me, je globálny úpadok civilizácie ako
takej. A nebudeme asi ďaleko od prav
dy, keď povieme, že nás čaká zdĺhavé
obdobie postupného, možno trochu ne
rovnomerného úpadku, ktoré môže tr
vať aj niekoľko desiatok rokov, ba i sto
ročí. Futurológovia varujú, že občas
možno budeme mať pocit, že situácia
sa stabilizuje, ale vzápätí upadneme do
ešte hlbšej depresie. Je však otázne, či
je z tohto trendu akési vyslobodenie.
Dlhodobé štúdium vzostupu a pádu ci
vilizácií v dejinách ľudstva nám priveľ
ký optimizmus nevlieva...

Prirodzene, že mocní tohto sveta, kto
rí v podstate určujú globálny vývoj, sku
točné príčiny súčasného stavu západ

Napriek obrovskému množstvu informácií, médiá nás zasypávajú nepodstatnými správami

Kríza (ne)informácií
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neobjaví. „Niečo nie je v poriadku, ak
média nedokážu ponúknuť aj pozitívne
správy,“ dodáva K. Dixit.

NEVYVÁŽENOSŤ
Nikto netvrdí, že médiá by mali byť

plné len pozitívnymi správami. Chýba
však nejaký balans, vyváženosť. „Sve
tové televízne stanice a agentúry infor
mujú dookola o tom istom: USA, Afga
nistan, zlá Čína, nebezpečná Severná
Kórea... Vyjadrenia politikov, hrozby,
postoje, aliancie, mŕtvi vojaci a civi
listi zo západnej pologule... To všetko
má však v správach väčšiu cenu ako
problémy konkrétnych ľudí v tých naj
menej dôležitých krajinách tretieho sve
ta,“ poukazuje na tvrdú realitu Kunda
Dixit.

Táto nevyváženosť sa priam rukolap
ne prejavila aj v tragických udalostiach
v Paríži a v Keni. Teroristický útok na
redakciu časopisu Charlie Hebdo, pri
ktorom zahynulo celkovo 17 obetí, sa
vysielal v priamom prenose a týždeň
sa takmer o inom ani nepísalo. No útok
islamských teroristov na Moiovej uni
verzite v Keni, pri ktorom útočníci po
pravili 143 kresťanov, sa dostal v pod
state len do druhej vlny správ. Je smut
né, keď ničeniu historických pamiatok
fanatickými islamistami sa médiá ve
nujú na väčšom priestore, ako vražde
niu kresťanov tými istými fanatikmi.

Veru, mocní tohto sveta a majitelia
médií majú „svojskú“ optiku...

Váhy sociálnej spravodlivosti a eko
nomickej spravodlivosti sú úplne po
krivené a balans je zle nastavený. Pre
važuje strana, na ktorej sú mocní, silní
a bohatí. Na druhej strane je chudoba,
znevýhodňovaná a zneužívaná masa,
ženy, deti, skrátka všetci tí, ktorí ne
majú hlas v médiách. A žiaľ, je to dr
vivá väčšina sveta...

DVA SVETY
Je otázne, či sa v súčasnosti nájde nie

kto, kto by zmenil nastavenie a smero
vanie súčasných médií, kto by dal „prí
kaz“ na odpútanie sa od klasických tém
v spravodajstve a na hľadanie skutoč
ných príbehov reálnych ľudí, na spraco
vanie tém, ktorými sa môžu zmeniť ve
ci k lepšiemu a dať hlas naoko nemým.

Preto sa niet čo diviť, keď už spomí
naný D. McQuail hovorí: „Rozlišujeme
dve súčasné mediálne krízy. Prvá by sa
dala charakterizovať ako ekonomická
kríza médií. Druhá kríza však existuje
v samotnej žurnalistike ako profesii. Ľu
dia, ktorí v médiách pracujú, sú hnaní
ekonomickou stránkou veci, kvôli čo
mu sa mnoho ráz vytráca ich kreatívni
potenciál.“
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zriedka sa zdá, že tento abstrahovaný
svet, vykreslený médiami, ovplyvňuje
ten prvý, konkrétny a bežný svet medzi
ľudských vzťahov a citov oveľa väčš
mi než je to v obrátenom smere a ako
by to mohlo a malo byť.“

PAVOL PRIKRYL

Český jezuita P. Milan Glaser v Rá
diu Vatikán povedal: „Akoby boli dva
svety, v ktorých žijeme. Jeden je kon
krétny a každý jednotlivec v ňom preží
va svoje osudy i osudy svojich blízkych;
druhý je mediálny a všetci sú s ním viac
menej abstraktne konfrontovaní. Ne
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Preto sa niet čo diviť, keď už spomí
naný D. McQuail hovorí: „Rozlišujeme
dve súčasné mediálne krízy. Prvá by sa
dala charakterizovať ako ekonomická
kríza médií. Druhá kríza však existuje
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dia, ktorí v médiách pracujú, sú hnaní
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John Swinton pobúrený výzvou povedal: „V súčasnosti v Amerike neexistuje ne
závislá tlač. Viete to vy, viem to aj ja. Ani jeden z vás sa neodváži napísať svoj
úprimný, pravdivý názor, a keď ho napíšete, dopredu viete, že sa neobjaví v tla

či. Ja som týždenne platený za to, aby som svoj úprimný názor nedával na papier.
Vy ste platení za to isté a každý z vás, kto by bol taký hlúpy, aby písal svoje úprimné
názory, by skončil na ulici a hľadal si inú prácu. Keby som si dovolil, aby sa moje
úprimné názory objavili v novinách, stratil by som do dvadsiatich štyroch hodín za
mestnanie. Úlohou žurnalistu je zničiť pravdu; dokonale klamať; prekrúcať; byť
prešibaný; plaziť sa pred Mamonom a predať svoju krajinu i svoju rasu za svoj kaž
dodenný chlieb. Vy to viete a ja to viem. Čo je to za hlúposť pripíjať si na nezávis
lú tlač. My novinári sme len nástroje a vazali bohatých ľudí za scénou.“

Nič nové pod slnkom
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V ostatnom čase badať zvýšený záujem
médií o dianie vo Vatikáne či v Cirkvi ako
takej. Tento záujem však zároveň odhaľuje
nielen nelichotivý stav v médiách, ale aj ich
úsilie o „zosvetštenie“ Cirkvi.

Tridsaťpäťročný rozdiel medzi
voľbou sv. Jána Pavla Veľkého
a Františka obsahovo výrazne

posunul monitoring a komentáre o dia
ní v Cirkvi. Kým poľský pápež zaujal
celý svet najmä krajinou pôvodu a po
četnými zahraničnými cestami, no je
ho zásadné postoje v učení Cirkvi mé
diá kritizovali či prehliadali, krajina pô
vodu argentínskeho pápeža už nebola
pre médiá také sústo, zato jeho výro
ky vyvolávajú veľký mediálny ohlas.

A tak sa natíska otázka: Čo sa vlastne
zmenilo?

Odpoveď je prostá: Médiá. A to naj
mä vďaka ich liberalizácií a bulvarizá
cií. Keď k tomu pridáme rozmáhajúcu
sa povrchnosť a čoraz väčšiu a čoraz
častejšie priam žalostnú neznalosť cir
kevnej problematiky zo strany noviná
rov, tak vzrastajúci záujem médií o cir
kevné dianie zrazu nadobúda iný roz
mer, ktorý sa však len ťažko dá označiť
za pozitívny.

IGNOROVANIE
Aj keď médiá s nadšením prijímali pr

vé kroky a výroky pápeža Františka, až
dokonca vznikla istá „františkománia“,
veľa z jeho konania si novinári vykla
dali po svojom, resp. úplne ignorovali.

Po naplnení Františkových dvoch ro
koch na Petrovom stolci vyšli ich rôzne
hodnotenia. Všetky sa však v podstate
zhodovali v tom, že František je revo
lucionár, ktorý mení pohľad Cirkvi tak
mer na všetko, najmä však na jej morál
ne učenie. Ako najčastejší dôkaz udáva
li jeho tolerantný názor na homosexuá
lov. Dookola sa vyťahovala veta, ktorú
František povedal v júli 2013 v lietad
le pri návrate z Brazílie: „Ak je niekto
gay a hľadá Boha v dobrej vôli, kto som
ja, aby som ho súdil.“ Aj keď vatikán
ske tlačové stredisko viac ráz upozorni
lo, aby sa význam citovanej vety nevy
trhával z kontextu, médiá naďalej špe
kulovali, že uznanie homosexuálnych
párov zo strany Cirkvi je už takmer „na
spadnutie“.

No zrazu, v polovičke tohto apríla,
„tolerantný pápež voči menšine gayov

Zvýšený záujem médií o dianie v Cirkvi paradoxne odhaľuje ich proticirkevný postoj

Cui bono?

DENNÁ RUTINA
Aj novinárova práca je ako každá iná.

U novinára to znamená, že popri člán
koch, ktoré menia svet, musí denne vy
potiť aj iks obyčajných článkov, ktoré
len vyplnia priestor. K tomuto mu po
máhajú tri veci: konkurenčná tlač, in
ternet a Google Translator.

Sú však veci, ktorým sa svedomitý no
vinár vždy vyhne: Slovník slovenského
jazyka, Pravidlá slovenského jazyka,
vedec či iný odborník vnucujúci svoj
názor (na ponuku odborného názoru
k téme, o ktorej sa píše, novinár odpo
vedá, že takýto bezplatne poskytnutý
názor je ochotný zverejniť len ako in
zerciu a teda za poplatok). To, že uve
deným spôsobom môže vzniknúť úplne
nová kvalita, o ktorej autori pôvodných
textov nemali ani tušenie, sa dnes vše
obecne uznáva a Columbia University
začala udeľovať Pulitzerovu cenu za
preklad.

V televízii a v rozhlase zas nechávajú
novinári zaznieť pravdu z úst renomo
vaných ekonómov, právnikov či socio
lógov, ale aj astrológov, ufológov, či nu
merológov či iných fundovaných pa
ranormálnych vedeckých fenoménov,
za ktorých by sa nehanbila ani Necyklo
pédia. U tých normálnejšie znejúcich
profesiách (napr. ekonóm) vám udrie
do očí, to, že to „ucho“, čo sa vyjadruje
k reformám či štátnemu rozpočtu, môže
byť podľa vzhľadu aj maturant či baka
lár, respektíve práve dostal prvú príle
žitosť reálneho zárobku (aspoň fúzy mu
mohli v maskérni nalepiť). U takých so
ciológov zas odborník vždy upúta po
vedomým priezviskom. Aj tu platí, že
skutočného odborníka do vysielania
nepustia, aby nenudil.

OBETAVOSŤ A OBJEKTIVITA
Novinár nikdy nespí. Je platený, no

zároveň aj objektívny a neúplatný. Po
zná a stráži všetky hrozby. Kedykoľvek
nám ukáže, kto má zápchu v Bratisla
ve. Ukáže nám aj, že v piatok je vážne
preťažená diaľnica na východ Sloven
ska a v nedeľu úsek pri kúpalisku. Na
vlastné oči vidí, ako sa mesto borí s no
vými 3 centimetrami čerstvého snehu.
Vidí aj to, ako praská vodovodné po
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Na portáli Necyklopédia je pod heslom Novinár uvedená
vtipná charakteristika súčasného novinára. Keďže bez vetra
sa lístok nepohne, uverejňujeme (miestami) nadnesený
pohľad na „mienkotvorcu“.

trubie a riava sa valí ulicami. Novinár
s kameramanom stoja ako prví v chlade
pri ceste pri havarovanom aute a čakajú
na pomalú záchranku a hasičov, aby in
formovali o tom, ako sa nikto nesnaží
pomôcť za peniaze daňových poplat
níkov.

Novinár sa s ničím „nepára“, vytiah
ne nedostatky na svetlo. Jeho módna po
lícia informuje o fatálnom zlyhaní v ode
voch celebrít a pranieruj to. Vždy vie,
koho skritizovať a komu podľa zákona
negácie zmobilizovať fanklub.

Vie vždy ovládať náhodu a byť na tom
správnom mieste, vtedy, keď sa celeb
ruje nevera, sedemnáste nemanželské
dieťa či iný škandálik. Iba novinárovi
jeho záhadné, ale dôveryhodné zdroje
poskytnú videonahrávky z mobilných
telefónov.

NÁROČNOSŤ POVOLANIA
Práca investi/gatívnych novinárov je

náročná. Veď vedieť nastaviť tú správnu
mimiku a gúľanie očami k vete: „Čaká
nás ďalšie zdražovanie...“ a pokračovať
o produkte sponzora skrytej reklamy,
nemôže hocikto. Novinár to skrátka do
káže. Vie, kedy nás zaujíma trh s ne
hnuteľnosťami, kedy chceme drahú naf
tu, kedy spoľahlivú cestovnú kance
láriu či sprostredkovateľa práce v za
hraničí. Novinár nás nastaví na to, kedy
sa v obchodných centrách práve konajú
zľavy. Nemusí byť konkrétny, hlavne
aby bol presný.

Mysliacej bytosti musí po tomto všet
kom mimovoľne prísť na um: Nezačí
nal aj Chuck Norris ako novinár? Veď
aj Superman ním bol... r

Novinár (lat. homo acta populi,
angl. presstitute) je profesio
nálny šíriteľ pravdy, ktorého

zamestnáva nezištné vlastenecké cíte
nie a blaho krajiny, pre ktorú pracuje.

Prvoradým záujmom novinára je in
formovať o najdôležitejších, užitočných
veciach (ktoré veci sú najdôležitejšie sa
novinár dozvie od svojho vlastníka.)

Jeho revírom je celý svet, jeho bránou
k verejnosti sú rôzne médiá od televíz
nych novín po rôzne iné noviny, či už
papierový Nový Žvást a podobné 7dňo
vé skvosty.

VLASTNOSTI
Novinár chce dosiahnuť bezpečnosť

pre verejnosť a hlavne včas informovať
a varovať pred všetkými rizikami. Je
absolútne všeobecný polyglot, všetké
mu sa rozumie a dokáže chápať všetky
súvislosti. Chápe podstaty tak ako de
taily, dokáže liečiť, dokáže odhadnúť
kedy treba zabiť a kedy niekto zlyhal.
Novinár vie ako sa robí hoc aj riadený
odstrel. Nahradzuje ústa, oči, uši a naj
mä mozog občana. Radový novinár je
náš, lebo má takisto ako radový dopi
sovateľ Necyklopédie spravidla titul re
daktor.

ODBORNOSŤ
Novinár dokáže odhadnúť vhodného

darcu na transplantáciu pečene, adepta
na stavbu diaľnice, vie, kto nešetrí a ko
ho poškodia pri tendroch. Radí, lebo vie,
koľko dokáže štát poskytnúť mierových
síl OSN, NATO, CENTO, vie odhad
núť potenciálne nebezpečenstvo z Ku
by či Iránu... Vie, aké prístroje potrebu
jú nemocnice a kedy pred ním padne na
kolená ktorákoľvek hospodárska kríza.
Pozná hrozby sprava a plytvanie zľava.

Novinár má svoje vierohodné dôver
né zdroje, ktoré nechce nikomu prezra
diť. Vždy nájde toho najväčšieho ex
perta, odborne najzdatnejší mozog na
daný problém.

Vyštudovaný novinár sám o sebe je
zrelý byť hovorcom kohokoľvek, vrá
tane vládcov či firiem, ba aj výrobcov
atómovej energie.

Aj novinár je iba človek, a tak sa musí
živiť prácou alebo predstieraním práce.

Karikatúra súčasného novinára podľa Necyklopédie, pri ktorej je podobnosť čisto (ne)náhodná

Homo acta populi

Snímka: wiki



a lesbičiek“ urobil niečo, čo „by ste od
neho určite nečakali“ (www.aktualne.
sk): Pápež František totiž odmietol po
tvrdiť výber Laurenta Stéfaniniho za
veľvyslanca Francúzska vo Vatikáne,
pretože žije v homosexuálnom zväzku.
A tak si zrazu médiá začali klásť otáz
ku, či je „tolerancia pápeža len mýtus“
(www.aktualne.sk). To, že mesiac pred
tým bol v očiach všetkých svetských
médií „zástanca gayov a lesbičiek“ sa
zrazu zabudlo...

