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Na úvod k časopisu Testimonium fidei
Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici v roku 2013 začína vydávať tento nový časopis, ktorý nesie názov Testimonium fidei. Nie
je to nová iniciatíva katedry. Už v predchádzajúcom období, v rokoch
2001–2010 dvakrát ročne vydávala odborný Evanjelikálny teologický časopis, ktorého redigovaním bol poverený Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D.
Časopis vychádzal celých desať rokov a na jeho stránkach sa publikovali
rôzne články, zvlášť z pera pracovníkov katedry.
Ako sama katedra, aj tento časopis bol ekumenicky orientovaný a snahou
autorov bolo vnášať do cirkevného života ekumenicky orientované teologické myslenie. Bol teda zameraný ponajviac do priestoru katedrálneho štúdia a cirkevného života. Zhodnotenie jeho významu krátko a výstižne
uviedol prof. Procházka vo svojej prehľadnej štúdii o dejinách katedry:
„Stal sa medzidenominačným, medzinárodným časopisom s odbornými teologickými príspevkami autorov rôznej cirkevnej a štátnej príslušnosti. Jeho
ambíciou bolo tiež to, aby bol aktuálny a reflektoval aktuálne problémy.“
(str. 69) Iste vo svojom čase dobre aj spĺňal svoje poslanie v rámci
cirkevných a publikačných možností, ako aj zvolených tém, keďže išlo
o skutočne prvý časopis tohoto typu.
Po desaťročnej histórii, v roku 2010 však časopis prestal vychádzať.
Zdalo sa, že dokončil svoje poslanie a že sa aj vyčerpal obsahovo i personálne. Tak nadišiel čas, aby sa začali robiť prípravy na vydávanie nového
časopisu. Tie následkom niektorých zmien a rozhodnutí vedeckých členov
katedry zavŕšili v tomto roku (2013), a tak nový časopis môže už dnes
uzrieť svetlo sveta. Svojím zameraním a obsahom chce byť vedeckým časopisom, ktorého odbornú úroveň a spoľahlivosť budú zaručovať jeho recenzenti. Snahou je vypracovať sa do takej kategórie, aby v budúcnosti mohol
mať ambície dosiahnuť úroveň karentovaných časopisov indexovaných
v medzinárodných databázach. Samozrejme, osud každého odborného a vedeckého časopisu závisí od jeho autorov, vydavateľov a vedeckej náročnosti
redakčnej rady. Niekedy sa jeho úroveň môže dvíhať, inokedy klesať, alebo
stagnovať. Ba niekedy časopisy aj skončia. Iste aj tento časopis bude písať
svoju históriu. Je našou túžbou, aby mohol čo najdlhšie a najlepšie odborne
prosperovať a svojím zameraním prospievať verejnosti vedeckej, akademickej a aj cirkevnej.
Periodicita časopisu by mala zodpovedať dvom číslam za rok, s prípadným mimoriadnym tematickým číslom. Za zostavenie jednotlivých čísiel
budú zodpovední poverení profesori a docenti katedry. Obsahovo-tematická
náplň sa bude riadiť pomerne jednoduchým zložením, ktoré nemusí byť
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v každom čísle rovnako zachované: úvodník, štúdie, dokumenty, diskusia,
recenzie, personálie, tematická bibliografia.
O nič menšie sú aj ambície, aby časopis bol nielen ekumenicky orientovaný na báze cirkví integrovaných do ZECu (Združenie evanjelikálnych cirkví), ale aby mohol spájať rôznejšie teologické myslenie a združovať k tvorivej spoločnej teologickej práci aj takých teológov a čitateľov, ktorí pochádzajú z iných kresťanských tradícií, no svojím teologickým svedectvom
presvedčili, že ich kristologické východiská sú spoľahlivé a že jednota Kristovej cirkvi je nám všetkým spoločným cieľom.
Okrem toho by však časopis chcel vytvoriť priestor aj k tomu, aby okrem
seriózneho teologického dialógu s ostatnými kresťanskými tradíciami sa
mohli odborne, a teda aj kriticky, posudzovať nielen vonkajšie – viacmenej
populárne – teologické nápady či trendy, ale v tej istej zodpovednosti chce
pristupovať aj k vlastným radom v rámci evanjelikálneho kresťanstva. Je to
zámer, ktorý túži zblížiť evanjelikálne vyhradenosti s klasickejším kresťanským vývojom a pomôcť tak k integrácii evanjelikálnych smerov do rodiny
kresťanstva. Nie je to úloha populárna, ale asi už nadišiel čas, aby sa evanjelikálne kresťanstvo dostalo z obručia stálej sebaobrany a pocitu outsiderstva. Dozrieva čas na to, aby sa aj ono pozdvihlo k stavu dospelého rastu
a vnieslo do teologického sveta svoj hlas rozvážnosti a hlbokej viery, a to
bez obáv a pocitu menejcennosti. K tomu však je treba sa aj zbaviť určitých
počiatočných syndrómov, a hoci aj vykonať určitú revíziu vlastnej evanjelikálnej podstatnosti, ktorá už dnes – aspoň v teológii – možno už stratila niekdajšiu vyhrotenosť.
Ekumenizmus a zbližovanie sa cirkví a teologických vied, ako sa zdá, už
prekročili dobu, keď evanjelikalizmus vznikal a tvoril svoju vlastnú líniu.
Aj preto tento nový časopis chce otvoriť priestor na odbornú teologickú
spoluprácu a pozdvihnúť evanjelikálnu teológiu na úroveň právoplatnej
a uznanej vedeckej spoľahlivosti. Tým by sa mohlo dospieť k takému rastu,
kde by sa aj delenie na evanjelikálne, klasické, starokresťanské atď. prestali
užívať, a zostalo by len označenie „kresťanské“, lebo veď všetky ostatné
označenia chcú síce zachovať niečo z kresťanskej plurality, ale doterajšia
prax potvrdzovala bohužiaľ viacmenej to, že tieto označenia neznamenali
ani tak pluralitu, ako skôr rozdeľovali, separovali a dištancovali kresťanov a
teológov, patriacich do týchto rôznych štruktúr.
V tomto duchu sa nesie aj zostava tohoto prvého čísla, v ktorom sa
prejaví myslenie teológov i neteológov z rôznych denominácií (reformovaní, baptisti, metodisti, evanjelíci, grekokatolíci, adventisti), ba aj autori
z prostredia necirkevného. V tomto spektre by sa mala niesť aj príprava ďalších čísiel. Naša dobrá spolupráca a bratská otvorenosť sa ozrejmila už aj
doteraz pri rôznych príležitostiach, spoločných projektoch a výstupoch. Naposledy to bola vysokonáročná spolupráca na dvoch projektoch: na revízii
6
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nového ekumenického prekladu Písma svätého do modernej slovenčiny,
a na príprave krížových odkazov pre celú Bibliu.
Je naším úprimným želaním, aby v tejto spolupráci a duchovnej otvorenosti sme mohli naďalej dobre spolupracovať a tvoriť hodnoty, ktoré nám
odborne pomôžu správne kresťansky rozmýšľať, teologicky spoľahlivo sa
orientovať a v pravom kresťanskom duchu žiť a slúžiť. Nech Pán cirkvi
požehnané toto naše úsilie a dá úspech aj tomuto časopisu.
Imrich PERES
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Štúdie

Ľudové múdroslovné výroky v gréckych epitafoch
Imrich PERES
Nielen dnes, ale aj v antike ľudia často ani nevedeli, ako sa život blízko dotýka
smrti: v nebezpečiach každodenného života, pri spomienkach na svojich
zosnulých, v obrazných vyjadreniach svojej reči a v rôznych náboženských
predstavách. Snáď práve jazyk je tou oblasťou, kde sa objavuje najviac
takých motívov a symbolických vyjadrení ohľadom smrti, že si to často ani
neuvedomujeme. Ľudová viera a múdrosť zanechala nám mnohoraké
bohatstvá, ktorých „požívateľmi“ môžeme byť dodnes v našom
každodennom užívaní jazyka a kde s rôznym zámerom obraciame v našej
reči aj žihadlo smrti. Takýmito výrazmi, slovnými obrazmi, prirovnaniami,
podobenstvami a porekadlami môžu byť napríklad: Privedieš ma do hrobu.
– Smrť nás čaká, nohy nás nesú. – Kde nič nieto, tam ani smrť neberie. –
Aký život, taká smrť. – So smrťou ešte nik zmluvu neurobil. – O mŕtvych len
dobré, alebo nič. – To je ako bozk mŕtvemu. – Je iba jedna pravda: smrť. –
Odtiaľ sa ešte nikto nevrátil. – Nech mu je zem ľahká. – Odpočívaj v pokoji.
– Smrť všetko vyrovná. – Smrť si nevyberá. – Nádej zomiera posledná, atď.
Je teda mnoho takýchto prísloví a porekadiel. Ľudová múdrosť to čerpala
z rôznych prameňov a zachovala po rôzne časy a v dennom užívaní zachováva aj dodnes. Predmet nášho výskumu tvoria ľudové múdroslovné výroky
v súvislosti s predstavami o smrti antických Grékov. Presné určenie témy je
dané v titule tejto štúdie. Snáď nebude na škodu uviesť niekoľko viet
o téme, potom o problematike, ktorej sa téma venuje, a nakoniec sa uvedú
autentické grécke texty v slovenskom preklade, ktoré v tej najpôvodnejšej
forme nám odhaľujú predstavy antických Grékov na základe ich vlastných
formulácií.
1. Pozadie gréckych epitafných výrokov
1.1. Témy gréckych epitafných múdroslovných výrokov

Čo sa týka samotnej témy, je zrejmé, že ide o zjav, ktorý sa v takej či onakej
forme objavuje v tradícií skoro každého národa. Veď smrť je takou skutočnosťou, ktorá je rovnako bolestivá a zároveň žiadúca, tajomná, vábivá i odstrašujúca, stresujúca a predsa inšpirujúca. Vieme o takých národoch, ktoré
Testimonium fidei 1 (2013), 9–24. ISSN 1339-3685
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majú dosť podrobné učenie o smrti, resp. také knihy, ktoré odzrkadľujú ich
vieru alebo predstavy o smrti. Takými sú napríklad egyptské Knihy mŕtvych,1 alebo Kniha mŕtvych v tibetskom náboženstve,2 aby sme uviedli aspoň tie najdôležitejšie. Avšak učenie o smrti z pohľadu ľudovej múdrosti si
rôzne národy zachovali aj v iných svojich knihách, najčastejšie v takých
svätých spisoch, ktoré zodpovedajú napríklad iránskej Aveste, 3 židovskej
Tóre a ranému Izraelu,4 či celému Starému zákonu, 5 alebo aj kresťanskej
Novej zmluve.6 Platí to aj vtedy, ak svoje predstavy o smrti neformulujú
systematicky, v zoskupení, ale len čiastkovo, fragmentárne, v rôznych odkazoch, či v nejakom príbehu, legende alebo podobenstve, ktoré však obsahuje
hlboké teologické, či presnejšie povedané: mýticko-teologické chápanie.
Z pozície našej témy môžeme konštatovať, že antickí Gréci mali síce svoje
rôzne mýty a mytologické knihy, 7 alebo aj konkrétnejšie predstavy a opisy
skutočnosti smrti, ako sa to užívalo napr. v rôznych kultoch, mystériách, či
náboženských zvykoch,8 no v skutočnosti precízne vypracovanú a „kanonizovanú“ knihu mŕtvych nemali. Keďže z pozície novozákonnej eschatológie
sa mnoho venujem antickým Gréckym náhrobným nápisom, mal som možnosť zistiť, že Grécke epitafné nápisy obsahujú množstvo takých pôvodných, alebo iných prevzatých slovných formulácií, 9 ktoré veľmi pekne vyjadrujú vieru antických Grékov v posmrtný život a verne tlmočia ich predstavy o smrti. Z tohoto bohatého materiálu som vybral takú kolekciu textov
v pôvodnom znení, ktoré bez akejkoľvek násilnosti vyjadrujú hlbokú
ľudovú múdrosť, z čoho je možné zostaviť hoci aj voľne formulovanú
zbierku materiálov akejsi knihy mŕtvych. Je na mieste prechovávať nádej –
1

Jaromír KOZÁK, Egyptská kniha mrtvých, Vydavateľstvo Eliment, 2002. Břetislav VACHALA,
Staroegyptská Kniha mrtvých, Vydavateľstvo Dokořán, 2009.
2
Josef KOLMAŠ, Tibetská kniha mŕtvych, Vydavateľstvo Práh, 1998.
3
O. G. von WESENDONK, Das Weltbild der Iranien, München, Verlag Ernst Reinhardt, 1933,
92-99.229-234. R. C. ZAEHNER, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London, Weidenfeld and Nicolson, 1975. J. DUCHESNE – GUILLEMIN, Ritual und Eschatologie im Mazdaismus:
Struktur und Evolution, in: Bernfried SCHLERATH (Hrsg.), Zarathustra, WF 169, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, 314–319.
4
Gerhard von RAD, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1982
(o smrti sa hovorí zvlášť na str. 386–389).
5
Claus WESTERMANN, Wurzeln der Weisheit. Die ältesten Sprüche Israels und anderer Völker,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1990.
6
Max KÜCHLER, Frühjüdische Weisheitstraditionen. Zum Fortgang weisheitlichen Denkens
im Bereich des frühjüdischen Jahweglaubens, Freiburg, Universitätsverlag - Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. 553–592.
7
Por. napr. Homéros: Íllias a Odysseia (Thetis, 2011), alebo Hésiodos: Theogonie (Zpěvy železného věku, Prel. J. Nováková, Praha, Svoboda, 1990), atď.
8
Viď napr. tzv. orfické zlaté lístky: Otto KERN, Orphicorum fragmenta, Dublin-Zürich, 1972.
PERES GGI 54-59.
9
Napr. liturgické texty, mýtické príbehy, národné piesne, ľudové porekadlá, náboženské vyjadrenia a heslá, atď.
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ak sa raz nájde čas preložiť z mnoho tisíc epigramov aspoň niečo pre jednu
zbierku –, že sa tak podarí zostaviť skutočne pravú „grécku knihu mŕtvych“.
1.2. Problematika gréckych náhrobných nápisov

Problematika, ktorá sa z našej témy rozvíja, poskytuje nám konkrétne formulácie predstáv antických Grékov o smrti, ktoré – ako sme už spomínali –
veľmi pekne a mnohofarebne vyjadrujú mnohoraké súvislosti smrti. Našu
pozornosť budeme teraz venovať zvlášť tomu, aby sme čo najlepšie odhalili,
akú zvláštnu atmosféru obsahujú tieto mnohoraké a bohaté texty, keď
voľne, alebo spôsobom danej metriky hovoria o smrti. Pri čítaní týchto epigramov hneď si spomenieme na múdroslovnú literatúru z Písma, kde zvlášť
Jób, kniha Žalmov, kniha Prísloví a Kazateľ obsahujú podobné literárne
a slovné (avšak nie obsahové!) vyjadrenia pochádzajúce z ľudovej múdrosti.
Tak je to možno badať nielen u Izraela a v ranom kresťanstve, ale aj
u okolitých národov, ako napr. aj u Arabov, kde sa tiež ľudové múdroslovné
výroky chápu ako stručné jazykové vyjadrenia, z ktorých plynú dôležité
ponaučenia užitočné pre tie najširšie vrstvy ľudu. 10 A skutočne, aj grécke
antické texty nám autenticky odkrývajú múdrosť s bolesťou tesanú do náhrobných kameňov: pripomínajú ľudskú pominuteľnosť, bolestivý zážitok
smrti, ako aj tie počiatočné pokusy, ako by bolo možné preklenúť tieto
otrasné skutočnosti smrti a napriek tomu nájsť zmysel života, resp. zmieriť
sa s bolestivou realitou smrti.
2. Rozličné chápanie smrti

