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Jubilejný rok
Na úvod tohto čísla
Čas života je pre nás všetkých vzácny a snažíme sa počas neho nielen
naplniť svoj život tak, aby sa nám žilo dobre a pekne, ale snahou múdrych
ľudí je aj to, aby obohacovali svojich najbližších, svoje prostredie, svoju
generáciu, a to nielen po dobu svojho života, ale aj po nej. Ak sa to podarí,
vytvoria sa tak hodnoty, ktoré sú cenné a obohacujú tak aj tých, čo
prichádzajú a budú žiť po nás. Tak sa dá s vďakou vracať k dielu
významných ľudí pred nami, ktorí nám zanechali svoje dedičstvo a na
ktorých môžeme s láskou spomínať.
V tomto vedomí si pripomíname aj jubileá v tomto roku. Ide zvlášť
o jubileum dvoch významných osobností dejín teológie a cirkvi, ktoré –
napriek nesmiernym skúškam a zápasom svojho života – svojím prínosom
podstatne obohatili náš duchovný svet. Je ním jednak cirkevný otec
Hieronymus (347–420), ktorého pamiatku si pripomíname pri príležitosti
1600. jubilea jeho smrti. Bol teológom, ktorý celou dušou žil pre Písmo
sväté, ktorému venoval celý svoj život. S jeho menom je spätý preklad
Písma do latinčiny (Vulgata), no nebol len prekladateľom a jazykovedcom,
ale aj vynikajúcim teológom a exegétom: napísal veľmi zaujímavé úvody
k biblickým knihám a tiež aj komentáre ku knihám Starého a Nového
zákona, i keď nie ku všetkým. Okrem toho zostalo po ňom viac než 150
listov (presne 154, i keď nie všetky sú presne identifikované alebo členené);
sú pre nás neoceniteľným prameňom pre poznávanie rôznych tradícií
a popisom situácií, ktoré nám podávajú vynikajúci obraz o vtedajších
teologických, cirkevných a spoločenských zápasoch. Do jeho sveta nás
uvádza reminiscenčný príspevok Mgr. Ing. Jaroslava Maďara, PhD.
(Hieronymus), ako aj obšírnejšia štúdia Mgr. Heleny Panczovej, PhD.
Latinské preklady Biblie od staroveku po súčasnosť: teória a technika
prekladu. Ďalšie významné jubileum sa týka veľkého učiteľa národov Jána
Amosa Komenského (1592–1670): v tomto roku si s úctou pripomíname
350. výročie jeho smrti. Bol to veľký protestantský učenec, ktorý hnaný
spaľujúcou túžbou po slobode viery a spasení duší nenachádzal uspokojivé
miesto v celej Európe, ale štvaný vtedajšou politickou mocou i mámený
ľudovými prorokmi prechádzal z miesta na miesto, hľadajúc vhodného
Božieho spomocníka-mesiáša a očakávajúc Kristov eschatologický príchod,
ako o tom pojednáva aj štúdia prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imricha Peresa,
PhD. (Eschatologické nádeje Komenského); a medzitým takto doslova na
pochode písal pre svoju cirkev svoje významné teologické spisy a komponoval piesne, ktorých význam a úžitok obohacoval aj pokolenia po ňom.
Tejto téme sa venuje článok dekana FBF UK Mgr. Milana Juríka, PhD.
Ján Amos Komenský ako hymnológ a hymnograf.
Ako inokedy, ani v tomto čísle nechýbajú biblické postrehy a témy, ktoré
sa spájajú s biblickou tradíciou. V prvom rade uvádzame článok z pozostalosti od dnes už nebohého pražského profesora ThDr. Petra Pokorného,
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DrSv, dr. h. c. Christologie Knihy zjevení, ktorý je vlastne spracovanou
prednáškou, prednesenou na doškoľovacom kurze pre reformovaných
duchovných; podáva výborný pohľad do apokalyptickej teológie jánovskej
cirkvi, kde sa v neskorom období cirkvi – keď sa parúzia zdala už čoraz
zdĺhavejšou – nanovo formulovala viera v nebeského Ježiša Krista ako
Baránka Božieho, a tak sa v apokalyptickom prostredí vtedajšej
maloázijskej cirkvi dotvárala kristológia zmierenia i súdu. Spomienke na
bohaté biblické teologické dielo Petra Pokorného sa venuje aj nekrológ od
jeho žiaka Imricha Peresa Teologický odkaz prof. Petra Pokorného (1933–
2020). V súvislosti s výskumom sepulkrálnych epigrafických nápisov, ktoré
znamenajú veľký prínos pre biblické vedy, je aj reflexívny článok
zahraničného doktoranda na Katedre teológie a katechetiky PF UMB
v Banskej Bystrici Theophile Masy Divangameneho Ein epigraphischer
Streifzug durch Philippi und das Neue Testament, v ktorom skúma výsledky
profesorky Evy Ebel z Zürichu pre poodhalenie dobových súvislostí
s otázkou divinizácie cisárov v kontexte zboru vo Filippách. O prínose
apokryfného Evanjelia Tomášovho pre výskum múdroslovných výrokov
Ježišových pojednáva článok vedúcej Katedry teológie a katechetiky na PF
UMB v Banskej Bystrici PaedDr. Viktórie Šoltésovej, PhD. Ježišove
múdroslovné výroky v Tomášovom evanjeliu. Pohľad do cirkevných dejín
a jej liturgickej praxe hymnologickej prináša článok od profesora PhDr.
Alexandra Csandu, DrSc. († 1989) Slovenské preklady žalmov Alberta
Molnára Szenciho z roku 1752, ktorý post humus nanovo spracoval pre
publikovanie jeho pôvodný prekladateľ a autorov bývalý spolupracovník
Imrich Peres. Ide o žalmy z historického spevníka slovenských
reformovaných, ktorí v predprvopočiatkoch utvárania sa spisovnosti
slovenského jazyka štúrovcami vypomohli si východoslovenským nárečím
písaným maďarskou biblickou gramatikou. Keďže je dnes samozrejmosťou,
že kresťania sú síce členmi rôznych cirkví, ale je pekné, ak medzi sebou
pestujú bratské vzťahy a učia sa vzájomne sa poznávať a ctiť, a to nielen
v rámci jedného regiónu, ale aj za hranicami, o takomto vzťahu pojednáva
aj článok profesora ThDr. Ing. Antona Konečného, PhD. Ekuména na
Zakarpatí a na Ukrajine. Život kresťanov má však svoje starosti a úskalia,
ktoré treba riešiť a vzájomne si pomáhať, čo nie je ľahké ani pre tých, ktorí
konajú pastoračnú starostlivosť a tiež potrebujú pomoc, napr. aj v tom, aby
získavali nové poznatky pre svoju službu – túto tému rozoberá profesor
Pavel Procházka vo svojej odbornej analýze Tri z aktuálnych problémov
v pastoračnej starostlivosti. Docentka PaedDr. Katarína Valčová, PhD. sa
vo svojej štúdii Anómia náboženských hodnôt a jej prejavy v edukačnom
procese venuje kresťanskej výchove, poukazuje na deviačné problémy
mladých ľudí, ako aj na ich riešenia. V tomto výchovno-vyučovacom
6
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procese treba dobre mapovať aj seniorov, ktorí potrebujú tiež usmernenie
a pomoc v tvorení a pestovaní svojej spirituality, čo docentka Monika Zaviš
analyzuje v článku Spiritualita seniorov v kontexte vyučovacieho procesu
na univerzite tretieho veku.
Zostava tohto čísla ani teraz nechce zostať bez populárnejších postrehov
z teologického i cirkevného prostredia, čo sa aj dostáva k slovu v kapitole
„Úvahy a rozhľady“. Sem sme zaradili dva články. Jedna úvaha má biblický
charakter a reaguje na poznanie niektorých špeciálnejších pohľadov
v kontexte biblických veršov, a to z pera profesora PaedDr. PhDr. ThDr.
Pavla Tománka, PhD. uvádzame Dve podobenstvá zo života písané životom
na základe veršov z Lk 21,5–19. Veľmi aktuálnou je aj problematika, ktorú
rozvádza profesor ThDr. Pavel Procházka, PhD., Elektronická teológia
a bohoslužba, ktorý sa venuje postaveniu a službe cirkvi v dnešnom
zelektronizovanom svete, čo pre ňu prináša nesmierne možnosti na šírenie
evanjelia, ale aj úskalia. Do kapitoly „Recenzie” sa v tomto čísle vošli dva
rozbory dobrých kníh: Imrich Peres ako biblista recenzuje knihu profesora
ThDr. Antona Tyrola, PhD. Úvod do Svätého písma, ktorá svojím bohatým,
ale prehľadným obsahom môže veľmi dobre poslúžiť ako vysokoškolská
učebnica aj ako pomôcka pre ľudí túžiacich po odbornejšej znalosti Biblie.
Sunday Akin Olukoju ako doktorand na Katedre teológie a katechetiky PF
UMB v Banskej Bystrici, pochádzajúci z Kanady, kriticky rozoberá knihu
profesorky svetových náboženstiev a kritického myslenia J. Dany Trent,
Dessert First: Preparing for Death While Savoring Life, ktorá sa venuje
príprave na smrť, s čím sa musí vyrovnať každý človek, aj ten, ktorý baží
po vychutnávaní si života – avšak nie so strachom, ale s vďačnosťou za dar
života a jeho hodnoty.
Ďakujeme všetkým našim autorom za ich príspevky, ktoré ako dobré
ovocie svojej práce ponúkajú aj nám, aby skrze ich múdrosť a skúsenosti
sme mohli aj my vychutnávať, aký dobrý je Pán (Ž 107,1) a aké veľké veci
činí medzi nami (Ž 126,2). Nech je nám všetkým čítanie tohto čísla
na úžitok a požehnanie.
Imrich PERES

7

Štúdie

Christologie knihy Zjevení Janovo
Petr POKORNÝ (†)

Abstrakt

Christologie der Johannesoffenbarung: Der Artikel stammt aus dem
Nachlass von Professor Petr Pokorný (1933–2020). In dieser Studie, die
ursprünglich eine Vorlesung war, erläutert der Autor die Entwicklung der
christologischen Motive in der frühapostolischen Theologie, in den
apokalyptischen Passagen des Neuen Testaments und speziell in der
Offenbarung des Johannes. Dabei berührt der Autor den Hintergrund der
Entstehung der Apokalypse, ihre historische Situation und Aspekte, die zur
Entstehung dieses christlich-apokalyptischen Buches führten. Als
Hauptmotiv der Christologie in Apk kommt eindeutig der Titel Lamm
Gottes, d. h. Messias aus dem Haus Davids, vor. Obwohl sich in der
Johannesoffenbarung keine neuen Informationen über das Leben des
historischen Jesus finden, dient sie uns doch als wichtige Quelle zum
Verstehen des Glaubens der Kirche unter dem Druck der Verfolgung. Der
Autor analysiert den apokalyptischen Titel „Lamm“ und dann auch seine
verbreiteten Funktionen in der apostolischen Kirche und im
postapostolischen Christentum als bewusste Realisation von Gottes Willen
in der Geschichte.
Kennworte: Johannesoffenbarung, Christologie, Apokalyptik, historischer
Jesus, Lamm Gottes, Messias, Verfolgung.

Abstrakt

Článek pochází z pozůstalosti profesora Petra Pokorného (1933–2020).
Původně šlo o přednášku, kterou měl prof. Pokorný na doškolovacím kursu
pro duchovní reformované církve. Autor v něm vykládá možný vývoj
christologických motivů v rané apoštolské církvi, v apokalyptických
Testimonium Fidei 8 (2020/1), 9–19. ISSN 1339-3685

Petr Pokorný (†)
oddílech Nového zákona a zvláště v knize Zjevení Janovo. Tu se autor
dotýká pozadí vzniku Apokalypsy, rozebírá její historickou situaci
a aspekty, které mohly vést ke vzniku této křesťanské apokalyptické knihy.
Jako hlavní motiv christologie ve Zjevení se objevuje jednoznačně titul
Beránek (Boží), tj. Mesiáš z domu Davidova. I když kniha Zjevení Janovo
nepodává žádné nové informace o životě tzv. historického Ježíše, přeci se
má za důležitý pramen k pochopení víry církve pod tlakem pronásledování.
Autor studie analyzuje titul „Beránek“, a pak i jeho rozšířenou funkci
v apoštolské církvi a v teologii post-apoštolského křesťanství jako realizaci
Boží spásonosné vůle v dějinách.
Klíčová slova: Zjevení Janovo, christologie, apokalyptika, historický Ježíš,
Beránek Boží, Mesiáš, pronásledování.

Co vlastně můžeme dnes v knize Zjevení Janovo vzhledem k jejímu
literárnímu tvaru a její literární funkci čekat? Chci na to dát odpověď,
kterou dělím na dvě části: 1. jednu kratší, kde se pokusím vysvětlit funkci
zjevení Apokalypsy jako literárního druhu, a 2. pak, aby bylo jasné, jak
působí učení o Kristu, které taková kniha křesťanské církve podává.
Apokalypsy jsou literární druh, který se v církvi udržel, takříkajíc na okraji
kánonu. Jenom jedna z apokalyps se dostala do křesťanské Bible jako celek,
kniha, i když apokalyptické oddíly jsou i v jiných místech Nového zákona.1
Znaky apokalyps

Apokalypsa má několik zřetelných znaků. Všechny apokalypsy mluví
o věcech, které se mají stát. Ohlížejí se po budoucnu. Na budoucnost hledí
nikoliv očima futurologa, ale očima věřící eschatologie. To znamená, ne
z hlediska současných dějin, ale z hlediska konce, toho, co přichází. Řekli
bychom: z hlediska adventu, a ne progresu vývoje.
1. V apokalypsách se velmi často objevuje motiv nutnosti. Ten je dán
právě tím, že určitý průběh dějin je v Božím plánu. Apokalypsy používají
obraznou řeč. Tak je to i v knize Zjevení Janovo. Máme tam celé řady
obrazů o nebeských jezdcích v 6. kapitole. O polnicích – trouby v 8. až 10.
kapitole. O miskách Božího hněvu v kapitole 16. Ale i sám obraz Beránka
nebes. To jsou obrazy, kterým říkáme analogická řeč. Určité skutečnosti,
které pro víru jsou skutečností, ale nejsou obecnou zkušeností pro každého
1

10

Viz např. ve 13. kapitole Markova evangelia a paralely, podobně i druhá
polovina 4. kapitoly 1. Tesalonickým (v. 13-18), 1Kor 15 a také 2Pt 2–3
a epištola Judova jsou vlastně jakousi malou apokalypsou.
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člověka, je třeba vyjádřit touto analogickou řečí, protože jazyk je vlastně
systém kódů. Takže každý, kdo rozumí jazyku, musí znát význam
jednotlivých kódů, tj. uvědomit si, že název některé věci ještě s tou věcí
nemusí souviset, ale v průběhu chápání se mu přidělí nový, symbolický
smysl. Proto můžeme tutéž věc pojmenovat různým způsobem v češtině,
různým v maďarštině, nebo i v jiném jazyce. Takže ten, kdo tomu chce
rozumět, musí s tou věcí mít určitou zkušenost, a pak i s transformací
jazyka. Pokud ji nemá, tak je potřebné naznačit či vyjádřit věc tím, že se
přirovná k něčemu, co je už známo. Např. pokud se mluví o křesťanské
naději, která má sociální charakter, týká se celého společenství, které má
obraz království. To znamená: týká se to společenství, týká se to vztahů, tak
jako pozemská říše seskupuje lidi s jejich vztahy. Jde o přirovnání.
Současně v apokalyptice je vše velmi živé: vidíme, že ten, kdo používá
takovouto řeč, musí upozornit, že přechází z roviny běžné informace,
a vstupuje do sdělení v rovině analogické řeči, že tedy přináší něco jiného.
To se naznačí a signalizuje tím, že se to slovo, které se použije jako
přirovnání, spojí s něčím, s čím se v běžném životě nespojuje. Např.
království: naše naděje je království, ale království Boží, ne království, ve
kterém je potřebí také mít policii, vězení a armádu. To je jiné království.
Odborně se tomu říká, že analogická řeč musí upozornit na sebe tím, že
použije antikontextuální spojení. Bibli je vlastní obrazný, apokalyptický
způsob vyjádřování, ale nejen v apokalyptice. I v jiných oblastech se
uplatňuje, co je příznačné pro apokalyptiku. Např. Kristovo vzkříšení: je to
něco, jako když se probere člověk ze spánku, ale ve skutečnosti vstane
z mrtvých. Touto řečí chtěli apoštolové říci v pohanském světě, co je
vzkříšení v prostředí, kde nebyla známa apokalyptická představa vzkříšení
mrtvých na konci věků. Z tohoto důvodu chtěli vzkříšení jako obraz spojit
s obrazem spánku a probuzení. Tak apokalyptická řeč nás učí mluvit
o nových zkušenostech a skutečnostech způsobem, který je srozumitelný,
protože jazyk umí vytvořit kombinace, které mohou popsat něco, co ještě
nebylo vyjádřeno s použitím dosud známých slov a gramatických pravidel.
Jazyk má jakýsi – říká se – náskok před skutečností. Proto slovo je
vyjádřením Božího sklonění se k člověku. Jazykem dovedeme vyjádřit, co
ještě není plnou skutečností. Umíme naznačit nové zkušenosti nebo
představy v předstihu jazykem, a to dělá apokalyptika. Apokalyptika se týká
dějin, a to je to první, co jsem chtěl vyjádřit o apokalyptické řeči,
o apokalyptickém vyjádřování.
2. Apokalyptická literatura vzniká vždycky v době ohrožení, zejména
v době vnějšího ohrožení církve. Tak i Zjevení Janovo vzniklo – i když
o tom jsou dodnes spory – za vlády císaře Nerona, nebo v době císaře
Domitiána, který byl k Neronovi přirovnáván. O tom, že jsou tam narážky
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na Neronovu vládu, není pochyb, ale zdá se, když se podíváme do Zjevení
Janova 17,11, že ta dravá šelma, která byla známa a není, je osmý král,
avšak přece jeden z těch sedmi jde do záhuby, zdá se, jakoby se na Nerovu
vládu už hledělo jako na minulost. A Domitián se pravděpodobně jeví jako
nový Nero, o kterém si mnozí představovali, že se vrátí coby Nero
redivivus. Existovaly pověsti, že Nero zemřel jenom zdánlivě, nebo že utekl
na Východ k Partům, a potom se vrátí s partským vojskem, a že tedy ten
převtělený Nero je Domitián. Církev tehdy prožívala pronásledování – ne
ještě organizovaně po celém světe, jako později při velkém pronásledování
křesťanů, ale ve většině provincií. Tak církev prožívala dobu velkého
utrpení a tlaku. A v takové chvíli vzniká v člověku otázka, jak se utrpení
srovná s vládou Kristovou. V jakém souladu je s naší vírou v Boží moc.
A odpověď dává apokalyptická literatura židovská, která začala vznikat
v době makabejského povstání, kdy nejlepší synové židovského Izraele
bojovali za víru a padli v boji. Tehdy vznikala otázka, jak se takové utrpení
dá dát do souladu s Boží mocí a spravedlností. A apokalypsa tím, že vlastně
líčí dějiny jako celek, pokouší se je vnitřně uchopit. Apokalypsa odpovídá,
že to všechno je součástí velkého Božího plánu. Pán Bůh to předvídá. To
znamená, že útoky proti církvi a dokonce i smrt křesťanů, i smrt těch
nejvěrnějších, spadá do Božího plánu. Neznamená to, že by ďábel, satan
jakoby ohrozil Boží dílo; ne, protože to všechno je Boží plán. To utrpení
není něco, co by udělalo Pánu Bohu čáru přes rozpočet, nebo co by ho teď
donutilo, aby honem nějak reagoval, měnil své plány. Apokalyptika to může
takhle povědět. Apokalypsy už od Daniele mohou toto povědět proto, že
mají ještě druhé vysvětlení pro utrpení Božího lidu, i těch nejvěrnějších.
Apokalypsa může říci: ti nejvěrnější nezůstanou bez odměn. Židovské
apokalypsy říkají, že přijde chvíle, kdy se Boží spravedlnost prosadí. A ta
Boží spravedlnost se prosadí v novém věku. Nový věk není něco, pro co by
životy současných lidí byly jenom materiálem. 2 Apokalypsa vytvořila
vlastně v lidských dějinách ducha první velikou vizi budoucnosti,
a vytvořila ji z pramene víry, ve které se budoucnost dějin lidského
společenství a jednotlivých lidských životů setkají na konci. Na konci
budou všichni vzkříšeni. To znamená: jednotlivé životy. Život jako
nejcennější výtvor Boží nebude něčím, co se obětovalo a potom přijde nová
říše. V tom novém věku lidské životy budou vlastně tím nejcennějším; jsou
zapsány v knize života. To se dá vidět již od 3. kapitoly knihy Zjevení
Janovo. Motiv knihy života se táhne celou Apokalypsou, 3 aby bylo jasné, že
nadějí člověka není nějaké obětování člověka něčemu novému, ani ne tak,
2
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Za komunizmu se někdy tvrdilo, že musíme vybudovat nový věk tak, že lidský
život vypadá jenom jako materiál pro nástroj, instrument pro budování něčeho
jiného, než byl lidský život.
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že splynutím s něčím zůstává zachován. Jeho jméno je neopakovatelné tak,
že tou budoucností je společenství. Také na konci Apokalypsy Janovy
vidíme, že společenství je zobrazeno skutečně společenstvím žijícím ve
městě Jeruzalémě. Je to nový Jeruzalém. A tam jsou všichni ti, jejichž
jména byla zapsána v knize života.
Křesťanská ‚apokalyptická‘ parenese

Samozřejmě, apokalyptika byla zatížena některými nedostatky, které plynou
z toho, že apokalyptici mysleli způsobem tehdejší doby, to jest, mysleli
metafyzicky. Představovali si budoucnost přímo podle modelu přítomnosti
tak, že počítali se stejným způsobem vnímání času, jako máme my. To
znamená, museli předpokládat, že ti, kteří zemřeli, budou do té doby spát
anebo budou v dočasných místech odpočinku v Edenu nebo v šeolu, jakoby
v čekárnách, než se dostaví Boží rozsudek spravedlnosti. Ale to všechno
sloužilo právě k hluboké zkušenosti víry s tím, že lidský život – i když jinak
uprostřed dějin není jenom nějakým materiálem, který by byl k zapomenutí
– na konci bude společenstvím. Dějiny nelze posoudit jako celek jinak, než
z hlediska jejich konce, proto poslední soud, jak o něm mluví apokalyptická
představa, pro proroka začíná apokalypsou, kterou rozvíjí. Jelikož nic nejde
posoudit bez vztahu k druhým lidem, proto teprve na konci dějin můžeme
vidět smysl dějin a života věřících.
Z toho plyne přesvědčení, že apokalypsy neslouží přímo křesťanské
věrouce, ale slouží křesťanské parenesi. To znamená, do křesťanské
věrouky, ani do velkých vyznání, a tedy ani do krátkých vyznavačských
formulí, jaké máme v Novém zákoně, ani do Apoštolského vyznání, ani do
rozvinutých vyznání jako je Nicejsko-cařihradské a ani do vyznání
jednotlivých velkých konfesijních útvarů se nedostali informace o tom, že
na konci věků musí být velké války. Ona předpověď velkých válek vlastně
v Apokalypse neslouží tomu, aby křesťanům řekla v době, kdy žijí
v poměrném klidu, nebo mají vnitřní problémy, ne vnější, že v každém
případě musí přijít válka. Ne. V době, kdy ta válka už nastala, a křesťané
byli pod velkým tlakem, kdy přišlo utrpení a pronásledování, Apokalypsa
říká: tahle válka neruší Boží plán, to ještě není konec. Tak se říká i v apokalypse Markově (Mk 13): To ještě není konec. Konec Božích cest je soud,
vzkříšení, to je to poslední. To je smysl Apokalypsy. V církevním kontextu
při výkladu, při aplikaci Apokalypsy musíme vědět, že apokalypsa má své
místo v parenesi. I tam, kde si jednotlivý křesťan uvědomuje, jak těžké
3

’Kniha života‘ se objevuje v knize Zjevení na těchto místech: Zj 3,5; 13,8; 17,8;
20,12.15; 21,27. Známá je i z jiných biblických míst starozákonních (Ex 32,32;
Žalm 69,29; Dan 12,1; Mal 3,16), nebo i novozákonních (Lk 10,20; Fil 4,3).
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břemeno třeba bylo vloženo na některou rodinu, kdy jeden je nemocný,
druhý má nějaké neštěstí ve vztazích, opustí ho žena, matka je nemocná,
těžce umírá třeba i sám…, kolik toho musí snést některý člověk ve svém
životě! Tu je proto na místě říct, že Boží vůle se prosadí za utrpení těchto
dějin. To ovšem není poslední Boží slovo. Neboť nemělo by smysl někomu,
kdo vychovává své děti v duchu evangelia a pracuje svýma rukama, říkat:
„Ty stejně jednou přijdeš o všecko, přijde válka.“ To nestojí v Apokalypse.
Proto základem novozákonního kánonu se nestala apokalypsa, nýbrž
evangelia. Existují ovšem krajnosti, těžké životní situace, ve kterých
Apokalypsa promluví do lidského života. Zdá se, že v poslední době, kdy si
lidstvo vytvořilo prostředky sebezničení, se apokalypsy najednou stávají
úplně aktuální. Dokonce natolik, že se nám zdá, že by se měla apokalypsa
přesunout na začátek.
Dnes již tušíme, že lidstvo už je schopno ekologicky sebe sama zahubit.
Před několika lety se zdálo, že svět může být zničen vojensky atomovou
zbraní. Ale to není naše věc, abychom hrozili lidem a svolávali na ně tresty.
Kdyby Apokalypsa byla tím hlavním, co je v Novém zákoně, pak by
křesťané byli ve velkém nebezpečí toho, čemu psychologové říkají
kasandřin komplex.4 To je nebezpečí křesťanů. V době, kdy – jak se zdá –
si křesťané nějakým způsobem mohli vyrovnávat účty s okolním světem,
přichází kniha, která je křesťanskou apokalypsou, ve které je hlavní osobou
Ježíš Kristus. A my se ptáme: jakou roli hraje Ježíš Kristus v knize Zjevení
v tomto rámci, o kterém jsme mluvili? Především musíme říct, že
Apokalypsa Janova nepřináší žádné nové informace o Ježíšově životě, ani
o jeho učení. To ovšem neznamená, že by byla málo křesťanská; zřejmě
předpokládá raně křesťanskou zvěst o Kristově vzkříšení a předpokládá také
katechetickou tradici, která předávala přinejmenším některé základní
Ježíšovy výroky.
Křesťanská zvěst v Apokalypse

To, že Apokalypsa předpokládá křesťanskou zvěst o vzkříšení, je zřetelné.
Předpokládá i něco z křesťanské katecheze. Je to vidět z určitých motivů:
1. To, že Kristus vystupuje do popředí jako zabitý beránek, je jasný
křesťanský motiv. Je zřetelnou narážkou na večeři Páně, hod beránka, který
hraje svou roli v souvislosti s vyjitím z Egypta. A v 12. kapitole v Janově
apokalypse čteme o tom, že ženě se narodil syn, a to dítě bylo vyneseno
nahoru do nebe. To všechno připomíná první kontext pašijního hodu
4
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Kasandra byla trojská věštkyně, která prorokovala zkázu Troje a zdá se, že
přitom si ji trochu i přála. To asi proto byla odstrčena královnou, už královnou
matkou, a tím si mohla trochu odlehčit. Tak si na Tróju vylévala zlost.
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beránka. Beránek zabitý v druhé Mojžíšově umožnil vlastně lidu vyjít na
poušť, a proto i žena v Apokalypse utekla na poušť. Čteme dokonce na dvou
místech5 o prorockém vyhodnocení události, jak Izrael byl zachráněn
z Egypta na peruti orličí. Tady opět vidíme v 12. kapitole knihy Zjevení
narážku na osvobození z Egypta. Vyvýšení Kristovo, nanebevzetí Kristovo,
moc Kristova je jako osvobození z Egypta. To je zřetelná narážka na
ustanovení večeře Páně, na tradici, kterou máme zachovánu ve všech
synoptických evangeliích. Nebo ve 13. kapitole Zjevení Janova máme
takovou narážku na další šelmu, která vyvstává pravděpodobně jako nějaký
císařský úředník, který dbá na dodržování císařského kultu. A ve Zjevení
(13,11) čteme, že to druhé zvíře, které vystupovalo ze země, mělo rohy
podobné beránkovým (podle řeckého textu), ale bylo jako drak. Tu se zdá,
že je to zřetelná narážka na dobrého pastýře, který přichází v rouše
beránčím (Mt 7,15.22). Prozrazuje se tu to, že autor Zjevení znal již tradici
evangelií. Přináší vlastně své nové domyšlení věci, nový obraz. Z Ježíšova
života je tady ještě několik málo dalších informací: to, že byl narozen
z ženy, že musel za svého dětství utíkat (Zj 12) – zřejmě narážka na
Matouše 2, útěk do Egypta –, a nakonec že byl proboden (Zj 1,7) jak to
čteme: uzří ho ti, kdo ho bodli. Tedy Ježíš je totožný s Beránkem, který byl
zabit. To je to první.
2. A dále: Podívejme se, jak kniha Zjevení zdůrazňuje vládu Kristovu,
moc Kristovu. Čteme tam – stále se to opakuje –, že pánem je Beránek
zabitý. Ten obraz Beránka zabitého známe z Janova evangelia, kde už v
1. kapitole říká Jan Křtitel: Aj, Beránek Boží, který snímá hřích světa.
V tomto smyslu kniha Zjevení, i když svou řečí i svou teologií se liší od
evangelia Janova nebo od listů Janových, přece jenom má něco s Janovým
okruhem společného: je to např. označení Ježíše jako Beránka, nebo užití
přívlastku pravdivý – aléthinos (ἀληθινός) – které také spojuje tyto dvaληθινός) – které také spojuje tyto dva) – které také spojuje tyto dva
okruhy. Tedy Beránek kraluje, to je opět analogická řeč, a jak už jsme řekli:
jde tu o antikontextové spojení. Βeránek kraluje, je to Βeránek zabitý – toeránek kraluje, je to Βeránek kraluje, je to Βeránek zabitý – toeránek zabitý – to
jsou dvojnásobná antikontextová použití. Beránek, kterého uctívají, přitom
je zabitý, to je přirovnání známé z židovského pozadí, a teď tento Βeránek kraluje, je to Βeránek zabitý – toeránek
kraluje. Od první kapitoly je Beránek totožný s Mesiášem z rodu Davidova.
V 3. kapitole Zjevení6 má klíč Davidův. Snad narážka na moc klíčů, 7 výrok
o tom, že tyto klíče jsou svěřeny Petrovi nebo sboru. V 16. a 18. kapitole
Matoušova evangelia a ve 20. kap. Janova evangelia Beránek (jako
Boží/božný král) vládne nad světem a nad všemi národy takovým
5
6
7

Ex 19,4 a Dt 32,11
V listu do Filadelfie: Zj 3,7–13, tu: 3,7.
Srov. Zj 1,18; Mt 16,16.
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způsobem, jaký známe i ze Žalmů Šalomounových8 a z tehdejší židovské
literatury. A jako Mesiáš, jako vítězný bojovník, se dovede postavit proti
mocnostem, což je zřejmě obraz pro tehdejší římskou moc.9 Jak vládne
vlastně, když v současné době církev trpí? Vládne tak, že je soudcem. Celý
svět nakonec bude stát před soudem Beránkovým. Před soudem, ve kterém
se bude měřit podle vztahů k tomu, co tento Beránek přinesl – to znamená,
kde nebudou ospravedlněni mocní, ale právě ti, kteří byli oběťmi jako
Beránek. Ve 20. kapitole, na začátku od 4. verše, čteme o soudu, kde
Beránek vystupuje jako skutečný soudce. Jeho soud bude spojen se
vzkříšením. To je pochopitelné. 20. kapitola od 5. verše říká: A teprve ten,
kdo na jeho soudu neobstojí, ten propadne skutečnému, takzvanému
druhého soudu.10 To znamená v tu chvíli, v nebezpečí ohrožení hrůzy ze
smrti. Jak Zjevení Janovo ukazuje, první smrt není to rozhodující.
Rozhodující je obstát před soudem Beránkovým. Tam kdo neobstojí,
přichází druhá smrt. Beránek byl obětován za druhé, takže je to soud jiný,
než soud podle spravedlnosti. My bychom to velmi obecně mohli říct tak, že
na rozdíl od všelijakých východních náboženství, které pořád spekulují
o tom, jak přežít smrt, musí být jasné, že biblický člověk o tom ze začátku
tolik nepřemýšlel. Bible má ve Starém zákoně velmi málo úvah o životě po
smrti. Až teprve když se setkal s viditelnou nespravedlností, když se zdálo,
jakoby smrt rušila Boží spravedlnost, pak to domýšlel – v podstatě až
v době makabejské – důsledně: smrt přece nemůže zabránit Pánu Bohu, aby
prosadil svou spravedlnost, a na konci musí i po smrti vytvořit prostor, ve
kterém by odměnil spravedlivé; to byl zákon podle spravedlnosti. Teď
přichází křesťanská apokalypsa, kde si uvědomíme, že ten zabitý Beránek
pořád je beránek, který je středem společenství, ale již způsobem večeře
Páně, tj. eucharistického společenství. A teď jako kdyby uvažovali v době
utrpení, že smrt věrných přece nemůže zrušit toto společenství, které
prožíváme už tady na zemi, ale že večeře Páně kolem toho zabitého Beránka
je společenstvím eschatologicky platným, tj. věčným. Uvažovali, že tu musí
být nový prostor, ve kterém toto společenství dojde svého naplnění – a tak
se zrodila vize o novém Jeruzalémě. To je tedy zvláštní boj pro vyrovnávání
se s myšlenkou utrpení. Mohl bych snad ještě připomenout, že jakmile tato
zkušenost víry, která byla vyjádřena vírou v Kristovo vzkříšení, byla
domyšlena do těchto důsledků – že tedy ani pronásledování, ani smrt
nezruší společenství kolem stolu Beránkova – pak se Beránek/Kristus
8

9

10

16

Srov. ŽalmŠal 7. kapitola a 11. kapitola. Mesiášský král se pak již konkrétně
objevuje v kapitole 17.–18.
14. kapitola Zjevení Janova je vlastně obrazem toho boje s Římem jako
s Babylonem.
Toto je 20. kapitola v 6. verši, ale už ve 2. kapitole verši 11. se to ozývá.
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dostává do pozice oněch Božích přívlastků, Božího působení, jako třeba
Boží sláva – kábót, Boží stín – šakiná, Boží slovo – dábár, které vlastně
obkličují, ohraničují celý stvořený svět, celý tento věk. To je apokalyptický
název pro dějiny, jak my je vnímáme. Celé dějiny, aby byly uchopitelné
jako celek, jsou označovány jako: tento věk a jeho tvář – aión houtos (αἰὼνὼxν
οὗτος) – kdežto to, co přichází je – τος) – které také spojuje tyto dva) – kdežto to, co přichází je – ovlá habbá, přicházející věk – aión
melón (αἰὼνὼxν ὁ μέλλων). Mezi tím vším je jakoby pupeční šňůra, jakoby μέλλὼν). Mezi tím vším je jakoby pupeční šňůra, jakoby
přechod, most, a to je skutečnost Beránka. Žil na tomto světě a byl vzat do
nebe, vstoupil vlastně do té oblasti, odkud přichází nový věk. Tak je dán
smysl a průběh těchto dějin, totiž že Kristus se stává součástí našich dějin;
nebo že je zdůrazněna jeho preexistence, tak, jak to máme zachyceno třeba
v Janově evangeliu v 1. kapitole, v 1. kapitole epištoly Kolosským, tak také
čteme o Ježíši Kristu ve Zjevení Janově 3,14, že on je – arché tés ktiseós tú
theú (ἀληθινός) – které také spojuje tyto dvaρχηx τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ) – počátek Božího stvoření. Vς) – které také spojuje tyto dva κτίσεὼς) – které také spojuje tyto dva τοῦ θεοῦ) – počátek Božího stvoření. V θεοῦ θεοῦ) – počátek Božího stvoření. V) – počátek Božího stvoření. V Janově
evangeliu je označován jako ten, který byl na počátku, a všechno bylo skrze
něho stvořeno. V epištole Kolosským (Kol 1,15) čteme, že On byl
prótotokos pasés ktiseós (ππὼτότοκος) – které také spojuje tyto dva πάσης) – které také spojuje tyto dva κτίσεὼς) – které také spojuje tyto dva) – první ze všeho
stvoření.
Co to znamená? Výroky o jeho preexistenci nejsou jenom jakési poučení
o jisté prehistorii lidstva, nebo prehistorii kosmu, a nejsou to ani poučení
o jakési nebeské geografii, že tam kdesi už dávno bylo místo pro Ježíše.
Chce se naznačit, že stvoření už tam – už tehdy, když se rozhodovalo o jeho
vzniku, o jeho smyslu – má svůj smysl, který je dán v Ježíši Kristu. To byla
velmi odvážná výpověď křesťanské víry. Bez Krista by celý svět, který se
zdál tehdy naprosto neproniknutelný, ztratil svůj smysl. My to dnes
vnímáme trochu jinak; dnešní člověk rozvíjí představy, jak by pronikl
hluboko do kosmu, svým poznáním dovede vypočítat rozměry na spoustu
miliónů světelných let. Ale ve skutečnosti výrok o Kristu jako o prostředníku stvoření, jako který byl na začátku stvoření, je stejně odvážný teď, jako
byl tehdy. Bez Krista by to všechno vlastně ztratilo svůj smysl. Dnes ty
ohromné rozměry, které vidíme, by ztratily svůj smysl, jestliže bychom se
na dějiny dívali bez Krista. Tady je zakotvena jeho moc. Pokud to platí, pak
to krátké, dočasné utrpení, zkoušky křesťanské církve jsou jakoby
zarámovány něčím pevným, na co se lze spolehnout. Zde se setkáváme
s otázkou Boží všemohoucnosti. V tradici Heidelberského katechizmu se
objevuje tento obraz o Boží prozřetelnosti. To znamená, že Bůh předzvídá
přímo, ví o všem. Ale to neznamená, že Pán Bůh jakoby plánoval na
nějakém nebeském počítači každou nehodu, katastrofu, automobilovou
nehodu, nemoc, anebo vůbec všechno neštěstí, a že to pak sesílá tímto
způsobem na lidi. Celá Bible je si vědomá toho, že velikost stvoření spočívá
také v tom, že Pán Bůh dává člověku jistou autonomii, spoluodpovědnost.
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Petr Pokorný (†)
Tuto odpovědnost, má-li skutečně být odpovědností, která vychovává
k vědomému vztahu k Bohu, je možno zneužít. Kdyby Pán Bůh nic
takového neměl dopustit, kdyby stále lidstvo chránil od toho zlého, tak by
sice k tomu zlému nedošlo, ale člověk by zůstal jenom loutkou. Nemohl by
vyrůst v toho, který by se navzdory odporu, navzdory hříchu, přiznával
k Pánu Bohu. Nemohl by vstoupit s Pánem Bohem do společenství. Byl by
jen jeho instrumentem, ale nebylo by to vědomé společenství, rozhodnutí
víry, kdyby člověk neměl svobodu, kterou může i zneužít. To znamená, že
apokalyptika chápe, že Boží všemohoucnost se projevuje viditelně jako
přímá všemohoucnost jenom v několika bodech při stvoření a při soudu: on
je soudce, který nejenom má moc rozsoudit svět, ale má moc také napravit,
ukázat, co je správné a špatné, tím, že vytvoří nový, správný svět, ve kterém
ta zkušenost toho světa minulého je vlastně zkušeností, která může sloužit
k nápravě. Vždyť Pán Všemohoucí je stvořitel, je tedy ten, který tvoří nový
věk a je soudcem. Samozřejmě, začíná to vzkříšením Kristovým, vzkříšením
toho Beránka. S tím souvisí konec cest Božích s lidmi tak, jak je vidíme
zhruba od 20. do 22. kapitoly Zjevení Janova. Čteme tam, že na konci se
jakoby setká nebe se zemí, protože nebeský Jeruzalém (21. kapitola)
sestoupí z nebe. To znamená křesťanská víra, která se ohlíží ke Kristu
byvším věčně na nebesích, tak jak to vidíme od 12. kapitoly, kde byl
přenesen do nebe celý život, je tady vlastně jenom zahrnut do onoho
pronásledování drakem a potom přenesený do nebe. Ona žena porodila dítě,
syna, který má železnou berlou pást všecky národy, ale dítě bylo přeneseno
k Bohu a jeho trůnu. Žena pak prchla na poušť, tedy církev prochází touto
pouští. On je na nebi, ale to neznamená, že tento svět by byl Pánu Bohu
lhostejný. Má svůj význam právě proto, že Pán Bůh tento svět posoudí a pak
Jeruzalém sestoupí na zem. My můžeme vidět v Janově evangeliu jiné
obrazy o tom, že všichni budou vzati do nebe. V každém případě na konci
dějin dochází k setkání nebe a země. Přičemž na nebi je rozhodující věřit,
protože tam je Kristus. Pozice „nahoře“ v analogické řeči vždycky znamená
to, co rozhoduje. Lidé, kteří nejsou křesťané, říkají, že pak nahoře se o tom
rozhodne. Používáme tu analogickou řeč. To si sice neuvědomujeme, ale
křesťané by to přece jen měli vědět.
Závěr

Můžeme konstatovat, že řešení je jedině v Beránkově příchodu.
V sestoupení nebe na zemi. V celém Zjevení Janově se objevuje motiv
usmíření národů. Národy patrně byly chápány jako jednotlivá etnika se
svými zvyky, se svými mravy, ale rozdělení na jednotlivé jazyky je v Bibli
chápáno skutečně spíš jako trest Boží, než jako Boží vůle. Někteří
18
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politikové říkají, že Boží vůlí je, či už je národ takový, nebo jiný, aby
člověk sloužil národu. Ale to je vlastně nepochopení, protože současná
podoba národů, které mluví různými jazyky a nedomluví se, to je vlastně
trest. Známe vyprávění o babylonské věži (Gen 11) a už ve Skutcích
apoštolských máme náznak toho, že vlastně kudy Duch svatý prochází, tam
jednotlivé národy – místo, aby se prosazovaly jeden proti druhému – se
právě v Kristu začínají sbližovat.
Do určité míry řada židovských apokalyps, např. apokalypsa
Henochova,11 se pokouší podat obraz dějin; obraz dějin je konstruován
podle pravidla vaticinium ex eventu, předpovídá se něco, co se ve
skutečnosti stalo, tím se získá důvěra k proroctví a zároveň se naznačí, že
v dějinách se skutečně prosazuje Boží vůle. V knize Zjevení tento cestovní
řád Boží ustupuje do pozadí. Prof. Souček, můj předchůdce na katedře
Nového zákona, dokonce měl za to, že tři vize o jezdcích, polnicích
a andělech s miskami hněvu, je pokus o vyjádření téže skutečnosti, o vize tří
různých zpráv. Jsou to záměnné obrazy. Autor Zjevení si už byl vědom
toho, že sice prožívá něco, co se stalo patrně za doby vlády Domitiánovy,
ale co může být též situací, která se bude opakovat. Uvědomoval si, že něco
podobného bylo za Nerona patrné a nebylo neprávem, když v určitých
chvílích ohrožení křesťané knihu Zjevení vztahovali na svou konkrétní
situaci. To znamená, že tu jde o parenesi knihy Zjevení. Ale vypočítávat
z určitých údajů, co přijde a kdy nastanou určité události, to znamená
vždycky vytrhnout jistou část knihy Zjevení z jejího kontextu. V celku bych
to nazval jakousi ideologizací knihy Zjevení. Místo povzbuzení se vezme
jakýsi námi vydestilovaný ideologický obraz, který samozřejmě může vést
velice zcestným směrem, protože se potom může zdát, jakoby některé
z mnoha utrpení bylo to nezbytné, co musí přijít. V takovém případě se
může oslabit skutečně celé křesťanské úsilí o nápravu lidských věcí. A to je
také důvod k opatrnému zhodnocení zvěsti knihy Zjevení, že se nemá
vykládat tímto zideologizovaným způsobem.
Prof. ThDr. Petr POKORNÝ, DrSc., dr. h. c.
Zpracoval, úvodem a poznámkami opatřil: Prof. Imrich PERES
Jazyková korekce: Prof. Pavel PROCHÁZKA

11

Myslí se zde zvláště na tzv. texty o vizi týdnů (por. Hen. 90kk).
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Ein epigraphischer Streifzug durch Philippi und
das Neue Testament
Theophile Masy DIVANGAMENE

Abstrakt

Epigrafická prechádzka cez Filipi a Nový zákon: Analýza článku Evy
Ebelovej, prednášateľky na Teologickej fakulte v Zürichu, ktorý bol
publikovaný v zborníku Epigrafia a Nový zákon (s. 69–92). Skúma
výsledky profesorkinho bádania v odhaľovaní dobových súvislostí s otázkou divinizácie cisárov v kontexte zboru vo Filippách. Antológia obsahuje
najnovšie výsledky známych epigrafov. Latinské epigrafy svedčia o rímskej
nadvláde, apoštol Pavol vykazuje lásku a vernosť, svedectvo o zmluve
medzi komunitou a apoštolom.
Kľúčové slová: Eva Ebel, Nový zákon, latinské epigrafy, kresťanstvo
v Rímskej ríši.

Abstrakt

Eine Analyse eines Artikels von Eva Ebel, Dozentin an der Theologischen
Fakultät in Zürich, der in der Sammlung Epigraphik und Neues Testament
(S. 69–92) veröffentlicht wurde. Es untersucht die Ergebnisse der
Forschungen des Professors zur Aufdeckung zeitgenössischer
Zusammenhänge mit der Frage der Vergöttlichung von Kaisern im Kontext
der Kirche auf den Philippinen. Die Anthologie enthält die neuesten
Ergebnisse bekannter Epigraphen. Lateinische epigraphische Inschriften
zeugen von der römischen Herrschaft. Der Apostel Paulus zeigt Liebe und
Treue, ein Zeugnis des Bundes zwischen der Gemeinde und dem Apostel.
Schlüsselwörter: Eva Ebel, Neues Testament, Epigraphen, Christentum im
Römischen Reich.

1. Ein epigraphischer Streifzug durch Philippi

Im Nachfolgenden möchte ich das Kapitel Vergöttlichte Kaiser am
Strassenrand aus einem Artikel von Eva Ebel (Privatdozentin an der
Theologischen Fakultät Zürich) analysieren, der im Sammelband
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Epigraphik und Neues Testament (Seite 69–92)12 unter dem Titel Ein
Epigraphischer Streifzug durch Philippi erschienen ist. Der Sammelband
enthält die neuesten Ergebnisse bekannter Epigraphiker.13
Eva Ebel konzentriert sich auf die mazedonische Stadt Philippi, eine
römische Kolonie, in der Caesar Augustus und seine Frau Livia als
Gottheiten verehrt wurden. Die römische Zivilisation prägte der Stadt ihre
epigraphischen Spuren an Monumenten und Stadtdesign auf. Inschriften
bezeugen kultische Verehrung durch die Stadtbewohner.
In Philippi gründete der Apostel Paulus die erste christliche Gemeinde
(vgl. 2.). Im Gefängnis schrieb er mehrere Briefe an sie. Neben dem Apostel
Paulus verbrachte der Arzt Lukas einen Großteil seines Lebens in dieser
Stadt; er erwähnt sie in seinem zweiten Werk, der „Apostelgeschichte“
(16,12; 20,6).
Philippi war als Kolonie für römische Militärveteranen bekannt, was
Inschriften aus der Regierungszeit von Cäsar Augustus belegen. Ebel
unterteilt diese in vier Gruppen:
1. In der ersten Gruppe wird die Colonia Augusta Philippiensis, die den
Namen Augustus trägt, mehrfach und in verschiedenen Formulierungen
erwähnt. Zu dieser Gruppe zählen nach Ebel auch Inschriften, die den
Namen Augustus aus Gründen der Datierung verwenden.
2. In einer zweiten Gruppe der Inschriften lässt sich ein deutlicher Bezug
zu Personenkult und Vergöttlichung (divus Augustus/diva Augusta, Livia)
12

13
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Eva EBEL, Ein Epigraphischer Streifzug durch Philippi, in: Th. CORSTEN –
K. ÖHLER – J. VERHEYDEN (Hrgs.), Epigraphik und Neues Testament, Tübingen
2016, 73–79.
Vgl. den Inhalt des Sammelbandes: Walter AMELING, Neues Testament und
Epigraphik aus der Perspektive der epigraphischen Forschung (5–26); Peter
ARZT-GRABNER, Die Auswertung inschriftlicher Zeugnisse für die
neutestamentliche Exegese. Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen (27–
44); Thomas CORSTEN, Die Rolle der Onomastik für die Erforschung des frühen
Christentums. Ein einführender Überblick (45–59); Hans TAEUBER, Ephesische
Graffiti als Zeugnisse des Lebensgefühls in der hohen Kaiserzeit (61–68); Eva
EBEL, Vergöttlichte Kaiser am Strassenrand. Die Bedeutung epigraphischer
Zeugnisse für die Sichtbarkeit der Verbindung von Religion und Politik im
Imperium Romanum und für eine kaiserkritische Lektüre neutestamentlicher
Schriften (69–92); Richard S. ASCOUGH, Carving Out Publick Space.
Inscriptions and Early Christ Groups (93–110); Imre PERES, Die
eschatologischen Aussagen kaiserzeitlicher Grabinschriften (111–127); John S.
KLOPPENBORG, Epigraphy, papyrology and the Interpretation of the New
Testament: Member Contributions to he Eucharist (129–153); Markus ÖHLER,
Sünde, Bekenntnis und Sühne in kleinasiatischen „Beichtinschriften” und dem
1. Johannesbrief (155–184).

Ein epigraphischer Streifzug durch Philippi und das Neue Testament
ausmachen. Damit lassen sich Kulte der Philipper zu Ehren des Kaisers und
seiner Frau als divus (Gott)/diva (Göttin) nachweisen. Der Gehorsam der
Stadt gegenüber Kaiser Augustus und Kaiserin Livia wurde durch die
Inschriften flamen divi Augusti und augustalis servir auf Grabsteinen und
Ehrentafeln in Philippi zum Ausdruck gebracht. Weiter ehren Inschriften im
öffentlichen Raum (forum) die Namen von Priesterinnen sacerdotes divae
Augustae der vergöttlichten Kaiserin.
3. Die dritte Gruppe kennzeichnet Augustus-Statuen in dieser römischen
Kolonie, vor allem zwei Inschriften auf dem Forum Quies Augusta, die in
direktem Zusammenhang mit dem Kaiser stehen. 14
4. Die vierte Gruppe betrifft die Vergöttlichung der kaiserlichen Familie.
Der Name Augustus in den Inschriften der Stadt bedeutet auch Gott, da
Augustus einer Dynastie mit göttlicher Abstammung angehörte. So wurde
etwa auch Gaius Julius Caesar, der Rivale von Markus Antonius, dem
Gründer der Kolonie Philippi, in die göttliche Ahnenreihe eingefügt. Und
im Forum Romanum wurde Tiberius als Sohn des Gottes Augustus (divi
Augusti filius) und als Neffe des Gottes Drusus (divi nepos und Drusus)
verehrt, wie Augustus selbst, ebenso der Großneffe Julius Caesar als divi
Augusti nepos und divi Iuli pronepos.
Obwohl die epigraphischen Zeugnisse über Kaiser Augustus in Philippi
zahlenmässig nicht überwältigend sind, lässt sich mit ihnen des Augustus
beherrschende Stellung in der Stadt nachweisen. Aussagekräftig ist
beispielsweise, dass sich die meisten der Inschriften an zentralen
öffentlichen Orten befinden. Ebel wertet dies als Hinweis darauf, dass
Caesar Augustus den Höhepunkt der Religion und Politik der
hellenistischen Stadt Philippi verkörpert habe, was den Besuchern der Stadt
im 2. Jh. n. Chr. als intensive Symbiose von Religion und Politik in der
Person des römischen Kaisers aufgefallen sei. So wurde etwa in einer
Bauinschrift in der zweiten Hälfte des 2. Jh.s n. Chr. das Kaiserhaus divina
domus (Haus Gottes) genannt.
Wie beim souveränen Ehepaar Augustus und Livia die Frau zur
göttlichen Verehrung ihres Mannes gehörte, so übernahm Sabrina die Rolle
von Juno als logische Konsequenz davon, dass Hadrian als olympischer
Jupiter galt.
Als Rom begonnen hatte die Welt zu beherrschen, kommentiert
J. Parker15, hatte man die Vergottung des römischen Staates verdrängt.
Stattdessen begannen die eroberten Völker, die berühmten römischen
14

15

Vgl. dazu noch: Lukas BORMANN, Stadt und Christengemeinde zur Zeit des
Paulus, Brill, 1995, 53.
J. PACKER – M. TENNEY – W. WHITE: Le Monde du Nouveau Testament, Édition
Vida, Miami, 1989, 78.
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Führer zu verehren: Syla, Mark Antonius, Julius Cäsar etc. Caesar Augustus
vereinte Herrscher- und Ahnenkult, um den Kaiser zu verehren. Im ganzen
Reich verehrten Menschen, die von der römischen Staatsbürgerschaft
profitierten, Rom und Augustus, um dem Kaiser die Treue zu zeigen, und in
den Provinzen wurden die prominentesten Bürger zu Priestern des
Kaiserkults, was ihre Beziehungen zu Rom festigte. Juden allerdings hatte
Augustus vom Kaiserkult befreit.
2. Geschichte der Stadt Philippi, archäologische Inschriften
und das Neue Testament

Was Philippi anbelangt, so überwiegt das historische Interesse an den
Inschriften gegenüber dem anderer Überreste. Die Inschriften ermöglichen
die Rekonstruktion des religiösen und kulturellen Kontextes der christlichen
Mission in der Folgezeit der Apostel, vor allem der Rekonstruktion des
Gedächtnisses des Paulus in den ersten drei Jahrhunderten als
Gründungsheld und Märtyrer-Fürsprecher, laut einem Kommentar von
Marie-Françoise Baslez16.
Philippi, eine mittelgroße Stadt in Mazedonien, wurde im vierten
Jahrhundert v. Chr. von Philip II, Alexanders Vater, an der Stelle der
antiken Krénidès (kleine Quellen) gegründet, um Zugang zu den Goldminen
zu erhalten und dem Geld vom Mount Pangaea. Die MilitärVeteranenkolonie erreichte den Höhepunkt ihrer Entwicklung in der
römischen Kaiserzeit unter Augustus und Claudius, und während der Zeit
des Claudius gründete Paulus im Jahre 50 oder 51 hier seine erste Gemeinde
in Europa.
In die römische Kolonie Philippi Colonia Julia Philippensis entsandte
Octavius Militärveteranen zur Belohnung in den Ruhestand. Philippi und
andere römische Kolonien empfingen die Italiner als Eigentümer des von
Octavius zurückeroberten Landes. Octavianus, der seinen Rivalen Antonius
in der Schlacht von Action im Jahre 31 v.Chr. besiegt hatte, erhielt später
den Zunamen Augustus. Die Stadt wurde automatisch zu einer Gemeinde
nach dem Modell der römischen Verwaltung und genoss als solche das „Jus
Italicum“. Dieser Status gewährte den Einwohnern der Stadt die gleichen
Rechte und Privilegien wie den in Rom lebenden Bürgern. Die Stadt
16

Marie-Françoise BASLEZ: La communauté paulinienne de Philippes à la lumière
de l’archéologie historique: considérations méthodologiques:

https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2013-v21-n1theologi01440/1025474ar.pdf (10.04.2019). Genauere Beleg dazu vgl. Peter
PILHOFER, Philippi, Bd. 2: Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT 119,

Tübingen, Mohr Siebeck, 2009.
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Philippi hatte das Recht, sich selbst zu regieren; sie wurde von der Abgabe
befreit, von bestimmten Steuern; das Recht des Privateigentums wurde
anerkannt.
In dieser Rezension gehe ich vom Buch der Apostelgeschichte über zum
Brief des Paulus an die Philipper, mit dem Ziel, das soziale und religiöse
Milieu der Philipper zu rekonstruieren. Ich versuche dabei, das Stadtbild des
Evangelisten Lukas und die geistige Situation gemäss dem Paulusbrief an
dieses hellenische Volk zusammenzudenken.
Als umfassende Studie über die Stadt Philippi, ihre Bewohner und die
Lebensweise in ihrer Gesamtheit veröffentlichte Peter Pilhofer im Rahmen
eines New Testament Research Center der Universität Tübingen im Jahr
2000 eine Sammlung von 767 Texten. Im Jahr 2009 wurden 62 Neufunde
publiziert nach einer These, die den archäologischen und epigraphischen
Ansatz mit einer Studie der verfügbaren Textquellen von Paulus bis
Polykarp kombiniert: Die Studie ist kumulativ und enthält keine
heterogenen Daten für eine echte In-Beziehungssetzung von Steinen und
Texten; selektiv wird darin vorgeschlagen, an einer als „emblematisch
erachteten ersten christlichen Gemeinschaft in Europa“ zu forschen, anstatt
deren Inschrift in einem Raum und in einer Umgebung zu berücksichtigen,
erklärte Baslez weiter.
3. Die Stadt Philippi und das Christentum

Die Stadt Philippi war die erste Stadt in Europa, die das Evangelium erhielt,
nachdem Paulus eine Vision von einem Mazedonier hatte, der ihn
aufforderte, zu ihrer Rettung zu kommen. Als Antwort auf diesen Aufruf
startete Paul mit seinen Gefährten Silas, Timotheus und Lukas seine zweite
Missionsreise. Die Apostelgeschichte berichtet, dass sie am Sabbat an
einem Flussufer evangelisierten, wo sich eine Gruppe von Frauen
versammelte, um zu beten. Denn „Paulus fand in Philippi keine Synagogen,
um die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden (Apg 16,13.16),
zweifellos, weil es zu wenige männliche Juden gab“. John Drane
kommentiert wie folgt: “Paul still followed his earlier custom of first going
to the Jews at their usual meetingsplace, in this case simply called ‘a place
of prayer‘ by the riverside. There were so few Jews in Philippi that they did
not even have a synagogue building”17.
In Apostelgeschichte erfahren wir, dass sich in der Gebetsgruppe eine
Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, befand.
Obwohl sie eine Heidin war, war sie vom Judentum fasziniert, weshalb die
17

John DRANE: Introducing the New Testament, Sutherland, Albatross Books,
1986, 296.
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als „Gottesfürchtige“ bezeichnet wird (16,14). Lydia war die erste
Europäerin, der zum Christentum konvertierte. Sie stellte ihr Haus dem
Apostel Paulus als ersten Versammlungsort für die Christen zur Verfügung.
Leider musste Paul die Stadt Philippi nach dem Exorzismus an einer mit
einem Python-Geist besessenen Dienerin, die ihn und Silas ständig
belästigte, schnell verlassen. Die Wahrsagungen dieser Dienerin brachten zu
ihren Herren einen großen lukrativen Gewinn, weshalb Paulus und Silas
zunächst inhaftiert wurden.
Die Befreiung von Paulus und Silas durch die Hand des Herrn durch ein
Erdbeben, das die Grundlagen des Gefängnisses erschütterte, war für den
Gefängniswärter und seine Familie ein Grund zur Bekehrung und bot der
jungen Kirche Schutz vor der ungerechten Anschuldigung, das Christentum
sei eine illegale und heimliche Bewegung. In dieser Gemeinde Philippis gab
es mehr Christen heidnischer Herkunft als Judenchristen. Unter ihnen
befanden sich freie Männer, d.h. Veteranen, die wohlhabend waren, und
mazedonische Frauen, die in ganz Griechenland Autonomie genossen,
sowie schließlich diese Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira (Purpur war
Luxusartikel der Extraklasse).
4. Schluss

Während lateinische epigraphische Inschriften von der römischen
Herrschaft in Colonia Julia Philippensis zeugen, zeigt der Brief des
Apostels Paulus an die Philipper Zuneigung und Treue, ein Zeugnis des
Bundes zwischen dieser Gemeinde und ihrem Apostel. Dies wird durch eine
Reihe von Gemeindebesuchen beim Apostel Paulus während seines
Aufenthalts in Thessaloniki (Phil 4,16) und später während seines
Aufenthalts in Korinth (Phil 4,15; 2Kor 11,9) deutlich. Der Apostel hatte die
Unterstützung der Philipper – wegen ihrer aufrichtigen Liebe zum Apostel –
akzeptiert und die der Korinther abgelehnt (2Kor 11,7–10).
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Ježišove múdroslovné výroky v Tomášovom
evanjeliu
Viktória ŠOLTÉSOVÁ

Abstrakt

Ježiš formuloval učenie, ktoré malo nadčasový charakter a múdroslovné
črty. Zaujímalo nás, akým spôsobom boli spracované reflektované
múdroslovné motívy v kánonických aj apokryfných zdrojoch. Sústredili
sme sa na porovnanie týchto špecifických Ježišových výrokov v kánonických evanjeliách a v apokryfnom Tomášovom evanjeliu.
Kľúčové slová: Ježišove výroky, múdroslovie, kánonické evanjeliá,
apokryfy, Tomášovo evanjelium.