PREKRÚCANIE
Prípadov s vysvetľovaním si pápežo

vých slov po svojom je viacero. Na
príklad začiatkom tohto roka substitút
Štátneho sekretariátu Vatikánu Mons.
Angelo Becciu pre taliansky katolícky
denník Avvenire povedal, že „pápeža
zarmútilo“ mediálne podanie jeho vy
jadrenia počas návratu z Filipín: „Nie
ktorí si myslia, odpusťte mi ten výraz,
že na to, aby sme boli dobrými katolík
mi, musíme byť ako králiky?“

Mons. Becciu, ktorý bol tiež prítom
ný na tlačovke na palube lietadla, tlmo
čil pápežovo „prekvapenie“ nad tým,
že jeho slová zámerne povedané v ho
vorovej reči mnohé média necitovali
v ich vlastnom kontexte, ale po svojom.
A tak sa svet vďaka „vlastnej optike“
médií, aj tých slovenských, dozvedel,
že „pápež odkázal veriacim, nech sa
nemnožia ako králiky“. Korunu všet
kému zasadil prezident Ústredného zvä
zu nemeckých chovateľov plemenných
králikov Erwin Leowsky, ktorý sa ve
rejne ohradil voči pápežovmu vyjad
reniu. Je príznačné, že rozhorčenie pá
na Leowského uverejnili všetky médiá
(aj slovenské), no o pápežovom „smút
ku“ nad prevracaním jeho výrokov sa
neobjavil ani riadok...

Potom v kontexte napísaného vyznie
va priam nepodstatne mediálne chvá
lenie pápežovej skromnosti zdôvodňo
vaním jeho uprednostnenia ubytovania
sa v Dome Sv. Marty „pred luxusný
mi vatikánskymi komnatami“. To, že tie
isté „vychvaľujúce“ médiá už iks ráz
písali, že pápežské komnaty vôbec nie
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V ostatnom čase badať zvýšený záujem
médií o dianie vo Vatikáne či v Cirkvi ako
takej. Tento záujem však zároveň odhaľuje
nielen nelichotivý stav v médiách, ale aj ich
úsilie o „zosvetštenie“ Cirkvi.

sú luxusné, ba ani Františkovo zdôvod
nenie, prečo si vybral za príbytok Dom
sv. Marty („Pápežské komnaty nie sú
luxusné bývanie, sú len veľké. Neznie
sol by som však samotu.“) však v svo
jich hodnoteniach už neberú na zreteľ.

Skrátka, v súčasných médiách je úpl
ne bežné prekrúcanie a prispôsobovanie
si skutočnosti.

NEVEDOMOSŤ
Natíska sa tu otázka, do akej miery

je takýto prístup médií zámerný a do
akej vyplýva z nevedomosti či povrch
nosti žurnalistov.

Zdá sa, že nevedomosť a povrchnosť
novinárov je silnejšia, resp. aj vďaka
nej sa ľahšie presadzuje zavádzajúce,
či priam až proticirkevné informovanie.
Veď urobiť „revolucionára“ z pápeža
len kvôli tomu, že pokrstil dieťa slobod
nej matky či zosobášil páry, z ktorých
viaceré už žijú dlhodobo spolu a „nie
ktoré majú aj deti“, môže vyznieť „pre
svet šokujúco“ naozaj len vďaka žalos
tnej nevedomosti novinárov. To, že tie
to „revolučné“ vysluhovania sviatostí
robia v zmysle Kódexu kanonického
práva bežne aj diakoni na posledných
brdárkach, „mienkotvorcom“ akosi pri
písaní ušlo...

S takto vedomostne pripraveným „va
tikanistom“ potom môže vedenie redak
cie ľahko manipulovať. Kĺzanie po po
vrchu či sledovanie len nejakých sen
zácií však nedegraduje len samotné mé
dium, ale zahmlieva či deviuje pohľad
ľudí na Cirkev. Stačí si len spomenúť
na spravodajstvo z jesennej mimoriad
nej Biskupskej synody o rodine. Podľa
mediálnych výstupov sa zdá, že syno
da neriešila nič iné, len homosexuálov
a rozvedených a znovu zosobášených...

A tak sa obyčajný človek stáva obe
ťou rozhodnutia majiteľov médií, o čom
vlastne bude informovaný. A že medi
álni magnáti sú vo väčšine prípadov li
berálne, neraz však priam proticirkev
ne zameraní, začína byť čoraz jasnej
šie a zrejmé.

PAVOL PRIKRYL
(Snímka: CTV)

Tridsaťpäťročný rozdiel medzi
voľbou sv. Jána Pavla Veľkého
a Františka obsahovo výrazne

posunul monitoring a komentáre o dia
ní v Cirkvi. Kým poľský pápež zaujal
celý svet najmä krajinou pôvodu a po
četnými zahraničnými cestami, no je
ho zásadné postoje v učení Cirkvi mé
diá kritizovali či prehliadali, krajina pô
vodu argentínskeho pápeža už nebola
pre médiá také sústo, zato jeho výro
ky vyvolávajú veľký mediálny ohlas.

A tak sa natíska otázka: Čo sa vlastne
zmenilo?

Odpoveď je prostá: Médiá. A to naj
mä vďaka ich liberalizácií a bulvarizá
cií. Keď k tomu pridáme rozmáhajúcu
sa povrchnosť a čoraz väčšiu a čoraz
častejšie priam žalostnú neznalosť cir
kevnej problematiky zo strany noviná
rov, tak vzrastajúci záujem médií o cir
kevné dianie zrazu nadobúda iný roz
mer, ktorý sa však len ťažko dá označiť
za pozitívny.

IGNOROVANIE
Aj keď médiá s nadšením prijímali pr

vé kroky a výroky pápeža Františka, až
dokonca vznikla istá „františkománia“,
veľa z jeho konania si novinári vykla
dali po svojom, resp. úplne ignorovali.

Po naplnení Františkových dvoch ro
koch na Petrovom stolci vyšli ich rôzne
hodnotenia. Všetky sa však v podstate
zhodovali v tom, že František je revo
lucionár, ktorý mení pohľad Cirkvi tak
mer na všetko, najmä však na jej morál
ne učenie. Ako najčastejší dôkaz udáva
li jeho tolerantný názor na homosexuá
lov. Dookola sa vyťahovala veta, ktorú
František povedal v júli 2013 v lietad
le pri návrate z Brazílie: „Ak je niekto
gay a hľadá Boha v dobrej vôli, kto som
ja, aby som ho súdil.“ Aj keď vatikán
ske tlačové stredisko viac ráz upozorni
lo, aby sa význam citovanej vety nevy
trhával z kontextu, médiá naďalej špe
kulovali, že uznanie homosexuálnych
párov zo strany Cirkvi je už takmer „na
spadnutie“.

No zrazu, v polovičke tohto apríla,
„tolerantný pápež voči menšine gayov

Zvýšený záujem médií o dianie v Cirkvi paradoxne odhaľuje ich proticirkevný postoj

Cui bono?
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trubie a riava sa valí ulicami. Novinár
s kameramanom stoja ako prví v chlade
pri ceste pri havarovanom aute a čakajú
na pomalú záchranku a hasičov, aby in
formovali o tom, ako sa nikto nesnaží
pomôcť za peniaze daňových poplat
níkov.

Novinár sa s ničím „nepára“, vytiah
ne nedostatky na svetlo. Jeho módna po
lícia informuje o fatálnom zlyhaní v ode
voch celebrít a pranieruj to. Vždy vie,
koho skritizovať a komu podľa zákona
negácie zmobilizovať fanklub.

Vie vždy ovládať náhodu a byť na tom
správnom mieste, vtedy, keď sa celeb
ruje nevera, sedemnáste nemanželské
dieťa či iný škandálik. Iba novinárovi
jeho záhadné, ale dôveryhodné zdroje
poskytnú videonahrávky z mobilných
telefónov.

NÁROČNOSŤ POVOLANIA
Práca investi/gatívnych novinárov je

náročná. Veď vedieť nastaviť tú správnu
mimiku a gúľanie očami k vete: „Čaká
nás ďalšie zdražovanie...“ a pokračovať
o produkte sponzora skrytej reklamy,
nemôže hocikto. Novinár to skrátka do
káže. Vie, kedy nás zaujíma trh s ne
hnuteľnosťami, kedy chceme drahú naf
tu, kedy spoľahlivú cestovnú kance
láriu či sprostredkovateľa práce v za
hraničí. Novinár nás nastaví na to, kedy
sa v obchodných centrách práve konajú
zľavy. Nemusí byť konkrétny, hlavne
aby bol presný.

Mysliacej bytosti musí po tomto všet
kom mimovoľne prísť na um: Nezačí
nal aj Chuck Norris ako novinár? Veď
aj Superman ním bol... r

Karikatúra súčasného novinára podľa Necyklopédie, pri ktorej je podobnosť čisto (ne)náhodná

Snímka: wiki
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Masmédiám zasvätila svoj profesijný život. Prednáša
o nich študentom, píše o nich, analyzuje ich. TERÉZIA
RONČÁKOVÁ.

Popredný svetový odborník na ma
sovú a mediálnu komunikáciu Denis
McQuail hovorí, že súčasné médiá sa
na jednej strane usilujú o istú mieru
slobody, no na druhej strane sú naj
mä ekonomicky úzko prepojené s po
litickými a ekonomickými záujmami.
Dá sa tu potom ešte hovoriť o slobo
de a nezávislosti?

McQuail pomenoval dva póly konti
nua; vplyv majiteľov je rôzny. Nie som
fanúšička konšpiračných teórií o orga
nizovanom, zhora riadenom pôsobení
médií. Vstupuje do toho veľa faktorov
a ja za najdôležitejší považujem osob
nosť konkrétnych novinárov. Tí jednak
idú pracovať tam, kde im nastavenie to
ho ktorého média, aj ideologické, vyho
vuje, a jednak veľmi výrazne do svojich
novinárskych materiálov premietajú
svoje osobné hodnotové postoje.

Sloboda slova sa opätovne dostala na
pretras po teroristickom útoku na
redakciu Charlie Hebdo. Zakladateľ
tohto magazínu Henri Roussel sa pri
znal, že v minulosti viac ráz kritizo
val zavraždeného šéfeditora Stépha
na Charbonniera, že prekračuje hra
nice. Kde sú tie hranice?
Čo už naša západná civilizácia neto

leruje? Učebnicový príklad sú hákové
kríže, popieranie holokaustu... Čo je to?
Velebenie zla. Tá hranica je teda hra
nicou medzi dobrom a zlom. Morálna
klasika... Jednu, veľmi minimalistickú,
kreslia zákony; tú naozajstnú kreslí na
še svedomie. Ak sa dnes zo všetkých
strán dobre že nie zúfalo ozýva, že kde
je tá hranica, kde, kde, kde..., asi tu má
me aj krízu svedomia. Krízu chápania
zla, alias hriechu (prepáčte mi za to pre
mnohých už v súčasnosti nezrozumi
teľné slovo).

Médiá nielen spoluutvárajú svet, ale
sú aj ich obrazom, a tak je prirodze
né, že morálna kríza západnej civi
lizácie sa prejavuje aj v médiách. Na
tíska sa tu však otázka typu „vajce –
sliepka“: Kríza hodnôt sa premietla
do médií, alebo médiá sa podpísali
pod krízu hodnôt?

Terézia Rončáková: Slovenské katolícke médiá napĺňajú len potrebu duchovného servisu

Mať stratégiu

stane tajomstvom medzi nami dvoma.
Hovoril som s ním ako s bratom o tom,
že som mu odpustil a že mu dôverujem,“
povedal sv. Ján Pavol Veľký po stret
nutí „s najvýznamnejším väzňom“ rím
skej väznice.

O niekoľko minút po tomto historic
kom stretnutí, ktoré americký časopis
Time nazval „prekvapujúcou drámou
odpustenia a zmierenia“, už na ženskom
oddelení väznice, Svätý Otec k stretnu
tiu dodal: „Som presvedčený, že naše
dnešné stretnutie v rámci Jubilejného
roku vykúpenia je priamo spôsobené
Božou Prozreteľnosťou, pretože nebolo
naplánované v mojom programe. Jed
noducho, náš Pán Ježiš Kristus mi dal
milosť, že sme sa mohli stretnúť ako ľu
dia a bratia. Pevne verím, že túto mi
losť dostal aj on.“

Po deportácii Ağcu do Turecka sa bý
valý člen ultrapravicovej organizácie
Siví vlci, dostal v svojej vlasti opäť do
väzenia za iný trestný čin. Na slobodu
ho prepustili 18. januára 2010. Odvte
dy viac ráz upútal svojimi protirečia
cimi sa „odhaleniami“ atentátu či túž
bou usadiť sa v katolíckom Chorvátsku.

AĞCOVO VYZNANIE
Naposledy prekvapil Ali Ağca 27. de

cembra 2014. Vtedy sa objavil vo Va
tikáne, no neprišiel tu ako bežný tu
rista, ale na vstup do Baziliky sv. Pet
ra získal podľa denníka La Repubblica
„osobitné povolenie Vatikánu“. Podľa
zástupcu riaditeľa vatikánskej tlačovej
kancelárie pátra Cira Benedettiniho Ali
Ağca do baziliky mohol vstúpiť bez
problémov, pretože „nemá s Vatikánom
nijaký otvorený spor. Jeho pobyt v ba
zilike bol veľmi krátky“. A naozaj – Ağ
ca prišiel k hrobu sv. Jána Pavla Veľké
ho a položil tu dve kytice bielych ruží.
Nad hrobom sa pomodlil, a potom pre
šiel na Námestie sv. Petra, kde pre ta
liansku tlačovú agentúru Adnkronos vy
svetlil dôvod vatikánskej návštevy. Je
ho celý príspevok je nakrútený na vi
deozázname. Ağca stojí uprostred ná
mestia, v ruke drží mikrofón a hovorí:
„Prišiel som dnes, pretože 27. december
je deň môjho stretnutia s pápežom. Vrá
til som sa na miesto zázraku. Tu sa na
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Nedôslednosť či zámer? Nevedno, ktorá z týchto dvoch
možností sa podpísala pod mediálne výstupy z návštevy
Mehmeta Aliho Ağcu vo Vatikáne, ktorú vykonal
27. decembra minulého roku.

plnilo tretie fatimské tajomstvo. Ja tým,
že som spáchal atentát, naplnil som zá
zrak. Áno, vrátil som sa tu po 34 rokoch,
aby som kričal do sveta, že nastáva ko
niec sveta. Panna Mária Fatimská ohlá
sila koniec sveta. Dnes som sem prišiel,
lebo 27. december je deň môjho stret
nutia s pápežom, 27. december 1983.
Som veľmi šťastný, že som na Námestí
sv. Petra, na mieste zázraku a na mies
te kresťanstva.“

AUTODISKVALIFIKÁCIA
A tu sa informácia svetových médií

končí. Nič viac. No Ali Ağca neskon
čil! Urobil len kratučkú pauzu na jedno
nadýchnutie a jasným hlasom dodal:
„Viva Gesù Cristo, l'unico redentore
dell'umanità! Nech žije Ježiš Kristus,
jediný vykupiteľ ľudstva!“

A čuduj sa svete – tento dôležitýAğ
cov dôvetok, vyznanie, svetové médiá
neuverejnili! Slová mohamedánskeho
atentátnika a teroristu, ktorými verejne
vyznal, že Krista považuje za jediného
vykupiteľa ľudstva, média nezaujímali!

Radšej sa venovali nepodstatnej veci,
akou bolo, že Ağca nemal platné víza,
a tak ho talianska polícia zaistila a na
druhý deň vykázala z krajiny.

No vyhovárať sa na to, že Ağcov do
datok si nevšimli alebo že je nepodstat
ný, ich diskvalifikuje z profesionality,
najmä keď agentúra Adnkronos má vi
deo uverejnené na svojej stránke a mno
hé talianske katolícke médiá uverejnili
celýAğcov príhovor.