Je pravdou, že v týchto epitafných textoch môžeme nájsť mnoho rôznych
pesimistických pohľadov na smrť, no nedá sa zaprieť ani to, že antickí Gréci
hľadali eschatologické východisko, a tak pri úniku z hádu sa čoraz viac ich
pohľad upínal na Olymp, resp. obracali sa k éteru a k nebu.
Z teologického hľadiska tento zjav môžeme definovať asi takto: je predstaviteľné, že smer gréckej eschatológie sa v čase Homéra orientuje smerom
dole. Teda antickí Gréci si život po smrti predstavovali buď absolútne materialisticky, teda ignorovali a popierali život po smrti, alebo skutočnosť smrti
prijímali skepticky. Je síce pravdou, že v tejto negligácii smrti sa objavuje
mnoho pluralistických motívov, ktoré sa miestami aj miešajú. To sa najviac
u Grékov udomácnilo v helenistickej dobe a v jej náboženských predstavách, no v skutočnosti tieto predstavy ponúkali minimálnu nádej pre
zomierajúcich a ich príbuzných. Až postupne sa grécke predstavy začali na-

10

Viď napr. Issam RAMADAN – Ivan RAMADAN, Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes, Plzeň, Západočeská univerzita, 2011, 5.
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pĺňať čoraz pozitívnejšími motívmi a otvárali možnosť akejsi záchrany zo
smrti v postmortálnom bytí v blízkosti bohov.
Pri tomto pohľade môžeme grécku eschatológiu členiť do dvoch oblastí:
jedna obsahuje negatívny prístup k smrti (negatívna eschatológia), druhá
ponúka pozitívnejšie motívy a nádej v záhrobí (pozitívna eschatológia).
2.1. Negatívny pohľad na smrť

Negatívne chápanie smrti sa upiera na eschatológiu orientovanú smerom dole,
teda na hádes, t.j. podzemné miesto mŕtvych, kam každý mŕtvy musí raz
zostúpiť. Tam sa rozhoduje o jeho ďalšom osude: či bude existovať
v necitlivom tieňovom bytí, či za trest zostúpi do Tartaru, alebo či jednoducho
bude prebývať v komnatách Persefony. Sem sa môže ešte radiť aj smrť, ktorú
priviedla Tyché,11 Moira12 alebo Nemesis,13 čo taktiež obsahuje pomerne
pesimistické chápanie smrti.
2.2. Pozitívny pohľad na smrť

Pozitívna grécka eschatológia obsahuje prvky, ktoré život po smrti nedefinujú
niekde v hádu, ale inde, t.j. na lepších miestach, obyčajne ďaleko na konci
horizontu, alebo v éteru. Tu sa predstavy postupne dotvárali od stavu sladkého
snu/spánku cez možnosť stať sa héroom, alebo divinizáciou skrze zem, či
dostať sa na ostrovy blažených a pláne Elysejské, alebo vystúpiť do éteru
a stať sa hoci aj hviezdou. Je až prekvapivé, kam sa vývoj tzv. pozitívnej
gréckej eschatológie dostal, keď sa posunul až k takým predstavám, kde Gréci
začali túžiť po obecenstve s bohmi, dokonca aj sami by sa nimi boli chceli
stať. Tieto predstavy sa najčastejšie orientovali na Olymp, keďže Olymp bola
horou bohov, a ta sa začala orientovať aj zbožná nádej starovekých Grékov.
Tak sa formovala predstava tzv. uchvátenia (aJrpavzw) do oblasti nebies, alebo
priamo na Olymp, upínanie sa na spoločenstvo s nesmrteľnými bohmi, na
nebeskú korunu, na olympské príbytky, stolovanie s bohmi, príp. aj na túžbu
zasadnúť si aspoň na chvíľu na boží trón a trošku spolu s nimi aj vládnuť.
3. Symbolický jazyk múdroslovných výrokov

Nechcem sa tu na tomto mieste púšťať do hlbokých teologických rozborov.
Veď pozornosť máme venovať nie teologickým analýzam, ale ľudovým prí11

O bohyni Tyché viď napr. Hans STROHM, Tyche. Zur Schicksalsauffassung bei Pindar und
den frühgriechischen Dichtern, Stuttgart, J. G. Gottasche Buchhandlung, 1944.
12
Markos GIANNOULIS, Die Moiren. Tradition und Wandel des Motivs der Schicksalsgöttinen
in der antiken und byzantinischen Kunst, JAC Erg. 6, Münster, Aschendorff Verlag, 2010.
13
O Nemesis ako o bohyni osudu a spravodlivej pomsty viď napr.: Otto ROSSBACH, Nemesis,
in: Wilhelm H. ROSCHER, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie
3/1, Leipzig, Teubner, 1902, 117–166.
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sloviam a metaforickým vyjadreniam gréckych náhrobných nápisov.
V predchádzajúcej kapitole uvedené krátke výklady som považoval za dôležité uviesť kvôli lepšiemu pochopeniu témy a naznačeniu eschatologických línií v gréckych epigramoch.
Snáď nie je na škodu poznamenať aj to, že tu uvedené preklady gréckych
textov sú z veľkej miery publikované po prvýkrát v slovenskej reči. Nie sú
to preklady umelecké a ani nie sú formulované metricky či doslovne, ale sú
tlmočené do takej hovorovej reči, ktorá čo najlepšie môže pomôcť k pochopeniu obsahu i myšlienkovému svetu týchto náhrobných textov. Preto ani ich
opis nesleduje ich prípadnú pôvodnú grécku metrickú formu. Snažil som sa
o to, aby tu použité texty sa dostali k čitateľovi vo svojej kontextuálnej súvislosti a potom aj presne podľa svojho znenia, podľa ktorého predpokladáme, ako mohli tvoriť pôvodné autentické ľudové vyjadrenia, príslovia,
porekadlá, ktoré sa objavovali nielen na náhrobných stélach, ale v prvom
rade a hlavne v každodennom živote, v hovorovej reči, pri rôznych
ľudových či spoločenských príležitostiach, alebo aj v kultických textoch.
Z uvedených textov je možno dobre vycítiť, že ľudové múdroslovné výroky
akou bohatou symbolickou rečou vyjadrujú aj bolestivé skutočnosti smrti,
lúčenia a smútku.
4. Konkrétne múdroslovné výroky v gréckych epitafoch

V tejto kapitole sa dostanú k slovu také texty, ktoré priamo v citovanej
forme budú reprodukovať pôvodné antické grécke ľudové výroky, ktoré sa
do náhrobných textov dostali pravdepodobne priamo zo života, z každodenných formulácií, ako ich užíval ľud alebo ako im ho kládli do úst jeho básnici,14 kňazi, politici či ich vlastná bolestná skúsenosť na hranici smrti. Ide
o výber, teda ukážku spôsobu, ako sa ľudové múdroslovné výroky mohli zapracovávať do epitafných nápisov. (Texty považované nami za múdroslovné výroky citujeme dôraznejším typom písma.)
4.1. Reprodukcia gréckych epigramov

(1) Éter prijal ich duše, ich telá táto zem. Pred bránami Poteidaie stihla ich
smrť. Niektorým rukou nepriateľa stal sa ich údelom hrob, iní útekom
našli nádej na záchranu za hradbami.15
14

Zoznam takýchto básnikov a autorov epigramov je možné dobre vidieť v zbierke epigramov gréckej antológie: Rudoff WEISSHÄUPL, Die Grabgedichte der griechischen Anthologie, AAES 7, (Wien 1899), 25–50. Platí to aj vtedy, ak niektoré epigramy neboli „publikované“ na kameňoch, alebo ak pôvodne boli síce koncipované ako náhrobné nápisy, ale potom sa z nich vytvorili nápisy všeobecnejšieho rázu, prípadne mali iba úlohu ako epitafios
logos (tzv. pohrebná reč, reč nad hrobom).
15
PEEK GG 12. PEEK GV 20. IG I2 945. KAIBEL 21. GEFFCKEN 87. HILLER 53.
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(2) Ó ty čas, každému smrteľníkovi vždy prítomný démon: si poslom nášho
trápenia v každom pokolení.16
(3) Ak vpravde pekná smrť je najväčšia cnosť, tak Tyché pred ostatnými
nám určila tento osud.17
(4) Sotva odložil chlapčenský plášť, s čerstvým zármutkom zostúpil do
hádu, ako sedemnásťročný zanechal slzy svojej matke… Ó, vy
neúnavne hnané vretená Moiry, pošlite tohto chlapca do svätých
príbytkov zbožných.18
(5) Pokiaľ len bude tiecť voda a vysoké stromy budú bujnieť, pokiaľ slnko
bude vychádzať a žiariť a mesiac bude svietiť, budem na tomto veľmi
oplakávanom hrobe, aby som zvestoval okoloidúcim, že tu odpočíva
Midas.19
(6) Toto je hrob Frasikleie. Vždy ma budú volať dievčaťom, lebo namiesto
sobáša sa mi od bohov do lona dostalo toto meno.20
(7) Tento pekný náhrobok dal postaviť mŕtvej Learete jej otec: Živú ju už
viac neuvidíme.21
(8) Buď pozdravený, Charon! Nikto ti nepovie zlé slovo, a to ani v smrti,
veď mnoho ľudí zbavíš súženia.22
(9) Otec Osthilos ma postavil ako náhrobok nad mŕtveho Oligeida: jeho
smrť mu priniesla zármutok.23
(10) Ó, aký horký je žiaľ, keď Moira – ako teraz Anaxipola – uvrhne
človeka predčasne do smrti.24
(11) Keď sa pozrieš na hrob mŕtveho Kleoita, Menesaichmovho syna,
povzdychni so súcitom: Aký bol pekný a predsa musel zomrieť.25
(12) Pri hrobe Antilocha, tohto milého a múdreho muža, roň slzy, lebo aj teba
(pútnik) čaká smrť.26
(13) Tu odpočíva Deines, syn Alexandrov, vysokoctený medzi občanmi. Ako
bezúhonný dosiahol koniec (cieľ, tevrma): smrť.27
(14) Statočný bol Polyidos, milovaný syn Echekratidov. Dom zahalila tma,
keď predčasne zahynul.28
16

PEEK GG 15. PEEK GV 27. BECKBY AG VII 245. KAIBEL 27. GEFFCKEN 151. HILLER 74. IG
II/III 2 5226. Pausanias I 29, 13.
17
PEEK GG 16. PEEK GV 28. BECKBY AG VII 253. GEFFCKEN 113. HILLER 31.
18
PEEK GG 22. PEEK GV 48. KAIBEL 222. IG XII7 447. PERES GGI 142.
19
PEEK GG 29. PEEK GV 1171. Vita Homeri Herodotea 11.
20
PEEK GG 30. PEEK GV 68. KAIBEL 6. GEFFCKEN 49. FRIEDLÄNDER 80.
21
PEEK GG 40. PEEK GV 164. IG XII 8,396. FRIEDLÄNDER 60.
22
PEEK GG 41. PEEK GV 1384. FRIEDLÄNDER 86.
23
PEEK GG 42. PEEK GV 152. KAIBEL 486. IG VII 1880. FRIEDLÄNDER 612.
24
PEEK GG 44. PEEK GV 1636. IG XII 8,397. FREIDLÄNDER 90.
25
PEEK GG 45. PEEK GV 1223. KAIBEL 517, 1a. FRIEDLÄNDER 81.
26
PEEK GG 48. PEEK GV 1227. IG I2 972. KAIBEL 4. GEFFCKEN 44. FRIEDLÄNDER 85.
27
PEEK GG 55. PEEK GV 326. IGB 405. FRIEDLÄNDER 78.
28
PEEK GG 56. PEEK GV 889. KAIBEL, str. 221 a 519. IG XII7 107.
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(15) Tu Phanagora dospela k cieľu (tevrma) všetkých cností, keď ju prijala
komnata Persefony.29
(16) Nikomu som nikdy neublížil a nespôsobil bôľ, pokiaľ ma neprikryla zem.
Teraz, keď som zomrel, spôsobujem žiaľ, čo nikdy nekončí
(ajqavnato").30
(17) Ak pravda (dikaiosuvnh) aj pod zemou prináša odmenu (a\qlon), tak ty,
Euphanes, bez námahy medzi prvými ju získaš. 31
(18) Telo tu prikrýva zem. Tvoju rozumnosť však, Chrysantha, nevedel
hrob uviesť do zabudnutia.32
(19) (Aj) keď si (teraz) zostúpila do domu Persefony, tvoji priatelia myslia
na teba v láske.33
(20) Ak pred Persefonou za zbožnosť patrí vďaka (cavri"), tak Tyché ti aj
vo smrti dá z toho podiel (mevro").34
(21) Nie šaty, ani zlato obdivovala v živote táto žena, – milovala svojho muža
a múdrosť. A predsa namiesto tvojej krásy a mladosti, Dionýzia, tvoj
muž Antifilos ovenčuje tvoj hrob.35
(22) Len deväťkrát som uzrel obrat časov, a musel som zomrieť. Aký
záhadný bol démon, ktorému som padol za obeť.36
(23) Jedným z nich bol aj Glaukiadés, čo bránil vlasť pred nepriateľom: teraz
odišiel do domu Persefony, ktorý prijíma všetkých (pavndekton).37
(24) Myšlienky smrteľníkov nepoznajú hranice života, no Tyché sa javí
ako silnejšia nad každú nádej.38
(25) Po sedem desaťročí života som bol priateľom všetkých: nikomu som
neškodil; nasledoval som múdrosť, cnosť a spravodlivosť. Teraz som
dosiahol osud, ktorý je spoločný nám všetkým.39
(26) Žil som rozumne a cnostne, ako sa patrí na mladého muža. V živote som
mal úspech, ako aj teraz, keď som dosiahol plnosť života. Smrťou som
zanechal bolesť svojim rodičom a priateľom. Lebo moji rodičia už nikdy
neuvidia moje telo.40
(27) Ak by bolo možné, aby sa smrteľník ako čistý (podľa svojho čistého
života) počítal medzi Nesmrteľných, tak tebe, Herakleia, by táto pocta
29