Abstract

Jesus formulated a teaching that was timeless with wisdom features. We
were interested in how the reflected wisdom motifs were processed in both
canonical and apocryphal sources. We focused on comparing these specific
statements of Jesus in the canonical gospels and in the apocryphal Gospel of
Thomas.
Keywords: Jesus’ statements, wisdom literature, Canonical Gospels,
Apocrypha, Gospel of Thomas.

Múdroslovná literatúra vznikala pozorovaním života a predmetom jej
záujmu sú problémy, ktoré odjakživa trápia ľudskú myseľ. Múdroslovná
literatúra môže byť podľa Goldsworthyho 18 založená na múdrosti
odpozorovanej z každodenného života, na základe ktorej sa môžu ľudia
učiť, ako sa s ním vyrovnávať. Táto múdrosť vychádza z originálneho
kultúrneho kontextu a je pretváraná do aforizmov, ktoré môžu byť
aplikované v nových situáciách. Ako uvádza Peres, Ježiš mohol svoje
učenie a múdroslovné výroky čerpať z viacerých prameňov, okrem Tóry
a iných starozákonných spisov.19 Veľká časť Ježišovho učenia je u synoptikov v podobenstvách, čo môže byť prirovnanie, príslovie, alebo analógia.
18
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Týmto slovom sa často označovali príslovia, múdroslovia, hádanky, či
symbolické činy. Ježiš však podobenstvo ako výrazový prostriedok posunul
na novú úroveň. Často ich nachádzame v Ježišových rečiach zástupom
(o rozsievačovi, o kúkoli, o horčičnom zrnku, o kvase, o perle, o skrytom
poklade, o milosrdnom Samaritánovi, o márnotratnom synovi a pod.) so
zameraním na praktické príklady z každodenného života poslucháčov.20
Motívy sú prírodné, sociálne, z oblasti poľnohospodárstva a motívy
kráľovstva. Pokorný stručne rozoberá nové smery vo výskume historického
Ježiša z hľadiska kritiky zdrojov, spochybňujúc možnú objektivitu
ježišovského bádania všeobecne.21 Tento vývoj obnovil záujem o apokryfy
a je založený na hypotéze o relatívnej nezávislosti apokryfnej literatúry
a/alebo (častí) tradícií o Ježišovi v nich obsiahnutých. 22
Tomášovo evanjelium (TmEv) sa považuje za významný zdroj
mimokánonických Ježišových výrokov (tvorí ho 114 výrokov). Pokorný
rozoberá vývin kristológie u prvých nasledovníkov Pána Ježiša. Podľa neho
napriek tomu, že Pavlove listy boli napísané skôr, sú evanjeliá lepšími
zdrojmi informácií o Ježišovi. Výroky o príchode Božieho kráľovstva
ukazujú Ježiša z iného uhla pohľadu, než iba ako učiteľa múdrosti
alebo apokalyptického proroka.23 Podľa Crossana boli Tomášovo a Petrovo
evanjelium napísané medzi rokmi 30 a 60, a radí ich preto k teologicky
nezaťaženej predsynoptickej tradícii.24 Podľa Kennera je zjavné, že redaktor
Tomášovho evanjelia spracúva skoršie zdroje, avšak môžu medzi nich patriť
aj kánonické evanjeliá.25 Nevieme, ako presne preložili koptskí prekladatelia
Tomášovho evanjelia grécky text, ktorý mali k dispozícii. Je však veľmi
pravdepodobné, že výroky, ktoré majú obdobu v kánonických evanjeliách,
19
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prekladali ovplyvnení ich znením v koptskom preklade Biblie.26 Môžeme
teda predpokladať, že preklad Tomášovho evanjelia vznikol v čase, keď už
boli kánonické evanjeliá preložené do koptčiny. Po prvom zverejnení textu
Tomášovho evanjelia prevládal názor, že sa jedná o kombináciu biblických
verzií Ježišových výrokov. Jedným z argumentov pre nezávislý zdroj
výrokov z predsynoptickej ježišovskej tradície bol aj nezávislý výskyt
niektorých zreteľne negnostických logií Tomášovho evanjelia v Evanjeliu
Stvoriteľa.27 Pozrime sa na vybrané výroky, ktoré radíme medzi
múdroslovné.28
Logion 4 – výrok o prvých a posledných je zhodný s Mt 19,30 a Mk
10,31. „…Lebo prví budú poslední. A stanú sa jedným jediným“, by sme
mohli zaradiť medzi eschatologické múdroslovné výroky.
Logion 20 – v podobenstve o horčičnom semienku vysvetľuje Ježiš
podstatu Nebeského kráľovstva, rovnako, ako to vidíme v kánonických
paralelách, počet úžitku je tu však 60 a 120 násobný.29
Logion 24 – podobenstvo o lampe tela v človeku30 má paralelu v EvEb
125,18n a u synoptikov (Mt 6, 22–23, Lk 11,34–36).
Nasledujúce dve citované Lógiá sú z papyrusu Oxyrhynchus 1. Tri
grécke fragmenty Tomášovho evanjelia (papyrusy Oxyrhynchus 654, 1
a 655) boli objavené v Oxyrhynchuse začiatkom dvadsiateho storočia, dlho
predtým, ako bola v roku 1945 v Nag Hammádí objavená úplná koptská
verzia. Počas niekoľkých desaťročí vedci nepoznali zdroj výrokov v týchto
troch fragmentoch. Objav koptskej verzie však túto otázku zodpovedal. 31
26
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Logion 31 – má paralelu v Lk 4,23n a jedná sa o príslovie, ktoré použil
Ježiš. Vzťahovalo sa na obidve oblasti jeho poslania, pričom na príklade
dvoch ľudí upozorňuje na to, že služba dvoch ľudí spoločnosti je účinnejšia,
ak tak robia na základe zvláštnej kvalifikácie a autority – ak prichádza
zvonka. V nasledujúcom prehľade máme v prvom stĺpci Logion 31 a 32
z papyrusu Oxyrhynchus 1.32
Tabuľka 1 – TmEv Logion 31
koptský text

grécky text

slovenský preklad

Λεγει Ι{ησου}ς) – které také spojuje tyto dva· Ουκ εστιν δεκτος) – které také spojuje tyto dva προφητης) – které také spojuje tyto dva εν τη π{ατ}ριδι αυτ[ο]υ, ουδε ιατρος) – které také spojuje tyto dva ποιει
θεραπειας) – které také spojuje tyto dva εις) – které také spojuje tyto dva τους) – které také spojuje tyto dva
γεινὼσκοντας) – které také spojuje tyto dva αυτο{ν}.

Ježiš riekol: Žiadny nie je prijímaný prorok v dedine svojej ani lekár nerobí
liečenie tých,
ktorí ho poznajú.

Tabuľka 2 – TmEv Logion 32
koptský text

grécky text

slovenský preklad

Λεγει Ι{ησου}ς) – které také spojuje tyto dva· Πολις) – které také spojuje tyto dva οικοδομημενη επ ακρον
[ο]ρους) – které také spojuje tyto dva υψηλου{ς) – které také spojuje tyto dva} και εστηριγμενη ουτε πε[σ]ειν δυναται ουτε κρυ[β]ηναι.

Ježiš povedal: Mesto postavené na vrchole
vysokej hory a urobené pevne nemôže ani padať, ani byť
skryté.

Logion 33 – Byť svetlom sveta takto prikazuje svojim nasledovníkom,
v kánonických evanjeliách je však označený aj ako ten, ktorý je svetlom
sveta sám, a dáva tak príklad svojim nasledovníkom. Zdôrazňuje svoje
poslanie, ktoré sa tak nemalo udiať v skrytosti, ale priniesť svetlo poznania
svetu. Tento výrok považujeme za múdroslovný.
[6.3.2020]
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Logion 34 – „Ježiš riekol: Keď slepý povedie slepého, spadnú obaja do
jamy“ je pôvodne príslovie citované aj v Mt 15,14 (tiež Lk 6,39). Súvisí
s kritikou vodcov židovského národa. Aktualizuje známy príklad, ktorý bol
príslovím, na situáciu v Jeruzaleme, kde duchovní vodcovia Izraela
odmietali prijať jeho učenie, a má aj eschatologické prvky vzťahujúce sa na
nadchádzajúce udalosti Veľkej noci a odmietnutie jeho mesiášskeho
poslania veľkňazmi a zákonníkmi.
Logion 36 – je v zbierke Q súčasťou výkladu modlitby „Otče náš“ (Mt
6,25 a 28; Lk 12,22 a 27). Ako dôsledok zvesti o kráľovstve Božom
oslobodzuje toto slovo od vnútorného tlaku starostí o zabezpečenie
vlastného života.
Logion 41 – „Ježiš povedal: Tomu, kto má niečo vo svojej ruke, bude
dané, a kto nemá, aj to málo, čo má, mu bude odňaté.“ Pôvodne sa jednalo
o smutné ľudové príslovie, ktorému dáva Pán Ježiš nový zmysel, pričom
vysvetľuje, že kráľovstvo Božie rastie (Mk 4,25; Mt 13,12). Výrok
o kráľovstve Božom v Tomášovom evanjeliu nie je, takže je možné, že jeho
autor poznal tento výrok z iného zdroja ako synoptické evanjeliá.
Logion 45 – známe podobenstvo o ovocí stromu, pripodobnené
k človeku a jeho zlej reči, ktorá je dôsledkom zlého srdca (Mt 7,15–20
a 12,33–35; Lk 6,43–45).
Logion 47 – jedná sa o kombinované Logion, ktorého prvá časť je
príslovie. To Ježiš použil ako ilustráciu k prikázaniu lásky, že človek sa má
Bohu odovzdať celým srdcom (paralela v Mt 6,24; Lk 16,13 o tom, že
človek nemôže slúžiť dvom pánom). Pôvodne to bolo príslovie
pripomínajúce, že staré sa neznesie s novým.
Logion 57 – podobenstvo o Božom kráľovstve, kde je pripodobnená
sejba dobrého semena a buriny pomedzi to dobré, nájdeme iba v jednom
kánonickom evanjeliu (Mt 13,24–30).
Logion 64 – podobenstvo o hostine známe u dvoch synoptikov (Mt
22,1–14; Lk 14,15–24) je tu rozvinuté do polemiky proti obchodníkom. 33
Logion 65 – podobenstvo o zlých vinohradníkoch nachádzame aj
u synoptikov (Mt 21,33–46, Mk 12,1–12 a Lk 20,9–19), tu je v skrátenej
forme bez vysvetlenia. Môžeme ho považovať za predpoveď Ježišovej
smrti, keď v závere príbehu zlí sluhovia zabijú syna majiteľa vinice. 34
Logion 75 – je podobné ako staré antické príslovie o úzkej bráne vedúcej
k cieľu, ktoré poznáme z tradície o Heraklovi (paralela v Lk 13,24).
33
34
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Logion 76 – je podobenstvo o obchodníkovi, ktorý predal svoj tovar
a kúpil perlu a o trvalom poklade (paralela o poklade a perle je z kánonických evanjelií iba v Mt 13,44–46).
Logion 82 – „Ježiš povedal: Kto je mi blízko, je blízko ohňa, a kto je odo
mňa vzdialený, je vzdialený od kráľovstva.“ Jedná sa pôvodne o antické
príslovie, ktoré upozorňovalo na to, že byť blízko božstvu je prospešné aj
nebezpečné zároveň.
Logion 86 – „Ježiš povedal: (Líšky majú) svoje nory a vtáci majú svoje
hniezda, ale Syn človeka nemá miesto, aby položil svoju hlavu
a odpočinul.“ Je to príslovie použité aj v Mt 8,20 a Lk 9,58. Pred napísaním
synoptických evanjelií bolo príslovie použité v zbierke Ježišových výrokov
(Q) a vzťahovalo sa na Syna človeka ako na eschatologickú postavu.
Pôvodne vyjadrovalo príslovie neistotu ľudskej existencie, avšak
v kresťanskom chápaní charakterizovalo situáciu pozemského Ježiša.
Logion 91 – Paralely nachádzame vo všetkých kánonických evanjeliách.
Ježiš vyčíta farizejom, že si žiadajú znamenie a komentuje to, že vedia
porozumieť prírodným zákonitostiam („znamenia na nebi viete čítať“), ale
nerozumejú zmeneniam časov.
Logion 93 – podobenstvo o hádzaní perál sviniam nachádzame aj
v Matúšovom evanjeliu (Mt 7,6).
Logion 94 – „Ten, kto hľadá, nájde, [a kto zaklope], otvorí sa mu.“ Jedná
sa o tému, ktorú rozvinutú nachádzame aj v kánonických evanjeliách (napr.
7,7–11), a to s výkladom o odpovedi na modlitbu viery.
Logion 96 – Podobenstvo o kvase, ktoré nakvasí celé cesto, je ďalším
prirovnaním o Božom kráľovstve (paralely sú v Mt 13,33 a Lk 13,20–21).
Logion 102 – „Ježiš povedal: Beda im, farizejom. Sú podobní psovi,
ktorý leží v žľabe pre dobytok. Ani neje, ani nenechá jesť dobytok“.
Príslovie bolo používané v grécku a je aj dnes známe v angličtine a v
ruštine. Je o človeku, ktorý nedopraje iným majetok alebo pokrm, ktorý sám
nepotrebuje (podobný výrok je v Lk 11,52 – „Beda vám, zákonníci, pretože
ste prevzali kľúč poznania; sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste
v tom zabránili“).
Logion 103 – podobenstvo zachytáva obranu pred zlodejmi. Na príklade
zlodeja prichádzajúceho v noci poukazuje Ježiš na príchod Syna človeka
s eschatologickým dôrazom, čo máme zaznamenané v Mt 24,43–44 a Lk
12,39–40.
Logion 107 – podobenstvo o pastierovi a stratenej ovci poznáme z Mt
18,10–14 a Lk 15,3–7. Je obrazom Ježišovej pomoci hriešnym ľuďom.
34

Ježišove múdroslovné výroky v Tomášovom evanjeliu
V teologickej charakteristike Tomášovho evanjelia Pokorný spochybňuje
tézu, že reprezentuje nielen starší žáner Ježišovej tradície, ale aj jej
historicky pôvodnejšie ideové zameranie. Ježiš bol podľa viacerých autorov
učiteľom múdrosti a jeho eschatologická orientácia bola dielom
poveľkonočnej skupiny jeho nasledovníkov na čele s Pavlom z Tarzu.35
U iných autorov však nachádzame vysvetlenie viacerých Ježišových
výrokov s echatologickým dôrazom, ktoré považujú za pôvodné, nie
doplnené pisateľmi evanjelií na základe pavlovskej teológie ovplyvnenej
historickými súvislosťami.
Dialógy v evanjeliu Ebionitom obsahujú viacero paralel so synoptikmi
a s Tomášovým evanjeliom. Text patrí k trom židokresťanským apokryfným
evanjeliám (1. pol. 2. st., EvEb) 36, vznikol pravdepodobne v Sýrii. Formálne
aj žánrovo je text blízky Ježišovým zjavovateľským rečiam (v EvJn).
Paralely s inými textami sa týkajú hlavne sprítomnenia eschatologickej
nádeje. Napríklad podobenstvo o lampe tela v človeku v časti 125,18n
evanjelia Ebionitom má paralelu u synoptikov (Mt 6,22–23; Lk 11,34–36) aj
v Tomášovom evanjeliu (TmEv Log 24).37 Sapienciálne a prorocké motívy
v tomto texte chýbajú, rovnako tak aj Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. 38
Dvaja významní vedci v oblasti Nového zákona, Meier a Crossan,
metodicky dôsledne rekonštruovali Ježišov život a učenie. Paradoxne však
zastávajú diametrálne protichodné pohľady na historický význam
ježišovských tradícií v apokryfných evanjeliách. Meier v podstate popiera
historickú hodnotu akýchkoľvek apokryfných ježišovských tradícií, keďže
sú neskoré, fiktívne a závislé od kánonických evanjelií. Crossan povyšuje
mnohé z nich na miesto ústredného významu (hlavne TmEv), keďže
niektoré z nich považuje za skoršie ako samotné kánonické evanjeliá, a tiež
na nich nezávislé.39 Ebert spracoval múdroslovné texty Nového zákona
v súvislosti s kristológiou, pričom spochybnil spojenie totožnosti Ježiša so
zosobnenou Múdrosťou (literatúra obdobia druhého chrámu). Naproti tomu
vysvetľuje, ako sa starozákonný motív múdrosti prejavuje v novozákonnej
kristológii.40 Múdrosť Božia v Kristovi nie je podľa Eberta iba teoretickou
35
36

NEZNÁMÁ EVANGELIA. Novozákonní apokryfy I., 84.
Dostupné online: [6. 3. 2020]
http://www.earlychristianwritings.com/gospelebionites.html
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NEZNÁMÁ EVANGELIA. Novozákonní apokryfy I., 168.
NEZNÁMÁ EVANGELIA. Novozákonní apokryfy I., 181.
D. E. AUNE, Assesing the Historical Value of the Apocryphal Traditions, in:
J. SCHRÖTER – R. BRUCKER [Eds.], Der historische Jesus. Tendenzen und
Perspektiven der gegenwärtigen Forschung, BZNW 114, Berlin/New York, De
Gruyter, 2002, 243–272, 243.
D. J. IV. EBERT, Wisdom Christology: How Jesus Becomes God’s Wisdom for
Us, Explorations in Biblical theology. Phillipsburg, P&R, 2011.
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konštrukciou, ale je založená na historických udalostiach, kedy Boh zjavuje
sám seba. Jedná sa o inkarnáciu Božieho Syna, jeho smrť na kríži,
vzkriesenie a prísľub slávneho pretvorenia tohto sveta. 41 Jednotný plán
sapienciálnych makrotextov nie je možné podľa Pokorného hľadať priamo
v analyzovaných zbierkach obsahujúcich Ježišove výroky (napr. Q, TmEv),
môžeme v nich však sledovať menšie jednotky, ktoré vecne
súvisia a prezrádzajú vedomie vnútornej interrelácie. 42
Väčšina teológov sa v počiatočnom výskume Tomášovho evanjelia
(TmEv) zhodovala v názore, že jeho autor poznal synoptické evanjeliá.
Vzhľadom na ústnu tradíciu však v súčasnosti prevláda názor o jeho
nezávislosti.43 Podľa Charleswortha sa však jeho práca s materiálom, ktorý
poznáme zo synoptických evanjelií, javí skôr ako vlastný prínos, než ústna
tradícia predchádzajúca písanému textu kánonických evanjelií. 44 Podľa
niektorých autorov koptské Tomášovo evanjelium často zachováva skoršie,
viac autentické verzie Ježišových podobenstiev bez výkladu. Napr. TmEv
Logion 9 uvádza podobenstvo o rozsievačovi (Mk 4,9–10), ale bez
alegorického výkladu (Mk 4,13–19). Pre niektorých bádateľov (Cullmann,
Hunzinger, Leipoldt) je to dokladom pre existenciu nezávislého prameňa,
z ktorého čerpalo aj Tomášovo evanjelium. Podobne podobenstvo o sieti
TmEv Logion 8 (Mt 13,47–50) a o kúkoli medzi pšenicou TmEv Logion 57
(Mt 13,24–30). Môže to podľa Charleswortha znamenať aj skutočnosť, že
výklad podobenstva nemusel pochádzať od historického Ježiša, ale z ranej
kresťanskej tradície a k podobenstvu bol vložený redaktorom. Podobenstvo
o rozsievačovi sa nachádza v evanjeliu podľa Marka a pri rozdelení
diachrónnou metódou obsahuje samotné podobenstvo v Mt 13,3–8. Avšak
deviaty verš už na základe tejto analýzy obsahuje izolovaný výrok. Verše
10–13 môžu byť podľa jednej z teórií ranocirkevným vysvetlením, prečo
Ježiš používal podobenstvá, a verše 14–20 ranocirkevnou interpretáciou
samotného podobenstva.45 Otázka, ktorá by nám mohla pomôcť, je, či táto
nasledujúca pasáž s výkladom podobenstva korešponduje s Ježišovým
41
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Ježišove múdroslovné výroky v Tomášovom evanjeliu
učením, zvlášť s jeho inými zaznamenanými múdroslovnými vyjadreniami.
Podobenstvo treba konfrontovať s celkovým trendom Ježišovho učenia
a konania, v kontexte Ježišovej zvesti evanjelia. Zvlášť si všímať vzťah
k Božiemu kráľovstvu, ktoré bolo ústredným motívom Ježišovho kázania.
Mimokánonické zdroje sú vhodným sekundárnym zdrojom výskumu
kvôli ich potencionálnemu vplyvu na formovanie dobového myšlienkového
sveta, a v tomto kontexte je aj Ježišova výučba kontextualizovaná pre jeho
poslucháčov. Židovská tradícia múdrosti výrazným spôsobom ovplyvnila
výrazové prostriedky v Ježišových rečiach. Výchova v rodine a v synagóge
je taktiež dôležitým aspektom teologického aj sociálneho formovania. Ježiš
si všímal zvyky obyvateľov Palestíny a mnohé z nich spomína vo svojich
neskorších rečiach, najmä v podobenstvách.
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Latinské preklady Biblie od staroveku po
súčasnosť: teória a technika prekladu
Helena PANCZOVÁ

Abstrakt

V latinských prekladoch Biblie je ľahko pozorovateľná tendencia k doslovnému prekladu. V prvom období to bolo spôsobené starodávnou
lingvistickou teóriou, ktorá predpokladala úzke spojenie medzi vecou a jej
slovným označením. Aj keď bola súčasne navrhnutá alternatívna teória
jazyka a prekladu (Jeroným bol jeho slávnym zástupcom), staré doslovné
preklady už boli hlboko zakorenené v cirkevnom použití, najmä v liturgii.
S touto tradíciou sa musel vyrovnať aj samotný Jeroným, prekladatelia
v období renesancie a redaktori Vulgata Nova. Ich úcta k jazykovej tradícii
cirkvi sa môže považovať za ústupok doslovnému prekladu. Na druhej
strane sa toto zachovanie charakteristických čŕt latinskej Biblie môže
považovať za úsilie o zachovanie kultúrnej a kultickej kontinutity latinského
kresťanstva, ktoré sa bezpochyby oplatí chrániť.
Kľúčové slová: latinské preklady Biblie, teória prekladu, Hieronymus.

Abstract

Latin Translations of the Bible since Antiquity to Modern Age: Theory
and Technique of Translation. In Latin translations of the Bible
a tendency towards literal translation is easy to observe. In the first period it
was caused by an ancient linguistic theory which presumed a close
connection between a thing and its verbal designation. Although
contemporaneously an alternative theory of language and translation was
proposed (Jerome was its famous representative), the old literal translations
had already been deeply rooted in ecclesiastical use, especially in liturgy.
Jerome himself, the translators in the age of Renaissance and the editors of
the Vulgata Nova as well had to come to terms with this tradition. Their
respect shown to the language tradition of the Church may be seen as
a concession to literal translation. On the other hand, this preservation of the
characteristic features of the Latin Bible may be considered as an effort to
preserve cultural and cultic contuinity of Latin Christianity, which is
undoubtedly worth protecting.
Keywords: Latin Bible, translation theory, Jerome/Hieronymus.
Testimonium Fidei 8 (2020/1), 39–51. ISSN 1339-3685

Helena Panczová
Latinské preklady Biblie – Vetus Latina, Hieronymova versio Vulgata,
príspevky vzdelancov v období renesancie až po súčasný katolícky
normatívny text Nova Vulgata –, ako aj jazyková diskusia, ktorá ich
sprevádzala, reprezentujú niekoľko rozličných prekladateľských prístupov.
Jazykom, ktorý priniesol kresťanstvo k pohanom, bola gréčtina. Prví
kresťania na Západe boli po grécky hovoriaci usadlíci vo väčších mestách.
No v spoločenstve, ktoré začínalo ako komunita Grékov a bilingválnych
kresťanov, postupne narastal počet po latinsky hovoriacich obrátených, ktorí
neovládali gréčtinu, a to si vynútilo latinské verzie Písma a pastoračných
prác už počas 2. storočia.46 Najstaršie latinské preklady vznikali ad hoc,
nesystematicky, podľa katechetických potrieb tých, čo prinášali kresťanstvo
na západ. Častým nedostatkom evanjelizátorov-prekladateľov bola aj
jazyková nepripravenosť. V dôsledku toho v latinskom texte Biblie
prevládala doslovnosť a boli zachované mnohé hebrejizmy a grécizmy.
Hieronym (340/350 – 419/420) ako vzdelaný filológ a biblista dôrazne
bojoval proti takémuto prístupu. Svoje názory zaznamenal v úvodoch
k jednotlivým knihám svojho prekladu Biblie a v listoch47 – jeden z nich sa
priamo volá „O najlepšom spôsobe prekladu“,
De optimo genere
interpretandi. Aj Augustín (354–430) vnímal doslovnosť prekladu ako
prekážku porozumenia textu a stal sa autorom jediného spisu (až do 20.
storočia) venovaného hebrejizmom biblickej latinčiny, „Slovné zvraty
v Heptateuchu“, Locutiones in Heptateuchum.48
V období renesancie sa objavuje niekoľko nových prekladov Biblie do
latinčiny s rôznym prekladateľským prístupom – od pokusov pretlmočiť
Bibliu do cicerónskej latinčiny až po výrazne doslovné verzie. V tejto dobe
pokračuje aj debata o tom, aký spôsob prekladu je pre biblické texty
najvhodnejší. Posledná položka na zozname latinských prekladov je Nova
Vulgata (alebo Neovulgata), mierne upravený a revidovaný text starej
Vulgáty.
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V polovici 3. storočia je západná cirkev už úplne latinská. Porov. Luis ALONSO
SCHÖKEL – Jesús ASURMENDI – Bruno CHIESA – Florentino GARCÍA MARTÍNEZ
– Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY – José Manuel SÁNCHEZ CARO – José
TREBOLLE BARRERA, La Bibbia nel suo contesto: Introduzione allo studio della
Bibbia I, Brescia, Paideia, 1994, 444; Leonard R. PALMER, The Latin Language,
Bristol Classical Press, 1954, 21999, 196.
Hoci Hieronymove vyjadrenia nie sú vždy celkom jednoznačné, pretože tieto
úvody aj listy vznikali v priebehu niekoľkých desaťročí, celková tendencia je
jasná. (V prípade listov treba brať do úvahy aj odlišných adresátov, čo
nepochybne malo vplyv na spôsob Hieronymovho vyjadrovania.)
Locutionum s. Augustini in Heptateuchum libri VII. PL 34, 485–546.

Latinské preklady Biblie od staroveku po súčasnosť
Aký je teda najvhodnejší spôsob prekladu pre biblické texty? Mnohí
prekladatelia si zjavne mysleli, že čím doslovnejší preklad, tým lepší. Prečo
sa stále stretávame s tendenciou k doslovnosti, keď už v staroveku Rimania
sformulovali hlavné zásady idiomatického prekladu? Jednou z ciest
k pochopeniu rozličného prekladateľského prístupu môže byť teória jazyka,
ktorá je v ich pozadí. Chápanie jazyka totiž má – prirodzene – priamy vplyv
aj na možnosť (či nemožnosť) adekvátnej transpozície jazykového prejavu
do iného jazyka.
Vplyv teórie jazyka na teóriu a prax prekladu 49

Gréci (Platón, Aristotelés, stoici) vo svojom lingvistickom bádaní dospeli
k názoru, že jazyk je konvenčný, arbitrárny jav, teda že medzi slovami
a vecami neexistuje priamy vzťah, ale slová sú len dohodnuté znaky vedúce
k pochopeniu významu vecí. (Z tejto teórie vychádza aj moderná lingvistika
– Ferdinand de Saussure.) Týmto gréckym filozofom sa podarilo prekonať
archaický spôsob vnímania jazyka (resp. sveta), ktoré stotožňovalo slovo, či
dokonca jeho zvukovú podobu, bezprostredne s vecou.
Zo stoickej náuky o jazyku vychádzali Rimania, ktorí sa – na rozdiel od
kultúrne hellénocentrických Grékov – venovali aj prekladu a ako prvý národ
v dejinách aj formulovali jeho teoretické zásady. Základy rímskej teórie
prekladu položil Cicero a v nasledujúcom období bola dôkladne rozvinutá.
Rímski prekladatelia pochopili, že pri preklade sa treba vyhnúť dvom
krajnostiam. Neradno prekladať verbum e verbo („doslovne“), ale sensum e
sensu („podľa významu“). Preklad nemá byť mechanickou činnosťou, ale
na druhej strane nemá byť ani iba parafrázou. Dobrý preklad je tvorivou
prácou, „zápasom o dosiahnutie toho istého významu“ (Quintilianus).
No cítenie magickej sily slova a jeho úzkeho vzťahu k označovanej veci
nebolo ani zďaleka mŕtve. Paralelne so spomenutým myšlienkovým prúdom
existuje aj druhý prúd vnímania jazyka, orientálny a (v neskorej antike)
novoplatónsky, v ktorom sa dostávajú na povrch silné starobylé magické
tendencie. V tomto prúde jazyku pripisovali božský pôvod, zlučovali
zvukovú formu a obsah slova,50 a z toho vyplývala značná zdržanlivosť voči
prekladu (t.j. voči zmene) najmä sakrálnych textov. Ak sa predstavitelia
49
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Porov. Růžena DOSTÁLOVÁ, Překlad v antice, in: Petr POKORNÝ, Hermeneutika
jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu Bible, Praha,
Vyšehrad, 2006, 219–243.
Príkladom môžu byť niektoré rabínske výklady (napr. ku Gn 2,23), ktoré sú
dostupné vo zväzkoch edície Komentáre ku Svätému písmu. Porov. Lucia
HIDVÉGHYOVÁ, Rabínsky komentár, in: Peter DUBOVSKÝ SJ (Ed.), Kniha
Genezis, Trnava, Dobrá kniha, 2008, 143–144.
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tohto prúdu vôbec odhodlali prekladať, prísne sa držali originálneho znenia
– výsledkom je doslovný preklad.
Septuaginta a Vetus Latina a ich kritika

Z takéhoto myšlienkového pozadia pochádza preklad LXX. Židovskí
prekladatelia sa nemohli oprieť o nijakú prekladateľskú teóriu a mali jedinú
zásadu: μήτε προσθεῖναι, μήτε ἀφελεῖν „nič nepridať, nič neubrať“, ktorá saναι, μήτε ἀληθινός) – které také spojuje tyto dvaφελεῖναι, μήτε ἀφελεῖν „nič nepridať, nič neubrať“, ktorá saν „nič nepridať, nič neubrať“, ktorá sa
objavuje v Biblii (Kaz 3,14, Zjv 22,18–19), ale je známa aj z Iamblicha (De
mysteriis Aegyptiorum 259): „Treba zachovávať starobylé modlitebné
formuly stále v rovnakej podobe bez toho, aby sme čokoľvek ubrali alebo
odinakiaľ pridali.“
Tendencia51 k doslovnému prekladu sa výrazne prejavuje v dvoch
oblastiach – v gramatike a v lexike – a jej najvýraznejším prejavom sú
zachované hebrejizmy. V gramatike – najmä v syntaxi aj štylistike –
prekladatelia ponechali hebrejskú konštrukciu a dosadili do nej grécke
slová.52 V oblasti slovnej zásoby sa vplyv hebrejského originálu prejavuje
rozšírením sémantického poľa gréckych slov. 53 Na niektorých miestach však
možno badať aj snahu o čo najvernejšie zachovanie zvukovej podoby
originálu – homeofóniu (homoiofóniu).54
Ak text prekladu nemal stratiť účinnosť pôvodného náboženského textu,
musel byť sakralizovaný, preto vzniká legenda o božskej inšpirovanosti
tohto prekladu (porov. Aristeov list) – každý zo sedemdesiatich dvoch
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Ide iba o tendenciu. Miera doslovnosti je v rôznych knihách LXX – zjavne od
rôznych prekladateľov – rozličná. Ba v porovnaní s Aquilovým prekladom
(okolo 130 n. l.), ktorý je natoľko doslovný, že sa miestami snaží zachytiť
dokonca hebrejskú etymológiu, výrazne klesá…
O hebrejizmoch v gréčtine Septuaginty porov. Helena PANCZOVÁ, Preklad
z biblickej gréčtiny do slovenčiny, Studia Biblica Slovaca – Supplementum 2,
Bratislava, Univerzita Komenského, 2018, 96–110. O hebrejizmoch v latinčine
porov. Helena PANCZOVÁ, Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu: Grécizmy
a hebrejizmy pri používaní predložky in, Trnava, Dobrá kniha, 2002, najmä 22–
55.
Isté grécke slovo zodpovedá istému hebrejskému slovu, no ich sémantický záber
sa neprekrýva úplne. V tomto type prekladu grécke slovo preberie aj tie významy
svojho hebrejského ekvivalentu, ktoré v gréčtine nemá – napr. ῥῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ) – počátek Božího stvoření. Vμα „slovo,
výrok“ má v biblických textoch aj význam „vec“, resp. v zápornej vete „nič“,
podľa hebr.  ָּדבָר.
Napr. na pomenovanie efódu, náplecníka, zvolili grécke slovo ἐπωμίς, ktoréπὼμίς) – které také spojuje tyto dva, ktoré
vlastne označuje „hrudníkový koniec kľúčnej kosti“, prenesene „plece“.
Prekladatelia vybrali toto slovo nielen z dôvodu podobného významu, ale aj pre
podobné zvukové znenie.
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prekladateľov pracoval sám vo svojej komôrke, a keď skončili svoju prácu,
zistili, že všetky preklady sú zhodné. 55
Pre staré latinské preklady56 (z gréčtiny), ktoré dnes súborne nazývame
Vetus Latina (scil. versio), bola charakteristická extrémna doslovnosť, ktorá
občas viedla až k nepochopeniu významu. K doslovnému prekladu viedla
jednak – rovnako ako v prípade LXX – magická úcta k posvätnému textu,
jednak aj jazyková nepripravenosť mnohých prekladateľov. Augustín píše:
„V prvom období viery, len čo niekomu prišiel pod ruku grécky kódex
a nazdával sa, že má trošku znalosti oboch jazykov, odvažoval sa
prekladať.“57 Obvykle ono „trošku“ znamenalo „veľmi málo“.
Presvedčenie, že filologickú nepripravenosť nemožno kompenzovať
spoliehaním sa na pôsobenie Svätého Ducha, nachádzame aj u Hieronyma.
Biblické texty staval na roveň iným literárnym textom. 58 Z toho vyplýva, že
biblický prekladateľ musí byť – ako každý iný prekladateľ – predovšetkým
dôkladne vzdelaný v jazykoch a literatúre. Toto presvedčenie je aj
dôvodom, prečo Hieronym odmieta legendu o tom, že prekladatelia
Septuaginty zázračne vytvorili jednotný preklad. „Neprorokovali. Jedna vec
je totiž byť prorokom, iná byť prekladateľom. V prvom prípade Duch
predpovedá budúce veci, v druhom vzdelanie a slovná zásoba prekladá to,
čomu rozumie.“59
Hieronym zdôrazňuje potrebu dôkladného jazykového aj vecného
porozumenia originálu, aby bol vôbec možný preklad, čiže transformácia do
druhého jazyka: „Nebol som schopný prekladať, ak som predtým
neporozumel.“60 To bol aj dôvod, prečo Augustín napísal dielo Locutiones
in Heptateuchum. Pokladal za potrebné upozorniť na biblické slovné zvraty,
ktoré sú cudzie v latinčine. Je dôležité ich poznať, lebo „mnohé temné
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Český preklad porov. Zdeněk SOUŠEK (Ed.), Knihy tajemství a moudrosti I.
Praha, Vyšehrad, 1995, 19–77.
Porov. PANCZOVÁ, Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu, 14–16.
Ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex Graecus et
aliquantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est
interpretari. (De doctrina christiana 2.11.16). Porov. PALMER, The Latin
Language, 184–185.
Odvoláva sa na Cicerónove preklady Platóna, Xenofonta a Démosthena a na
úpravy gréckych komédií, ktoré robili Plautus, Terentius a Caecilius.
Prologus sancti Hieronymi presbyteri in Pentateucho, in: Biblia Sacra iuxta
Vulgatam versionem (ďalej iba Vulgata), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft,
3
1983, 3: …in una basilica congregatos contulisse…, non prophetasse. Aliud est
enim vatem, aliud esse interpretem: ibi spiritus ventura praedicit, hic eruditio et
verborum copia ea quae intellegit transfert.
Prologus sancti Hieronymi in libro Iob, in: Vulgata, 731: non potuisse me
interpretari nisi quod ante intellexeram.
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miesta Svätého písma sa vyjasnia, ak odhalíme druh slovného zvratu“. 61
Takisto je užitočné uvedomiť si tieto cudzie prvky, aby sme za nimi
nehľadali to, čo tam nie je. 62 Nevedomosť totiž môže dať nelegitímny
význam pasážam, v ktorých sa objaví neznámy výrazový prostriedok.63
Staré latinské preklady charakterizovala – okrem doslovnosti – aj veľká
rôznorodosť znenia. Hieronym hovorí, že „latinskí čitatelia majú toľko
podôb textu, koľko je kódexov.“64 Preto ho pápež Damasus poveril úlohou
zrevidovať Starý aj Nový zákon a poskytnúť západným kresťanom jednotné
znenie Biblie. Zo začiatku Hieronymova práca spočívala iba v revízii,65 no
neskôr66 sa celkom rozišiel so starolatinskou septuagintovou tradíciou
a rozhodol sa poskytnúť západnému kresťanstvu preklad Starého zákona
založený priamo na hebrejskom texte zachovanom medzi židmi. 67
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Locutiones in Heptateuchum: De subsequenti Locutionum opere. (Libri II
Retractationum caput LIV.) PL 34, 485–486: Multa autem in Scripturis sanctis
obscura cognito locutionis genere dilucescunt.
Porov. Locutiones in Heptateuchum II. VI. 4: „Treba si všimnúť tento idióm, aby
nebránil v porozumení, keď ho inde nájdeme, alebo aby nás nenútil hľadať
niečo, čo hľadať netreba.“ (…ipsa locutio notanda est, ne alibi inventa sensum
impediat, vel aliquid quaerere ubi quaerendum non est, compellat.)
Porov. René WELLEK – Austin WARREN, Teorie literatury. Olomouc, Votobia,
1996, 278.
Praefatio sancti Hieronymi in libro Iosue, in: Vulgata, 285: …apud Latinos tot
sint exemplaria quot codices.
Z Hieronymovej revíznej činnosti sa nám zachovala jeho recenzia evanjelií,
ktorú pripravil v Ríme v rokoch 383–384. Bola to v podstate oprava a adaptácia
existujúceho starolatinského textu vo svetle dobrých gréckych rukopisov. Aj
revízia zvyšných kníh NZ vo Vulgáte sa často pripisuje Hieronymovi, ale rozsah
jeho vplyvu je nejasný. V prípade žalmov máme k dispozícii jednak Hieronymov
preklad z hebrejčiny, jednak jeho druhú revíziu starolatinského žaltára
vychádzajúceho zo Septuaginty. Tento tzv. Galský žaltár (Psalterium
Gallicanum), nazvaný podľa oblasti, kde si ho najprv obľúbili, vo svojej liturgii
používala a používa väčšina západného kresťanského sveta.
Asi v roku 389. Do roku 405 bol s prekladom hotový.
Časti kníh Ester a Daniel, ktoré nezahŕňa židovský kánon, doplnil z gréčtiny.
Knihy Tobiáš a Judita preložil na základe dnes už nejestvujúcich aramejských
recenzií, ktoré sa dosť odchyľovali od stratených originálov. Tieto dve knihy
navyše prekladal veľmi nedbalo, keďže mal pochybnosti o ich kánonickosti.
Textová kritika pokladá text ich starolatinského prekladu za bližší pôvodine,
a teda za hodnovernejší, preto bol prevzatý aj do Neovulgáty. (O biblických
textoch a verziách podrobnejšie porov. Raymond E. BROWN – D. W. JOHNSON –
Kevin G. O’CONNELL, Texts and versions, in: Raymond E. BROWN – Joseph A.
FITZMYER – Roland E. MURPHY (Eds.), The New Jerome Biblical Commentary,
London, 1997, 1083–1112.)
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Hieronymova prekladateľská teória

Keď Hieronym teoreticky formuloval svoje prekladateľské zásady,
rozhodne bojoval proti doslovnosti. Jeho hlavným argumentom,
opakovaným mnohokrát a v rozličných podobách, je to, že doslovným
prekladov sa stráca zmysel pôvodiny.
Povestný je už spomenutý Hieronymov list 57 „O najlepšom spôsobe
prekladu“,68 kde sa odvoláva na prekladateľskú prax Ciceróna, ktorý
„svojrázne prvky druhého jazyka vyjadroval domácimi prostriedkami“. 69
Ďalej pokračuje: „doslovný preklad zatemňuje význam“. 70 A dáva radu: „Iní
nech striehnu na slabiky a písmená, ty hľadaj myšlienky.“ 71 Chváli Hilaria,
ktorý sa pri svojich prekladoch homílií k Jóbovi a Žalmom z gréčtiny
„nevenoval nedokonalej litere a nekrivil sa podľa stuchnutého prekladu
nevzdelancov, ale právom víťaza preniesol do svojho jazyka významy
akoby zajatcov.“72
Aj List 106 „Sunniovi a Fretelovi“,73 ktorí sa ho pýtali na isté nejasné
miesta v Žalmoch, je plný odporu proti doslovnému prekladu: „Nazdávate
sa, že treba prekladať doslovne… No takýto preklad sa podobá na zrušenie
či zničenie.“74 Podobne na inom mieste: „Nesmieme prekladať doslovne tak,
že kým budeme naháňať slabiky, stratíme pojem.“75
Hieronymovi neunikol ani ten paradox doslovného prekladu, že čím
doslovnejšie autor prekladá, tým viac sa vzďaľuje od pôvodného významu:
„Ako keby si chcel udržať úhora alebo murénu v zovretých rukách: čím
silnejšie budeš tlačiť, tým rýchlejšie unikne.“ 76
V liste 57 sa však nachádza aj vyjadrenie, na základe ktorého by sa
mohlo zdať, že Hieronym je síce proti doslovnosti vo väčšine textov, no nie
v Biblii. Priznáva sa: „v preklade gréckych textov, s výnimkou Svätého
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Epistola LVII. Ad Pammachium. De optimo genere interpretandi. PL 22, 568–
579.
Ep. 57.5: ... proprietates alterius linguae suis proprietatibus explicaret.
Ep. 57.6: …ad verbum translatio sensum operit.
Ep. 57.6: Alii syllabas aucupentur et litteras, tu quaere sententias.
Ep. 57.6: Nec assedit litterae dormitanti et putida rusticorum interpretatione se
torsit, sed quasi captivos sensus in linguam suam victoris iure transposuit.
Epistola CVI. Ad Sunniam et Fretelam. PL 22, 837–867.
Ep. 106.67: Putatis verbum e verbo debere transferri… Sed haec interpretatio
annullationi consimilis est, sive annihilationi.
Ep. 106.29: Non debemus sic verbum e verbo exprimere, ut dum syllabas
sequimur, perdamus intelligentiam.
…ut si velis anguillam aut murenulam strictis tenere manibus, quanto fortius
presseris, tanto citius elabitur. Porov. Prologus sancti Hieronymi in libro Iob, in:
Vulgata, 731.
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Písma, kde aj poradie slov je mysterium (= aj poradie slov má svoj hlboký
význam), prekladám nie doslova, ale podľa významu.“ 77 Ale ďalej v tom
istom liste hovorí jednoznačne, že pri snahe o vernú interpretáciu obsahu
„v Písme treba zvažovať nie slová, ale význam“. 78 A následne79 na
niektorých príkladoch z Aquilovho prekladu ukazuje jeho absurdnosť
(Aquila prekladá nielen doslova, ale priam „do písmena“).
Hieronymovým prekladateľským ideálom bolo zachovanie zlatej
strednej cesty – treba sa vyhnúť ako voľnému prekladu, tak aj doslovnému.
Takýto preklad na jednej strane zachováva všetky charakteristické prvky
východiskového jazyka, ale na druhej strane tam, kde to nie je možné, dáva
prednosť zachovaniu zmyslu. Pokiaľ ide o tieto charakteristické prvky
východiskového jazyka, dosiaľ nebolo sformulované lepšie pravidlo ako
Hieronymovo: „Treba vedieť, že zásadou dobrého prekladateľa je
vyjadrovať idiómy druhého jazyka výrazmi, ktoré sú prirodzené jeho
vlastnému jazyku.“80 S touto zásadou môžeme vrelo súhlasiť aj dnes.
Hieronymova prekladateľská prax

Keď Hieronym pristúpil k vlastnému prekladu Starého zákona z hebrejčiny,
ocitol sa pred dilemou. Na jednej strane ako človek odchovaný najlepšími
tradíciami rímskej kultúry si bol vedomý opodstatnenosti rímskej teórie
prekladu, ktorá zdôrazňovala preklad podľa zmyslu a dobrý štýl,
zodpovedajúci originálu. No na druhej strane sa musel vyrovnávať
s magickým prístupom k pôvodnému textu – s tradíciou, na ktorej budovali
mnohé rabínske výklady a ktorá prispela k doslovnému charakteru LXX
a starších latinských prekladov. Tieto staré preklady veľmi ovplyvnili
cirkevný úzus (predovšetkým liturgiu). A to je fakt, ktorý prekladateľ,
tvoriaci pre cirkevné spoločenstvo, nemohol ignorovať.
V úvahách nad správnym translatologickým prístupom k biblickému
textu má totiž teória vzťahu medzi „označovaným“ a „označujúcim“
nepochybne veľmi dôležitú úlohu, ale vstupujú tu do hry aj ďalšie aspekty
jazyka. Jazyk – a teda aj preklad – má nielen dorozumievaciu funkciu, ale aj
spoločenskú a symbolickú. Takže preklad sa má usilovať nielen podať čo
najpravdivejšie informácie, ale aj podať ich spôsobom prijateľným pre to
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Ep. 57.5: …me in interpretatione Graecorum, absque Scripturis Sanctis, ubi et
verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de
sensu.
Ep. 57.10: Non verba in Scripturis consideranda, sed sensus.
Porov. Ep. 57.11.
Ep. 106.3: Sciendum… hanc esse regulam boni interpretis, ut ivdiw,mata
linguae alterius suae linguae exprimat proprietate.
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spoločenstvo ľudí, pre ktoré vzniká. Musí teda aspoň do istej miery
rešpektovať ich zaužívané spôsoby vyjadrovania. 81
Hieronym túto dilemu riešil kompromisom. Vo svojej revízii evanjelií
opravoval len to, čo chybne menilo význam, a stále prejavoval úctu k starej
verzii. Aj v preklade Starého zákona do značnej miery rešpektoval výrazy,
ktoré sa už stali zaužívanými. No napriek Hieronymovmu zmierlivému
postoju sa jeho preklad Starého zákona z hebrejčiny neujal celý – práve
Kniha žalmov, ktorá je v liturgii využívaná najčastejšie, pretrvala v (revidovanom) starolatinskom preklade podľa Septuaginty.
Zvyk ľudí je veličina, s ktorou treba počítať pri každej reforme. „Väčšiu
silu má starý omyl než nová oprava,“ 82 vzdychal Hieronym a Augustín si
ťažkal: „Oprave nebráni nič, iba zvyk ľudí, čo to spievajú.“ 83 Hieronym
vedel, že človeka, ktorý sa odváži narušiť tradičné spôsoby, nečaká
poďakovanie: „Veď kto vzdelaný, práve tak ako nevzdelaný, keď vezme do
rúk knihu a uvidí, že to, čo číta, sa líši od chuti, ktorou raz nasiakol,
nevybuchne hneď do kriku, nazývajúc ma klamárom a svätokrádežníkom,
pretože som sa odvážil v starých knihách niečo pridať, zmeniť či opraviť?“ 84
Novoveké preklady

Vplyv tradície na možnosti vyjadrovania v novom biblickom preklade bol
problém, s ktorým sa museli vyrovnávať aj všetci ostatní latinskí
prekladatelia po Hieronymovi. V období renesancie sa objavili pokusy
pretlmočiť Bibliu do najvyššieho štýlu latinčiny. No boli mnohí významní
filológovia, ktorí takéto snahy pokladali za „nerozvážne“ 85 a sami dávali
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Toto je problém, ktorý aj v súčasnosti silne vystupuje do popredia pri
slovenskom ekumenickom preklade. Iný je evanjelický cirkevný úzus, na ktorom
sa prejavuje silný český vplyv (Kralická Biblia), iný je rímsko-katolícky
(latinčina), iný zase byzantský, či už grécko-katolícky, alebo pravoslávny
(cirkevná slovančina). Preto ekumenický preklad, ktorý tieto tradície mieša, resp.
ignoruje, nemá šancu byť prijatý do liturgie.
Praefatio Eusebii Hieronymi in libro Psalmorum, in: Vulgata, 767: plus
antiquum errorem quam novam emendationem valere.
De doctrina christiana 2.13.20, in: PALMER, The Latin Language, 189: Nec
quidquam impedit correctionem nisi consuetudo cantantium.
Praefatio sancti Hieronymi presbyteri in Evangelio, in: Vulgata, 1515: Quis
enim doctus pariter vel indoctus, cum in manus volumen adsumpserit et a saliva,
quam semel inbibit viderit discrepare quod lectitat, non statim erumpat in
vocem, me falsarium me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in
veteribus libris addere, mutare, corrigere?
Porov. úvod k jeho prekladu – Helena PANCZOVÁ, Predhovor k frankfurtskému
vydaniu Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu, in: Studia Biblica
47

Helena Panczová
prednosť zachovaniu tradičných biblických výrazových prostriedkov, ktoré
sa po stáročnom používaní v liturgii a teologických spisoch už pevne
zakorenili a stali sa neoddeliteľnou súčasťou cirkevnej latinčiny. Okrem
Erazma Rotterdamského86 to bol ďalší významný filológ a biblista Xantes
(Sanctes) Pagninus Lucensis (1470–1541), autor vplyvného nového
prekladu Biblie a biblických komentárov.
Reformácia a Tridentský koncil ukončili obdobie tvorby nových
latinských prekladov – protestanti dávali prednosť prekladom do národných
jazykov, katolíci zostali verní Vulgáte. Jedným z výsledkov Tridentského
koncilu bolo aj nové, revidované vydanie Vulgáty (Sixto-Clementina editio
z roku 1592).87 Následne sa Vulgáta stala jedinou oficiálnou katolíckou
Bibliou a jedine ona bola uznávaná na čítanie, dišputy, kázne, výklady
a preklady.88
Ďalší krok (či lepšie povedané krôčik) v latinských prekladoch prinieslo
až 20. storočie. Nová Vulgáta, ktorá je naďalej oficiálnou katolíckou
Bibliou, je na základe hebrejskej, aramejskej a gréckej predlohy kriticky
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Slovaca 2006, Svit: Katolícke biblické dielo, 2007, 161–169. Porov. aj iné
články týkajúce sa tohto vydania v tom istom časopise: Marián MRÁZ SJ, Nález
frankfurtského vydania Pagninovho prekladu na strednom Slovensku, 107; Peter
DUBOVSKÝ SJ, Poklady na slovenských farách: Frankfurtské vydanie Vatableho
úpravy Pagninovho latinského prekladu Biblie, 108–144; Peter DUBOVSKÝ SJ,
Poklady na slovenských farách: Latinský text frankfurtského vydania Biblie,
145–160; Helena PANCZOVÁ, Obsah celého Svätého písma, čiže kníh Starého
a Nového zákona: Preklad z latinského originálu, 170–175; Jozef ŠIMONČIČ,
Transliterácia a preklad rukopisných poznámok vo frankfurtskom vydaní, 176–
178.
Porov. jeho vtipný dialóg Ciceronianus.
Cieľ tejto edície, ktorým bolo odstránenie množstva stredovekých nánosov,
nebol celkom naplnený. Táto úloha bola úspešne zvládnutá až v 20. storočí –
kritickým vydaním Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, ktorej prvé vydaie
vyšlo v roku 1969 (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft).
Aj najstaršie novoveké slovenské preklady Biblie sú prekladmi Vulgáty –
kamaldulská Biblia z 1. polovice 18. storočia a preklad Juraja Palkoviča z rokov
1829–1832, prvá slovenská Biblia, ktorá vyšla tlačou. Z hľadiska textovej kritiky
je zaujímavé, že katolíci vo svojej Vulgáte mali vernejšie zachovaný text
Nového zákona ako protestanti, ktorí vychádzali z gréckeho textu, ktorý zostavil
Erazmus. Erazmus totiž vo svojom vydaní gréckeho Nového zákona použil
minuskulové rukopisy (z 9. storočia a mladšie), nie staré kvalitné unciálne
kódexy (vtedy ešte neobjavené), na ktorých sa zakladajú moderné vydania.
Erazmom zostavený text sa stal základom pre všetky protestantské preklady do
ľudových jazykov. Na druhej strane Nový zákon vo Vulgáte poskytuje text,
ktorý odráža stav textu pred koncom 4. storočia (miestami možno aj starší),
a preto je oveľa bližšie k originálu.

Latinské preklady Biblie od staroveku po súčasnosť
zrevidovaný text Vulgáty, publikovaný v roku 1979 (2. vydanie v roku
1986). Tento text je záväzný pre rímsku cirkev, ktorá používa latinské texty
Písma vo svojej liturgii a v úradných dokumentoch.
Redaktori Novej Vulgáty rešpektovali výrazové prostriedky pôvodiny.
Odstránili iba najdrsnejšie hebrejizmy a mnohé ponechali, takisto ponechali
prvky „vulgárnej“ latinčiny. Zachovali tradičný jazyk, ktorý „lahodí nie tak
rozumu, ako ľudskému srdcu“. 89 Boli si však vedomí toho, že ten, kto pozná
iba klasickú latinčinu zo školy, týmto výrazom ťažko môže porozumieť.
Preto v úvode poskytujú podrobný zoznam hebrejizmov biblickej latinčiny.
Záver

Záverom teda možno zhrnúť, že pri latinských prekladoch od staroveku do
súčasnosti môžeme konštatovať tendenciu k doslovnosti. V najstaršom
období bola spôsobená jazykovou teóriou (nie nutne formulovanou
explicitne), ktorá videla úzky súvis medzi vecou a jej slovným označením, a
presvedčením o božskom pôvode slovného znenia biblického textu. Hoci už
v staroveku vzdelaní muži spochybnili tento magický prístup a ponúkli
alternatívnu teóriu jazyka a prekladu, staré doslovné preklady sa už
zakorenili v cirkevnom úze (najmä v liturgii).
Rešpekt voči jazykovej tradícii cirkvi, ktorý prejavoval Hieronym, časť
renesančných vzdelancov aj redaktori Novej Vulgáty, môže vyzerať ako
ústupok doslovnosti. No latinská Biblia v tejto podobe, hoci zachováva
niektoré hebrejizmy či (z hľadiska klasických noriem) neelegantné
vyjadrenia, predstavuje kultúrnu (a kultovú) kontinuitu latinského
kresťanstva počas mnohých stáročí. A toto živé a nikdy neprerušené spojivo
medzi prítomnosťou a dobou ranej cirkvi je taká hodnota, ktorú spomenutí
filológovia nechceli ľahkovážne odvrhnúť.90
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Ján Amos Komenský ako hymnológ a hymnograf *
Milan JURÍK

Anotácia

Cieľom štúdie je predstaviť Komenského hymnografické dielo v kontexte
piesňovej a kancionálovej tvorby Jednoty Bratskej.
Kľúčové slová: kancionál, Amsterdamský kancionál, žaltár, duchovná
pieseň, exulanti.