Jediné črtajúce sa vysvetlenie je, že
Ağcovo vyznanie, hoci znie na prvý po
hľad priam senzačne, je pre liberálne
zmýšľajúcich majiteľov médií neprí
jemné, ako všetko, čo sa týka kresťan
stva. A to je pre nich dôležitejšie, ako
senzácie, ktoré tak radi uverejňujú.

Spracovali gk a pl

Turek Mehmet Ali Ağca sa smut
ne zapísal do dejín ako človek,
ktorý 13. mája 1981 počas au

diencie na Námestí svätého Petra spá
chal atentát na pápeža sv. Jána Pavla II.
Chvalabohu, Svätý Otec atentát prežil
a atentátnikovi odpustil.

Už vtedy, stredu 13. mája 1981, keď
ťažko zraneného pápeža rímskymi uli
cami uháňajúca sanitka viezla na kli
niku Gemelli, sa Svätý Otec modlil po
poľsky: „Ježiš, Mária! Ježišu, milosr
denstvo! Mária, dôverujem ti.“ A pod
ľa svedkov mal raz či dva razy pove
dať: „Úbohý mladík.“

PREHLIADNUTÉ FAUX PAS
Už v nedeľu 17. mája, teda len štyri

dni po atentáte, sa zoslabnutý pápež ti
chým hlasom prihovára z nemocničné
ho lôžka desiatkam tisícom ľudí na Svä
topeterskom námestí a miliónom pri rá
diách. Povie iba 90 slov v siedmich ve
tách. No jedna z viet doslova šokuje ce
lý svet: „Modlím sa za brata, ktorý ma
zranil, a úprimne mu odpúšťam.“ Na
záver prvého, aj keď kratučkého prího
voru po atentáte Ján Pavol II. obnovil
svoj sľub Panne Márii: „Tebe, Mária,
sľubujem znovu: Totuus tuus ego sum –
Som celý tvoj.“

A len pre zaujímavosť: Z 10 veľkých
nemeckých denníkov až osem (!) ne
uviedlo opätovný pápežov sľub Božej
Matke. Páter Šebastián Labo, SJ, v kni
he Zabijem pastiera nazval tento počin
„vedomou cenzúrou pápežovho preja
vu“. Keďže však pápežove slová počuli
milióny ľudí po celom svete, málokto
sa vtedy pristavil pri spomínanom faux
pas.

V súvislosti s atentátom pápež
druhý raz šokoval svet 27. decembra
1983, keď v rímskom väzení Rebibbia
osobne navštívil tureckého atentátnika
Aliho Ağcu, ktorý si tam odpykával do
životie, z ktorého si napokon odsedel
19 rokov, pretože mu bývalý taliansky
prezident Carlo Azeglio Ciampi na žia
dosť pápeža udelil amnestiu a Ağcu de
portovali do Turecka. No vtedy vo väz
nici Rebibbia v čase od 12.10 do 12.30
pobudol sám v cele so svojím atentát
nikom. „O čom sme spolu hovorili, zo

Zamlčané posolstvo

Snímka: Adnkronos

Svetové médiá zamlčali vyznanie Aliho Ağcu, v ktorom vyhlásil Krista za jediného vykupiteľa



Určite je to zacyklené a jedno pod
mieňuje, podporuje druhé. Ale ja mám
tendenciu považovať médiá skôr za ná
stroj, použiteľný dobre aj zle. Napokon,
koncil ich v dekréte Inter mirifica na
zval „podivuhodnými technickými vy
nálezmi“. Máme tu síce aj McLuha
novské „the medium is the message“
(médium je posolstvo), čiže presved
čenie, že samotný charakter prenoso
vého kanálu predurčuje posolstvo, čo
má tiež čosi do seba, ale ja sa priklá
ňam k pozitívnemu pohľadu na médiá
a k nádeji, že aj zábava sa preje, člo
vek znova zatúži žiť aj komunikovať
plnšie, odrazí sa od dna...

Majitelia aj ešte nedávno serióznych
médií zdôvodňujú ich bulvarizáciu
tým, že ľudia si ju žiadajú. Naozaj si
ľudia žiadajú senzácie, škandály, do
konca krv?
Žiadajú, a je to prirodzené: povrch

né, inštinktívne, apel na prvú signálnu
sústavu... Od každého človeka to chce
určitú vnútornú námahu povedať si „tak
týmto sa sýtiť nebudem“. Nemôžeme
čakať od komerčných médií, že si to
povedia za nás. To, čo je však dnes za
rážajúce, je presila takéhoto, až ponižu
júceho, podceňujúceho prístupu k me
diálnemu publiku. Akoby seriózne za
meraní vydavatelia a vysielatelia ne
mali šancu prežiť. Myslím si, že sme
pokazení inzerciou. Tá totiž platí mé
diá, aby sme si my mohli dovoliť ich
kupovať prakticky „pod cenu“. A in
zercia ide po masách: náklad, čítanosť,
sledovanosť, to sú bôžikovia programo
vch riaditeľov. Nemuselo by to tak byť,
keby boli ľudia ochotní platiť za kva
litný obsah viac. Azda sa tomu poma
ly učíme...

Za typický príklad súčasného posto
ja médií ku Katolíckej cirkvi možno
považovať minuloročnú jesennú Bis
kupskú synodu. Tá na jednej strane
vyvolala priam nebývalý záujem mé
dií, no na druhej strane drvivú väč
šinu novinárov zaujímali len riešenie
homosexuálnej problematiky, možné
podávanie Eucharistie rozvedeným
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Masmédiám zasvätila svoj profesijný život. Prednáša
o nich študentom, píše o nich, analyzuje ich. TERÉZIA
RONČÁKOVÁ.

a znovu zosobášeným, či dokonca len
možné škandáliky. O čom to vlastne
hovorí?

O tom vnútornom nastavení konkrét
nych novinárov, ktoré som spomínala
v úvode. A ešte o lacnom brnkaní na pr
vú signálnu sústavu, o ktorom sme už
tiež hovorili. A ešte o prirodzenom cha
raktere mediálneho prenosového kaná
la, ktorý určuje charakter posolstva, čo
sme už tiež spomínali. Novinové člán
ky ani televízne spravodajské spoty jed
noducho nie sú stavané na prenášanie
teologických traktátov, zjednodušenie,
skratka, obraz či príklad sú nevyhnut
né a treba sa s tým zmieriť, prijať to,
pracovať s tým.

Nasleduje otázka, ako s tým praco
vať... Je to znova komplexná vec: mať
na správnych miestach zrelých, hodno
tovo dobre nastavených ľudí, ktorí sú
schopní zaujímavo novinársky spraco
vať nielen povrchné, samosaponúka
júce „fakty“, ale ísť aj hlbšie. A profe
sionálne ovládať tzv. agendu setting, či
že nastoľovanie tém, inými slovami –
mať stratégiu. A podľa nej posúvať no
vinárom atraktívne obsahy, najmä prí
behy, svedectvá. Tie sú vynikajúcim no
sičom náboženského posolstva.

Ako hodnotíte skutočnosť, že najmä
v slovenských profánnych médiách
sa cirkevnej problematike venujú no
vinári, ktorí majú priam žalostné
(ne)vedomosti o Cirkvi a jej učení?

Toto žalostenie nad nevedomosťou
novinárov je typické nielen pre nás, čo
trochu rozumieme problematike ohľa
dom Cirkvi, ale pre odborníkov na čo
koľvek. Novinári sú skrátka povrchní
a diletantskí v každej náročnejšej téme:
ekonomickej, politickej, zdravotníckej...
Riaditelia firiem si pravidelne búchajú
hlavu o stôl, keď čítajú niečo, čo sa ich
týka.
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Popredný svetový odborník na ma
sovú a mediálnu komunikáciu Denis
McQuail hovorí, že súčasné médiá sa
na jednej strane usilujú o istú mieru
slobody, no na druhej strane sú naj
mä ekonomicky úzko prepojené s po
litickými a ekonomickými záujmami.
Dá sa tu potom ešte hovoriť o slobo
de a nezávislosti?

McQuail pomenoval dva póly konti
nua; vplyv majiteľov je rôzny. Nie som
fanúšička konšpiračných teórií o orga
nizovanom, zhora riadenom pôsobení
médií. Vstupuje do toho veľa faktorov
a ja za najdôležitejší považujem osob
nosť konkrétnych novinárov. Tí jednak
idú pracovať tam, kde im nastavenie to
ho ktorého média, aj ideologické, vyho
vuje, a jednak veľmi výrazne do svojich
novinárskych materiálov premietajú
svoje osobné hodnotové postoje.

Sloboda slova sa opätovne dostala na
pretras po teroristickom útoku na
redakciu Charlie Hebdo. Zakladateľ
tohto magazínu Henri Roussel sa pri
znal, že v minulosti viac ráz kritizo
val zavraždeného šéfeditora Stépha
na Charbonniera, že prekračuje hra
nice. Kde sú tie hranice?
Čo už naša západná civilizácia neto

leruje? Učebnicový príklad sú hákové
kríže, popieranie holokaustu... Čo je to?
Velebenie zla. Tá hranica je teda hra
nicou medzi dobrom a zlom. Morálna
klasika... Jednu, veľmi minimalistickú,
kreslia zákony; tú naozajstnú kreslí na
še svedomie. Ak sa dnes zo všetkých
strán dobre že nie zúfalo ozýva, že kde
je tá hranica, kde, kde, kde..., asi tu má
me aj krízu svedomia. Krízu chápania
zla, alias hriechu (prepáčte mi za to pre
mnohých už v súčasnosti nezrozumi
teľné slovo).

Médiá nielen spoluutvárajú svet, ale
sú aj ich obrazom, a tak je prirodze
né, že morálna kríza západnej civi
lizácie sa prejavuje aj v médiách. Na
tíska sa tu však otázka typu „vajce –
sliepka“: Kríza hodnôt sa premietla
do médií, alebo médiá sa podpísali
pod krízu hodnôt?

Terézia Rončáková: Slovenské katolícke médiá napĺňajú len potrebu duchovného servisu

Mať stratégiu
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plnilo tretie fatimské tajomstvo. Ja tým,
že som spáchal atentát, naplnil som zá
zrak. Áno, vrátil som sa tu po 34 rokoch,
aby som kričal do sveta, že nastáva ko
niec sveta. Panna Mária Fatimská ohlá
sila koniec sveta. Dnes som sem prišiel,
lebo 27. december je deň môjho stret
nutia s pápežom, 27. december 1983.
Som veľmi šťastný, že som na Námestí
sv. Petra, na mieste zázraku a na mies
te kresťanstva.“

AUTODISKVALIFIKÁCIA
A tu sa informácia svetových médií

končí. Nič viac. No Ali Ağca neskon
čil! Urobil len kratučkú pauzu na jedno
nadýchnutie a jasným hlasom dodal:
„Viva Gesù Cristo, l'unico redentore
dell'umanità! Nech žije Ježiš Kristus,
jediný vykupiteľ ľudstva!“

A čuduj sa svete – tento dôležitýAğ
cov dôvetok, vyznanie, svetové médiá
neuverejnili! Slová mohamedánskeho
atentátnika a teroristu, ktorými verejne
vyznal, že Krista považuje za jediného
vykupiteľa ľudstva, média nezaujímali!

Radšej sa venovali nepodstatnej veci,
akou bolo, že Ağca nemal platné víza,
a tak ho talianska polícia zaistila a na
druhý deň vykázala z krajiny.

No vyhovárať sa na to, že Ağcov do
datok si nevšimli alebo že je nepodstat
ný, ich diskvalifikuje z profesionality,
najmä keď agentúra Adnkronos má vi
deo uverejnené na svojej stránke a mno
hé talianske katolícke médiá uverejnili
celýAğcov príhovor.

Jediné črtajúce sa vysvetlenie je, že
Ağcovo vyznanie, hoci znie na prvý po
hľad priam senzačne, je pre liberálne
zmýšľajúcich majiteľov médií neprí
jemné, ako všetko, čo sa týka kresťan
stva. A to je pre nich dôležitejšie, ako
senzácie, ktoré tak radi uverejňujú.

Spracovali gk a pl

Zamlčané posolstvo
Svetové médiá zamlčali vyznanie Aliho Ağcu, v ktorom vyhlásil Krista za jediného vykupiteľa



formačnú potrebu, ale na hony sa vy
hýbajú pálčivým témam. Konfliktu sa
boja ako čert kríža, pričom práve kon
flikt je prítomný aj v podstate nábožen
stva a s trochou mediálnej zručnosti by
sa dal skapitalizovať. „Nemyslite si, že
som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj
som priniesol, ale meč.“

Katolícka cirkev by mala hľadať no
vé nástroje na posilnenie katolíckej
identity u veriacich, no zároveň byť
nielen otvorené, ale priam lákavá aj
pre hľadajúcich. Ostatní traja pápe
ži vyzývali a vyzývajú na novú evan
jelizáciu. Ako by sa mala prejaviť
v médiách?

Po nedávnom referende sa intenzívne
zamýšľam nad potrebou novej evanje
lizácie. Vnímam silnú potrebu osloviť
ľudí, ktorí sú v bežnom živote vzdia
lení od ideálu dobra (ako opaku hrie
chu), a aby žili sami so sebou akotak
konzistentne, ten ideál už ani neuzná
vajú, nevidia, necítia, nechcú mať pred
očami... Nie sú šťastní, ale ani ochotní
vybrať si tŕnistejšiu cestu. V úsilí oslo
viť ich vnímam dva extrémy: „otrieska
vať“ im ten ideál o hlavu, alebo s nimi
v preveľkom „milosrdenstve“ súhlasiť,
že sa naň netreba toľko sústrediť, lebo
to je len pre silných. Čo je medzi tým?
Neprestať dvíhať zástavu ideálu a zá
roveň sa učiť, čo to znamená, „milo
srdenstvo chcem, a nie obetu“.

V médiách to znamená mať takto na
stavených ľudí a v tomto duchu tvoriť.
Ťažko dať jednotnú konkrétnu radu...

Už dávnejšie sa hovorí o vnútrocir
kevnom dialógu. Niektorí však ma

kvality treba ešte racionálny a estetic
ký apel.

Mnohí si pod katolíckymi médiami
predstavujú tie, ktoré len zakazujú
a moralizujú. Čitatelia však očaká
vajú, že katolícke médiá by mali byť
alternatívou k profánnym médiám.
Ako by malo vyzerať moderné ka
tolícke médium?

Predstava zákazov a moralizovania
tak trochu odráža aj bežný predsudok
bez znalosti. Katolícke médiá s obľu
bou kritizujú tí, ktorí ich vôbec nesle
dujú. Nezachytia potom ani progres,
rôzne drobné pozitívne úsilia, vychá
dzajú z mýtov. To nie je fér.

Na druhej strane však očakávania aj
týchto ľudí treba brať vážne. Volanie
po modernom katolíckom médiu tu jed
noznačne je. Ja ho vnímam najmä ako
volanie po médiu otvorenom dialógu,
s prstom na pulze spoločenského dia
nia, s ochotou vstupovať do aktuálnych
argumentácií a sprevádzať svojich či
tateľov pri formovaní názorov, ktoré
budú potom vedieť podložiť a obhájiť
v bežných rozhovoroch na pracovisku,
v rodine a pod.

Sú také slovenské katolícke médiá?
V čom spĺňajú predstavy súčasných
čitateľov, v čom zaostávajú za ich
očakávaním?

Nie sú také. Ako sme už hovorili, ne
majú tú ambíciu, sú pastoračné, nerobia
žurnalistiku v zmysle jej definície „po
máhať ľuďom stávať sa lepšími ob
čanmi“. Určite však napĺňajú potrebu
duchovného servisu, duchovného po
vzbudenia, čiastočne možno nejakú in
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Novinári sú spravidla mladí, pracujú
rýchlo, majú rôznu mieru schopností
a usilovnosti... Do prístupu k nábožen
skej problematike, navyše, vstupuje ich
osobné, skôr neveriace nastavenie. To
je osobitná téma, ale je fakt, že skutoč
ná novinárska práca svojím charakte
rom (nonstop pohotovosť, večery a ví
kendy v ťahu, takmer nulový rodinný
život, stres a v prípade vážnejšej inves
tigatívy aj reálne ohrozenie atď.) ve
riacich ľudí veľmi nepriťahuje. A ne
veriaci ľudia poriadku liturgie či hie
rarchickým titulom, prirodzene, nero
zumejú. Tak potom čítame bonmotíky
ako nedávno pred referendom, že ve
riaci sa zaň modlili dokonca aj priamo
pri omši v rámci modlitby Prosíme ťa,
vyslyš nás...