PEEK GG 61. PEEK GV 488. KAIBEL 50. GEFFCKEN 133. IG II/III 2 5450.
PEEK GG 67.
31
PEEK GG 71. PEEK GV 1686.
32
PEEK GG 75. PEEK GV 1778. IG II/III 2 13071.
33
PEEK GG 87. PEEK GV 1492. GEFFCKEN 134. KAIBEL 62. IG II/III 2 6004.
34
PEEK GG 88. PEEK GV 1491. KAIBEL 61. IG II/III 2 6551.
35
PEEK GG 92. PEEK GV 1810. KAIBEL 83. IG II/III 2 11162.
36
PEEK GG 93. PEEK GV 1118. IG II/III 2 13102.
37
PEEK GG 94. PEEK GV 1637. IG II/III 2 10998.
38
PEEK GG 95. PEEK GV 1639. KAIBEL, str. 492 a XVI. GEFFCKEN 153. IG VII 2532. PERES GGI
40 a 255.
39
PEEK GG 97. PEEK GV 931. IG II/III 2 13098.
40
PEEK GG 98. PEEK GV 1105.
30
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(gevra") (iste) prislúchala. Lebo predčasne si opustila (prolipou's j)
kvitnúcu mladosť; zanechala si v smrti dom svojej matky Simony a bez
zľutovania (ajnoiktivstw") si odišla do komnat Persefony.41
(28) Nikto nemôže ujsť nezvratnému osudu Tyché, Marcus. Čo zmôže
nekonečný plač? Vydrž! Veď aj veľkí muži, keď upadnú do žiaľu,
musia pretrpieť ten istý bôľ.42
(29) Prestaň, neplač za mnou, otče môj milovaný: už od narodenia je nám
známe, že sladké svetlo (raz) musíme opustiť. Sú tu so mnou mnohí
podobne horko oplakávaní, ktorých ako mladých Hádes uchvátil ich
otcom.43
(30) Napriek láske som musela zostúpiť na cestu ku hrozivej bráne hádu.44
(31) Moje oči videli nevysloviteľné, keď som ako obeť smrti náhle upadol
do rúk zákernej Moiry.45
(32) Zomrela som ako panna, Leonto: ako nalomený kvet, ktorý teraz, keď
všetko kvitne, čerstvo sa vylomil z púčika. Ako pätnásťročná som sa
chystala na sobáš – a teraz odpočívam medzi mŕtvymi a spím dlhým
spánkom.46
(33) Nevypočitateľná Tyché ukázala tu smrteľným ľuďom príklad svojej
krutosti. Skutočne, bohovia sa nestarajú o smrteľníkov (dolsova:
bohom je nič slovo smrteľníkov); ako zvieratá sme zmietaní náhodne
v živote i vo smrti. 47
(34) Eutychov syn Eutychos ešte ako chlapec vystúpil do neba, a nepoznal nič
z toho, čo život prináša: ani dobré, ani zlé... Neuniesol si ma Hádes
pod zem, ale Diov posol – orol ma uchvátil, aby som sedel na
(hviezdnom) koni a tešil sa zo žiary (hviezd) a bol druhom peknej
večierke a rannej hviezde. Neroň teda viac sĺz, otče; obetuj mi, lebo tvoje
dieťa sa stalo hviezdou, ako ho vidíš sedieť na koni.48
(35) Bol som, ako som bol: z hlasu, ducha a postavy/výzoru (ei\do"), v hrudi
s dušičkou (yucivon)49 novonarodeného dieťaťa. Bol som šťastný
v priateľstve a blažený v rozumných činoch. Netúžil som po ničom príliš,
vidiac, že všetko je smrteľné. Odišiel som, ako som prišiel: bezúhonný
(a[mempto"). Čo sa nepatrilo, to som netúžil poznať: či som bol predtým,
alebo budem potom. Učil som sa a vyučoval: priestor kozmu som
41

PEEK GG 99. PEEK GV 1697; IG II/III 2 11594. PERES GGI 45.
PEEK GG 301. IG XII5 302; PEEK GV 851.
43
PEEK GG 302. PEEK GV 953; Syria 15 (1934), 299nn.
44
PEEK GG 303. IG XIV 1971; KAIBEL 565; PEEK GV 1021. PERES GGI 86.
45
PEEK GG 304. PEEK GV 1097; IG XII7 123. PERES GGI 86.
46
PEEK GG 307. IG IX2 649; PEEK GV 988.
47
PEEK GG 308. IBM II 390. KAIBEL 257. PEEK GV 857.
48
PEEK GG 310. PEEK GV 861. Römische Mitteilungen 58 (1943), 70nn. PERES GGI 118 a 183.
49
Ide tu o celkom nezvyčajné slovo (yucivon – duška, dušička), ktoré v literatúre nemá obdobu.
42

16

Ľudové múdroslovné výroky v gréckych epitafoch

obsiahol a deťom nesmrteľných som ukázal božské cnosti. Teraz ma
prikrýva milovaná zem. Čo je teda mojím menom? Všetkým som bol
Filetos (milovaný), mužom z Limyri v Lykii.50
(36) Hádes ukradol ovocie mojej mladosti, a v hrobe predkov ma ukryl
tento kameň.51
(37) Agathonikos od počiatku dokonca zachovával nariadenia, no Moira
nechcela rešpektovať zákony. Uchvátila ho a jeho čisté úsudky zničila
skôr, než by bol dosiahol zákonný vek. Nad jeho hrobom plačú priatelia
a želia, že okrasa ich osláv uľahla v hrobe. Jeho matka si trhala vlasy
a v žiali sa bila v hruď; ach jaj, ona chápala, aká trýzeň je to pre lono
matky. No aký šťastný je ten, kto zomrie ako mladý a rýchlo unikne
trápeniam života.52
(38) Nebol som, stal som sa. Bol som, nie som. To je všetko. Ak niekto vraví
iné, luhá. Ja už viac nebudem.53
(39) Ak je znovuzrodenie, tvoj spánok nebude dlhý. Ak nieto
znovuzrodenia, tvoj spánok potrvá večne. 54
(40) Teraz konám službu pri tróne Osirisa z Abydenu a do príbytkov mŕtvych
som nezostúpil. Aj deti nesmrteľných (bohov) majú určený svoj osud,
no ony obývajú Elysejské pláne blažených. Rýchly Kyllenský Hermes ma
ta uchvátil spolu so synmi bohov, a vodu Léthe som neochutnal. 55
(41) Doľahol na mňa údel smrti. Moje telo prikrýva zem; prijala opäť
späť to, čo dala. Moja duša však vystúpila do éteru a do nádvoria Dia.
Kosti mi pohltil nenásytný hádes. Toto som dostal ako veľký dar od
nebešťanov, ja Eulalios, ženatý, jediný medzi smrteľníkmi.56
(42) Tu tento hrob, pútnik, ukrýva Timokleiu. Prežila som mnoho biedy
a mnoho zlého. Z utrpenia života ma teraz vytrhla Moira. Tu v mojom
hrobe odpočíva iba telo; duša mi vzlietla do neba, kde sa stala
olympskou.57
4.2. Rekonštrukcia múdroslovných výrokov v gréckych epigramoch

Čas je poslom nášho trápenia v každom pokolení. (2)
Medzi mŕtvymi sa odpočíva dlhým spánkom. (32)
50

PEEK GG 311. IG XIV 2068. KAIBEL 615. PEEK GV 1113. PERES GGI 165.
PEEK GG 313. PEEK GV 968. BECKBY AG VII 558.
52
PEEK GG 314. PEEK GV 886. BECKBY AG VII 574.
53
IG XIV 1201. PEEK GV 1959. PEEK GG 453. KAIBEL 1117. HOFFMANN, Die Toten in Christus,
45. PERES GGI 27.
54
KAIBEL 304. PEEK GV 1133. L. ROBERT, OM III, 1656f. PETZL, IK 23,557. MCCABE, Smyrna,
Nr. 278. MERKELBACH-STAUBER, I 05/01/63. PERES GGI 72.
55
CIG III, 4708. KAIBEL 414. PEEK GV 1090. PEEK GG 306. PERES GGI 146.
56
Le BAS-WADDINGTON 2771. CIG 2647. KAIBEL, 288. PEEK GV 1325. PERES GGI 100.
57
PEEK, Griechische Versinschriften aus Kleinasien, 9-10, Nr. 2. SEG 1398. Le BAS –
WADDINGTON 1034b. MERKELBACH, IK 4, 74a. MERKELBACH-STAUBER I, 07/02/02.
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Kto zomrie, odpočíva. (5)
Kameň nad hrobom – svedok ľudského odpočinku. (5)
Dom zahalí tma, keď človek predčasne zahynie. (14)
Smrť spôsobuje žiaľ, čo nikdy nekončí. (16)
Ó, vy neúnavne hnané vretená Moiry. (4)
Ako obeť smrti náhle upadáme do rúk zákernej Moiry. (31)
Pekná smrť je najväčšia cnosť. (3)
Smrť je poslom nášho zármutku. (9)
Už od narodenia je nám známe, že sladké svetlo (raz) musíme opustiť. (29)
So zármutkom sa zostupuje do hádu. (4)
Aký záhadný je démon, ktorému padáme za obeť. (22)
Boli sme, ako sme boli – a odídeme, ako sme prišili. (35)
Nebol som, stal som sa. Bol som, nebudem. To je všetko. (38)
Aký horký je žiaľ, keď Moira uvrhne človeka predčasne do smrti. (10)
Z utrpenia života najistejšie vytrhuje Moira. (42)
Tyché sa javí ako silnejšia nad každú nádej. (24)
V hrobe predkov nás bezpečne ukryje náhrobný kameň. (36)
Moira nerešpektuje ľudské zákony. (37)
Okrasa osláv uľahla v hrobe. (37)
Stratiť syna – ach, aká trýzeň je to pre lono matky. (37)
Bez zľutovania odišla do komnat Persefony, a nebolo milosti. (27)
Nikto nemôže ujsť nezvratnému osudu Tyché. (28)
Však raz na každého doľahne údel smrti. (41)
Nezabúdaj: Aj teba/každého čaká smrť. (12)
Život je smrteľný, smrť je nesmrteľná. (16)
Teraz dosiahol osud, ktorý je spoločný nám všetkým. (25)
Aj ako mŕtva zostane vždy dievčaťom (pannou). (6)
Kto zomrie, živého ho už viac neuvidíme. (7)
Už nikdy neuvidia jeho telo (= neuvidia ho živého). (26)
Charon (pltník v záhrobí) tak mnoho ľudí zbaví trápenia. (8)
Hoci bol pekný/mladý, predsa musel zomrieť. (11)
Ako bezúhonný dosiahol koniec: smrť. (13)
Ani hrob/smrť nevie uvrhnúť múdrosť/milovaného človeka do zabudnutia. (18)
Cieľom všetkých cností je: vstúpiť do komnaty Persefony. (15)
Odišiel do domu Persefony, ktorý prijíma všetkých. (23)
Zotúpil do komnaty/domu Persefony. (15) (19)
Musíme zostúpiť na cestu ku hrozivej bráne hádu. (30)
Tyché aj vo smrti dá ti tvoj podiel. (20)
Pravda aj pod zemou prináša odmenu. (17)
Aj pred Persefonou za zbožnosť patrí vďaka. (20)
Namiesto krásy a mladosti láska muža/ženy ovenčuje hrob. (21)
Myšlienky smrteľníkov nepoznajú hranice života. (24)
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V smrti dosiahol plnosť života (koniec svojich dní). (26)
Čo zmôže nekonečný plač? (28)
Panna zomiera ako nalomený kvet, ktorý sa vylomí z púčika. (32)
Hádes ukradne ovocie mladosti. (36)
Predčasne opustila kvitnúcu mladosť. (27)
Bohovia sa nestarajú o smrteľníkov. (33)
Bohom je nič slovo smrteľníkov. (33)
Ako zvieratá sme zmietaní náhodne v živote i vo smrti. (33)
Nepoznal nič z toho, čo život prináša: ani dobré, ani zlé. (34)
Dieťa nezomiera, ale sa stáva hviezdou. (34)
Telo tu prikrýva zem. (18)
Prikryje nás milovaná zem. (35)
Duše prijíma éter, telá zas táto zem. (1)
Telo prikryje zem; prijme späť, čo dala. (41)
Kosti pohltí nenásytný hádes. (41)
Telo do hrobu – duša do neba (na Olymp). (42)
Neuniesol si ho Hádes pod zem, ale Diov posol – orol do neba. (34)
Aj deti nesmrteľných (bohov) majú určený svoj osud. (40)
Aj veľkí muži musia pretrpieť ten istý bôľ/osud. (28)
Mladí a čistí idú do svätých príbytkov zbožných. (4)
Šťastný je ten, kto zomrie ako mladý a rýchlo unikne trápeniam života. (37)
Šťastný, kto vodu Léthe neochutná. (40)
Ak je znovuzrodenie, tvoj spánok nebude dlhý. Ak nieto znovuzrodenia, tvoj
spánok potrvá večne. (39)
5. Zhrnutie

Na záver môžeme krátko zhrnúť a vyhodnotiť doterajšie poznatky nášho výskumu. Ide zvlášť o tri okruhy výskumného zamerania, ktoré môžeme definovať asi takto: jazykové aspekty múdroslovných výrokov, ich antropologicko-sociálnospoločenské prejavy a teologické zdieľanie obsahu múdroslovných výrokov.
5.1. Jazykové (filologické) aspekty múdroslovných výrokov

Po stránke jazykovej je badateľné, že múdroslovné výroky sa objavujú
v mnohých variáciách, ktoré skrývajú asi pôvodné formulácie, no tie sa už
aj v bežnom používaní mohli objavovať pomerne pluralisticky, a mohli sa aj
obmieňať.
Vyjadrenia múdroslovných výrokov – keďže sú „prečistené“ časom
a ľudovým jazykom – sú pomerne jednoducho formulované a preto sa dajú
aj ľahko zapamätať; aj v hovorovej reči sa preto dali dobre uplatniť v rôznych ľudových vyjadreniach.
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Múdroslovné vyjadrenia sa ustálili a ľudom užívali aj preto, lebo ľahko
pochopiteľným obrazným spôsobom celkom jednoducho dokázali uchopiť
realitu, čím sa tak utvárala aj esteticky formulovaná obrazotvornosť a s ňou
sa kódoval aj akýsi „eschatologický jazyk“.
Ľudové múdroslovné výroky sú priamo zabudované a zakontextované do
náhrobných textov a rečí. Tie niekedy pokračujú podľa kontextu v metrike,
inokedy sa nimi metrika ruší a pokračuje sa pomerne novelisticky.
Organicky sa spájajú s osobnýmui vyznaniami, preto sa ich (predpokladaná) pôvodná forma ruší, tvaruje a aktualizuje podľa konkrétnej osoby
a daného prípadu smrti.
Z náhrobných nápisov je vidieť, že múdroslovné výroky z prípadu na
prípad (niekedy aj stereotypicky) sa dotvárajú podľa koncipovania viet, aby
formulácie dávali zmysel a aby tzv. nosné myšlienky boli gramaticky
správne vyjadrené.
Z epitafných múdroslovných výrokov je cítiť mnoho skúseností dávnych
či iba predošlých generácií, ktoré písala bolesť z lúčenia, strach o unikajúci
život a vždy rovnako boliaca smrť.
Aktualizáciu múdroslovných výrokov na gréckych náhrobkoch určovala
poväčšine ľudová viera, v ktorej ľudia žili, ale aj povery, ktoré sa medzi
nimi šírili. Tie práve v hodine smrti, keď boli najviac vystrašení, sa im zdali
určitou oporou, alebo aspoň ako-tak vyjadrovali ich rozháraný svet a aj cez
ustálenejšie epitafné „riekanky“ ich spájali s osudom predkov.
Je pozoruhodné, aké bohaté jazykové výrazivá, zvraty a varianty obsahujú múdroslovné výroky, aj také, ktoré v niektorých prípadoch sa ťažko
(alebo márne) hľadajú ešte aj v tých najdokonalejších slovníkoch. Možno aj
preto, že ľudová múdrosť sa nevyhýbala jazykovému vývoju, ale takisto
smelo zachovávala aj také nárečové varianty, ktoré sa dnes už pomerne
ťažko definujú.
Za pomoci primeraného jazykového štýlu a patričnej gramatickej
skladby sú epitafné múdroslovné výroky schopné vyjadrovať bohaté myšlienkové obrazy, ktoré dosť farebne odhaľujú pohľad do záhrobia a myšlienky, ktoré v ľuďoch tento pohľad vyvolával.
V náhrobných nápisoch je síce možné odhalovať aj určité múdroslovné
stereotypy, ale týka sa to obyčajne iba jazykových formulácií, no pri tlmočení osahu postmortálnych predstáv sa tieto od seba dosť líšia, podľa toho,
o akú osobu a aký prípad smrti ide.
Po jazykovej stránke sa všeobecne formulované múdroslovné vyjadrenia
zosobňujú a konkretizujú na danú osobu. Teda ak sa v náhrobnom nápise
objavuje konkrétne vyjadrenie o mŕtvom, musí sa predpokladať, že za ním
stojí všeobecná ľudská múdrosť, ktorej vyjadrenie sa viac alebo menej upra-
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vilo,58 aby sa zhodovalo s príbehom mŕtveho, alebo s názorom jeho pozostalých príbuzných.
5.2. Antropologicko-sociálnospoločenské prejavy múdroslovných výrokov