Annotation

The aim of the study is to present Comenius' hymnographic work in the
context of the song and cantional work of the Unity of the Bohemian
Brethren.
Keywords: hymnbook, Amsterdams´s cantional, Psalter, spiritual song,
exiles.

V roku 1659 vychádza v amsterdamskej tlačiarskej dielni Krištofa
Kunráda91 formátom malá, úhľadná knižka nazvaná Kancionál. To jest
Kniha žalmů a písní duchovních, k chvále Boží a spasitedlnému věřících
vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem českým složených a nyní spolu
vydaných.
Meno autora by sme v nej hľadali márne. Jej zostavovateľ rešpektuje
rokmi zaužívané pravidlo Jednoty bratskej, podľa ktorého sa kancionály
Jednoty vydávajú bez udania mena zostavovateľa, anonymne. Antonín
Škarka, azda najlepší znalec Komenského hymnologického diela v predhovore k edícii Komenského duchovných piesní upozornil, že pre príslušníkov
Jednoty znalých jej hymnologickej tradície absentujúci podpis
zostavovateľa nahradili iné súradnice: dátum a miesto napísania prvej časti
kancionála – Predmluvy, pod ktorou stojí uvedené: „V Amstrodámě 28. dne
měsíce března, roku 1659.“
Ako uvádza Škarka – „zasvěteným stačilo však místo podpisu už toto
pouhé datum“, ktoré poukazuje na 67. výročie narodenia Jána Amosa
*
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Štúdia je súčasťou riešenia projektu APVV-16-0330 „Vzťah poetickoteologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr.“
V latinskej forme – Christophorus Cunradus.
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Komenského. Ďalším svedectvom o tom, že zostavovateľom anonymne
vydaného Amsterdamského kancionála je Komenský, môžeme považovať
viaceré odvolávky na Manuálník v Predmluve, ktorý podľa autora
predmluvy vyšiel „péčí vydavatele Kancionálu“. O Komenského autorstve
svedčí podľa Škarku aj tretia indícia – ďalšia Komenského
korešpondencia.92
Odkaz na Manuálník, aneb Jádro celé Biblí svaté (Amsterdam: Gabriel
de Roy, 1658) v Predmluve Komenského Kancionálu nebol len formálny.
Obe knihy – Manuálník, teda výber kľúčových pasáží z Písma Svätého
a kancionál – obsahujúci piesne a hymny, ktoré obsahovali okrem žalmov
i zhudobnené časti Písma Svätého, sa mali podľa Komenského zámeru
dopĺňať, a „spolu tak tvoriť vnútorný a vonkajší celok ako náboženskovzdelávateľné príručky, obsahujúce „světla Božího poklad“, ako rukoväte
v pravom slova zmysle, ktoré by českí exulanti i tajní príslušníci Jednoty
pozostalí doma, mohli stále nosiť so sebou a čerpať z nich poučenie i posilu
pre svoje spasenie.“93
Manuálník sa stal vzorom pre Kancionál i po vonkajšej stránke. Oba
vyšli v malom 12˚ formáte (7,8 × 13,5 cm), ktorý sa javil ako mimoriadne
praktický nielen pre príslušníkov Jednoty žijúcich v exile, ale najmä pre
bratov praktizujúcich svoje náboženstvo tajne, v období protireformačného
prenasledovania, ako to komentuje sám zostavovateľ v Predmluvě
Kancionálu (D III): „vidělo se za dobré i v této skrowničké formě je wydati,
aby kdo jen chce z pobožných w jedné ruce Bibličku, w druhé Kancionálik
drže, bez obtížení obůj tento světla Božích poklad při sobě nositi mohl.“ 94
Komenského dielo v kontexte duchovnej piesne Jednoty bratskej

Komenského Kancionál nadväzuje na bohatú tradíciu tvorby, vydávania
a užívania duchovnej piesne Jednoty bratskej. Jeho miestu a významu
v tejto vyše dvestoročnej tradícii by sme úplne neporozumeli, ak by sme si
ju aspoň stručne nenačrtli.95
92
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ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně. In: ŠKARKA, Antonín: Půl tisíciletí českého písemnictví. Odeon:
Praha 1986, s. 303.
Tamže, s. 303.
Kancionál. To jest Kniha žalmů a písní duchovních, k chvále Boží
a spasitedlnému věřícich vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem českým
složených a nyní spolu vydaných. Předmluva, D III.
Históriu pestovania duchovnej piesne a vydávania kancionálov v Jednote
bratskej podrobne priblížil Bohuš Hrejsa v štúdii Kancionály v Jednotě bratrské.
(HREJSA, Bohuš: Kancionály v Jednotě bratrské. In: Reformační sborník. Práce
z dějin Československého života náboženského. Svazek IV. Nákladem
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Potreba skladania, tradovania a vydávania duchovnej piesne úzko súvisí
s vývinom bohoslužby v Jednote bratskej. Stredom jej bohoslužby sa stalo
kázanie; medzi hlavné časti patrilo čítanie Písma Svätého a spev
duchovných piesní v jazyku zrozumiteľnom ľudu.96 Z takto koncipovanej
bohoslužobnej praxe, kde na rozdiel od cirkevných zborov „podobojích“
a katolíckych farností spievavali na omši nie veriaci, ale vopred nacvičený
spevácky zbor, ktorého členovia boli združení v tzv. literátskych bratstvách,
sa vyvinula potreba tvoriť, pestovať, vydávať a udržiavať dostatočné
množstvo vhodných duchovných piesní. Tieto sa vydávali v zbierkach
piesní, ktoré v Čechách, na Morave, Sliezsku a rovnako i na území
dnešného Slovenska boli nazývané – kancionály.
Bratská duchovná pieseň nadviazala vo svojich počiatkoch na staršiu
utrakvistickú tradíciu, „vymoženosti kališníckej duchovnej piesne staršieho
obdobia“ a jej hlavného predstaviteľa – kňaza Václava Miřínskeho
(† asi 1492).97 Podľa Škarku patrili medzi prvých skladateľov bratských
piesní už kňazi a prví biskupi Jednoty po jej osamostatnení sa od cirkvi
podobojí 98 – najmä v osobe Matěja Konvaldského (prvý bratský biskup),
no predovšetkým v kruhu okolo výrazného organizátora a formovateľa
duchovného života Jednoty brata Lukáša Pražského (1460–1528), ktorý sa
v roku 1500 stal jedným z jej štyroch biskupov.
Prvý bratský kancionál vychádza na samom počiatku 16. storočia –
v roku 1501, pod názvom „Piesničky“. Škarka ho označuje za prvý český
tlačený kancionál, dokonca „prvú knihu tohto druhu v celej Európe“.99
Podľa Hrejsu ešte nešlo o úradný kancionál Jednoty bratskej, avšak
nachádza sa v ňom už viacero piesní bratského rázu. Možno ho teda
považovať za „poloúradný“, alebo „súkromný“ spevník Jednoty bratskej. 100
Blahoslavovy společnosti: Praha 1931, s. 11–47) a tiež Škarka, Antonín v časti
štúdie „Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české duchovní písně“
na s. 304–312.
96
Vývin bohoslužby Jednoty bratskej najnovšie približuje Tabita Landová.
[LANDOVÁ, Tabita: Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620). ETF UK. Pavel
Mervart: Praha 2014]. Vo svojom diele si všíma aj vznik kancionálov, či
samotný spev piesní.
97
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 304.
98
Podľa Škarku pravdepodobne v jeseni 1467 – voľbou vlastného kňazstva na
zhromaždení v Lhotce u Rychnova.
99
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 305.
100
HREJSA, Bohuš: Kancionály v Jednotě bratrské. In: Reformační sborník. Práce
z dějin Československého života náboženského. Svazek IV. Nákladem
Blahoslavovy společnosti: Praha 1931, s. 16–17. Porovnaj: LANDOVÁ, Tabita:
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Sériu ďalších kancionálov vydávajú bratia v rokoch 1505, 1519 a 1531.
Môžeme tak vidieť, že kým nemecký reformátor Martin Luther so svojimi
spolupracovníkmi začína tvoriť svoje prvé piesne (najmä v období rokov
1519–1523), českí bratia v rovnakom čase už zbierky piesní – kancionály
zdokonaľujú. Škarka túto zásluhu pripisuje najmä Lukášovi Pražskému.
Brat Lukáš pri vydávaní piesní kládol dôraz najmä na teologickú stránku,
pred estetickou. Zaviedol preto cenzúru piesní, na základe ktorej nemohol
žiadny člen Jednoty vydať spevník súkromne. Práve z dôvodu pestovania
vieroučnej čistoty mohli byť spevníky Jednoty bratskej vydávané len po
predchádzajúcom schválení v rade starších. Malo sa tak zabrániť šíreniu
heréz a nesprávneho učenia, nakoľko bratia vnímali piesne aj ako spôsob
formulovania vyznania viery. Texty piesní tak veľmi starostlivo formulovali
a neraz aj opravovali.101
Po smrti Lukáša Pražského bol poverený zostavením nového kancionála
brat Ján Roh so seniormi († 1547). Roh vydal formátom veľký 4˚
kancionál, obsahujúci 482 piesní, pomenovaný „Piesně Chwal Božských.
Piesně duchownie Ewanjelitské (…)“102. O rok nato, v roku 1542 vyšlo
druhé vydanie bez nôt.103
O ďalšie vydanie bratského kancionála sa pričinil Ján Blahoslav (1523–
1571), ktorého Škarka označuje za „muža európskej úrovne“ a „najrázovitejšiu postavu bratského písomníctva pred Komenským“. 104 Starší Jednoty
Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620), s. 45.
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 305.
102
„Piesně chwal Božských. Piesně duchownie Ewanjelitské, znowu přehlédnuté,
zpravené, a shromažené, y také mnohé wnowě složené, gruntu a základu pisem
swatých. Ke cti a k chwále samého a k službě, y k potěssenj, w prawém
Křesťanském náboženstvwj wssech wěrných milugjcých y národ y Jazyk Czeský.
1541 w Praze. Jan Roh&“ Popis kancionála uvádza: HREJSA, Bohuš: Kancionály
v Jednotě bratrské. In: Reformační sborník. Práce z dějin Československého
života náboženského. Svazek IV. Nákladem Blahoslavovy společnosti: Praha
1931, s. 21–24.
103
Škarka v citovanom diele charakterizoval Jána Roha slovami: „Roh (…) byl sice
výborný znalec českého jazyka a na slovo vzatý korektor bratrských spisů po
jejich jazykovej stránce, ale jako skladatel českých písní příliš nevynikl, přece
byl vynikající hymnolog a jeho kancionál je skutečným mezníkem v dějinách
bratrské duchovní písně a závazným vzorom pro budoucnost.“ ŠKARKA, tamže
s. 306.
104
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 306. Škarka Blahoslava charakterizuje ďalej slovami:
„Blahoslav je básník i učenec v jedné osobě. Sám skládá duchovní písně, jedny
z nejlepších, které jsou v bratrském kancionále zařaděny, a stále promýšlí jejich
101
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bratskej poverili Jána Blahoslava, Jána Černého a Adama Šturma úlohou
prehliadnuť starý kancionál, opraviť ho, pridať do neho nové piesne Jána
Augusty a ďalších, a pripraviť ho na vydanie. Blahoslav počas tejto dlho
trvajúcej práce pripravil a vydal teoretické dielko – „Musika, to jest knížka
zpěvákům náležíté správy v sobě zavírající“, ku ktorej v jej druhom vydaní
pripojil aj prílohu „Naučení potřebná těm, kteríž písně skládati chtějí“.105
Blahoslav po niekoľkoročnej práci vydal nové vydanie kancionála, ktoré
vyšlo pod rovnakým názvom ako Rohov kancionál – „Písně chval
Božských“, s podtitulom „Písně duchovní evanjelitské (…)“,106 ktorý bol
vytlačený v Šamotulách (Poľsko, 1561) a následne v roku 1564
v Ivančiciach. Hoci sám Blahoslav nebol so svojou redakčnou prácou
spokojný a túžil svoje dielo zdokonaliť, Škarka hodnotí výsledok jeho
redaktorskej práce po stránke básnickej i hudobnej ako „epochálny čin“,
ktorý potvrdila budúcnosť: Blahoslavova úprava kancionálu sa udržala
takmer bez úprav vyše pol storočia v minimálne šiestich ďalších
dochovaných vydaniach (1572, 1576, 1581, 1583, 1594 a 1598).107 I novší
autori (Bohatcová, Landová) označujú vylepšený Ivančický kancionál
z roku 1564 za vrchol bratského hymnografického, či typografického
umenia.108 Za pravdu im dáva i Škarka, podľa ktorého bol vplyv
Šamotulského a Ivančického kancionála tak výrazný, že istým spôsobom
kanonizoval repertoár bratskej duchovnej piesne. Vedľajším efektom tohto
tematiku i formu, kterou chce míti co nejdokonalejší. Jeho vytříbenému
humanistickému vkusu, leckdy arci také silně subjektivnímu, nevyhovuje mnoho
písní nejen ze staré zásoby, ale i ze současné písňové tvorby, a chce je proto
přebrousit a upravit podle svých estetických názorů a básnických zásad (…)“.
105
Popis Blahoslavovej Musiky s prehľadom bádania uvádza v závere
faksimiliového vydania Blahoslavovej Musiky jeho zostavovateľ Ján Daněk.
Pozri: DANĚK, Ján: Blahoslavova Musica (1569): nejstarší kompletně dochovaná
učebnice hudební teorie v českém jazyce s. 1–52. In: Jan BLAHOSLAV. Musica.
Faksimile vydání z roku 1569 (Ivančice: Jednota bratrská) podle exempláře
uloženého v Knihovne Národního muzea v Praze. KLP – Koniasch Latin Press:
Praha 2016.
106
Písně chval Božských. Písně duchovní evangelitské, opět znovu přehlédnuté,
zpravené a shromážděné, i také mnohé v nově složené z gruntu a základu Písem
Svätých. Ke cti a k chvále samého jediného věčného Boha, v Trojici
blahoslavené. Také ku pomoci a k službě i ku potěšení v pravém křesťanském
náboženství všech věrných, milujících i národ i jazyk český. Léta Páně 1561“.
107
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 306–307.
108
BOHATCOVÁ (DAŇKOVÁ), Mirjam: Bratrské tisky ivančické a kralické (1564–
1619). Národní museum: Praha 1951, s. 92. LANDOVÁ, Tabita: Liturgie Jednoty
bratrské (1457–1620), s. 59.
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vrcholu, na ktorý sa vydávanie bratskej piesne dostalo, bolo, že do ďalších
vydaní sa prestali dostávať nové piesne. Kánon bratskej piesne sa akoby stal
sebestačným – formou i obsahom. Bratia prestali hľadať a vnímať dobové
trendy, vývoj v sesterských cirkvách, čo viedlo k uzavretiu vlastného
piesňového kánonu voči akýmkoľvek vplyvom literárneho okolia.
Výnimkou boli azda len prebásnené žalmy Jiřího Strejce ( † 1599), ktorého
„Žalmové aneb Zpěvové svatého Davida“ (1587)109 sa dostali do vydania
bratského kancionála v roku 1615 a odvtedy sa stali jeho trvalou súčasťou.
Písně duchovní evangelitské vyšli pred Komenským ešte v dvoch ďalších
vydaniach – v rokoch 1615 a 1618, v nenotovanom vydaní.
V službe duchovnej piesne v exile

Nový originálny charakter vtláča do bratského kancionála Ján Amos
Komenský. Viaceré, najmä formálne zmeny si vyžiadala nová situácia,
v ktorej sa Komenský aj s celou Jednotou bratskou ocitol. S loďkou svojej
cirkvi vplával do jedného z najťažších období českých protestantských dejín
– obdobia po bitke na Bielej hore (1620).
Víťazná strana podporujúca obnovu katolíckej cirkvi vydávala postupne
rôzne rozhodnutia, v dôsledku ktorých boli slobodní obyvatelia Čiech,
Moravy a Sliezska nútení prestúpiť na katolícku vieru, alebo v prípade, že si
chceli ponechať „vieru svojich predkov“, získali „právo“ opustiť krajinu. 110
Hoci možnosť emigrácie bola označovaná ako právo – ius emigrandi,
v praxi išlo o krajné a mimoriadne nešťastné rozhodnutie. Odchádzajúci
emigranti strácali sociálne postavenie, museli odpredať svoj hnuteľný
majetok.111 Komenský a jeho spolubratia odchádzajúci do exilu veľmi
rýchlo pocítili, že život v exile znamená okrem nutnosti opustiť vlasť
a ochudobnenia o majetok aj „pozvoľné topenie sa v cudzom jazykovom
a kultúrnom mori, s vytrhnutými koreňmi zo živnej pôdy domácej tradície,
zbavenie škôl a najrôznejších kultúrnych prostriedkov, aké môže poskytnúť
109

Jíří Strejc prebásnil žalmy na obľúbené nápevy tzv. Ženevského (resp.
Hugenotského) žaltára z roku 1562. Viac pozri: HREJSA, Bohuš: Kancionály
v Jednotě bratrské. In: Reformační sborník. Práce z dějin Československého
života náboženského. Svazek IV. Nákladem Blahoslavovy společnosti: Praha
1931, s. 34. KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století).
Etnologický ústav Akademie věd České republiky: Praha 2017, s. 378–383.
110
Táto možnosť sa nevzťahovala na poddaných. Viac pozri: NEŠPOR, R. Zdeněk:
Luteráni v českých zemích v období protireformace a náboženské tolerance
(1620–1861). In: JUST, Jíří, NEŠPOR, R. Zdeněk, MATĚJKA, Ondrej: Luteráni
v českých zemích v proměnách staletí. Lutherova společnost: Praha 2009,
s. 135n.
111
Tamže, s. 135.
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len vlasť a vlastný štát.“112 Komenský tak ako väčšina kňazov a učiteľov,
odchádza zo svojej vlasti do vyhnanstva vo februári 1628. A tak takmer celé
jeho mimoriadne dielo vzniká v prostredí exilu.
Svoj prvý počin v oblasti hymnológie však ešte stihne vykonať
v Čechách. Tesne po bielohorskej katastrofe, v roku 1624 vydáva knižočku
útechy – Pres Boží, ku ktorej v prílohe prikladá vlastný preklad troch piesní
predstaviteľov nemeckej evanjelicko-luteránskej reformácie. Piesne
reformátorov plné odvahy a odhodlania znášať aj utrpenie pre Krista,
pochádzajúce z obdobia zápasu nemeckých reformátorov o čistotu cirkvi, sa
Komenskému mimoriadne hodili do zápasu ťažko skúšaných českých
a moravských cirkví. Išlo o pieseň Martina Luthera – Ein feste Burg ist
unser Gott, ktorú Komenský prekladá slovami – „Přesilný hrad jest Pán
Bůh náš“, pieseň Lutherovho spolupracovníka a priateľa Justusa Jonasa –
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält – „Byť Boha s námi nebylo, říkej tak,
lide Boží“ a pieseň Pavla Ebera – Wenn wir in hőchsten Nőtten sein –
„Když v úzkostech a trápení žádné při nás rady není“.
Ďalšia Komenského tvorba vzniká za hranicami vlasti. Nové miesto pre
život nachádza v Lešne, ktoré bolo v tom čase hlavným centrom poľskej
časti Jednoty bratskej. V poľsko-nemeckom exile sa museli predstavitelia
českej Jednoty bratskej v mnohom prispôsobiť svojim poľským a nemeckým bratom, ktorí ich prijali. Aj keď sa snažili zachovať si svoj český
bohoslužobný jazyk, nemohli voči svojim hostiteľom ostať bezohľadní.
A tak sa pod vplyvom vonkajších okolností začína Komenský oveľa
intenzívnejšie ako za čias svojich štúdií (v západonemeckom Herborne
a Heidelbergu) zoznamovať s poľskými a nemeckými kancionálmi a piesňami.
V tridsiatych rokoch 17. storočia, v období intenzívneho oboznamovania
sa Komenského s poľskou, ale najmä nemeckou duchovnou piesňou,
vydáva Komenský opäť niekoľko prekladov nemeckých piesní – a to
v prílohe k ďalšiemu dielu – Praxis pietatis (1630). O rok na to prispieva
niekoľkými zo svojich pôvodných piesní i prekladov do anonymne
vydaného kancionálika Nové písně některé (1631). Táto formátom útla
knižočka (12 × 7,5 cm) počítajúca 96 strán obsahuje podľa Jána Koubu
najmenej päť Komenského textov.113
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ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 310. O reflexiu ťažkostí života exulantov prostredníctvom
duchovnej piesne sme sa pokúsili v štúdii: JURÍK, Milan: O prenasledovaní,
migrácii a exile v piesňovej tvorbe česko-moravských exulantov. In: Súčasné
aspekty vedy a vzdelávania [elektronický zdroj]. Komárno: Univerzita
J. Selyeho, 2016, s. 162–171.
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KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století), s. 189.
59

Milan Jurík
V roku 1632 bol Komenský zvolený za jedného zo štyroch biskupov
Jednoty a zároveň za jej tajomníka (pisára). Postupne sa tak stáva priamym
organizátorom cirkevného a kultúrneho života českých exulantov, stojí pri
väčšine dôležitých rozhodnutí.114 Zdá sa, že práve v tomto období začínajú
exulanti pociťovať nedostatok českých bratských kancionálov. Bratia preto
začínajú s prípravami na vydanie nového kancionála, ktorý by napĺňal
potreby cirkvi žijúcej v exilovom prostredí.
Svedectvom o príprave nového kancionálu sú Komenského rukopisné
poznámky Annotata, napísané v jeseni 1633. Podnetom k ich napísaniu
mohla byť pracovná schôdza českých bratov so zástupcami poľskej
reformovanej cirkvi, ktorá sa konala 24. augusta 1633 v Orle, na ktorej mali
rokovať o možnosti splynutia oboch cirkví. Okrem toho rokovali aj o úprave
a vydaní nového bratského kancionála. Hoci sa Komenský tejto schôdzky
osobne nezúčastnil, pokladal za potrebné sumarizovať nápady a podnety,
ktoré by pomohli nový pripravovaný kancionál vylepšiť. Poznámky
postupne v rokoch 1640 a 1645 ešte doplnil.
Komenský v Annotatach podrobuje kritike posledné vydania bratského
kancionála z rokov 1615 a 1618, pričom kriticky hodnotí množstvo piesní
(oproti menším poľským spevníkom sa mu zdá príliš veľký, navrhuje
vylúčiť piesne nevyhovujúce novým kritériám), uvažuje o nedostatku piesní
pre niektoré príležitosti (pokladá za potrebné vytvoriť piesne, ktoré by
vyplnili tematické medzery starého kancionála), nanovo premýšľa
usporiadanie piesní a estetické kritériá.
Vo svojich poznámkach sa prikláňa k tvorbe nového kancionála,
nepovažuje za správne recyklovať staršie pred belohorské kancionály.
Hlavným dôvodom mu je, že obsahujú množstvo piesní, ktoré sa v praxi už
nepoužívajú. Podľa sprievodnej štúdie k faksimiliovému vydaniu
Komenského Kancionála z pera Petra Daněka sa tieto Komenského úvahy
opierali o analýzu poľského kancionála z roku 1632.115 Daněk si všíma, že
Komenský už v týchto poznámkach odporúča, aby boli v kancionáli najskôr
uvedené žalmy – ako priame Božie slovo, a až následne piesne. A napokon,
formuluje aj šesť zásad, ktoré by mali byť pri príprave nového kancionála
dodržané:
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ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 312.
115
DANĚK, Petr: J. A. Komenský: Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní
duchovních (Amsterdam 1659). Komentář k faksimilovému vydání původného
tisku. Koniasch Latin Press: Praha 2018, s. 6.
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Vypustiť menej obvyklé a užívané piesne, zvlášť sa nemali zaraďovať
„helekaví introitové, jichž se téměř nikdy neužívá a ovšem bez nich býti
může, poněvadž z pápeženstva jsou“.
Vybrané piesne je potrebné obsahovo preveriť, či „smysl všeho dobrý
jest a zpěvákům mysl do věcí že osvíceně zavede.“
V súvislosti s tým predpokladá, že témy piesní by mali byť čo
najzásadnejšie – „nejjadrnejší“.
Reč, ktorou sa v piesni hovorí, musí byť podľa jeho názoru „věcem
podobná, ostrá, mocná, živá, pořádná (…) z Písem vzatá“, pretože
predtým „smysl některých sentencí zatemnění byl“.
Veľká pozornosť má byť v celom kancionáli venovaná rýmu, pretože
„rýmové neforemní byli“.
A rovnako tak kvantite (dĺžke) hlások a nôt „podle nejvyšší možnosti
pozor se dáti musí. Nebo byť pak ne všudy plně jíti mohlo, když se jen
velikému uší tahání a skřípání vyhne, vždy liběji.“116

K zvýšeniu prehľadnosti kancionála môže podľa Komenského viesť
i používanie veľkých začiatočných písmen na začiatku jednotlivých
tematických oddielov, priebežné číslovanie piesní v rámci každého oddielu,
či používanie nadpisov jednotlivých tematických cyklov piesní – tzv.
sumičiek. A napokon – navrhol, aby piesne boli uvedené v kancionáli
rozpracované štvorhlasne, pričom všetky hlasy budú umiestnené v jednej
osnove.117
Škarka vyzdvihuje Komenského odvahu vedenú snahou po čo najväčšej
dokonalosti, v ktorej sa Komenský nezdráhal „tradícia – netradícia“ staršie
skladby ako nevyhovujúce úplne vynechať, či nanovo prepracovať.
Komenského tak s uznaním označuje ako „pravého žiaka a nástupcu
Blahoslava“.118 S Blahoslavom ho spája i zdieľanie spoločného
humanistického ideálu dĺžkovej zhody hlások a tónov v jednotlivých
veršoch piesní. Zásady takéhoto veršovania načrtol vo svojej úvahe
O poezii české, ktorú objavil významný český komeniológ Stanislav
Souček.119
116

Citované podľa: DANĚK, Petr: J. A. Komenský: Kancionál, to jest Kniha žalmů
a písní duchovních (Amsterdam 1659). Komentář k faksimilovému vydání
původného tisku. Koniasch Latin Press: Praha 2018, s. 7–8.
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DANĚK, Petr: J. A. Komenský: Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní
duchovních (Amsterdam 1659), s. 8.
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ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 313.
Cf.: KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století), s. 189–190.
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ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 313.
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Komenský neostal len pri vznášaní teoretických požiadaviek na prípravu
nového kancionála. Z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 17.
storočia sa spolu s Annotatami zachoval rukopisný prepis súboru asi 75
piesní, ktoré nesú označenie – Písně některé nábožné, potřebné
z němecských neb polských, pod české rytmy uvedené, a naše některé staré
předělané od J A C.120 Z usporiadania, ktoré začína piesňami De tempore
(k cirkevnému roku) a pokračuje ďalšími tematickými oddielmi, je zrejmé,
že ide o pracovnú verziu kancionála, ktorý zhŕňa Komenského dovtedajšiu
piesňovú tvorbu. Súbor obsahuje podľa Jána Koubu 37 Komenského
pôvodných textov alebo prekladov a 38 úprav starších českých piesní. 121
V nasledujúcom období vydáva Komenský niekoľko piesní, ktoré
vychádzajú pri úmrtí jeho druhej manželky, či s vydaním pohrebnej kázne –
Kázání pohřební nad knězem Pavlem Fabriciem.
Komenského práca neochabuje ani po vydaní Vestfálskeho mieru, ktorý
definitívne pochoval nádeje exulantov na návrat do rodnej domoviny, ani po
ničivom požiari v Lešne v roku 1656, počas ktorého ľahli popolom všetky
Komenského spisy. Z Lešna odchádza v roku 1656 do Amsterdamu, kde
nachádza opäť nové pôsobisko. Práve tu dovršuje svoju dlhoročnú prácu na
vydaní nového kancionála Jednoty bratskej, ktorý vychádza v roku 1659.
Amsterdamský kancionál

Nový kancionál vychádza z piesňovej tradície Jednoty bratskej. Komenský
z nej prevzal 150 žalmov prebásnených Jířim Strejcom a 310 piesní
z kancionálov vydaných v rokoch 1615 a 1618, ktoré viac alebo menej
upravil. K týmto 460 piesňam pridal 146 nových, z ktorých možno podľa
Škarku pripísať 135-im (viac alebo menej isto) Komenského autorstvo. Ide
najmä o jeho vlastné piesne, biblické parafrázy, či preklady zahraničných
piesní.
Celkovo tak Komenského Amsterdamský kancionál obsahuje 606 piesní.
Posledné verzie belohorských bratských kancionálov z rokov 1615 a 1618
Cf.: Komenský J. A.: O poezii české. In: Opera Omnia. Dílo Jana Amose
Komenského, vol. IV, ed. Kopecký Milan et al. Academia: Praha 1983 s. 158–
170. Pozri tiež dve podnetné štúdie – ŠKARKA, Antonín: Básnícké dílo J. A.
Komenského, In: Opera Omnia. Dílo Jana Amose Komenského, vol. IV, ed.
Kopecký Milan et al. Academia: Praha 1983 s. 123–152 a NOVÁKOVÁ, Julie:
Poznámky k časomíře Komenského. Tamtiež s. 153–154.
120
Rukopis je uložený v Knihovni Národního muzea v Prahe, (sign. IV E 18).
Bližšie pozri: ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo
v dějinách české duchovní písně, s. 313 a tiež KOUBA, Jan: Slovník staročeských
hymnografů (13.–18. století), s. 190.
121
KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.–18. století), s. 190.
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obsahovali so Strejcovými žalmami spolu 794 piesní. Komenského
kancionál je teda o celú jednu štvrtinu kratší. Komenského skladby
pokrývajú približne 20 % kancionála, navyše Komenský zredigoval
a upravil množstvo ďalších piesní. Právom tak Škarka i Kouba nazývajú
Amsterdamský kancionál Komenského kancionálom. A to i napriek tomu,
že Komenský ho pripravuje a vydáva v úplnej anonymite, s jediným
náznakom jeho osoby – dátumom napísania predhovoru 28. marca 1659, čo
je deň jeho 67. narodenín.122
Hoci Komenského kancionál stavia na tradícii bratskej kancionálovej
tvorby, Komenský mu svojím talentom a pracovitosťou vtlačil výraznú
pečať jedinečnej originality. Od kancionálov, ktoré sa vydávali do bitky na
Bielej hore, sa líši piesňami aj štruktúrou.
Štruktúra a obsah kancionála

Predmluva
Začína už tradičným kancionálovým žánrom – Predmluvou – ktorá
pozostáva zo štyroch kapitol. Kým Komenský svoj Kancionál oproti
predchádzajúcim kancionálom počtom piesní a ich rozsahom zmenšil,
predmluva v jeho kancionáli, (ktorú môžeme zároveň považovať za
hymnologickú štúdiu) je z predmlúv v bratských kancionáloch
najobšírnejšia.
V prvej kapitole Komenský definuje spev, učí o jeho vzniku, pojednáva
o duchovnej podstate a estetickej pôsobivosti spevu. V druhej kapitole učí
o pôvode cirkevného spevu, jeho podobách, v stručnosti približuje hlavné
črty protestantského spevu s jeho hlavnými predstaviteľmi. V tretej kapitole
približuje českú reformačnú duchovnú pieseň. Tu už porovnáva nový
kancionál s poslednými predbělohorskými vydaniami z rokov 1615 a 1618,
pričom jeho používateľom predstavuje nutnosť nových východísk, z ktorých
pri jeho zostavovaní vychádzal. V štvrtej kapitole načrtáva vybrané aspekty
teológie duchovného spevu. Na záver predhovoru pripája ešte samostatnú
podkapitolku o zmenách v novom kancionáli, pričom tu zdôrazňuje
a vysvetľuje najmä rytmické a metrické zásady, podľa ktorých postupoval
pri úprave starých a skladaní nových piesní.
Žaltár – ozvena Starej zmluvy
Do prvej časti Kancionála zaradil Komenský celý tzv. Ženevský žaltár
v básnickej úprave kňaza Jednoty bratskej, správcu zboru v Židlochoviciach
122

ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 314–315. KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů
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– Jířiho Strejce (1536–1599). Posledné dve vydania bratského kancionálu
z rokov 1615 a 1618 umiestnili Strejcovu parafrázu žalmov na samom konci
kancionála ako samostatný prídavok, dokonca aj s vlastným titulným listom
a registrom. Komenský túto tradíciu mení. Daněk vidí v zaradení žaltára na
začiatok kancionálu inšpiráciu „dobovo aktuálnymi kancionálmi nemeckej
reformácie“, pre ktoré bolo typické umiestnenie žaltára na začiatku
kancionála,123 podľa Škarku sa Komenský mohol inšpirovať poľskými
spevníkmi. Istý je však koncept, ktorý zostavovateľ usporiadaním
kancionála sleduje: chce, aby kancionál začínal priamym a vlastným slovom
Božím (aj keď prebásneným) a zároveň, aby žaltár v úvode kancionála bol
odkazom na Starú zmluvu, ktorá predchádza Novú zmluvu.
Přídavek žalmů Davidových
Ženevský žaltár v prebásnení Strejca dopĺňa Komenský Přídavkem
žalmů Davidových, ktorý obsahuje 25 piesňových jednotiek. Ich autorom je
zrejme sám Komenský. Parafrázuje v nich vybrané state Starej a Novej
zmluvy.
Díl první (…) – ozvena Novej zmluvy
Až po tomto prídavku nasleduje „vlastný kancionál“, ktorým začína
novozmluvná časť kancionála. Prvý oddiel nesie názov – „Zpěvů
Nowozákonních Díl Prvwní – Obsahující w sobě Žalmy a Pisně od Swatých
Božích Anjelů i Lidí, při začátku Církwe Nowého Zákona zpíwané a od
Ewangelistů i Aposstolů Páně zapsané (…)“. Do prvého oddielu zaraďuje
opäť priame Božie slovo Novej zmluvy, ktoré Komenský sám prebásnil.
Tieto piesne môžeme pokladať za novinku, aká sa v iných bratských
kancionáloch nevyskytuje, čo potvrdzuje i znalec bratských kancionálov
Škarka.124
Originálnym a svojím spôsobom inovatívnym sa javí poriadok delenia
piesní v kancionáli. Ako uvádza Škarka, Komenský nepovažoval za vhodné
delenie piesní v poľských kancionáloch, ktoré sa mu zdalo „primitívne
a neteologické“; neuspokojil sa ani so spôsobom delenia piesní podľa
dvanástich článkov apoštolského vyznania viery (Apostolicum).125 Použil
preto spôsob radenia piesní, ktorý používali staršie bratské kancionály.
Piesne tak zadelil do troch hlavných skupín podľa kľúčového princípu
123

DANĚK, Petr: J. A. Komenský: Kancionál, to jest Kniha žalmů a písní
duchovních, s. 13.
124
ŠKARKA, Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 315.
125
ŠKARKA Antonín: Komenský jako hymnograf a jeho místo v dějinách české
duchovní písně, s. 315–316.
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liturgickej reformy Jednoty bratskej z čias Lukáša Pražského – rozlišovania
vecí podstatných, tzn. tých, na ktorých stojí spasenie, vecí služobných – tzn.
tých, prostredníctvom ktorých získavame vieru, lásku a nádej, a vecí
prípadných – tzn. vecí vonkajších, ktoré upravujú spôsoby používania kázne
slova Božieho, výkonu disciplíny, či prisluhovania sviatostí. Patria tu napr.
poriadky bohoslužieb, či iné zvyky a postupy v cirkvi.126
Díl druhý
Druhý diel nazvaný – „Zpěvů evangelických díl druhý. Obsahující
v sobě písně o věcech v náboženství křesťanském podstatných: to jest o víře,
láske a naději svaté“ je najobsiahlejší. Pozostáva z 15 piesňových celkov,
ktoré sú rozdelené do troch skupín:
a Piesne o viere vôbec – obsahuje všeobecné piesne, krédo, a následne
podľa dôrazov – piesne o viere v Boha Otca (skutok stvorenia), piesne
o viere v Boha Syna (skutok vykúpenia), piesne o viere v Ducha
Svätého (skutok postvätenia) a piesne o viere v Trojici Boha jediného.
b Piesne o láske a kresťanskom živote je pododdiel združujúci piesne
o pokání, piesne na Desatoro (o Božom zákone), o novej zmluve, láske
k Bohu Otcovi, Synovi i Duchu Svätému.
c Piesne o nádeji k Bohu obsahujú väčšinou piesne na modlitbu Pánovu –
Otče náš.
Díl třetí
Tretí diel – „Zpěvů evangelických díl tretí. Obsahující v sobě písně
o věcech v náboženství křesťanském služebných“ – je výrazne stručnejší.
Komenský tu zaradil piesne o prostriedkoch, prostredníctvom ktorých
dosahujeme vieru, lásku a nádej. Pozostáva zo štyroch pododdielov:
O cirkvi a jej služobníkoch, O Božom slove, O kľúčoch kráľovstva Božieho
a O sviatostiach (tzn. O krstu a Večeri Pánovej).
Díl čtvrtý
Štvrtý diel – „Zpěvů evangelických díl štvrtý. O věcech případných,
k jistým časům, místům, osobám a potřebám patřících“ – obsahuje päť
pododdielov, v ktorých nachádzame piesne určené pre rôzne situácie života
cirkvi i jednotlivcov (o premenách sveta a cirkvi, o prenasledovaní cirkvi,
126

Landová upozorňuje, že podľa Lukáša Pražského práve zo zmiešavania
dôležitosti, ktorá príslušným veciam v týchto troch kategóriách náleží vznikla
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jej skazení a obnovení, pre rôzne stavy a povolania, pre ľudí oddaných
a podliehajúcim hriechom, piesne novoročné, jarné, v čase žatvy
a vinobrania, sucha, búrky, neúrody, hladu, ranné a večerné, pred a po jedle,
o posledných veciach človeka.
Piesňová časť kancionála končí prídavkom siedmych piesní, na ktoré sa
zrejme počas tlače pozabudlo, a preto ich zaradili na záver kancionála.
Registre
Do záverečnej časti zaradil Komenský registre piesní. Aj tu však
prichádza s inováciami: okrem klasického registra piesní pridáva
„Řejstríček písní německých, v nově do češtiny uvědených“, „Řejstříček
písní polských na česko přeložených“, „Řejstříček písní z gruntu nových“,
„Staré, sic, ale v kancionál prve nepojaté“ a napokon errata – „Omýlení
škodnější takto napraviti“. Tieto registre sa stali dôležitým kľúčom pri
určení Komenského autorstva piesní, či prekladov.
A napokon – v čom tkvie originalita a jedinečnosť Komenského
kancionála?
Určite v pomerne rozsiahlom zastúpení prekladov zahraničných piesní
v jeho repertoári.
Zo štruktúry kancionála môžeme vidieť, že Komenský nechápal
kancionál len ako zbierku piesní. V nadväznosti na staršie bratské
kancionály sa jej pokúsil dať logickú konštrukciu podľa prísnej teologickej
logiky. Myslím, že Antonín Škarka vystihol, že „Komenský chápe
i kancionál ako súvislý a organický celok, ktorý len inými slovesnými
formami a inými metódami, ako napríklad katechizmus, má poskytnúť
kresťanovi poučenie o sústave kresťanskej náuky a viery a v nej a ku nej ho
má viesť a vychovávať.“
Komenský tak „výberom, úpravami a zaradením piesní dokázal, že
duchovnú pieseň i kancionál pokladá za umelecké dielo, ktoré má síce
slúžiť teológii, môže a má sa však pri tom riadiť vlastnými básnickými
a estetickými pravidlami“.127 A v tom môže byť aj nám Komenského
Amsterdamský kancionál trvalou inšpiráciou.
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Eschatologické nádeje Komenského
Imrich PERES

Abstrakt

Ako sa všeobecne vie, veľký český teológ Ján Amos Komenský (1592–
1670) sa nesmierne veľa namáhal preto, aby mohol realizovať svoje
eschatologické nádeje. Nebol to ľahký zápas, keďže sa musel postaviť zočivoči Habsburgskému dvoru a vyrovnať sa s meškajúcou sa parúziou, ktorá
by bola predišla príchodu kráľovstva Božieho. Preto Komenský sa snažil
nielen nábožensky a teologicky, ale aj politicky presvedčiť protestantských
kráľov svojej doby (napr. Zigmunda Rákócziho alebo Gustava Adolfa), aby
sa tejto mesiášskej úlohy ujali. V Písme Svätom hľadal potvrdenie svojich
nádejí v apokaliptických oddieloch (napr. Dan 7,13.19; Mt 24,14; Zj 20),
kde chcel svoje eschatologické nádeje potvrdiť. Upevňovali ho v tom jeho
„poradcovia“, tzv. ľudoví proroci (Kristina Poniatowska, Mikuláš Drábik,
Kristophor Kotter, Štefan Meliš a Antoinette Bourignon). V našej študií sa
chceme zamerať aj na odhalenie pozadia Komenského eschatólogie, ako sa
to objavilo napr. v utopistickom myslení jeho súčasníkov, a ako sa musel ku
koncu svojho života zmieriť s tzv. reáleschatológiou, kde prijal údel,
v ktorom nastolenie novej protestantskej éry ešte nechá na seba dlhšie
čakať.
Kľúčové slová: Komenský, kráľovstvo Božie, mesianistická osoba, Gustav
Adolf, Zigmund Rákóczi, Poniatowska, Drábik, Kotter, Meliš, Bourignon,
chiliazmus, nádej, utópia, reáleschatológia.

Abstrakt

Wie vermutet, hat sich der grosse tschechische Theologe Jan Amos
Comenius (1592-1670) viel Mühe gegeben, um seine eschatologische
Hoffnungen zu realisieren. Diese Hoffnungen berührten die Befreiung von
der Herrschaft der katholischen Habsburger, die Erwartung der baldigen
Parusie Jesu seiner Zeit, die Realisierung des Königreichs Gottes und das
Vorkommen einer loyalen messianistischen Person als eines gläubigen
protestantischen Königs, z.B. Zigmund Rakoczi aus Ungarn oder Gustav
Adolf aus Sweden. Comenius’ Hoffnungen nährten sich einerseits aus den
biblischen Texten (im Besonderen Dan 7,13.19; Mt 24,14; Apk 20),
andererseits aus den Visionen von Volkspropheten seines eigenen Kreises,
namentlich Kristina Poniatowska, Mikulas Drabik, Kristophor Kotter,
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Stefan Melisch und Antoinette Bourignon. Die Studie möchte erhellen, wie
eine Utopie in einer historischen Zeit geboren wird, und wie Comenius,
beeinflusst von den Wirkungen der Utopie, des Chiliasmus und der
Realeschatologie unter immer grösseren Druck geriet und mangels ihrer
Erfüllung schliesslich enttäuscht starb.
Kennworte: Comenius, Königreich Gottes, messianische Person, Gustav
Adolf, Zigmund Rakoczi, Poniatowska, Drabik, Kotter, Melisch,
Bourignon, Chilliasmus, Hoffnung, Utopie, Realeschatologie.

1. Úvod

Pri bádaní Komenského nie je možné vyhnúť sa konfrontácii s tým, že tento
český teológ sympatizoval s eschatológiou. Vtedajšia doba, spoločnosť,
cirkev a kultúra obsahovali také zložky, ktoré veľmi negatívne ovplyvňovali
život Komenského. Na základe toho bádatelia často opečiatkovali
a opečiatkujú Komenského aj dnes tým, že bol utopistickým rojkom.
Pravdou je, že vo svojom živote sa pomerne silno orientoval na budúcnosť.
Avšak on rozmýšľal naraz vo viacerých rovinách budúcnosti. Mal futurálny
pohľad, ktorým skúmal tzv. doviditeľnú budúcnosť. Mal osobnú vieru,
v ktorej očakával záchranu svojho života a cirkvi v eschatone. Zároveň sa
však v jeho spisoch môžeme stretnúť aj s tým, akoby prechádzal cez epochy
a raz tu (v pozemskej prítomnosti), inokedy tam (v nebeských obrazoch)
videl pravý blažený život a blažený svet. Preto je opodstatnená otázka:
V akom eschatologickom systéme vlastne mohol rozmýšľať Komenský? Čo
bolo pre neho najviac charakteristické: utópia, chiliazmus, alebo akási
reáleschatológia? Alebo spojenie (zmiešanina) všetkých týchto? Alebo tieto
motívy prichádzali u neho na povrch iba občas, zvlášť v čase skúšok
a horkých podráždeností? Z akých historických a biblických prameňov sa
snažil svoju situáciu a vieru usmerňovať? Pokúsme sa teraz hľadať odpoveď
na tieto otázky, zvlášť zo strany utopistických predstáv (alebo takýchto
výčitiek).
2. Utopistické tendencie u Komenského?

Ako sme už uviedli, medzi bádateľmi sa Komenskému často dostáva také
ponižujúce značenie, že mal utopistické sny a že utopistickým snom sa
podobala aj jeho reforma sveta. Je teda dôležité, aby sme preskúmali:
vlastne aké utópie existovali vôbec v jeho dobe a aký utopistický pohľad na
dejiny bol Komenskému naporúdzi, ak o takom môžeme vôbec hovoriť.
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(Treba poznamenať, že aj v definícii utópie ako takej existuje medzi
bádateľmi pomerne veľký rozdiel.) 128
2.1. Druhy utópií

Za utópiu sa obyčajne považuje taká túžba, predstava alebo nádej, ktorá
stojí v kontraste s reálnou skutočnosťou. Filozofovia, politici alebo historici
ju obyčajne zamietnu ako nereálny sen, keďže obsahuje ireálne prvky,
odhliadnuc od toho, či má charakter príliš pozitivistický alebo
negativistický. Utopistické pohľady môžu byť sekulárne alebo aj
náboženské, môžu sa vzťahovať na úzky kruh ľudí (prípadne iba na
jednotlivcov), na duchovný alebo materiálny svet, na pozemský alebo
transcendentálny priestor, na blízku budúcnosť alebo na ďalekú
eschatológiu, atď. Často zmiešanina týchto snov a motívov sa zvykla
objaviť v niektorej z historických chvíľ a v určitej spoločnosti. Zvlášť
mysliteľov v náboženskej oblasti zvykli obviňovať z toho, že výrobou utópií
utekajú pred súčasnými problémami do vysneného nebeského alebo v čase
veľmi vzdialeného (mýtického) sveta. V každom prípade historické výskyty
utópií nám signalizujú, že niekto alebo niektorí nie sú spokojní so súčasným
svetom (so spoločnosťou, kultúrou, alebo aj s náboženstvom), a preto
hľadajú lepší svet a túžia po ňom. Avšak pre túto novú budúcnosť sotva
niečo urobia, alebo vôbec nič, a iba snívajú. Ak toto snívanie zostavia do
systematickejšieho učenia, tak sa z túžby a zo sna stáva utópia. Poukážme
teraz na jej niekoľko foriem.
1. Utópia miesta (lokality) skrýva v sebe to, že túžiacim sa zdá, že môže
existovať určité miesto, ktoré je nezávislé a nie je ovplyvniteľné súčasným
stavom. Tam, napr. na nejakom ostrove, v (ďalekom, možno nebeskom)
meste, alebo v krajine (kráľovstve, ríši, štáte), ktoré nebolo dotknuté zlom,
tam si predstavujú blažený život. 129
2. Utópia času prichádza s takým poznaním, že niekedy v dávnej dobe
existovalo jedno zázračné spoločenstvo (spoločnosť), obec, krajina, ríša, čo
znamenalo, že žiť tam bolo žiť v „zlatom veku”. To by bolo treba
prinavrátiť, alebo v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti opäť uskutočniť. 130
3. Utópia poriadku sa snaží o to, aby nikto z prítomných neunikol, ale
radšej nech sa utiahne do svojej (akoby) ulity – teda ideálneho spoločenstva,
kruhu, rodiny, pozície, strany alebo hnutia („sekty”) a nech spolu s podobne
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Por. napr. Radomír ONHEISER: Komenského utopie ve 'Všenápravě', Brno 2009
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Por. napr. Platonov štát.
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Por. napr. Atlantis, biblický raj, apoštolská cirkev atď.
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zmýšľajúcimi (sú)druhmi realizuje vysnené ideály, teda tú novú
spoločnosť.131
4. Medzi utópiami je ešte zvykom uvádzať tzv. eskapistickú utópiu, ktorá
je schopná produkovať iba drsnú kritiku nad súčasným spoločenským
poriadkom, avšak o lepšej alebo inej budúcnosti nemá žiadnu konkrétnejšiu
predstavu, preto síce hovorí o nej, ale iba v rébusoch a fantastických
mudrovaniach.
5. Ďalšiu utópiu môžeme nazvať heroistickou, ktorá sa dožaduje veľkých
zmien, a aj chce pre to niečo urobiť, hoci aj nasilu, agresívne – avšak vždy
niečo také, čo sa nedá realizovať. Z takejto utópie vzchádzajú potom
revolúcie, krviprelievania, obesenia, popravy, kruté prenasledovania, nútené
alebo dobrovoľné vyhnanstvá.
Utópie sú teda dosť pluralistické zjavy v procese možností vyrovnať sa
s dejinami. Každopádne znamenajú opozíciu k súčasnému – zlému či až
nevydržateľnému – stavu, a generujú také alternatívy, ktoré obyčajne stoja
v ostrom protiklade voči reálnej tvorbe či vývoju dejín.
2.2. Komenský a utópie

Môžeme sa pýtať: Mal Komenský do činenia s nejakou formou utópie,
alebo jeho pohľad na svet skrýva nejaké utopistické riešenie? 132 Sekulárni
českí autori sa prikláňajú k názoru, že Komenský sa má považovať za
utopistu. Zdôrazňujú, že na základe jeho diel sa dá konštatovať, že poznal
utopistické diela svojej doby, zvlášť utópiu anglického mysliteľa Thomasa
Morea (1478–1535),133 ktorej stopy sa najviac objavujú v jeho diele
Panorthosia (t. j. Všenáprava).134 Na takúto charakteristiku sa snažia
poukázať zvlášť v nasledujúcich sférach: vo výchove, v učení, v práci,
úradoch, vo voľnom čase, v obliekaní, pri cestovaní, v oblastiach náboženstva a viery, ako aj v iných takých teritóriách, ktoré znamenajú vlastne
podmienky pravého, slobodného a šťastného života. Podľa môjho názoru
tento prístup ku Komenskému je pomerne povrchný a tendenčný – zvlášť zo
strany takých bádateľov, ktorí nedisponujú dostatočnou mierou znalostí
náboženstva a poznania cirkvi, nemajú v tom vlastné skúsenosti, preto
niektoré tzv. utopistické prejavy Komenského ani nemôžu dobre posúdiť. 135
131

Por. napr. kláštory, revolučné hnutia, politické strany atď.
Eduard PETRŮ, Středověký chiliasmus jako existenciální prožitek konce epochy,
43–47.
133
E. E. REYNOLDS, Thomas More and Erasmus, 1965. Richard MARIUS, Thomas
More: A Biography, 1984.
134
Radomír ONHEISER, Komenského utopie ve 'Všenápravě' [Comenius utópiája
a Panorthosia-ban], 33.
132
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2.3. Komenský contra utópie

Dôrazne môžeme konštatovať, že aj keď je možné vidieť nejaké analógie
medzi Komenským a utópiou Thomasa Morea, v skutočnosti – zvlášť
z pohľadu teológie – sa pohľad na veci a za nimi skrytá túžba vidí celkom
inak, preto je inou aj Komenského koncepcia pohľadu na budúcnosť.
Komenský nesníva o nejakej existujúcej ríši, krajine alebo štáte, ktorú by
bolo treba niekde nájsť alebo vytvoriť – za pomoci sily a moci. Komenský –
vychádzajúc z Písma – hovorí o tom, aké cesty vedú k vytvoreniu lepšej
spoločnosti, respektíve k naplneniu nádeje na lepší život. 136 Hovorí o tom,
ako je možné dosiahnuť ten stav, kde ľudia budú k sebe tolerantní, budú si
rovní, budú žiť v láske a budú si vzájomne nápomocní. Budú patriť do
jedného spoločenstva, budú uctievať jedného Boha a budú žiť pod vládou
Ježiša Krista. Komenský má za to, že tento stav vylúči násilie, a uplatňovať
sa bude iba ľudská ochota, dobrovoľnosť, slobodná vôľa a žičlivosť.
Základom takejto budúcnosti bude tolerancia, správna výchova, príkladný
život, usilovná práca, jedna viera, jeden jazyk, jeden štát, jedno
presvedčenie a jedna vôľa. 137 Komenský si predstavuje, že pre ľudstvo
a tento svet existuje len takáto jedna možná budúcnosť. Na toto sa však
treba pripravť, ba čo viac: za to sa treba prisadiť a usilovne na tom
pracovať. Komenský veril, že v určitom bode a čase dejín sa táto nádej
stane dosiahnuteľnou – realizovateľnou. Preto sa jeho pohľad na svet
nezastavil pri videní zloby a skazy svojej súčasnej doby, ale pred svojich
čitateľov stavia taký svet, aký sa má uskutočniť, a aký sa musí zrodiť za
každú cenu.138 Preto Komenského pohľad na dejiny a budúcnosť nie je
utópiou v tom pôvodnom zmysle slova, ale – ako to uvádza aj český
mysliteľ Jan Patočka: rada, návrh alebo doporučenie (t. j. koncepcia, alebo
akýsi „krízový scenár”), ako je možné urobiť tento svet iným – lepším. 139
Samozrejme, Komenský si to nepredstavuje ináč, než iba v úcte k Bohu a vo
viere a poslušnosti k jeho vôli a nariadeniam. Vie, že bez Boha – čisto iba
z ľudskej snahy – nie je možné premeniť tento svet. Preto koncepcia
Komenského o náprave všetkého (alebo ako on hovorí: všehomíra) je, že to
135

Je zaujímavé poznamenať, že tí, ktorí takéto štúdie píšu, sa obyčajne
neodvolávajú na tie biblické miesta, o ktoré sa opiera Komenský a z ktorých
čerpá svoje myšlienky. Pritom iba z nich možno dostatočne pochopiť jeho
inšpiráciu. Tieto nie je možné prehliadať.
136
Radim PALOUŠ, Komenského Boží svět, Praha, Státní pedagogické nakladatelství,
1992, 57–63.
137
Radomír ONHEISER: Komenského utopie ve 'Všenápravě', 38–39.
138
R. KALIVODA, Husitská epocha a J. A. Komenský, Praha, Odeon, 1992, 290.
139
Jan PATOČKA, Komenského všeobecná porada in ´Obecná porada III´, Praha,
Svoboda 1992, 547.
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musí úzko súvisieť s Bohom. Iba On jediný môže byť tým spoľahlivým
motorom, vedúcim a ochrancom novej budúcnosti.
3. Komenského sklony k chiliazmu

Musíme si uvedomiť, že v skutočnosti základným problémom a životným
cieľom, kvôli čomu sa tak trápil, nebola pre Komenského v prvom rade
reforma pedagógie, ale teológia, a v nej ešte užšie eschatológia: 140 pád
Antikrista, 1000-ročné kráľovstvo Kristovo a obnova sveta pod vládou
Krista. Bohužiaľ, toto chápanie a eschatologické očakávanie viedlo nášho
česko-moravského teológa k nebezpečnému fatalizmu. 141 K tomuto
horúčkovitému očakávaniu Krista hľadal množstvo potvrdení a opôr,
v prvom rade v histórii vlastného ľudu, medzi svojimi rovesníkmi, v súčasných vizionároch a politikoch prorockého ducha. Iste, podľa domnienky
niektorých bádateľov, Komenský si už z detstva priniesol so sebou túto
orientáciu so zameraním na eschatológiu, ktorá historicky vychádzala
z dlhodobej českej reformácie a ktorá v dobe Komenského patrila medzi
teologické priority českých bratov, ku ktorým aj on patril. 142 A predsa až
dodnes ostáva tajomstvom: vpravde odkiaľ sa vnášal do myslenia a teológie
Komenského tento sklon k chiliazmu, čo a kto sýtil v ňom toto
eschatologické povedomie? Ako sa vyrovnával s rozpačitosťami prorockých
vízií, ktoré ho zvádzali na iluzórne cesty, a potom opäť ho hnali do
opakujúcich sa sklamaní?143
Na základe vízií povzbudzoval panovníkov, napr. maďarských,
holandských, švédských a anglických, aby bojovali za Božiu pravdu, a Boh
bude s nimi. Niekedy poukázal aj na minulosť, z ktorej pripomínal príklady,
keď sa zdalo, že niektoré z videní sa malo akoby naplniť; s dôrazom na
takéto dianie povzbudzoval k ďalšiemu konaniu. Tak napr. sa odvolával na
Melischove poroctvá, keď ten pred vojnou aj dvakrát odhalil budúcnosť, 144
že Boh vopred oznámil, ako bude súdiť previnilcov.
Môžeme povedať, že koľkokrát Komenský veril proroctvám
Drábikovým a Poniatowskej, tak často musel prežívať hlboké traumy a
sklamania, keď naplnenie týchto proroctiev nenastalo, alebo príliš meškalo.
140

V jednom zo svojich diel to aj vysvetlí: „…non ut paedagogus, sed ut
theologus”. Comenius, Opera didactica omnia, IV, 28. Amedeo MOLNÁR,
Eschatologická naděje české reformace, in: Od reformace k zítřku, Kalich, Praha
1956, 89.
141
Amedeo MOLNÁR, Eschatologická naděje české reformace, 88.
142
Amedeo MOLNÁR, Eschatologická naděje české reformace, 88.
143
Por. Imre PERES, Comenius chiliazmusa, in: Imre PERES (ed.), Apokalyptische
Orientation, SJE TKK, Komárno 2008, 48.
144
1664. július 4-én és 5-én: VSJAK VI, 1972, 525.
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Iste takéto ponímanie a konfrontácia so skutočnosťou ho musela veľmi
gniaviť, avšak po krátkej chvíli opäť s dôverou a nádejou prijímal nové
proroctvá. Tak ťažko znášal Komenský napr. aj proroctvá Drábikove, keď
sa vyjadroval o tom, že na jar roku 1655 anglické vojsko napadne papeža
a Rím, ktorý pre českých bratov znamenal sídlo antikrista. Keď sa tak
nestalo, Komenský načas zostal veľmi sklamaný, no dôvera k Drábikovi sa
u ňho vôbec nezlomila, ale aj naďalej očakával jeho nové vízie. 145
Dalo by sa uviesť množstvo takýchto príkladov. Divíme sa, že
Komenský opätovne sa vydal na túto bizarnú cestu, a to aj vtedy, keď sa mu
dostávalo z toho neúrekom množstvo sklamania: vždy dúfal v možnú
obnovu sveta, v obrat vecí vo svete k dobrému, teda v požehnanie spásy.
K tomu hľadal oporné body: signály a spätnú väzbu, ktoré by jeho nádeje
potvrdzovali. Proroci okolo neho však asi vedeli, v čo Komenský dúfa a čo
by chcel počuť. A oni to pre neho dosť farebne, no tajomne tlmočili, aby sa
to zdalo ako prorocká inšpirácia. Stal sa toho obeťou: obeťou vlastných
túžob, obeťou politickej situácie, obeťou psychicky labilných osôb. A platil
za to veľa.
Keď mal 77 rokov a bol už blízko ku koncu svojho života, Komenský
napísal svoje vyznania, v ktorých sa úprimne priznal k svojim chiliastickým
sklonom, akoby chcel tým dať vysvetlenie na tieto javy. On sám takto
hodnotí svoje zmýšľanie: „Okrem toho (t. j. labyrintu sveta) z Božej vôle
som sa dostal ešte aj do druhého nezvyčajného labyrintu, nakoľko som
vydal v našom čase sa udiate videnia pod názvom Lux in tenebris146.
Prinieslo mi to mnoho starosti a utrpenia, ale aj mnoho strachu, závisti
a nebezpečia, keďže vysmiali moju ľahkovážnu vieru… Aj keď niekoľko
predpovedí sa nenaplnilo, stránim sa reptania, lebo toho ľutoval aj Jonáš.
Iste má Boh dosť dôvodov na to, aby svoje rozhodnutia, alebo aspoň
vyjadrenia na našu situáciu pozmenil.”147
4. Reáleschatologické nádeje Komenského

Podľa mojej mienky treba rozhodne povedať, že Komenský nikdy nemiešal
alebo nevzdal sa podstaty pravej biblickej eschatológie.
1. Pri čítaní jeho diel celkom rýchlo prídeme na to, ako silno sa drží
konečného eschatonu a nebies. Každé biblické učenie, ktoré má
eschatologický charakter, v plnej miere rešpektuje, a to považuje za
poslednú nádej pre seba a svoju cirkev. Takým je zmŕtvychvstanie na konci
vekov, druhý príchod Kristov, posledný súd, spása v raji, alebo aj zatratenie
145

Por. VSJAK VI, 1972, 217.
Por. Comenius, Lux in tenebris, 1657.
147
Por. STROMP László, Comenius sárospataki beköszöntője, 565–566.
146
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nepolepšiteľných hriešnikov, nebeská sláva Božia, oslávenie Pána atď.
Tieto všetky prvky v absolútnej miere a na svojom správnom patričnom
mieste sú prítomné v jeho myšlienkovom a náboženskom systéme (t.j.
v teológii, vo filozofii a aj v pedagógii). Toto nikdy neoslabil ani nerozpustil
v nejakom inom systéme, lebo iný nemal. Ba čo viac: čím bol starší, o to
viac sa obracal k eschatonu, keď už pomaly všetky pozemské opory sa
ukazovali ako márne, falošné nádeje.
2. Zároveň však je nepochybné, že charakter nebeských stavov a pomerov chcel preniesť do systému nášho pozemského sveta. On totiž kráľovstvo
Božie považoval – či skôr v nádeji očakával – ako niečo veľmi
predstaviteľné, reálne – aj tu na zemi. K realizácii tejto nádeje hľadal
vplyvných ľudí, s ktorými by sa mu bolo podarilo tento lepší svet
uskutočniť. Jeho ambície boli veľmi veľké, celoeurópske. Lebo vedel, že
iba na malom kúsku zeme – izolovane – sa to nedá. K tomu treba ríšu,
kráľovstvo, veľkú európsku krajinu. Preto sa vydal do vtedajšieho
Maďarska, kde veľmi sympatizoval s rodinou Rákócziovcov – v tej viere, že
budú podporovateľmi jeho mesiášskych nádejí. Ale to isté hľadal aj inde
v zahraničí (napr. vo Švédsku u kráľa Karla Gustáva). Bohužiaľ, musel sa
sklamať. Jeho predstavy nebolo možné za vtedajších politických pomerov
realizovať. Preto jeho silná túžba a neoblomná nádej ho nahnala na takú
plytčinu, akou sa pre neho stal vtedy tzv. ľudový profétizmus, ktorý mu
predstavovali osoby, ako napr. Krisztina Poniatowska, Mikulás Drábik,
Christophor Kotter alebo napr. aj Štefan Melisch. Bohužiaľ, ako sme už
uviedli, pomerne neskoro prišiel na to, že títo ľudia a takéto spôsoby sú
nespoľahlivé pramene inšpirácie na získanie poznania Božej vôle. Preto ku
koncu svojho života už aspoň čiastočne chcel uviesť na správnu mieru svoje
eschatologické výkyvy, a preto pomaly upúšťa od veľkých snov a obracia sa
v sebe a pre seba už len ku konečnému eschatonu. V to jedno však ani na
sklonku svojho života neprestáva veriť, že Boh nakoniec vovedie svoju
cirkev do nového sveta. V tom bol neoblomný. Preto snáď môžeme o ňom
povedať, že mal svoje koncepcie, ktoré sa týkali kráľovstva Božieho, ale
tieto eschatologické nádeje sa museli utvárať v zovretí historických udalostí
a ich pozemského času.
Môžeme teda konštatovať, že Komenského eschatológia sa utvárala
medzi utópiou, chiliazmom a reáleschatológiou.
Záver

Svoju štúdiu môžem krátko uzavrieť výrokom významného českého teológa
Josefa Hromádku, ktorý výstižne charakterizoval historickú úlohu
Komenského takto: „Nesmieme zabúdať, že chiliastické kŕče (alebo
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eschatologické nádeje) Komenského záviseli na jeho osobnej tragédii, a ani
to, že tieto mali svoju dôležitú a legitímnu úlohu v jeho nesmierne ťažkom
zápase za nápravu (emendatio mundi) slobody jeho cirkvi, jeho ľudu
a reformy celého sveta. Napriek všetkej potrebnej kritike treba Komenského
hodnotiť pozitívne.” 148
Použitá literatúra

Comenius, Jan Amos, Opera didactica omnia, IV, 28.
Comenius, Lux in tenebris, 1657.
HROMÁDKA, Josef L., Die Theologie von J. A. Comenius im Umbruch der
Zeiten, in: Communio Viatorum 2 (1959/1), 42–49.
KALIVODA, R., Husitská epocha a J. A. Komenský, Praha, Odeon, 1992,
290.
MARIUS, Richard, Thomas More: A Biography, 1984.
MOLNÁR, Amedeo, Eschatologická naděje české reformace, in: Od
reformace k zítřku, Kalich, Praha 1956, 89.
ONHEISER, Radomír, Komenského utopie ve 'Všenápravě', Brno 2009
(rukopis), 6–9.
PALOUŠ, Radim, Komenského Boží svět, Praha, Státní pedagogické
nakladatelství, 1992, 57–63.
PATOČKA, Jan, Komenského všeobecná porada in ´Obecná porada III´,
Praha, Svoboda 1992, 547.
PERES, Imre, Comenius chiliazmusa, in: Imre PERES (ed.), Apokalyptische
Orientation, Komárno, SJE TKK, 2008, 48.
PETRŮ, Eduard, Středověky chiliasmus jako existenciální prožitek konce
epochy, 43–47.
REYNOLDS, E. E., Thomas More and Erasmus, 1965.
STROMP László, Comenius sárospataki beköszöntője, 565–566.
SZACKI, J., Utopie, Praha, Mladá fronta 1972.
VSJAK VI, 1972, 217.
VSJAK VI, 1972, 525.
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich PERES, PhD.