A ako hodnotíte odbornú priprave
nosť novinárov v katolíckych mé
diách?

Ja dlhodobo tvrdím, že katolícke mé
diá nerobia žurnalistiku – a ani nema
jú takú ambíciu. Robia duchovný ser
vis. Čo je robota záslužná i potrebná,
je po nej dopyt, prečo nie... Je to legi
tímne a nemusíme vyplakávať, že v Ka
tolíckych novinách alebo na Luxe ne
máme plnokrvnú polemiku, neriešia sa
pálčivé spoločenské témy, neexistuje
diskusia. To je vec a kompetencia ich
vydavateľov či majiteľov.

Prirodzene, vo svete vidíme príklady,
že aj oficiálne cirkevné tlačoviny ale
bo elektronické médiá fungujú „žur
nalistickejšie“, ale to súvisí s celkovou
kultúrou, mentalitou, tradíciou a je to
širší problém. No a do takto nastave
ných cirkevných akožemédií, priro
dzene, nejdú pracovať ambiciózni no
vinári, alebo tam dlho nevydržia. Tak
že potom od týchto médií nemôžeme
čakať štylisticky iskrivé a myšlienko
vo zásadné reportáže, komentáre ani
fejtóny.

Môžeme hovoriť o kríze aj v kato
líckych médiách?

Myslím si, že celkový únik médií od
informácie a názoru k povrchnej zá
bave sa do našich katolíckych médií
premieta cez bezobsažné oddychové
materiály. Redaktori sa usilujú pouká
zať na zaujímavé miesto, zaujímavú
osobu, zaujímavé dielo, ale nie sú ak
tuálni, nemá to hĺbku, šťavu... Je to ro
bené od stola a vidno to.

Novinárska práca je však práca v te
réne. Vždy sa mi veľmi páči sviatočné
vysielanie Rádia Lumen, keď sa vyťa
hujú dojímavé a veľmi povzbudivé dra
matické príbehy ľudí. Apel na emócie
je jednou z ciest. Prirodzene, do plnej

TÉMA

jú pocit, že nijaký nie je, iní si nao
pak myslia, že isté skupiny sa pokú
šajú pod kepienkom dialógu presa
dzovať svoje liberálne názory. Ako
by mal vyzerať vnútrocirkevný dia
lóg v médiách?

V tomto zmysle sú liberál a jeho opak
reprezentantmi vyššie opísaného roz
poru: jeden už zložil vlajku ideálu a ne
správne pochopil milosrdenstvo, druhý
si voľká vo svojom gete, svieti pod me
ricou a solí sám seba. Medzi nimi vlád
ne silný antagonizmus. Ale pravda nie
je definitívne na jednej alebo druhej
strane. Tak ako sv. Ján Pavol II. medio
val na Druhom vatikánskom koncile
medzi konzervatívnym a liberálnym
táborom, lebo v niečom mali pravdu
jedni a v niečom druhí, tak sa treba stá
le namáhať a rozlišovať. To bez dialó
gu, aj bez nie malej hádky, jednoducho
nejde...

V cirkevných médiách to však takto
vonkoncom nevyzerá, žiaden areopág
sa nekoná. Na základe svojej vlastnej
skúsenosti vnímam ako jeden z hlav
ných dôvodov intenzívnu obavu z „po
horšenia maličkých“. Šéfredaktori a iní
kompetentní v týchto médiách cítia pre
veľkú zodpovednosť za svojich príjem
cov a za to, aby ich nezmiatli. „Babka
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formačnú potrebu, ale na hony sa vy
hýbajú pálčivým témam. Konfliktu sa
boja ako čert kríža, pričom práve kon
flikt je prítomný aj v podstate nábožen
stva a s trochou mediálnej zručnosti by
sa dal skapitalizovať. „Nemyslite si, že
som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj
som priniesol, ale meč.“

Katolícka cirkev by mala hľadať no
vé nástroje na posilnenie katolíckej
identity u veriacich, no zároveň byť
nielen otvorené, ale priam lákavá aj
pre hľadajúcich. Ostatní traja pápe
ži vyzývali a vyzývajú na novú evan
jelizáciu. Ako by sa mala prejaviť
v médiách?

Po nedávnom referende sa intenzívne
zamýšľam nad potrebou novej evanje
lizácie. Vnímam silnú potrebu osloviť
ľudí, ktorí sú v bežnom živote vzdia
lení od ideálu dobra (ako opaku hrie
chu), a aby žili sami so sebou akotak
konzistentne, ten ideál už ani neuzná
vajú, nevidia, necítia, nechcú mať pred
očami... Nie sú šťastní, ale ani ochotní
vybrať si tŕnistejšiu cestu. V úsilí oslo
viť ich vnímam dva extrémy: „otrieska
vať“ im ten ideál o hlavu, alebo s nimi
v preveľkom „milosrdenstve“ súhlasiť,
že sa naň netreba toľko sústrediť, lebo
to je len pre silných. Čo je medzi tým?
Neprestať dvíhať zástavu ideálu a zá
roveň sa učiť, čo to znamená, „milo
srdenstvo chcem, a nie obetu“.

V médiách to znamená mať takto na
stavených ľudí a v tomto duchu tvoriť.
Ťažko dať jednotnú konkrétnu radu...

Už dávnejšie sa hovorí o vnútrocir
kevnom dialógu. Niektorí však ma
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„Meštiacka morálka“ bola

pre komunistických

revolucionárov prekážkou

uskutočnenia beztriednej

spoločnosti, pretože práve

v manželstve sa podľa nich

prejavoval prvý triedny boj.

S manželom Ivanom a synmi Ferkom (vľavo) a Ondrejkom

Snímka: CTV

Predplaťte
si
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Objednávky:

vox@prikryl.sk 0915 793 811

Myslím, teda viem: násobí šance

Inzerujem
v ňom!

jú pocit, že nijaký nie je, iní si nao
pak myslia, že isté skupiny sa pokú
šajú pod kepienkom dialógu presa
dzovať svoje liberálne názory. Ako
by mal vyzerať vnútrocirkevný dia
lóg v médiách?

V tomto zmysle sú liberál a jeho opak
reprezentantmi vyššie opísaného roz
poru: jeden už zložil vlajku ideálu a ne
správne pochopil milosrdenstvo, druhý
si voľká vo svojom gete, svieti pod me
ricou a solí sám seba. Medzi nimi vlád
ne silný antagonizmus. Ale pravda nie
je definitívne na jednej alebo druhej
strane. Tak ako sv. Ján Pavol II. medio
val na Druhom vatikánskom koncile
medzi konzervatívnym a liberálnym
táborom, lebo v niečom mali pravdu
jedni a v niečom druhí, tak sa treba stá
le namáhať a rozlišovať. To bez dialó
gu, aj bez nie malej hádky, jednoducho
nejde...

V cirkevných médiách to však takto
vonkoncom nevyzerá, žiaden areopág
sa nekoná. Na základe svojej vlastnej
skúsenosti vnímam ako jeden z hlav
ných dôvodov intenzívnu obavu z „po
horšenia maličkých“. Šéfredaktori a iní
kompetentní v týchto médiách cítia pre
veľkú zodpovednosť za svojich príjem
cov a za to, aby ich nezmiatli. „Babka

z Hornej Dolnej“ musí dostať na pod
nose hotový názor, žiadnu polemiku.
Netreba sa tomu čudovať, myslím si, že
v koži tých šéfredaktorov by ochladli
mnohé horúce hlavy. Argumentačne na
úrovni zvládnuť protistranu, nenechať
sa prevalcovať a nespraviť svojmu po
solstvu v konečnom dôsledku medve

diu službu, to chce osobnosť s chariz
mou. Médiá potrebujú také osobnosti
ako soľ. A Slováci potrebujú naučiť sa
vytŕčajúce hlavy nestínať, ale tešiť sa
z ich dobrého diela a byť na ne hrdí.

Za rozhovor ďakuje PAVOL PRIKRYL
(Snímky: Ľubo Bechný, archív T. R.)

»»
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V revue pre duchovný život Smer, ktoré do roku 1948
vydávali otcovia dominikáni, uverejnil v č. 10/1941 fr.
Aquinas Gabura, OP, pod pseudonymom Fr. Anjelov esej
Umenie a svätosť, ktorú s láskavým dovolením otcov
dominikánov teraz uverejňujeme.

Umelecsvätec neznižuje umenie a heslu l'art pour ľart dáva náplň l´art pour Dieu

Mnohým sa zdá dvojica poj
mov umenie a svätosť mno
ho ráz nezlučiteľná, ako by

si tieto pojmy vonkoncom odporovali.
Giovanni Papini v známej eseji Ume

nie a zodpovednosť píše: „Strašné sú ne
bezpečenstvá, ktorým je vystavené už
samo pestovanie umenia, a tým potreb
nejšia je ostražitosť, ktorá by tieto ne
bezpečenstvá oddialila. Umelec nemô
že byť svätcom, lebo svätec premohol
v sebe aj čisté umenie: umenie je pros
triedok, a on sa povznáša priamo k do
konalej láske oproti ľuďom a Bohu."
A poukazuje na veľkého dominikán
skeho umelca blahoslaveného Angeli
ca, ktorý „vraj prv, než sa pustil do ma
ľovania, sa pomodlil a plakal; myslím
si však, že nie preto, aby dušu lepšie pri
pravil na stvorenie pravdivého obrazu
ukrižovaného Boha, ale preto, aby ho
Boh zbavil všetkého pokušenia odovzdať
sa rozkoši umenia. Nežiadal si inšpirá
ciu, ale odpustenie".

ZMYSELNOSŤ A PÝCHA
Papini svoje tvrdenie odôvodňuje nie

povrchným upozornením na dva hrie
chy, totiž zmyselnosť a pýchu, ku kto
rým sú veľkí ľudia väčšmi náchylní ako
ostatní.

O prvej nezriadenej náchylnosti umel
ca vraví: „Kto nemá skoro fyzickej lás
ky k citovým formám stvoreného die
la, prirodzene najpríťažlivejším a naj
dokonalejším, nemôže byť ozajstným
umelcom. Toto zmyslové nadšenie pre
také formy, čo sa dajú nahmatať a po
hladkať, je, bohužiaľ, spojené s inými
nadšeniami a s inými pokušeniami, a aj
najprísnejší Dante musel sa opásať po
vrazom, čo chráni pred telesnými pád
mi."

A o druhom nebezpečnom umelco
vom sklone hovorí: „Umelec, ktorý cí
ti v sebe hlas Boha, je veľmi náchylný
myslieť si, že stojí nad ostatnými ľuďmi.
Keby sa totiž nepokladal za vyvolené
ho tvoriť, objavovať a učiť, nemal by
odvahy uskutočniť svoje dielo a dať ho
blížnym na obdiv. Lenže toto vedomie
dôstojnosti, vyššieho určenia, živí v ňom

Umenie a svätosť
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pýchu tak, že sa môže z neho stať ne
ľudská a zúrivá príšera."

Pravda, názor Papiniho, bystrého kri
tika, nie je povrchný, nepremyslený; by
sme s ním temer aj súhlasili. Jednako
nemôžeme prijať v plnom znení a bez
výhrady vetu „Umelec nemôže byť svät
com", nemôžeme jej dať pečať abso
lútnej platnosti.

KRÁSNO
Aby sme si vec objasnili, najsamprv

si uvedomme pojem krásneho, s kto
rým každé umenie pracuje ako s vlas
tným predmetom a svojsky ho spracú
va. Svätý TomášAkvinský dáva takýto
výmer krásneho: „Krásnym voláme to,
čo, súc videné, sa páči."

Teda pri rozbore krásneho pozoruje
me dve najvýraznejšie zložky, totiž vi
denie a pôžitok, čiže záľubu. Videnie
znamená akési dokonalé poznanie, kto
rým vec intuitívne ponímame. Lebo pre
krásno nestačí hocaké poznanie, ale vy
žaduje sa akési videnie alebo intuícia,
ktorou predmet akosi obsiahneme. To
to videnie neznačí len zmyslové pozna
nie, ale aj, a najmä, nazeranie mysle,
jej hlboký pohľad.

Z tohto poznania má vzniknúť zaľú
benie, čiže pôžitok. Pravda, pri každom
dokonalom poznaní vzniká nejaký pô
žitok, to znamená istota alebo spočinu
tie v pravdivom, ktoré poznávame ako
pravdivé. Ale to pre krásno nestačí. Vy
žaduje sa zvláštne cítenie slasti a laho
dy, ktoré skŕsa z mocného vhĺbenia sa
do vecí. Teda pojem krásneho musí za
hrňovať aj hlboké nazeranie do veci, aj
zaľúbenie.

Krásno by sme teda mohli vyjadriť
ako slastné poznanie, poznanie s pô
žitkom. Spracúvajú ho takzvané krásne
umenia, a to tak, že sa ho usilujú zmys
lovo vyjadriť.

V umení má prvé miesto rozum, lebo
chápe náležitú úmeru veci a náležitý sú
lad častí a vníma ligot tvaru alebo vzoru.
K rozumu sa družia aj zmyslové schop
nosti, ktoré poznávajú to, čo vec robí
krásnou vo fyzickom, hmotnom poriad
ku, najmä sluch a zrak, alebo tvoria ži
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V revue pre duchovný život Smer, ktoré do roku 1948
vydávali otcovia dominikáni, uverejnil v č. 10/1941 fr.
Aquinas Gabura, OP, pod pseudonymom Fr. Anjelov esej
Umenie a svätosť, ktorú s láskavým dovolením otcov
dominikánov teraz uverejňujeme.

Umelecsvätec neznižuje umenie a heslu l'art pour ľart dáva náplň l´art pour Dieu

vé obrazy na zmyslové vyjadrenie krás
neho (obrazotvornosť). A tak krásne
umenie má najsamprv poňať ideálne
krásno, potom ho zmyslovo vyjadriť,
a napokon vyjadriť ho čo najvýraznej
šími a najsúcejšími znakmi, obrazmi,
aby krásno zmyslovo vyniklo.

NEZRIADENÉ PRILIPNUTIE
Po letmom rozbore pojmu krásneho

priezračnejšieho vidíme, ako výsledni
ca tohto rozboru sa spája s tvrdením Pa
piniho o dvojakom nezriadenom sklone
umelcov, totižto ku zmyselnosti a k pý
che. Umelec, povedomý svojej intuitív
nej nadpriemernosti a bohatej hrivny
nevšedného poznania, niekedy si v se
beckosti postaví oltár a do kadidelnice
ctibažnosti sype tymián samoľúbosti
a ľudských chvál. Teda hlbšie videnie
krásneho splodí v ňom pýchu.

Za týmto zočením, ako sme povedali,
nasleduje záľuba, pôžitok, a to psycho
logicky nevyhnutne. Sebecký umelec
mu dá celú bažnú silu alebo aspoň via
cej, ako dovoľuje náležitá mravná mie
ra, a telesnou láskou nezriadene prilip
ne k citovým formám utvoreného alebo
tvoriaceho sa diela. Z toho vyplývajú
rozličné hriechy zmyselnosti, ktoré ne
musia byť vždy najhrubšieho zrna; mô
žu sa skrývať pod kepienkom jemnej
ších tvarov.

Tu prichádza na um otázka, či môže
me do súladnej jednoty združiť pojem
umelca a svätca, či opodstatnene mô
žeme vravieť o umelcovisvätcovi?