Ľudové múdroslovné výroky nesmierne verne tlmočia pohľad na reálny život, ako to ľudia vo svojom každodennom živote pri stretnutí so smrťou
drsno a bolestivo zakúšali.
Nie div, že antickí ľudia najčastejšie sa k smrti stavali pesimisticky, lebo
v nej strácali to, čo dáva životu zmysel a pocit šťastia: svojich najmilších.
V múdroslovných výrokoch nachádzame očarujúce formulácie, ktoré
verne tlmočia myšlienky, city a zážitky, súvisiace najčastejšie s náhlym
príchodom smrti, vyjadrujú jej bolestivý priebeh a často aj „dozvuky“.
Epitafné múdroslovné výroky nám autentickým spôsobom prezrádzajú,
ako sa antickí Gréci pokúšali vyrovnať s bolestivou skutočnosťou smrti, ako
ju popisujú, ako kvôli nej vzdychajú a plačú a ako hľadajú cesty úniku, aby
im to pomohlo v jej zvládaní.
V každom veku postihnutí jedinci (deti, mladí, dospelí, starí, muži, ženy)
či rodiny rovnako bolestivo vyjadrovali straty, ktoré prinášala smrť.
Epitafné múdroslovné výroky pomerne verne zachovali tie etické
a spoločenské zvyky alebo „požiadavky“, ktoré posilňovali zmysel života
a jeho mravné hodnoty a ktoré sa patrilo dodržiavať, a to aj v zovretí smrti.
Ľudové grécke epitafné múdroslovné výroky tesané do náhrobných
kameňov tak spoluvytvárali akýsi morálny kódex prístupu k smrti, ktorý sa
nenútene zovšeobecňoval a určoval vonkajšiu formu prijímania smrti, organizovania pohrebu a vyjadrovania trúchlenia.
5.3. Teologické zdieľanie obsahu múdroslovných výrokov

Pri skúmaní múdroslovných výrokov je pozoruhodné aj to, aké hlboké a dôležité teologické obsahy tlmočia svojmu okoliu.
Z bohatých obrazov týchto výrokov je možné poznať, aký silný klasický
mýtický obraz sveta je pre nich charakteristický. Jednotlivé vyjadrenia sa hlboko spájajú s mytologickými postavami a udalosťami, vrátane bohov
a podzemného či ponebeského sveta.
V ľudových múdroslovných výrokoch je možno poznať veľké množstvo
rôznych pohľadov na smrť a prístupov k jej zvládaniu alebo prejavov rezignácie.
58

Úpravu pôvodných múdroslovných výrokov mohli urobiť príbuzní mŕtveho, ktorí nápis
dali vytesať, alebo miestny básnik, ktorý písal epigramy, alebo niekedy aj kamenár, ktorý
daný nápis (a prípadne aj nejaký relief) zhotovoval a bol v bližšom kontakte s postihnutou
rodinou.
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Avšak epitafné múdroslovné výroky sú formulované a aktualizované tak,
aby verne tlmočili nielen bôľ a pesimistický pohľad na smrť, ale aj túžbu po
nádeji, ktorou sa upínajú k bohom. Keďže život a smrť majú v moci práve
nesmrteľní bohovia, k nim sa teda upína aj ľudská túžba po nesmrteľnosti
a živote v záhrobí.
Je vidieť aj to, že v časovom horizonte sa najstaršie nápisy stavajú
k smrti dosť pesimisticky a zdieľajú poväčšine iba beznádejné ľudské
skúsenosti, pri ktorých ľudia pred smrťou kapitulujú. Pozdejšie nápisy –
napr. z prelomu letopočtu a z obdobia kresťanskej misie – sú čoraz pozitívnejšie a hovoria o stúpajúcej nádeji v záhrobnom živote. Ľudská skúsenosť
a jej múdrosť sa tak pomaly posúva k pozitívnemu obsahu tzv. gréckej
ľudovej eschatológie.
Z nášho výskumu je úžasné vidieť, ako mýtická teológia, eschatológia
a filologia spolu prechádza vedomím, jazykom, mentalitou a kultúrou antického človeka. Tak sa utváralo prostredie, do ktorého potom úspešne mohlo
vstúpiť evanjelium.
Záver

Na záver je treba ešte pripomenúť, že zoznam použitej literatúry uvedený
v bibliografii obsahuje snáď iba najdôležitejšie prameňe pre výskum gréckych náhrobných nápisov. Tieto prameňe, vydávané sústavne samostane
alebo v rámci sérií, obsahujú dôležité pôvodné grécke texty vhodné na ďalšie bádanie v oblasti gréckej mytológie, dejín gréckeho náboženstva a dejín
umenia, ako aj pre autentické poznávanie dobových udalostí. Samozrejme,
ako je vidieť, v tejto štúdii bolo možné uviesť a použiť len výber tých najdôležitejších tém, podľa toho aj nápisov a ich prameňov. Obšírnejší rozbor
epigramov v súvoslosti s biblickou novozákonnou tradíciou zostáva ako
úloha pre ďalšiu štúdiu.
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Polemika v Galácii – konflikt univerzálneho
s partikulárnym v kontexte Pavlovho teologického
myslenia
František ÁBEL
Porozumenie1 predmetného konfliktu a jeho dôsledkov súvisí bezprostredne
s poznaním základných aspektov a špecifík židovskej náboženskej tradície
v období druhého chrámu, zvlášť v období dominancie Rímskej ríše, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnilo formovanie a vývoj judaizmu, vrátane
vzniku kresťanskej cirkvi. Z hľadiska tejto charakteristiky vystupuje do
popredia vzťah helenistického židovstva, predovšetkým v diaspóre, ale rovnako aj palestínskeho židovstva, k Tóre (Pentateuchu). Tento vzťah tvoril
základný rámec, v ktorom sa formoval samotný charakter príslušnej židovskej obce, jednak vnútri spoločenstva, ale rovnako aj vo vzťahu k ostatnému
obyvateľstvu. Tento vzťah bol v priebehu sledovaného obdobia ambivalentný a zahŕňal pozitívne, ale aj negatívne hodnotenia, prejavy, či vzťahy
voči židovskej kultúre a náboženstvu. Dôvodom bol bezprostredný vplyv teologickej interpretácie židovských normatívnych spisov – v prvom rade
Tóry (Pentateuchu), ale aj ostatných spisov, z ktorých niektoré sa neskôr
stali súčasťou kánonickej zbierky židovskej Biblie a ktoré rozvíjali a dopĺňali náboženskú tradíciu judaizmu – na každodenný život spoločenstva.
Dôsledky tohto vzťahu ku každodennému životu nevyhnutne presiahli
samotné hranice komunity a tým nadobudli celospoločenský rozmer. Židovská náboženská tradícia, inými slovami osobitný a jedinečný spôsob života
v súlade s Tórou, sa priamo aj nepriamo stretáva s kultúrnou a náboženskou
tradíciou, respektíve tradíciami národov helenistickej, grécko-rímskej
spoločnosti vtedajšej Rímskej ríše. Tie boli zväčša pluralitné a často dochádzalo k vzájomnému prelínaniu jednotlivých prvkov tradície, čo charakterizoval náboženský synkretizmus. Oproti tomu, židovská náboženská tradícia,
aj keď nikdy nešlo o jeden vyhranený a všeobecne predpísaný smer, či
formu, bola charakteristická disciplínou voči zmluvnému vzťahu Boha so
svojím ľudom, ktorý vytváral základný právno-spoločenský rámec života židovského národa a tým aj vzťah k ostatným národom sveta. Byť Židom
znamenalo žiť týmto osobitným spôsobom života v zmysle zmluvného
1

Štúdia bola prezentovaná formou prednášky na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe, 28. mája 2013, a je súčasťou výskumnej práce autora v rámci vedeckého
projektu „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“, realizovaného s finančnou
podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv
a slobôd (LP/2012), ktorého publikačným výstupom je vedecká publikácia kolektívu autorov:
PROSTREDNÍK, Ondrej a kol. Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie
a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. Predmetná štúdia je súčasťou kapitoly vypracovanej autorom s názvom „Inakosť
a jej konzekvencie v kontexte zvesti apoštola Pavla“ (s. 115–157).
Testimonium fidei 1 (2013), 25–45. ISSN 1339-3685
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vzťahu s Hospodinom a na okolitý svet nazerať bipolárne, to znamená
z hľadiska existencie dvoch skupín ľudstva, Židov a ostatných národov, čiže
pohanov (Nežidov).2
Tento postoj voči Židom a naopak, Židov voči ostatným bol charakteristický aj v rámci prvotnej kresťanskej cirkvi, ktorej k šíreniu a k ďalšiemu
vývoju prispela predovšetkým a podstatnou mierou misijná činnosť apoštola
Pavla. Pavlova polemika voči judaizmu, predovšetkým proti kresťanom zo
židovstva, ktorí tvorili zakladajúcu skupinu tejto špecifickej frakcie v rámci
intertestamentárneho judaizmu, musí byť interpretovaná v prvom rade v historickom a sociologickom kontexte3, pretože práve tento prístup pomáha významnou mierou vyplniť prázdne miesta v množine vedomostí a poznatkov,
ktoré sa v priebehu dejín podarilo nadobudnúť aplikovaním tradičných historicko-kritických metód. Z tohto uhla pohľadu sa musíme sústrediť na tie
miesta korpusu Pavlovej zvesti, ktoré sa týkajú práve tejto polemiky, a bližšie si všimnúť argumentačnú a parenetickú stránku, a následne sa pokúsiť
o jej aktualizáciu v súčasných podmienkach.
Pri tejto príležitosti treba zároveň uviesť dôležitú skutočnosť, ktorou je
samotná východisková pozícia vo vzťahu k tejto problematike. Tá je do
značnej miery ovplyvnená tradičnými stereotypmi, ktoré majú svoj pôvod
predovšetkým v protestantskej oblasti, kde sa pod vplyvom reformačného
prístupu, primárne Lutherovej4 interpretácie Pavlovej zvesti založenej na
„učení o ospravedlnení“, vytvoril skreslený, negatívny obraz judaizmu
daného obdobia ako legalistického náboženstva založeného na rigoróznom
dodržiavaní zákona (Tóry) v zmysle záslužného konania skutkov zákona
ako prostriedku na získanie spásy, rituálnej kazuistiky a charakteristického
sterilným vzťahom k Bohu.5 Treba však zároveň dodať, že to bol už Augus2

K problematike významu a charakteristiky židovskej identity pozri bližšie COHEN, S. J. D.
The Beginnings of Jewishness, s. 1–24; EISENBAUM, P. Paul Was Not a Christian, s. 99–115.
V štúdii používame označenie príslušníkov židovského národa s veľkým začiatočným písmenom, keďže v období, ktoré je predmetom nášho výskumu je národná a náboženská identita židovstva totožná.
3
Príkladom tejto metódy je monografia Paul, Judaism and the Gentiles, ktorej autorom je
Francis Watson.
4
K základnej charakteristike Lutherovej interpretácie Pavlovej zvesti pozri WATSON, F. Paul,
Judaism and the Gentiles, s. 2–4; CAMPBELL, D. A. The Deliverance of God: An Apocalyptic
Rereading of Justification in Paul.
5
Najznámejšími protagonistami tohto prístupu boli Julius Wellhausen, Ferdinand Weber,
Wilhelm Bousset, Paul Billerbeck, Emil Schürer, alebo Rudolf Bultmann. Tento obraz je
svojou podstatou živnou pôdou antisemitizmu, zvlášť v rámci kresťanskej cirkvi. Výskum
a práce autorov, ako Krister Stendahl, William David Davies, Ed Parish Sanders, Heikki Räi sänen, James D. G. Dunn, N. T. Wright, Markus Barth, George Howard, či Ulrich Wilckens,
ale rovnako aj ďalší, sú výsledkom narastajúcej nespokojnosti s týmto tradičným prístupom
k Pavlovi, ktorý je samotným základom deformovaného obrazu intertestamentárneho
judaizmu. Pozri bližšie LICHTENBERGER , H. “The Understanding of the Torah in the Judaism of
Paul’s Day,” s. 7–11; VANLANDINGHAM, C. Judgment & Justification in early Judaism and the
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tín, kto k interpretácii Pavlovho učenia o zákone a ospravedlnení pristupoval už nie z hľadiska historického kontextu, ale existenciálne, a preniesol ho
do roviny všeobecne platného nadčasového ľudského problému, ako univerzálne aplikovateľnej paradigmy ilustrujúcej vážnosť a krízu ľudského postavenia voči Bohu.6 Týmto spôsobom sa z pôvodne historického zápasu
univerzálneho s partikulárnym – princíp a ťažisko Pavlovej misie medzi pohanmi vo vzťahu k židovskej časti kresťanskej cirkvi – stal problém soteriologický, kde Pavol polemizuje voči judaizmu ako náboženstvu založenému
na princípe, takpovediac do ut des, čiže vlastnom úsilí získať spásu plnením
ustanovení zákona. Tento problém sa dostáva do existenciálnej roviny, kde
Pavlova protižidovská polemika prechádza do všeobecnej charakteristiky
ľudského hriechu a vzbury proti Bohu – zbožný Žid snažiaci sa plnením
ustanovení zákona dosiahnuť spásu, je paradigmou človeka v stave vzbury
voči Bohu.7 Tento prístup a interpretácia sa tak stáva, podobne ako rôzne
mýty démonizujúce židovstvo, ktoré sa objavujú v priebehu dejín, vodou na
mlyn protižidovských postojov a antisemitizmu, a to nielen v náboženskej
oblasti, ale v celospoločenskom rozmere.
1. Konflikt univerzálneho s partikulárnym