148

Josef L. HROMÁDKA, Die Theologie von J. A. Comenius im Umbruch der
Zeiten, in: Communio Viatorum 2 (1959/1), 48.
77

Slovenské preklady žalmov Alberta Molnára
Szenciho z r. 1752149
Alexander CSANDA (†)

Abstrakt

Slowakische Übersetzung der Psalmen von Albert Molnár Szenci aus
dem Jahre 1752: Der ungarische Literaturhistoriker und Literaturkritiker
Professor Alexander Csanda wollte in seiner Studie die Entstehung der
slowakischen Übersetzungen der Psalmen aus dem Hebräischen,
Lateinischen und Franzözischen ins Ungarische während der
Reformationszeit durch Albert Molnár Szenci (1574–1634) erhellen. Aus
seinem Nachlass wurden sie durch Profesor Imre Peres als Kenner des
ostslowakischen Dialekts und der altungarischen Sprache, und als Csanda’s
früherer Mitarbeiter aus dem Ungarischen übersetzt und überarbeitet. Diese
Psalmen in der A. M. Szenci-Übersetzung, auf die auch J. A. Comenius im
Jahr 1659 in seinem amsterdamischen Kanzional (= Liederbuch) anspielt,
werden von den ungarischen Reformierten in der offiziellen Liturgie bis
heute verwendet. Im Jahre 1752 hat ein Ostslowake den Text gesungenen
150 Psalmen (zusammen mehr als 20 000 Verse!) in der Metrik von
A. Molnar Szenci übersetzt und in Debrecen (= Zentrum ungarischer
Reformierter) als Liederbuch im Verlag von János Margitai herausgegeben.
Weil die slowakische Sprache in dieser Zeit noch keine offizielle
149

Táto štúdia vychádza z výskumu profesora Alexandra Csandu (1927–1989).
Pôvodne vznikla v maďarčine a bola zverejnená vo viacerých publikáciách, ako
napr.: Sándor CSANDA, Szülőföldünk régebbi irodalmi hagyományai, (Staršie
literárne tradície našej rodnej zeme) Bratislava, Madács, 1986, 31–50. Taktiež
bola odpublikovaná v zborníku, ktorý (ako Supplementum pre Acta historiae
litterarum Hungaricarum) zostavili Sándor CSANDA a Bálint KESERŰ: Szenci
Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz (Albert Molnár Szenci a pozdná
maďarská renesancia), Szeged, 1978, 227–137. Práve táto verzia poslúžila ako
prameň pre preklad. Na požiadanie profesora Csandu na farskom úrade
Reformovanej cirkvi v Bratislave v roku 1979 urobil preklad do slovenčiny
vtedajší kaplán Imrich Peres, ktorý – pochádzajúc z Východného Slovenska
a znalý tamojších zvykov a jazykov – v tomto výskume ďalej pokračoval. Ako
biblista-novozákonník a prekladateľ poetických gréckych náhrobných nápisov
preložil aj niektoré časti Nového zákona do východoslovenského nárečia. Tu
publikovaný text prof. Csandu je jazykovo uhladený, opravený, miestami
rozšírený a poznámkami a ďalšou odbornou literatúrou obohatený. Ďakujem
rodine ako dedičke autorských práv za schválenie publikovania a spracovania
pôvodnej štúdie. Pôvodná verzia tohto články v slovenčine bola publikovaná v:
Studia Slavica Hung. 28 (1982), 217–228.
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Alexander Csanda (†)
Grammatik und keine allgemein anerkannte Orthographie besass, benutzte
Übersetzer 1752 erstmals in der Geschichte den alten ostslowakischen
Dialekt und schuf mithilfe der altungarischen Schreibweise die neue
slowakische Übersetzung – genauso poetisch, wie die ursprüngliche
ungarische Übersetzung! Damit begründete er die erste Grammatik der
slowakischen Sprache. Alexander Csanda ist der Meinnung, dass der
Übersetzer (oder der Besteller) Andrej Rákóczi sein könnte, ein grosser
Förderer der slowakischen Reformierten in Ostslowakei seiner Zeit. Zu
seinem Kreis gehörten auch die reformierten Pfarrer Andrej Spáczay und
Juraj Jessenius. Und eben Andrej Spáczay mit seiner grossen poetischen
Begabung, der der letzter Autor oder der Redakteor der Übersetzung der
Psalmen ins Slowakische sein könnte, wie die Inizialen S. A. auf der ersten
Seite vermuten lassen. Zur Erhellung benutzt und vergleicht Csanda die
ursprünglichen ungarischen Texte, sowie parallel auch die slowakischen
Übersetzungen. Die Erklärung und Argumentation von Professor Alexander
Csanda ist nachvollziehbar und überzeugend.
Kennworte: Slowakische Übersetzung der Psalmen, Albert Molnár Szenci,
Alexander Csanda, slowakische Sprache, ostslowakischer Dialekt, Andrej
Rákóczi, Andrej Spáczay, Juraj Jessenius, Debrecen 1752.

Abstrakt

Maďarský literárny historik a kritik profesor Alexander Csanda sa vo svojej
štúdii pokúsil osvetliť vznik slovenského prekladu žalmov do
východoslovenského nárečia z hebrejskej, latinskej a francúzskej predlohy,
ktorý pôvodne pripravil v dobe reformácie Albert Molnár Szenci (1574–
1634). Z pozostalosti prof. Csandu jeho bývalý spolupracovník profesor
Imrich Peres, znalý východoslovenského nárečia a staromaďarskej reči
preložil a spracoval pôvodnú, maďarsky písanú štúdiu. Molnárove žalmy,
na ktoré sa odvoláva aj J. A. Komenský vo v roku 1659 vydanom
amsterdamskom Kanzionáli, sa v liturgii maďarskej reformovanej cirkvi
oficiálne používajú dodnes. V roku 1752 bol text 150 žalmov (spolu viac
ako 20 000 veršov!) v metrike Alberta Molnára preložený a v Debrecíne
vydaný ako spevník v tlačiarni Jánosa Margitaiho. Keďže slovenský jazyk
v tomto období ešte nemal oficiálnu gramatiku a žiadnu všeobecne uznanú
ortografiu, prekladateľ v roku 1752 prvýkrát v dejinách použil
východoslovenský dialekt, a za pomoci vtedy užívanej maďarskej
gramatiky vytvoril nový slovenský preklad – presne tak poetický, akou bola
aj jeho maďarská predloha! Tým aspoň pre časť Slovenska vytvoril prvú
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gramatiku slovenského jazyka. Profesor Csanda je tej mienky, že
prekladateľom (alebo objednávateľom) by mohol byť Andrej Rákóczi,
významný zemepán a patrón slovenských reformovaných na Východnom
Slovensku svojho času. K jeho kruhu mohli patriť aj farár Andrej Spáczay
a Juraj Jessenius. A práve Andrej Spáczay so svojím veľkým poetickým
nadaním mohol byť posledným autorom alebo redaktorom prekladu žalmov
do slovenčiny, ako tomu môžu nasvedčovať aj iniciálky S. A. na prvej
strane vydania. K ozrejmeniu tohto dojmu použil profesor Csanda pôvodný
maďarský text, ako aj iné slovenské preklady. Výklad a argumentácia autora
sa zdá spoľahlivá a presvedčivá.
Kľúčové slová: Slovenský preklad žalmov, Albert Molnár Szenci,
Alexander Csanda, slovenský jazyk, východoslovenské nárečie, Andrej
Rákóczi, Andrej Spáczay, Juraj Jessenius, Debrecín 1752.

Pred 230 rokmi vyšiel v debrecínskej kníhtlačiarni Jánosa Margitaiho
preklad zaujímavej publikácie, starozákonných žalmov kráľa Dávida napísaný východoslovenským nárečím a s maďarským pravopisom.150 Táto na
vzhľad skromná knižočka si z niekoľkých dôvodov zaslúži osobitnú
pozornosť: a) v slovenčine dovtedy ešte neboli vydané básne, a v tejto
publikácii spolu s chválospevmi nájdeme okolo 20 000 veršov; b) všetky
žalmy Alberta Molnára151 sú verne preložené a miestami aj vylepšené; c) je
to prvý a jediný úplný slovenský preklad Dávidových žalmov. Slovenské
preklady zatiaľ nikto neporovnal s maďarským originálom, vyjadrovali sa
o nich najmä slovenskí a maďarskí lingvisti a cirkevní odborníci, aj tí iba
všeobecne a nie práve najpriaznivejšie. Najpodrobnejšie a s odbornou
znalosťou o spevníku a ďalších štyroch podobných slovenských
publikáciách písal Peter Király 152 vo svojej kandidátskej práci pod názvom
150

Bližšie k tomu viď napr.: Vavrinec ŽEŇUCH (zost.), Švetoho Dávida kráľa
a proroka sto i pedzešác Žoltári. Prepis Žaltára z roku 1752 a Dejiny
reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí, Michalovce, RE-MIDIA, 2019, 6.
151
Albert Molnár Szenci urobil preklady žalmov za pomerne krátku dobu: v období
9. marca 1606 až 24. mája a 1.–23. septembra toho istého roku, čím vytvoril
zbierku piesní pre reformovaných veriacich na celom svete, ako sa užívajú až
dodnes: Dezső TÁNCZOS, Emlékezés a háromszázötven esztendős
zsoltárfordításra (Rozpomienka na 350-ročný preklad žalmov), in: Kálvinista
Szemle 27 (1956, 9. szám), 2.
152
Péter Király (1917–2015) bol významný jazykovedec, slovakista a slavista.
Pôsobil ako profesor na univerzitách v Bratislave a v Budapešti. Venoval sa
problematike vzťahu maďarského a slovenského jazyka dlhý čas, a o svojom
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Tlačené pamiatky východoslovenského nárečia.153 Zistil, že slovenský
preklad vyšiel na základe maďarskej knihy žalmov, vydanej roku 1736
v Debrecíne. Preklad však pokladal za doslovný, o čom sa ešte podrobnejšie
zmienime. Formát spomínanej publikácie je 12°, má 356 očíslovaných strán
s abecedným zoznamom žalmov, ku ktorým boli pripojené dve nečíslované
tabuľky a dve modlitby. Nie je uvedené meno prekladateľa, ani Alberta
Molnára; na titulnej strane stojí iba toto:
Sveteho Dávida králya a poroka szto i petdesatz Soltári. Chtoré: vedlya nót
frantzúskích z uharskoho na szlovenszky jazik szú prelosené, a vernim
Bosim szlusebnyikom k duchovnomu usitku zhotovené. A teraz pervi raz
vydané. V Debretzinye vitlatsil Margitai János. V roku 1752.

V slovenskom vydaní chýbajú noty z maďarského originálu a dodatky
uverejnené po 150 žalmoch. Na druhej strane obálky je báseň menšieho
rozsahu vo východoslovenskom nárečí; napísaná vo dvoch štvorriadkových
slohách, osemstopových s párnym rýmovaním.
Chvályme zato Boha szvoho
Se na kontzu sveta toho,
I my Szlováci spéváme
Boha v pésnyoch vychvályame.
Chto ráz v sertzu vernye spévá,
Dvaktát se Bohu modlyivá;
Spévaj tus na śemi z lyudmi
A potom v nyebe s Andzelmi.

Na titulnej strane je okrem maďarského pravopisu pozoruhodné aj to, že
slovo soltári sa do posledného písmena zhoduje so slovom na maďarskom
origináli, hoci v slovenčine je -i iba znakom množného čísla.
Na slovenskom titulnom liste nie je uvedené ani to, že autorom
maďarského originálu je Albert Szenci Molnár. Možno to však ľahko zistiť,
pretože pred všetkými žalmami sú uvedené prvé riadky maďarského textu,
výskume hojne aj publikoval slovensky, maďarsky a aj nemecky. Por. napr.:
Péter KIRÁLY, Zur Frage der ältesten slowakischen Sprachdenkmäler, in: Studia
slavica 4 (1958), 113–158. O miešaní jazykov. Z výskumov slovanských nárečí
v Maďarsku (A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai,
2001; Vznik a zánik kalvínskej východoslovenčiny, 2006. Bol aj spoluautorom
dvojjazyčne vydaného Atlasu slovenských nárečí v Maďarsku – Atlas der
slowakischen Mundarten in Ungarn, 1993.
153
Péter KIRÁLY, A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, (Tlačené pamiatky
východoslovenského nárečia) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1953.
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a tie sa zhodujú s textom Szenciho Molnára. Preklady niektorých ďalších
Molnárových piesní sú v ďalšej knižočke zviazanej spolu so žalmami. Sú to
rozsahom menšie chválospevy. Ich slovenský názov je:
Hlas pobosnoho spévanya. To jeszt: Pésnye keresztzanszke na rotsné
svjátky i k jinsím svetim prílesitosztem szporádane. Chtore z uharszkoho
jaziku na szlovenszki prelosil S. A. V Debretzinye, vitlatsil Margitai János
v roku 1752.

Tieto dve knihy sú úzko spojené a podľa značky S. A. už Péter Király
predpokladal, že ich prekladateľom bol Andrej Spáczay. Maďarské vydanie
obsahuje viac chválospevov, prekladateľ slovenského textu na niektorých
miestach znížil počet veršov jednotlivých slôh, niekde ich zas zvýšil.
Maďarský originál niektorých piesní sa nezachoval. Király o týchto
predpokladá, že sú Spáczayho pôvodným dielom; pieseň Us mi tsasz
nasztáva154 pochádza od Komenského,155 a je tu uvedená v skrátenom
slovenskom preklade. Pôvodné české znenie nájdeme v Komenského
amsterdamskom Kancionáli: Aj jižť mi čas nastáva (1659).156 Komenský
v úvode svojho spevníka spomína aj na maďarské žalmy Alberta Molnára:
Francouzské obnovené církve ne tak nových písní hleděly, jako starého
pokladu žalmu Davidových: kteréž pod nové uvedše, pěknym ratmem
ozdobili Theodorus Béza a Clément Marott. Kteréž melodie když se jiným
národům líbili, převedli je do vlaského jazyka Jan Deodatus, do
anglického Thomas Sternhold, do holandského Petrus Datenus a Filip
Marni, do nemeckého Ambrosius Lobwasser, do českého náš k. Jiřík
Strýc, consenior; do po poľského k. Matěj Ribínský, senior; do uherského
Albertus Molnár.157

154

Pôvodne malo ísť o preklad 130. žalmu.
Potvrdzuje to aj Antoník ŠKARKA, ktorý Komenského Duchovní písně v roku
1952 pripravil k vydaniu a opatril poznámkami, vysvetlivkami a registrom: 387–
522, tu: 478.
156
Komenského pôvodný Kancionál vyšiel pod názvom: Kancionál, to jest Kniha
žalmů a písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému věřících vzdělání
i dávno prvé i v nově teď jazykem českým složených a nyní spolu vydaných.
V Amsterodámě u Kristofa Kunráda, Léta M.DC.LIX.
157
A. Csanda tento citát preberá z nového vydania Komenského Kancionálu, ktorý
v roku 1952 na vydanie pripravil Antoník ŠKARKA: Jan Amos Komenský,
Duchovní písně. (Knihovna národních klasiků 17), Praha, Nakladatelství
Vyšehrad, 1952, 53, riadky: 3–13. Hárok: XIII.
155
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Keďže do polovice 19. st. bola spisovnou rečou Slovákov čeština, nie je
bezvýznamné pripomenúť, že tieto publikácie patria vlastne medzi prvé
slovenské knihy pre slovenských reformovaných veriacich, čo je zámerne
vyznačené aj na titulnej strane. V debrecínskej kníhtlačiarni sa v tom čase
pripravovali okrem už spomínaných žalmov a chválospevov ešte ďalšie tri
knihy: Mali katechizmus, 1750; Radosztz sertza pobosnoho (kniha
modlitieb), 1758; Na titulnej strane každej z nich je napísané, že sú
preložené z maďarčiny do slovenčiny. Na druhej strane obálky je v abecednom poriadku uvedená výslovnosť jednotlivých písmen. Dokazuje to, že že
autori považovali východoslovenské nárečie za spisovný jazyk a na
označenie výslovnosti zámerne používali maďarský pravopis. Nemožno to
konštatovať iba na tlačivách, ale aj na ručne písaných textoch vtedajších
východoslovenských príslušníkov reformovaných cirkví.158
Maďarskej, ani slovenskej širokej verejnosti nie je dosť známe, že
jestvujú aj Slováci, príslušníci reformovanej cirkvi. Pravda, vzniklo iba
málo slovenských kalvínskych zborov, a iba v Zemplíne – pravdepodobne
v rovnakom období ako maďarské, teda ešte v 16. storočí.
Ich jestvovanie však v 18. st.159 rozmáhajúca sa protireformácia veľmi
ohrozila; na mnohých miestach im zobrali kostoly. 160 Pravdepodobne nie
náhodou práve vtedy vydali ich prvé knižné publikácie, ktoré sa zaslúžili
o ich zachovanie. Podľa odhadu Petra Királya žilo v období vydania týchto

158

Andrej Maťašik, zástupca biskupa, požičal autorovi týchto riadkov ručne písaný
pohrebný spevník.
159
Mapovanie reformovaných zborov tohto obdobia dobre zachytáva najnovšia
publikácia: Vavrinec ŽEŇUCH (zost.), Švetoho Dávida kráľa a proroka sto
i pedzešác Žoltári, v prílohovej časti.
160
K obsiahlému i parciálnemu výskumu religiozity a stavu reformovaných
veriacich daného obdobia na Východnom Slovensku sa významne pričinili
univerzitní vedeckí pracovníci (hlavne Peter Kónya, Annamária Kónyová,
Miloslava Bodnárová a ďalší) zoskupovaní hlavne okolo Prešovskej univerzity,
ktorá ich práce publikovala. Prehľad významnejšej literatúry podáva napr.
Vavrinec ŽEŇUCH (zost.), Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác
Žoltári, str. 61–64. Podrobnejší výkaz odbornej literatúry do r. 2013 publikovali
vo svojej monografii Annamária KÓNYOVÁ a Peter KÓNYA: Szlovák
reformátusok a XVI.–XVIII. Században (Slovenskí reformovaní v XVI–XVIII.
storočí), Sárospatak, Hernád Kiadó, 2013, 187–193 (viď jej predlohu: Kalvínska
reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.–18. storočí,
Prešov, Prešovská univerzita, 2010). Zaujímavý prínos vo výskume religiozity
Východného Slovenska znamená aj výstup profesorov Petra ZUBKA a Petra
ŽEŇUCHA: Spiritualita východného Slovenska v 18. storočí. Ruženec a žalmy, in:
Culturologia Slovaca (2017,2), 45–55.
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slovenských výtlačkov asi osem-desaťtisíc slovenských reformovaných.161
Tento počet sa do oslobodenia takmer nezmenil. Podľa odhadu zástupcu
biskupa Andreja Maťašíka162 pôsobí v súčasnosti medzi reformovanými asi
30 slovenských reformovaných duchovných, pritom počet kalvinistov
slovensky hovoriacich je asi 20 000. Väčšina z nich žije na tých miestach
(v okrese Trebišov), kde žili ich predkovia v dobe vydania týchto kníh.
Takéto často prenasledované spoločenstvo, obklopené silným protivníkom,
sa ľahko vžilo do citového stavu starozákonných Dávidových žalmov,
vyvierajúceho z neustálych zápasov a sťažností, čo sa odzrkadľuje aj
v slovenských prekladoch.
Ťažkým postavením slovenských reformovaných v 18. storočí sa
niekoľkokrát zaoberali aj vedúci kalvínski cirkevní hodnostári (z Debrecína
a Sárospataku) prenasledovaní Habsburgovcami, ktorí boli v menšine. Péter
Király vo svojej už spomínanej monografii cituje niekoľko listov Abraháma
Vayho, hlavného kurátora predtišského cirkevného dištriktu, v ktorých
urguje pomoc pre chudobné slovenské zbory. Z citovaných listov a iných
písomností sa pred nami presvedčivo vynára veľká bieda
východoslovenských reformovaných poddaných. V „biednych Slovenských
Ecclesiach“… nikto z mladíkov nezávidí, že niekto sa pripravuje za
slovenského kazateľa. Roku 1758 na jednom mieste aj Jessenius píše „o
pomoci a podpore pre veľmi chudobné slovenské reformované zbory”. 163
Zoltán Csűrös vo svojej knihe 164 pomocou dokumentov dokazuje, že
slovenské knihy boli vydávané na ťarchu mesta Debrecín, a zachované
exempláre sa stali jeho vlastníctvom. Spomedzi nich sa napr. Malý
katechizmus predával za najmenšiu peňažnú jednotku, za jeden halier. Na
titulných stranách uvedený János Margitai bol typografom mestskej
kníhtlačiarne. V tom čase vedúci predstavitelia mesta Debrecín a hodnostári
cirkví úzko spolupracovali,165 dokonca na určitý čas mestská rada úplne
prevzala správu cirkví.
Hoci slovenský preklad žalmov bol uverejnený anonymne, niektoré
údaje o prekladateľoch sa predsa len zachovali. Spomedzi nich je
161

Boli to väčšinou obyvatelia menších poddanských dedín.
Andrej Maťašík († 1980) bol zástupcom biskupa Reformovanej kresťanskej
cirkvi; pochádzal z Východného Slovenska, slúžil napr. v Barci a v rokoch
1955–1980 bol duchovným v Bratislave. Údaje o počte slovensky hovoriacich
reformovaných zdieľal s autorom A. Csandom na farskom úrade v Bratislave
v roku 1979. Odvtedy sa jazykový pomer i číslo veriacich zmenil.
163
P. KIRÁLY, A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, 38.
164
Zoltán CSŰRÖS, A debreceni városi nyomda története 1561–1911 (Dejiny
debrecínskej mestskej tlačiarne 1561–1911).
165
Spájal ich najmä protihabsburský odboj.
162
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najdôležitejší výrok Samuela Liszkayho v predslove druhého vydania
spevníka.166 Liszkay pôsobil koncom 18. storočia ako reformovaný farár
v Malčiciach (Málca). Prekladatelia prvého vydania boli v tomto kraji jeho
predchodcami, o čom ho pravdepodobne informovali jeho súčasníci
a známi. V úvode druhého vydania Pisnye pobosne Liszkay po slovensky
píše toto:
Hodna vetz jeszt, abi i nadályej vpametzi zosztalyi, toti Velyebne, a verne
szlusebnyitzi Bozsi, které tedi Szlovjakoch ztu prepotrebnu Knyihu
obdarilyi. – Tote bulyi nad insima Dvojej sztzi hodni SPÁTZAY
ANDRÁS Fisarskeho, a JESSENIAS GYÖRGY Maltsitzkeho
Reformovaneho zboru Kazatelye: Onen Pisnye szvatetsnye167 szam
prelozsil, a Zsálmi Davidovo, us zo strani prelozsene, do lepseho poradku
prinyisz; a ten tu Knyihu (zinssima uzsitetsnima Knyizsetskami szpolu),
znakladem Szlavneho Meszta Debretzenszkeho vitlatsitz dal.168

Z niekoľkých výrazov úvodu169 možno usudzovať, že okrem dvoch
známych prekladateľov sa na preklade podieľali aj iní. Až do dnešných dní
sa vďaka spolupráci prekladateľov a zostavovateľov zachovali reformované
spevníky.
V úvode tretieho, značne prepracovaného vydania 170 Pavol Császár,
sečovský farár takmer doslovne opakuje spomínané Liszkayho
konštatovanie. Király takto cituje ďalšiu časť predslovu:
Keď som teda na tento účel vďaka láskavému súhlasu úradu
superintendenta dostal 180 zlatých od milých reformovaných kresťanov z
toho (Oborin) okolia, ihneď som požiadal všetkých slovenských
kazateľov, aby preložili niekoľko piesní z maďarčiny do slovenčiny. –
Potom sme sa stretli v Jenkovciach (Jenka), aby sme spolu prezreli piesne
a správne ich zaradili. Túto prácu sme však za tak krátky čas nemohli
úplne dokončiť, preto ma poverili, aby som ďalšie piesne vybral sám
a pripravil ich do tlače.171

Škoda, že Király uvádza tento citát iba po maďarsky a bez označenia strany,
lebo v štvorstránkovom slovenskom úvode niet po ňom ani stopy. Citát
166

Sárospatak, 1824.
A. Csanda kvôli zrozumiteľnosti doplňuje do pôvodného textu: [chválospevy –
S. Cs.].
168
P. KIRÁLY, A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, 41.
169
Takými sú napr. „na dinsima”, „us zo sztrani prelozsene” atď.
170
Sárospatak, 1864.
171
Cit. d. str. 54.
167
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dosvedčuje, že ide o kolektívnu prácu a týka sa pravdepodobne
Liszkayovho vydania. 172 Excerpčné lístky ináč pedantného filológa sa
v tomto prípade pravdepodobne pomiešali.
Posledné vydanie spevníka, písaného východoslovenským nárečím, bolo
vydané po vzniku Československej republiky v roku 1923 v Rimavskej
Sobote. Toto Császárovo vydanie vzbudzuje v určitom zmysle zdanie
konzervativizmu a separatizmu, pretože slovenskí katolíci a evanjelici vtedy
už v rovnakej miere používali spisovný jazyk, ktorý vznikol na základe
stredoslovenského nárečia. Vedenie reformovanej cirkvi to v predslove
vydania z roku 1923 odôvodnilo tým, že je to želanie slovenských veriacich,
ktorí poznajú tento jazyk a pravopis. V spisovnej reči bol prvý reformovaný
spevník vydaný roku 1929 v Spojených štátoch. 173 Zo žalmov Alberta
Molnára obsahuje iba 77, aj to v skrátenej forme. Dnes používaný,
v podstate s maďarským spevníkom zhodný slovenský spevník 174 obsahuje
131, zväčša skrátených žalmových obmien, z ktorých väčšinu preložil Emil
Boleslav Lukáč, významný slovenský básnik, 175 ktorého pozná aj maďarská
172

Totiž on bol v tej dobe oborínskym farárom.
Zostavovatelia nového slovenského Spevníku (Spevník reformovaných
kresťanov, Komárno, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, 2008)
uvádzajú v jeho úvode (str. 9–18), že „v roku 1929 Slovenská kalvínska
presbyteriánska jednota vydala v New Yorku úplne nový spevník pod názvom
Piesne pobožné. Spevník bol v spisovnej slovenčine a s úplnou štvorhlasnou
notáciou.“ In: Úvod, 11.
174
Autor Csanda tu odkazuje ešte na spevník, ktorý sa v reformovanej cirkvi na
Slovensku používal v 80.–90. rokoch: Spevník, Rimavská Sobota, Cirkevné
nakladateľstvo v Bratislave, Synodná rada Ref. kresť. cirkvi na Slovensku, 1985.
175
Emil Bolestav Lukáč (1900–1979) bol významný slovenský básnik
evanjelického vierovyznania. Do zostavovania spevníka, zvlášť svojimi
prekladmi (2, 5–8, 13, 15, 16, 18, 19, 22–28, 30–35, 37–40, 42–50, 60–63, 65–
67, 71–72, 76–82, 85–87, 89–93, 95–108, 111–116, 118–119, 122–125, 128,
130–140, 143–148, 150, 222, 227–230, 262, 263, 265, 273, 292–297, 300, 305–
307, 317, 321, 322, 330, 331, 339, 342, 345, 352, 353, 356, 362–364, 369, 370,
373, 374, 398, 465, 491) či úpravami (4, 9–11, 17, 20, 21, 29, 51–54, 57–58, 68,
75, 121, 126, 149) a prebásnením niektorých piesní, ba aj vlastnou skladbou
(282) sa zapojil vďaka bratislavskému duchovnému Andrejovi Maťašíkovi,
s ktorým prechovával priateľské vzťahy a ktorý sám (pod signom: A. M., Aik.)
značnou mierou – úpravami (1–3, 7, 18, 22, 26, 35, 37, 40–42, 44–46, 48–50, 55,
58, 66, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 89, 91–93, 97, 101, 102, 118, 127, 137–140, 143,
144, 146, 166, 169, 186, 197–199, 204–206, 222, 227–230, 243, 254, 255, 257,
259, 278, 352, 359, 393, 403–405, 407, 431–434, 441–444, 457, 463, 471, 487,
493, 512, 513, 515, 516, 520–524,) aj vlastnými prekladmi (141, 171, 177, 200,
201, 220, 231, 232, 251, 252, 258, 260, 261, 266, 268, 272, 284, 350, 375, 396,
406, 411, 426, 428, 460, 470, 492, 497, 510, 541) a tvorbou nových piesní (189–
173
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čitateľská verejnosť. Najnovšie preklady Szenciho žalmov vznikli na
základe najnovšieho maďarského vydania.
Z archívnych dokumentov, ktoré zverejnil Király, ako aj na základe
Liszkaiho a Császárovho predslovu sa možno domnievať, že pred vyjdením
žalmov boli rukopisy už dávnejšie preložené do slovenčiny. Diktovali ich
duchovní176 veriacim a tak ich naučili spievať tieto žalmy. Spáczay ich pred
debrecínskym vydaním „upravoval“, čiže opravil, a možno tak urobil aj
Jessenius pred ich odovzdaním do tlačiarne. Tento predpoklad potvrdzuje aj
skutočnosť, že okrem východoslovenského nárečia obsahuje tento text aj
veľa slov českého a stredoslovenského pôvodu, ktoré na rozdiel od
niektorých aj súčasných maďarských, poľských a ukrajinských výrazov
obyvatelia tohto kraja nepoužívajú. Na základe bádania Pavla Csájiho je
pravdepodobné, že jedným z neznámych (azda najdôležitejších) pôvodcov
bol Andrej Rákóczi, rakovecký zemepán, patriaci do stredošľachtickej
rodiny Rákócziovcov, na pohrebe ktorého rečnil aj potocký profesor Štefan
Bányai. Csáji našiel túto reč medzi rukopismi blatnopotockej knižnice. 177
Bányai povedal na pohrebe 19. mája 1754 okrem iného aj toto:
V neúplných a ako tieň pominulých dňoch svojich rokov, okrem iných
skutkov svojho života, dokázal svoju zbožnosť a lásku k Bohu aj tým, že
prekrásne piesne onoho duchom horlivého Svätého Dávida preložil vo
veršoch do slovenského jazyka a k tomu veľmi pekne (umne), ako som
porozumel od takých ľudí, ktorí tomu rozumejú.178

Csáji vo svojom už spomínanom diele179 (Andrej Rákóczi) uvádza
o slovenskom prekladateľovi žalmov početné údaje. Podľa nich sa narodil
v roku 1693 v Darnó, v užskej župe, roku 1715 sa oženil s Máriou Füzy,
dcérou tabulárneho sudcu šarišskej župy. Narodili sa im štyri deti, postupne
však zomreli, a Rákóczi sa pravdepodobne po týchto ranách začal
193, 217, 221, 368), prípadne niektorých len poslovenčením, napr. z češtiny
a (179, 213, 214, 223, 248, 249, 277, 281, 326, 371, 372, 380, 385, 539, 542) –
sa pričinil o vydanie Spevníka v roku 1956, a potom aj jeho ďalšieho vydania
s nezmeneným obsahom, iba v inej kartografickej úprave (viď napr. vydanie
z roku 1985). Emil Boleslav Lukáč je pochovaný v Bratislave na významnom
historickom Cintoríne pri Kozej bráne a Andrej Maťašík na cintoríne v Slávičom
údolí.
176
Bol to najjednoduchší spôsob, ako piesne písomne rozmnožovať a potom aj
rozširovať a udomácňovať ich medzi veriacimi.
177
Nachádza sa aj v Štátnej Széchényiho knižnici (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest) pod názvom: Ars longa, vita brevis.
178
Kalvínske hlasy, 1960, č. 3. str. 7.
179
Viď: Pál CSÁJI, Andrej Rákóczi, in: Kálvinista Szemle, marec–apríl 1960.
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dôkladnejšie venovať žalmom a cirkevným záležitostiam. V rokoch 1720tych po smrti svojho strýka Ladislava zdedil Rakovec, ktorého obyvateľstvo
bolo slovenské, kde sa aj presťahoval. Tu bol najsevernejšie postavený
reformovaný kostol, ktorý však nemal stáleho kazateľa, a Mária Terézia
roku 1749 zakázala protestantským kazateľom navštevovať iné cirkevné
zbory. Andrej Rákóczi si pomohol takým spôsobom, že na veľké sviatky
pozýval za kazateľov študentov teológie – togátov zo Sárospataku.
V svojom závete odkázal „ako základinu potockému kolégiu 600
maďarských forintov, aby boli vždy poskytnuté tým zaslúžilým mládencom,
ktorí sú v tom roku seniorom spomínanej osihotenej školy“. Medzi tými, čo
podpísali závet, je uvedené aj meno Juraja Jesseniusa, vydavateľa žalmov,
pôvodom Čecha, a Csáji predpokladal, že do kruhu jeho priateľov patril aj
Andrej Spáczay. Nesporným faktom je, že Andrej Rákóczi bol jedným
z najvplyvnejších patrónov slovenských reformovaných.
Životopisné údaje Jessenia a Spáczayho by sme mohli na základe knihy
Petra Királya zhrnúť takto: Rodina Spáczayovcov nie je zemplínskeho
pôvodu; Andrej sa sem prisťahoval pravdepodobne preto, že vedel po
slovensky: pred rokom 1743 bol farárom v Milhosti, od roku 1743 do 1754
v Malčiciach, potom v Bánovciach a vo Vrhnici. 180 Pochovaný je vo Vrhnici
(Füzesér), kde bol posledným reformovaným farárom, pretože rodina
Füzessérovcov v roku 1766 rekatolizovala. Spáczayho miesto narodenia
a pôvod nepoznáme. Vo veľkej knižnici debrecínskeho Kolégia jestvuje
graduál z roku 1619, v ktorom možno nájsť jeho vlastnoručný podpis. Vo
veľkej knižnici blatnopotockej vysokej školy zas v kolligáte pod číslom SS
129 sú jeho poznámky. Vo vizitačných zápisniciach je zaznamenané, že bol
nedbalým farárom. Počas jednej vizitácie boli jeho veriaci na michalovskom
trhu, pri inej príležitosti zas napriek upozorneniu neviedol matriku, bez
verejných ohlášok neregulárne zosobášil Jána Tolnaiho s dcérou malčického
Stépána, preto dievča Tolnaiho aj opustilo. Ak možno z týchto dobových
údajov vyvodiť určitý psychický záver, tak možno povedať, že Spáczay bol
človek bohémskej, t. j. básnickej mentality, ktorý dozaista prikladal väčší
význam poézii, ako cirkevnej disciplíne. Liszkayho značka a poznámky
dokazujú, že nepochybne on je autentickým autorom piesní, ako aj
samostatných básní. Značku S. A. totiž možno nájsť nielen na titulnej strane
spevníka, ale aj pri názve jednej básne v modlitebnej knihe Radosztz. Király
mu nie bez príčiny pripisuje aj autorstvo niektorých pôvodných piesní
a chválospevov. Tieto preklady a verše môžu v každom ohľade súperiť
s básňami Alberta Molnára, čo v ďalšom texte dôkladným porovnávaním aj
potvrdíme.
180

Obyvateľstvo všetkých dedín tam bolo prevažne slovenské.
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Juraj Jessenius bol českého pôvodu, pravdepodobne potomkom protestantov, ktorí po bitke na Bielej hore našli útočisko v Uhorsku. Valesius, 181
tiež pôvodu českého, študoval za pomoci seniora komárňanskej župy
v debrecínskom kolégiu. Najprv bol farárom na Žitnom ostrove, odkiaľ
musel v roku 1740 utiecť. Tak sa dostal medzi východoslovenských
reformovaných do Kamenice, Bánoviec, a potom do Malčíc. Po maďarsky
nehovoril dokonale, zato sa ale vyznal vo vydávaní kníh, veď väčšinu
slovenských kníh pripravil do tlače práve on. Király zo spisov debrecínskej
kníhtlačiarne cituje zápis revízora Gregora Kállaiho: ,,Ktoréto peniaze som
percipoval od kazateľa malčickej slovenskej ref. sv. cirkvi, pána Juraja T.
Jessenia…“ Zomrel roku 1770 v Malčiciach. České a západoslovenské
výrazy používané v slovenských piesňach pochádzajú pravdepodobne od
neho.
V súvislosti s prekladmi z maďarčiny do slovenčiny treba pripomenúť
z prekladateľskej praxe dobre známy fakt, že maďarský jazyk používa
dlhšie výrazy, slovenský zas kratšie. Tak napríklad české a slovenské
preklady, vydávané v súčasnosti vo vydavateľstve Madách, sú o 25–30
percent dlhšie, ako pôvodný text. Albert Molnár sa právom sťažoval, ako
obtiažne prekladal drobné francúzske slová pomerne dlhými maďarskými
slovami, zatiaľ čo slovenským prekladateľom po preložení renesančných
riadkov ešte zostalo niekoľkoslabičné miesto, ktoré v prípade potrebnej
inšpirácie mohli rozšíriť zdôraznením myšlienky, najčastejšie básnickým
prívlastkom. V prvom rade takto možno vysvetliť skutočnosť, že sa im
podarilo verne preložiť viac ako 130, francúzskym nápevom sa
prispôsobujúcich veršových foriem, všetky variácie Molnárových rytmov.
Čo sa týka štýlu – z hľadiska básnikovej interpretácie – často obrúsia
a skrášľujú texty. Sú síce aj protikladné prípady, keď je preklad menej
poetický ako pôvodný, pretože slovenský preklad je nejednotný nielen po
jazykovej, ale aj básnickej stránke: jeho kvalita závisí väčšinou od toho, do
akej miery sa podarilo pretlmočiť pôvodné metafory – aké slová pridal na
miesto chýbajúcich slabík. Pri porovnávaní sme vychádzali z týchto textov:
Szenci Molnár Albert költői művei. Régi magyar költők tára XVII. sz. 6.
Budapest, 1971.
Sveteho Dávida… Debrecín, 1752.
Szent Biblias, preklad G. Károliho. Budapest, 1944.
Pisnye pobozsne… s predslovom P. Császára. Sárospatak, 1864.

181

90

Viď napr. Ferdinand HREJSA, A csehek magyar apostola: Végh János élete
(1755–1830), (Maďarský apoštol Čechov: život Jána Végha. 1755–1830),
Debrecen, Harsányi András Alapítvány, 2002.

Slovenské preklady žalmov Alberta Molnára Szenciho z r. 1752
V starých slovenských textoch sme z technických príčin nemohli označiť
rozdielne písmená s, v prípade značenia ž sme ponechali písmeno ś,
používané aj v dobovom maďarskom pravopise.
To, že slovenský preklad je často lepší ako maďarský originál, možno
vysvetliť v prvom rade z jazykového hľadiska. Prekladatelia používali popri
zemplínskom východoslovenskom nárečí aj iné, zložité jazykové vrstvy:
výrazy a gramatické obmeny z českých, poľských, maďarských,
ukrajinských a iných slovanských rečí. Možno to vysvetliť aj tým, že
prekladatelia mali určité všeobecné slovanské vzdelanie; okrem daného
nárečia poznali mnoho českých výrazov, ktoré ľubovoľne používali, ako si
to vyžadovala správnosť rýmu. Mali v zásobe bohatšie synonymné rody ako
súčasní slovenskí prekladatelia. Napríklad aj pri preklade slova ágy (posteľ)
používali niekoľko synonymných výrazov. Možno predpokladať – potvrdiť
zatiaľ nie –, že táto bohatá slovná zásoba vznikla takým spôsobom, že
žalmy, ktoré pôvodne preložil Andrej Rákóczi, prepísal Spáczay podľa
svojich jazykových znalostí a Jessenius ich pred vydaním ešte vylepšil
použitím českého spisovného jazyka. 182 Napriek tomu sa tieto texty viac
približujú jazyku zemplínskych slovenských reformovaných, ako súčasný
spisovný jazyk.
Rozšírenie slovenského textu je nevyhnutné v záujme zdôraznenia jeho
obsahovej stránky. Všimnime si napríklad prvé riadky 3. žalmu: Ó mely
sokan vadnak, Az kik háborgatnak Engemet én Istenem: Jak barz velyo
Panye, tich chtoré vse na mne Zásztoja, nápásztuju. Slovenský prekladateľ
rozširuje tieto Molnárové riadky iba o tri príznačné slová: barz (veľmi), vse
(stále) a zásztoja (nenávidia).
Ďalej možno konštatovať, že text slovenských prekladateľov nie je
„doslovný”, ale voľný, že sa usilovali o zachovanie správnosti obsahu
a formy: kvôli rýmom často zamieňali riadky, striedali myšlienky a nelipli
na doslovnom preklade maďarských výrazov do slovenčiny, išo im skôr
o vystihnutie ducha a citového sveta žalmov. Citujme 32–34. a 27–42.
riadky zo 6. žalmu:
Egész éjjel sírtomban,
Könnyhullatásimmal
Nedvesítem ágyamat …

182

Tzalú notz horko platsutz,
Bévno jak zvodami
Polyévajutz szvu losu.

Toto tušenie potvrdzuje ešte presvedčivejšie aj novšie bádanie, ktorého výsledky
boli uverejnené v najnovšej publikácii venovanej tomuto výskumu: Vavrinec
ŽEŇUCH, (zost.), Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári. Prepis
Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18.
storočí, Michalovce, RE-MI-DIA, 2019, 6-7.
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Pred slovo sírtomban, platsutz pridal slovenský prekladateľ slovo horko
a namiesto Könnyhullatásim preložil prirovnanie: tak hojno, ako vodou,
polievam svoje lôžko slzami.
Én sok bosszúságim miatt,
Az én orcám elhirvatt,
Szemem homályosult,
Ezt szerzi ellenségim,
Vígadnak gyűlölőim,
Kion szívem elbúsult.

Moje lyitza jak kvet szprelyi
V zarmutku posztarelyi
Otsi smi viszusél.
Us vnyich nyestává vodi,
Bo zméj szmutnéj prihodi
Sméje se nyeprátzel.

Prekladateľ tu zamenil riadky, niektorý výraz nahradil inými, ktoré
vyvolávajú podobnú náladu.
Tvár mi zvädla ako kvet, v zármutku zostarela, oči mi vyschli (nieto viac
sĺz), lebo z mojej smutnej „prihodi” smeje sa nepriateľ.

Slovenské preklady vznikli takmer o poldruha storočia neskôr; sú menej
archaické, napríklad slovo támadatról z 3. riadku 50. žalmu prekladajú
jednoducho výrazom od vichodu:
Támadatról és napenyészetről,
Nagy Szépséggel a Sion hegyéről …

Od vichodu tak tés i zépadu,
Z Siona prenájkrassoho hradu.183

Obrazné výrazy zvyčajne nemožno obrazne preložiť. Dôkazom nadania
a vynaliezavosti slovenského prekladateľa je, keď vo väčšine prípadov
používa zvyčajne rovnocenné metafory, ako napr. v 5.–6. riadku 8. žalmu:
Dícsérnek téged a csecsszopók is,
Szájokban viselik nevedet ők is.

Szlávját tebe i nyemluvjátka malé,
Usztá szvoje prizbrojá k tvojej Chválye.

Význam druhého riadku je teda: „svoje ústa prispôsobia k tvojej chvále“,
a nie: „v ústach nosia tvoje meno aj oni“, ako je to v pôvodnom texte.
Slovenskí prekladatelia miestami aj po obsahovej stránke opravujú Szenciho
žalmy, keď sa im text zdá byť nejasný alebo v porovnaní s bibliou nepresný.
Tak napr. text 5.–8. riadku 44. žalmu má taký zmysel, akoby Boh bol zničil
pohanov, presídlil ich na iné miesto a znovu rozmnožil:
Kezeddel az pogán népet,
183
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Slovenský prekladateľ nenazýva Sion vrchom, ale „najkrajším hradom“.
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Elvesztéd, földét elpusztítád,
Osztán más helyre vűd őket,
Holott ismét megszaporítád.

Slovenský text má však taký zmysel, že Boh namiesto zničených pohanov
priviedol „našich predkov” a usídlil ich, čo sa v podstate aj zhoduje
s Károliho prekladom Biblie:
Jak si z szvú ruku Pohanóv
Rozplasél, z bévnej śemi zhladzél,
A nato meszt nasicu Predkóv
Do predrahéj śemi poszadzél.

Medzi pôvodným maďarským textom a slovenským prekladom je aj taký
rozdiel, ktorý nemožno vysvetliť tým, že sa použil Károliho preklad Biblie,
ale svedčí o tom, že prekladatelia pri porovnávaní textov žalmov použili aj
českú Kralickú bibliu,184 prípadne aj iné preklady Starého zákona. V. 9.
slohe 104. žalmu sa spomínajú iné zvieratá, ako v maďarčine.
Holott az madárkák fészket raknak,
Es kiköltésre fészkekben tojnak,
Az eszterág is ő fészkét ott rakja,
Az jegenye fákon vagyon hajlékja,

Kdze i ptáki kladu szvojo hnyézdá,
Kdze se nyeszu i mladé vivodzá,
Tam i botzáni szvoj pritulok maju,
Na jedlovich verchoch dóm szvój
szpravuju,

Az magas hegyeken az vadkecskék
Es az szarvasok helyet keresnek,

Kozi dziké u preprikrich hóroch,
Chtoré szkátsu po viszokich
szkaloch
I krályikove u dzéroch szkalovich
Prebyvaju szvich hradoch
nyedobutich.

Az kősziklák közt laknak az patkányok,
Az hörcsögöknek ott az ő barlangjok.

V slovenskom texte sa teda spomínajú nasledujúce zvieratá: bociany, divé
kozy a skalné králiky. Interesantne sa to podobá nemeckým Lobwassero184

Tzv. Kralická biblia nesie názov podľa miesta svojho prekladu: Kralice na
Morave, a tak sa označujú aj jej prekladatelia = spoločenstvo teológov, ktorých
cirkev dodnes označuje ako „kralických bratov”. Kralická biblia bola preložená
a prvýkrát vydaná v r. 1613, a potom mala mnoho vydaní, na ktorých sa robila
vždy menšia alebo väčšia revízia, ale aj keď je niekoľko dobrých moderných
českých prekladov Biblie, tzv. kralická si udržala svoje miesto – zvlášť v tzv.
písmackom spoločenstve českých veriacich – v podstate až dodnes. Niektorý
z týchto revidovaných prekladov mohol užívať aj prekladateľ Szenciho žalmov.
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vým žalmom, čo slúžili Szencimu za vzor a v ktorých sa tiež nespomína
škrečok (hörcsög), ale podobné zvieratá, ako v slovenskom texte.185
Slovenský prekladateľ sa často úplne vžíva do citového sveta žalmov
a slová, ktorými vypĺňa potrebný priestor, sú často pestrejšie a výraznejšie,
ako v maďarskom origináli. Vidno to napríklad aj zo 4. slohy 135. piesne:
Ki ez világ végéről
Támaszt terhes fölhőket,
Az földet hinti fellyöl,
Midön bocsát essöket,
Szeleit rejtekhelyböl
Kiküldi erejéböl.

Chtori iz kontza sveta Hrubé
chmáry prinyese,
Bi sztala sztrasná plyuta,
Z chmár dists, blyszk, hrom vinyese,
I véter iz szvojoho
Szkarbnyika barz szkritoho.

Zmysel tretieho riadku je, aby nastal strašný lejak; v štvrtom riadku ide zasa
o nakopenie básnických výrazov: z chmár vynáša dážď, blesk a hrom.
Význam nárečového slova poľského pôvodu szkarbnyik je: klenotnica, podobne aj barz (veľmi). Tri slovenské výrazy (dists, blisk, hrom) použité namiesto maďarského esőket, sú kratšie už aj z toho dôvodu, že v maďarčine
sa pri predmetnom skloňovaní pridáva ešte prípona (-t, -at, -et).
Stáva sa, že slovenský prekladateľ nepochopí alebo nepresne preloží
maďarský text. Tak ako napr. druhú slohu 132. žalmu, ktorej obsah je však
zhodný v Károliho aj v Szenciho veršoch:
Ezt (úgymond) én fölfogadom,
Hogy bé nem megyek házamban,
Sem le nem fekszem ágyamban,
Szemeimet bé sem hunyom,
Minden álmom hátra hagyván,

Dokontsu kedz já to vrobu,
Abi smi szvój prah presztupél,
Alybo na szvú losu sztúpél,
Otsi szvé sztúlyél k drémányu,
Zrák szvoj na szlatki szen pústsél.

Slovenský prekladateľ vynechal záporné slová, a aj v poslednom riadku
tvrdil: zrak svoj zatvorím k sladkému snu. V nasledujúcom riadku však už
použil zápor, takže obsahová náplň básne je v podstate (celkovo) voľným
prekladom maďarského originálu. Možno nájsť aj také partie, ktoré
slovenský prekladateľ vo väčšej miere priblížil k textu Károliho Biblie než
Albert Molnár. Tak je i v prípade záverečnej časti druhej slohy 126. žalmu:
Hozd ki Úristen az többit is,
Vesd végét ő fogságoknak is,
Mint az erős zúgó széllel,
Mind ez föld megszárad széllyel.
185
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Viprovadz Panye i zosztalich,
Urobis konyec vesenyá jich,
Jak bis zaszchli kraj nastsivél,
Prave i z vodu obtsersztvél.

Pozri E. CSÁSZÁR, Szenci Molnár Albert zsoltárai, in: Irodalomtörténeti
közlemények 1914, 292.
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Zatiaľ čo sa význam prvých dvoch riadkov zhoduje, význam ďalších dvoch
slovenských je takýto: ako by si navštívil vyschnutý kraj, a ten aj vodou
občerstvil. Je nielen logickejší, ale aj bližší biblickému prekladu, v ktorom
tiež nespravíme vietor:
„Navráť, Hospodine, našich zajatých, ako potoky na juhu zeme!”
(Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint vatzkokat a déli földön.)