Áno, celkom bezpečne. Veď umenie
nie je skutočnosť mravne záporná ale

»»

Jehan de Luc: Sv. Lukáš, iluminácia, 1524

Mnohým sa zdá dvojica poj
mov umenie a svätosť mno
ho ráz nezlučiteľná, ako by

si tieto pojmy vonkoncom odporovali.
Giovanni Papini v známej eseji Ume

nie a zodpovednosť píše: „Strašné sú ne
bezpečenstvá, ktorým je vystavené už
samo pestovanie umenia, a tým potreb
nejšia je ostražitosť, ktorá by tieto ne
bezpečenstvá oddialila. Umelec nemô
že byť svätcom, lebo svätec premohol
v sebe aj čisté umenie: umenie je pros
triedok, a on sa povznáša priamo k do
konalej láske oproti ľuďom a Bohu."
A poukazuje na veľkého dominikán
skeho umelca blahoslaveného Angeli
ca, ktorý „vraj prv, než sa pustil do ma
ľovania, sa pomodlil a plakal; myslím
si však, že nie preto, aby dušu lepšie pri
pravil na stvorenie pravdivého obrazu
ukrižovaného Boha, ale preto, aby ho
Boh zbavil všetkého pokušenia odovzdať
sa rozkoši umenia. Nežiadal si inšpirá
ciu, ale odpustenie".

ZMYSELNOSŤ A PÝCHA
Papini svoje tvrdenie odôvodňuje nie

povrchným upozornením na dva hrie
chy, totiž zmyselnosť a pýchu, ku kto
rým sú veľkí ľudia väčšmi náchylní ako
ostatní.

O prvej nezriadenej náchylnosti umel
ca vraví: „Kto nemá skoro fyzickej lás
ky k citovým formám stvoreného die
la, prirodzene najpríťažlivejším a naj
dokonalejším, nemôže byť ozajstným
umelcom. Toto zmyslové nadšenie pre
také formy, čo sa dajú nahmatať a po
hladkať, je, bohužiaľ, spojené s inými
nadšeniami a s inými pokušeniami, a aj
najprísnejší Dante musel sa opásať po
vrazom, čo chráni pred telesnými pád
mi."

A o druhom nebezpečnom umelco
vom sklone hovorí: „Umelec, ktorý cí
ti v sebe hlas Boha, je veľmi náchylný
myslieť si, že stojí nad ostatnými ľuďmi.
Keby sa totiž nepokladal za vyvolené
ho tvoriť, objavovať a učiť, nemal by
odvahy uskutočniť svoje dielo a dať ho
blížnym na obdiv. Lenže toto vedomie
dôstojnosti, vyššieho určenia, živí v ňom

Umenie a svätosť
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OBETY
Keď vec takto poníma

me, môžeme povedať, že
Papiniho výrok „umelec
nemôže byť svätcom", ne
zapierame, ale objasňu
jeme: „Umelecsvätec ne
môže byť len umelcom",
musí byť nadumelcom,
ktorý pretrhol územčisté
hate poznania a lásky, a
celým umeleckým bystrým
pohľadom, ktorý nadpri
rodzená viera nadnáša,
a slastným umeleckým
pôžitkom vteká do večné
ho Oceánu slastného po
znania a milovania.

O umelcochsvätcoch
môžeme pokojne použiť
slová z Knihy Sirachovej:
„Mužovia bohatí silou,
o krásu starostliví" (Sir 44,
6), či verš žalmu: „U teba
je zdroj života, a v tvojom
svetle uvidíme svetlo" (Ž
36, 10), po tvojich jaga
vých stopách, Krása, do
stávame sa bez úrazu k tebe.

Istotne takýto vysoký mravný stupeň
si pýta veľké obety, veľké sebaovláda
nie. Napokon, obety prinášané z lásky
k Bohu sú každodenným chlebom idú
cich po ceste svätosti. Je to veľmi váž
na vec, tým väčšmi ťažiaca umelcove
ramená, čím bystrejší je jeho duch, no
najmä čím mocnejším krokom chce stú
pať s Božou milosťou v nadprirodzene
duchovnom živote. A ak ide o vysoké
stupne mystického nazerania, kontem
plácie, umelecsvätec musí byť ešte
bedlivejší, aby jeho umelecká geniál
nosť nevplývala nepriaznivo na nadpri
rodzený organizmus, aby nijako nena
rúšala v ňom jemnú sieť Božieho ži
vota.

ĽART POUR DIEU
Nech nás nemätie, keď u mystického

učiteľa svätého Jána od Kríža čítame, že
„duchovný človek musí odmietať všet
ky vnemy s časnými slasťami". Nezabú
dajme, že sa to týka rozumových vne
mov, získaných z toho, čo sa nadpriro
dzene predstaví vnútorným telesným
zmyslom. Umelecká intuícia a ume
lecké rozochvenie by len vtedy škodi
li umelcovi, usilujúcemu sa o svätosť,
keby Bohom omilostený, prežíval chví
le číro nadprirodzenej kontemplácie,
to jest, keby v ľudsky nevypovedateľ
nej prostote akosi nazeral na nadpri
rodzené taje. Lebo tým by dával pred
nosť menšiemu pred väčším. Ináč, ak
je odpútaný od neusmerneného rozu

bo toľko mravne chúlostivá, žeby ne
dovoľovala v jednej osobe ladne spo
jiť umeleckosť so svätosťou. Len je ne
vyhnutné, aby sa umelec náležíte vnú
torne vychoval, aby krivoľakým koľaj
niciam narušenej prirodzenosti s Bo
žou milosťou dal pravý, priamy smer,
mravnú tvár obrátil k večnej Kráse, na
ňu upieral duchovný zrak a odpútal sa
od nezriadeného prilipnutia k umelec
kému pôžitku.

VZLETY
Aj my neústupne tvrdíme, že ume

lecsvätec sa musí povzniesť i nad čis
té umenie. Aj keď je básnická intuícia
a akékoľvek umelecké nadšenie čosi
hlboké, aj keď umelecsvätec v ume
leckej extáze a v jej ozvenách zočí ne
zvyčajné krásy, čo sa utajujú pod pra
chom všednosti, jednako si je povedo
mý, že viacmenej čarovné krásy, nad
ktorými jeho duch krúži, sú len ako by
úlomky z nestvorenej, neohraničenej
Krásy, ktorá vyžarovaním dáva tajom
ný jagot veciam a pritom nič nestráca.
Umelecsvätec nielen vie, že stvorené
podstaty sú akési napodobneniny ne
stvorenej Podstaty, keďže bezprostred
ne závisia od Božieho Rozumu, a teda
že aj stvorené krásy sú akési napodobe
niny nestvorenej Krásy, ale aj to prak
ticky, životne prežíva. Umelecsvätec,
nijako nesputnaný nezriadeným vyhľa
dávaním seba, hľadí na stvorené krásy
ako na žiarenie neohraničenej Krásy,
stavia sa do jej lúčov a v nich ako po
koľajach k nej smeruje.

Každý umelec nejde až tak ďaleko,
zastavuje sa na ceste krásneho, nevidí
až po najobjektívnejší a absolútny zá
klad všetkej krásy, slovom nedovidí.
Ale u umelcasvätca hlboké videnie
krásy a pod jeho dozorom disciplínou
vanú umelecké vzlety a pôžitky majú
transcendentálne, nadzmyselné zacie
lenie, smerujú ako gotické oblúky do
závratnej výše, kde tróni Krása, sú bož
sky okrídlené.

Pravda, to nemusí byť navonok ba
dateľné v každom umeleckom výplode
umelcasvätca, napríklad keď spracúva
predmet z číro prirodzeného poriadku.
Ale aj pri takejto tvorbe sa povznáša do
nadprirodzených oblastí, do lona večnej
Krásy. Je nadumelcom, keďže vzniesol
sa aj nad čisté umenie, vyletel nad ob
laky, ktoré, aj keď sú vysoko, predsa sú
len oblaky; odpútal sa od nedovidenia,
i od prejavov zmyselnosti, čo aj jem
ných a zduchovnelých, ku ktorým ume
lec je náchylný nielen pri videní ne
hmotnej krásy, ale aj, a najmä, pri jej
prelievaní a zužovaní do zmyslových
a citových tvarov.

Paul Cezanne: Sen básnika, alebo bozk Múzy

mového a citového prilipnutia, ktoré
je pokrmom pýchy a zmyselnosti,
umelecká činnosť mu veru nijako ne
prekáža v rozvoji nadprirodzeného ži
vota, ale ho podporuje ako každá mrav
ne dobrá činnosť, ba ešte viacej, keď
že má duchovnejší svojráz.

Umelecsvätec nijako neznižuje ume
nie, keď ho používa ako prostriedok.
Ono mu nie je modlou, a heslu l'art pour
ľart dáva náplň l´art pour Dieu. Jeho
umenie cieli k Bohu. Tento zvrchova
ný cieľ dáva utešený pôvab jeho ume
leckej činnosti, robí ju nadzemsky krás
nou. A umelecsvätec, nadprirodzene
zamierený pod vplyvom Ducha Sväté
ho, aj na závratných inšpiračných líni
ách hádže sa do mora nestvorenej Krá
sy a s celou umeleckou hrivnou cíti sa
v objatí Boha. Umeleckosť a svätosť nie
sú v ňom nezlučiteľné prvky. Jeho ume
lecký život môžeme prirovnať k ladné
mu spevu, ktorý znie dvoma utešenými
tónmi. Umelecký tón, svätosťou nijako
nestlmený, znie čarovne, keďže prevlá
dajúci, ale nezahlušujúci tón svätosti ho
zafarbuje nebeskou krásou. Takýto ume
lec naozaj patrí medzi blahoslavených
čistého srdca, ktorí už na zemi viacej vi
dia Boha ako ostatní, lebo aj v umení sa
usiluje o nadprirodzené zacielenie, bez
ktorého aj najveľkolepejšia umelecká
činnosť najväčšieho veľducha je napo
kon len márnosť nad márnosti.

Fr. ANJELOV, OP
(Aktualizácia a medzititulky: redakcia)
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Občianske meno Fr. Anjelova je
Juraj Gabura. Do dominikán
skej rehole vstúpil v roku 1933

a pri obliečke 28. 8. 1933 dostal meno
Aquinas Mária. Tento rok sa páter Aqui
nas v relatívne dobrom zdraví dožil ne
uveriteľných 100 rokov!

Páter Aquinas sa narodil 17. 1. 1915
takmer na brehu rieky Orava vo Veľ
kom Bysterci, ktorý je dnes už súčasť
Dolného Kubína. Páter si spomína, že
ako dieťa sa pri prechádzkach po meste
stretával aj s básnikom Pavlom Orszá
ghomHviezdoslavom, od ktorého do
stával cukríky.

Keď mal Jurko 5 rokov, zomrela mu
matka na španielsku chrípku. Keďže
mal ešte staršiu sestru Angelu a brata
Jozefa, otec požiadal o ruku mladšiu
sestru prvej manželky, ktorá mu poro
dila ďalšie tri deti. Bola to veľmi jem
ná, inteligentná a praktická ženu. Pre
dovšetkým od nej získali deti kultúrne
i náboženské základy.

HUSÁKOV SPOLUŽIAK
Stredoškolské štúdiá Juraj absolvo

val najskôr v Nitre, neskôr v Bratislave,
kam sa celá rodina presťahovala v roku
1929. Chodil na gymnázium na Gröss
lingovej ulici, jeho spolužiakmi boli aj
Gustáv Husák, operná speváčka Mária
KišoňonováHubová či skladateľ Dezi
der Kardoš. Na spolužiaka Husáka si
páter Aquinas spomína: „Už vtedy bol
dosť výbojný.“

Po maturite roku 1933 vstúpil do re
hole dominikánov v Olomouci, keďže
jediný dominikánsky kláštor na Sloven
sku v Košiciach patril pod maďarskú
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Paul Cezanne: Sen básnika, alebo bozk Múzy

mového a citového prilipnutia, ktoré
je pokrmom pýchy a zmyselnosti,
umelecká činnosť mu veru nijako ne
prekáža v rozvoji nadprirodzeného ži
vota, ale ho podporuje ako každá mrav
ne dobrá činnosť, ba ešte viacej, keď
že má duchovnejší svojráz.

Umelecsvätec nijako neznižuje ume
nie, keď ho používa ako prostriedok.
Ono mu nie je modlou, a heslu l'art pour
ľart dáva náplň l´art pour Dieu. Jeho
umenie cieli k Bohu. Tento zvrchova
ný cieľ dáva utešený pôvab jeho ume
leckej činnosti, robí ju nadzemsky krás
nou. A umelecsvätec, nadprirodzene
zamierený pod vplyvom Ducha Sväté
ho, aj na závratných inšpiračných líni
ách hádže sa do mora nestvorenej Krá
sy a s celou umeleckou hrivnou cíti sa
v objatí Boha. Umeleckosť a svätosť nie
sú v ňom nezlučiteľné prvky. Jeho ume
lecký život môžeme prirovnať k ladné
mu spevu, ktorý znie dvoma utešenými
tónmi. Umelecký tón, svätosťou nijako
nestlmený, znie čarovne, keďže prevlá
dajúci, ale nezahlušujúci tón svätosti ho
zafarbuje nebeskou krásou. Takýto ume
lec naozaj patrí medzi blahoslavených
čistého srdca, ktorí už na zemi viacej vi
dia Boha ako ostatní, lebo aj v umení sa
usiluje o nadprirodzené zacielenie, bez
ktorého aj najveľkolepejšia umelecká
činnosť najväčšieho veľducha je napo
kon len márnosť nad márnosti.

Fr. ANJELOV, OP
(Aktualizácia a medzititulky: redakcia)

provinciu. V roku 1939 prijal na sviat
ok sv. Cyrila a Metoda z rúk arcibisku
pa Leopolda Prečana kňazské svätenie.
V tom istom roku vznikol v Trenčíne
prvý slovenský dominikánsky kláštor,
takže v auguste 1940, po svojom ná
vrate na Slovensko, zamieril páter Aqui
nas práve do Trenčína, kde prevzal sprá
vu Kostola sv. Anny. Venoval sa predo
všetkým ľudovým misiám, organizova
niu pútí na Skalku, prednáškam, nábo
ženským kurzom, duchovným cvičeniam
ako aj vedeniu mladých v rámci Združe
nia katolíckej mládeže.

REDAKTOR
Páter Aquinas sa podieľal na založení

dominikánskej knižnej edície Veritas,
v ktorej vychádzali knihy z oblasti du
chovného života. Patril aj k spoluzakla
dateľom časopis Smer: „Keď sme prišli
do Trenčína, prerokúvali sme otázku slo
venských náboženských časopisov. Ve
deli sme, že existujú kvalitné ľudové ča
sopisy ako Kráľovná svätého ruženca
či Svätá rodina, no chceli sme čosi pre
našu inteligenciu. Rozhodli sme sa vy
dávať od januára 1941 časopis pre du
chovný život Smer, ktorý však roku 1948
zakázali.”

P. Aquinas bol od roku 1942 spolure
daktorom Smeru, od roku 1946 jeho šéf
redaktorom. Časopis rozoberal náuku
o duchovnom živote, uverejňoval rôzne
teologické či mariologické štúdie, pri
spievali doň aj vtedajšie duchovné ka
pacity ako páter Gašpar Frietof zo Švaj
čiarska či francúzsky teológ Reginald
GarrigouLagrange. Vysokoškoláci aj
seminaristi si časopis veľmi obľúbili.
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NA ÚTEKU
V Trenčíne pôsobil do novembra 1949,

keď ho provinciál poslal do Košíc. Z 13.
na 14. 4. 1950, keď prišlo k likvidácii
mužských kláštorov, sa zdržoval mimo
kláštora, vďaka tomu ho neinternovali.
Ukrýval sa v Martinčeku pri Ružom
berku, neskôr v Medzibrodí a v Dlhej
na Orave, kde vyspovedal troch členov
tajnej organizácie Biela légia a dal im
sväté prijímanie. „Vraveli, že sú v nebez
pečenstve života, a tak si chceli dať do
poriadku svedomie,“ opisuje udalosť,
ktorá bola preň osudová. Po zadržaní
tejto skupiny totiž pátra začala inten
zívne hľadať Štátna bezpečnosť. Du
chovnú pomoc trom členom Bielej lé
gie si komunisti vysvetľovali ako „ve
lezradu“.