Základnou otázkou preto stále ostáva, aké dôvody a ciele má protižidovská
polemika v Pavlovej zvesti. V úsilí nájsť na túto otázku čo najobjektívnejšiu
odpoveď je nevyhnutné vrátiť sa k historickému kontextu a na Pavlovu
zvesť sa prestať pozerať ako na abstraktnú a teoretickú teológiu, ale naopak,
ako na konkrétnu praktickú argumentáciu, ktorá sa primárne vzťahuje na
vzťah, respektíve na konflikt židovskej a nežidovskej časti prvotnej kresťanskej cirkvi.8 Pavlova protižidovská polemika sa vzťahovala primárne na
otázky spojené s interpretáciou a aplikáciou zákona (Tóry) v živote kresťanskej cirkvi. Bol to práve zákon (Tóra), ktorý stmeľoval židovstvo do
jedného celku ako osobitné náboženstvo s priamym dosahom na život
človeka v spoločnosti, bez ohľadu na rôznorodosť prístupov a interpretačApostle Paul, s. 1–18.
6
Pozri STENDAHL, K., The Apostle Paul and the Introspective Consience of the West, s. 205.
7
Výstižne to vyjadril Ernst Käsemann: „The apostle’s real adversary is the devout Jew… as
the reality of the religious man”. Podľa Käsemanna Pavol v tejto polemike napáda vlastne
Žida ukrytého v každom z nás. In KÄSEMANN, E., Commentary on Romans, s. 184–186.
K téme legalizmu a spásy v kontexte historického a teologického prístupu k judaizmu Pavlovho obdobia pozri bližšie RÄISÄNEN, H. Legalism and Salvation by the Law, s. 63–83.
8
Watson v tejto súvislosti pripomína, že to bol F. C. Baur, ktorý ako prvý na túto skutočnosť
poukázal a protestoval proti interpretácii kľúčových častí Pavlovej zvesti (zvlášť v Liste Rimanom) ako dogmatickej príručky. Pozri BAUR, F. C., Über Zweck und Veranlassung des Römerbriefe, s. 154. Watson zároveň zdôrazňuje, že Baur vníma Pavlov historický kontext a teologickú reflexiu ako jeden celok. (Uvedené podľa WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 11–12).
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ných prúdov vo vzťahu k jeho jednotlivým častiam. Aj Pavlova protižidovská polemika sa preto týka, viac či menej, otázok spojených s interpretáciou
a aplikáciou zákona pre život veriaceho spoločenstva. Avšak, teraz už
v zásadne zmenených podmienkach, pretože spoločenstvo veriacich kresťanov tvoria Židia aj Nežidia. Hneď však musíme poznamenať, že Pavlov
spôsob argumentácie, ako aj význam použitia kľúčových výrazov, napríklad
samotný termín „zákon“, nie je v jeho listoch jednoznačný.9
Pokiaľ ide o Pavlov vzťah k zákonu (Tóre) v rámci jeho misijného pôsobenia, ide o veľmi zložitú problematiku, 10 pričom dosiahnutie konsenzu
v riešení jednotlivých otázok je takmer nemožné. K tomu prispieva predovšetkým spomínaná nekonzistentnosť vo význame jednotlivých výpovedí
Pavla k otázkam zákona (Tóry) a Božej milosti (napríklad R 13,8–10 vo
vzťahu ku kap. 7 alebo 10,4; prípadne časť 2,14–15.26–27 vo vzťahu
k hlavnej téze tejto časti).11 Tieto protirečenia nemožno ignorovať. Treba si
však uvedomiť, že Pavol svoju teologickú argumentáciu neusporiadal systematicky do vzájomne súvisiacich a konzistentných celkov. Vždy a všade
riešil v prvom rade problémy kresťanských zborov, ku ktorým ho viazal
vzťah zakladateľa, ale aj osobný záujem o dané spoločenstvo (napríklad
kresťanské komunity v Ríme), pričom jeho myšlienky boli sústredené na
jeden centrálny základ, ktorým bola zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom
Kristovi, prostredníctvom ktorého Boh koná vo svete dielo zmierenia a záchrany. Problematika, ktorou sa Pavol vo svojich listoch zaoberá a ktorú
rieši, je teda omnoho komplexnejšia, ako by sa zdalo v súvislosti so staršími, tradičnými interpretáciami jeho teológie. Súvisí totiž v mnohých
ohľadoch priamo so sociologickými faktormi, či už je to prostredie,
v ktorom Pavol svoju misiu vykonával, alebo aj samotný spôsob, akým
spoločnosť okolitého sveta reagovala na Pavlovu zvesť evanjelia, jednak
v prostredí židovskej diaspóry, ale predovšetkým v prostredí nežidovskom.12
Navyše, treba si uvedomiť, že túto polemiku o význame a dôsledkoch evanjelia pre život ľudského spoločenstva treba interpretovať ako vnútornú
9

Pozri WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 18. Pozri tiež RÄISÄNEN, H., Paul and
the Law, s. 3–4; RÄISÄNEN, H., Paul’s Theological Difficulties with the Law, s. 301–315.
10
Tejto problematike sa bližšie venujeme v štúdii „Paradoxy apoštola Pavla“, s. 93–121.
V súvislosti s výskumom Pavlovho života a jeho zvesti v kontexte súdobého antického sveta
a jeho špecifík pozri HENGEL, M. & HECKEL, U. (eds.), Paulus und das antike Judentum; DUNN,
J. D. G. (ed.). Jews and Christians; DUNN, J. D. G. (ed.), Paul and the Mosaic Law.
11
Heikki Räisänen to hodnotí ako stále prítomnú črtu Pavlovej teológie zákona, ktorú treba
akceptovať: “contradictions and tensions have to be accepted as constant features of Paul’s
theology of the Law.” In RÄISÄNEN, H., Paul and the Law, s. 10–11. James Dunn však tvrdí,
že takýto spôsob interpretácie nie je uspokojujúci, predovšetkým pre samotný základ exegetickej analýzy textu, ktorým je akceptovanie integrity textu a rešpekt k samotnej osobe apoštola Pavla, jeho intelektuálnym schopnostiam a teologickej kompetencii. In DUNN, J. D. G.
Works of the Law and the curse of the Law, s. 121.
12
In ÁBEL, F., Tois pasin gegona panta, s. 84.
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záležitosť náboženskej tradície judaizmu daného obdobia. Prvotná kresťanská cirkev v období, v ktorom žil a pôsobil apoštol Pavol, nebola samostatným, novým náboženským hnutím, ale stále pevnou súčasťou judaizmu,
a tak sa na ňu aj nazeralo, či už zo strany ostatných židovských náboženských frakcií, ale predovšetkým zo strany nežidovského obyvateľstva. 13
V každom prípade však všetky čiastkové otázky týkajúce sa skresleného obrazu judaizmu obdobia, v ktorom Pavol žil a pôsobil, ako aj samotnej miery
dezinterpretácie Pavlovej protižidovskej polemiky poukazujú na jeden centrálny problém, ktorým je vzťah medzi historickou situáciou a teológiou.
Izolovanie jedného od druhého so sebou prináša závažné dôsledky, na ktoré
sme stručne poukázali v predchádzajúcej časti. Preto je potrebné, všímať si
práve tie časti Pavlových listov, v ktorých vystupuje do popredia spomínaná
polemika, ktorú možno vyjadriť výstižne a zároveň stručne ako konflikt univerzálneho s partikulárnym.14 Tento konflikt vystupuje do popredia predovšetkým v kresťanských komunitách v Galácii, vo Filipách, v Korinte
a v Ríme, avšak najvýstižnejšie ho možno pozorovať práve v rámci Pavlovej misijnej činnosti v Galácii. Na pozadí polemických častí Listu Galaťanom sa pokúsime vysvetliť chápanie inakosti z perspektívy židovskej
náboženskej tradície, zvlášť dôvody odmietania univerzalistického smeru,
ktorý presadzoval Pavol v rámci svojej misie medzi pohanmi, ako aj dôvody
neskoršej averzie voči Židom (vrátane židovských kresťanov) zo strany
nežidovských kresťanov, ktorú táto polemika mohla vyvolať neskôr,
prirodzene, v dôsledku interpretácie, ktorá nezohľadňuje jej historický a sociologický kontext.
1.1. Polemika v Galácii (konflikt v sýrskej Antiochii)

Druhá polovica druhej kapitoly Pavlovho listu Galaťanom je venovaná incidentu, ktorý sa udial v sýrskej Antiochii (G 2,11–21).15 Tento incident bytostne súvisí s hlavnou témou celého listu, ktorou je zápas o evanjelium, tak
13

James D. G. Dunn v tejto súvislosti výstižne prízvukuje: “Similarly the description that
‘Paul converted from Judaism to Christianity’ is properly speaking anachronistic nonsense.
The term ‘Christianity’ did not yet exist! It first appears, in our written records anyway, with
Ignatius (Magn. 10; Rom 3.3; Philad. 6.1), some eighty years after Paul’s conversion.” In
DUNN, J. D. G., Paul’s Conversion: A Light to Twentieth Century Disputes, s. 348. Podobne
argumentuje aj Daniel Boyarin (BOYARIN, D., Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity, 2004). Táto skutočnosť sa rovnakou mierou vzťahuje aj na Pavlove listy. Pamela Eisenbaum v tejto súvislosti poznamenáva: “But in the first century the letters could not possibly have functioned as a marker distinctive of Christian identity. First, there is the obvious
reason that there was no such religious category ‘Christian’.” In EISENBAUM, P., Paul Was Not
a Christian, s. 7.
14
Pozri EISENBAUM, P., Paul Was Not a Christian, s. 1–4.
15
K tejto krízovej situácii pozri zvlášť WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 49–72.
Pozri tiež ÁBEL, F., Paradoxy apoštola Pavla, s. 107–113.
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ako ho prijal, pochopil a zvestoval Pavol. Pavol polemizuje s opozíciou,
ktorú tvoria kresťania zo židovstva, tradične nazývaní judaizátormi.16
Možno povedať, že práve tento incident v Antiochii rozhodol o ďalšom
smerovaní Pavlovej misie medzi pohanmi (Nežidmi), predovšetkým o jej
forme. Príčinou tohto incidentu bola zmena správania Petra a niektorých
ďalších kresťanov zo židovstva, vrátane Barnabáša, po príchode skupiny
kresťanov pravdepodobne z Jeruzalema (tinaj avpo. VIakw,bou). Dôvodom
tejto zmeny v správaní bol podľa Pavla (G 2,12) strach zo zástancov obriezky (…fobou,menoj tou.j evk peritomh/j).17 K udalosti došlo s najväčšou
pravdepodobnosťou krátko po takzvanom jeruzalemskom koncile, pričom Pavol sa k nej teraz vracia v liste, keď zásadným spôsobom obhajuje
svoju misijnú stratégiu medzi pohanmi. 18 Vzťah zákona a viery je v tomto
liste hlavnou témou, pričom sú to práve kapitoly 2 a 3, ktoré zohrávajú významnú úlohu v súčasnej diskusii o Pavlovom učení o ospravedlnení.19 Na
pozadí tohto vzťahu si môžeme predstaviť proti sebe postavené tradičné, na
zákon naviazané skupiny kresťanov zo Židov a kresťanov Nežidov, čiže
konvertitov, ktorí neboli žiadnym, tradíciou predpísaným spôsobom pričlenení k judaizmu. V tomto kontexte možno Pavlovu polemiku so židovskými kresťanmi v Galácii, prípadne Židmi, ktorí zdôrazňovali obriezku ako
nevyhnutný predpoklad na získanie statusu Izraelitu (konverzia vo forme
16

Kľúčovú úlohu tu zohráva význam pojmu ivoudai<zein (vo význame „žiť ako Žid“), ktorý
označuje fenomén špecifického spôsobu života pohanov (Nežidov) v súlade s Tórou. Konkrétne ide o dodržiavanie niektorých predpisov Tóry bez úplného prestúpenia k židovstvu.
Čo je však dôležité, ako správne upozorňuje James Dunn, použitie tohto pojmu vo vzťahu ku
kresťanom zo židovstva, ktorí sa snažili primäť nežidovských kresťanov k rovnakému spôsobu života, nie je náležité, pretože tento pojem sa vzťahoval výhradne na pohanov (Nežidov), ktorí sa rozhodli žiť ako Židia. In DUNN, J. D. G., Philippians 3.2–14 and the New Perspective on Paul, s. 470, pozn. 4. Pozri tiež MURRAY, M., Playing a Jewish Game, s. 29–41,
zvlášť s. 32.
17
Mark Nanos prekladá toto slovné spojenie ako „for circumcision“, pričom vysvetľuje, odvolávajúc sa aj na Camerona (CAMERON, P. S., An Excercise in Translation, s. 140), že tento
preklad (doslovne „tí z obriezky“) zdôrazňuje použitú predložku evk. Ňou sa Pavol odvoláva
na prívržencov skupiny v rámci raného kresťanstva, ktorí boli zástancami obriezky pohanov
(Nežidov) v Galácii. Z tohto dôvodu preferuje preklad tohto slovného spojenia ako „for circumcision“. Pozri NANOS, M. D. The Irony of Galatians, s. 153. (Uvedené podľa ÁBEL, F., Paradoxy apoštola Pavla, s. 107, pozn. 54)
18
List Galaťanom mohol byť napísaný približne šesť až sedem rokov po tomto incidente, nie
dlho pred napísaním Listu Rimanom. Pozri LAMBRECHT, J. Paul’s reasoning in Galatians 2:11–
21, s. 53. (Uvedené podľa ÁBEL, F., Paradoxy apoštola Pavla, s. 107, pozn. 55)
19
M. Silva v tejto súvislosti poznamenal, že práve tieto dve kapitoly, zvlášť časť 2,15 a 3,25,
zohrávajú v tejto diskusii centrálnu úlohu, a už len zbežná známosť o rozsahu odbornej literatúry k tejto téme za obdobie posledného štvrťstoročia zreteľne poukazuje na skutočnosť, že
aj toto veľké množstvo iba sotva postačuje na to, aby sme sa mohli zaoberať každým dôležitým aspektom tejto diskusie a polemiky, ktorú so sebou prináša. In SILVA, M., Faith Versus
Works of Law in Galatians, s. 217. (Uvedené podľa ÁBEL, F., Paradoxy apoštola Pavla,
s. 107, pozn. 56)
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prozelytizmu),20 označiť ako zápas o legitimitu od zákona oslobodeného
evanjelia pre Nežidov, ako aj o status židovského národa, čo však zároveň
vytvára nevyhnutné predpoklady na oddelenie kresťanských zborov od synagógy.21
Tieto dôrazy možno pozorovať v celom procese Pavlovej misijnej činnosti. Kresťanstvo sa profiluje najprv ako reformné hnutie v rámci existujúcej náboženskej komunity, ktorou je židovská náboženská tradícia – judaizmus. Toto, pôvodne reformné hnutie sa však po spore s opozíciou z radov
židovstva, ale rovnako aj židovských kresťanských skupín, začína transformovať na špecifickú frakciu v rámci súdobého judaizmu (podobne ako to
bolo v prípade esénskej sekty Kumráncov) vytvorením pevných a jasne definovaných hraníc medzi ňou a materskou náboženskou platformou. Takýto
proces si nevyhnutne vyžaduje vytvorenie ideológie, ktorou táto nová
frakcia dokáže jasne odôvodniť legitimitu svojho postavenia voči náboženskej základni, z ktorej vzišla (judaizmus). 22 Kontroverziu, ku ktorej došlo
v Galácii, tak možno interpretovať ako zápas o samotný charakter cirkvi,
a tým aj o zodpovedanie zásadnej otázky, či kresťanstvo môže pokračovať
ako reformné hnutie v rámci židovstva, alebo sa musí stať sektou, zreteľne
oddelenou a odlíšiteľnou od židovskej komunity. 23
Oproti tomu sa však vynára ďalšia, rovnako dôležitá otázka. Bolo Pavlovým zámerom odstrániť hranice a bariéry medzi judaizmom a ostatným
svetom, avšak stále v rámci judaizmu ako jedinej (pre Pavla) akceptovateľnej náboženskej platformy, respektíve tradície, alebo, ako tvrdí Watson 24,
20