Slovenský preklad je lepší aj z hľadiska metriky, nevyskytuje sa v ňom
opakovanie slov kvôli rýmu (is – is).
Slovenský prekladateľ podobne vylepšuje a robí logickejším aj Szenciho
veľmi nejasný text 8. slohy 139. piesne:
Dolgaid csudálatosak.
Kiket ha én meggondolok,
Meg kell azt nékem vallanom,
Tudtodra volt minden csontom,
Midőn engemet csudaképpen,
Az föld alá dugtál röjtekben,

Barz tsudná jeszt szpráva tvoja,
Z toho svedok dusa moja,
Kedz szebe pomyslyu Panye,
Vidzéls kosztz mich zavjézanyé,
Kedi smi se v méj Mattse zatsál,
Jak pod śemu, tajnye śitz potsál.

Význam prekladu posledných dvoch riadkov je teda:
Keď som sa v mojej matke počal, tajne – ako pod zemou – žiť som začal.

Preklady, v ktorých sú prebásnené v rytme krátkych riadkov francúzskych
renesančných veršov, sú nielen verné, ale aj inšpirujúce. Slovenský
prekladateľ v nich zamieňa takmer iba riadky, najmä však doslovne
prekladá, jeho žalm sa však predsa hravo zvŕta, je ľahučký a náladový:
Az Egek beszélik
És nyilván hirdetik
Az Úrnak erejit,
Az ég mennyezeti
Szépen kijelenti
Kezinek munkáit.
Az napok egymásnak
Tudományt mutatnak
Az ő bölcsességéről.
Egy éj a más éjnek
Beszél az Istennek
Ő nagy dicsőségéről.
Nincs szó sem tartomány
Holott ez tudomány

Nyebá ohlásajú
Krásnye vikládajú
Boszké tsudné motzi
Szklepoványé nyeba
Rozkosnye oznámjá
Tés jeho rúk prátzi.
Dzeny za dnyom satujutz
Svettsi ukazujutz
Jak velyká mudrósztz jeho;
Notz za notzu hlasznye
Zvesztuje obzvlástnye
Szlávu Boba źivoho.
Jazika, nyét Krajnyi
Kdte bi téj nauki
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Nem prédikáltatnék,
Mindenfelé megyen
Ez föld kerekségen
Beszéde ezeknek.
Írások kimegyen
Mind ez világ végén
Holott az fényes napnak
Hajlékot az Isten,
Helheztetett szépen
Ő lakó szállásának.

Szlová nye szlisené;
Tsom ne kásdé sztrani
Po téj tzaléj śemi
Pusttsaju hlaszi své.
To piszmo vichádzá
As na konyetz sveta,
Kdze Boh szlunku jasznomu
Tsudni sátor szpravél
Kedi ho posztavél
Dlyá svetla svetu tomu
(19. žalm, 1.–2. sloha)

V slohách, ktoré možno pokladať za rozšírenú obmenu Balassových slôh, je
iba posledný verš odlišný od maďarčiny, pravdepodobne cieľavedome,
pridaním peknej aliterácie: svetlo sveta. Podobnú peknú aliteráciu možno
nájsť aj v preklade 7.–8. riadku 95. žalmu:
Mert ő az hatalmas Isten,
És nagy király mindeneken,

Tsom on jeszt vsemohútzi,
Krály nad králymi krályujutzi
[…királyok felett királykodó király.]

Slovenské slovesá vložené namiesto jedného maďarského slovesa často
nielen zdôrazňujú, ale poetickým spôsobom aj zdôrazňujú obsahovú náplň,
ako napríklad v 23.–24. riadku 102. žalmu:
Ollyá löttem, mint az bagoly,
Ki az kietlenben huhol ...

I jak szova v pusztém polyu,
Volám, platsu, horko kvélyu.

Rytmus a rýmový vzorec slovenskí prekladatelia zachovávajú vo všetkých
130 veršových formách, miestami dokonca rýmy ešte viac zdôraznia, aby
odpovedali pôvodnému vzorcu, ako napr. na konci 92. žalmu:
Hogy igazságát híven
Mindenütt hirdessék
Az én Istenemnek,
Kiben hamisság nincsen.

Bi zvesztoval to kásdi
Bóh moj szkala má
Jeszt szpravodlnosztz szamá,
Falesnosztz nyét v nyém nyikdi.

Ostatne aj táto sloha je preložená pomerne voľne, ako vidno, prekladateľ ju
začal druhým riadkom, a kvôli rýmu aj inde často zamieňa riadky.
Napríklad v druhej slohe 91. žalmu:
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Az vadásznak ő tőritöl
Téged megment féltedben,
Az hamis nyelvek mérgétől
Megoltalmaz kegyesen.

Bo on tze ochrányi milye
Od sidla lóvtza zloho,
I osztréha kásdéj chvílyi
Jazika Fortélynoho.

V slovenskom voľnom preklade sa často zdôrazňuje obsahová náplň tým, že
sa používajú expresívnejšie výrazy, ako sú Szenciho. Poslednú slohu 137.
žalmu prekladajú takto:
Te Babilonnak leány meghidgyed,

Dzévko Babilonszka k smertzi se
hotuj,
Hogy még végre porhamuvá kell lenned, Bo krivu szplinyes o krátki tsasz, to
tsuj,
Bódog az ki tenéked ez dolgot
Megfizeti ez méltatlanságot,

Posehnáni, chtori tzi tu besznosztz
Odplatzi, navrátzi tvu okrutnosztz;

Ki öledből gyermekidet kirántya,
Es az erős kősziklához paskollya.

Tzo tzi tve z léna virve dzetki malé
Na tvé otsi protlutse k tvrdéj szkále.

Slovenský preklad metafor a osobitná básnická frazeológia je občas
nejasnejšia. Svojrázne básnické prívlastky slávneho 42. žalmu neboli
preložené do slovenčiny: Mint a szép híves patakra. Jako jelény vodu śádá
Zaslyáchli obtsersztvenyu. (Mint a szarvas vizet kíván a felfriseléshez ha
megszomjazott). Metafory sú menej živé aj v 29.–32. riadku tejto piesne:
Mélység kiált mélységet,
Midőn én fejem felett,
Az sok sebes víz megindul,
Mint egy erős hab megzúdul.

Hlibokosztz na hlibokosztz
Volá pre velykú uszkosztz,
Kedi prék mnye vedzes vódi,
Vselyakej szmutnéj príhodi.

Menej poetický je i preklad 21. až 24. riadku:
Midőn hozzám orcáját
Nyújtja szabadítását,
Oh én kegyelmes Istenem,
Mely igen kesereg lelkem.

Vér śe estse veszelo
Vislyebozenyé jeho
Budzem szlávitz óh mój Bozse,
Dusa se vkojitz nyemośe,

Občas sa Szenciho metafory prekladajú do slovenčiny jednoduchými
výrazmi, ako napr. v 6. žalme, vo 4. až 6. riadku:
És haragodnak tüze,
Szűnnyék meg sebessége,
Kiben ne büntess meg.

Mnye tsloveka bédnoho,
V sertzu zarmutzenoho,
Szpred se nye zarútzaj.
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Podobne ignoruje aj metaforický výraz haragodnak tüze aj inde; napr. v 3.
riadku 74. žalmu:
Míglen gerjedez haragodnak tüze
Juhaidnak nyájára illy igen?

Ohnyu sztravutzomu tak barz jatritz dás?
Prétziv nász ovetskóv sztadza szvojho.

Ako na to už aj Péter Király poukázal, v týchto prekladoch je pomerne
mnoho adekvátnych slov, výrazov, ktoré bezprostredne odzrkadľujú vplyv
maďarského originálu:
Na viszoko odpovedá – nagy fennen válaszol (200),
Nad Pohani s me hlavu posztavél – A Pogányokon fővé tész engem (34),
vozi vojszké (109) – harcszekerek,
O tebe sa nye zapomnyu (141) – Rólad nem feledkezem,
Lyem o tebe já se mislyu (141) – csak Te rólad emlékezem,
tzet riba (250) – cethal,
krvopivtzóv (335) – vérszopókat.

Podobné výrazy sa v slovenských textoch považujú za hungarizmy, a
v textoch je aj veľa čechizmov, zatiaľ čo používané poľské a ukrajinské
výrazy sa nevyskytujú len v týchto publikáciách, ale možno ich nájsť aj
v stredozemplínskom slovenskom nárečí. Ako napríklad:
Dusu svoju do tebe dzvihám (167) – lelkemet tehozzád emelem,
tich tzo zasztoja na mnye (167) – kik gyűlölnek engem,
Chtós bi se pred tebu osztál (181) – ki állhatna meg előtted,
dulovnyíka zosztáloho (181) – ez maradék dúló-fulót,
Tebe smi vibrál dlyá ochrántza (44) – reád támaszkodom,
Sztred Pohanu tze chvályim (35) – pogányok közt téged dicsérlek.

Väčšinu maďarských výrazov uvedených v slovenských textoch možno
nájsť aj vo východoslovenskom zemplínskom nárečí: város, erek (örök),
ezer, palota, bálván, tornátz, sítár, hartz, lántz, préda. Niekoľko
maďarských slov je poslovenčených, ako napr. bévni, rozbévnyi: ide tu
o maďarské prídavné meno, v druhom prípade ide o tvorbu slovesa
v rozkazovacom spôsobe so slovesnou predponou roz- (v zmysle rozšír,
rozmnož!). Podobne je utvorené aj slovenské sloveso becselyuje, mulatuje,
z maďarského becsül, mulat. Okrem toho možno nájsť v básňach aj určité
ľudové, či „sedliacke” výrazy, ktoré nárečím hovoriaci obyvatelia dozaista
pokladali za bežné. Tak je napr. užívanie slov hovädo, besný, cicka v takých
riadkoch, ktoré v maďarskom origináli nie sú. Napríklad:
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Jak malé dzétze od tzitzka
Chtoré odlútsila matka

Mint midőn az kis gyermeket
Elfogják anyja tejétől (131. ž, 7.–8. v.).

Tu rets tslovek hovadni (m: esztelen) (92. žalm 21. riadok),
tu besznosztz – (v maďarčine: ez dolgot) (137. ž., 28. v.).

Maďarské slová a maďarizmy sa v slovenských žalmoch nevyskytujú
v takom počte, aby sme mohli ich prekladateľov upodozrievať, že ich
vedomosti z jazyka slovenského sú nedostatočné, alebo z maďarizačných
snáh. Nielenže suverénne ovládajú slovenský jazyk, ale ho aj obohacujú
pôvodnými výrazmi a metaforami, ktoré sú dôkazom ich básnickej fantázie.
Na záver možno konštatovať, že slovenskí prekladatelia sa vžili do
citového sveta žalmov Alberta Molnára, a tieto na základe inšpirácie
a básnického talentu pretlmočili. Pôvodný text prekladali voľne, po
formálnej a obsahovej stránke verne, a väčšinu zmien urobili kvôli
zdôrazneniu a obsahovej náplni. Spevník je jedinečným, podnes však málo
doceneným pokladom dejín slovenskej literatúry, veď obsahuje viac ako 20
000 veršov z doby, z ktorej sa nezachovali slovenské básne alebo iné
publikácie. Preklad Szenciho básní je teda zároveň prvým významným
slovenským básnickým dielom.
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V jeseni 2011 ukončilo sa mi funkčné obdobie dekana Teologickej fakulty
v Košiciach. Ostal som učiť do 1.7.2014, kedy som dovŕšil 70 rokov.
Z dekanátu som sa presťahoval do kancelárie Ekumenického spoločenstva.
Popri práci pedagóga som tam rád konal organizačné a sekretárske práce
pre spoločenstvo v jednote s moderátorom. Bez funkcie som sa cítil
uvoľnený a akoby nastavený na znížené obrátky. No netrvalo to dlho. V lete
r. 2012 ma zodpovední za Dielo Máriino (hnutie Fokoláre) 186 na Slovensku
požiadali pomáhať na Ukrajine. Oslovenie ma naozaj oslovilo. Vybavila sa
mi predstava niekoľkých Mariápoli 187 na Zakarpatí, pekných ľudí a krásnej
krajiny i na trápne cestovanie cez hraničný prechod. Magnetom mi boli
i majoritné pravoslávne cirkvi. Takže rád začínam prichádzať so
spiritualitou jednoty na Zakarpatie.
Pridal som sa k tým, čo prichádzali so spiritualitou jednoty z malého
Slovenska na veľkú Ukrajinu. Na východe Slovenska dobre poznáme
geografické i historické spojitosti so Zakarpatím .188 Túžba priniesť
spiritualitu jednoty na Ukrajinu je tiež známa a spojená už s jej príchodom
na Slovensko, kde sme mali prvé Mariápoli r. 1968. V dobe komunizmu
bola táto spiritualita neoceniteľným požehnaním a rýchlo sa šírila, najviac
z Výchovného Nemecka (tzv. DDR). Celé roky, ba desaťročia prichádzali
bratia a sestry do Československa a aj my sme chodili k nim napríklad na
letné Mariápoli a na formačné školy. Pomoc na Ukrajine bola a je
milosť, možno i záväzok. Začala už počas komunizmu najmä na Zakarpatie,
ale i do Ľvova a do Kyjeva. 189 Od r. 1990 nastáva nová etapa, možnosti sa
naplno otvorili.
186

Laické cirkevné hnutie, ktoré vzniklo r. 1943 v Taliansku. Založila ho Chiara
Lubichová. Členovia hnutia sa snažia svojím spôsobom života osloviť okolie.
Chce sa venovať všetkým oblastiam života: mládeži, rodinám, politike,
masmédiám, ekonomike a pod.
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hnutie_fokol%C3%A1re
187
Niekoľkodenné duchovné stretnutie: zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy
ako dnes žiť, kresťanstvo v rodine, v Cirkvi a vo svete, sprevádzané
oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi.
188
Na Zakarpatí žije ešte i dnes slovenská menšina, v Užhorode je slovenská
základná škola, niekoľko dedín (komunít) sa má za slovenské a z pracovných
dôvodov obojstranne migruje mnoho ľudí. Počas totality ľudia na Zakarpatí
sledovali vysielanie STV.
189
Joef Petrek, Marián Jurčilin, Eiška Klambárová a mnohí ďalší.
Testimonium Fidei 8 (2020/1), 103–113. ISSN 1339-3685

Anton Konečný
Z Košíc chodili do Mukačeva aj rodiny (hnutie je predovšetkým laické)
a ja som sa k nim pridal koncom roka 2012. Prvýkrát som prišiel s nimi na
faru do Mukačeva, kde bol farárom o. István Pogány, tiež fokolarín
a ekumenicky činný.
R. 2013 sa konalo v Mukačeve mariápoli asi pre 100 ľudí a plus takých
30 detí. Bolo to v krásnom prostredí a v novozriadenom zariadení pod
hradom. Špecifikom bola i 5-členná delegácia Ekumenény z Košíc.
Nadšenci pre jednotu kresťanov z oboch strán sa zblížili a začala skutočná
spolupráca ES KE a ES Mukačevo. Po Mariápoli 2013 nastáva určitý
rozmach vo vzťahoch. Nespočíval ani tak v organizovaní, ako v úsilí
o pohľady a prácu “s Ježišom medzi nami”. Naše prípravné tímy bolo
spoločenstvo pastorov, kazateľov, farárov a členov kresťanských cirkví.
R. 2016 sťahujem sa na Zakarpatie a začínam užšiu ekumenickú
spoluprácu. Lebo koncom roka 2015 ma Mukačevský biskup Mons. Anton
Majnek požiadal prísť a pomáhať v pastorácii na Zakarpatí (malo to byť na
rok). Odpovedal som mu, že prídem rád, len či neprekáža, že som
ekumenický zložený, a prídem tam i s priateľmi a s víziou spolupráce
kresťanov. A tak som sa stal farárom v dedine Storožnica (súčasť mesta
Užhorod). Nasťahoval som sa 1.2.2016 a doteraz (2020) sa venujem
Fokoláre, ekumenizmu a pastorácii.
1. Svedectvá a skúsenosti zo Zakarpatia

Religijné i ekumenické špecifikum na Ukrajine je skladba cirkví. Majoritné
je pravoslávie, ktoré pozostáva z niekoľkých cirkví (patriarcháty
Moskovský, Kyjevský a Zahraničný), každá so svojím vzťahom k iným
a k štátu. Ekumenické podnety a iniciatívy vychádzajú teda skôr z ostatných, menšinových cirkví. A predsa ekumenické hnutie jestvuje a má veľkú
autoritu. V celej krajine je priaznivá ekumenická klíma. Spočíva v jestvujúcich dobrých, normálnych vzťahoch hlavne medzi bežným ľudom. Medzi
duchovenstvom a hierarchiou som badal podobnú otvorenosť, ale niekedy aj
indiferenciu. Treba priznať aj určité „brzdy“, možno historicky podmienené.
Ekumenické hnutie má silu a stále väčší vplyv. Netreba ho ani veľmi
organizovať, to robí Duch Svätý. Naša časť je len mať lásku a milovať
cirkev blížneho ako svoju.
No celkovo konštatujem dostatok priestoru na ekumenickú spoluprácu,
čo dokladajú i nasledovné skúsenosti a poznatky.
‒ Medzikonfesijná rada biskupov Zakarpatia bola založená v júni
2018 v Poľane. Dnes združuje 12 cirkví. Inicioval ju biskup Fedor
Rajčinec (Ukrajinská evanjelická cirkev), starší biskup tejto cirkvi (na
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UA je ich spolu 18). Podnietil stretávanie biskupov kresťanských cirkví
Zakarpatia. Platforma kresťanských cirkví na regionálnej úrovni pre
otázky, v ktorých treba kresťanom spolupracovať a ku ktorým sa
kresťania (veriaci) chcú vyjadriť na spoločenskej rovine najmä tam, kde
je ohrozená prirodzená a pozitívna kresťanská morálka – základy, na
ktorých stojí i naša kultúra.
Ekumenická komunita Užhorod jestvuje od r. 1997, kedy začali
konať spoločné januárové modlitby za jednotu kresťanov (Gr.-kat,
Rím.-kat. a Reformovaná, a Evanj. cirkev živého Boha). Od r. 2016 sú
pravidelné stretávania duchovných týchto cirkví a r. 2018 sa k nám
pridal i pravoslávny kňaz. Komunita sa sformovala hlavne pri
organizovaní Pochodu za rodinu r. 2018.
Ekumenická komunita Mukačevo vznikla spontánne tiež v súvise
s občianskymi aktivitami zo strany cirkví. R. 2006 to bola spomienka na
hladomor (organizovala Pravoslávna cirkev Kyjevského patriarchátu).
R. 2008 začína činnosť hnutie Pro-life, iniciované Rím.-kat. cirkvou.
Neskôr, r. 2009 začínajú modlitby Týždeň za jednotu kresťanov. Ďalšie
udalosti: r. 2014 udalosti na Majdanie. Ďalej Pochod za život, Deň
nezávislosti, Deň rodiny, Deň otca. Od r. 2016 sú tu pravidelné
ekumenické stretávania duchovných raz za mesiac, prípadne raz za
2 mesiace. Spája nás život podľa evanjelia, ktorého vrcholom je láska
vzájomná, ktorá je bohatstvom ekumény.
Januárové bohoslužby za jednotu kresťanov v Užhorode a Mukačeve
jestvovali už celé roky. Vyvinuli sa mimo svetového prepojenia
a pripravovali sa na vlastné témy. Od 22.1.2018 sa to pozitívne zmenilo
v dvoch smeroch: ekumény oboch miest sa spojili a 8 cirkví pripravilo
jednu – prvú spoločnú januárovú ekumenickú oblastnú zakarpatskú
bohoslužbu. Konala sa v Mukačeve v Rím.-kat. katedrále. Osobne
celebrovalo šesť biskupov a zastúpených bolo 8 cirkví. Druhou
jedinečnosťou bola téma – prvýkrát na UA pripravená podľa
celosvetového návodu, ktorý centrálne pripravuje Ekumenická rada
cirkví spolu s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Tradícia mala veľký ohlas, ujala sa a pokračuje i v nasledujúcich
rokoch. Okrem tejto „centrálnej“ oblastnej bohoslužby sa v Mukačeve
a Užhorode konajú aj v kresťanských kostoloch aj slávenia miestne.
Manifestácia za rodinu, za život sa konali 1.6.2019 v Užhorode,
3.6.2019 v Mukačeve a boli súčasťou úsilia ľudí dobrej vôle na celej
UA v prospech rodiny a života, v prospech budúcnosti národa Ukrajiny
i Európy. Konali sa zásluhou ekumenického angažovania sa na
celoštátnej úrovni a preukázali životaschopnosť ekumenického hnutia.
Pozoruhodný bol pochod Za rodinu v Užhorode – podľa odhadov
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v sprievode kráčalo 4500 ľudí.190 Táto aktivita pomohla sformovaniu
nášho Užhorodského ekumenického spoločenstva duchovných.
Modlitbové raňajky. Podujatie je známe v mnohých parlamentoch
v Európe i vo svete už vyše 60 rokov. Na UA boli prvé národné
modlitebné raňajky v Kyjeve v r. 2011. Na návrh Duchovnej rady
Zakarpatia bolo vytýčených viacero termínov. No uskutočnil sa iba
jeden – 8.2.2019. Téma: Bratstvo ako základ a cesta k pokoju. Ďalšie
okruhy modlitieb: Bratstvo, predpoklad na prekonanie chudoby,
Znovuobjavenie bratstva v ekonomike a Korupcia a organizovaný
zločin protirečia bratstvu.
Mychailo Dymud. Je duchovný, gr.-kat. kňaz, vyštudoval v Ríme, je aj
akademicky činný. Angažoval sa i na Majdane. Tam zažil a vidí určitý
ideál ekumenizmu (aj medzi cirkvami gréckokatolíckou a pravoslávnymi). Napísal o tom aj knihu, ktorú fotograficky ilustrovala jeho
dcéra Klementína (300 fotografií z Majdanu).
Bežné podujatia. Je ich mnoho, niektoré sú pravidelné (Deň matiek,
Deň otcov, modlitby za Ukrajinu o pod.) a iné sú sporadické, napríklad
Magistrát a Ekuména mesta Mukačevo spoločne čistili priestor na
starom Rozvijivskom cintoríne (2019).
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‒

‒

2. Zahraničné ekumenické svedectvá a skúsenosti

Medzinárodné podujatia nás začleňujú do veľkého svetového ekumenického
hnutia.
‒ Spolupráca Ekuména Košice a Ekuména Mukačevo a Užhorod. Sú
to každoročné medzinárodné ekumenické podujatia, konajú sa
v rekreačnom prostredí Karpát, v Diecéznom dome R.-kat. cirkvi
v Sinjaku. V máji 2015 sa uskutočnilo prvé spoločné pracovné stretnutie. Cieľom je výmena skúseností, spolupráca a spoločné prehĺbenie sa
v spiritualite jednoty (pripravuje hnutie Fokoláre). Nápady a riešenia.
Nechýba ani spoločná modlitba a bohoslužba. Na záver býva návšteva
a spoznanie niektorej cirkvi. Stretnutia sa stali tradičné, pokračujú už
5 rokov.
‒ Sympóziá na TF Košice s účasťou ES Užhorod a Mukačevo. Od
r. 2016 sa konajú v mesiaci november spoločné sympóziá na dohodnuté
témy (2016 Prenatálne dieťa – nádherné a jedinečné, 2017 Od
konfrontácie k dialógu, 2018 Dobrovoľníctvo, 2019 Pastorácia Rómov).
190

Aktivita mala celoštátny rozmer, štátna TV odvysielala o aktivitách správu:
https://fex.net/s/ecpkk3b (5.6.2020).

106

Ekuména na Zakarpatí a na Ukrajine

‒

‒

‒

‒

191

Ekumenická účasť pripája k vedeckej stránke skúsenosti a toto
prepojenie sa osvedčilo.
Mariápoli (r. 2017, 2018 a 2019) boli vo Ľvove. Boli to stretnutia
medzinárodné (Slovensko-Ukrajinské), dvoj-obradové (byzantské
a latinské) a s výrazným ekumenickým akcentom. Modlitby pred
začiatkom programu boli ekumenické. Krátke – do 10 minút, sčasti
improvizované, viedli ich predstavitelia zúčastnených cirkví –
rímskokatolícki kňazi, reformovaný pastor brat János a brat Róbert
s manželkami, dve ženy – pani Svitlana ako evanjelička a pani Evelína
– pravoslávna z arménskej cirkvi.
Európske Mariápoli Trident 2019. Pri príležitosti 70 rokov od prvého
Mariápoli. 4 turnusy pre účastníkov z celého sveta s Ekumenickým
rozmerom. Z Ukrajiny bolo okolo 30 účastníkov, ktorí prišli oslovení
životom jednoty.191
Spoločne pre Európu je Európske ekumenické fórum ako platforma
množstva cirkevných hnutí v ekumenickom rozmere. Usiluje o obnovu
Európy na kresťanských základoch. Zakarpatská ekuména sa zúčastňuje
na týchto podujatiach od r. 2016. Vtedy (30.6.–1.7.) okolo 1000
účastníkov v Mníchove rokovalo na tému znovu nájsť kresťanské
korene Európy, konkrétne „Zmierenie“ a „Navrátiť Európe dušu“.
Nasledujúce stretnutia: Rím 2017 „Kresťania na ceste k jednote“. Pri
príležitosti 500 rokov od protestantskej reformy bolo v Castelgandolfe
stretnutie s účasťou 700 kresťanov zo všetkých cirkví. V programe boli
návštevy katakomb a Ríma. Cieľom stretnutia je prehĺbiť vzťahy
a vzájomné poznanie sa kresťanov z rôznych cirkví. Slovenskoukrajinská delegácia mala 30 členov. Bola to aj ekumenická škola,
a prijatie na generálnej audiencii u pápeža Františka. Ňou sa otvorila
medzinárodná spolupráca, napríklad januárové modlitby za jednotu sa
odvtedy začali konať koordinovane so svetovou predlohou. 2018 –
Praha, Výročie zamatovej revolúcie (5 členná delegácia z UA). 192 2019 –
Ottmaring, 20 rokov od podpísania Dohody o ospravodlivení a od
založenia Spoločne pre Európu (3 členná delegácia z UA).193
Spoločenské udalosti alebo potreby – ekumenické svedectvo
napomáha vzájomná podpora ekumény Košice a Zakarpatia . Vhodné sú
https://europeanmariapolis.org/?fbclid=
IwAR3hBfMEp3_Nz8NG5OaDH5x4fh0SOj0rfakQFWEoATNmafM1ArRbbGDl8Bo

(5.6.2020)
192

193

http://www.focolare.org/en/news/2018/10/09/together-for-europe2018-prague/ (5.6.2020)
https://www.fokolar-bewegung.de/nachrichten/20-jahre-miteinanderfuer-europa (5.6.2020)
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rôzne výročia, ochrana rodiny a hodnôt, hnutie Pro life, ochrana
mladistvých a seniorov. Napríklad i požehnanie hrobového miesta pre
dôstojné pochovanie tiel spontánnych potratov na cintoríne v Košiciach
a Mukačeve.
Modlitbové raňajky. Dňa 8.2.2019 sa konali v átriu Oblastnej rady na
podnet Duchovnej rady biskupov Zakarpatia. A na základe sympatie
cirkví a štátnej správy. Modlitby boli za Ukrajinu, za vládu a štát a jeho
potreby, najmä za mier, zamerané na hľadanie cesty obnovy Ukrajiny,
mieru, konsolidácie, a riešenie problémov. Pozvanie prijali
predstavitelia štátu – Oblasti Zakrpatie i okresov Zakarpatia, a osobnosti
– diplomati, predstavitelia inteligencie, biznisu a medicíny.
Zmierenie a spolupráca. V BRD v Mníchove je organizácia CVJM
München (Christlicher Verein Junger Menschen – Християнська
асоціація молоді). Spoznali sme sa na stretnutí Spoločne pre Európu v
Prahe 2018 s pastorom Walterom Kriechbaumom z CVJM, ktorý
organizuje stretnutia Nemci – Slovania s myšlienkou: naši otcovia viedli
vojnu, my začnime zmierenie a spoluprácu – наші батьки почали
війну, і сьогодні ми хочемо почати примирення і співпрацю.
S týmto programom bola v dňoch 7.–12.8.2019 na Ukrajine 14 členná
delegácia SVJM. Súčasťou boli bohoslužby slova o zmierení a stretnutia
(Ľvov, Poľana, Mukačevo, Užhorod, Storožnica).

3. Dodatok – pozoruhodnosti ekumenizmu na Ukrajine
Ekumenizmus na UA – prehľad náboženstiev

Prameňmi sú údaje cirkví. K uvedeným číslam som sa dopracoval
konfrontáciou s bratmi z jednotlivých cirkví. Sčítanie obyvateľstva bolo bez
označovania náboženskej príslušnosti.

Cirkev pravoslávna
Moskovský p.
Kyjevský p.
Autokefálna
Arménska
Cirkev katolícka
Gréckokatolícka
Rímskokatolícka
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74 %
60
35
4,9
0,1
11 %
10
1
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Protestanti
Reformovaná
Luteránska, Baptisti, Adventisti,
Päťdesiatnici, Charizmatici
Ostatní
Neurčení
Neveriaci
Židia
Moslimovia
Nekresťania
Budhizmus
Hinduizmus

9%
8
1
6%
4,1
0,2
0,9
0,4
0.4

Vonkajšie stimuly ekumenizmu na UA

Ukrajina sa považuje za chudobný štát. Cirkvi žiadnu materiálnu pomoc od
štátu nedostávajú. Reštitučné zákony jestvujú, ale prakticky sa obmedzili
iba na vrátenie kultových budov. Na vrátenie farských budov len zriedkavo.
Na druhej strane spoločnosť očakáva od cirkví morálnu pomoc. Keď r. 2018
sme konali v Mukačeve Zakarpatskú oblastnú januárovú ekumenickú
bohoslužbu za jednotu kresťanov s účasťou biskupov 8 cirkví, na druhý deň
sa na stránke magistrátu mesta Mukačeva konštatovalo: otcovia cirkví
priniesli svetlo, a nakoniec kto iný by ho priniesol…
Uvediem niekoľko vybraných stimulov sympatie pre ekuménu na
Zakarpatí:
‒ V rokoch 1999–2003 Užhorodský gubernátor Baloga organizoval
biskupov Zakarpatia na spoznávacie cesty SK, MR, boli aj v KE a na
TF, Izrael.
‒ Podnikatelia postavili niektoré ekumenické kostoly, ktoré používa
viacero cirkví: Koncovo – Užhorod 4 cirkvi, Žitňaty – cirkvi gréckokatolícka a pravoslávna.
‒ Celoštátna ekumenická Duchovná rada UA má veľkú autoritu.
‒ Výrazná ekuména na Ukrajine začala počas Majdanu 2014; všetky
cirkvi sa spojili v úsilí o jednotu a celistvosť Ukrajiny; ojedinele boli aj
spoločné celebrácie pravoslávnych a grékokatolíkov.
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Duchovná rada UA194

Vznikla skôr zo štátnej organizačnej potreby, je určitým partnerom štátu
v religijných vzťahoch a záležitostiach. Má 17 členov, význam, autoritu
a celoštátne veľký morálny vplyv, je medzináboženská, hoci väčšinou
kresťanská. Každé 2 roky ju vedie predstaviteľ inej cirkvi. Organizuje
napríklad Modlitby za Ukrajinu, 8.6.2019 to bola celoštátna aktivita ZA
RODINU. Reaguje na aktuálne dianie.
Medzinárodné kontakty

Teologická fakulta Katolíckej univerzity a Ekumenické spoločenstvo
Košice udržiava s ekumenickým hnutím na Zakarpatí a na Ukrajine
kontakty od r. 2006 (Svitlana Povtorevna a Viktor Savaliev z Ľvova);
rozmach začal po r. 2013. Od r. 2015 začínajú pravidelné každoročné
pracovné stretnutia v Sinjaku. Od r. 2016 začal spolupráca na odbornej
rovine cez ekumenické sympóziá na TF KE a medzinárodné ekumenické
podujatia „Spoločne pre Európu“.
Inštitút ekumenických štúdií

Založený na Katolíckej univerzita Ukrajiny (skr. UKU) r. 2004 so
zameraním na výzvy cirkví. Je podporovaný čestnou radou svetových
kresťanských cirkevných osobností. Vykonáva výskumnú, vzdelávaciu
a praktickú činnosť v oblasti interkonfesijných a medzináboženských
vzťahov. Sleduje ekumenické súvislosti a ponúka duchovné alternatívy
v krajinách bývalého ZSSR.195
Ekumenické rádio «Пульс»Пульс»»

Založené r. 2011 z iniciatívy Zakarpatskej reformovanej cirkvi cez
súkromné združenie, ktoré vedie presbyter, člen Synody Reformovanej
cirkvi. Cieľom je ohlasovanie evanjelia a spoločenské informácie pre oblasť
Zakarpatia a napomáhanie kresťanských hodnôt. Financovanie:
Reformovaná cirkev, granty z MR, reklama, sponzori. Vysiela 24 hodín
denne; 65 % ukrajinsky, 35 % maďarsky; 35 % programu má náboženský
ráz. Ekumenická prax: okrem Reformovanej cirkvi participujú katolícke –
Grécka a Rímska. Rádio je populárne.
194

Názov Duchovná rada by na SK znel Ekumenická rada. Vysvetlenie ozrejmuje
fakt, že niektoré cirkvi termín „ekuména“ majú za pejoratívny a nepoužívajú ho.
195
Príklady činnosti: R. 2010 kresťanský internetový mediálny projekt Spiritualita
Mesačná ekumenická informačná publikácia v ukrajinčine a ruštine; „High
Castle“, projekt v spolupráci s politickým denníkom; Kresťanský kalendár –
projekt podporovaný PC a gr.-kat. cirkvou.
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Obrazový materiál

Jedno zo stretnutí Ekumény Mukačevo v kancelárii Semja i žitja.
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Prvé stretnutie Ekumény Košice a Ekumény Zakarpatia – Sinjak 2015.

Modlitebné raňajky 8.2.2019 v átriu Oblastnej rady Užhorod.
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Prvá ekumenická oblastná Zakarpatská bohoslužba za jednotu kresťanov –
22.1.2018.

Pochod Za rodinu – Užhorod, 3.6.2018.
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Tri z aktuálnych problémov v pastoračnej
starostlivosti
Pavel PROCHÁZKA
Abstrakt

Autor vychádza zo zverejnených výskumných správ a z vlastnej činnosti,
aby rozvinul diskusiu o súčasnej pastoračnej starostlivosti. Ukazuje
a upozorňuje na potrebu rozvoja pastoračnej starostlivosti, a to najmä
v troch najaktuálnejších smeroch. Prvým je osoba poskytujúca pastoračnú
starostlivosť a nesplnené očakávania, frustrácia osoby, poskytujúcej
pastoračnú starostlivosť, aj cirkevného zboru. Druhým sú starnúce cirkevné
zbory a potreba hlbšieho porozumenia a vnímania duchovných, etických,
estetických a kultúrnych hodnôt seniorov v nadväznosti na výskumné
zistenia. Tretím je apatia v cirkevných zboroch, a s tým súvisiaca nová
úloha prebúdzať potrebu u členov a priateľov cirkevných zborov, aby sa
starali o svoj emocionálny, duchovný a duševný rast. Prekonanie apatie je
nevyhnutné pre napredovanie veriacich, ale aj pre ďalší život cirkevných
zborov. V tomto smere sa javí pastoračná starostlivosť ako významný
činiteľ.
Kľúčové slová: osoba poskytujúca pastoračnú starostlivosť, starnúce
cirkevné zbory, apatia veriacich v cirkvi.

Abstract

In the article “Three of the current problems in pastoral care” the author
based on published research reports as well as on his own work to develop
a discussion on current pastoral care. It draws attention to the need to
develop pastoral care, especially in the three most recent directions. The
first is the person providing pastoral care while expectations were
unfulfilled. Discussed is the frustration of the person providing pastoral care
with respect to church congregation’s response. The second is the aging
churches and the need for a deeper understanding and perception of the
spiritual, ethical, aesthetic and cultural values of seniors in relation to
research findings. The third is apathy in churches and the related new role of
to wake up the need for church members as well as church friends to care
for their emotional, spiritual, and mental growth. It seems necessary to
overcome apathy in order to help believers advance, but also for further life
of churches. In this respect, pastoral care appears to be an important factor.
Testimonium Fidei 8 (2020/1), 115–126. ISSN 1339-3685

Pavel Procházka
Keywords: pastoral caregiver, aging churches, apathy of the believers in
churches.

Pastoračná starostlivosť vždy mala a má v duchovenskej službe cirkvi
osobitný význam. Hlavným záujmom pastoračnej starostlivosti je blaho
osôb ako jednotlivcov, záujem o ich „dušu“. V niektorých prípadoch
poskytovateľ pastoračnej starostlivosti môže mať neľahké postavenie,
pretože dušpastierstvo vykonáva s osobou vo vnútri zranenou,
znepokojenou, odcudzenou, frustrovanou, zmätenou. Súčasná kresťanská
pastorálna teológia využíva pri príprave budúcich duchovných okrem
teologických poznatkov aj zistenia psychológie, psychiatrie a iných vedných
odborov. Pri rozvíjaní pastoračnej starostlivosti, kresťanského poradenstva,
na ne berie zreteľ, stala sa tiež interdisciplinárnym teologickým odborom,
podobne, ako iné teologické odbory. Pokúša sa reagovať na všetky ľudské
potreby v každom veku v súlade so slovami Ježiša Krista. 196 On sám, Ježiš
Kristus, o sebe vyhlásil: „Ja som dobrý pastier 197. Poznám svoje a moje
poznajú mňa.“ (Jn 10,14). K Ježišovmu ideálu sa cirkev obracia o pomoc
v modlitbe a od Neho sa učí.
Jedným z najdôležitejších príspevkov k pastoračnej starostlivosti
v ponovozákonnej dobe bol pápež Gregor I. Veľký. Jeho Pastoračná
starostlivosť,198 napísaná po tom, ako sa stal rímskym biskupom v roku 590,
mala taký vplyv, že sa stalo obvyklým predstaviť ju novým biskupom po
ich vysviacke. Stala sa učebnicou stredovekého duchovenstva zdôrazňujúc
úlohu pastiera duší. Stredoveká inštitucionalizácia pastoračnej starostlivosti
vo sviatosti pokánia199 napokon viedla k určitým nedostatkom v praxi:
vylúčenie laikov zdôraznením ústrednej úlohy kňaza a skreslenie jeho
196

Mt 25,35–36: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste
mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste
ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.“
197
Ἐγώ εἰγώ εἰὼνμι ὁ μέλλων). Mezi tím vším je jakoby pupeční šňůra, jakoby ποιμηxν ὁ μέλλων). Mezi tím vším je jakoby pupeční šňůra, jakoby καλός) – které také spojuje tyto dva.
198
Liber regulae pastoralis.
199
Spoveď bola inštitučne zavedená po predchádzajúcej praxi v cirkvi v roku 1215
na 4. lateránskom koncile. Vtedy bola prijatá legislatívne a záväzne pre celú
všeobecnú Cirkev ako riadny spôsob znovunadobudnutia Božej milosti, keď
človek ťažko zhreší po prijatí sviatosti krstu. Na koncile schválili okrem iných
Kánon 21 Omnis utriusque sexus, ktorý stanovuje, že všetci veriaci, ktorí už
dosiahli vek rozlišovania, sa musia (aspoň) raz v roku vyspovedať zo všetkých
svojich hriechov miestnemu kňazovi (farárovi) a prijať eucharistiu (aspoň) počas
veľkonočných sviatkov. Spovedník je viazaný spovedným tajomstvom,
porušenie ktorého sa trestá odňatím cirkevného úradu a núteným (doživotným)
odchodom do kláštora.
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pôvodných duchovných cieľov modlitby, pokánia a odpustenia hriechov,
zavedením platených odpustkov. Zneužívanie zhovievavosti vyvolalo
reformačnú kritiku sviatosti pokánia. To viedlo k tomu, že reformátori
položili dôraz na laickú aj duchovenskú, spoločnú zodpovednosť za
pastoračnú starostlivosť, ktorú vložili do učenia o „kňazstve všetkých
veriacich“. Poukazuje sa na Nový zákon ako celok, na knihu Zj, a najmä na
1Pt. Miloš Klátik vo svojej štúdii tiež upozornil, že „myšlienka všeobecného
kňazstva kresťanov je zakotvená v centre augustínskeho pojmu cirkvi“. 200
Teda je staršia, ako reformácia. Tento posun teologického zamerania na
svetskú dôveru v Boha umožnil obnovené holistické uvedomenie si
ľudských potrieb.
Osobná duchovenská starostlivosť je významnou súčasťou života cirkvi
v trojakom smerovaní. Premieta sa jednak do Duchom Svätým
zmocňovaného ohlasovania evanjelia všetkým národom, až kým sa nevráti
Kristus (κηρυγμα), realizuje sa v prostredí spoločenstva veriacich
(κοινὼνία), ktoré sa stáva predobrazom eschatologického spoločenstva
s Bohom a podielnictvom na spoločnom duchovnom a do istej miery aj
materiálnom vlastníctve veriacich. K tomu pristupuje rozmer služby
(διακονία) ako niečoho, čo kresťania robia podľa Kristovho príkladu, ktorý
prišiel, aby slúžil, nie aby slúžili jemu. Spája sa s osobným povolaním
slúžiť všetkým ľuďom, najmä chudobným, chorým a utláčaným. Pomáha
ľuďom plnohodnotne žiť. Pastoračná starostlivosť má byť spojivo, ktoré
dáva rast cirkvi. Pastoračná starostlivosť je poznačená niektorými výzvami,
problémami, na ktoré treba upozorňovať. Objavujú sa periodicky, v rôznych
formách podľa rozličných premien času. To je jeden z motívov napísania
tohto článku. V pastorálnej teológii, ako napokon v každej teologickej
disciplíne, treba reflektovať teóriu, a najmä prax cirkvi v premenách času.
1. Osoba poskytujúca pastoračnú starostlivosť

Prvým aktuálnym problémom je osoba poskytujúca pastoračnú
starostlivosť. Spravidla je to duchovný (rozlične označovaný podľa slovníka
cirkví buď ako kazateľ, alebo farár, pastor…), ktorý túži mať prosperujúci,
stále rastúci zbor. Asi žiadny súčasný duchovný nechce, aby jeho/jej zbor
ostával stále rovnaký, bez vonkajšieho a vnútorného rastu. Prispieva k tomu
tlak nárokov súčasnej spoločenskej klímy, ktorá si cení výkon a viditeľné
výsledky. Mnohí duchovní túžia a modlia sa, aby mali početný zbor. Ťahajú
200

Miloš KLÁTIK, Všeobecné kňazstvo v Novej zmluve a v dobe apoštolov
a cirkevných otcov, dostupné online:
https://www.ecav.sk/files/user/03_ld_14_vesob_knazstvo_v_nz.pdf

(23.4.2020)
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príklady z iných krajín, ako je napr. USA, kde majú úspešný marketing
početné cirkevné spoločenstvá, tzv. megazbory. Vzniká skreslený dojem, že
priemerný americký zbor je počtom veľký. No v skutočnosti podľa
výskumnej organizácie Barna Group201 väčšina duchovných v USA slúži
nepočetným zborom s pomerne nízkou nedeľnou návštevou bohoslužieb.
Podľa ich zverejnených údajov je pomyselné číslo oslovených
v spriemerovanom americkom zbore 89 dospelých ľudí. Až 60 % všetkých
protestantských cirkevných zborov osloví pri víkendových bohoslužbách
menej ako 100 dospelých. Iba 2 % oslovia viac ako 1000 dospelých.
Sny pastierov väčšiny malých a stredne veľkých zborov v cudzine i u nás
sa spravidla nerealizujú. Prečo? Jedným z problémov je muž alebo žena
ako miestny duchovný, poskytujúci pastoračnú starostlivosť. Keď duchovný
musí navštíviť každú chorú osobu, robiť každú svadbu a pohreb, pravidelne
chodiť na domáce návštevy, zúčastňovať sa všetkých stretnutí a viesť každé
biblické vzdelávanie a pravidelne kázať, nemôže robiť takmer čokoľvek iné
a neostáva veľa času ani na osobné celoživotné vzdelávanie sa. Ak je
duchovný dôsledný v oblasti pastoračnej starostlivosti (a mnohí naozaj sú),
ľudia ho budú často milovať natoľko, že zbor sa rozrastie. V tom momente
sa zvýšia očakávania aj v oblasti pastoračnej starostlivosti. Pokiaľ duchovný
aj v tejto službe ostáva sám, lebo nemá zaškoleného pomocníka na
pastoráciu, nestíha splniť očakávania ľudí, a tí sú sklamaní vývojom
v zbore.
Odhaduje sa, že osobná pastoračná starostlivosť jedného duchovného je
možná v prípade veľkosti cirkevného zboru do 30 osôb. Niektorí duchovní
sa ale pokúšajú sami pastoračne pokryť potreby oveľa väčšieho množstva
veriacich, no často na úkor osobného vyhorenia. Nerealizovateľné
očakávania v pastorácii na strane duchovného i na strane cirkevného zboru
v dôsledku toho vedú k zraneniam na obidvoch stranách. Duchovný je
frustrovaný, že nedokáže udržať krok. Ľudia chcú, aby sa o nich staral, a on
ich nechce sklamať. Ale nestíha to kvalitne urobiť a zbor je frustrovaný,
lebo sa spolieha na pastora vo všetkých svojich potrebách a duchovný sa
spolieha na cirkevný zbor, že poskytne duchovnému podporu a vnútorné
naplnenie, no to nie vždy prichádza. Dostavuje sa emocionálna únava.
Duchovný zažíva veľa emocionálnych, fyzických, duševných a duchovných
potrieb ľudí. Vidí najhlbšie bolesti a najšpinavšie situácie. Často sa
nedokáže oddeliť od zranení, ktoré vidí takmer každý deň. Nakoniec vyhorí,
stratí entuziazmus, alebo odíde z práce. Cirkevný zbor sa zmenšuje späť na
menšie čísla. Ak príde do cirkevného zboru nový kazateľ, ktorý je tiež
dôsledný v pastoračnej starostlivosti, model sa jednoducho opakuje: rast,
201

https://www.barna.com/research/small-churches-struggle-to-growbecause-of-the-people-they-attract/ (17.4.2020)
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frustrácia, vyhorenie, ukončenie. Je v tom kus irónie: práve to, čo je
veľkým bohatstvom cirkvi, totiž ľudia skvelí v pastoračnej starostlivosti,
nakoniec spôsobí ich odchod alebo ústup, keď už nevedia držať
krok s vytúženým pozitívnym rozvojom cirkevného zboru, a následne sa
dostaví úpadok. Aj na Slovensku, v malých cirkvách, by sme mohli
identifikovať za posledné tri desaťročia niekoľko takých prípadov.
Ako sa s tým vysporiadame? Majme odvahu presunúť časť pastoračnej
starostlivosti na cirkevný zbor. V každom spoločenstve je vhodné, ak vieme
pre pastoračnú starostlivosť získať ľudí a vyučovať ich, aby sa starali o seba
navzájom. Môžeme podporiť aj skupinovú starostlivosť. Je známa zo
svätého Písma. V Ex 18 Jitro poradil Mojžišovi, aby prácu s ľuďmi
rozdelil.202 Ježiš tiež prijal model skupinovej starostlivosti. V ranej
apoštolskej cirkvi je možné identifikovať vývoj pastoračnej starostlivosti
smerom k vzájomnej závislosti, keď sa zbor spoliehal na pastora vo svojich
potrebách a pastor sa spoliehal na zbor. Jaro Křivohlavý podčiarkoval
význam „širšieho poňatia“ pastoračnej starostlivosti, v ktorom sa „počítá
nejen s farářem, kazatelem, vikářem atp., ale s každým křesťanem jako
s pastýřem. Každý z nás má ve svém životním prostředí řadu lidí, kteří jsou
mu – jako pastýři svěřeni. Farář je v tomto pojetí chápán spíše jako „pastýř
pastýřů“.203 Toto poňatie nadobúda čoraz viac na aktuálnosti. Náš svet je
dozaista dnes už ďalej po stránke technologického pokroku. Ale stále platí,
že každý človek, či už je to malé dieťa, dospelý v produktívnom veku alebo
senior, všetci sa musia v živote vyrovnávať s rôznymi záťažovými
situáciami. Nieto nikoho, kto by sa im mohol vyhnúť. Boh stvoril človeka
ako silné indivíduum, avšak zároveň pre spoločenstvo, nie je človeku dobre,
ak ostáva sám. Nie je mu dobre najmä vtedy, ak má zmienené záťažové
situácie riešiť. Potrebuje človeka. Tým najvhodnejším človekom z pohľadu
pastorálnej teológie nemusí byť vždy profesionálny duchovný, ale človek
s inou životnou alebo profesnou skúsenosťou. Ako členovia cirkvi napokon
podľa Kristovho príkladu konáme z povedomia dlhu k blížnym a chceme
byť k dispozícii potrebným. Neznamená slovo „Choďte do celého sveta
a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15) aj pokyn, ktorým
nás Pán ako celok cirkvi posiela k ľudským bytostiam v komplexe ich
potrieb?
202

„Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov,
stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď
bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len
o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou.“
203
Jaro KŘIVOHLAVÝ, Pastýřská péče – její užší a širší pojetí, dostupné online:
http://institut.umc.sk/materialy.php (23.4.2020), v záložke Studijní texty.
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2. Starnúce cirkevné zbory

Väčšina duchovných nehovorí nič negatívne o pastoračnej starostlivosti
o seniorov. Ba sú viacerí, ktorým práve služba seniorom prináša pocit
naplnenia v službe. Skutočnou výzvou je to, že so starnutím zboru sa
zvyšuje počet aktuálnych potrieb, ktoré majú seniori. Zvyšujú sa očakávania
od pastoračnej starostlivosti, resp. od poskytovateľa pastoračnej
starostlivosti. Radi by sme fenomén starnúcich cirkevných zborov podložili
údajmi zo Slovenska, ale nemáme ich k dispozícii. Domnievame sa, že hoci
je naše cirkevné prostredie odlišné od amerického, predsa uvedenie
selektovaných údajov rozsiahleho šetrenia nezávislej výskumnej agentúry
Pew Research Center môžu naznačiť trend, ktorý, predpokladám, je alebo
v blízkej budúcnosti bude aj u nás. Pew Research Center zverejnil výsledky
výskumu v cirkvách a rozličných náboženských spoločnostiach v USA
podľa štyroch vekových skupín, z ktorých vynímame nasledovné zistenia. 204
A Členstvo:
V prvej skupine 18–29 rokov 17 % patrilo do rímskokatolíckej cirkvi, 17 %
do evanjelikálnych cirkví, 16 % do hlavných („mainline“) protestantských
cirkví205.
V druhej skupine 30–49 rokov 33 % patrilo do rímskokatolíckej cirkvi, 33 %
do evanjelikálnych cirkví, 29 % do hlavných („mainline“) protestantských
cirkví.
V tretej skupine 50–64 rokov 29 % patrilo do rímskokatolíckej cirkvi, 29 %
do evanjelikálnych cirkví, 29 % do hlavných („mainline“) protestantských
cirkví.
V štvrtej skupine 65+ rokov 20 % patrilo do rímskokatolíckej cirkvi, 20 %
do evanjelikálnych cirkví, 26 % do hlavných („mainline“) protestantských
cirkví.
B Viera v Boha:
V prvej skupine 18–29 rokov 51 % si bolo vierou istých, 30 % verilo
s určitými pochybnosťami, 16 % neverilo, zvyšok sa nevedel vyjadriť.
204

https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/agedistribution/ (20.4.2020)

205

Tam sa rátajú najmä United Methodist Church, the Evangelical Lutheran Church
in America, the Presbyterian Church (USA), the Episcopal Church, the American
Baptist Churches, the United Church of Christ, and the Disciples of Christ,
the Quakers, Reformed Church in America, African Methodist Episcopal church
a iné.
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V druhej skupine 30–49 rokov 62 % si bolo vierou istých, 26 % verilo
s určitými pochybnosťami, 9 % neverilo, zvyšok sa nevedel vyjadriť.
V tretej skupine 50–64 rokov 69 % si bolo vierou istých, 23 % verilo
s určitými pochybnosťami, 6 % neverilo, zvyšok sa nevedel vyjadriť.
V štvrtej skupine 65+ rokov 70 % si bolo vierou istých, 21 % verilo
s určitými pochybnosťami, 6 % neverilo, zvyšok sa nevedel vyjadriť.
C Cirkev ako veľmi dôležitá v živote jednotlivca:
V prvej skupine 18–29 rokov u 40 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 51 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 65 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 65 % respondentov.
D Návštevnosť bohoslužieb aspoň raz týždenne:
V prvej skupine 18–29 rokov u 27 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 33 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 38 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov u 48 % respondentov.
E Modlitby aspoň raz denne v živote jednotlivého veriaceho:
V prvej skupine 18–29 rokov 41 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 54 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 61 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 65 % respondentov.
F

Účasť na modlitebnej skupinke, na biblickej hodine alebo v cirkevnej
vzdelávacej aktivite:
V prvej skupine 18–29 rokov 17 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 24 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 27 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 30 % respondentov.
G Frekvencia čítania Písma svätého aspoň raz týždenne:
V prvej skupine 18–29 rokov 27 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 34 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 39 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 42 % respondentov.
H Božie slovo by sa malo brať doslovne:
V prvej skupine 18–29 rokov 20 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 31 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 35 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 37 % respondentov.
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I Viera v existenciu neba:
V prvej skupine 18–29 rokov 68 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 71 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 74 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 74 % respondentov.
J Viera v existenciu pekla:
V prvej skupine 18–29 rokov 56 % respondentov, v druhej skupine 30–49
rokov u 59 % respondentov, v tretej skupine 50–64 rokov u 60 %
respondentov, v štvrtej skupine 65+ rokov 56 % respondentov.
Vidno, že vo väčšine ukazovateľov sú vyššie percentá vo vekových
kategóriách ľudí staršieho stredného veku a veku seniorov. To dáva dôležitú
informáciu, signál osobám poskytujúcim pastoračnú starostlivosť.
V cirkvách bude stále narastajúci dopyt po pastoračnej starostlivosti
o seniorov. Úsilie pomáhať im lepšie prežívať Bohom daný čas života
znamená aj byť s nimi. To bude mať dozaista dopad na rastúcu časovú záťaž
poskytovateľov pastoračnej starostlivosti a na ich odbornú pripravenosť.
Keďže jadrom pastoračnej starostlivosti je pomáhať ľuďom, aby sa
vyrovnávali so svojimi duchovnými potrebami a nachádzali svoju duchovnú
celosť,206 bolo by na prospech veci, keby sa odbornej príprave či už
duchovných alebo laikov poskytujúcich pastoračnú starostlivosť venovala
zvýšená pozornosť so špecifickým zreteľom na vek seniorov.
Každý ľudský problém má aj svoj duchovný rozmer. Pastorácii seniorov
sa ponúka v tomto zmysle širší priestor, keďže častejšie bývajú naklonení
duchovným rozhovorom. Zaujímajú sa o to, aký život prežili, čo žijú a čo
ich čaká. Z vlastnej pastoračnej činnosti viem potvrdiť, že viacerí seniori
chcú porozumieť sebe, svojmu konaniu, hodnotiť svoje rozhodnutia
a hovoriť o význame toho, čo prežili, a kto sú vo vzťahu k Bohu
Stvoriteľovi a Spasiteľovi a k zisťovaniu toho, aký má s nimi Boh plán. Je
im vlastné hľadanie zmyslu. Aj keď seniorský vek neraz prináša zvrat
ideálov a hodnôt tak veľmi oceňovaných v mladosti, predsa sa dá do určitej
miery zovšeobecniť, že významnou skutočnosťou druhej polovice života je
odvracanie sa od zamerania na vonkajší svet a príklon k rozvoju vnútorného
sveta. K tomu sa druží ich snaha o hlbšie porozumenie a vnímanie nielen
duchovných, ale aj etických, estetických a kultúrnych hodnôt.
Z pastoračnej praxe vieme aj to, že z rôznych príčin sa stáva, že niektorí
seniori nie sú schopní alebo ochotní komunikovať s Bohom ani so svojím
okolím. Dobre pripravený pastoračný pracovník môže pre každého seniora,
206

Howard CLINEBELL, Basic Types of Pastoral Care and Counseling, Nashville,
Abingdon, 1984, s. 103–137.
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ktorý spolupracuje, vykonať mnoho pozitívneho, keď sa mu podarí
komunikáciu zlepšiť. Nejde však len o to, aby senior mal s kým hovoriť;
potrebná je najmä reflexia. V niektorých prípadoch sa objavuje tiež potreba
poukázať na význam načúvania, aby dochádzalo ku skutočnej komunikácii
(Iz 30,15; Jk 1,19). Tu sa nám javí dôležité podčiarknuť, že dôležitým
pastoračným cieľom je prebudenie opätovného záujmu, resp. podpora
existujúceho záujmu seniorov o vzdelávanie. Čítanie, štúdium vhodných
odborne zameraných materiálov aj Biblie samotnej pomáha každému
odstupovať od zlého a prikloniť sa k tomu, čo je pre seniora dobré. To
umožňuje aj nové sebanájdenie a zvýšenie kvality vlastného prežívania.
Takýto proces sa odohráva účinnejšie v podpornom prostredí odhaľovania
svojich schopností aj limitov a optimalizácie potenciálu v človeku. Seniori
majú tendenciu túto skutočnosť podceňovať a poukazovaním na vysoký vek
a zavŕšený profesijný život problematizovať význam svojho ďalšieho
vzdelávania. Pastoráciu konajúci duchovný urobí veľký kus práce, keď sa
mu podarí motivovať seniora, aby sa opäť v primeranej forme zapojil do
vlastného vzdelávania.
3. Apatia v cirkevnom zbore