Páter sa dva roky skrýval, najdlhšie
v Dlhej nad Oravou: „Predstavte si ten
pocit opustenosti. Zrazu som si uvedo
mil, že stále budem uvádzať do nebez
pečenstva každého, u koho sa skryjem.“
Aby neohrozoval rodiny, u ktorých sa
predtým skrýval, 26. septembra 1952 sa
dobrovoľne prihlásil na stanici bezpeč
nosti v Oravskom Podzámku. Ako pred
nedávnom povedal jeho spolubrat Do
minik Roman Letz, OP, „tým sa začali
jeho životné väzenské exercície“.

VÄZEŇ
Pátra Aquinasa podrobili tvrdému vy

počúvaniu. Na zinscenovanom procese
v Dolnom Kubíne ho 22. 11. 1952 odsú
dili na doživotný žalár a odtransporto
vali do väznice v Ilave, v auguste 1953
do Leopoldova a v roku 1957 do Val
díc, kde strávil väčšinu svojho trestu.

»»
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skej rehole vstúpil v roku 1933
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ako dieťa sa pri prechádzkach po meste
stretával aj s básnikom Pavlom Orszá
ghomHviezdoslavom, od ktorého do
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matka na španielsku chrípku. Keďže
mal ešte staršiu sestru Angelu a brata
Jozefa, otec požiadal o ruku mladšiu
sestru prvej manželky, ktorá mu poro
dila ďalšie tri deti. Bola to veľmi jem
ná, inteligentná a praktická ženu. Pre
dovšetkým od nej získali deti kultúrne
i náboženské základy.

HUSÁKOV SPOLUŽIAK
Stredoškolské štúdiá Juraj absolvo

val najskôr v Nitre, neskôr v Bratislave,
kam sa celá rodina presťahovala v roku
1929. Chodil na gymnázium na Gröss
lingovej ulici, jeho spolužiakmi boli aj
Gustáv Husák, operná speváčka Mária
KišoňonováHubová či skladateľ Dezi
der Kardoš. Na spolužiaka Husáka si
páter Aquinas spomína: „Už vtedy bol
dosť výbojný.“

Po maturite roku 1933 vstúpil do re
hole dominikánov v Olomouci, keďže
jediný dominikánsky kláštor na Sloven
sku v Košiciach patril pod maďarskú

Apoštol
Bratislavy

V roku 1941 začali v Trenčíne vydávať
otcovia dominikáni revue pre duchovný

život Smer. V časopise sa objavovali
zaujímavé články podpísané

Fr. Anjelov. Kto sa skrýva
za týmto pseudonymom?

Storočný jubilant P. Aquinas Gabura, OP, bol známy aj pod pseudonymom Fr. Anjelov
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apoštol Bratislavy,“ hovorí P. Domi
nik Roman Letz.

Páter Aquinas často odchádzal aj do
mnohých slovenských miest, aby sa tu
pastoračne venoval ľuďom: „Bolo to
nebezpečné, ale hovorieval som si, že
je mojou povinnosťou uplatňovať kňaz
skú službu v tých ťažkých pomeroch.“
A tak sa mu diár postupne zapĺňal rôz
nymi stretnutiami. Zaslúžil sa o ožive
nie Združenia laikov sv. Dominika nie
len v Bratislave, ale aj v ďalších slo
venských mestách. Cez českého pro
vinciála získal páter Aquinas z Ríma
plné moci provinčného vikára pre Slo
vensko. Mal právomoc tajne prijímať
novicov do dominikánskej rehole. Stre
diská rehole sa postupne vytvorili v Pre
šove, v Košiciach, Žiline, vo Zvolene
a v Bratislave. Prvá tajná vysviacka sa
uskutočnila v roku 1983, ďalšie nasle
dovali v rokoch 1984 a 1986. Konali sa
v bratislavskom byte tajne vysvätené
ho biskupa Jána Ch. Korca. Aj vďaka
pátrovi Aquinasovi pribudlo medzi do
minikánmi ku koncu komunistického
režimu viac rehoľníkov, ako bolo na
začiatku prenasledovania.

V Leopoldove sa stretol s odsúdený
mi biskupmi Vojtaššákom, Gojdičom
a Buzalkom. Zažil tu aj jedno neočaká
vané stretnutie: „Išli sme v sprievode
k lekárovi, keď som ho zrazu zbadal.
Išiel oproti. ,Servus, Juro,´ povedal. Len
som odvetil: ,Servus, Gusto.´“ Pozdrav
patril niekdajšiemu spolužiakovi, ne
skôr prezidentovi G. Husákovi. Viac sa
už nikdy nevideli.

Vieru šíril aj po odsúdení. Spoluväz
ňa z Brna dokázal za múrmi väznice vo
Valdiciach pripraviť na krst. Pokrstil ho
pod žľabom, kde sa všetci umývali.

V máji 1955 zmenili pátrovi Aquina
sovi trest na 25 rokov väzenia. „Aj keď
sa už povrávalo, že bude amnestia, tak
mi ostatní dávali mydlo a iné drobnos
ti, čo sme potrebovali na každodenný
život. Mysleli sme si, že naďalej ostane
me v cele,“ hovorí o veľmi relatívnom
„odmäku“. Amnestie sa dočkal 30. 5.
1960, keď Krajský súd v Bratislave ro
zhodol, že prezidentom udelená amnes
tia sa bude týkať aj „odsúdeného jura
ja Gaburu“. Úplne rehabilitovaný bol
však až v novembri 1990.

TAJNÝ APOŠTOLÁT
Po prepustení z väzby sa nesmel vrá

tiť do pastorácie. Ako rehoľný kňaz na
ďalej zostal pre režim non grata. Naj
skôr pracoval ako murársky pomocník,
neskôr v bratislavskom Stavokombináte
ako skladník inštalačného materiálu.
Cez deň pracoval v sklade, no medzi
regálmi sa modlieval breviár. Keď však
„padla“, začal vykonávať apoštolát. Do
noci sa stretával s ľuďmi, zameriaval
sa najmä na tajný apoštolát v rodinách.
Po stovkách bratislavských bytov viedol
duchovné cvičenia, pripravoval ľudí na
krsty, deti i dospelých pripravoval na pr
vé sväté prijímanie alebo birmovku, taj
ne krstil či slúžil v obývačkách sväté
omše. Najazdil nespočítateľné kilomet
re mestskou dopravou na najrozmani
tejšie adresy Bratislavy. „Bol to tajný

MUŽ MODLITBY
Po zmene režimu v roku 1989 sa stal

vikárom provinciála pre vikariát na Slo
vensku. V tejto funkcii pôsobil do roku
1993, pritom zastával funkciu promó
tora pre Dominikánsku rodinu na Slo
vensku, kronikára vikariátu a asistenta
Združenia laikov sv. Dominika v Bra
tislave, v Hlohovci, Dunajskej Lužnej
a vo Veľkom Bieli. V roku 2005 odišiel
do kláštora vo Zvolene.

Napriek pokročilému veku sa páter
Aquinasi poctivo zúčastňuje kláštorné
ho programu. „Nežiada nijaké výnim
ky, na nič sa nesťažuje, nikomu nič ne
vyčíta, veľa sa modlí. Napriek bolesti
v kolenách z jeho tváre vyžaruje pokoj
a radosť. Stále žije s plným nasadením
svojich síl v spolupráci s Božou milos
ťou. Obklopeného komunitou mladých
bratov ho jeho osobná životná skúse
nosť vedie k optimizmu a dôvere v Bo
žiu prozreteľnosť, k svedectvu, že úplná
odovzdanosť do Božej vôle je tou naj
lepšou cestou,“ hovorí dominikánsky
páter Dominik Letz.

Spracovala A. T.
(Snímky: archív OP)

KULTÚRA

Pred 110timi rokmi zomrel spisovateľ Jules Verne, otec vedeckofantastickej literatúry

Neraz vizionárske diela brada
tého Francúza ho popri Her
bertovi G Wellsovi a Hugovi

Gernsbackovi radia k zakladateľom ve
deckofantastickej literatúry a právom
mu vyniesli titul Otec scifi. Po Sha
kespearovi a Agathe Christie je Jules
Verne najčastejšie prekladaný autor na
svete, dokonca v šiestej dekáde minulé
ho storočia mu v prekladoch diel pat
ril celosvetový primát.

OČARENÝ ROBINSONOM
Jules Gabriel Verne sa narodil 8. feb

ruára 1828 v Nantes, v ulici Olivierde
Clisson na umelo vytvorenom ostrov
čeku Île Feydeau. Bol prvý z piatich de
tí parížskeho právnika Pierra Vernea
a Sophie Allote de la Fuÿe, ktorá po
chádzala z nantskej námorníckej rodi
ny. Verneovci boli v Nantes známi ako
silno katolícka rodina.

Detstvo Julesa Verna je spojené s os
trovom Feydau uprostred Loiry, kde vy
rástol, mal kamarátov a kde prežíval
dobrodružné snové cesty. Strýko Châ
teaubourg, ktorý bol maliar, tieto chlap
čenské sny podporoval. Jules ho navšte
voval s mladším bratom Paulom, ktorý
sa narodil v tom istom roku ako budúci
spisovateľ. Strýko mal albumy s vlas
tnými kresbami z krajín, ktoré spoznal
a tieto malého Julesa veľmi zaujímali.

V roku 1834, vo veku šiestich rokov,
poslali malého Julesa do internátnej
školy priamo v Nantes, ktorú viedla pa
ni Sambinová. Bola to vdova po ná
mornom kapitánovi, ktorý zmizol pred
tridsiatimi rokmi. Svojim žiakom čas
to hovorila, že jej manžel je s najväč
šou pravdepodobnosťou stroskotanec
a že ona má stále nádej, že sa vráti ako
kedysi Robinson Crusoe. Téma Robin
sona Verneho v podstate neopustili po
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celý jeho život a objavuje sa aj v niek
torých jeho románoch.

O rok neskôr začal chodiť Jules spo
lu s bratom Paulom do školy Saint
Stanislas, ktorá bola vedená v prísnom
katolíckom duchu. Jules bol veľmi na
daný žiak a rýchlo sa stal primus roč
níka. Vyznamenal sa v mémoire (reci
tácia z pamäte), v zemepise, gréčtine,
latinčine či v speve.
Ďalšie roky strávil ako laický študent

v malom seminári SaintDonatien, kto
ré neskôr opísal v nedokončenom ro
máne Un prêtre en 1839 (Kňaz v ro
ku 1839).

VERŠE PLNÉ VIERY
Podľa všeobecne rozšírenej legendy

sa mal 11ročný Jules nechať najať ako
plavčík na loď Coralie, ktorá mala vy
plávať do Indie. Údajne chcel len spl
niť sľub a doviesť sesternici Caroline
korálový náhrdelník. Julesov otec mal
doraziť práve v čas, aby synovi zabrá
nil vyplávať. Vtedy mal vraj Jules sľú
biť otcovi, že bude cestovať „len v svo
jich predstavách“.

Aj keď sa tento príbeh až úplne tak
to nestal, sčasti sa zakladá na pravde.
Jules neskôr v svojich spomienkach to
tiž napísal, že vstúpil na palubu Cora
lie, no nie z cieľom odplávať, ale s túž
bou dôkladne si ju preskúmať a všet
kého „sa dotknúť“.

Po absolvovaní Lycée Royal v Nan
tes odchádza Jules Verne v roku 1847
do Paríža, kde na žiadosť otca začína
študovať právo. Zamiluje sa do Rosy
Herminie Arnaud Grossetièrovej a za
čína skladať básne, v ktorých ju ospe
vuje. Rodičom Herminie sa však ne
pozdáva študent s neistou budúcnos
ťou, takže vzťah sa rozpadá.

Jules si svoje sklamanie začal doslo
va vybíjať písaním. Do Paríža si so se
bou priniesol nedokončený už spomí
naný román Kňaz v roku 1839, divadel
né hry vrátane dvoch tragédií a svoje
básne. Najmä v básňach sa odráža Ver

19KULTÚRA

Nie je to tak dávno, čo mayovky a verneovky patrili v našich
končinách k základnému čítaniu detí a mládeže. No diela
JULESA VERNEHO sa stali celosvetovým fenoménom.

Pred 110timi rokmi zomrel spisovateľ Jules Verne, otec vedeckofantastickej literatúry

neho hlboká katolícka viera. Keď jeho
sestra išla na prvé sv. prijímanie, brat
Jules na jej počet napísal verše:

Ako si podobná strážnemu anjelovi,
ktorý náručím ťa chráni i tvoje kroky,
žiariac nevinnosťou leť s ním do nebies,
aby tvoje srdce nepoškvrnil hriech.

V inej básni sa Verne vyznáva z lás
ky k Bohu:

Milujem ťa, Bože. Keď žehnáš nám stále
v srdciach kvitne rosa nasýtenia.
Poznám jej meno – nádej.

Verneho najdlhšia báseň je rozjíma
nie o Ježišovej smrti Poludňová pobož
nosť Zeleného štvrtku: Okrem iných sú
v nej aj tieto krásne verše:

Tabernákulum, kde prebýva milostí,
je prázdne a bezútešne prázdne je aj

srdce kresťana.
Kristus je mŕtvy,
mŕtvy a smrti – obeta!
Sníma tak hriechy sveta...

Spoločne so svojím otcom prebásnil
mariánsky hymnus Ave, Maris Stella.
Verneho básne vyšli až v roku 1989 pod
názvom Poésies inédites (Nepubliko
vané básne).

DRAMATIK
Julesa čoskoro jeho strýko Chateau

bourg uvedie do literárnych salónov. Tu
sa dostane do kontaktu aj s Alexandrom
Dumasom a jeho synom. Predstaví im
rukopis komédie Les Pailles rompues
(Rozbitá slama), ktorú uvedú v divadle
v roku 1850. V tom čase získa mladý
Verne miesto sekretára v divadle Théât
re Lyrique. Plat síce nedostáva, ako od
mena za jeho prácu je, že divadlo uvá
dza jeho hry . Až do roku 1855 je Jules
veľmi plodným dramatikom. Jeho hry
však zostanú z veľkej časti nevydané
až do roku 2005.

»»
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tého Francúza ho popri Her
bertovi G Wellsovi a Hugovi

Gernsbackovi radia k zakladateľom ve
deckofantastickej literatúry a právom
mu vyniesli titul Otec scifi. Po Sha
kespearovi a Agathe Christie je Jules
Verne najčastejšie prekladaný autor na
svete, dokonca v šiestej dekáde minulé
ho storočia mu v prekladoch diel pat
ril celosvetový primát.

OČARENÝ ROBINSONOM
Jules Gabriel Verne sa narodil 8. feb

ruára 1828 v Nantes, v ulici Olivierde
Clisson na umelo vytvorenom ostrov
čeku Île Feydeau. Bol prvý z piatich de
tí parížskeho právnika Pierra Vernea
a Sophie Allote de la Fuÿe, ktorá po
chádzala z nantskej námorníckej rodi
ny. Verneovci boli v Nantes známi ako
silno katolícka rodina.

Detstvo Julesa Verna je spojené s os
trovom Feydau uprostred Loiry, kde vy
rástol, mal kamarátov a kde prežíval
dobrodružné snové cesty. Strýko Châ
teaubourg, ktorý bol maliar, tieto chlap
čenské sny podporoval. Jules ho navšte
voval s mladším bratom Paulom, ktorý
sa narodil v tom istom roku ako budúci
spisovateľ. Strýko mal albumy s vlas
tnými kresbami z krajín, ktoré spoznal
a tieto malého Julesa veľmi zaujímali.

V roku 1834, vo veku šiestich rokov,
poslali malého Julesa do internátnej
školy priamo v Nantes, ktorú viedla pa
ni Sambinová. Bola to vdova po ná
mornom kapitánovi, ktorý zmizol pred
tridsiatimi rokmi. Svojim žiakom čas
to hovorila, že jej manžel je s najväč
šou pravdepodobnosťou stroskotanec
a že ona má stále nádej, že sa vráti ako
kedysi Robinson Crusoe. Téma Robin
sona Verneho v podstate neopustili po

Verný Bohu
predbehol čas
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kozmické lety, tank, vrtuľník, vysoko
rýchlostný vlak, automobil na plyno
vý pohon, kalkulačka... Už za života
sa stal slávny.