Aj keď osobne zastávame názor, že išlo o skupiny židovských kresťanov, ich identita je
stále predmetom odbornej diskusie. Do úvahy pripadajú viaceré možnosti, od tradičného
názoru, že ide o kresťanov zo židovstva (nazvaných – aj keď nesprávne – judaizátormi), cez
židovské nekresťanské skupiny, prípadne oponentov, či rivalov alebo učiteľov, prípadne agitátorov a provokatérov, až po skupiny nežidovských kresťanov, ktorých záujem o židovskú
identitu vychádzal zo skúseností so životom v synagogálnom spoločenstve. K detailnej a dôkladnej analýze a interpretácii jednotlivých názorov a hypotéz, vrátane vlastnej hypotézy autora (M. D. Nanos), pozri NANOS, M. D., The Irony of Galatians, s. 110–199 (časť 2, kap. 7
a 8), 203–321 (časť 3, kap. 9, 10, vrátane záverečného zhrnutia).
21
Watson v tejto súvislosti dokladá: “The social reality which underlines Paul’s discussions
of Judaism and the law is his creation of Gentile Christian communities in sharp separation
from the Jewish community”. In WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 19. V nasledujúcej časti vychádzame primárne z diela tohto autora, zvlášť pokiaľ ide o aplikovanie
historického a sociologického prístupu k danej problematike, čo však neznamená, že plne súhlasíme s jeho argumentáciou, zvlášť pokiaľ ide o Pavlov zámer utvoriť z kresťanstva separátne náboženské spoločenstvo, oddelené od judaizmu.
22
Watson to výstižne vyjadruje slovami “a theoretical justification for its separate existence,
which is shared by all the group’s members and which helps to give it its cohesion” . In
WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 20.
23
“Should it continue to be a reform-movement within the Jewish community (the Judaizer’s
view), or should it be a sect, clearly differentiated from the Jewish community (Paul’s
view)?” In WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 19.
24
WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 19–22.

31

František Ábel

úplne sa oddeliť od židovského spoločenstva? V prípade úplného
a cieleného separovania sa však vynára ďalšia otázka, do akej miery potom
možno hovoriť o Pavlovom univerzalizme voči židovskému exkluzivizmu.
Pravdou totiž ostáva, že intertestamentárny judaizmus ako monoteistické
náboženstvo bol aj vďaka pomerne širokej rôznorodosti jeho prejavov a interpretačných línií do značnej miery univerzalistickým náboženstvom, a to
aj napriek výnimkám, akými boli náboženské frakcie farizejov a esénov,
ktorých postoje a prax vykazovali separatistické a partikularistické tendencie.25
Osobne sa domnievame, že práve univerzalizmus spásy bol hnacím
motorom Pavlovej misie medzi pohanmi (Nežidmi). Tento univerzalizmus
spásy bol však primárne motivovaný eschatologickým očakávaním blízkej
parúzie. Podľa nášho názoru však Pavol navždy ostal pevnou súčasťou židovskej náboženskej tradície judaizmu. 26 Nešlo mu primárne o vytvorenie
nezávislého náboženského hnutia, striktne oddeleného od židovstva (cf.
G 3,28–29). Jeho úsilie o presadenie univerzálneho princípu v procese dosiahnutia spásy výhradne na základe vlastnej autentickej viery v Božie vykupiteľské dielo v Ježišovi Kristovi nebolo motivované takpovediac krátkodobými cieľmi, inými slovami časovým horizontom tohto veku. Pavlova
motivácia bola eschatologická. Preto jeho činnosť v sýrskej Antiochii, ako
aj misia v Galácii, či na iných miestach, nevyhnutne vyústila do konfliktu
univerzálneho s partikulárnym. V užšom kontexte to bol spor o interpretáciu
zákona (Tóry), hlavne pokiaľ ide o mieru jeho platnosti v procese spásy vo
vzťahu k nežidovskému svetu, v širšom kontexte šlo o interpretáciu a platnosť akejkoľvek náboženskej tradície v tomto procese. Základom je a stále
ostáva Pavlov monoteizmus, ako aj jeho osobné presvedčenie, že Izrael má
v tomto procese nezastupiteľné miesto, pretože jeho existencia a poslanie sú
súčasťou Božieho zámeru v dejinách spásy (R 3,1–2; 9–11; zvlášť 11,26; cf.
v. 28n; 15,8).
25

Pozri Dunn, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians,
s. 228. Watson v tejto súvislosti uvádza aj Dahlov kritický postoj voči všeobecne rozšírenej,
avšak značne zjednodušenej predstave o protiklade kresťanského univerzalizmu a židovskému partikularizmu, s čím možno právom súhlasiť. In DAHL, N. A., The One God of Jews
and Gentiles (Rom. 3:29–30), s. 191. (Uvedené podľa WATSON, F., Paul, Judaism and the
Gentiles, s. 21, pozn. 30)
26
Tak aj W. D. Davies, ktorý dôrazne argumentoval v prospech tézy, že Pavol nebol konvertitom k novému náboženstvu, ale bol a aj ostal farizejom, ktorý prijal, uveril a vyznal Ježiša
za Mesiáša. Aj keď jeho zámerom bolo argumentačne zdôvodniť slobodu pohanov od zákona
(zvlášť pokiaľ ide o rituálne predpisy a samotné vymedzovacie znaky zákona, chápané ako
nevyhnutný predpoklad k spáse), neznamenalo to dištancovanie sa od judaizmu, ale snahu
uviesť do praxe univerzalizmus židovských písem, a tým sa odpútať od partikularizmu ortodoxných skupín súdobého judaizmu, pritom však stále ostať verný židovskej náboženskej
tradícii. In DAVIES, W. D., Paul and Rabbinic Judaism, s. 59nn; 71–75.
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Z uvedeného vidno, že úzky vzťah medzi sociologickými a historickými
špecifikami prostredia, v ktorom Pavlova misijná činnosť prebiehala,
a ich teologickou reflexiou je mimoriadne dôležitým aspektom prístupu
k danej problematike, na ktorý treba klásť zvláštny dôraz. 27 Všimnime si teraz bližšie prvé štyri verše tejto časti (11–14), ktoré tvoria samotný základ
kontroverzie, a následne aj 18. verš ako vysvetľujúci Pavlovo stanovisko. 28
11

{Ote de. h=lqen Khfa/j eivj VAntio,ceian( kata. pro,swpon auvtw/| avnte,sthn( o[ti
kategnwsme,noj h=nÅ12 pro. tou/ ga.r evlqei/n tinaj avpo. VIakw,bou meta. tw/n evqnw/n
sunh,sqien\ o[te de. h=lqon( u`pe,stellen kai. avfw,rizen e`auto,n fobou,menoj tou.j evk
peritomh/jÅ13 kai. sunupekri,qhsan auvtw/| Îkai.Ð oi` loipoi. VIoudai/oi( w[ste kai.
Barnaba/j sunaph,cqh auvtw/n th/| u`pokri,seiÅ14 avllV o[te ei=don o[ti ouvk ovrqopodou/sin
pro.j th.n avlh,qeian tou/ euvaggeli,ou( ei=pon tw/| Khfa/| e;mprosqen pa,ntwn\ eiv su.
VIoudai/oj u`pa,rcwn evqnikw/j kai. ouvci. VIoudai?kw/j zh/|j( pw/j ta. e;qnh avnagka,zeij
ivoudai<zeinÈ29
11

No keď prišiel Kéfas do Antiochie, postavil som sa osobne proti nemu, lebo si za slúžil pokarhanie. 12 Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi.
Ale keď prišli, odťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bal stúpencov obriezky. 13 A s nim
sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo.
14
Keď som teda videl, že nejdú priamo za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi
pred všetkými: Ak ty, hoci si Žid, žiješ pohansky, nie židovsky, prečo nútiš pohanov
žiť ako Židia? (SEP)

Polemický charakter celej časti je zrejmý už z úvodného verša (v. 11). Napriek vytvoreniu dojmu zdanlivo univerzálneho charakteru postoja zaujatosti, čo je typické pre polemické texty, ide tu výsostne o vnútrožidovskú
polemiku.30 Pavlov dôraz na to, že Peter sa zo strachu pred vyslancami jeru27

Tak Watson. In WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 20.
V rámci druhej kapitoly je dôležitá aj časť 15–21, ktorá tvorí samostatný myšlienkový
celok, kde je paradox Pavlovho vzťahu k zákonu a viere vyjadrený veľmi zreteľne. Túto časť
identifikuje Betz ako propositio k celému Listu Galaťanom. Betz ďalej názorne ukázal, že
pokiaľ ide o charakter a funkciu, táto Pavlom vytvorená propozícia je postavená plne
v súlade so štandardmi antickej rétoriky. Táto Pavlova propositio má tri základné charakteristiky: 1. identifikuje témy, ktoré sú spoločné všetkým zainteresovaným stranám (v kontexte
danej časti listu je to 2,16), teda tie, s ktorými súhlasia všetci. 2. identifikuje témy, s ktorými
všetky zainteresované strany nesúhlasia (G 2,17–20). 3. vyznačuje sa stručnosťou a hutnosťou s cieľom vyjadriť hlavné tézy detailne až neskôr (to vysvetľuje, prečo G 2,15–21 má taký
úzky vzťah k ostatným častiam listu). In BETZ, H. D., Galatians, s. 114. Tak aj LONGENECKER ,
R. N., Galatians, s. 80–81 (uvedené podľa LONGENECKER, B. W. Defining the Faithful Character of the Covenant Community, s. 79, vrátane pozn. 8). K exegéze časti 2,15–21 pozri tiež
DE BOER, M. C., Galatians A Commentary, s. 139–165.
29
Grécky text je citovaný podľa vydania NESTLE – ALAND, Novum Testamentum Graece, ed.
27, Deutsche Bibelgesellschaft, 1995.
30
V tejto časti vychádzame primárne zo štúdie DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish
polemic in Paul’s Letter to the Galatians, s. 228–245.
28
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zalemskej cirkvi separoval (v. 12), doslovne „oddeľoval“ (avfw,rizen e`auto,n)
od nežidovskej časti kresťanského spoločenstva v Antiochii, môže poukazovať na Pavlov zámer zdôrazniť skutočný význam tohto osobitného spôsobu
života, ktorý bol charakteristický pre farizejskú frakciu, ku ktorej sa on sám
otvorene hlásil v predchádzajúcom období svojho života (Flp 3,5), ktorý
však teraz vystavuje kritike.31 Podľa Pavlových slov sa Peter bál „tých z obriezky“ (fobou,menoj tou.j evk peritomh/j). Podľa tohto kontextu nejde o všeobecnú metonymiu rozlišujúcu židovstvo od ostatného sveta (peritomh, [obriezka] – avkrobusti,a [neobriezka]; pozri 2,7–8; R 2,25–27; 3,30; 4,9–12),
ale o rozlišovanie vo vnútri samotného židovského spoločenstva.32
Pavol nazýva Petrovo správanie (ale aj rovnaké správanie ďalších) pokrytectvom (v. 13).33 Podľa Pavla mali mať Peter a ďalší kresťania zo židovstva dostatok guráže a odhodlania ostať verní pravde evanjelia, ktorá prevyšuje všetky partikulárne obmedzenia dané zákonom (Tórou). Pavol tu
mohol mať na mysli príklad Makabejcov, konkrétne odvahu Eleazára, ktorý
odmietol konzumovať nečistý pokrm napriek tomu, že bol v ohrození života
(2Mak 6,21.24; 4Mak 6,15.17).34 Tento príklad mohol Pavlovi poslúžiť ako
základné východisko jeho polemiky, pretože práve na tento konkrétny príklad z dejín sa mohli odvolávať v prvom rade zástancovia ortodoxnej línie.
Pre Pavla však bola rozhodujúcou odhodlanosť ostať v pozícii viery v evanjelium, ktoré ruší bariéry vytvorené zákonom v kontexte takzvaných vymedzovacích znakov židovstva („boundary markers“). 35 Preto Pavol Petrovo
31