Jedna z ďalších výziev, ktorú pozorujeme aj v našich cirkevných zboroch,
na ktorú upozornil okrem mnohých ďalších D. Ford 207 už v roku 2008, je
nárast počtu členov, ktorí sú čoraz apatickejší. Namiesto toho, aby každú
nedeľu prichádzali na bohoslužby, niektorí sa objavujú len počas sviatkov
alebo náhodne, podľa toho, ako to vyhovuje ich harmonogramu. Mestské
cirkevné zbory naopak niekedy trpia slabšou účasťou počas nedieľ
a sviatkov, keďže rodiny využívajú voľné dni a cestujú na vidiek alebo za
rekreáciou do prírody a podobne. Život cirkvi však do značnej miery závisí
od aktivity členov. Preto sa nám javí ako aktuálny, ale aj ťažký aspekt
pastoračnej starostlivosti prebudiť potrebu, aby sa členovia a návštevníci
cirkevných zborov pravidelne starali o svoj emocionálny, duchovný
a duševný rast, lebo od toho závisí vnútorná potreba ľudí združovať sa
a spoločne sláviť Boha, teda aj navštevovať spoločné bohoslužby.
Karl Vaters v článku Understanding The New Apathy About Church
Attendance, uverejnenom v hojne navštevovanom internetovom časopise
Christianity today208 vyjadril presvedčenie, že väčšina ľudí, ktorí
207

Dave FORD, Growing the Church Double in Three to Five Years, Maintland,
Xulonpress, 2008, s. XVI.
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Uverejnený dňa 26.11.2018 na adrese:
https://www.christianitytoday.com/karl-vaters/2018/november/underst
anding-new-apathy-about-church-attendance.html (20.4.2020)
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nenavštevujú cirkev, sa o tom nerozhodujú na základe vedomých
rozhodnutí. Navrhuje viesť o tom diskusiu. Hovorí, že je pozoruhodné, že
ľudia môžu skoro ráno vstať na výpredaj vo Walmarte alebo sedieť na
studených sedadlách pri sledovaní športovej udalosti, ale v nedeľu nemôžu
vstať do kostola. Nakupujúci a fanúšikovia športu sa rozhodnú ísť do
obchodu alebo na hru namiesto toho, aby v nedeľu išli do kostola. Ísť do
kostola je pre stále menšiu skupinu ľudí záležitosťou relevantnej voľby.
Iste, mohli by to urobiť, ale prečo by to urobili? Nezamietli síce úplne
myšlienku ísť do kostola, ale jednoducho to nie je na zozname ich
aktuálnych možností výberu. Existuje len ako menej dôležitá, alebo menej
zaujímavá voľba. Nie sú leniví, sú apatickí.
Stojí pred nami úloha tejto tendencii v cirkevných zboroch porozumieť,
pochopiť ju a adekvátne konať. Inakšie nebudeme mať šancu získať túto
generáciu pre Krista. Pokiaľ sa budeme stále iba sťažovať na ľudí, že sa
nezúčastňujú na bohoslužbách, asi minieme skutočné príležitosti stretnúť sa
s nimi na tom správnom mieste, v ich srdci, v ich hodnotovom svete. Naozaj
si myslím, že iba viesť ľudí k účasti na rutinnom živote cirkvi nebude
dlhodobo fungovať. Ani ponuka nejakej nedeľnej rannej náboženskej show
nebude nastálo stačiť. Motivácia k bohoslužbe je to jediné, čo apatický stav
môže meniť, pretože ak ľudia ísť na bohoslužbu nechcú, nič a nikto ich
k tomu nedonúti. Ale platí to aj opačne: ak chcú, nič ich nezastaví. Autor
spomínaného článku hovorí, že k apatii prispieva prežívajúci zvyk veriacich
priamo alebo nepriamo nútiť ľudí chodiť na bohoslužby tým, že sa priveľmi
zdôrazňuje vina za neúčasť na aktivite cirkvi. Podčiarkuje určité nóvum,
ktoré v tom, že vina už nemotivuje (ak vôbec niekedy v minulosti
motivovala). Odporúča zdôrazňovať radosť zo spolupatričnosti. Tú spôsobuje láska, hovorí autor článku, a my mu dávame za pravdu. No láska nie je
priamo motiváciou k účasti na bohoslužbách. Láska motivuje vnútorne.
Motivuje uctievať, zhromažďovať sa, sláviť, učiť sa, slúžiť a pozývať iných
k tej istej radosti. Láska je hnacím motorom premeny apatickej cirkvi.
Duchovná apatia, chlad alebo ľahostajnosť môžu ovplyvniť aj tých
najúprimnejších kresťanov. Ľudské emócie, pocity apatie alebo nezáujmu,
sú schopné nahradiť horlivosť pre Božie veci. Avšak prekonanie takejto
apatie je nevyhnutné pre pokračovanie cesty s Bohom. Úlohou pastoračnej
starostlivosti v tomto zmysle je viesť k živej viere v Ježiša Krista, k istote
spásy (1Jn 5,13; Rim 8,16).
Príčin duchovnej apatie môže byť celá škála: hriech (Ž 51,1), spoliehanie
sa na mŕtvu ortodoxiu bez lásky k Bohu ako Pánovi života (Jn 14,21;
Zj 2,4; Ef 1,15n). Pastorácia má motivovať život pre Krista ako každodenné
dobrodružstvo Kristovej prítomnosti. Až a iba v Jeho prítomnosti apatický
človek uvidí, že treba činiť pokánie, uvidí svoju duchovnú apatiu ako hriech
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a možno nájde aj silu vyznávať tento hriech Bohu (1Jn 1,9). 209 Cenné je, ak
apatický človek sám nájde obnovu a potrebu slúžiť Pánovi, poznávať Ho
denne, chváliť Ho a mať spoločenstvo s Ním cez denné čítanie svätého
Písma a cez pravidelnú modlitbu. Treba dodať, že na niečo také nie sú
„spoľahlivé techniky“, keďže opísané zmeny pôsobí Duch Svätý.
W. Barclay vo výklade 6. kapitoly evanjelia Jánovho 210 uvádza výrok
starovekého teológa svätého Jána Zlatoústeho (349–407), ktorý napísal na
margo zástupu hľadajúceho Ježiša po nasýtení 5000, že „ľudia sú
priklincovaní k veciam tohto života.“211 Ani dnes sa v tom veľa nezmenilo.
Pastorácia apatických cirkevníkov má pred sebou staronovú úlohu slovom
aj osobným príkladom dosvedčovať, že existuje fyzický hlad, ktorý sa
zaženie stravou, jedlom a pitím. No existuje aj duchovný hlad, ktorý jedlo,
strava nemôže nikdy zahnať. Človek môže byť bohatý ako sa len dá,
a pritom zažíva nekompletnosť, neúplnosť života. Chýba mu pocit celosti
života. V 1. st. žila časť rímskej spoločnosti v luxuse, aký nemá páru. Pri
sviatkoch podávali mozoček z pávov a slávičie jazýčky. Medzi jednotlivými
chodmi jedla používali dávidlo, aby im to ďalšie lepšie chutilo. Jedlá, ktoré
by dnes stáli tisícky eur. Gaius Plinius Secundus spomína dámu, ktorá sa
vydávala v róbe tak bohato ozdobenej drahokamami a zlatom, že by stála
v dnešnej mene asi 500 000 eur212. A pre tieto veci existoval vtedy dôvod,
ktorý trvá dodnes: hlboké neuspokojenie v živote a iný hlad, ktorý nemôže
nič zahnať. Ani drahé jedlo, ani prepychové oblečenie, ani zábava, ani
vzrušenie, ani „adrenalín“, ani mnohé iné veci, ktoré si môže bohatá
spoločnosť dopriať. Tento iný hlad môže zahnať iba Boh vo veriacej duši
a mysli človeka. Môže zahnať hlad po pravde, hlad po živote, hlad po láske.
Iba Kristus môže zahnať hlad ľudského srdca a duše. Na to ukazovať
a pomáhať toto uspokojenie nájsť je vari najvýznamnejšou, i keď vždy
prítomnou úlohou pre poskytovateľov pastoračnej starostlivosti.
209

Nemožno sa domnievať, že táto téma a jej načrtnuté riešenie je niečo celkom
nové. Prispôsobovanie sa požiadavkám sveta, časté upadávanie do hriechov
z toho plynúcich, aké by sa nemali objavovať u kresťanov, nedostatky v rodinách
duchovných a pod., spomína už staroveké dielo Hermasov pastier (okolo r. 150).
210
William BARCLAY, The Gospel of John. Volume 1, Philadelphia, The
Westminster Press, 1975, s. 211.
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Celý výrok Jána ZLATOÚSTEHO znie v anglickom preklade: „I know well that to
coarse-minded persons, who are greedy in the pursuit of present things, and are
nailed to earth, and enslaved to physical pleasure, and have no strong hold upon
spiritual ideas, ...“ Počiatočná veta spisu: No One Can Harm the Man Who Does
Not Harm Himself, dostupné na internete:
https://www.newadvent.org/fathers/1902.htm (27.4.2020)
212
William BARCLAY, The Gospel of John. Volume 1, Philadelphia, The
Westminster Press, 1975, s. 212.
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Anómia náboženských hodnôt a jej prejavy
v edukačnom procese213
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Abstrakt

Ľudská spoločnosť nemôže existovať bez noriem, bez pevne stanovených
spoločenských pravidiel usporiadaných do hierarchického systému, teda do
sociálneho poriadku. Sociálna norma (pravidlo) je základnou stavebnou
jednotkou sociálneho poriadku. Jednotlivci aj skupiny sa musia správať
podľa formálnych aj neformálnych pravidiel, ktoré presne vymedzujú
hranice zákonnosti. Ak sa správanie jednotlivca alebo skupiny od určených
pravidiel a noriem odlišuje, dochádza k deviáciám. Následkom neschopnosti
prispôsobiť sa môže byť pokrok (pozitívna deviácia) alebo úpadok
(negatívna deviácia). Sústavné porušovanie pravidiel a platnej legislatívy,
neschopnosť prispôsobiť sa základným morálnym a etickým normám
spoločnosti, je anómiou, ktorá pôsobí deštruktívne, vedúc spoločnosť do
hlbšej krízy, ktorá môže skončiť definitívnym rozpadom celého
spoločenstva. Článok v skratke rozoberá svet mladých ľudí, ktorí sú
v dnešnej dobe vzdelávaní, s poukazom na ich pohľad na religiozitu
a spiritualitu. Načrtáva relevantné závery, ktoré by mohli viesť k prevencii
anómie, najmä v kontexte vyučovania náboženskej výchovy na druhom
stupni základných škôl, na stredných a vysokých školách, ktoré sú
v Slovenskej republike súčasťou štátneho vzdelávacieho systému.
Kľúčové slová: hodnoty, normy, zmysel života, náboženstvo, spiritualita,
indivíduum, komunita, anómia, postmodernizmus, pseudo-modernizmus,
metamodernizmus.

Abstract

Human society cannot exist without norms, firmly set community rules
hierarchically arranged, creating certain social order. Social norm (rule) is
the basic building block of the social order. Individuals as well as
communities have to abide by formal and informal rules clearly defining the
boundaries of legality. If the behaviour of individual or community differs
213

Článok je súčasťou autorkinej rigoróznej práce: Anómia náboženských hodnôt
a jej prejavy v edukačnom procese, ktorá bola obhájená na FF UKF v Nitre
v roku 2015.
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Katarína Valčová
from fixed rules and norms, there is a deviation. The consequence of the
inability to adjust can be certain progress (positive deviation) or decline
(negative deviation). Constant violation of rules and valid legislation,
inability to adjust to basic moral and ethical norms of the society, is called
anomy, which is destructive, leading society to deeper crisis, and may end
in definitive community decay. The article describes the basic facts about
the educational process, the world of young people who are the object of
education today, including their view on religiosity and spirituality. It points
out the connection between present time religious-cultural-sociological
values and the anomy in general as well as the anomy of religious values,
specifically. It outlines relevant conclusions leading to prevention of anomy,
especially in the context of religious classes at public school at all the levels
in Slovak republic.
Keywords: values, norms, the meaning of life, religion, spirituality, faith,
individual, community, anomy, postmodernism, pseudo-modernism,
metamodernism.

Súčasní českí sociológovia Urban a Dubský hovoria:
1. Kde je spoločnosť, tam je norma (poriadok). 2. Kde je poriadok
(norma), tam je aj jeho (jej) narušiteľ. 3. Kde je spoločnosť, tam je narušiteľ
spoločenského poriadku (noriem). Deviácia je len tam, kde je norma.
Norma deviáciu predpokladá, a preto je v nej spravidla obsiahnutá aj
sociálna sankcia. Žiadna norma nie je v spoločnosti dodržiavaná úplne
presne, t.j. bez výnimiek a absolútne.214
Ľudská spoločnosť nemôže existovať bez určitých noriem, bez určitých,
pevne stanovených spoločenských pravidiel usporiadaných do sociálneho
poriadku. Sociálna norma (pravidlo) je základnou stavebnou jednotkou
sociálneho poriadku. Jednotlivé normy (pravidlá) sú usporiadané do určitej
hierarchie podľa dôležitosti, a tie najdôležitejšie, platné pre všetkých
jednotlivcov bez rozdielov, sú písomne fixované v platnej legislatíve.
Správanie jednotlivca alebo jednotlivých skupín v rámci spoločnosti musí
byť podmienené súborom formálnych aj neformálnych pravidiel, ktoré
presne vymedzujú hranice zákonnosti a jasne definujú, čo sa nachádza
mimo vymedzeného územia. Každá spoločnosť musí dospieť k určitému
konsenzu, nakoľko vždy existujú určité výnimky z pravidla. Sociológovia
tento konsenzus nazývajú „sociokultúrnymi regulatívami“, 215 ktoré obsahujú
a definujú všetky pravidlá ľudského správania a spoločenského života, teda
214
215

L. URBAN – J. DUBSKÝ, Sociální deviace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 22.
L. URBAN – J. DUBSKÝ, Sociální deviace, 24–25.
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všetky pravidlá, normy, zvyky, morálne zásady, ľudové obyčaje, zvykové
právo a dokonca aj etiketu – pravidlá správania v určitom type spoločnosti.
Ak sa správanie jednotlivca od určených pravidiel a noriem odlišuje,
dochádza k deviáciám ľudského správania. Neschopnosť prispôsobiť sa
môže mať pozitívny alebo negatívny charakter, následkom ktorej môže byť
pokrok (pozitívna deviácia) alebo úpadok (negatívna deviácia).
Neschopnosť prispôsobiť sa môže byť spôsobená rôznymi tlakmi
v spoločnosti, ktoré príslušníkov jednotlivých sociálnych štruktúr tlačí
k nonkonformnému správaniu, ktoré je teda skôr dôsledkom ich prirodzenej
reakcie na tlak.216
Avšak sústavné a systematické porušovanie pravidiel, neustála
ignorancia platnej legislatívy, neschopnosť prispôsobiť sa základným
morálnym a etickým normám platným v danej spoločnosti, je anómiou,
ktorá na jednotlivca aj spoločnosť pôsobí deštruktívne, vedúc jednotlivca aj
spoločnosť do hlbšej krízy, ktorá môže skončiť definitívnym rozpadom
celého spoločenstva. Na dôležitosť zaoberať sa týmto problémom poukazuje
aj slovenský sociológ, prof. Juraj Schenk, ktorý po skúmaní šiestich
anomických segmentov slovenskej spoločnosti (v čase od 2001 do 2004)
skonštatoval, že „skúmanie anómie v súčasnej slovenskej spoločnosti sa
ukázalo nielen ako inšpiratívne, ale najmä ako vedecky i prakticky
relevantné.“ Zároveň však upozornil na to, že „už i len letmý pohľad na
aktuálne dianie v slovenskej spoločnosti, ktoré je tragikomické svojimi
prejavmi, ale katastrofické svojimi dôsledkami, totiž dokazuje, že
s anomickými stavmi budeme ešte dlho zápasiť ako sociológovia i ako
občania.“217
Náboženstvo zaujíma v spoločnosti stále menší podiel na jej živote.
Spočiatku bolo náboženstvo prítomné všade; všetko, čo sa spoločnosti
týkalo, bolo náboženstvom; tieto slová boli synonymá. Postupne sa od
náboženskej funkcie začala oddeľovať funkcia politická, ekonomická,
vedecká, osamostatnili sa a získavali stále výraznejší svetský charakter. Boh
bol, ak to tak smieme vyjadriť, spočiatku prítomný vo všetkých ľudských
vzťahoch, a postupne sa z nich vytráca. Zanecháva svet ľuďom a ich
sporom. Ak aj naďalej vládne, je to z výšky a z diaľky; jeho pôsobenie je
čoraz všeobecnejšie a neurčitejšie, takže ponecháva viac miesta voľnému
pohybu ľudských síl. Jednotlivec sa tak stáva čoraz viac zdrojom spontánnej
aktivity. Skrátka, oblasť náboženstva sa nerozširuje súčasne a v rovnakej
216
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miere s oblasťou svetského života, ale neustále sa zužuje… tiež to znamená,
že sa oslabuje samotná priemerná intenzita spoločného vedomia. 218
Nevyhnutnou súčasťou ľudskej spoločnosti, priam žiadanou
a vyžadovanou, je edukačný process so svojimi zákonitosťami a obsahom.
Edukačný proces je jednoznačne procesom veľmi komplexným a komplikovaným, prebiehajúcim v určitom sociálno-spoločenskom prostredí.
Hodnoty a pravidlá konkrétneho spoločenstva podmieňujú aj samotný
edukačný proces, ktorého cieľom je komplexný rozvoj osobnosti človeka,
a to takým spôsobom, aby bol schopný zmysluplného života ako jednotlivec, ale aj ako súčasť širšej komunity.
Nakoľko historicky podmienené, tradičné organizačné formy vyučovania
a vyučovacie metódy už nie sú pre potreby súčasného mladého človeka
relevantné, hľadajú odborníci nové formy aj metódy, aby bol efekt
edukačného procesu čo najvyšší. Jednou z takýchto možností je v Slovenskej republike projekt Milénium, ktorý bol zostavený kolektívom autorov
v roku 2000 a bol plánovaný na preskúmanie, stanovenie teoretického
základu a praktickú implikáciu v období nasledujúcich 15–20 rokov. Projekt
bol plánom na kompletnú zmenu edukačného procesu implementáciou
tvorivo-humanistickej koncepcie do všetkých oblastí vzdelávania, ktoré
mali priniesť zmenu individuálneho ľudského života, zmenu hodnôt,
zvýšenie kredibility a postavenia učiteľov, čo by vlastne znamenalo
komplexnú zmenu celej spoločnosti. Edukačný proces sa, podľa tejto
koncepcie, musí odohrávať v atmosfére úplnej dôvery, bezpečnosti. Žiaci sa
nesmú učiť, ani tvoriť pod nátlakom, musia mať zaručenú určitú slobodu,
ktorú tvorivá osobnosť pre rozvoj tvorivosti potrebuje. Jedine v takomto
prostredí budú vládnuť dobré vzťahy, dobrá nálada, kreatívna zvedavosť
a spolupráca, ktorá vylepší medziľudské vzťahy a bude ochraňovať
základné ľudské práva. Každý učiteľ, aj žiak, a v konečnom dôsledku teda
každý člen spoločnosti nevyhnutne musí prejsť tréningom zavádzania
kľúčových kompetencií (komunikačné, personálne a interpresonálne,
tvorivé a kritické myslenie, schopnosť pracovať s modernými
technológiami, atď.)219 do svojho každodenného života. Získané a naučené
kľúčové kompetencie motivujú každého jedinca k učeniu, prehlbujú jeho
emočnú stránku osobnosti.
Edukačný process vždy prebieha v súčasnej nábožensko-kultúrnospoločenskej situácii v Európe a na Slovensku. Preto je nevyhnutné znovu
218
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čítať a premýšľať nad slovami zakladateľov modernej sociológie –
Durkheima, Mertona a Dahrendorfa. Všetci traja sa venujú pojmom ako
spoločnosť (alebo civilizácia), spoločenské hodnoty a morálka, deľba práce
a vôbec hierarchia v spoločnosti, prepojenie kultúry a sociálnych štruktúr,
úloha vzdelávania a reforiem vzdelávania, a taktiež dysfunkcie, anómia
a deviácie. Spoločnosť ako fenomén je podľa týchto mysliteľov veľmi
komplexný, nakoľko v sebe zahŕňa rôzne delenia, hierarchiu, pravidlá
a princípy fungovania, ktoré zabezpečujú dodržiavanie morálnych a
etických zásad, a tak spoločnosť chránia pred deviáciami a anómiou. Všetci
traja pripúšťajú, že vždy existujú odklony od stanovených pravidiel, avšak
hľadajú spôsob, ako zachovať v spoločnosti rovnováhu a funkčnú hierarchiu
hodnôt, nakoľko práve tieto spoločenské hodnoty podmieňujú a ovplyvňujú
ako život jednotlivca, tak aj život celej spoločnosti, a to vo všetkých
oblastiach jej života.
Aby sme zostali relevantní, je nevyhnutné všimnúť si súčasný kultúrnospoločenský posun od postmodernizmu k metamodernizmu alebo pseudomodernizmu. Tento posun sa netýka len iného spôsobu života, využívania
moderných technológií, alebo iného spôsobu učenia sa. Posun tiež zasahuje
do oblasti hodnôt a pravidiel, určujúc hodnotu ľudského života a stanovujúc
hranice spôsobu života jednotlivca aj celej spoločnosti, ktoré nemožno ani
ignorovať, ani prehliadať. Na jednej strane metamoderní ľudia chcú žiť
v kontinuite a s určitým prepojením na to, čo bolo (postmodernizmus) –
podmieňujúc konečné, pochybujúc o všetkom, čo bolo kedysi pevne
stanovené, stavajúc výzvy pred všetky tradičné hodnoty, pravidlá, poznanie
alebo vieru, žijúc v mysterióznom prepojení súčasnej reality so svetom
fantázie a prekračujúc a rozširujúc hranice pravidiel z minulosti,
zdôrazňujúc osobnú slobodu voľby života podľa vlastných túžob a želaní.
Dôsledky sú devastujúce pre väčšinu majoritnej kultúry a spoločnosti –
totálna fragmentácia vo všetkých oblastiach života, ignorancia pravidiel
a hodnôt, ktorá podmínováva všetko hodnotné z minulosti, preferencie
individualizmu a individuálnych potrieb, ktoré nie sú skutočne prepojené
s dobrom pre spoločnosť, rastúci konzumerizmus, atď. Na strane druhej,
vidíme pokusy podporovať hodnoty, ktoré v kultúrno-spoločenskom rámci
postmodernizmu stratili svoj význam, ako napríklad lojalita, priateľstvo,
autentickosť ľudského bytia, atď. Obrovský rast technológií a virtuálnych
možností (veľmi komplexný a zložitý virtuálny svet) oddeľuje ľudské
bytosti od autentického života v prítomnosti a v rámci reálnej komunity. Aj
keď ponúka neskutočne obrovské možnosti života v reálnom momente
v rôznych častiach sveta, prostredníctvom komunikácie s ľuďmi z druhej
strany zemegule, predsa je tu prítomná ubíjajúca myšlienka v podstate
reálne neexistujúceho „virtuálne-vytvoreného-momentu“, ktorý je len pre
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túto chvíľu tu a teraz, a v tom okamihu sa aj mení, a tiež prezentácia
nereálneho obrazu o sebe samom, ktorý je vysoko kontrolovaný
a kontrolovateľný, a vôbec nie autentický, zažívajúc zmysel života len vo
virtuálnej chvíli.
Aby sme mohli znovu nájsť pevnú pôdu pod nohami, aby sme mohli
opäť nájsť zmysel a šťastie v každodennom živote, potrebujeme prehodnotiť
minulosť a nájsť hodnotné dedičstvo, ktoré sa dodnes týka nášho
každodenného života, ponúkajúc určitú podpornú štruktúru a jasné hranice
spolu s určitou slobodou vyjadriť svoje ja a žiť autentický zmysluplný život.
Je úplne nemožné prehliadnuť konštantný nárast potreby nájsť opäť svoje
korene, nájsť metanaratívum, ktoré ide hlbšie a viac do minulosti, vyberajúc
si, čo je dôležité a pokúsiť sa implementovať ho na meniace sa podmienky
súčasnosti. Opäť, dôležitosť náboženstva a viery sa dostáva do popredia,
lebo je základnou a podpornou štruktúrou hodnôt a pravidiel v osobnom aj
sociálnom živote, vytvárajúc základy pre formáciu majoritnej kultúry.
Dôležitosť náboženskej viery, ktorá je pevne ukotvená v minulosti,
prepojená s prítomnosťou cez metanaratívum poskytuje istotu a zmysel inak
nezmyselnému životu. Ak tieto myšlienky prepojíme s Adlerovými
a Franklovými myšlienkami a návrhmi, určite potrebujeme opustiť virtuálny
svet a musíme začať žiť v reálnom svete, obzerať sa okolo seba, vidieť,
stretávať a rozprávať sa s reálnymi ľuďmi a ich reálnymi životmi. Skutočná
reálna komunita je tvorená len reálnymi (skutočnými) ľuďmi a je funkčná,
len ak sa navzájom počúvajú, a ak si navzájom pomáhajú pre všeobecné
dobro. Len vtedy môžeme nájsť skutočný zmysel v nezmyselnom svete,
nazerajúc na ťažkosti a problémy ako na príležitosti, kedy je možné
triumfovať nad smútkom, fragmentáciou a chaosom.
Ak v živote spoločnosti absentuje náboženstvo, ktoré vytvára dôležitú
podpornú štruktúru, jednota a poriadok spoločnosti sú ohrozené. Z tohto
dôvodu venujeme v tretej kapitole práce priestor práve skúmaniu konceptu
Boha, spiritualite a religiozite, a to podľa pohľadov a definícií rôznych
autorov, zameriavame sa však predovšetkým na autorov z prostredia
Slovenska a Čiech. Rôzni autori (napr. Muchová, Stríženec, Hatoková
a ďalší) sa zhodujú v zásadnom a základnom bode, a to nasledovne: podľa
toho, aký koncept Boha človek v živote má, podľa toho definuje sám seba,
svoje hodnoty, podľa toho dodržiava pravidlá v spoločnosti a podľa toho
chápe svoju úlohu v širšej spoločnosti. Ako sme to spomenuli na viacerých
miestach v našej práci – naša teológia formuje našu antropológiu, a
v dôsledku toho vlastne aj našu sociológiu.
V živote človeka má priestor aj religiozita, ktorá je vlastne fenoménom
náboženskosti vo všeobecnosti, aj spiritualita, ktorá je individuálnou,
existenciálnou zbožnosťou. Je nevyhnutné ich rozlišovať a definovať
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osobitne, ale je nevyhnutné ich aj prepájať, nakoľko sa prelínajú, a
v podstate ich umelo oddeliť nie je vlastne možné. Religiozitu a spiritualitu
kapitola skúma konkrétne v životoch mladých adolescentov a nastupujúcich
dospelých, nakoľko sú to vekové kategórie mladých ľudí, ktorí sú
bezprostrednou súčasťou edukačného procesu. Religiozita, hľadanie
a spoliehanie sa na niečo alebo niekoho, kto mladých ľudí vysoko
presahuje, je organickou súčasťou života mladých ľudí, poskytujúc pevnú
základňu pre morálne a etické správanie, pre spoznanie vlastnej
sebahodnoty a v podstate je užitočným nástrojom, ktorý mladých ľudí
posúva dopredu, hoci nevyhnutne nemusí byť konštitutívnou zložkou života
ich života. Všetci mladí ľudia prechádzajú v čase svojej ranej, ale aj
neskoršej adolescencie, cez turbulentné obdobie, zažívajúc ťažkosti
a problémy na všetkých úrovniach svojho života. Je to vek osobnej aj
osobnostnej krízy, veriacich mladých ľudí nevynímajúc. V ich životoch sú
na strane jednej viditeľné postmoderné koncepty – podmieňovanie
pochybností o tom, čo bolo kedysi pevne dané – najmä tradičné hodnoty,
pravidlá, vedomosti alebo viera; vlastníctvo základnej ľudskej slobody žiť
a vyberať si podľa vlastných želaní a túžob. Na strane druhej vidíme
metamoderné črty, ako napríklad pokusy znovu uviesť niektoré hodnoty,
ktoré medzičasom svoj význam stratili, opäť do platnosti, ako napríklad
význam vzťahov, lojalita, historické korene. Rapídny nárast technológií
a virtuálnych možností otvára možnosti pre všetkých ľudí prezentovať
o sebe obraz, ktorý vo virtuálnom svete platí tu a teraz, a vždy sa môže
zmeniť, čo je vysoko kontrolovaný proces. Ponúka nekonečné možnosti
života v reálnom momente vo všetkých častiach sveta, cítiac sa súčasťou
globálnej dediny. V skutočnosti však efektívne ľudí oddeľuje a znemožňuje
im komunikovať alebo reagovať na seba osobne. Dôsledkom je, že
prežívame rastúcu fragmentáciu, podkopávanie pravidiel a hodnôt,
preferovanie individualizmu a individuálnych potrieb, rastúci
konzumerizmus atď.220
Mladí ľudia teda žijú v komplikovanej životnej situácii. Na jednej strane
túžia po hraniciach, štruktúre a bezpečnosti; na strane druhej túžia po
absolútnej slobode, aby mohli žiť svoje vlastné autentické životy.
Dominantným náboženstvom medzi mladými ľuďmi je v súčasnosti podľa
sociológov náboženstvo, ktoré môžeme nazvať „moralistickým
220
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terapeutickým deizmom“. Tento nový typ náboženského pohľadu na svet,
ktorý prezentuje vážny posun vo všeobecnom pochopení základných
osobných aj spoločenských hodnôt a pravidiel, prezentuje nielen novú sadu
problémov, ale aj možností, ktorým kresťanské cirkvi musia nevyhnutne
venovať pozornosť. Aká je teda úloha súčasných kresťanských cirkví a ich
misijnej činnosti zasahujúcej do životov mladých ľudí, ponúkajúcej
transformujúcu zmenu života skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista v moci
Ducha Svätého?
Určite je nevyhnutné zamyslieť sa nad odlišným pohľadom na odvekú
otázku zmyslu ľudského života. Otázka zmysluplnosti ľudského bytia a
toho, čo je skutočne šťastný život, sa bezprostredne dotýka všetkých ľudí na
všetkých kontinentoch a vo všetkých dobách. Na danú problematiku sa
hľadí z rôznych perspektív – teologicko-filozofickej, psychologickej,
psychologicko-sociálnej a experimentálno-existenciálnej, zameriavajúc sa
na najvýznamnejších predstaviteľov 19. a 20. storočia: Kierkegaard, Freud,
Adler, a Frankl.
Kierkegaard221 sa zameriava na život jednotlivca, individualitu. Ak ju
človek nejakým spôsobom stratí, stráca svoju jedinečnosť, a teda zmysel.
Jediný možný spôsob, ako sa dostať preč od nezmyselných podmienok
smerom k zmysluplnému životu, je cez vzťah s Bohom, a to aj bez
organizovanej cirkvi. Vrcholným štádiom ľudského života, kedy človek
dosahuje žiadanú zrelosť a dospelosť je náboženské štádium.
Freud222 hovorí o ľudskom šťastí, ktoré je efemérne, založené na
momentálnych pocitoch indivídua. Preto je len ilúziou, ktorá však
reprezentuje neustálu snahu, túžbu a hľadanie zmyslu.
Adler223 má pre jednotlivca viac nádeje nazerajúc na neho ako na
organickú súčasť širšej spoločnosti. Ak je jednotlivý človek nešťastný, vždy
sa môže obzrieť okolo seba a vnímať spoločnosť, v ktorej je viditeľná
a hmatateľná väčšia nádej a všetko presahujúce hodnoty a pravidlá širokej
221
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komunity, ktoré chránia dobro jednotlivca a zároveň dobro celej
spoločnosti.
Frankl224 na základe svojej vlastnej osobnej skúsenosti, z ktorej si urobil
vedecký experiment, hovorí o tom, že napriek vonkajším podmienkam
ľudského života, ktoré sú proti akémukoľvek prežitiu, vnútorný život
človeka je na jednej strane slobodný, ale na strane druhej do veľkej miery
hlboko a smrteľne ovplyvnený vonkajšími okolnosťami. Napriek všetkému
má každý človek možnosť aj v takejto forme existencie nájsť autentický
a pravý zmysel života.
Práve vyučovacie hodiny náboženskej výchovy sa pre mladých ľudí
môžu stať priestorom, kde zažijú iný prístup k sebe ako k osobnostiam, kde
budú mať možnosť skutočne hľadať nový, hlboký a trvalý zmysel vlastného
života, ktorý ich nasmeruje na hodnoty trvalého charakteru a poskytne ich
životom pevný základ a jasné pravidlá. Namiesto toho však, aby sme ich
modelovali my, učitelia, podľa vopred predpísaných pravidiel a tvarov,
máme priestor pre kreatívne vyučovanie v atmosfére dôvery a priateľstva.
Z tohto dôvodu je úloha učiteľa dôležitá nielen z hľadiska kognitívneho
– vzdelávacieho procesu, ale tiež z hľadiska formatívneho procesu
študentov. Z tejto pozície je učiteľ nielen tým, ktorý podáva informácie, ale
tiež slúži ako osobný príklad pre formáciu/formovanie žiakov a študentov.
Na správaní aj osobnosti učiteľa, ktorý žije hlbokým náboženským
presvedčením, sa naplno odráža jeho/jej hodnoty, vnútorné presvedčenie
a duchovno, nevynímajúc ani proces vyučovania.
Informácie, ktoré im podávame, musíme s určitosťou metodologicky
prehodnotiť. Musíme použiť nové, kreatívne spôsoby použijúc nové
technológie, nevynímajúc ich aktívnu participáciu. Bolo by veľmi
nápomocné, keby boli vytvorené nové počítačové hry alebo interaktívne
videá, ktoré by vyžadovali aktívnu participáciu žiakov a študentov. Nielen
jednoduché odpovedanie na otázky, ale niečo ako strategické hry
vyžadujúce komplikované strategické myslenie, ktoré by študentovi
ponúklo vhľad do jeho vlastnej situácie a ponúklo mu aj nový typ myslenia.
Zároveň sa musia naučiť získané vedomosti používať a prezentovať svoju
vieru v tomto svete, slúžiť vo svojom prostredí, byť tútormi mladších
žiakov, hľadať a aplikovať na svoju službu metódy, ktoré oni považujú za
najvhodnejšie. Vtedy sa hodiny náboženskej výchovy stanú skutočne
zdravým prostredím, kde, použijúc správne nástroje, bude viera ako
základná hodnota života mladých ľudí rásť a dozrievať do zdravej hlbokej
dôvery Bohu.
224

V. E. FRANKL, Man’s search for Meaning: An Introduction to Logotherapy. 3rd
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Jedine v priestore, ktorý je skutočne otvorený, študenti môžu zažiť svoju
skrytú potrebu opustiť virtuálny svet a začať žiť v reálnom svete, obzrieť sa
okolo seba, vidieť, stretnúť a rozprávať sa s reálnymi ľuďmi s ich reálnymi
životmi a s ich reálnou vierou. Môžu sa stať súčasťou skutočnej komunity
viery, kde si členovia navzájom načúvajú a pomáhajú pre vzájomné dobro.
Takýmto spôsobom môžu nájsť skutočný zmysel pre svoje vlastné životy
a silu do ťažkých a zložitých dní.
Viera ako základná kresťanská hodnota je vskutku záležitosťou prežitej
skúsenosti. Bolo by bláznovstvom pokúšať sa ju súhrnne definovať
a odôvodniť prostredníctvom prirodzeného ratio a jeho vnútornej logiky,
rovnako ako by bolo pochabé pokúsiť sa logicky zdôvodniť lásku. Viera je
neustálou snahou v existenciálnej situácii jednotlivca, nad rámec
jednoduchej konformity voči predpísaným pravidlám a normám ľudských
spoločenstiev (alebo cirkevných inštitúcií). Ak je však pravdou, že viera je
prekvapivou, novou možnosťou pre zúfajúci si subjekt jednotlivca,
existenciálnym ukotvením jednotlivca v realite božského transcendentna,
potom tento dar viery – ba vskutku tento dar nového života – je intímne
prepojený so seba-vydávajúcimi sa dejinami samotného božského života.
Odohráva sa to jednak vnútorne, vo večnom akte vzájomného seba-dávania
sa Otca Synovi a Syna Otcovi v ich spoločnom Duchu, ktorý je putom ich
spoločenstva lásky, a jednak navonok, v Božej oikonomia salutis,
„ekonómii spásy“. Božia oikonomia salutis sa týka konania jedinečného
Boha, ktorý sa dáva spoznať ako Otec, Syn a Duchu v dejinách spásy,
odhaľujúc tak svoju trojjedinú prirodzenosť. Slávne dejiny spásy zjavujú
Trojjediného Boha, ktorý vykupuje a zmieruje svoje vlastné, odcudzené
stvorenia a privádza ich späť k Sebe uprostred drámy ľudských dejín.
Jedine tento živý a aktívny Boh dokáže dať ľudskej existencii taký
hlboký a trvalý zmysel, ktorý dokonale život človeka zmení a daruje mu
také hodnoty, ktoré neskončia v anómii a konečnej deštrukcii.
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Spiritualita seniorov v kontexte vyučovacieho
procesu na univerzite tretieho veku
Monika ZAVIŠ

Abstrakt

V našej štúdii sa venujeme analýze fenoménu spirituality seniorov ako
aktívnych, stále sa učiacich a hľadajúcich zmysel života. Výskum bol
realizovaný na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského
v Bratislave, v odbore Svetové náboženstvá 3, rovnako kvalitatívnymi
a kvantitatívnou metódou pomocou dotazníka. Napriek tomu, že seniori,
ktorí absolvujú tento odbor, svoju spiritualitu explicitne nedeklarujú, predsa
sa v spojitosti s témami prednášok zaoberajú aj otázkami osobnej
spirituality, pričom ich starostlivosť a láska k najbližším vedie aj
k formulácii otázok spojených so spiritualitou ich už dospelých detí, ako
aj zosnulých rodičov. V rámci výsledkov nášho výskumu vyvraciame
všeobecne rozšírený názor, že je spiritualita seniorov v ich veku už
definitívne vyhranená, a že tento stav potrvá už do konca ich života. Takisto
špecifikujeme úlohy a zodpovednosť pedagóga vyučujúceho témy
z náboženských štúdií za kompetentné uchopenie a reakcie na existenciálne
otázky poslucháčov, ktoré by sme už mohli zaradiť do domény
spirituálneho alebo pastoračného poradenstva.
Kľúčové slová: spiritualita, seniori, kvalita života, študenti univerzity
tretieho veku, odbor Svetové náboženstvá, výskumné zistenia.

Abstract

In our study we discuss phenomenon of spirituality in elderly, as in those
who are active, constantly learning and searching for the meaning of their
life. Our research was conducted at the University of the Third Age at
Comenius University in Bratislava, in World Religions 3 course, using both
qualitative and quantitative method of survey. Although elderly who are
engaged in this course do not declare their spirituality explicitly, they do
concern some personal spiritual issues in connection to the topics of our
lectures. Their care and love towards their close family members makes
them ask also some questions regarding spirituality of their now adult
children, as same as their now deceased parents. Considering the results of
our research we rebut generally prevalent view, that spirituality in elderly is
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at their age already definitely shaped and that this form will be lasting until
the end of their life. We also specify tasks and responsibility of Religious
Studies lecturer, who has to act as competent to grasp and react to
existential questions of the audience, which we could yet place into domain
of spiritual or pastoral care.
Keywords: spirituality, elderly, university of the third age students, course
World Religions, research findings.

Úvod

Keď štúdie z andragogiky, geragogiky a psychológie hovoria o senioroch,
ktorí sa rozhodli absolvovať univerzitu tretieho veku, zvyčajne zasadzujú
túto problematiku do tematického rámca zvyšovania kvality života seniorov.
Píše sa o osobných kognitívnych, psychických, socializačných a ekonomických benefitoch seniorského vzdelávania pre kvalitu ich života, avšak
doména spirituality je akosi prehliadaná. Naopak, štúdie, ktoré sa zaoberajú
spiritualitou u seniorov, pochádzajú pravidelne z výskumov realizovaných
v radoch hospitalizovaných pacientov, obyvateľov domovov dôchodcov,
domovov sociálnych služieb alebo aj v radoch členov cirkevných zborov,
ako tomu nasvedčujú výskumy v severských krajinách. Uvedené zaradenie
výskumu spirituality seniorov iba do rámca vymenovaných inštitúcií
navodzuje dojem, akoby tento fenomén bol prítomný iba u seniorov žijúcich
v nich, resp. akoby výsledky výskumu tohto fenoménu v iných kontextoch
života seniorov neboli relevantné. Naša štúdia sa snaží preklenúť toto umelo
vytvorené priradenie výskumu spirituality seniorov do rámca menovaných
inštitúcií. Pozrieme sa na spiritualitu ako na dôležitú zložku celkovej kvality
života seniorov, ktorá sa citlivým prístupom dá uchopiť aj u poslucháčov
univerzity tretieho veku, a to bez toho, aby ju explicitne deklarovali.
Odhliadnuc od teoretických východísk z literatúry, prakticky
vychádzame primárne z 18-ročnej skúsenosti vyučovania seniorov a vedenia
religionistických odborov na Univerzite tretieho veku Univerzity
Komenského (ďalej UTV UK) v Bratislave v rokoch 2002–2020. Od
školského roku 2017/18 vedieme odbor s názvom Svetové náboženstvá,
v ktorom aktuálne pre veľký záujem poslucháčov prebieha súbežne
vyučovanie v 3 ročníkoch. Vedecký prístup a vyučovanie religionistiky si
vyžadujú nezaujatý prístup, ktorý nehodnotí náboženskú príslušnosť,
ateizmus či agnosticizmus poslucháčov, čo aj plne rešpektujeme. Vedecký
prístup takisto znamená podávanie látky o jednotlivých náboženstvách bez
posudzovania ich validity, ašpirácií či povahe doktrín na základe osobného
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náboženského vierovyznania pedagóga. 225 Osobná spiritualita, ako trvalá
antropologická konštanta človeka, sa však u poslucháčov predsa len
prejavuje a je latentne prítomná najmä v podobe otázok nadväzujúcich na
vyučovaciu jednotku, ako aj v rámci konzultácií po hodinách, keď
poslucháči prichádzajú za nami s konkrétnymi problémami, ku ktorým sa
potrebujeme vyjadriť nie iba z pozície pedagóga, ale ktoré si vyslovene
vyžadujú zručnosti pastorálneho poradcu. V tomto zohráva naše teologické
vzdelanie jedinečnú funkciu. Významne nám pomáhajú aj 8-ročné
ekumenické pastorálne skúsenosti so seniormi vo vtedajšom Domove
dôchodcov Staré mesto na Podjavorinskej ulici v Bratislave, kde sme
dobrovoľne pôsobili v rokoch 1997–2005.
Metódy

Zisťovanie prítomnosti a povahy spirituality u seniorov, frekventantov UTV
UK v Bratislave a súčasne poslucháčov nášho odboru Svetové náboženstvá
sa realizovalo a bude stále realizovať primárne na základe nášho vzťahu
k seniorom v rámci našej pedagogickej praxe, ktorá sa podľa situačnej
potreby rozširuje aj o pastoračnú starostlivosť. Primárnym je pre nás
kvalitatívny výskum, ktorý realizujeme kontinuálne 18 rokov na
akademickej pôde. Mnohé poznatky o spiritualite seniorov sme získali
takisto kvalitatívnym výskumom počas 8-ročného pôsobenia v domove
dôchodcov, v pozícii dobrovoľne pôsobiaceho pastoračného poradcu.
Z akademickej pôdy sú pre našu štúdiu dôležité najmä otázky, ktoré sú
nám priebežne adresované a sú spojené s témou prednášky, avšak reflektujú
aj osobné spirituálne ašpirácie poslucháčov.
Ďalším dôležitým prvkom vo výskume je pre nás obsah a emočná
naliehavosť individuálnych otázok v rámci konzultácií po prednáškach,
ktoré sú niekedy formulované aj vo forme osobnej spovede alebo majú
podobu terapeutického rozhovoru. Poslucháči v seniorskom veku stále
hľadajú odpovede a riešia doménu osobnej spirituality, a preto bude téma
výskumu ich spirituality neustále aktuálnou.
Okrem uvedených aspektov kvalitatívneho výskumu sa nám podarilo
získať určité poznanie o spiritualite seniorov, ktorých vyučujeme, aj
kvantitatívnym výskumom pomocou dotazníka. Z dôvodu zmeny režimu
akademického roka a vyučovania na dištančné, sa nám zatiaľ podarilo
uskutočniť výskum v odbore Svetové náboženstvá 3, čiže v skupine, ktorá
s nami absolvovala 3 roky v predmetnom odbore. Výskum bude pokračovať
225

Religionistike a zásadám jej výskumu a interpretácie poznatkov sme sa venovali
vo vysokoškolskej učebnici Monika ZAVIŠ, Repetitórium z religionistiky 1,
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, 16.
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po návrate do bežného, denného režimu štúdia, aj v odbore Svetové
náboženstvá 1 a 2. Dotazník bol vytvorený kvôli spätnej väzbe od
poslucháčov, ktorá mala reprezentovať ich vyhodnotenie kvality nášho
odboru. Napriek uvedenému zameraniu dotazníka sa nám podarilo z neho
získať aj informácie k téme našej štúdie. Z 26 zapísaných na odbor Svetové
náboženstvá 3 dotazník vyplnilo 21 študentov, čiže všetci prítomní na
prednáške v daný deň. Keďže bolo daždivé a veterné počasie, v daný deň sa
prednášky nezúčastnilo 5 študentov.226 Z 21 prítomných bolo 19 žien a 2
muži. Vek respondentov bol v rozsahu od 64 do 88 rokov, z čoho je priemer
76 rokov. Počet rokov navštevovania prednášok na UTV UK v Bratislave
v tejto skupine respondentov činil 4 až 15 rokov, z čoho je priemer 9,5 roka.
4 poslucháči absolvovali v minulosti s nami nielen prednášku v 1.
všeobecnom ročníku a odbor Svetové náboženstvá 1 a 2, ale aj Dejiny
náboženstiev 1–3, ktoré sme v minulosti tiež viedli. Okrem našich odborov
absolvovali spolu 21 ďalších odborov. Dotazník bol realizovaný klasickou
formou, písaním na papier. Spracovanie údajov tým pádom zabralo veľa
času v porovnaní s možnosťami vyhodnotenia elektronického dotazníka,
avšak v prípade komunikácie a vzťahu k našim seniorom vždy volíme
zásadu čo najväčšej adaptácie ich predstavám a možnostiam, čo v danom
prípade znamenalo uprednostnenie klasického dotazníka písaného na papier.
Svetové náboženstvá 1–3 sú akademickým odborom, ktorý patrí do
rámca 40 odborov pre seniorov na Univerzite Komenského v Bratislave.
Náš odbor je v stálej ponuke. V každom semestri sa podrobnejšie venujeme
jednému zo svetových náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam,
hinduizmus a buddhizmus), s tým, že 1. semester venujeme úvodu do
doktríny a rituálnej praxe týchto náboženstiev. Všetky náboženstvá
študujeme ako rovnocenné kultúrne fenomény, ktoré prechádzali od svojho
vzniku až do dnes rôznymi zmenami, ktoré rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnili ich podobu a dosah, ako ich poznáme dnes. Počas vyučovacieho
cyklu využívame rôzne formy vyučovania, rôzne edukačné metódy,
podmienky a prostriedky. Naši poslucháči sú mimoriadne vnímavými
študentmi, ktorí sa aktívne zapájajú a komentujú, pýtajú sa, žiadajú
odporúčania relevantnej literatúry, mnoho cestujú a následne sa pýtajú na
náboženské a kultúrne pozadie videných a navštívených miest, etc. Byť
pedagógom takýchto študentov je výzvou a zároveň nesmiernou cťou.
226

Niektorí naši poslucháči cestujú na prednášky do Bratislavy aj zo vzdialenejších
miest, a okrem toho v seniorskom veku už viacerí majú aj pohybové ťažkosti,
ako aj polymorbiditu, čo sa s ich meteosenzitivitou na daždivé a veterné počasie
zintenzívňuje a pôsobí viac obmedzujúco. Napriek týmto skutočnostiam sú však
naše prednášky seniormi navštevované takmer stále 100 %.
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Výsledky

Výsledky nášho výskumu budeme prezentovať v kontexte koncepcie
celkovej kvality života človeka, ktorá má podľa Tokárovej nasledovné
charakteristiky: „Hlavnými zložkami väčšiny definícií kvality života
a indikátorov individuálnej kvality života sú pohoda (well-being)
a spokojnosť (satisfaction) v rozličných oblastiach života. Očakávania
(expectation) sú dôležitým určujúcim faktorom spokojnosti so životom.
Kvalitu života je možné chápať ako rozdiel medzi očakávaním a tým, čo
človek v skutočnosti v živote dosiahne. Čím menší je rozdiel, tým je vyššia
kvalita života“.227
Z dotazníka, ktorý sme realizovali v skupine poslucháčov absolvujúcich
odbor Svetové náboženstvá 3, sme zistili, bez toho, aby sme sa na to priamo
pýtali, že sa na naše spoločné hodiny tešia, prežívajú pocit prijatia, lásky,
srdečného odovzdávania poznatkov a celkovo príjemnej atmosféry.
Všetci deklarovali spokojnosť a splnenie očakávaní; v mnohých prípadoch
uviedli, že by si znova všetko zopakovali a že odbor bol realizovaný nad
ich očakávania; všetci ho buď už odporúčali, odporúčajú alebo budú
odporúčať poslucháčom prvého všeobecného ročníka. Medzi najčastejšie
argumenty, prečo by tento odbor odporúčali iným, patria podľa slov
poslucháčov tieto:
 osobné obohatenie;
 prehľad v oblasti svetových náboženstiev;
 osobnosť prednášajúcej;
 zaujímavé prednášky na vysokej úrovni;
 zaujímavé poznatky so skvelou interpretáciou;
 odstránenie predsudkov k inakosti, ktoré prekážajú pokojnému
spolunažívaniu;
 nadobudnutie zručnosti kompetentnejšie sa vyjadrovať k náboženstvám,
a nie ich a priori negovať, ako sa to často deje;
 príjemná atmosféra na hodinách;
 pomoc hľadajúcim v náboženskej sfére;
 okrem prednášok sa prehlbujú poznatky aj použitím rozmanitých
vyučovacích metód;
 široký záber informácií by pomohol aj lepšej adaptácii ľudí, ktorí
prichádzajú na Slovensko ako migranti či utečenci, a ktorí nie sú
kresťania;
 super výber z ponúkaných odborov.
227

Anna, TOKÁROVÁ, K metodologickým otázkam výskumu a hodnotenia kvality
života, in: Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti,
Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2002, s. 26.
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Zo zvýraznených akcentov, ktoré spájajú definíciu kvality života
s našimi zisteniami z vyjadrení respondentov, je zreteľné, že odbor Svetové
náboženstvá 3 poskytuje svojim frekventantom dimenzie života, ktoré sú
hlavnými kritériami posudzovania kvality života: pohoda, spokojnosť
a splnenie očakávaní. Tieto zistenia sú pre vedúcu odboru na jednej strane
mimoriadne dôležité a povzbudzujúce, avšak na druhej strane aj zvlášť
zaväzujúce k zodpovednému prístupu k seniorom a realizácii odboru aj
v budúcnosti, resp. k zodpovednosti za udržanie danej kvality odboru
a premyslenému vylepšeniu.
Prof. Francois Vellas, prezident Medzinárodnej asociácie univerzít
tretieho veku (AIUTA228), nedávno povedal na konferencii v Mexiku, že
z 900 miliónov seniorov na svete, sa 10 miliónov vracia na univerzity,
a tento počet sa neustále zvyšuje. Poznamenal, že dnešní seniori nie sú ako
tí niekdajší, pretože sú na tom zdravotne omnoho lepšie, túžia robiť niečo
nové a nechcú zostávať doma. Zo všetkého, čomu sa môžu venovať, ich
najviac zaujímajú kultúra a vzdelávanie; veľmi sa zaujímajú aj o dejiny,
umenie, kultúrne dedičstvo, environmentalistiku, technológie a jazyky. Tiež
radi cestujú, čo sa spája s poznávaním geografie im zaujímavých miest,
tamojších zvykov a jazykov.229
Seniori majú v odbore Svetové náboženstvá 1–3 vlastne zastúpené
všetko z toho, čo uviedol prof. Vellas ako pre dnešných seniorov
najatraktívnejšie oblasti. Učiť sa o doktrínach a rituálnej praxi konkrétnych
náboženstiev nie je možné bez poznania kultúry, kultúrneho dedičstva,
zvykov, dejín, filozofie, literatúry, umenia, architektúry, archeológie,
lingvistiky, teológie; bez poznania geopolitických a demografických
podmienok života v konkrétnej krajine, kde sa dané náboženstvo praktizuje.
Súčasťou náboženských učení je aj špecifické chápanie prírody, rastlín,
zvierat, životného prostredia ako takého a miesta človeka v ňom. Štúdium
náboženstiev predstavuje obrovský komplex súvislostí a je bezpodmienečne
interdisciplinárne. Z toho dôvodu odbor Svetové náboženstvá 1–3
predstavuje akúsi pansofickú bázu, zásobáreň, z ktorej môžu poslucháči
ťažiť informácie, poznatky z rôznych disciplín a následne ich
širokospektrálne využiť.
Napriek všetkým uvedeným faktom vyplývajúcim z dotazníka (ktorého
otázky však neboli zamerané na zisťovanie prítomnosti či kvality
spirituality u poslucháčov, ale na vyhodnotenie kvality odboru), zo všetkých
odpovedí sme našli iba dve také, ktoré naznačujú spirituálne ašpirácie
228
229

AIUTA – International Association Of Universities Of The Third Age.
Iván, CANUL EK, „Jamás es demasiado tarde“, Universidad Marista de Mérida
A. C., dostupné na internete:
http://www.marista.edu.mx/noticia/1808/jamas-es-demasiado-tarde
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respondentov: prvá sa týka vyjadrenia respondentky, že je ateistka, a preto
pre ňu bola problematika svetových náboženstiev úplne nová
a obohacujúca; druhá odpoveď bola už spomínaná v súvislosti
s odporúčaním nášho odboru, keď sa respondentka vyjadrila, že je tento
odbor nápomocný všetkým duchovne hľadajúcim.
Hlbší náhľad do spirituality našich poslucháčov poskytujú otázky
spojené s látkou, adresované prednášajúcej počas alebo po prednáške, ktoré
však jednoznačne obsahujú aj dimenziu osobnej zainteresovanosti na
probléme. Osobná spiritualita sa prejavuje jednak v spôsobe formulácie
otázky, ale aj niekoľkonásobnými ďalšími otázkami, ktoré nadväzujú na
prvotnú odpoveď prednášajúcej. Tieto zdanlivo okrajové otázky majú pre
pýtajúcich sa existenciálny význam, a preto musia byť vnímané
a zodpovedané veľmi citlivo, premyslene a tak, aby poslucháči jednoznačne
vedeli, že je prednášajúca otvorená ich svetu myslenia, cítenia a interpretácii
poznatkov, ktorými sme sa zaoberali spoločne alebo ich mali už skôr.
Najhoršie, čo môže pedagóg urobiť v prípade pre neho polemickej otázky,
je pýtajúceho odsúdiť alebo odpoveď improvizovať tak, že sa jej vlastne
vyhne. Zastávame názor, že sú študenti v seniorskom veku veľmi vnímaví
a múdri ľudia, ktorí si takéto zaobchádzanie nezaslúžia, a okrem toho je
uvedený nesprávny prístup pedagóga garanciou toho, že sa viac na neho
dotyčný/dotyčná s otázkou neobráti a stratí k nemu dôveru; ostatní prítomní
budú iste tiež zvažovať, či sa na takéhoto pedagóga oplatí niekedy obrátiť
s pre nich bytostne dôležitou otázkou. Je vysoko pravdepodobné, že
poslucháči svoje otázky spojené so spiritualitou ani nemajú komu inému
adresovať, kto by bol kompetentný a pre nich dôveryhodný, a toto je ďalší
dôvod, pre ktorý by mal pedagóg odpovedať nielen zodpovedne, láskavo,
ale aj cítiť vrúcnosť vzťahu pýtajúceho sa k nemu, pretože mu dôveruje
a váži si jeho názor. Komunikácia a vyučovanie seniorov je vo svojej
hlbokej podstate o láske, a je to súčasne obrovský etický záväzok; pre
pedagóga, ktorý je zároveň veriacim teológom, ide o absolútne posvätné
veci a poslanie, ktoré mu zveril sám Boh.
Osobitným zdrojom poznania spirituality seniorov sú obsahy našich
konzultácií, ktoré sú poskytované po prednáškach. Zamerané sú
predovšetkým na problémy súvisiace s duchovnom, s ktorými sú
konfrontovaní osobne alebo niekto z im blízkych osôb, najmä už dospelých
a samostatne žijúcich detí, alebo potom už v súvislosti so zosnulými
rodičmi:
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posmrtný život,
odpustenie,230
zapojenie sa do konkrétneho nového náboženského hnutia,231
morálka v čase kultúry pravidelného nedeľného chodenia do kostola
a odpočinku, a dnes,
dosah a moc magických praktík na nič netušiacich ľudí,
spôsoby duchovnej obrany pred vplyvom psychickej zviazanosti
a ovplyvniteľnosti zlým.