Jules Verne zomrel 24. marca 1905
v Amiense. Jeho syn Michel sa po otco
vej smrti postaral o vydanie posledné
ho Vernovho originálneho románu Za
topená Sahara a knihou Maják na kon
ci sveta začal s dlhoročným vydáva
ním ďalších zväzkov Podivuhodných
ciest. V týchto dielach však Michel vy
konával značné zmeny, takže originál
ne verzie boli vydané až koncom 20.
storočia.

CENZÚRA
Problém originality Verneho diel spô

sobil aj to, že v komunistickej časti Eu
rópy sa čitatelia nič nedozvedeli o Ver
neho katolicizme. Cenzúra všetko, čo
sa týkalo náboženstva, nemilosrdne vy
škrtávala. A naškrtala sa pomerne dosť.
Verne totiž okrem svojich pacifistic
kých postojov v svojich románoch čas
to zahŕňal aj svoje katolícke predstavy
o Bohu či Božej Prozreteľnosti. Cen
zori vypúšťali texty a odkazy s nábo
ženským rozmerom, ktoré katolík Ver
ne v svojich románoch bežne použí
val, ako aj latinské citáty zo Svätého
písma.

No komunistickí cenzori neboli prví,
ktorí sa dostali do sporu s Verneho ka
tolíckym pohľadom na svet . Už jeho
liberálny nakladateľ PierreJules Hetzel
naliehal, aby Verne svoje diela zaodie
val do neutrálneho a bezkonfesionál
neho hávu. Hetzel mu dokonca odmie
tol vydať román Paríž v 20. storočí,
ktorý by podľa neho svojím pohľadom
na pretechnizovanú budúcnosť pobú
ril verejnosť. V tom čase sa totiž začí
nal veľký odklon od praktizovania vie
ry a spoločnosť začala klásť dôraz na
vedu a techniku, no bez Boha.

Verneho básnický talent si všimol aj
mladý skladateľ Aristide Hignard, kto
rému Jules napísal niekoľko textov pre
jeho šansóny.

Roku 1851 sa Verne zoznamil s „Pit
re“ Chevalierom, šéfredaktorom revue
Musée des familles. Tu Verne publiku
je svoje prvé poviedky. V tom istom
roku úspešne ukončí štúdium práva.

Na jednej svadbe sa Verne zoznámi
so sestrou nevesty, s Honoriou Morelo
vou, 26ročnou vdovou, matkou dvoch
dcér. V roku 1857 sa zoberú. Spolu ma
li syna Michela, ktorý po otcovej smrti
dopísal niektoré jeho ešte nedokonče
né diela.

Verne si uvedomuje, že písanie ho ne
uživí, tak si od otca požičia peniaze,
ktoré investuje na burze. Ak však nie
je na burze a nesleduje vývoj svojich
akcií, zaviera sa do pracovne a usilov
ne píše.

SLÁVA
Rok 1862 je pre Verna prelomový.

Zoznámil sa s nakladateľom Pierrom
Julesom Hetzelom, ktorý vydal jeho
dobrodružný román Päť týždňov v ba
lóne. Román mal taký obrovský úspech,
že Hetzel ponúkol Julesovi exkluzív
nu zmluvu na 20 rokov, v ktorej sa Ver
ne zaviazal napísať dva zväzky ročne.
Zmluva Verneovcov finančne zaistila
a umožnila Julesovi živiť sa len jeho
milovaným písaním.

Hetzel aj vymyslel súhrnný názov pre
Verneovo dielo, a to Podivuhodné ces
ty (Les Voyages extraordinaires), ktoré
mali podľa nakladateľa „zhrnúť všetky
znalosti zemepisné, geologické, fyzi
kálne, astronomické, tak ako ich zhro
maždila moderná veda, a spracovať tak
farbistým a pútavým spôsobom dejiny
sveta“.

V roku 1864 uzavrel Hetzel a Verne
druhý kontrakt na napísanie dejín veľ
kých zemepisných objavov. Celkovo
Hetzl päťkrát zmenil zmluvu, pričom
honorár sa vždy zvyšoval, takže Ver
ne mal nadštandardné príjmy.

Verne skutočne publikoval dve ale
bo viac zväzkov ročne. Najúspešnejšie
z nich sú: Cesta do stredu Zeme, Cesta
na Mesiac, Dvadsaťtisíc míľ pod mo
rom či Cesta okolo sveta za osemdesiat
dní. Verneho už živila len literatúra. Je
však zaujímavé, že väčšina z jeho pri
jímov pochádzala z javiskových adap
tácií Cesty okolo sveta za osemdesiat
dní a z Michaila Strogova.

Jules Verne v svojich dielach pred
povedal celý rad vedeckých a technic
kých objavov, ako napríklad diaľkové
lety balónom, veľkokalibrové delo, vi
deofón, skafander, elektrický motor,

Vari najsilnejšie vtlačil Verne svoju
katolícku pečať do slávneho románu
Pätnásťročný kapitán. V knihe je čas
tá citácia zo Svätého písma, no kritika
upozorňuje najmä dve skutočnosti, kto
ré sú pre dej románu vlastne nepod
statné, ale dokazujú Verneho vieru.

Prvá je, že mladú sirotu Dicka Sanda
vychováva pestún a dobrodinec James
Weldon v katolíckej viere, ku ktorej sa
hlási aj Weldonova rodina. Kritici upo
zornili na to, že Verne chcel aj pre dej
nepodstatnú vec zdôrazniť svoj kato
licizmus.

Druhá vec sa týkala pána Weldona.
Znalci sa nie neoprávnene pýtali: Ak
je Weldon Američan, prečo ho Verne
predstavil ako katolíka, a nie ako bap
tistu či pre Američanov iné typickejšie
vierovyznanie? A prečo vôbec spomí
nal Weldonovo vierovyznanie a spô
sob výchovy?

STRETNUTIE S PÁPEŽOM
O Verneho katolíckej viere svedčí aj

jeho návšteva Vatikánu. S celou rodi
nou ho na súkromnej audiencii prijal
pápež Lev XIII., ktorý sám verneovky
čítal a ako literatúru pre mládež si ich
vysoko cenil. Pápež počas stretnutia
povedal: „Neunikla nám vedecká strán
ka vašich diel, ale predovšetkým si ich
vážime pre ich čistotu , mravnú a du
chovnú hodnotu. Žehnáme vám i vašim
dielam a vás žiadame, aby ste v svojej
práci nepoľavovali.“

Verneov synovec, ktorý bol tiež na
audiencii prítomný, neskôr spomínal,
že strýko Jules mal slzy v očiach.

Podľa životopiscov bol Jules Verne
jeden z mála vtedajších vychytených
francúzskych spisovateľov a vzdelan
cov, ktorý zostal verný po celý svoj ži
vot Katolíckej cirkvi.

PAVOL PRIKRYL
(Snímky: wiki)

Téma milosrdenstva málokedy
rezonovala tak silno ako v 20.
a 21. storočí. V posledných de

saťročiach sa spája predovšetkým s vi
deniami a posolstvami poľskej rehoľ
níčky sv. Faustíny Kowalskej. Ako však
potvrdzuje fundovaná teologická štú
dia nemeckého kardinála Waltera Kas
pera, téma Božieho milosrdenstva je
hlboko teologická a zároveň teologicky
iba málo spracovaná. Aj to bol dôvod,
prečo sa dogmatický teológ a bývalý
prefekt Kongregácie na podporu jedno
ty kresťanov rozhodol tejto téme ve
novať vedecky.

AKTÍVNA ČINNOSŤ
Pojem milosrdenstvo sa v hebrejčine

vyjadruje slovom rachamím. V prekla
de ide o milosrdenstvo, o súcitnú lásku,
ktorá je typická pre materinskú lásku.
Milosrdenstvo je však aj chesed, čiže
verná láska, ktorá je typická pre otcov
skú lásku.

Podľa Kaspera byť milosrdný zname
ná mať otvorené srdce pre núdznych,
byť pozorný voči blížnemu, vidieť utr
penie ľudí, ich zranenia a potreby. Byť
milosrdný znamená chodiť po svete
s otvorenými očami a nezaradiť sa do
prúdu „globálnej indiferentnosti“, o kto
rej hovoril aj pápež František.

Milosrdenstvo podľa W. Kaspera nie
je iba obyčajný súcit, ktorý ostáva pri
cite, ale je to životný postoj, aktívna
čnosť. Milosrdenstvo nepohýna iba srd
ce, ale aj ruky a nohy. Káže nám vstať
a vykročiť v ústrety blížnemu, pomá
hať mu ako milosrdný Samaritán, kto
rý sa pre svojho blížneho neváhal zo
hnúť do prachu ciest, dotknúť sa jeho
rán, zaplatiť hostinskému, aby sa o ne
ho postaral a pomohol mu.

SPRAVODLIVOSŤ
No milosrdný Samaritán urobil viac,

ako si vyžadovala spravodlivosť, lebo
milosrdenstvo je najvyšším prejavom
spravodlivosti, je najdokonalejšou rea

KULTÚRA

V oktáve Nedele Božieho milosrdenstva a v príprave na
mimoriadne jubileum Svätého roku milosrdenstva vyšla
v Spolku svätého Vojtecha dielo zaujímavá kniha, ktorá
sa zaoberá práve Božím milosrdenstvom.

Nad knihou W. Kaspera Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu

Milosrdenstvo
je životný postoj
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lizáciou spravodlivosti. Podľa Kaspera
je spravodlivosť minimom milosrden
stva, je minimom toho, čo sme povinní
dať tomu druhého preto, lebo má na to
právo – aj keď často nedávame ani toto.

Milosrdenstvo nestojí proti spravod
livosti, ale ju predpokladá a prevyšuje;
je naplnením spravodlivosti. Kardinál
opäť predkladá ako príklad milosrdné
ho Samaritána, ktorý nebol povinný za
platiť za starostlivosť o svojho blížne
ho, ale išiel ďalej, lebo milosrdenstvo
dáva viac ako spravodlivosť.

A práve takýto postoj mení svet. Svet,
v ktorom vládne iba spravodlivosť, je
chladný, mrazivý. Autor podmanivo
opisuje tento antagonizmus, s ktorým
bojovali mnohí učenci a svätci minulos
ti i moderných čias. Nemohol nespo
menúť Tomáša, Augustína či Ambróza,
ale ani celú plejádu tých, ktorí sa v ži
vote vážne zmietali obavami o svoju
spásu.

OHLASOVANIE
Prvoradou úlohou Cirkvi je ohlasovať

posolstvo o Božom milosrdenstve. Kas
perova kniha veľmi vhodne zapadá do
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V oktáve Nedele Božieho milosrdenstva a v príprave na
mimoriadne jubileum Svätého roku milosrdenstva vyšla
v Spolku svätého Vojtecha dielo zaujímavá kniha, ktorá
sa zaoberá práve Božím milosrdenstvom.

Nad knihou W. Kaspera Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu

Kardinál Kasper verí, že jeho slová sa
stanú pre mladšiu generáciu teológov
podnetom, aby „objavili“ Božie milo
srdenstvo a budovali „kultúru milosr
denstva“ v časoch, ktoré kladú pred te
ológiu ťažké otázky: Čo znamená veriť
v milosrdného Boha? Ako možno zla
diť utrpenie nevinných s Božím milo
srdenstvom? Ako možno zladiť Božie
milosrdenstvo s Božou spravodlivos
ťou? Aké dôsledky má posolstvo o mi
losrdenstve pre Cirkev?

VÝZVA
W. Kasper sa svojou knihou o milo

srdenstve zaradil medzi autorov, ktorí
vyzývajú na radikálne prežívanie evan
jelia. Vyzýva k návratu ku koreňom,
k veľkej tradícii Cirkvi, reprezentovanej
toľkými svätými. Tak ako je náročná
cesta nasledovania Krista v evanjeliu,
takisto náročná je aj cesta milosrden
stva. Autor pripomína, že milosrdenstvo
je životný štýl, pretkaný skutkami te
lesného a duchovného milosrdenstva,
ktorých obsah sa v súčasnom svete stá
le väčšmi rozširuje. Kto len raz v živote
zakúsil, čo znamená stretnúť sa s Bo
žím milosrdenstvom, často prejaveným
prostredníctvom milosrdného človeka,
bude vždy presvedčený, že ide o pre
mieňajúcu skúsenosť, o najsilnejší im
pulz ku konverzii. Svedčí o tom aj sú
časná „atmosféra milosrdenstva“ navo
dená pápežom Františkom, ktorý svojím
ohlasovaním milosrdenstva oslovil ne
spočetné zástupy jednotlivcov v Cirkvi
i mimo nej a svojimi slovami plnými
milosrdenstva uzdravuje zlomených
srdcom.

Kniha Waltera Kaspera predstavuje
vademékum božského i ľudského. Po
skytuje bohatý teologický kontext pre
všetkých, ktorých sa milosrdenstvo „tý
ka“, aby túto tému v Roku milosrden
stva ďalej rozvíjali. Zároveň pomenúva
aj pomýlené postoje a skutky v živote
spoločnosti i Cirkvi, čím vyzýva na dô
kladné spytovanie svedomia.

Táto kniha si žiada zaujať postoj. Té
ma milosrdenstva totiž prináša do ži
vota Cirkvi novú jar. Ale ako to kardi
nál Kasper povedal v jednom rozho
vore, pre mnohých to nebude nová jar,
ale „studená sprcha“.

IVAN ŠULÍK

Milosrdenstvo
je životný postoj
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Gorazd Zvonický

Ostýchavá jar

Klope a nejde. Však je ostýchavá!
U vás to ako vyzerá?
Ja sa tu cítim ako múdra krava,
ktorá vie, že už rásť by mala tráva,
a musí sečku, chudera.

Aj kosti túžia po slnečnom lúči,
a jar je ozaj váhavá.
Sad broskyňový bojazlivo pučí,
tých chorľavejších ešte kašeľ mučí
a vypichá sa pŕhľava.

Raz predsa bude teplejšie, hej, bude,
zem precitne, niet pochyby.
Zas okrídli sa život stuhlý v hrude,
len tichý blázon zabudne si v búde
myšlienky, sieť a pohyby.

Jar. Nádej, začiatok, symbol, nový život, vzkriesenie...
Vôňa hliny, pestrosť farieb, hudba orchestra prírody...
Múza básnikov...

Je po zime...

Pavol Prikryl

Marec

Už ruka slnka zvlieka kabát zimy,
hoci je ešte stále prikrátka.
Trasie sa nad gombíkmi poslednými,
fľakatí kožu zemeteliatka.

Len nechaj šticu trávy, nech si dymí,
má ešte svoj čas prijať zvieratká.
Už ruka slnka zvlieka kabát zimy,
hoci je ešte stále prikrátka.

Maštaľka vstáva, hrebie na vrátka.
Čakajú starší bratia. A my s nimi.
Na strechách je už iba pozlátka.

Už ruka slnka zvlieka kabát zimy,
hoci je ešte stále prikrátka.

Pavol OrszághHviezdoslav

Jarné kvietky

Povedz, kvietku zlatý tmavom na úhore,
jak sa voláš? – Podbeľ. –A čo kukáš hore?
— Pozerám, či príde skoro orať, gazdu;
ovenčím mu ver’ pluh, keď poženie

brázdu.

Ty, zpod kra zas sivé čo upieraš očká,
tebe ako meno? – Ja som fialôčka.
– A čo vzdycháš? Čakáš var’ tiež koho

s vienkom?
– Dievčinu, čo pôjde tadiaľ

s poludienkom.

A vy tam na briežku? – My sme
sedmokrásky.