Farizeji, ale aj Eséni sa prísne separovali od ostatných skupín, dokonca aj židovských,
z dôvodov náboženskej rituálnej čistoty. Pozri SEGAL, A. F., Rebecca’s Children, s. 124–128;
COHEN, S. J. D., From Maccabees to the Mishnah, s. 119, 129–132, 154–159, 162 (uvedené
podľa DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians,
s. 228, pozn. 4). K farizejskému hnutiu pozri bližšie NEUSNER, J. – CHILTON, B. D. (eds.)., In
Quest of the Historical Pharisees.
32
Ako poznamenáva Dunn: “That is to say, they were a faction within Judaism who gave
such emphasis to circumcision that they could even be distinguished from other Jews as ‘the
circumcision’.” DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians, s. 229.
33
Sloveso sunupokri,nomai znamená doslovne „hrať sa na pokrytca“, používalo sa však vo
význame „hrať rolu“ (hereckú), pričom v židovskej literatúre tohto obdobia malo toto
sloveso vždy negatívny význam (predstierať, podvádzať; pozri Sir 32,15; 33,2; PsSal
4,20.22). Pozri tiež WILCKENS, U., u`pokri,nomai, TDNT 8, s. 563–565; BETZ, H. D., Galatians,
s. 109–110. (Uvedené podľa DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter
to the Galatians, s. 229)
34
Tak DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians,
s. 229.
35
Týmto termínom označuje James Dunn takzvanú sociálnu funkciu zákona (v kontexte
G 3,10), ktorá spočíva vo viditeľnom vyznačení a oddelení Izraela voči ostatným národom.
To výstižne vyjadruje práve časť G 2,1–16, v rámci ktorej „skutky zákona“ môžu vyjadrovať
práve funkciu takýchto „vymedzovacích znakov“ (boundary markers), teda rituálne predpisy
a prax, ktorými sa Izrael odlišuje od ostatných národov. Pozri DUNN, J. D. G., The New Perspective: whence,, what and whither?, s. 8; DUNN, J. D. G., Works of the Law and the Curse
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správanie vystavuje ostrej kritike (v. 14). Výrazom „kráčať rovno (priamo)
k pravde evanjelia“ (ovrqopodou/sin pro.j th.n avlh,qeian tou/ euvaggeli,ou) Pavol opäť zámerne nadväzuje na tradičný výraz (heb. h-l-k), ktorým židovstvo vyjadrovalo správny spôsob života v súlade so zákonom (Tórou)
a ktorý bol v gréckom svete v tomto kontexte a význame neznámy. Týmto
evidentne polemickým spôsobom Pavol vyjadruje, že pravda evanjelia vytvára odlišný vzor správania, prevyšujúci tradičnú interpretáciu zákona
v zmysle takzvaného „covenantal nomism“. 36 Polemický tón zaznieva aj
z výrazu „nútiť“ (avnagka,zein). Tento môže vyvolávať asociáciu na misijnú
prax súdobého judaizmu pod vplyvom atraktivity židovskej náboženskej
tradície pre niektoré skupiny pohanov (Nežidov), ktorí boli ochotní stať sa
Židmi, čo si vyžadovalo splniť v plnom rozsahu alebo aspoň čiastočne zákonom predpísané podmienky a stať sa prozelytom (prosh,lutoj)37, alebo aspoň „bohabojným“ (oi` fobou,menoi to.n qeo,n( oi`sebo,menoi to.n qeo,n ; cf. Sk
10,2; 13,16.26.43.50; 16,14; 17,4.17).38 Do akej miery možno vravieť
o donucovaní je, samozrejme, otázne, ako aj samotná skutočnosť, či tu Pavol nemyslí skôr na vyslancov jeruzalemského zboru, ktorí takéto
podriadenie sa pod zákon vyžadovali a život podľa neho pokladali za nevyhnutnú kontinuitu s tradíciou judaizmu ako osobitným spôsobom života. 39
of the Law (Gal 3.10–14). In NTS 31 (1985), s. 523–542 (znovu vydané in DUNN, J. D. G.,
Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians, s. 215–241; tiež publikované in
The New Perspective on Paul, s. 121–140). Podobne aj Räisänen in RÄISÄNEN, H., Paul and
the Law, s. 171.
36
Tento pojem vymedzuje a definuje vzťah Izraela voči zákonu (Tóre) ako konzekvenciu na
Božiu milosť, ktorá sa prejavila uzatvorením zmluvného vzťahu Boha so svojím ľudom, ako
ničím nepodmienený prejav zvrchovanej Božej vôle a jeho milosti voči Izraelu. Ide o terminus technicus, ktorým E. P. Sanders pomenoval a súčasne definoval charakter židovstva
v období druhého chrámu. Tento pojem v sebe obsahuje dva základné aspekty vzťahu Boha s
izraelským národom: Božiu iniciatívu založenú na milosti (covenant = zmluva) a odpoveď
ľudu na tento akt, ktorou je poslušnosť a vernosť voči zákonu – Tóre (nomismus = plnenie
zákona). Poslušnosť voči zákonu (Tóre) vyjadruje spôsob, akým si príslušník zmluvného
vzťahu s Hospodinom, teda Žid, udržiava vzťah s Bohom a svoje postavenie v rámci zmluvy.
Nejde teda primárne o poslušnosť voči zákonu (Tóre) s cieľom vlastným pričinením,
konaním, či výkonom získať u Boha milosť a priazeň, a tým aj upevniť svoje postavenie
v rámci tohto zmluvného vzťahu s Hospodinom. Pozri bližšie SANDERS, E. P., Paul and Palestinian Judaism, s. 420–422, 371–372. Pozri tiež SANDERS, E. P., The Covenant as a Soteriological Category and the Nature of Salvation in Palestinian and Hellenistic Judaism [s. 11–
44], s. 22–24.
37
Pozri bližšie DUNN, J. D. G., The Incident at Antioch, s. 214.
38
Pozri bližšie DUNN, J. D. G., The Incident at Antioch, s. 216–219. Pozri tiež COLLINS, J. J.
Between Athens and Jerusalems, s. 264–270; KRAABEL, A. T., The Disappearance of the
„God-Fearers“, s. 119–130; KRAABEL, A. T. – MACLENNAN, R. S., The God-Fearers – A Literary and Theological Invention, s. 131–143; FELDMAN, L. H., Jewish „Symphatizers“ in Classical Literature and Inscriptions, s. 200–208; SIEGERT, F., Gottesfürchtige und Sympathisanten, s. 109–164.
39
K exegéze časti 2,11–14 pozri bližšie DE BOER, M. C., Galatians, s. 128–138; LONGENECKER ,
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Samotná polemika sa vyhrocuje v nasledujúcej časti (v. 15–16), kde sa sústreďuje okolo dôležitých pojmov ako sú „hriešnici z pohanov“ (evx evqnw/n
a`martwloi,)40 a „skutky zákona“ (ta. e;rga tou/ no,mou).41
Ako vidno, Pavlova polemika sa sústreďovala na neprijateľnosť kontinuity týchto dvoch prúdov v rámci kresťanskej cirkvi, na zákon pevne
naviazanú platformu židovských kresťanov a od zákona oslobodenú platformu kresťanov z pohanstva. V tejto súvislosti vyvstáva potreba zdôvodniť
túto Pavlovu stratégiu, čo, prirodzene, vôbec nie je jednoduché. Watson
v tejto súvislosti argumentuje, že pôvod Pavlovej teológie zákona nenachádzame v jeho jedinečnej skúsenosti zjavenia vzkrieseného Krista, ani v psychologických problémoch, či v jeho reflexii na existenciálne postavenie
ľudstva voči Bohu, ale v špecifickej sociálnej situácii, v rámci ktorej Pavol
svoju misijnú činnosť vykonával.42 Watson následne detailne odôvodňuje
päť hlavných aspektov procesu vzniku Pavlovej misijnej stratégie medzi pohanmi, čoho dôsledkom je aj oddelenie kresťanstva od židovstva. 43 V prvom
rade je to skutočnosť, že Pavol začal svoju misijnú činnosť medzi Židmi
(1K 9,20; 2K 11,24; G 1,18–24; 5,11), čo potvrdzujú aj Skutky apoštolov
(Sk 9,20.22; 13,5.14; 14,1; 16,13; 17,1n.10–12; 18,2.4; 19,8). Po druhé, Pavol sa obracia k pohanom (Nežidom) v dôsledku neúspechu svojej misie
medzi Židmi (R 11,11–30 [cf. 9,32n] ; Sk 13,45–48; 14,2.19; 17,5.13; 18,4–
7.12; 19,8n; 20,3). Po tretie, Pavlova zvesť evanjelia nevyžadovala plné
podriadenie sa zákonu, zvlášť pokiaľ ide o hlavné vymedzovacie znaky židovstva – obriezku, stravovacie predpisy, sobotu a sviatky (G 2,3.7–
9.12.14; 4,10; 1K 5,6–8; 10,25; 16,1.8; R 14,5n.14n.20n).44 Po štvrté, Pavol
R. N., Galatians, s. 62–80.
40
Pri tomto označení Nežidov treba vziať do úvahy skutočnosť, že z perspektívy židovskej
náboženskej tradície boli pohania (Nežidia) už vo svojej podstate hriešnici (cf. Iz 14,5; 1Mak
1,34; 2,48; PsSal 1,1–8; Jub 22,16). Pozri bližšie DE BOER, M. C., Galatians, s. 135.
41
Pozri bližšie DUNN, J. D. G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians, s. 230–238. K exegéze časti 2,15–16, vrátane exkurzu k pojmu „skutky zákona“ pozri
bližšie DE BOER, M. C., Galatians, s. 139–148.
42
WATSON, F. Paul, Judaism and the Gentiles, s. 28.
43
Pozri bližšie WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 28–38.
44
Podľa viacerých súčasných odborníkov, medzi inými James D. G. Dunn, práve tieto dô razy, ktorými sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovala podriadenosť zákonu, treba chápať ako samotné „skutky zákona“ v rámci takzvaného zmluvného nomizmu (covenantal nomism),
ktorým E. P. Sanders vyjadril výstižným spôsobom vzťah Izraela voči zákonu (pozri
pozn. 74). Tento spôsob interpretácie posilňuje okrem iného aj obsah v nedávnej dobe publikovaného textu 4QMMT (Miqsat Ma’ase ha-Torah, známy aj pod názvom „Halachický list“,
ktorý bol objavený v jaskyni č. 4 na šiestich fragmentoch rukopisov: 4Q394, 4Q395, 4Q396,
4Q397, 4Q398, 4Q399, v priebehu rokov 1953–1959), v ktorom sa jeho autor odvoláva na
správny spôsob života v súlade s Tórou, pričom jednotlivé príklady tejto striktnej halachy,
v opozícii voči všeobecne prijímanej a uplatňovanej halache farizejov, sú označené frázou
„skutky zákona“ (Miqsat Ma'Ase Ha-Torah). List je písaný formou odporúčania riadiť sa
týmto ponaučením, pričom do popredia vystupuje súvislosť medzi plnením týchto „skutkov
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zaujatím tejto misijnej stratégie sledoval dôležitý cieľ, uľahčiť Nežidom
konverziu na spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista a tým zaistiť úspech
zvestovania evanjelia (1K 9,21; 10,32n; 1Tes 2). Ako piaty aspekt Watson
uvádza samotné oddelenie nežidovskej cirkvi od židovského spoločenstva
(G 3,28; 1K 12,13). Watson však zároveň dodáva, že pre Pavla bol zákon
(Tóra) problematický nie z dôvodov teologických, ale pretože potreboval
odôvodniť fundamentálne rozhodnutie opustiť jeho časti a rozísť sa so židovskou komunitou, a to nie svojvoľne, ale v dôsledku kritiky a tvrdej opozície Židov a kresťanov zo židovstva voči nemu a jeho spôsobu misie medzi
Nežidmi.45 Osobne s takto formulovanou hypotézou nesúhlasíme. Podľa
nášho názoru zákon (Tóra) neprestal zohrávať významnú úlohu v Pavlovom
teologickom myslení ani po zásadnom prehodnotení misijnej stratégie (pozri
R 7,7–8,4). Taktiež samotný proces oddelenia sa kresťanstva od judaizmu
podľa nášho názoru nebol Pavlovým vedomým cieľom, išlo skôr o dôsledok
neskorších politických udalostí, ku ktorým došlo po katastrofe prvej židovskej vojny, pričom k separácii kresťanstva z pohanstva a zo židovstva dochádza v rámci Pavlovej misie predovšetkým z dôvodu apokalyptického zamerania jeho teologického myslenia na blízkosť parúzie a Posledného súdu,
ktoré ho podnecovalo k intenzívnej misii medzi pohanmi, ktorí vo viere
v Božie konanie v Ježišovi Kristovi (ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša Krista
ako samotný telos zákona) získavajú rovnako prístup k zmluve Hospodina
s Izraelom, a tak aj podiel na konečnej spáse.
V 18. verši Pavol kladie pred čitateľa formou antitézy (kate,lusa –
oivkodomw/) hypotetickú situáciu.46 Ak by opäť „staval“ (pa,lin oivkodomw/) to,
čo predtým „zrúcal“ (a] kate,lusa), stal by sa porušovateľom zákona (Tóry).
Sloveso kate,lusa sa vzťahuje na obdobie, keď sa Pavol stal kresťanom. Adverbium pa,lin spolu so slovesom oivkodomw/ vytvárajú už spomínanú hypotetickú situáciu „opäť žiť ako Žid“ 47, ktorá sa však bytostne týkala Petra (cf.
G 2,14).48 Vzťažné zámeno a[, ako aj ukazovacie zámeno tau/ta sa vzťahujú
zákona“ a spásou (pozri 4Q398 [4QMMTe] Zlomok 14–17/II, 6–8). Pozri bližšie DUNN, J. D.
G., Echoes of Intra-Jewish polemic in Paul’s Letter to the Galatians, s. 231–238; QIMRON, E. –
STRUGNEL, J., Qumran Cave 4. Vol.V: Miqsat Ma'ase ha-Torah. K problematike významu
a vzťahu frázy „skutky zákona“ v 4QMMT a v Liste Galaťanom pozri DUNN, J. D. G.
4QMMT and Galatians, s. 339–345 (pôvodne publikované in NTS 43, 1997, s. 147–153);
ABEGG, M. P. “Works of the Law” and MMT, s. 56–61.
45
WATSON, F. Paul, Judaism and the Gentiles, s. 38.
46
V tejto časti vychádzame primárne zo svojej štúdie „Paradoxy apoštola Pavla“, s. 109–110,
vrátane literatúry, na ktorú sa v danej štúdii odvolávame.
47
To znamená spôsobom typickým pre židovstvo, kde je primárny dôraz kladený na obriezku, sabat a kóšer predpisy, ako vymedzovacie znaky judaizmu.
48
Dunn v súvislosti s významom frázy „žiť ako pohan“ v časti G 2,14 vychádza z prítomnosti dvojakého problému v tomto texte. Prvým je prézentný čas slovesa zh/|j (znamená to, že
Peter v čase, keď Pavol píše tento list, stále žije ako Nežid?) a druhým je samotný dôraz,
ktorý Pavol na toto slovné spojenie kladie (znamená to, že Peter úplne opustil charakteris-
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v prvom rade na stravovacie predpisy, teda v tomto prípade na stolovanie
s Nežidmi, ďalej na kalendárne predpisy (G 4,10) a napokon aj na samotnú
obriezku (G 5,2–3).49 Sloveso sunista,nw sa vzťahuje na porušovanie zákona (Tóry). Na otázku, akým spôsobom sa Pavol ukazuje byť porušovateľom zákona, Lambrecht ponúka spolu až tri odpovede, pretože prvé dve,
ktoré sú tradičné, nepokladá za plne uspokojivé. 50 Prvou je, že Pavol tu má
na mysli porušovanie zákona v predchádzajúcom období svojho života, to
znamená pred konverziou. Druhou je, že Pavol by sa dostal do takejto situácie potom, ak by ako kresťan opäť začal „žiť ako Žid“, teda podľa skutkov
zákona (pozri G 3,10; cf. 5,3). K tretej možnosti výkladu sa dostávame, keď
vychádzame z predpokladu, že časť 2,18–21 tvorí malý myšlienkový celok,
rámcovo vymedzený veršami 18b a 21a, ktoré vyjadrujú rovnakú myšlienku: paraba,thn evmauto.n sunista,nw – avqetw/ th.n ca,rin tou/ qeou/. Pavol
sa nechce stať porušovateľom zákona (Tóry) tým, že by pohrdol Božou
milosťou. K tomu by došlo vtedy, ak by sa opäť vrátil k predošlému spôsobu života, respektíve praktizovania svojej viery, k životu podľa skutkov
zákona. Domnievame sa, že tento spôsob výkladu je relevantný, pretože
zdôrazňuje skutočnosť, že Božia milosť v Ježišovi Kristovi, ako obsah Pavlom proklamovaného evanjelia, má prioritu a stáva sa naplnením celého zákona (nie však zrušením zákona). Pri tomto výklade však opäť treba brať do
úvahy eschatologický kontext celej Pavlovej misie a jeho očakávanie blízkej
parúzie.
Polemická časť v Liste Galaťanom v druhej kapitole, ktorej základ tvorí
kontroverzná udalosť v sýrskej Antiochii, sa sústreďuje na otázku, či by Židia mali žiť evqnikw/j alebo pohania ivoudai?kw/j (2,14b).51 Pavol argumentuje,
ako zdôrazňuje aj Watson, v prospech prvej časti otázky, čo znamená, že
úsilie získať spravodlivosť (byť ospravedlnený) prostredníctvom viery
v Ježiša Krista značí žiť ako pohania (Nežidia), to znamená ako členovia