V niektorých prípadoch sa k duchovnému problému, ktorý trápi nášho
poslucháča/poslucháčku dostaneme úplne neočakávane, spontánne,
napríklad v osobnom rozhovore o odporúčanej odbornej literatúre alebo
beletrii k nejakej tematike. Odporúčanie literatúry a naše stručné
predstavenie akcentov či obsahu kníh po prednáškach sa u našich
poslucháčov vo všeobecnosti teší veľkej obľube.
Diskusia
Seniori ako študenti

Presná definícia obdobia staroby je ešte stále polemická. Podľa starších
kresťanských pastoračných manuálov staroba začína 55. rokom života.
Novšie pastoračné manuály posunuli túto hranicu na 60 rokov. 232 Známa
kategorizácia veku staršej populácie zahŕňa tretí a štvrtý vek. Toto
rozdelenie je založené na multidisciplinárnych zisteniach z demografie,
biodemografie, gerontológie a sociológie. Tretím vekom sa označuje
obdobie od odchodu na dôchodok a ukončenia aktívnej participácie na
produktivite štátu, kým sa kritériá pre štvrtý vek medzi bádateľmi veľmi
rôznia. Podľa WHO rozlišujeme štyri vekové skupiny staršej populácie: 1.)
230

Veľmi trefný citát k téme odpustenia, ktorú riešia naši seniori, nachádzame
v knihe, ktorá je vlastne záznamom dialógu medzi terminálne chorým
univerzitným profesorom, seniorom, a jeho bývalým žiakom, v súčasnosti tiež
učiteľom. Starý pán profesor mu na záver svojich dní odovzdával zo zásobárne
svojej životnej múdrosti, citlivo dávkoval každý utorok, keď okrem iného
povedal: „Vždy som si hovoril, že som mal viac pracovať, napísať viac kníh.
Často som si to vyčítal. Teraz vidím, že to nemalo zmysel. Zmieriť sa. Treba sa
zmieriť so sebou a so všetkými blízkymi… Odpusť sám sebe. Odpusť ostatným.
Nečakaj, Mitch. Každý nemá toľko času ako ja. Každý nemá také šťastie.“ Mitch
ALBOM, Utorky s Morriem, Bratislava, Tatran, 2011, s. 131.
231
Najčastejšie sú otázky týkajúce sa scientológie.
232
Pavel PROCHÁZKA, Pastoračná starostlivosť so špecifickým zameraním, Banská
Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta,
Katedra teológie a katechetiky, 2016, s. 64.
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45–59 rokov (stredný vek), 2.) 60–74 rokov (starnutie), 3.) 75–89 rokov
(staroba), 4.) od 90. roku života (senilita). 233 Telo stráca každým rokom
v priemere 0,8 % svojej energie a fyzickej výkonnosti. Knezović
a Ralbovská tvrdia, že „u ľudí je starnutie pomalým procesom a je náročné
stanoviť spoľahlivé kritériá objektívneho merania tohto procesu“. 234
Pozitívnym trendom posledných dekád v Európe je, že sa viac pozornosti
venuje občanom v seniorskom veku – kvalite ich života a ich študijným
príležitostiam, ako sa to aj reflektuje vo frekvencii odborných konferencií,
diskusií, výmenných programov prednášajúcich, ktorí vyučujú seniorov,
v publikáciách a tvorbe študijných programov, ktoré odpovedajú na dopyt
seniorov a ktoré sa neustále vylepšujú. Gerontológia používa slovné
spojenie successful aging,235 úspešné starnutie. Základné princípy vzťahu
k starším poskytuje UN.236 Rok 1993 bol vyhlásený za Európsky rok
seniorov a rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia.
Podobne aj lekárska komunita venuje viac pozornosti občanom
v seniorskom veku, napríklad vydaním WMA237 dokumentu Statement on
Ageing, ktorý bol schválený na 67. generálnom stretnutí WMA v Taipei,
Taiwan, v októbri 2016. Požiadavky na vzdelávanie a prax lekárov
v súvislosti s liečbou seniorov zahŕňajú aj nasledovné akcenty: starnutie by
sa malo stať jedným z hlavných zameraní kurikula štúdia medicíny, rovnako
ako aj princíp poskytovania holistickej zdravotnej starostlivosti seniorom,
ktorá má zahŕňať taktiež aj psychosociálne a environmentálne aspekty.238
Pamäť seniorov potrebuje neustále podnety. Výskumy hovoria, že je
výkon ich pamäti ovplyvnený druhom podnetov, ako to potvrdzuje aj
Křivohlavý: „Najzreteľnejší je úpadok výkonu pamäte v prípade, že sa
senior má naučiť určité meno, ktoré práve prečítal/a. Ich výkon je lepší
vtedy, keď toto meno počujú. Najlepšie výsledky sa dosahujú vtedy, keď
on/ona sám/sama vysloví toto meno, ktoré by sa malo zapamätať. Keď si
staršia osoba niečo zapamätá a drží to v pamäti, jeho/jej retenčná kapacita
233

Monika ZAVIŠ, Úvod do systematickej etiky, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline,
Edis, 2017, 102-103.
234
Renata KNEZOVIĆ – Rebeka, RALBOVSKÁ, Komunikace pro pomáhajíci profese
2, Praha – Bratislava, Evropské vzdělávací centrum s.r.o. – Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010, s. 78.
235
Asbjørn O. FALEIDE – Lilleba B. LIAN – Eyolf K. FALEIDE, Vliv psychiky na
zdraví, Praha, Grada, 2010, s. 193.
236
Michal OLÁH – Božena IGLIAROVÁ, Sociálne služby v legislatíve a praxi.
2. prepracované vydanie, Bratislava, VŠZaSP sv. Alžbety, 2015, s. 28-30.
237
World Medical Association
238
WMA, Statement on Ageing. Adopted by the 67th WMA General Assembly,
Taipei, Taiwan, October 2016, Medicínska etika & bioetika, 2016, 23(3-4), s. 910.
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(retencia memórie) je relatívne rovnaká, ako u mladých ľudí“.239
Jedinečnosť práce so seniormi v kontexte vyučovacieho procesu spočíva,
okrem iného, v ich vnútornej motivácii rásť a rozširovať, prehlbovať svoje
poznanie,240 alebo dokonca aj získať úplne nové informácie, poznatky,
zručnosti v oblastiach, v ktorých sa nemohli realizovať počas rokov svojho
profesionálneho rastu, avšak vždy ich zaujímali. Ako uvidíme neskôr, odbor
Svetové náboženstvá 1–3 patrí medzi takého študijné odbory pre seniorov
na Slovensku.241 Zapojenie sa do vyučovacieho procesu na univerzitách
tretieho veku seniorom napĺňa potrebu: a) bezpečnosti a istoty, b) lásky,
prijatia a spoločenstva, c) váženosti a rešpektu, d) osobného rastu.242
Spiritualita a duchovné potreby poslucháčov v seniorskom veku:
teória a skúsenosti

V kontexte zdravotnej starostlivosti sa napĺňaniu spirituálnych potrieb bežne
dostáva v porovnaní so somatickými potrebami pacientov málo alebo
žiadnej pozornosti. Bez ohľadu na túto skutočnosť má však spiritualita
osoby kľúčovú úlohu v prípade, že sa snažíme pochopiť jeho/jej postoje,
pátranie po zmysle a spôsob slovného uchopenia zmyslu, prepojenie
s ostatnými, prírodou, časom, posvätným, etc. Fínska akademička Raili
Gothoni robila pre svoju dizertačnú prácu publikovanú v Helsinkách v r.
1987 kvalitatívny výskum pomocou rozhovorov o svetovom názore so
seniormi dlhodobo pripútanými na lôžko a na základe zistení ich
kategorizovala podľa Sundénovho triedenia do štyroch skupín:
1
2
3
4

239

Starí ľudia zreteľne prežívajúci Božie vedenie a náboženstvo.
Osoby, u ktorých rozprávanie o náboženstve vzbudzuje negatívne
zážitky a znepokojuje ich.
Osoby, pre ktoré sú náboženské spomienky z raného detstva významné,
ale ako dospelí sa nijako nábožensky neangažujú. K tejto skupine patrila
väčšina respondentov.
Osoby, ktoré prežili vo vzťahu k náboženstvu silné sklamanie. Vedia,
čo je to náboženský život, avšak majú odpor k príslušnému vzorcu
správania. Táto skupina je veľmi malá.

Jaro KŘIVOHLAVÝ, Psychologie nemoci, Praha, Grada, 2002, s. 142.
Ctibor HATÁR, Geragogika, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2014, s. 88.
241
Napriek tomu, že sme si robili prehľad o odboroch na univerzitách tretieho veku
vo svete, nezistili sme, že by sa niekde inde okrem UTV UK vyučoval odbor
Svetové náboženstvá, čiže dá sa považovať za svetovo unikátny.
242
Monika ZAVIŠ, Úvod do systematickej etiky, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline,
Edis, 2017, 103.
240
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Ďalšie zistenia Gothoniovej sa týkali modlitby: zistila, že väčšina
respondentov sa ako starí a chorí modlia omnoho častejšie než skôr.
Presvedčení kresťania spájali svoju chorobu s Bohom, a nekresťania často
vnímali svoju chorobu ako čas na zastavenie sa a premýšľanie o vlastnom
vzťahu k životu a k jeho hodnotám.243
Zahraničné zistenia z výskumov tiež hovoria o prepojenosti vnímania,
koncepcie Boha a schopnosti nábožensky sa vyrovnávať s danou životnou
situáciou či svojím stavom. Veľmi oceňujeme aj zistenia z výskumov
svojich dvoch rigorozantov, aj z vedeckého aspektu, ale aj z dôvodu
nutnosti trpezlivosti a času investovaného do výskumu: vyplňovanie
dotazníkov seniormi v ich prípade znamenalo takmer pravidelnú
individuálnu prácu s každým respondentom zvlášť. Uvedieme mená a ich
výsledky výskumu, ktoré súvisia s našou témou:


243

Boris Mauer v odbore ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ
v Košiciach sa v r. 2014 venoval spiritualite seniorov vo svojej
rigoróznej práci s názvom Úloha ošetrovateľstva pri uspokojovaní
duchovných potrieb seniorov. Mauer skúmal spiritualitu a jej vzťah
k ich kvalite života, nádeji, zmyslu života, emocionálnej pohode
a výskytu depresie. Na vyhodnotenie zistení použil Škálu spirituality,
Škálu životnej zmysluplnosti, Nowotnej škálu nádeje, Škálu
emocionálnej habituálnej pohody, Index osobnej pohody a Zungov
dotazník depresie. Z 250 respondentov bolo 125 hospitalizovaných
v nemocničnom zariadení a 125 bolo umiestnených v DD a DSS; ich
priemerný vek bol 75,90 rokov. Mauer zistil v tejto vzorke strednú
úroveň spirituality, pričom najvyššie hodnotenie udelili seniori úcte
k prírode, k upevňovaniu vzťahov s inými, ako aj viere vo vyššiu moc;
spiritualita im dáva vnútornú silu, ktorú pre život potrebujú. Vyššia
úroveň spirituality sa zistila u žien než u mužov. Takisto signifikantne
korelovala s vyššou úrovňou života, ako aj výskytom kladných emócií.
Potvrdil sa aj negatívny vzťah medzi úrovňou spirituality a výskytom
negatívnych emócií. Úroveň spirituality však nezávisí od typu
zariadenia, v ktorom sú seniori ubytovaní, a tak je úroveň spirituality
seniorov v DD a DSS porovnateľná. Bol však zistený pozitívny vzťah
medzi úrovňou spirituality a mierou nádeje. Potvrdil sa aj pozitívny
vzťah medzi úrovňou spirituality a úrovňou života. Nakoniec bola
Raili GOTHONI, Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus,
Helsinki, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. Práca je napísaná
a publikovaná vo fínčine a preto sme použili zhrnutie jej najvýznamnejších
výskumných zistení z publikácie Nils G. HOLM, Úvod do psychologie
náboženství, Praha, Portál, 1998, s. 96–97.
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potvrdená aj hypotéza negatívneho vzťahu medzi úrovňou spirituality
a mierou depresie.244
Jozef Klimek v odbore sociálna práca na Ústave dr. P. Blahu v Skalici
VŠZASP sv. Alžbety v Bratislave sa v r. 2019 v rámci výskumu
k svojej rigoróznej práci s názvom Aspekty kvality života seniorov
v Trnavskom kraji pomocou SWOT 245 analýzy dostal aj k zisteniam
súvisiacim s vierou u seniorov. Výskumu sa zúčastnilo 247
respondentov, z toho 115 mužov a 132 žien. Medzi silné stránky (S)
kvality života seniorov v Trnavskom kraji respondenti zaradili sociálnu
starostlivosť a odbornú pomoc zameranú na seniorov; viacgeneračné
súžitie seniorov so svojimi deťmi, dobré rodinné vzťahy, 246 lásku
a psychickú pohodu; pocit bezpečnosti; a vieru. 204 respondentov
(82,6 %) sa vyjadrilo, že je viera nevyhnutnou (36,3 %), veľmi
dôležitou (42,1 %) alebo stredne dôležitou (14,2 %) súčasťou ich
života.247

Výskumu psychológie ľudí v druhom a treťom veku života sa dlhodobo
venoval Jozef Kuric. Medzi najakútnejšie problémy seniorov zaradil
v rozhovore pre časopis Rytier v r. 1998 aj problém kresťanskej alebo
ateistickej životnej orientácie. Zistil, že hodnotová orientácia slovenských
seniorov bola v značnej miere zameraná na trvalé kresťanské mravné
a charakterové hodnoty, ako aj na evanjeliové učenie o posmrtnom živote.
Kuric si však všimol, že sa v radoch seniorov zvýšil počet ateistov, ako aj
záujem o členstvo v mimokresťanských náboženských hnutiach. Takisto
spomenieme jeho zistenie, že je medzi seniormi prítomná tendencia
prispôsobovať náboženské princípy konkrétnemu spôsobu života, a nie
244

Boris MAUER, Úloha ošetrovateľstva pri uspokojovaní duchovných potrieb
seniorov, rigorózna práca, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Lekárska fakulta, 2014, s. 84–86.
245
S – strenght, W – weaknesses, O – opportunities, T – threats.
246
Z aspektu budovania a zachovávania dobrých rodinných vzťahov považujeme za
dôležitú funkciu adaptability rodiny na nové situácie zmenu zdravotného stavu
alebo dokonca aj osobnosti starnúceho člena rodiny. Potočárová hovorí, že je
„systém rodiny zdravý a funkčný, ak sa vie napriek všetkým rozkolísaným
vplyvom a premenám prispôsobiť, a tak zachovať stabilitu v nej. Fungujúca
rodina je schopná kreatívne riešiť životné situácie, adekvátne na ne reagovať,
pružne meniť rodinnú štruktúru, vzťahy a pravidlá“. Mária POTOČÁROVÁ,
Pedagogika rodiny. Teoretické východiská rodinnej výchovy, Bratislava,
Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, s. 79.
247
Jozef KLIMEK, Aspekty kvality života seniorov v Trnavskom kraji, rigorózna
práca, Skalica, Ústav dr. P. Blahu v Skalici, VŠZASP sv. Alžbety v Bratislave,
2019, s. 66–70.
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modifikovať svoj spôsob života podľa vzoru v učení evanjelia. 248 Sme
presvedčení, že diverzita náboženských ašpirácií a dominantné premenné
spirituality u seniorov sa od r. 1998 veľmi zmenili a expandovali.
Zo zahraničných štúdií sa vzťahu náboženstva a spirituality k fyzickému
zdraviu venujú Powell, Shahabi a Thoresen (2003).249 Téme náboženstva
a spirituality v starobe Meisenhelder a Chandler (2002);250 Wade,
Worthington Jr. a Kliewer (2003);251 Thauvoye, Vanhooren, Vandenhoeck
a Dezutter (2018).252 Medzikultúrnu a medzináboženskú perspektívu
spirituality u seniorov skúma Jernigan (2001).253
Nie je jednoduché definovať spiritualitu a preto jednotná, všeobecne
platná definícia dnes ešte stále neexistuje. 254 Spirituálna starostlivosť
a náboženská (pastorálna) starostlivosť nie sú podľa definície National
Health Service Scotland synonymami: „Spirituálna starostlivosť sa zvyčajne
poskytuje vo vzťahu jedného s jedným, je úplne sústredená na osobu
a neformuluje žiadne domnienky o osobnom presvedčení alebo životnej
orientácii; …náboženská starostlivosť je poskytovaná v kontexte zdieľaných
náboženských presvedčení, hodnôt, liturgií a životného štýlu náboženskej
komunity.“255 Spirituálna starostlivosť nie je exkluzívna záležitosť
248
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zdravotníckeho personálu alebo pastoračných pracovníkov, ale môže byť
zabezpečovaná každým, kto je schopný mať dôveryhodný vzťah s núdznym.
V r. 2017 sme s kolegyňou Danou Rebekou Ralbovskou uskutočnili
výskum týkajúci sa napĺňania duchovných potrieb pacientov s infaustnou
prognózou v nemocniciach na území Prahy a v Stredočeskom kraji.
Výskumu sa zúčastnilo 318 respondentov v seniorskom veku, v rozpätí od
65 do 91 rokov. Použili sme štandardizovaný FICA dotazník. Okrem iného
sme zistili, že vplyv infaustnej prognózy na vnímanie viery a spirituality
deklarovalo až 94 respondentov, čo je 46,5 % všetkých respondentov.256
V súvislosti s výskumom vplyvu zdravotného stavu na vnímanie
a prežívanie spirituality je potrebné spomenúť z domácich výskumov aj
výskum v radoch pacientov bojujúcich so závislosťami a liečiacich sa
v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o., na Prednej Hore, ktorý
realizoval Jozef Ďanovský od januára 2012 do januára 2013. Na vzorke 163
respondentov vo veku 18–67 rokov okrem iného zistil, že aj keď väčšina
hospitalizovaných pacientov má potrebu napĺňania spirituálnych potrieb, pri
premenných ako náboženské činnosti, rituály, modlitby alebo otázky
týkajúce sa smrti, už túto potrebu pociťuje asi len polovica z nich. Zo
zvolených spirituálnych premenných sa zistil vzájomný vzťah len medzi
zmysluplnosťou života a nádejou, čo autor pripisuje pravdepodobnosti
nižšej miery religiozity u týchto pacientov.257
Počas nášho 8-ročného pastoračného pôsobenia medzi ženami,
seniorkami žijúcimi v domove dôchodcov v Bratislave sme zistili, že pre
budovanie vzťahu medzi nami a klientmi bolo veľmi dôležité, aké dojmy
sme získali o sebe navzájom pri našom prvom stretnutí. Vzájomne sme
sledovali svoje pohľady, mimiku tváre, gestá, náladu, mieru otvorenosti,
úprimnosti, záujem o čas trávený spolu, srdečnosť etc. Tieto prvotné
interakcie vytvorili cestu nášho prístupu k ich mysli, pocitom, skúsenostiam
a v konečnom dôsledku aj ich akceptácii našej osoby ako nerozlučnej
súčasti ich života. Autenticita nášho vzťahu pochádzala z našej vzájomnej
úprimnosti vo vnímaní seba navzájom ako daru, požehnania a radosti pre
náš život. Táto nádherná dôvera založená na našej autenticite, nás priviedla
255
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k rozhovorom na rôzne témy, klienti sa nám začali zdôverovať, zdieľať
svoje smútky, straty, utrpenie, ale zároveň aj radosti, víťazstvá a úspechy
z celého svojho života. Aktívne počúvanie, zdržanie sa súdenia, výlučné
zameranie na klienta, podpora, taktný humor, objatie alebo jednoduché
držanie za ruku sú niektoré z hlavných čŕt autentickej pastoračnej
starostlivosti a odpovede na pastoračné potreby. Jednoznačne odporúčame
všetkým, ktorí majú záujem profesionálne pôsobiť v poskytovaní
pastoračnej starostlivosti, aby najprv sami sebe dali otázku, či ich záujem
pramení z hlbokej a srdečnej túžby či priania, pretože klienti toto veľmi
rýchlo rozpoznajú. Podobne je to v prípade, ak pastoračný poradca vníma
pastoračnú starostlivosť iba ako svoju povinnosť alebo jednu z úloh v rámci
svojho zamestnania; takýto poradca zostane veľmi rýchlo bez energie,
trpezlivosti a vytrvalosti pomáhať. Následne sa očakávané pozitívne
výsledky pastoračnej starostlivosti nedostavia.
Keď analyzujeme spirituálne potreby študentov univerzít tretieho veku
v kontexte ich túžby študovať odbor Svetové náboženstvá 1–3, môžeme ich
účasť na prednáškach vnímať aj ako určitý rituál, ktorý má pozitívne účinky
na ich mentálny stav; pravidelné stretnutia rovnakej skupiny ľudí na dobre
známom mieste, s presne stanoveným harmonogramom prednášok a cvičení
nás upomínajú na rituály, ktoré sa dejú v kostole, teda v budove so svojím
typickým interiérom, symbolmi, bohoslužobným poriadkom, s komunitou
zloženou takmer vždy z rovnakých ľudí etc. Oboje poskytuje svojim
účastníkom silný pocit, že niekam a niekomu patria; že sú prepojení;
poskytuje im pocit zakorenenia; napĺňa ich pocitom zmysluplnosti
a osobného rastu. Jackson et al. analyzujú inter alia aj dôležitosť čítania
svätých písem, rozpamätávania sa na minulé zážitky a rozprávanie príbehov
ako niektoré z prvkov spirituálnej starostlivosti poskytovanej ľuďom
v staršom veku.258 Určite súhlasíme so všetkými týmito prvkami podobne aj
v kontexte účasti na prednáškach zo svetových náboženstiev. Hoci sa
Jackson et al. nevenujú obsahu náboženskej alebo teologickej literatúry,
ktorá sa zaoberá spirituálnou a pastoračnou starostlivosťou u seniorov,
uvedomili sme si mnohé spoločné črty ich záverov a našej pastoračnej
skúsenosti.
Snáď posledné, čo by sme mali spomenúť v rámci nášho uchopenia
problematiky spirituality u seniorov, je, že mnohé štúdie o postoji sestričiek
k spiritualite odhalili pozitívnu koreláciu medzi náboženským vzdelaním
a povedomím o spiritualite u sestričiek, ako aj ich praxou spirituálnej
258
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starostlivosti.259 Môžeme len súhlasiť, že rovnako funguje aj vzťah medzi
poznatkami zo svetových náboženstiev a spirituálnym povedomím
pedagóga na jednej strane, a jeho spirituálnej praxe na druhej strane.
Pedagóg je súčasne konfrontovaný s témami, ktoré patria do proveniencie
náboženských štúdií, ako aj s osobnou skúsenosťou so svätým alebo
vnímaním spirituálnych záležitostí. Pedagóg je ten, ktorý dostáva otázky
počas prednášok a po prednáškach. Tieto otázky často presahujú obsah
študijného programu a idú existenčne ďalej smerom k hlbšiemu osobnému
porozumeniu spirituálneho, kde sa už pohybujeme v doméne spirituálnej
alebo pastoračnej starostlivosti. Odpovede na tieto otázky nevnímame ako
niečo, čo presahuje naše vystupovanie v pozícii prednášajúcej; naopak, tieto
otázky vnímame ako dôkaz dôvery poslucháčov a ich nádeje, že ich
dokážeme posunúť vpred aj v aspekte zmyslu ich života, čo je nesmiernou
poctou.
Vyučovanie seniorov nie je iba jednosmernou prezentáciou faktov
a poznatkov, ale je primárne vzťahom, ktorý buduje rovnako študenta aj
pedagóga. Z pozície pedagóga vnímame vzorovú pokoru vysokoškolsky
vzdelaných seniorov, študentov, pred ktorými cítime veľkú zodpovednosť.
Hoci sú niektorí vo veku, že by mohli byť našimi starými rodičmi, naši
študenti prijímajú nové poznanie a zručnosti od nás s rešpektom, pričom
jasne prejavujú túžbu rásť vedecky aj osobnostne. Táto dimenzia
osobnostného rastu je prízvukovaná aj rabínskou tradíciou; bez ohľadu na
to, ako veľmi je človek vzdelaný, on/ona sa vždy môže od iného naučiť
niečomu novému.260 Každý pedagóg by chcel mať práve takýchto
poslucháčov.
Záver

Seniori, ktorí sa chcú vzdelávať v odbore Svetové náboženstvá 1–3 na UTV
UK v Bratislave, citlivo vnímajú, ako sa témy lekcií prelínajú s ich
individuálnym hodnotovým systémom, ale aj tým, ktorý zastáva
prednášajúci, ako aj tým, ktorý by mal byť prítomný vo funkčnej
spoločnosti. Hoci sa primárne zaujímajú o získavanie nových poznatkov
a ich pochopenie, bez ohľadu na to, v čo veria alebo neveria, súčasne sa
pýtajú aj na otázky z domény osobnej spirituality. Zaujíma ich spôsob
vnímania vlastného náboženstva jeho nasledovníkmi, osobná prax
259
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náboženských princípov v každodennom živote týchto nasledovníkov, a tiež
chcú poznať skutočné argumenty uvedených nasledovníkov, prečo kultivujú
práve konkrétny spôsob religiozity alebo spirituality. Po tomto konfrontujú
získané informácie so svojím vlastným postojom k rôznym spirituálnym
záležitostiam. Aby dokázali pochopiť postoje, ktoré sú im cudzie, bežne
používajú racionalizačnú metódu. Spirituálny a kognitívny aspekt
pochopenia prednášky, ako aj diskusia, ktorá na ňu nadväzuje, sa
u poslucháčov v seniorskom veku veľmi prelínajú. Ak pedagóg pozorne
počúva svojich poslucháčov a sleduje smer ich myslenia, dokáže taktiež
konať aj z pozície pastoračného poradcu. To neznamená, že sa má
v racionálnej rovine vzdialiť od predmetu prednášky, ale znamená, že má
citlivo odpovedať, čo je konštitutívnou súčasťou holistického prístupu
k vnímavým seniorom. Na základe svojich skúseností vyučovania seniorov
by sme každému pedagógovi pracujúcemu so študentmi v seniorskom veku
odporúčali (najmä ak sú témy jeho/jej študijného odboru zamerané na
existenciálne aspekty a otázky), aby bol otvorený poznámkam seniorov
spojeným s ich spirituálnymi potrebami a aby ich podporil nie iba
v získavaní poznatkov, ale aj v osobnom hľadaní zmyslu udalostí, hodnôt
a celkového smerovania ich života. Dimenzia zmyslu zohráva u seniorov
kľúčovú úlohu, a ak ako prednášajúci starostlivo s touto dimenziou
narábame, môžeme prispieť k celkovému vylepšeniu kvality ich života.
Na základe našich dlhoročných skúseností musíme vyvrátiť bežne
rozšírené tvrdenie, že sú seniori už vo veku, keď sú paušálne presne
duchovne vyhranení, rozhodnutí a v pozícii definitívneho spirituálneho
stavu, ktorý už potrvá do konca ich života. Seniorský vek nemôže byť
považovaný za vekovú hranicu spirituálneho hľadania a rastu indivídua.
Niektorí seniori sa totiž k duchovným otázkam dostávajú až po odchode na
dôchodok, keď sa už konečne stihnú venovať aj sebe, t. j. keď sa už
postarali o deti a tie majú svoje rodiny, ako aj keď už nemusia od rána do
večera byť v práci. Náš odbor Svetové náboženstvá 1–3 už samotnou
povahou preberanej tematiky poskytuje priestor aj pre osobné hľadanie
duchovna, vyššieho zmyslu života a hodnotiacu retrospektívu života
poslucháčov.
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Dve podobenstvá zo života (Lk 21,5–19)
Pavol TOMÁNEK
„Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás
synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre
moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Budú vás
zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás
pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.“ 261
Keď počúvame tieto slová, nechce sa mnohým ani existovať… Niektorí si
azda už aj zvykli, že čím viac milujú, tým viac trpia. I napriek
skúsenostiam, vždy prekvapí „facka“ od ľudí, od ktorých by sme to nikdy
nečakali.262 Skúsenosť života učí: Každý dá to, čo má! 263 Ak máme v srdci
Boha, dávame Ho ďalej. Ak máme v srdci lásku a odpustenie, dávame to
ďalej. Ak máme v srdci nenávisť, dávame ju ďalej. Ak máme v srdci
lakomstvo, dávame to ďalej.264 Analyzovať, riešiť či podnecovať v niekom
otázku, kto viac dal, kto viac trpí a pod., by nebola teraz na mieste. Je však
nanajvýš chvályhodné, aby sme sa spolu zamysleli, kto z nás je chudobný
v bohatstve, a kto z nás je bohatý v chudobe.265
Na pochopenie celej situácie môže pomôcť vyrozprávanie skutočného
príbehu. Príbehu, ktorého posolstvo sa šíri ďalej len vďaka správnemu
naladeniu sa na Boha a hodnoty, na ktorých je postavená naša kultúra,
tradície a pod.
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Za Ježišom išli vždy veľké zástupy. Mnohých je vidieť v kostoloch,
chrámoch, spoločenstvách… Ľudia prichádzajú do kostolov. Len často sa
nedá zistiť, či je to kvôli Ježišovi…266
Ježiš je často vo svojich vyjadreniach radikálny, hlavne, keď hovorí:
„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu,
deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide
za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.“ Často to vyzerá,
akoby chcel Ježiš od ľudí nenávidenie matky, otca, bratov, sestry… „Tak
ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím
učeníkom.“
O čo vlastne ide? Ak chceme ísť za Ježišom, musíme nenávidieť?
A zrieknuť sa všetkého?267 Slovo nenávisť sa v Biblii vždy viaže k hriechu.
Ak nás matka, otec, brat alebo sestra, či hocikto iný navádza na hriech,
stotožňuje sa s hriechom, je mu príjemné žiť v hriechu, a teda má rád
hriech, ospravedlňuje si ho, a tým pádom ho vlastne nieže nenávidí, ale
podporuje, nikdy nebude Ježišovým učeníkom. Ten, kto sa nedokáže zriecť
týchto parazitov vo svojom živote, nemôže byť Ježišovým učeníkom.268
K hlbšiemu zamysleniu môže pomôcť nasledovný príbeh.
Jeden otec sa vybral na dovolenku s celou svojou rodinou. Išli na letisko
taxíkom, ktorý však mal meškanie a tak-tak stihli checking. Keď prišli na
letisko, veľmi rýchlo utekali. Na letisku v hale predávala jedna slečna
jablká. Ako tak utekali medzi ľuďmi, celá rodinka vpálila do tohto stánku
s jablkami. Celý stánok sa rozsypal, jablká sa rozkotúľali. Otec zakričal na
manželku a deti, aby pokračovali ďalej, nastúpili do lietadla, že on, ak to
stihne, pôjde s nimi tým istým lietadlom, ak nestihne, priletí nasledujúcim.
Pri zberaní jabĺk si otec všimol, že majiteľka stánku je vlastne slepé dievča.
Dievča plakalo, veľké slzy jej stekali po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne
sa snažilo pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nikto sa
nezastavil, ktorí by im pomohli, akoby nikomu nezáležalo na tom, čo sa
stalo. Muž si kľakol k dievčaťu, pozbieral jablká do košíka a pomohol dať
pult s jablkami na miesto. Všimol si, že veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak
vybral peňaženku a opýtal sa dievčiny: „Si v poriadku?” Ona s úsmevom
prikývla. Muž jej vložil do ruky 100 eur so slovami: „Vezmi si ich, prosím.
To je za tú škodu, ktorú sme ti spôsobili. Dúfam, že sme vám nepokazili
deň.“ Otec už odchádzal od stánku, keď dievča naňho silno zakričalo
slovami: „Pane, Pane, počujete ma? Pane, prosím, vy ste Ježiš?“ Otec bol
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Dve podobenstvá zo života (Lk 21,5–19)
zaskočený, nikdy predtým mu takúto otázku nik nedal. Zostal nehybne stáť,
niekoľkokrát sa otočil za dievčaťom a váhavo odišiel k lietadlu. V lietadle si
sadol, vyrozprával celý krátky príbeh rodine a v duši mu stále zneli slová:
Pane, vy ste Ježiš?
Mýli si nás niekto s Ježišom? Ak nie, nemyslíte si, že je už čas k tomu,
aby sme sa začali konečne učiť od Ježiša, ako správne žiť svoj život? A to,
čo hovorí Biblia, začali aj žiť? Predpokladám, že s Božím požehnaním,
v zdraví a aj s chuťou je potrebné začať vytvárať vo svojom okolí vzťahy
s ľuďmi, pri ktorých budeme často počuť vetu: Pane, vy ste Ježiš?
Druhé podobenstvo zo života vychádza z evanjelia podľa Matúša (Mt 25,
31–46).269 Zdanlivo sa môže zdať, že v Lukášovom evanjeliu (Lk 21, 5–19)
Ježiš demonštroval úplne inú pozíciu lásky a postoja ako je badať
v Matúšovom úryvku. Opak je však pravdou. Evanjelista Lukáš i Matúš
v úryvkoch analyzujú nielen lásku k blížnemu, ale predovšetkým Ježišov
celoživotný permanentný postoj lásky, ktorá je viditeľná cez skutky
telesného milosrdenstva. Evanjelista Matúš zdôrazňuje: Čokoľvek ste
urobili… Druhé podobenstvo sa týka tejto evanjeliovej state.
Mladý vojak sa konečne vrátil z vojny vo Vietmane. Zo San Francisca
zatelefonoval domov, aby rodičom oznámil túto radostnú novinu.
— „Mamka a ocko, vraciam sa domov, ale chcem vás poprosiť
o láskavosť. Chcel by som prísť aj so svojím priateľom.“
— „Zaiste,“ odpovedali rodičia, „veľmi radi ho tu uvítame.“
— „Je však niečo, čo by ste mali vedieť,“ pokračoval syn.
— „V boji bol veľmi ťažko ranený. Stúpil na mínu, a tak stratil nohu
a ruku. Nemá nikoho, ku komu by mohol ísť. Chcel by som, aby
býval u nás.“
— „Je nám ľúto, čo sa mu stalo. Nech príde a pomôžeme mu nájsť
niečo na bývanie.“
— „Nie, ja to tak nemyslím. Chcem, aby ostal bývať u nás.“
— „Syn môj,“ povedal otec, „nevieš, o čo žiadaš. Niekto tak ťažko
postihnutý by bol pre nás veľkou príťažou. My máme vlastný život a
nemôžeme nechať, aby ho niečo tak veľmi ovplyvnilo. Najlepšie
bude, ak na neho zabudneš. Určite sa niekde uchytí…“
V tej chvíli sa však spojenie prerušilo. Syn jednoducho zavesil. Domov
neprišiel a už ani nezavolal. O niekoľko dní rodičia dostali správu
z policajného oddelenia San Francisca. Ich syn zomrel po páde z vysokej
budovy. Polícia sa domnieva, že išlo o samovraždu. Boli zavolaní
identifikovať telo svojho syna. Bol to ten najhroznejší okamih v ich živote.
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Keď uvideli synovo telo, zbadali, že nemá nohu ani ruku. V tej chvíli
pochopili zmysel synovej žiadosti. „Keby sme to boli vedeli!“ opakovali
dookola.
Mnohokrát sa ľudia podobajú týmto rodičom. Mnohým pripadá ľahké
milovať tých, ktorí sú dobrí a zábavní, ktorí nevyžadujú osobné
zaangažovanie sa.270 Milovať tých, ktorí nás milujú, je jednoduché. Ale ako
ťažko dokážeme milovať tých, ktorí sú nepríjemní vo svojom správaní,
alebo ak vzťah lásky k nim je podmienený prinášaním väčších či menších
obiet.
V podobenstve o poslednom súde Ježiš pozýva, aby sme sa usilovali
napodobňovať túto jeho bezhraničnú lásku, ktorou sa dotýka každého
človeka. Dokonca hovorí, že táto láska k druhým bude hlavným kritériom
posledného súdu.271 Je dobré na to myslieť, je dobré podľa toho konať, aby
sme nemuseli v okamihu súdu nariekať ako tí nešťastní rodičia: „Keby sme
to boli vedeli…“
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Elektronická teológia a bohoslužba
Pavel PROCHÁZKA

Abstrakt

Elektronická teológia a bohoslužba sa stala v čase koronavírusovej
pandémie a zákazu zhromažďovania praktickým pomocníkom tak pri
výučbe študentov teológie, ako aj pri bohoslužobných aktivitách v reálnom
čase. Autor vedie diskusiu o prednostiach, ale aj nevýhodách elektronického
vyučovania a bohoslužby. Vychádzajúc z rozličných výskumných zistení
v zahraničí a z vlastného zisťovania v školskom a cirkevnom prostredí,
vedie diskusiu o viacerých pridružených aspektoch témy. Študenti i cirkev
vo všeobecnosti prijímajú internet a iné média ako nevyhnutnú súčasť
šírenia evanjelia a života cirkevného zboru. Z takého vyučovania sa formuje
nový študent a nový cirkevný zbor. Ostáva otázkou, či nemá výrazný vplyv
na formovanie anonymnejšieho kresťanstva, a či sa neznižuje náročnosť,
ktorú do života cirkvi vnáša osobná účasť.
Kľúčové slová: elektronická teológia, on-line bohoslužba, šírenie evanjelia
cez internet, vplyv na formovanie kresťanstva.

Abstract

Electronic theology and worship became a practical aid in teaching theology
students as well as in real-time worship activities during the coronavirus
pandemic while there was the ban on meetings. The author leads a discussion about the advantages but also about the disadvantages of e-learning and
on-line worship. Based on various research findings abroad and on his own
research in the school and church environment, he leads a discussion on
several related aspects of the topic. Students and the church generally accept
the internet and other media as an essential part of spreading the gospel and
the life of the church. From such teaching, a new student and a new church
congregation are formed. The question remains whether it does not have
a significant impact on the formation of a more anonymous Christianity and
whether the demands that personal participation brings to the life of the
Church are not reduced.
Keywords: electronic theology, online worship, spreading the gospel over
the internet, influence on the formation of Christianity.
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V diskusii o digitálnych humanitných vedách a digitálnom náboženstve
začali niektorí vedci používať termín „digitálna teológia“. 272 Identifikujú sa
niekoľké druhy digitálnej teológie: (a) digitálna technológia ako
pedagogický nástroj výučby teológie; (b) digitálna technológia, ktorá otvára
nové metódy teologickému výskumu; (c) teologická reflexia digitality alebo
digitálnej kultúry; (d) prehodnotenie a kritika digitality na základe
teologickej etiky. Navrhujú tiež piaty aspekt digitálnej teológie, ktorý
ponúka integrovanejšie, ale kritickejšie (e) využívanie digitálnej technológie
pri štúdiu teológie a náboženského vyznania a praxe. Uplatňuje sa pojem
kyberteológia.
Na tieto pojmy a študijné oblasti v úvode iba upozorňujem. Bolo by
nutné o nich viesť dôkladnú diskusiu, sú to rozsiahle témy, ktorým treba
venovať samostatné články. Cieľom tohto článku je len podať zopár
postrehov a podnetov, ku ktorým nás vedie terajšia intenzívnejšia potreba
využitia elektronických médií i pre prax vyučovania teológie na katedre
teológie a katechetiky PF UMB a nahrádzania bohoslužieb v kostoloch online bohoslužbami, resp. inými formami on-line duchovnej podpory
veriacich v cirkevných zboroch.
Výučba teológie

V krízovom období, kedy štát neumožnil stretávanie študentov v školách
a veriacich ľudí na bohoslužbách kvôli možnej nákaze chorobou Covid 19,
sa u nás ešte viac rozšírilo používanie elektronických médií. Študenti majú
on-line vyučovanie cez rozličné komunikačné programy. U nás sú
najbežnejšie využívané Skype, Zoom, Microsoft Teams, ale aj WebEx,
Whereby, Wire a ďalšie. Každý si musí vybrať ten, ktorý mu vyhovuje, lebo
majú rozličné obmedzenia a ceny. Kríza a vedenie fakulty začali
intenzívnejšie tlačiť na učiteľov na našej PF UMB v Banskej Bystrici, aby
dôslednejšie využívali možnosti elektronickej komunikácie a výučby. Elearning systém Moodle sa začal nielen plniť študijnými materiálmi, ale
i niekdajší odporcovia elektronickej výučby a testovania študentov objavujú
jeho výhody. Učiteľ i študent sa musia naučiť so systémom pracovať,
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investovať doň určitý čas, ale počiatočná časová investícia sa vracia
v automatizácii a v časovej nezávislosti a ďalších výhodách.
Študent sa môže pripojiť zo svojho miesta, nemusí cestovať. Učiteľ
môže pripravené učebné texty a pomôcky zavesiť k svojim predmetom
a študent sa k nim jednoducho dostane. Systém dáva taktiež rôzne možnosti
pre skúšanie, vie otvoriť a uzavrieť testy pre študentov, vie ich vyhodnotiť
a poslať učiteľovi výsledky. Je možné zriadiť diskusné fórum. Učiteľ môže
dávať pokyny k štúdiu na stránku a vidí, či prihlásení študenti tam naozaj
pristupujú.
Sú ďalšie a ďalšie prednosti, ktoré má elektronická výučba. Vďaka
elektronickým médiám sa dnes ľahšie študuje. Prial by som si mať v čase
svojich štúdií toľko informácii, ktoré sú naporúdzi vďaka vyhľadávačom
a rozličným internetovým slovníkom. Taktiež kúpiť knihu, objednať si
časopis, robiť prieskumy, a najmä komunikovať sa dá oveľa rýchlejšie
a dostupnejšie. V časoch mojich vysokoškolských štúdií sme boli odkázaní
na hodiny rešerší v knižniciach a na informácie od tých, ktorí veci robili
pred nami. Chodieval som si objednávať knihy na výpožičku do fakultnej
knižnice, ktorá nebola vždy ani otvorená a nemala dosť exemplárov pre
každého. Často som chodil študovať do Pedagogickej knižnice a do
Univerzitnej knižnice v Prahe. Na objednanie knihy bolo treba mať
v problematike už prehľad, aby sa dalo hľadať v katalógoch, kartotékach.
Dnešný študent sa rýchlo zorientuje cez základné informácie na internete,
použije kľúčové slová a dostane sa rýchlo ku knihám a do vedeckých
databáz s najnovšími výsledkami výskumov. Elektronické knihy sú
spravidla aj lacnejšie, teda pre študenta i učiteľa dostupnejšie. Ich získanie
môže trvať iba pár minút. A pritom ich existuje obrovské množstvo. Stačí si
pozrieť niektoré zahraničné školy, najmä americké, kde dotiahli
elektronickú teológiu vo výučbe k dokonalosti.273 Poskytujú študentom
teológie prístup do rozličných vlastných databáz aj iných univerzít
a organizácií (texty, mapy, reálne pohľady cez Google Earth a študijné
pomôcky). Študent sa o niekoľko sekúnd dostane k informáciám, ktoré sú
uložené kdesi ďaleko, bez internetu nedostupných, a o ktorých dovtedy
možno ani nepočul.
Okrem toho existuje veľká ponuka rozličných nástrojov na špecifickú
komunikáciu so študentmi. Sú určené napr. na zjednodušenie plánovania
vyučovania, aby udržali plynulý chod triedy, zapojili študentov a zapojili
i rodiny do výučby v prípade výučby detí na základných školách. 274 Sú
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k dispozícii aj programy na podporu formatívneho hodnotenia v triede.275
K dispozícii sú tutoriály, ako sa učiť pomocou internetu, ktoré sa dajú
vyhľadať za použitia vhodných kľúčových slov.
Ako vidno, elektronická výučba teológie prináša mnohé výhody
a prednosti. Je výzvou pre naše pracovisko, aby tento spôsob výučby
efektívnejšie ako doteraz využívalo, keďže budúcnosť sa poberá smerom
elektronizácie aj v teológii.
Sú však prinajmenšom nasledujúce aspekty, ktoré sa môžu označiť ako
jej nevýhody:
a

Doterajšia výučba na našej Katedre teológie a katechetiky PF UMB
bola prevažne vykonávaná prednáškovým systémom a samoštúdiom.
On-line výučba teológie bola na našej katedre v pozícii doplnkovej
metódy.
Malá alebo žiadna interakcia tvárou v tvár. Spomenuté programy na
realizáciu výučby učiteľ – študent síce dávajú možnosť vidieť tváre na
obrazovke, ale virtuálny kontakt má svoje úskalia, ako na to upozorňujú
Dědina a Odcházel:276 1. virtuálna komunikácia je založená na
individualite (nesúdržnosť); 2. možnosť vydávať sa za niekoho iného;
3. problémy s komunikáciou v rodine; 4. rast informačnej nerovnosti
(vďaka vekovej štruktúre užívateľov, sociálnemu či profesnému
postaveniu).
Viac technickej práce pre učiteľa i študenta a zvýhodnenie tých, ktorí
dokonalo ovládajú angličtinu, konkrétne anglický internetový žargón.
Intenzívna požiadavka na sebadisciplínu na strane študenta.
Ešte intenzívnejšia požiadavka na dodržiavanie termínov. Technické
nedostatky a poruchy (počítač, sieť, príslušenstvo) môžu dostať študenta
do časového stresu.

b

c
d
e

Špecifickým problémom výučby s elektronickou podporou je
skutočnosť, že rodiny žijúce v chudobe majú minimálny alebo žiadny
prístup k internetu, alebo majú nedokonalé technické zariadenia, v dôsledku
čoho je komunikácia sťažená alebo i znemožnená. 277
(27.4.2020).
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Šírenie evanjelia, bohoslužby

Druhou témou elektronickej teológie je šírenie evanjelia a bohoslužobný
život cirkevných zborov.
Význam organizovaného náboženstva aj chodenia do kostola za
posledné štvrťstoročie drasticky poklesol. Má na čo elektronická cirkev
nadviazať v myslení ľudí, sú veriaci, nesú v sebe hodnoty viery
a kresťanstva? Výskumy naznačujú, že v základných presvedčeniach ľudí,
napriek postupujúcej sekularizácii, viera ľudí v Boha poklesla iba málo. 278
Nastali len malé alebo žiadne zmeny. Potvrdili to aj iné výskumy 279 v USA.
Ľudia dnes veria podobne ako v rokoch 1952 a 1965, napr. asi 8 z 10
Američanov verí, že Ježiš Kristus je Boh alebo Syn Boží. Tých, ktorí sa
modlia k Bohu, je asi 9 z 10 – rovnaká časť ako v minulosti. A 7 z 10
hovoria, že veria v život po smrti, čo sa od roku 1952 v podstate nezmenilo.
V roku 1952 až 75 percent respondentov uviedlo, že náboženstvo bolo v ich
živote „veľmi dôležité“, toto číslo kleslo na 70 percent v roku 1965 a na 53
percent v súčasnej vzorke.
Sú to čísla z USA, predpokladám, že čísla v Európe a na Slovensku by
vykázali podobný trend, ale to by bolo treba experimentálne preukázať.
Prečo to vlastne spomínam? Počas tých 25 rokov sme sledovali
fenomenálny rast toho, čo by sme mohli nazvať „elektronická cirkev“. Pod
pojmom „elektronická cirkev“ nemyslím celé vysielanie v mene
kresťanstva. Mám na mysli konkrétne tie programy, ktoré predstavujú
kazateľa a bohoslužbu, a ktoré sú zamerané na vytvorenie silnej a lojálnej
skupiny ľudí, ktorí sa tomuto kazateľovi a službe ním odporúčanej venujú.
Väčšina rôznych elektronických cirkví má podobné vlastnosti – vyznačujú
sa vysoko charizmatickou osobou; majú tendenciu zdôrazňovať zvuky,
ktoré navodzujú pocity šťastia, ukazujú príjemné tváre a používajú
v kázňach obrazy úspechu. Medzitým podávajú správy, ktoré zvyčajne
opisujú, aké zlé sú problémy vo svete a zameriavajú sa na bezprostredný
údel ľudí pod takými tlakmi. Cieľom je naznačiť, že riešenie problému
spočíva skôr v zmene srdca jednotlivca, než v snahe zmeniť práve opísanú
situáciu, a zvyčajne nasledujú veľmi sofistikované výzvy na finančnú
podporu.
(27.4.2020)
Modest Drop in Overall Rates of Belief and Practice
od-internetu/
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Existujú samozrejme aj iné, povedal by som čestnejšie, druhy
náboženského vysielania. Už roky existujú biblické študijné programy,
často doplnené korešpondenčnými kurzmi, ktoré zahŕňajú prispôsobené
a efektívne mechanizmy spätnej väzby. Zahŕňajú diskusie o náboženských
otázkach a dokumentárne filmy, ktoré poskytujú efektívne modely cirkvi
v práci; a hudba, tanec a dráma, ktoré oslavujú dobré správy.
Pred asi dvadsiatimi piatimi rokmi bola na scéne iba hŕstka tzv.
televíznych kazateľov – Charles E. Fuller, Oral Roberts, Billy Graham,
Billy James Hargis, Carl Mclntyre a niekoľko ďalších. Potom prišiel
obrovský rozmach náboženského vysielania. Televízne i rozhlasové stanice
zistili, že môžu predať čas venovaný náboženstvu a získať novú
počúvanosť. Mnohí úprimní, vysoko motivovaní evanjelisti sa dozvedeli, že
prostredníctvom rádia a televízie môžu osloviť milióny ľudí, rovnako ako
mnoho podnikateľov a oportunistov sa dozvedelo, že môžu zarobiť veľa
peňazí. Dnes existujú tisícky rádiových a televíznych staníc, ktoré sa venujú
kresťanskému aj inému náboženskému vysielaniu v celom svete, vrátane
Slovenska.
Ako je to v našich zemepisných šírkach so vzťahom k šíreniu
bohoslužieb elektronickou formou, som sa snažil overiť vlastným
výskumom medzi mladšími ľuďmi, ktorí študujú v laickom vzdelávaní
Evanjelickej cirkvi metodistickej. Aj toto vzdelávanie sa uskutočňuje
s elektronickou podporou. Študenti mali urobiť vlastný prieskum vo svojom
cirkevnom zbore a vyjadriť sa k danej téme významu médií a šírenia
evanjelia. Jeden zo študentov z Brna sa vyjadril spôsobom, ktorý mi pripadá
reprezentatívny a svojím spôsobom obsahuje zistenia všetkých študentov,
preto s jeho súhlasom ho odcitujem: „Médiá patria k najvýznamnejším
sprostredkovateľom komunikácie v našom svete. Za posledných sto rokov
sa postupne menila významnosť jednotlivých druhov médií, často
v súvislosti s masovým nástupom nového mediálneho prostriedku (počas
20. storočia rozhlas a televízia, na prelome tisícročí potom dochádza
k masovému nástupu internetu, ktorý tiež postupne preberá funkciu
masmédií, vrátane napr. digitálneho televízneho vysielania). Dôležitosť
médií v komunikácii spoločnosti, ktorá spočíva v masovosti pôsobení médií,
je ale už po celých sto rokov nespochybniteľným faktom. Preto je
nesmierne zložité šíriť v súčasnej ľudskej spoločnosti nejakú informáciu či
myšlienku, a vynechať z tohto šírenia médiá. Už len z toho vyplýva, že aj
v prípade šírenia evanjelia je využitie médií nielen otázkou užitočnosti, ale
skôr až otázkou nutnosti. S nástupom, a ešte viac s vzostupom masmédií ide
v ruka v ruke rýchly nárast masovo dostupných informácií. O mnohých
témach, kresťanskú zvesť nevynímajúc, platí, že súčasná spoločnosť nemá
ani tak problém s tým, že by informácie o nich neboli dostupné, ako skôr
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s tým, že dostupných informácií je príliš veľa a sú príliš rôznorodé, takže
pre väčšinu ľudí je ťažké sa v nich vyznať. Výsledkom je značne
problematická situácia spočívajúca v tom, že väčšina ľudí nechápe
kresťanstvo a evanjelium ako niečo, čo by nepoznali, naopak, sú
presvedčení, že oboje poznajú, ale ich chápanie evanjelia a kresťanstva
vôbec je často podivne skreslené.“
Citát ukazuje na to, že ľudia v cirkvách vo všeobecnosti prijímajú
internet a iné médiá ako nevyhnutnú súčasť šírenia evanjelia a života
cirkevného zboru. Nebolo prekvapením, že po zákaze bohoslužobných
stretnutí v kostoloch a modlitebniach sa podarilo duchovným nájsť si
cirkevníkov na webe, ktorí boli ochotní v určený čas zúčastniť sa on-line
bohoslužieb, dokonca aj on-line vysluhovania svätej večere Pánovej podľa
vopred distribuovaných liturgických textov a určeným spôsobom tak, ako
ich viedol duchovný cez internetové priame pripojenie. Často sa pripojili aj
tí, ktorí z dôvodu vzdialenosti nemohli osobne prichádzať na bohoslužby.
Počet oslovených cez internet pri biblických hodinách, bohoslužbách
a iných cirkevných on-line aktivitách sa podľa súčasných správ od
duchovných navýšil oproti bežným aktivitám v kostoloch a modlitebniach.
Pozvanie nečlenov konkrétneho spoločenstva na on-line aktivity sa tiež
ukazuje ako schodnejšie v porovnaní s výsledkami pozvania k fyzickej
účasti na bohoslužbách. K tomu pristupuje časové zvýhodnenie pre
možnosti archivácie a neskoršieho prístupu komunikantov.
Na otázku, prečo sa pripája cez internet viac ľudí na bohoslužby i na
biblické hodiny, skupinky a podobné cirkevné aktivity v čase
koronavírusových obmedzení, môžeme iba odhadovať odpovede. Okrem
praktických záležitostí to môžu byť aj ďalšie faktory. V USA sa vedie o tom
diskusia už viac ako desať rokov. Najmä medzi evanjelikálmi, pretože
„vždy používali najpokrokovejšiu technológiu na podporu evanjelia a
televízni evanjelisti nie sú výnimkou z tohto trendu“. 280 Je samozrejme
potešiteľné, že sa ukázal nárast komunikantov na bohoslužbách. Predsa však
ostáva otázka, či kresťanské vysielanie, ktoré vytvára „elektronický
cirkevný zbor“, nie je príťažlivé aj preto, že ponúka iba anonymný
a nenáročný záväzok osobnej účasti na živote miestneho cirkevného zboru.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
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Sophronius Eusebius Hieronymus (347–420)
Christus Dei virtus est, Deique sapientia,
et qui nescit Scripturas, nescit Dei virtutem ejusque sapientiam:
Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est.
Kristus je Božia cnosť a Božia múdrosť.
Kto nepozná Písmo, nepozná Božiu cnosť a jeho múdrosť:
Nepoznať Písmo, znamená nepoznať Krista.
Hieronymus: Commentaria in Isaiam prophetam, Prologus 1–2
V tomto roku uplynie 1600 rokov od úmrtia významnej teologickej
osobnosti – Sophronia Eusebia Hieronyma. Do dejín teológie sa zapísal
nielen ako prekladateľ Svätého písma z pôvodných jazykov do latinčiny pod
menom Vulgáta, ale aj množstvom vlastných komentárov k biblickým
knihám Starej i Novej zmluvy, životopismi významných mníchov,
historických diel, polemických spisov proti heretikom, lingvistických diel,
homílií, listov s povzbudením, napravením, vyučovaním, ako aj prekladov
významných východných teológov, čo ho robí – po Augustínovi – ohľadom
objemu tvorby druhým najrozsiahlejším spisovateľom latinského
kresťanstva v období patristiky.
V katolíckej cirkvi sa teší veľkej obľube, bol prehlásený za doktora
cirkvi, protestantizmus je k nemu odmeranejší a evanjelikáli ho veľmi
nespomínajú, čo je škoda, lebo v jeho živote a tvorbe možno nájsť dôrazy,
ktoré sú im blízke. Výročie je dobrou možnosťou si túto významnú
osobnosť pripomenúť.
Žil v pohnutej dobe, politicky i teologicky. Bolo to obdobie sťahovania
národov, sprevádzané nájazdmi Gótov a ostatných Germánov na pohraničné
provincie Rímskej ríše. Na teologickom poli to bolo prekonanie ariánskej
krízy a následné prenikanie pelagianizmu, ktorý bolo potrebné zastaviť. No
bolo to aj obdobie cirkvi, v ktorom pôsobilo mnoho teológov, ktorí bránili,
prehlbovali a rozvíjali ortodoxiu – pravé učenie, o ktoré sa cirkev opiera
dodnes.
Hieronym sa podľa vlastných údajov narodil v meste „Stridon, ktoré leží
na pomedzí Dalmácie a Panónie a bolo zničené Gótmi“ (De viris illustribus,
135). Mesto sa už neobnovilo a dodnes nevieme presne určiť jeho polohu.