– Čo robíte? – Čosi; češeme si vlásky.
– A čo smejete sa? – Hihi… len pre

pletku;
včera boli u nás dvaja na posiedku…

– Dvaja na posiedku? Iste dáki milí –
– Hihi… pravda, takí. – A jak sa bavili?
– Hihi… nepovieme. – Trhali var’ kvieťa?
– Hihihihihihi… Kvety neklebetia!

Ján L. Doránsky

Predjarná

Dnes mi je dospevu,
nepýtaj sa prečo.
Môžbyť, že z tvojho úsmevu,
môžbyť, že vo vzduchu je niečo.

Sťa tvoje prsty slnka
cítim na tvári,
mladšia krv v žilách žblnká
v novom predjarí.

Sťa čašu vína deň ten
ku ústam si nahnem,
iný sa vidím cezeň:
Kto povedal, že starnem?

Jozef Milučký

Ako prichádza jar

Keď kohút skončí, pootvárajú sa
mosadzné ústa blatúchov a pijú.
Pokrievka vône, ako bralo ťažká,
korzuje modrou transfúziou vody.

Vstávajú trávy, od skrehnutia nemé,
hrdlá im okul podkovami srieň.

Ihlice šípok ako jakobíni
dýkami pukov kríčím blýskajú.

Slnečný prameň spiatky na zem kráča.
Hlt ako byľka chutí zmrzlinou.
Do vetiev mňkko zaplietol sa vietor.
Odcválal prísny Martin na koni.

Eugen Vesnin

Prvé semä

Slnce sa síce ešte prevaľuje
ako pecivál
z jedného oblaku na druhý
a opakmi rúk si premína
rozospaté oči

no zem sa vajatá
a v údolí už vybuchuje z hrúd
prvé semä
nového
požehnaného života.

Hospodár rozkročený
na roli starootcovskej
ako keby už počul zlato chrestiť v klasoch
cíti sa šťastný
ani poloboh.

Valentín Beniak

Sýkorky na predjarí

Či si tá, či si ten,
koho nám z rána vítať treba?
hospodár, máte ešte chleba,
dobrý deň.

Či si ten, či si tá,
raz najeme sa dosýta,
ide jar, ide jar,
zeleným dúškom opitá
usadne muška na konár,
vtáča o muške klebetí,
ide jar, ide jar,
nasyp pozadkov, hospodár,
vtáča má hladných sto detí,

či si tá, či si ten,
ide jar,
dobré ráno, hospodár
dobrý deň!

Juraj SzelepcsényiPohronec sa na
rodil v Slepčanoch 24. apríla 1595.
Pochádzal z chudobného sloven

ského zemianskeho rodu. Rodičov mu
zabili Turci pri nájazde na Slepčany.
Ujal sa ho kardinál Péter Pázmány.

UHORSKÝ PRÍMAS
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Tr

nave a v rokoch 1627 až 1634 študoval
filozofiu a teológiu v Ríme v Nemecko
uhorskom kolégiu. Dosahoval vynika
júce výsledky.

Po skončení štúdia získal doktorát fi
lozofie, ako aj posvätnej teológie. V ro
ku 1634 sa stal farárom v Senci, ale už
v roku 1646 sa stal ostrihomským ka
nonikom a kancelárom Arcibiskupské
ho úradu so sídlom v Trnave. V tom is
tom roku sa stal aj földvárskym opá
tom a ostrihomskosvätojurským pre
poštom.

V roku 1642 ho vysvätili za titulár
neho novijského biskupa a stal sa aj pi
lišským opátom. V roku 1643 sa stal
čanádskym (Csanád) a päťkostolským
(Pécs) biskupom a v roku 1644 bzovíc
kym opátom i vesprémskym a jáger
ským (Eger) biskupom. Vtedy sa stal
aj uhorským kancelárom. V roku 1648
sa stal nitrianskym sídelným biskupom
a súčasne aj županom Nitrianskej sto
lice.

V roku 1657 sa stal kaločským (Ka
locsa) arcibiskupom, ale ponechal si aj
titul nitrianskeho administrátora. V ro
ku 1666 sa stal ostrihomským arcibis
kupom a uhorským prímasom. Súčas
ne bol aj županom Ostrihomskej, Ves
prémskej a Tekovskej stolice. Po vy
menovaní za ostrihomského arcibisku
pa sídlil v Trnave, v Košiciach a v Bra
tislave. Zomrel 14. januára 1685 v čes
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Pred 420 rokmi sa narodil Záchranca Viedne, ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu
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Povedz, kvietku zlatý tmavom na úhore,
jak sa voláš? – Podbeľ. –A čo kukáš hore?
— Pozerám, či príde skoro orať, gazdu;
ovenčím mu ver’ pluh, keď poženie

brázdu.

Ty, zpod kra zas sivé čo upieraš očká,
tebe ako meno? – Ja som fialôčka.
– A čo vzdycháš? Čakáš var’ tiež koho

s vienkom?
– Dievčinu, čo pôjde tadiaľ

s poludienkom.

A vy tam na briežku? – My sme
sedmokrásky.

– Čo robíte? – Čosi; češeme si vlásky.
– A čo smejete sa? – Hihi… len pre

pletku;
včera boli u nás dvaja na posiedku…

– Dvaja na posiedku? Iste dáki milí –
– Hihi… pravda, takí. – A jak sa bavili?
– Hihi… nepovieme. – Trhali var’ kvieťa?
– Hihihihihihi… Kvety neklebetia!

Valentín Beniak

Sýkorky na predjarí

Či si tá, či si ten,
koho nám z rána vítať treba?
hospodár, máte ešte chleba,
dobrý deň.

Či si ten, či si tá,
raz najeme sa dosýta,
ide jar, ide jar,
zeleným dúškom opitá
usadne muška na konár,
vtáča o muške klebetí,
ide jar, ide jar,
nasyp pozadkov, hospodár,
vtáča má hladných sto detí,

či si tá, či si ten,
ide jar,
dobré ráno, hospodár
dobrý deň!

kých Letoviciach a pochovali ho v ra
kúskom Mariazelli.

DONOR OBRANY
Juraj SzelepcsényiPohronec vynikal

aj ako diplomat. V rokoch 1641 až 1644
bol tri razy v Carihrade na diplomatic
kej misii u sultána Ibrahima. S diplo
matickým poslaním bol dva razy u bu
dínskeho pašu a s poľským kráľom ro
koval o vrátení založených spišských
miest. Z poverenia Uhorského snemu
bol splnomocnencom pre úpravu mo
ravskoslovenských hraníc.

Od jesene 1663 do jari 1664 okupo
vali Turci Nitru. Jurajovi Szelepcsényi
mu sa podarilo zachrániť kapitulský ar
chív. Keďže Turci značne poškodili ka
tedrálu, postaral sa o jej opravu a novú
výzdobu.

S jeho menom sa spája aj najstaršia
po latinsky napísaná kniha na území
Uhorska – Nitriansky evanjeliár (na
zývaný aj Szelepcsényiho kódex) z 11.
storočia, ktorý daroval Nitrianskej ka
pitule.

V diecézach, v ktorých pôsobil, sa usi
loval o prehĺbenie náboženského živo
ta, čo sa spájalo s rekatolizáciou. Bol
svedkom smutných udalostí nábožen
ských nepokojov, o ktorých informoval
v roku 1684 pápeža Inocenta XI. Uvie
dol aj mená dvadsiatich zavraždených
kňazov a označil ich za mučeníkov.

Juraj Szelepcsényi sa zaslúžil o otvo
renie právnickej fakulty na univerzite
v Trnave. Prispieval i na opravu kosto
lov. Spolu s cisárom Leopoldom I. po
tvrdil aj zakladaciu listinu univerzity
v Košiciach, zverenej jezuitom.

Na protitureckú obranu venoval Juraj
Szelepcsényi pol milióna zlatých, pri
obliehaní Viedne dal na tento účel všet
ko svoje striebro v hodnote 170tisíc
zlatých.

Szelepcsényi všestranne podporoval
tamojších obrancov. Dokonca dal vy
hotoviť medailóniky s vyobrazením
Panny Márie. Medailónik dostal kaž
dý obranca mesta, aby ho mal v boji
pri sebe.

Juraj SzelepcsényiPohronec si vy
slúžil pomenovanie Záchranca Viedne.
Jeho aktivity vlastne pomohli udržať

Juraj SzelepcsényiPohronec sa na
rodil v Slepčanoch 24. apríla 1595.
Pochádzal z chudobného sloven

ského zemianskeho rodu. Rodičov mu
zabili Turci pri nájazde na Slepčany.
Ujal sa ho kardinál Péter Pázmány.

UHORSKÝ PRÍMAS
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Tr

nave a v rokoch 1627 až 1634 študoval
filozofiu a teológiu v Ríme v Nemecko
uhorskom kolégiu. Dosahoval vynika
júce výsledky.

Po skončení štúdia získal doktorát fi
lozofie, ako aj posvätnej teológie. V ro
ku 1634 sa stal farárom v Senci, ale už
v roku 1646 sa stal ostrihomským ka
nonikom a kancelárom Arcibiskupské
ho úradu so sídlom v Trnave. V tom is
tom roku sa stal aj földvárskym opá
tom a ostrihomskosvätojurským pre
poštom.

V roku 1642 ho vysvätili za titulár
neho novijského biskupa a stal sa aj pi
lišským opátom. V roku 1643 sa stal
čanádskym (Csanád) a päťkostolským
(Pécs) biskupom a v roku 1644 bzovíc
kym opátom i vesprémskym a jáger
ským (Eger) biskupom. Vtedy sa stal
aj uhorským kancelárom. V roku 1648
sa stal nitrianskym sídelným biskupom
a súčasne aj županom Nitrianskej sto
lice.

V roku 1657 sa stal kaločským (Ka
locsa) arcibiskupom, ale ponechal si aj
titul nitrianskeho administrátora. V ro
ku 1666 sa stal ostrihomským arcibis
kupom a uhorským prímasom. Súčas
ne bol aj županom Ostrihomskej, Ves
prémskej a Tekovskej stolice. Po vy
menovaní za ostrihomského arcibisku
pa sídlil v Trnave, v Košiciach a v Bra
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Bol arcibiskup, diplomat, umelec i publicista, staral sa o
chudobných a hlásil sa k slovenskému pôvodu. Zachránil
Viedeň pred Turkami. JURAJ SZELEPCSÉNYI
POHRONEC.

Pred 420 rokmi sa narodil Záchranca Viedne, ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu

Viedeň do času, kým k mestu prišiel so
svojím vojskom poľský kráľ Ján III. So
bieski. Obliehanie Viedne sa začalo 14.
júla 1683, keď k mestu dorazila hlav
ná turecká armáda. Rozhodujúca bitka
sa uskutočnila 11. a 12. septembra 1683.
Vyhrali ju poľskorakúskonemecké si
ly (Svätá liga) na čele s poľským krá
ľom Jánom III. Sobieskim proti armá
de Osmanskej ríše pod velením veľko
vezíra Karu Mustafu. Rozhodujúca bit
ka trvala asi 12 hodín, jedenásť a pol
hodiny prebiehalo delostrelecké ostre
ľovanie a útok Sobieskeho vojsk trval
iba pol hodiny.

NÁRODOVEC
Juraj SzelepcsényiPohronec bol aj

publikačné činný. Jeho teologickú prá
cu Propositiones theolgicae defensae
(Predstava teologickej obrany) vytla
čili v Ríme v roku 1634. Vydal doku
menty a uznesenia Trnavskej synody, aj
ostrihomský rituál, ktorý okrem textov
v nemčine a maďarčine obsahoval aj
slovenské krstné a sobášne formuly.
Tlačou vyšli tiež jeho kázne a pastier
ske listy.

Vynikal aj ako umelec, grafik a me
dirytec. Známe sú najmä jeho portréty
panovníkov i cirkevných hodnostárov.
Vytvoril aj svoj autoportrét.

Juraj SzelepcsényiPohronec sa hlá
sil k slovenskému pôvodu. K Slovákom
mal mimoriadne pozitívny vzťah – mno
hých povýšil do zemianskeho stavu, dal
vyštudovať veľa chudobných sirôt, ak
tívne podporoval slovenské povedomie
priamo na panovníckom dvore vo Vied
ni, rozšíril používanie slovenského ja
zyka aj slovenských bohoslužieb.

V Trnave dal Juraj Szelepcsényi po
staviť osobitný Kostol sv. Mikuláša pre
slovenských veriacich.

V druhej polovici 17. storočia nebolo
v Žiline už dlho ani stopy po katolíc
kych bohoslužbách. Viac ako dve tre
tiny obyvateľov Žiliny tvorili evanje
lici augsburského vyznania – luteráni.
Preto Juraj Szelepcsényi vyslal do Žili
ny jezuitov, ktorí sem po prvý raz pri
šli v roku 1654.

ĽUBOMÍR V. PRIKRYL
(Snímka: archív autora)

Záchranca Viedne
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Do správy pre prijímateľa kvôli identifikácii platby

uveďte

priezvisko a adresu

Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto,
na ktorom stojíš, je zem svätá!
To sú slová Boha Mojžišovi, keď

sa približoval k horiacemu kru, v po
dobe ktorého sa mu zjavil.

Vstúpiť do chrámu znamená vstúpiť
na posvätnú pôdu. Chrám je miestom,
kde je zvláštnym spôsobom prítomný
Boh v Eucharistii, miestom modlitby,
stíšenia a otvorenia sa jeho pôsobeniu
v našich životoch.

Religionista Mircea Eliade považuje
vstup do chrámu za hranicu, územie,
kde sa uskutočňuje prechod zo sveta
profánneho do sveta posvätného.

Vstup do chrámu je sprevádzaný ges
tom pokľaknutia a znamením kríža, kto
rým sa hlásime ku Kristovi, uvedomu
jeme si, komu patrí náš život a komu
sme uverili. Toto gesto a sprievodné slo
vá „v mene Otca i Syna i Ducha Sväté
ho“ patria k dávnym kresťanským ges
tám, ktoré spomína už sv. Cyril Jeru
zalemský (4. storočie n. l.).

Autorka však nepredkladá klasické
dokumentačné fotografie architektúry.
Tie jej zachytávajú priestor (hlavný ol
tár a klenbu) chrámu z pohľadu kľačia
ceho človeka hľadiaceho smerom hore.
Symbolicky vyjadrujú pokoru a odo
vzdanosť človeka pred Bohom.

Autorka vysvetľuje túto symboliku:
„Každý príchod do kostola si vyžadu
je pokľaknutie. Za posledných niekoľko
sto rokov sa tisíce kolien dotýkali tých
to kostolných dlážok a dlažieb. Foto
grafie snímané z príkrej výšky sa usi
lujú pripomenúť túto skutočnosť, rov
nako ako to, že práve tento úkon je na
smerovaný na opačnú stranu – smerom
hore. Christos voskrese!“

red

Dôležitým aspektom sakrálnej archi
tektúry je svetlo, ktoré symbolizuje Bo
ha. Vo veľkonočnom období nám sym
bolika svetla pripomína aj vzkrieseného
Krista. Slová veľkonočného spevu nás
všetkých pozývajú, aby sme prežili ra
dosť zo vzkriesenia: „Zaraduj sa, zem,
zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo
večného Kráľa vymanilo ťa z moci tem
nôt.“

MONIKA STACHO v svojom cyk
le East Spirituality fotografovala chrá
my na východnom Slovensku, z ktorých
mnohé patria k významným kultúrnym
pamiatkam.

Gotická poschodová Kaplnka Zápoľ
ských v Spišskom Štvrtku z roku 1473,
zaklenutá rebrovou klenbou je postave
ná v štýle francúzskych palácových ka
plniek, ranogotický Kostol sv. Alžbety
v Dravciach z druhej polovice 13. sto
ročia má za oltárom maľby, ktoré pa
tria k najkvalitnejším neskorobyzant
ským maľbám na Slovensku.

UMENIE DUCHA  Návrat súčasného umenia do chrámu

V jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
v Piešťanoch pokračuje projekt pod názvom UMENIE
DUCHA – Návrat súčasného umenia do chrámu. Projekt
vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré
odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu,
kde kvalitné súčasné umenie – z rôznych dôvodov – často chýba.

East Spirituality

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn, 11,25)