Sophronius Eusebius Hieronymus (347–420)
Pochádzal z kresťanskej a zrejme bohatej rodiny, keď ako dvanásťročný
v roku 360 mohol odísť študovať do Ríma gramatiku, rétoriku a filozofiu
u významného učiteľa Aelia Donata, ktorého učebnice latinskej gramatiky
sa používali ešte aj v stredoveku. Zrejme tu dostal aj základy gréčtiny. Rím
okrem cnostných možností ponúkal aj nerestné, ktorých sa mladý
Hieronymus príležitostne zúčastňoval, no trpel hroznými výčitkami
svedomia, ktoré si umlčoval návštevami hrobov mučeníkov v katakombách.
Nakoniec sa rozhodol pre kresťanstvo, požiadal o krst, ktorý bol vykonaný
na Veľkú noc v roku 366 samotným pápežom Liberiom (pontifikát 352–
366).
O rok neskôr pokračoval v štúdiách v Trieri (Trevorum), ktorý sa stal po
Diokleciánovej reforme nielen sídelným mestom cisárov, ale aj významným
kresťanským centrom, prvým sídlom biskupstva severne od Álp. Narodil sa
tu neskorší milánsky biskup a kategorický protiariánsky bojovník
Ambrózius (c. 340–397) a istý čas tu strávil vo vyhnanstve Atanázius
(c. 298–373), ktorý v Alexandrii „mnoho trpel ariánskymi spiknutiami“ (De
viris..., 87) a ktorého vplyv tu zaiste pretrvával. V takomto prostredí
Hieronym začal svoje teologické štúdiá, oboznámil sa s prácami Hilaria
z Poitiers (c. 315–367) – bojovníkom proti arianizmu. Okrem teológie ho tu
zaujal aj fenomén mníšstva, a to natoľko, že cez Aquileju, kde sa pridal
k mníšskemu spoločenstvu a oboznámil sa s rehoľným životom, odišiel na
Východ so skupinou nadšencov.
Skupina zakotvila v sýrskej Antiochii. Hieronymus tu prešiel osobnou
krízou, keď dvaja členovia skupiny zomreli a sám počas choroby na
prelome rokov 373/4 mal víziu, ktorá ho viedla k tomu, aby odložil svoje
sekulárne štúdium a venoval sa Bohu. Po vyliečení opustil štúdium klasikov
a hlboko sa ponoril do štúdia Biblie pod impulzom Apollinaria
Laodicejského (310–390), ktorý „usilovne študoval gramatiku a napísal
nespočítateľné množstvo diel o Svätom Písme“ (De viris…, 104), a vtedy
ešte nebol podozrivý z herézy. Na tri roky sa utiahol ako eremita na púšť
Chalkis pri Aleppe, kde sa učil hebrejčinu u židovského konvertitu a študoval Sväté písmo. V tom období sa začala jeho intenzívna literárna činnosť.
Po návrate do Antiochie bol vysvätený za kňaza, ale bez viazanosti na
miestneho biskupa.
Čoskoro odišiel do Konštantínopolu a vzdelával sa pod vedením Gregora
Naziánskeho (329–389), ktorého vnímal ako „svojho učiteľa,
najvýrečnejšieho muža, ktorý vysvetľuje Písma“ (De viris..., 117). V tomto
období sa tu konala aj veľká synoda, ktorá vošla do dejín ako Druhý
ekumenický koncil (381). Po koncile Hieronym odchádza do Ríma, ktorý je
v mnohých ohľadoch zlomovým pre jeho život a smerovanie. Dostáva sa do
služieb rímskeho biskupa Damasa (pontifikát 366–384), ktorý mal
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„vycibrené nadanie na skladanie veršov a vydal mnoho krátkych básní“ (De
viris…, 103), ako jeho osobný tajomník, a stáva sa súčasťou klerikálnych
štruktúr, ktorým sa dovtedy vyhýbal. Pre svoje vynikajúce znalosti
biblických jazykov je poverený revíziou latinského prekladu evanjelií,
nakoľko sa na Západe v jednotlivých kresťanských centrách (Afrika,
Hispánia, Rím) používali latinské preklady súhrnne nazývané Vetus Latina
s rôznou kvalitou, a preto bol jednotný text nevyhnutný. Dlhotrvajúci
význam malo Hieronymovo zoznámenie sa so skupinou zbožných žien.
Najoddanejšie poslucháčky, a neskôr aj nasledovníčky našiel vo vdove
Pavle a jej dcérach. Hieronymus bol askéta a moralista a vysoký morálny
štandard vyžadoval aj od cirkevných činiteľov, čo narazilo na prudkú
reakciu, a po smrti jeho patróna Damasa bol krivo obvinený pre stretávanie
sa so ženami a donútený opustiť svoju pozíciu v Ríme.
V auguste 385 sa vrátil sa do Antiochie, navštívil sväté miesta v Galilei
a zašiel aj do Egypta. Na katechetickej škole v Alexandrii Hieronymus
strávil jeden mesiac, počúval výklad proroka Hozeáša a radil sa o preklade
ťažkých pasáží Písma z originálu do latinčiny s katechétom Didymom
Slepým (c. 313–398), o ktorom neskôr zaznamenal, že „napísal veľa
obdivuhodných diel… jednu knihu o Duchu svätom som preložil do
latinčiny.“ (De viris…, 109).
Nakoniec sa Hieronymus usadil v Betleheme. Sem ho nasledovala
z Ríma aj Pavla a Eustochia. Vďaka sponzorstvu Pavly zriadil jeden mužský
a tri ženské kláštory, o ktoré sa organizačne a duchovne staral. Prijímal tu aj
návštevy. Jeho život v tomto období najvýstižnejšie charakterizoval galský
pútnik Postumianus, ktorý strávil pri Hieronymovi pol roka: „Neodpočíva
vo dne ani v noci, buď číta alebo píše,“ a ďalej dodáva, že „neprestajne
bojoval proti zlým a neustále zápasil voči bezbožným,“ čím polarizoval
spoločnosť, a tak „heretici ho nenávidia, pretože nikdy neprestal na nich
útočiť; klerici ho nenávidia, pretože napáda spôsob ich života a priestupky;
no bezpochyby všetci dobrí ho obdivujú a milujú“ (Sulpicius Severus,
Dialogus 1,9).
V betlehemskom období jeho kariéry vznikli jeho najdôležitejšie diela.
Do roku 405 dokončil preklad Svätého písma. Podľa vlastných slov „Novú
zmluvu z gréčtiny verne zredigoval, Starú preložil z hebrejčiny“ (De
viris…, 135). Tento preklad známy ako Vulgáta sa len ťažko presadzoval.
Narážal na odpor napr. aj u Augustína, s ktorým si ohľadom Starej zmluvy
vymenil niekoľko listov, pričom jadro sporu možno zjednodušene vidieť
v tom, že Augustín mal pred sebou Septuagintu a Hieronymus Hexaplu.
S konečnou platnosťou sa Vulgata udomácnila na Západe až v časoch
Karola Veľkého. Napriek svojim nesporným kvalitám nájdeme v nej aj
chybičky, ako je Gn 3,15, kde nepresne prekladá: ipsa conteret caput tuum
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– „ona ti (hadovi) rozšliape hlavu“, ale v hebrejskom origináli je „ono
(potomstvo) ti rozšliape hlavu“. Túto nepresnosť opravuje Neovulgáta:
ipsum conteret caput tuum. Nepresný je aj preklad z Veľkého poverenia
v Mt 28,19, kde matheteusate panta ta ethne, – „čiňte učeníkmi všetky
národy“, prekladá ako docete omnes gentes – „učte všetky národy“. Je
zrejmé, že „činiť učeníkov“ je oveľa viac ako len „učiť“.
K biblistike možno zaradiť aj množstvo komentárov k obom častiam
Písma. Nie je účelom menovať všetky, spomeňme aspoň niektoré. K Novej
zmluve sú vzácne komentáre k Matúšovmu evanjeliu (štyri knihy)
a Pavlovým listom Galatským (tri knihy), Efezským (tri knihy), Títovi
a Filemónovi. Pochopiteľne, početnejšie sú komentáre ku knihám Starej
zmluvy, na prvom mieste je to monumentálny komentár k prorokovi
Izaiášovi (osemnásť kníh) a trochu kratší komentár k prorokovi Jeremiášovi
(šesť kníh) a Ezechielovi (štrnásť kníh) a komentáre ku všetkým Malým
prorokom. Z ostatným komentárov spomenieme ešte pomerne rozsiahly
Breviarium in Psalmos.
Z historických prác Hieronyma treba spomenúť Chronikon, ktorý
zostavil v Konštantinopoli a za základ použil svoj latinský preklad druhej
časti Kroniky historika Eusébia z Kaisareie, ktorý doplnil rokmi udalosťami
z obdobia rokov 325 až 379. Veľkú obľubu si získalo dielo De viris
illustribus (O slávnych mužoch), ktoré obsahuje 135 životopisov cirkevných
spisovateľov (počnúc apoštolom Petrom až po svoj vlastný). Dôraz kladie
hlavne na literárne diela, takže je to vlastne prvá kresťanská literárna
rukoväť.
Hieronymus bol priekopníkom západného mníšstva, predovšetkým pre
ženy, a to sto rokov pred Benediktom z Nursie. Pričinil sa o tom zostavením
životopisov významných východných mníchov ako Pavla Tébskeho (Vita
Sancti Pauli), Hilariona (Vita Sancti Hilarionis) a Malcha (Vita Malchi),
v ktorých priblížil rehoľný život, ako aj prekladom Pachomiových regulí
kláštorného života (Regula patris nostri Pachomii hominis Dei).
Hieronymove dogmatické práce majú polemický charakter a bránia
orthodoxiu. Sem možno zaradiť preklad diela Didyma Slepého o Duchu
Svätom do latinčiny ako príspevok k boju proti ariánom a pneumatomachom, ktorí neuznávali božskosť tretej osoby Trojice. Významne prispel
aj k boju proti vznikajúcej pelagiánskej heréze, ktorá sa z Ríma a Afriky
veľmi rýchlo usadila aj v Svätej zemi, Hieronymovom pôsobisku.
Pelagianizmus okrem iného redukoval význam Božej milosti pre spásu
človeka a Hieronymus reagoval spisom Dialóg proti pelagiánom (Dialogus
adversus Pelagianos). Zdá sa, že toto dielo sa mu stalo osudným, nakoľko
jedna fanatická skupina priaznivcom pelagianizmu vnikla do kláštorných
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budov, zapálila ich, zaútočila na mníchov a zabila diakona, čo prinútilo
Hieronyma hľadať bezpečie v susednej pevnosti.
Štyri roky po tejto udalosti Hieronymus blízko Betlehema zomiera. Čas
úmrtia sa kladie do roka 420 a dátum podľa Prospera z Aquitánie z diela
Chronikon sa určuje na 30. septembra.
Mgr. Ing. Jaroslav MAĎAR, PhD.
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Po nedávnej smrti významného švajčiarskeho profesora novozákonných
vied Ulrich Luza (Bern-Laupen, október 2019) sa spoločenstvo biblistov
a novozákonníkov opäť lúčilo s ďalším významným novozákonníkom
svetového formátu, Petrom Pokorným, profesorom Evanjelickej teologickej
fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, ktorý vo veku 86 rokov po krátkej
nemoci náhle zomrel 18. januára 2020 v kruhu svojej rodiny.
Narodil sa 21. apríla 1933 v Brne. O jeho orientácii na klasické štúdiá,
grécko-rímsky antický svet a Nový zákon pravdepodobne rozhodlo už
štúdium na tamojšom klasickom gymnáziu (1939–1951): tam si už
v základnom štúdiu osvojil znalosť latinského a gréckeho jazyka a spojilo
jeho dušu s týmto nesmierne bohatým kultúrnym svetom, ktorý sa stal aj
kolískou kresťanstva. Tento jeho intenzívny záujem o antický svet
prezrádza aj jeho neskoršie štúdium, keď po štúdiu na Teologickej fakulte
v Prahe (1951–1955) a počas kaplánskych rokov v Evanjelickej českobratskej cirkvi v Prahe (1955–1967) sa intenzívne venoval aj naďalej štúdiu
klasickej filológie v Prahe a Bonne (1958–1959), k čomu ho viedla aj jeho
znalosť moderných cudzích jazykov (hlavne nemčiny, angličtiny,
francúzštiny, ale aj španielčiny). Pod vedením svojho profesora Josefa B.
Součka robil výskum gnostických súvislostí pri vzniku kresťanstva, čo
úspešne vyvrcholilo aj dizertačnou prácou (Soma Christou v epištole
Efezským), podanou na Evanjelickej teologickej fakulte v Prahe už v roku
1959, no ktorú vtedajší komunistický režim povolil obhájiť až v roku 1963.
Bol to zároveň signál, že jeho konflikt s komunistickým režimom potrvá
dlhé roky, a že tento jeho zápas nebude ľahký. Napriek neblahému
politickému tlaku sa aj naďalej intenzívne venoval svojmu štúdiu
a výskumu v antických a nozákonných vedách. Ako dobre erudovaný znalec
gréčtiny bol v roku 1966 pozvaný na miesto učiteľa gréčtiny na
Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte (neskoršej Teologickej
fakulte Univerzity Karlovej). Už v tom roku bol pozvaný na miesto docenta
v Berlíne, no štátne úrady jeho vycestovanie nepovolili. A tak ďalej
pracoval v Prahe na fakulte, kde v roku 1967 po zdĺhavých komplikáciách
štátnych úradov, na nátlak zahraničných univerzít konečne mohol obhájiť
svoju habilitačnú prácu (Gnostická mystéria). Už v tom roku ho univerzita
v Greifswalde pozvala na miesto docenta Novozákonných vied, čomu štátne
úrady už nevedeli zabrániť. Po roku sa vrátil do Prahy, aby sa v roku 1968
na základe svojich výskumov, zhrnutých v práci Počátky gnose: vznik
gnostického mýtu o božstvu Člověk, mohol stať kandidátom historických
vied (CSc.) – odbor grécka literatúra na Českej akadémii vied (Inštitút:
Kabinet pro studia řecká, římská a latinská). V roku 19782 bol vymenovaný
za profesora novozákonných vied. Po zmene politického režimu sa nakoniec
v roku 1993 na Českej akadémii vied mohol stať aj doktorom historických
vied (DrSc.). Svoju akademickú činnosť venoval aj vedeniu Katedry
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Nového zákona (1973–2005), pričom zastával aj funkciu prodekana (1990–
1996) a dekana fakulty (1996–1999). Vtedy (v roku 1998) založil Centrum
biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy
v Praze, ktorého bol riaditeľom od roku 2001 až do roku 2010.
Medzitým často pôsobil aj v zahraničí. Veľmi významnou bola jeho
účasť na výskume kumránskych zvitkov v roku 1978 v rámci expedície Nag
Hammádí III (Egypt) s Claremont Graduate School (USA), o príprave
a význame ktorej nám zanietene prednášal po dlhé akademické večery
s bohatým filmovým materiálom. Podobne sa v roku 1988 zúčastnil aj
archeologického výskumu Nemeckého evanjelického archeologického
ústavu v Jordánsku a v Izraeli. Ako hosťujúci profesor pôsobil dlhší čas aj
na zahraničných univerzitách, z ktorých uveďme aspoň tie najdôležitejšie:
Pittsburgh (1986, 1992), Princeton (1987, 2003–2004),Tübingen (1988–
1989, 1995–1996, 2000) atď. Bol pozývaný aj na kratšie hosťovské
prednášky, kde okrem iného mohol voľne prednášať o svojom zaujímavom
výskume z oblasti filológie, antickej histórie, kristológie, gnózy, alebo aj
hermeneutiky. Tak ho mohli počúvať napr. na univerzitách v Nemecku,
Švajčiarsku, Rakúsku, Anglicku, Škótsku, Holandsku, Švédsku, Nórsku,
Rusku, Maďarsku, v Rumunsku, na Malte či v USA. Samozrejme, navštívil
aj univerzity na Slovensku (Bratislava, Komárno, Prešov), a pravidelne
prednášal na rôznych univerzitách aj doma, v Česku. Výborný kontakt
pestoval hlavne s Husitskou teologickou fakultou a katolíckymi
teologickým fakultami.
Vďaka jeho vynikajúcej odbornosti bol pozývaný do viacerých
vedeckých rád, komisií a pracovných skupín. Za vedenia prof. Jiřího
Máneka bol nielen členom prekladateľskej skupiny nového ekumenického
prekladu Novej zmluvy do češtiny, ale po smrti prof. Máneka aj predsedom
novozákonnej komisie (1975–1996). V tom istom období bol aj členom
medzinárodnej biblickej spoločnosti, v rokoch 1992–1996 aj predsedom jej
Vedeckého fóra (UBS Scholarly forum). Veľmi významným bolo aj jeho
pôsobenie (1967–2020) v organizácii Studiorum Novi Testamenti Societas
(SNTS), združujúcej okolo 500 novozákonných profesorov z celého sveta,
kde sme sa radi vídavali a vo veľmi priateľskej atmosfére sme spoločne
riešili tie najzávažnejšie otázky novozákonnej teológie. Tu v rokoch 1993–
1996 pôsobil ako člen organizačného výboru, a v rokoch 1994–1995 bol aj
prezidentom celej organizácie. Jeho odbornosť sa snažili využiť aj domáce
inštitúcie. V rokoch 1996–2020 bol členom Vedeckej rady Univerzity
Karlovy v Prahe. Taktiež si ho poctili aj členstvom v Rade vlády Českej
republiky pre výskum a vývoj (1998–2002) a dlhé roky bol aj členom
Vedeckej rady Ústavu pro klasická studia Akademie věd Českej republiky.
Aj domáca Cirkev českobratská evanjelická využívala jeho odborné znalosti
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ako člena teologického odboru Synodnej rady (1985–2004), ba dokonca aj
ako hymnológa s dobrým poetickým citom, keďže do cirkevného spevníka
prispel aj niekoľkými piesňovými textami.
Jeho práca, kvality a odbornosť nezostali bez povšimnutia. Uznanie voči
jeho osobe sa prejavilo nielen v odborných radách, pracovných komisiách,
vo viacerých edičných a redakčných radách či funkciách, ale aj v rôznych
vyznamenaniach. Okrem iného (vyššie uvedeného) ocenili ho napr.
zvolením za člena americkej Society of Biblical Literature (1986), podobne
historicko-filologickej triedy Akadémie vied v Göttingene (1995), získal
Humboldtovu cenu za celoživotné dielo (Bamberg–Bonn, 1995), cenu
Ministerstva školstva ČR za výskum (1999), zlatú medailu Univerzity
Karlovy (2003), medailu Akademie věd ČR (2003) a štátne vyznamenanie
ČR „Za zásluhy” (2005). Čestným doktorátom „honoris causa“ bol poctený
univerzitou v Bonne (1998), Budapešti (2000) a v Petrohrade (2015). K jeho
80. narodeninám mu jeho spolupracovníci z výskumného projektu o Pavlovi
venovali zborník 2 Thessalonians and Pauline Eschatology (2013).
Prierez výskumov profesora Pokorného môžeme vidieť v niekoľkých
tematických okruhoch a rovinách, ktoré sa vzájomne pretínajú a dopĺňajú,
ako je to obyčajne zvykom v novozákonných vedách. 1. Značnú časť jeho
literárneho diela tvoria exegetické práce, ktoré sa venujú výkladom
konkrétnych biblických kníh (Mk, Ef, Kol, Sk), tie sa mohli dočkať aj
viacerých vydaní: jednak kvôli výpredaju, a taktiež aj vďaka ďalšiemu
výskumu, ktorý novšie vydania obohacoval ďalšími výsledkami bádania.
Sem patria v prvom rade diela ako: Evangelium podle Marka (Praha 1974,
1982, 2016), Der Epheserbrief (1992, 2013), List Efezským (Praha 2005),
Der Brief des Paulus an die Kolosser (Berlin 1987, 1990, anglicky 1991),
Der Brief des Paulus an die Epheser (Leipzig 1992), Skutky apoštolské
(Praha 2020). 2. Prvopočiatky jeho záujmu patrili výskumu gnózy, k čomu
sa v priebehu výkladov biblických textov stále vracal. Ide o diela, ako napr.:
Der Epheserbrief und die Gnosis (Berlin 1965), Počátky gnose: Vznik
gnostického mýtu o božstvu Člověk (Praha 1969); Píseň o perle: Tajné
knihy starověkých gnostiků (Praha 1986, 1998), Evangelium Tomášovo
(Praha 1981, 1982, 2001), A Commentary on the Gospel of Thomas (New
York–London 2009, 2012). Okrem toho v rámci spolupráce s viacerými
odborníkmi konal výskum gnostickej literatúry z Nag Hammádí, ktoré
prekladali z koptštiny a výsledky boli spoločne publikované v rade
Rukopisy z Nag Hammádí (I–III). 3. Výskum novozákonnej teológie,
vzniku
christológie,
podstaty
evanjelia,
rozboru
skladby
novozákonných spisov publikoval zvlášť v týchto dielach: Vznik
Christologie (Praha 1988), Die Entstehung der Christologie (Berlin 1985;
angl. The Genesis of Christology, Edinburgh 1987), Jesus in the Eyes of his
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Followers (North Richland Hills 1998), From the Gospel to the Gospels
(Berlín 2013), Der historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der
gegenwärtigen Forschung (Berlín–New York 2002), Theologie der
lukanischen Schriften (Göttingen 1998), Die Zukunft des Glaubens
(Stuttgart 1992), Teologický a literární úvod do Nového zákona (Praha
1993), Einleitung in das Neue Testament (together with U. Heckel,
Tübingen 2007). 4. Nakoniec je dôležité spomenúť aj výsledky jeho
výskumov v novozákonnej hermeneutike, keďže profesor Pokorný
považoval za nesmierne dôležité nájsť kľúč k výkladu novozákonných
spisov a podstaty evanjelia, aby jadro Písma bolo správne formulované
a interpretované. Dosť hlboko to videl pri práci na novom ekumenickom
preklade Písma. Tomuto bádaniu sa venuje v týchto svojich dielach:
Hermeneutika jako teorie porozumění (Praha 2005), Bibel-auslegung als
Theologie, WUNT 100, (Tübingen 1997), Philosophical Hermeneutics and
Biblical Exegesis (Tübingen 2002), Hermeneutics as a Theory of
Understanding (Grand Rapids 2011).
Ako profesor dokázal veľmi pútavo prednášať. Jazykové, exegetické
a literárne rozbory často ilustroval dobovými textami, čím pútavo oživoval
antickú tradíciu náboženskú, kultúrnu i spoločenskú. Organizoval
bádateľské semináre a rád sa aj osobne venoval študentom, ktorí mali bližší
záujem o novozákonné vedy. Že pôsobil skutočne ekumenicky a žičil aj
teológom sesterských cirkví, ktorých povzbudzoval v ich teologickom raste,
potvrdzuje aj skutočnosť, že vychoval aj troch úspešných doktorandov našej
reformovanej cirkvi (Peres, Ravasz, Korečková). Z textov klasickej
filológie, napr. aj z oblasti gréckych náhrobných nápisov, považoval za
nesmierne dôležité svedectvo o tradícii, zmýšľaní a viere helenistického
prostredia, v ktorom sa mala uplatniť kresťanská apoštolská misia. Výskum
týchto motívov žije ďalej v jeho nasledovníkoch. Vďačne spomíname na
veľké dielo a cenné teologické dedičstvo profesora Pokorného. Jeho smrť
zarmucuje, ale aj inšpiruje k oddanému rozvoju vedeckého dedičstva, ktoré
nám tento Boží muž zanechal.
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich PERES, PhD.

180

Recenzie

Úvod do Svätého Písma
Anton TYROL, Úvod do Svätého Písma, Spišské Podhradie,
Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2019,
236 strán. ISBN 978-80-89170-65-4.
V predchádzajúcom čísle TF sme
recenzovali knihu prof. Antona
Tyrola (Das Wort ist Schrift
geworden), a teraz sa
k tomuto autorovi,
milému človeku a
naslovovzatému teológovi vraciame opäť,
keďže ovocie jeho
teologickej práce si
právom vymáha miesto v našej teologickej
tvorbe a priťahuje
naše postrehy.
Ako je známe,
prof. ThDr. ThBibl.
Lic. Anton Tyrol,
PhD.
(*1960)
je
biblista a podľa svojho pôvodného
povolania je rímskokatolíckym
kňazom; od roku 2011 zastáva
funkciu generálneho vikára Spišského biskupstva. V roku 1993
získal doktorát, potom pôsobil na
Biblicum Franciscanum Flagellation
v Jeruzaleme a roku 2002 sa
habilitoval v odbore katolícka teológia. Už pobyt v Jeruzaleme ho
usmernil do hĺbkového štúdia
biblických vied, a tak po návrate do
vlasti roku 1996 začal aj svoju
akademickú dráhu, čo úspešne

korunoval svojou inauguráciou
v roku 2005. Jeho odbornosť ocenili
aj tým, že v roku 2012 bol zvolený
za člena Európskej
akadémie
vied
a umení (EAVU) a bol
zaradený do pracovnej
skupiny „Svetové náboženstvá – teologické
vedy“. V súčasnej dobe pôsobí ako profesor
na akademickej pôde
Katolíckej univerzity
v Ružomberku, kde sa
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí venuje biblistike.
Prezrádzajú to aj jeho
doterajšie publikácie, ktoré pokrývajú snáď skoro rovnakým dielom
teológiu Starého i Nového zákona.
Okrem
množstva
článkov
a štúdií vydal doposiaľ viac než 20
kníh študijného i odborného monografického charakteru v slovenčine
a nemčine. Vo svojej najnovšej
monografii Úvod do Svätého Písma
sa jej autor nevenuje literárnemu
dielu Písma obvyklým spôsobom,
tak, že by rozvádzal vznik Písma
a tvorbu kánonu podrobnejším
obsahovým rozpisom jednotlivých
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biblických kníh, ako je to obyčajne
zvykom v úvodovej biblickej literatúre. Najpálčivejšou otázkou
profesora Tyrola totiž je prvopočiatok Písma, teda jej inšpirácia,
a potom všetky súvislosti, ktoré
z inšpirácie zrodili dnešný biblický
kánon. Ako sám píše, štúdiom a
výkladom Písma sa snaží dopátrať
Božiu „výpoveď“ v ňom, aby poodhalil mystérium milosti, pravdy
a lásky Božej, ktorá vstúpila do
dejín, aby sa Boh čoraz hlbšie
sklonil k ľuďom, a to až po jeho
Vtelenie (str. 6). A práve Písmo je
tou ľudskou literárnou formou,
ktorá rozmanitým spôsobom túto
Božiu reč tlmočí. Preto je nesmierne
dôležité, aby sme Písmu, a teda
Božiemu Slovu dobre rozumeli,
lebo do tohto svojho slova, a následne do ľudského slova sa Boh
inkarnoval, aby sa nám stal zrozumiteľným. Celý proces však mal
svoj vývoj, ako samotné dejiny,
ktoré postupne umocňovali cestu
spásy, preto sa autor knihy snaží
mnohostranne poukázať na procesy,
ktoré tieto dejiny spásy lemujú.
Obsah svojich rozborov a výpovedí delí prof. Tyrol do siedmich
kapitol. Po úvodnej stati (8–10), kde
podáva
biblickú
terminológiu,
ozrejmuje obsah užívaných výrazov
a rozoberá vlastný úvod do problematiky s poukazom na základné
línie a pramene, ktoré sú pre neho
smerodajné. Z ozrejmenia, čo autor
chápe pod výrazom Úvod do
Svätého Písma, sa dozvedáme, že
mu ide o traktáty, ako „inšpirácia,
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kánon Písma, text Písma, apokryfy,
hermeneutika, biblické dejiny,
biblická topografia a archeológia“
(10). Uvedené kategórie úzko
súvisiace s inšpiráciou tvoria zväčša
aj vlastné kapitoly tejto knihy.
Svoju výpoveď o prvopočiatkoch inšpirácie zahajuje obsažnou
kapitolou Slovo sa stalo Písmom
(11–75). Tu vyjadrené hlavné
tvrdenia už mali svoju obsažnú
predzvesť v predošlej monografii
podobného názvu (publ. v r. 2017),
tu sa však autor striktnejšie venuje
najzákladnejším biblickým prameňom o sebazjavení Božom (Ex 3,14)
a inšpirácii jeho slova (2 Tim 3,16–
17; 2Pt 1,20–21). K tomu patrí aj
ďalší historický vývoj inšpiračného
procesu ako teologického myslenia
od dôb patristiky cez scholastiku,
tridentský
koncil,
vatikánske
koncily až po vyjadrenia najvyšších
cirkevných autorít (napr. pápeža
Lea III. či Benedikta XVI.) a Pápežskej biblickej komisie z roku 2014
o dôsledkoch náuky o inšpirácii,
resp. o pravde Svätého Písma, čo sa
potom tradovalo a dotváralo vo
fundamentálnej teológii a dogmatike a skoncipovalo v tzv. oficiálnom
magisteriálnom koncepte inšpirácie
Písma. K tejto problematike sa ešte
skôr vyjadril aj významný katolícky
teológ Karl Rahner so zámerom
teologicky ovplyvniť rokovanie II.
vatikánskeho koncilu, no aj keď
k tejto problematike pristupoval
netradične a pomerne originálne,
konsenzus cirkvi síce obohatil, ale
v podstate už sa nepozmenil.
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Podobne sú dnes zaujímavé aj
postrehy teológov skúmajúcich
mimobiblické a helenistické súvislosti inšpirácie ako teologickej
témy, hoci aj na základe rozboru
biblických kníh a exegetických
metód, ale prijatý konsenzus
o inšpirácii Písma doposiaľ platí.
Pohľad mnohorakého výskumu sa
dnes ustálil na poznaní, že vznik
biblického textu treba odosobniť od
autorstva, pretože vyjadrené slovami Norberta Lohfinka „je oveľa
náležitejšie hovoriť o inšpirácii
spisov ako o inšpirácii autorov,
ktorí sú často mnohí a anonymní“
(74). Preto z toho pohľadu treba
vidieť, že v Písme ide o tzv. inšpirovaný text, ktorý hovorí o jednej
Pravde, videnej v zornom uhle dejín
spásy, keďže v podstate v celom
Písme ide o spásu človeka.
V kapitole Kánon Svätého
Písma (76–91) autor knihy sa
otázke kánonu venuje v troch
okruhoch. Jednak rozoberá otázku
kritéria kanonicity
a vyjadruje
presvedčenie, že ak nejaký spis patrí
do kánonu, je inšpirovaný, keďže
kánon nie je nič iné ako zoznam
inšpirovaných spisov. Lenže otázka
nie je až taká jednoduchá, keďže
zostava kanonických spisov sa dnes
v cirkvi katolíckej a protestantskej
líši. Preto vyjadruje presvedčenie,
že „pri dokazovaní autenticity treba
absolvovať
sledovanie
pozícií
Magistéria vo vzťahu ku kánonu“
(77). Platí to aj vtedy, ak sa vie, že
napriek Origenesovej snahe pridŕžať
sa kníh hebrejského kánonu cirkev

na Východe pojala do kánonu aj
knihy Septuaginty, zatiaľčo cirkev
na Západe bola ovplyvnená
Augustínom, ktorý rozšíril hebrejský kánon, ktorého zoznamom sa
zase riadil Hieronymus a ten tzv.
deuterokanonické knihy vyčlenil do
zvláštnej zbierky kánonu. V dobe
reformácie sa progresívnejšie krídla
cirkvi mali k deuterokanonickým
knihám zdržanlivo, kým v neskoršej
dobe sa tento dištanc uvoľnil, ale
niektoré cirkvi sa k tomuto zdržanlivému postoju vrátili a zo Starého
zákona
považujú
dnes
za
inšpirované Duchom len knihy
hebrejského kánonu. Katolícka
cirkev – napriek Erasmovmu
spochybneniu niektorých tvrdení,
zvlášť čo sa týka autorstva nz.
spisov alebo niektorých jeho častí –
sa pridŕža vyhlásení svojich
koncilov (Florenský 1441, Tridentský 1546, prvý vatikánsky a druhý
vatikánsky koncil), ktoré uzákonili,
že v cirkvi užívané knihy SZ a NZ
sú sväté a kánonické, a to nie
čiastočne, ale úplne a so všetkými
svojimi časťami (90), kam teda
patria knihy proto- a aj deuterokánonické.
Profesor Tyrol v kapitole Text
a preklady Svätého Písma (92–131)
sa obšírnejšie venuje dejinám
hebrejského, aramejského a gréckeho textu, keďže tieto jazyky
tvoria rečovú bázu kánonu. Tu
uvádza aj najdôležitejšie kritické
vydania gréckeho textu NZ a venuje
sa aj prekladom Starého a Nového
zákona,
vrátane
slovenských
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prekladov Písma. Prikladá aj
metódy a normy tzv. textovej
kritiky, kde rozlišuje medzi vonkajšou a vnútornou kritikou, a keďže
text Písma sa zachoval vo viacerých
variantoch, na ich posúdenie uvádza
10 regulí, ktoré veľmi dobre môžu
pomôcť pri rekonštrukcii najpravdepodobnejšieho variantu textu.
V kapitole Apokryfy (132–140)
uvádza najprv význam obsahový
a historický, keď poukazuje na to,
že takto označované spisy majú
veľmi blízko k niektorým z biblických kníh a správne pripúšťa, že
niektoré z nich mohli mať aj
interpolácie, čo prezrádza, že
časovo sa musí pre ne otvoriť
priestor od 2. st. pred Kr. až do 5. st.
po Kr., zvlášť čo sa týka novozákonných apokryfov. Do počtu
historických apokryfov SZ radí
knihy: Jub, 3 Ezdr a 3 Mak.
Prorocká
zbierka
apokryfov
obsahuje: 1 Hen, 4 Ezdr a OrSibyll.
Medzi didaktické apokryfy SZ sa
radia: TestXIIPatr, PsSal a OdSal.
Medzi novozákonné apokryfy radí
spisy
evanjeliové
(EvHebr,
IacProtoEv, EvThomInf, EvNic,
EvThom), potom apokryfné skutky
(ActPt, ActPl, ActPlTec, PlMart,
ActJoh, EpPlKor), apokryfné listy
(LegAbg, 3 Kor, EpLaod, PlSenc)
a apokryfné apokalypsy (ApocPt,
ApocPl, ApocThom). Samozrejme,
musí sa vedieť, že moderná veda
eviduje aj viac takýchto novozákonných apokryfov, a že aj takéto
členenie je vždy obsahovo rozdielne, podľa teologického nazerania
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jednotlivých cirkví, čo je vlastne
dodnes predmetom výskumu.
Kapitola o Biblickej hermeneutike (141–179) je veľmi dôležitá pre
teologické a zvlášť pre biblické
vedy z pohľadu výkladu biblických
textov. Nič nemení na tom, že vznik
tohto vedného odboru bol podmienený helenizmom (3. st. pr. Kr.),
keď sa objavila požiadavka správne
pochopiť,
„interpretovať
diela
vtedajších klasikov (napr. Homéra,
Platóna atď.) a aplikovať ich na
aktuálnu situáciu“ (141). Napriek
tomu, že pôvodne išlo o nebiblickú
disciplínu, sa dnes hermeneutika
stáva nesmierne dôležitou biblickou
vedou pre skúmanie a výklad biblických textov, a to nie oddelene, ale v
komplexnom svetle rôznych daností, ktoré ovplyvňovali vznik textov
a ovplyvňujú dnes aj ich čitateľov
(napr. mentalita a psychológia
autora, kultúra, história, epocha
napísania textov, prostredie, okolnosti atď.). Keďže hermeneutika má
už svoj dlhý vývoj, dostatočne sa
mu venuje aj autor – od jej
počiatkov cez exegetické školy,
ktoré sa snažili vo svojej dobe vždy
vytvoriť vlastný hermeneutický
systém, ktorý by pomohol nájsť
zmysel textu Písma. Tak je to aj
v najmodernejšej dobe. Samozrejme, musí sa vedieť, že každý pokus
o hermeneutiku prináša so sebou aj
veľkú dávku subjektivity, no práve
vedomie
inšpirácie
biblických
textov presahuje naše ľudské možnosti a dáva prísľub, že za naším
snažením stojí On, o kom celé
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Písmo svedčí a že On tajomným
spôsobom môže na čitateľa aj
vykladača Písma zaúčinkovať. A s
týmto komponentom sa má pri
každom hermeneutickom pokuse
počítať.
Základné otázky z kánonu
Svätého písma a z biblických dejín
(180–189) formulujú vlastne otázky
biblickej histórie, a teda biblických
dejín, ktorých znalosťami je možné
sa lepšie zorientovať pri chápaní
Písma, jeho vzniku a jeho vplyvu
v dejinách Izraela a cirkvi. Tu sa
dostávajú
na
pretras
zvlášť
historické obdobia, ktoré históriu
Písma lemujú, a to od možnosti
historicky definovať existenciu
patriarchov (napr. od Abraháma:
rok 1900–1800 pr. Kr.) cez celé
dejiny Izraela, vrátane apoštolskej
doby až po dobu cirkevných otcov,
akým bol napr. Hieronymus
(419/420 po Kr.).
Záverečnú kapitolu tejto veľmi
zaujímavej
monografie
tvorí
Biblická geografia (190–222), ktorá
obsahuje krátke popisy celej oblasti
tzv. svätej zeme. Podľa profesora
Michele Piccirillo (Rím, 1995) je
tiež aj autorov záber dosť široký,
aby doň mohol pojať štyri

geografické celky, a to Stredozemné
pobrežie, Palestínske pohorie, tzv.
Sýro-palestínsku preliačinu a Transjordánsku vysočinu. Keďže ide
o oblasti, kde sa začali realizovať
najpôvodnejšie
dejiny
spásy,
môžeme sa tu dozvedieť mnoho
zaujímavého o miestach, kde pred
nami ožívajú biblické príbehy, ako
napr. Galilea, pohorie Karmel,
Hermon, vrch Sinaj, mestá ako
Sichem, Samária, či kultické miesta
Šilo, Betel, Micpa, Ber-Šeba alebo
Sinajský polostrov s kláštorom sv.
Kataríny, ďalej Mŕtve more,
Červené more, červené mesto Petra
atď. Záver monografie udáva
Použitú
literatúru
(223–227)
a prílohy máp.
Kniha profesora Tyrola je veľmi
dobre zostavená. Podáva dobrý
prehľad tých najdôležitejších informácií o Písme svätom. Je rovnako
použiteľná
ako vysokoškolská
učebnica pre teológov, katechétov,
učiteľov náboženstva, ale veľmi
dobre poslúži aj laickým kazateľom,
zborovým pracovníkom i laikom,
ktorí si svoje vedomosti v biblistike
chcú prehĺbiť odbornejšie a spoľahlivejšie, aby zvesti Písma
porozumeli čo najlepšie.
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Dessert First:
Preparing for Death While Savoring Life
TRENT, J. Dana, Dessert First: Preparing for Death While
Savoring Life, Chalice Press, Nashville, 2019, 160 strán. ISBN
978-0827206694.
Článok kanadského doktoranda
Sunday Akin Olukoju na Katedre
teológie a katechetiky PF UMB
v Banskej Bystrici je
kritickým recenzným
pojednaním o knihe
Dezert
prvý:
Príprava na smrť pri
vychutnávaní
si
281
života od J. Dany
Trent. Autorka je
absolventkou Duke
Divinity School a
profesorkou svetových
náboženstiev
a kritického myslenia
na
Wake
Tech
Community College.
Kniha začína pripomenutím reality, že
príde deň konca každého života.
Kladie mnoho, často provokujúcich
otázok. Používa obraz letu lietadla
na vykreslenie analógie života,
v ktorom má každý cestujúci svoj
cieľ a plán príletu do hlavného
cieľa. O to celý život ide.
Vysvetľuje, ako by ľudstvo malo
považovať smrť za zmysluplný cieľ,
a nie za obávaný vzdialený bod.
Smiech a slzy sa vzájomne
nevylučujú, pretože človek sa učí
prijímať realitu. Má prijať pocit
vlastníctva a akceptácie smrteľnosti
281

Preklad názvu knihy a slovenský
úvod do recenzie: Pavel Procházka.

na zvýšenie vďačnosti za čas, ktorý
žijeme.
Recenzent sa domnieva, že kniha
zachytáva osobné aj
profesionálne skúsenosti s predmetom
skúmania a podáva
empirický
dôkaz
pravdivosti. Ten vidí
S. A. Olukoju v šírke
zahrnutej vedeckej
literatúry a ďalších
odborných zdrojov
z rozličných vedeckých oblastí. Knihu
považuje za „praktického spoločníka“,
ktorý pomáha čitateľovi vo vzťahu
k sebe i v pastoračnej
práci s inými ľuďmi. Knihu odporúča ako odbornú a súčasne ľahko
čitateľnú, bez nejasností, lebo
autorka má hlboký náhľad do
traktovanej problematiky, zasadenej
do rámca riadne interpretovanej
biblickej teológie.
Introduction

It is tough to ignore the title of a
book that calls readers to prepare
for death while savoring life, even
encouraging the idea of having a
dessert first. Isn’t that a clear
contradiction? The way the author
weaves her storyline around her
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own bereavement and grief over the
loss of her parents whose lives she
describes as less than ideal deserves
commendation. Dana Trent, author
of the 160-page book, Dessert
First: Preparing for Death While
Savoring Life, is an ordained Baptist
minister whose husband is a
Buddha Monk. She is a graduate of
Duke Divinity School, a former
hospital chaplain, and professor of
World Religions and Critical
Thinking at Wake Tech Community
College. She is also the author of
award-winning books on holistic
wellness and multi-faith spiritual
practices. Her work in the hospital
MICU trenches includes overseeing
the death of over 200 patients. As a
minister, she has some experiences
in the local church as well. The
portion of space she devotes to her
parents in this book, particularly on
her mother, is a confirmation of a
pastoral care practitioner who has
deep personal and professional
experience in death, dying, and
grief. A product of her mother’s
second marriage, and a sister to a
medical doctor-brother from her
mother’s first marriage, she regrets
not having an affectionate fatherdaughter relationship with her
father, apparently due to her
parents’ early divorce few years
after their marriage.
Using human mortality and
terminality as raw concepts of
fundamental
importance
that
humanity cannot avoid, readers get
a rude awakening when the author
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seeks to know why human beings
live in denial about our an end that
is sure and definite; why airline
safety assurances before take-off
avoids speaking about actual death;
or even ignore talking about some
rituals like prayers that invoke the
benevolence of whoever holds the
keys to our glorious destination in
order to keep passengers from
losing their minds if the airplane has
to plunge into a ball of flames. The
purpose of this book, according to
Dana Trent, is to help readers learn
how to face the reality of death
while living life to its fullest. The
author also wants readers to learn
more about death, dying, and grief
in order to understand and come to
terms with one’s own mortality in
order to properly plan for one’s endof-life care. The book’s goal
includes sharing this end-of-life
plan with someone that can
advocate for one’s wish after one’s
passing. Finally, the purpose is also
to help someone come to terms with
his or her own mortality as well as
subsequent planning.
Summary of Contents

The book starts with an opening
introduction (pp. vii to xv) that
reminds readers about the reality of
an expiry date for each one living.
She poses many though-provoking
questions in reminding readers that
all human beings are terminal. She
uses the imagery of a plane flight to
draw out the analogy of the flight of
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life where every passenger has
a destination, a plan to arrive, which
is the ultimate purpose, and which
all of life is all about. She explains
how she carries the tag of a death
chaplain in the MICU, and how
humanity should view death as
a meaningful destination and not
a dreaded landmark. The author
explains that laughter and tears are
not mutually exclusive as one learns
to embraces reality to give oneself
a sense
of
ownership
and
acceptance of our mortality which
should increase our gratitude for the
time we are still living, alive, and
well. This section closes with how
to use the book, including the
provision of religious, spiritual, and
practical resources on death and
grief.
In chapter one (pp. 1–9), the
author refers to Genesis 3:19,
a reminder that human beings are
dust, and the unavoidable reality of
returning to dust. She shares the
personal experience of her mother’s
cremation and how she embarks on
a road tour with some of her
mother’s ashes, in fulfilling her
wish before passing. She uses
anecdotes, referring to what her
mother’s jovial comment about life
being in a beer barrel. She recalls
sending the photo of the box that
contains her mother’s ashes to her
friend who advises her to take her
through the drive through for
dessert first.
The author opens chapter two
(pp. 10–20) with her mother’s

statement that the gas will be gone
soon, an apparent euphemism for
impending death. She plays her
mother’s favorite music and talks
about the use of sticky notes to
convey encouraging words at a time
like that. She explains how one has
to labor and ensure talking to the
dying, and in some cases, offering
prayers, reading scriptures and
touching the ailing. In this case, she
holds her mother’s two hands and
reassures her mother of her
presence. She concludes this
chapter with lessons in midwifery
from a Hindu grandmother who
compares midwifing the birth of
a baby and midwifing the peaceful
exit of a loved one.
Dana Trent starts chapter three
(pp. 21–36) with a self-description
as the death chaplain because of her
work in the hospital MICU where
she goes through immersive
experiential learning from veteran
chaplains who encourage her to
watch, witness, study, care, and
observe the lived experience of
death, dying, and dealing with
grief’s basic questions like what
happens when one begins to die,
how to care for those who are
dying, what happens the moment
one dies, how to care for the
grieving, and how to know what
happens within us as we reflect on
caring for those who are dying. The
book describes a chaplain in MICU
as a living among the dead that
patients and grieving family
members can see either as
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a chaplain or Satan – either the
appearance of one that comes to
walk alongside, or as someone
coming to break bad news. She
shares her experience of witnessing
the first death, and how Lily
Smith’s parents insist that the
chaplain stays at the foot of the
dying in order to pray and ensure
a perfect death, a proper homegoing.
In chapter four (pp. 37–47), the
author recounts the loss of her
father and her father-in-law. She
refers to her own father who is
known as king, a name he has been
bearing from an early age, as
someone with schizo-affective
disorder; while she refers to her
father-in-law as the great one, due
to his comparably good nature of
being a loving Christian father. The
author calls readers’ attention to
two acronyms: YOLO (You Only
Live Once) and YALO (You
Actually Live On), which may be
outcomes of her conversations with
her husband Fred who abandons his
Christian faith to become a Hindu
faithful before the two of them
meet. The book raises the issue of
doubt over life, death, grief, and
afterlife,
while
comparing
Christianity’s linear pathway to
final destination with Hinduism that
sees death as cyclical due to
reincarnation.
The book’s chapter five (pp. 48–
59) opens with an interesting title:
“Say Hello to Heaven”. While
reiterating the essence of ultimate
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purpose to guide the living, the
book alludes to the questions the
author asks her college students to
force them to reflect about the
meaning of ultimate reality, what
could be the way of life, and what
could be the ultimate purpose for
living. Going back to the YOLO
and YALO comparison, the author
wonders whether one can classify
the issue of life and death as a oneway ticket that is consistent with
Christianity’s linear destination to
heaven, or as an infinite metro-card
that is consistent with Hinduism’s
cycle of reincarnation. This chapter
raises questions about the reality of
heaven’s
existence,
heavenly
lessons, the possibility of a dead
reincarnating as a dog, with
a concluding thought on the real
talk of theology in everyday life:
peace, love and forgiveness as key
components of what dying people
desire.
The title of chapter six (pp. 60–
77) is “Let’s Talk About Death”.
The author uses good imagery of
the grief train to take readers from
station one to station six. Station
one is time-keeping, a reminder that
the future time with loved ones die
when they are no more, hence the
need to quality keep time with them
today. Station two is about
meaning-making as in her late
mother’s note in her Bible that
seeks and gives forgiveness,
expressing thanks and love as well
as saying goodbye. Station three
talks about identity as to who we
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are in the course of navigating the
world without our loved ones.
Station four revolves around talking
about grieving, and the need to
center
our
conversation
on
acknowledging one’s loss, the taboo
topic of mourning a loss, and the
need for culture and conversations
to shift to a more open
conversation, especially now that
the Baby Boomers generation with
the largest living generation will
soon become the largest dying
generation. Station five is about the
need to openly talk about death,
including the liberty, like Stimp, to
plan one’s own memorial service
and purchase of one’s own casket.
Finally, station six is on acceptance.
The book calls readers to face the
looming reality of death with tools,
starting with talking about it, to
understanding it, and eventually
accepting its reality.
Chapter seven (pp. 78–89) is on
“Beginning with the End in Mind”.
It unpacks the need to prepare for
living and for dying while one also
takes care of legal issues. The
author, while calling readers’
attention to the “D Word”, reveals
that despite little preparation,
2,712,630 people died in the US in
2015, or around 7,400 people per
day, with hardly anyone of them
having any paperwork ready. The
author believes that many of the
dead never discussed anything
regarding what they desire to see
happen in case they die. This
chapter briefly mentions organ

donation;
wills
and estates;
cremation or regular burial six feet
below
the
ground;
hospital
resources for patients and their
family members like water, tea,
coffee, juice, cheese crackers
among others as well as religious
rituals, memorial photos, chapel
space for prayer, and relaxation or
meditation music among others. It
concludes by discussing practical
things like medical decisions, and
financial matters to sacred things
like rituals, readings music and
spiritual items to make transition
easier for the dying.
Chapter eight is on preparing for
death while savoring life (pp. 90–
101). This is the title of this book.
In this chapter, the author refers to
her mother’s love for dessert, and
her mother’s red notebook where
she writes in her own handwriting.
Dana Trent says life is too short,
hence people should eat dessert
first. She identifies when ritual
matters and how we can use them to
create something sacred in our
presence and our touch in order to
serve as meaning-making rituals.
The world of rituals that follows
with prayers, baptism, baby
dedication,
confirmation,
and
communion of the Christian faith.
This
chapter
discusses
the
sacredness of the human body, how
to remember loved ones, and how
human smells and faces can be
relics that loved ones will cherish
for a long time.
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In chapter nine (pp. 102–110),
the author titles it “Putting the Fun
in the FUNeral”. She starts from the
negative, referring to her early
symptom for the “C” word, and
describing her breasts as troubled
boobs, and how the mammogram
waiting room is 800 square foot of
trembling anxiety until Trish the
Tech whispers the ‘free to go’
statement. This chapter reminds
readers that the death rate is 100 per
cent, hence the need to put fun in
funeral by having a fun-filled death
plan. In the author’s plan, this will
include placement in hospice, the
administration of generous pain
killers, and family companionship
especially at night, extra perfume to
make her smell good, constant
brushing of her teeth, and lots of
prayers, among many others.
The book ends with epilogue
(pp. 111–112), nine practical
spiritual resources (pp. 113–139),
notes and further reading (pp. 140–
143),
and
acknowledgements
(p. 144).
Internal Analysis

The author’s use of heavy anecdotes
all through the book, particularly
the passing and the grieving of her
mother could be a double-edged
sword. On the positive side, one can
say that her personal experience
gives authentic legitimacy to her
recommendations. On the downside, one can start thinking that this
book is a selfish therapeutic
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memorial or relic for soothing the
pain of the author’s loss. One can
also argue that the heavy devotion
of space to and on her mother,
author’s own personal life story, her
husband’s story, and even the story
of her not-so-close father can cause
major distraction in focusing on the
tools for living and dying well that
should be the main focus of the
book in the first place.
The author’s thought-provoking
questions, and the use of imagery in
the introduction can easily draw
readers out to see, grasp, and glue to
the image she portrays through her
writing. Her story-telling approach
makes the issue more real as she
involves real flesh and blood cases
in the narration. One observes that
despite overseeing over 200 deaths
in the MICU, the author shares very
few cases while devoting a lot of
time and space to her mother,
father-in-law, and her father in this
book. It will make this book a lot
richer if the author shares some
details on each of the over 200
cases – identifying the similarities
and differences of each case, the
kind of pastoral care she offers in
each case, the reasoning behind
each of the decisions she makes, the
failures and the successes she can
remember, as well as the regrets and
lessons she learn in each of those
cases. This approach may then be
a good tool to know if the
application of pastoral care is the
same globally, given the diversity of
cultures. It will also enrich literature
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and open new insights for research
ideas.
It is not clear why she decides to
quit chaplaincy and pastoral care for
a college professor position, but it
might be an indication of her
preference for an academic and
cognitive vocation over one that
could be emotionally draining. She
raises many profound but tough
theological questions begging for
answers, yet she makes readers
realize that silence and presence are
key in caring for the dying. The
influence of teaching a World
Religion and Critical Thinking class
may have some influence on this
book’s rich academic bent, yet it
remains a solid tool for self-care
and pastoral care. The author’s
straddling between YOLO and
YALO could also be a reflection of
the influence of her Buddhist Monk
husband, and it is unclear where she
finally stands on the theological
question of Christianity’s linear
pathway to the final destination and
Buddhism’s cyclical pathway of
reincarnation. It is true that
a chaplain’s training entails giving
adequate
respect
to
diverse
multifaith approaches, but as
a Baptist minister, she does not
articulate her own belief system
well.
The author uses themes and subthemes very well in organizing her
points logically. Although some of
the themes and sub-themes may be
unconventional, like “the gas will
be gone soon” (p. 10) or “the king

and great one” (p. 37), they also
raise the level of curiosity.
However, some appear distractive
or deceptive as they veer off into
some personal stories, some of
which appear irrelevant. This book,
as a tool, assumes that every culture
is western, hence the limit to
western approaches. Although the
author mentions Hinduism and few
other religious traditions apart from
Christianity, the type of death or
dying the book portrays does not
take other cultures and traditions
into proper consideration. The book
also assumes that most deaths will
be through the normal process of
ailment, diagnosis and prognosis,
when in actual fact, the author’s
earlier example about airline safety
guide confirms the possibility of
death by plane crash.
This book fully addresses the
issue of taboo around death; and
calls humanity to take griefcomforting
rituals
seriously.
However, for those with anxiety
disorders or those susceptible to
panic attacks, discussing the issue
of death, especially if they are not
ready, could lead to fatal outcomes.
Consistent with her advice to look
for cues and signs, a caveat is
necessary regarding her open call
for discussing a touchy issue like
death. For the sake of cultural
sensitivity, it is necessary to first
find out how a culture or people
define life and death, their
understanding of suffering, their
belief in grief or rituals or relics.
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A culture where people die
frequently, and where the people
believe that death is no big deal,
such people may not respond to
death and dying like those who
rarely see people die, except on
television.
The author poses critical
questions to guide the book’s
research and thinking in calling
attention to the obvious human
avoidance of the topic of death.
However, the book ought to also
research into why people do not
want to talk about death. It is not
enough to identify a problem
without finding out why or how the
problem came into existence in the
first place. In this case, one can say
that while the author covers most
relevant questions about death and
the taboo around it, the book omits
raising questions about why a lot of
people, including air hosts and
hostesses prefer to ignore the
subject. Going by the title of the
book, could it be that people
deliberately ignore death as
a subject of discussion because they
prefer to enjoy dessert and savor life
first before thinking about, or
contemplating death? The title itself
can be conflicting as it starts with
preparing for death first before
savoring life, and this sounds like
fouling the air first and hoping to
enjoy a great time in that same
polluted atmosphere. It could also
sound like asking someone to drink
poison before going ahead to dance
at a party. The idea of preparing for
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death may bring up the question:
Why bother to savor life when death
is imminent, isn’t that vanity,
a chasing after the wind? The author
examines and mentions some other
sources like quotes and scriptures
(pp. 137–139), as well as notes and
further readings (pp. 140–143),
although that do not mean that the
book has all relevant and available
evidence for the entire contents.
Aesthetics

This book’s cover design looks
simple and elegant. It is not busy or
crowded. The symbol of the heart
that represents love speaks volumes,
particularly about the subject of
care and compassion. As a storyteller, the author’s clarity and
elegance of prose, consistency of
style, and adherence to proper form
make this book attractive. The
inside layout and the organization
of texts under themes and subthemes make the reading of this
book user-friendly. In terms of form
and content, the author has a special
style of presenting hard stuff in
a soft and congenial way. The use
of dialogue adds some extra flavor
to the message the book projects.
The use of graphics and beautiful
visual illustration are missing.
Strengths

As an observer-participant, the
author seamlessly weaves her own
personal story into a professional
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and academic work of pastoral care
for the dying and their grieving
family members. It is therefore
a helpful tool that anyone can easily
access and use. In addition to giving
readers the tools for helping those
who are dying and their grieving
families,
the
book
contains
resources on practical, theological,
legal, medical, social, religious, and
financial issues.
The book achieves its purpose of
calling attention to the taboo around
the topic and issue of death, and in
giving tools to readers to help guide
and help oneself and others.
Through
anecdotes,
personal
experiences of grief, hands-on
professional experience as a chaplain, the author challenges readers
to think and reflect deeply through
her
insightful
and
thoughtprovoking questions. For example,
in chapter five (pp. 48–59), the
author asks: “Is Heaven for Real?
Is there a physical heaven or hell?
Is heaven metaphorical or symbolic
for eternal union (in the case of
heaven) – or separation from (in the
case of hell) – God?” The author
organizes her thoughts logically and
presents information creatively,
including the use of quotations from
individuals on every opening page,
as well as within the general content
of the book.
Devoting some specific pages as
practical and spiritual resources (pp.
113–139) to equip readers makes
this book a good tool. The eight
resources in the book guide readers

on how to use the material to help
oneself and others.
Weaknesses

The heavy dose of attention on the
author’s mother in the book could
be distracting. The author should
avoid anecdotes that have too long
dialogues of family members in
a book of this nature. The title of
the book could be confusing. It calls
readers to prepare for death, and
thereafter calls readers to savor life.
This will appear contradictory to
some, and an impossible task to
some others. Citing more scientific
sources would definitely not hurt.
Compiling and sharing the death
experiences of the over 200 deaths
in MICU can help identify how to
respond to different responses of the
dying at the points of different or
similar needs. The author omits
sharing other possible MICU
experiences that might be available
in the literature, at least to give
readers an idea of other experiences
apart from her own personal story.
For example, from 113 selected
articles on spirituality, Willemse et
al (2020) concludes that “complementary and effective SC [spiritual
care] contributes to QoL [quality of
life] and QoC [quality of care] of
patients and their relatives”; that
“improving SC knowledge and
skills of IC HCP [ICU healthcare
professionals] is necessary to
enhance SC”; that “the hospital
chaplain plays a key role in SC
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supply and education”; and that
“further research on SC as an
integrated part of daily ICU care is
necessary to improve QoL and QoC
of patients and relatives” (p. 55).
For balance, the author ought to
find out why people do not want to
talk about death rather than assume
that people ignorantly avoid the
subject. The book skips sharing any
idea other option in pastoral care
like novel picture guide by
chaplains to help patients. Berning
et al (2016) in their research
conclude that “our findings
demonstrate
that
chaplain-led
picture-guided spiritual care is
feasible among awake and alert
mechanically ventilated adults and
suggest that it may reduce anxiety
during and stress after an ICU
admission.” They also suggest that
“Instead of
primarily
being
consulted just before a patient’s
death in the ICU, chaplains can now
provide interactive spiritual support
to mechanically ventilated ICU
patients” (p. 1341).
Researching into and sharing
other cultures’ detailed perspectives
on the meaning of death and dying,
as well as what constitutes good
death and good grieving are areas
this book remain silent on. The tool
for, and responses to death and
dying are very western-centric, as
this tool may look strange to some
people in or from Asia, Africa,
South America or the Middle East.
The book covers a wide range of
issues – from confronting the topic
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of death, to dying and grieving, to
taboo and relics, to experiences in
the MICU, to personal loss of
parents and grandparents, to
theological questions and doubts,
particularly
between
Christian
worldview and Buddhism worldview. What the book achieves in the
width and spread of coverage; it
loses on the depth and breadth of
each issue. The book may want to
add more peer-reviewed insights on
the subject of death, dying and grief
that may bring academic legitimacy
to authenticate her personal experiences.
Summation

A book that captures both personal
and professional experiences on
a subject shows an empirical evidence of truth on the subject matter.
The book’s concluding take-away
tools and resources that cover
physical, legal, medical, and
theological issues make this book
a handy companion for helping
oneself and others. One should note
that someone without a western
worldview may find some of the
resources irrelevant or unnecessary,
depending on one’s cultural
approach to death, dying, and grief.
This book is an easy read, sometimes like a novel, and with no
confusion over the author’s clarity
on the subject the author sets out to;
and conveys effectively and efficiently. Recommending this book to
someone else will therefore be
a thing of joy to do.
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