tický spôsob života podľa Tóry?). Dunn takúto možnosť odmieta, rovnako ako odmieta
vidieť v tomto Pavlovom výroku len problém týkajúci sa stolového spoločenstva s Nežidmi,
respektíve dodržiavania minimálnych požiadaviek Tóry zo strany Nežidov, v zmysle tzv.
apoštolského dekrétu. Dunn vysvetľuje túto skutočnosť tak, že Pavol tu opakuje obvinenie,
ktoré Petrovi adresovali členovia Jakubovej skupiny po príchode do Antiochie, čo znamená,
že ide o reprodukovanie vnútrožidovskej polemiky týkajúcej sa dodržiavania základných
predpisov Tóry zo strany židovských kresťanov a pohanokresťanov. In DUNN, J. D. G.,
Echoes of Intra-Jewish Polemic in Paul’s Letter to the Galatians. In JBL 112, 1993, s. 459–
477. K výkladu G 2,14 pozri tiež DUNN, J. D. G., The Epistle to the Galatians, s. 126–130
(uvedené podľa LAMBRECHT, J. Paul’s reasoning in Galatians 2:11–21, s. 71, vrátane pozn. 17).
49
Pri exegetickej analýze predmetnej časti vychádzame primárne zo štúdie LAMBRECHT, J.
Paul’s reasoning in Galatians 2:11–21, s. 58–66 A LONGENECKER, B. W., Defining the Faithful
Character of the Covenant Community, s. 75–97.
50
In LAMBRECHT, J., Paul’s reasoning in Galatians 2:11–21, s. 60, 65–66.
51
WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 67.
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Pavlovej kresťanskej skupiny oddelenej od židovskej komunity. 52 V kontexte kontroverzie v Antiochii sa to vzťahovalo predovšetkým na stolové
spoločenstvo s Nežidmi.53 Úsilie získať spravodlivosť (byť ospravedlnený)
zo „skutkov zákona“ znamená v tomto zmysle ostať v rámci komunity, ku
ktorej dotyčný patrí svojím pôvodom, to znamená narodením (h`mei/j fu,sei
VIoudai/oi( v. 15), a zachovávaním osobitného spôsobu života, ktorý
náboženská tradícia vyžaduje, zvlášť pokiaľ ide o takzvané vymedzovacie
znaky (ivoudai?kw/j, e;rga no,mou; pozri 2,14–16).54 Z tohto argumentačného
základu treba vychádzať aj vo vzťahu k ostatným polemickým častiam
v tomto liste (2,17.19n; 3,12; 4,1–10.21–31; 5,1–12.13–25), kde Pavol
kladie zreteľný dôraz na antitézu Kristus – zákon. 55
Zhrnutie

Ako sme mali možnosť pozorovať pri bližšom výklade predmetnej polemickej časti, ide tu primárne o konflikt univerzálneho a partikulárneho vo
vzťahu k interpretácii zákona (Tóry) a to v kontexte udalosti Ježiša Krista,
prenesenej do konkrétnej roviny života spoločenstva veriacich, zloženého
zo Židov a Nežidov. Tento konflikt vytvára samotné základy odporu, či
averzie voči inakosti, či už zo strany Židov voči kresťanom, ale rovnako aj
naopak, zvlášť v neskoršom období po definitívnom odčlenení sa kresťanstva od judaizmu (po roku 70 po Kr.). Napriek Pavlovej zásadnej a rigoróznej argumentácii proti kresťanom zo židovstva, ktorí presadzovali partiku52

Avšak pokiaľ ide o samotné oddelenie, podľa nášho názoru, ako sme už povedali, to bolo
dôsledkom zásadného odmietnutia tohto spôsobu života zo strany kresťanov zo židovstva,
nie Pavlovým cieľom.
53
WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 33. Dunn v tejto súvislosti argumentuje, že
výraz „žiť ako pohan“ (evqnikw/j) na tomto mieste nevylučuje čiastočné dodržiavanie tóraických predpisov, známych ako Noachické predpisy (spôsob života), sankcionovaný
u „bohabojných“ pohanov. In DUNN, J. D. G., The Incident at Antioch, s. 219–220. Oproti
tomu, Catchpole tvrdí, že Pavol opustil zákon v plnom rozsahu, čo však osobne pokladáme
za nepravdepodobné. In CATCHPOLE, D. R., Paul, James and the Apostolic Decree, s. 440.
54
WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 67.
55
Pozri WATSON, F., Paul, Judaism and the Gentiles, s. 68–69. K jednotlivým otázkam sociologicko-historického prístupu k polemike v Liste Galaťanom, vrátane situačných špecifík
kresťanov v Galácii, pozri bližšie NANOS, M. D. (ed.)., The Galatians Debate, zvlášť štúdie:
DUNN, J. D. G., The Incident at Antioch (Gal 2:11–18), s. 199–234; FREDRIKSEN, P. Judaism,
the Circumcision of Gentiles, and Apocalyptic Hope: Another Look at Galatians 1 and 2,
s. 235–260; NANOS, M. D., What Was at Stake in Peter’s “Eating with Gentiles” at Antioch?,
s. 282–318; HARVEY, A. E., The Opposition to Paul, s. 321–333; JEWETT, R., The Agitators and
the Galatian Congregation, s. 334–347; MARTYN, J. Louis. A Law-Observant Mission to Gentiles, s. 348–361; WALTER, N., Paul and the Opponents of the Christ-Gospel in Galatia,
s. 362–366; BARCLAY J. M. G., Mirror-Reading a Polemical Letter: Galatians as a Test Case,
s. 367–382; LATEGAN, B. C., The Argumentative Situation of Galatians, s. 383–395; NANOS,
M. D., The Inter-and Intra-Jewish Political Context of Paul’s Letter to the Galatians, s. 396–
407.
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lárny prístup k interpretácii zákona (Tóry) vo vzťahu k evanjeliu, zvlášť
v rámci kresťanskej misie v Galácii, to však neznamená, že Pavol opustil židovskú náboženskú tradíciu, ani že zavrhol zákon (Tóru). Pavol rovnako
nenútil svojich židovských spoluveriacich, aby túto tradíciu v plnom rozsahu opustili (cf. 1K 9,19–23; R 14–15).56 Pavlov postoj možno preto charakterizovať skôr ako dialóg s vlastnou, teda židovskou náboženskou tradíciou.57 To univerzálne vychádza priamo od Božieho Ducha, to partikulárne
je výsledkom interpretácie a aplikácie toho univerzálneho na konkrétne podmienky života veriaceho spoločenstva v konkrétnych dejinných podmienkach, okolnostiach a súvislostiach, ktoré na túto interpretáciu bezprostredne
vplývajú.
Zápas univerzálneho s partikulárnym sa vzťahuje na zásadnú skutočnosť,
že Boh koná v dejinách v prospech človeka, má o človeka záujem, ide teda
o univerzálny rozmer Božej lásky. Pavol túto skutočnosť spoznal v zjavení,
ktorého sa mu dostalo (G 1,15–16), v Božom diele v Ježišovi Kristovi. Toto
dielo vypovedá o naplnení Božích zasľúbení daných Abrahámovi (Gn 12,3;
22,18) a svojím významom presahuje limity dané Tórou (cf. Dt 21,23). Tým
sa jeho význam vzťahuje univerzálne na všetky národy. Vyjadruje totiž
Božiu vôľu vo vzťahu k tomuto svetu a ľudstvu ako celku. Viera v toto
Božie konanie v univerzálnych rozmeroch je preto rozhodujúca a prevyšuje
poslušnosť voči partikulárnym ustanoveniam, predpisom zákona (Tóry),
ktoré vo svojej podstate zvýrazňujú tragiku ľudského hriechu a oddeľujú
jednu časť ľudského spoločenstva od druhej. Zákon (Tóra) tak ukazuje ku
Kristovi, ktorý je jeho naplnením (telosom).58 To, čo to v plnom rozsahu
znamená, ukazujú slová takzvaného dvojitého prikázania lásky (Dt 6,4.5; Lv
19,18; cf. Mk 12,30–31par; Jk 2,8), ktoré je samé osebe naplnením zákona
i prorokov (Mt 22,40). Nejde však o abstraktné vyjadrenie obsahu viery, či
podstaty samého Boha, ide vždy a za každých okolností o reálny život
v autentickej viere, ktorá musí byť živá, to znamená zodpovedať obsahu
týchto dvoch prikázaní, ktoré vzájomne korelujú. Ježišov život bol toho príkladom a dôkazom súčasne, jeho smrť na kríži zase dôsledkom, vzkriesenie
však definitívnym potvrdením akceptovania a rehabilitácie práve tohto spôsobu života. Tým sa apriórne odstraňujú všetky ľuďmi vytvorené prekážky
a bariéry vo vzťahu k Bohu a k sebe navzájom. Ide o univerzalizmus spásy
v evanjeliu Ježiša Krista, ktorý má ľudí spájať, nie rozdeľovať.
56

Svedčí o tom okrem iného aj finančná zbierka, ktorou sa Pavol pokúšal dosiahnuť oficiálne
akceptovanie svojej misie medzi pohanmi zo strany jeruzalemskej cirkvi (pozri G 2,1–10;
1K 16,1–9; 2K 8–9; R 15,25–27), ale rovnako aj vyjadriť širšie chápanie jednoty v rôznosti a
tým aj univerzálny význam evanjelia pre ľudstvo a svet ako celok (R 15,7–13).
57
Pozri bližšie DUNN, J. D., G. The Theology of Paul the Apostle, s. 713. K charakteristike
Pavlovej teológie ako dialógu pozri bližšie kapitolu 9 „Epilogue“ ako celok (DUNN, J. D. G.,
The Theology of Paul the Apostle, s. 713–737).
58
ÁBEL, F., Paradoxy apoštola Pavla, s. 113.

40

Polemika v Galácii

Bibliografia
ÁBEL, František, Tois pasin gegona panta – paradoxy Pavlovej misie
v multikultúrnej spoločnosti (1K 9,19–23). In ÁBEL, F. (ed.), Pavlova misia
a multikultúrna spoločnosť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2010, s. 77–93 (anglická verzia: Tois pasin gegona panta – Paradoxes of Paul’s
Mission in a Multicultural Society (1Cor 9:19–23). In ÁBEL, F. (ed.), The
Mission of Paul and the Multicultural Society. Bratislava : Published by
Comenius University in Bratislava, 2010, s. 81–98).
ÁBEL, František, Paradoxy apoštola Pavla. In ÁBEL, František a kol. Univerzalizmus
a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 93–121.
BARCLAY, John M. G., Mirror-Reading a Polemical Letter: Galatians as a Test Case.
In NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in
Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson
Publishers, 2002, s. 367–382.
BAUR, Ferdinand C., Über Zweck und Veranlassung des Römerbriefe und die damit
zusammenhängenden Verhältnisse der römischen Gemeinde. In Tübinger Zeitschrift für Theologie. 1836, 3, s. 154–178, reprinted in Ausgewählte Werke in
Einzelausgaben. 1. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testament.
Stuttgart, 1963.
BETZ, Hans D., Galatians. A Commentary on Paul’s Letter to the Church in
Galatia. Philadelphia : Fortress Press, 1979.
BOYARIN, Daniel, Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity (Divinations:
Rereading Late Ancient Religion). Philadelphia : University of Pennsylvania
Press, 2004.
CAMERON, Peter S., An Excercise in Translation: Galatians 2.11–14. In BT 40, 1989,
s. 135–145.
CAMPBELL, Douglas, A. The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of
Justification in Paul. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans Publishing Co.,
2009.
CARSON, D. A., O’BRIEN , Peter T., SEIFRID, Mark A. (eds.), Justification and
Variegated Nomism. Volume 2 – The Paradoxes of Paul. Tübingen / Grand
Rapids : Mohr Siebeck / Baker, 2004. WUNT.
CATCHPOLE, David R., Paul, James and the Apostolic Decree. In NTS 23, 1976–1977,
s. 428–444.
COHEN, Shaye J. D., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties,
Uncertainties. Berkely, Los Angeles, London : University of California Press,
1999.
COLLINS, John J., Between Athens and Jerusalem: Jewish Identity in the Hellenistic
Diaspora. Grand Rapids, Mi; Cambridge, U. K. : Wm. B. Eerdmans Publishing
Co., 2000.
DAHL, Nils A., The One God of Jews and Gentiles (Rom. 3:29–30). In Studies in
Paul. Minneapolis, 1977, s. 178–191.
DAVIES, William D., Paul and Rabbinic Judaism. Some Rabbinic Elements in
Pauline Theology. 3rd edition. London : SPCK, 1970.

41

František Ábel
DE BOER, Martinus C., Galatians, A Commentary. Louisville, Louisville – Kentucky
: Westminster John Knox Press, 2011, s. 135. The New Testament Library.
DUNN, James D. G., Works of the Law and the Curse of the Law (Gal 3.10–14). In
NTS 31, 1985, s. 523–542.
DUNN, James D. G., Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians.
London : SPCK; Louisville : Westminster John Knox, 1990.
DUNN, James D. G. (ed.),Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to
135. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1992.
DUNN, James D. G., The Epistle to the Galatians. Peabody, MA : Hendrickson
Publishers, Inc., 1993. BNTC 9.
DUNN, James D. G., Echoes of Intra-Jewish Polemic in Paul’s Letter to the
Galatians. In JBL 112, 1993, s. 459–477.
DUNN, James D. G., 4QMMT and Galatians. In NTS 43, 1997, s. 147–153.
DUNN, James D. G. (ed.), Paul and the Mosaic Law. Grand Rapids, MI / Cambridge,
U. K. : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., [1996] 2001.
DUNN, James D. G., The Incident at Antioch (Gal 2:11–18). In NANOS, Mark D.
(ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical
Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 199–
234.
DUNN, James D. G., The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 2006.
DUNN, James D. G., The New Perspective: whence, what and whither? In The New
Perspective on Paul. Revised edition. Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 2008, s. 1–97.
DUNN, James D. G., Works of the Law and the curse of the Law (Gal. 3.10–14). In
The New Perspective on Paul. Revised edition. Grand Rapids, MI : Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 2008, s. 121–140.
DUNN, James. D. G., Echoes of Intra-Jewish Polemic in Paul’s Letter to the Galatians. In The New Perspective on Paul. Revised edition. Grand Rapids, MI :
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2008, s. 227–245.
DUNN, James. D. G., Was Paul against the Law? The Law in Galatians and Romans:
A Test-Case of Text in Context. In The New Perspective on Paul. Revised
edition. Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2008, s. 265–
283.
DUNN, James. D. G., 4QMMT and Galatians. In The New Perspective on Paul.
Revised edition. Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2008,
s. 339–345.
DUNN, James. D. G., Paul’s Conversion – A Light to Twentieth Century Disputes. In
The New Perspective on Paul. Revised edition. Grand Rapids, MI : Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 2008, s. 347–365.
EISENBAUM, Pamela, Paul Was Not a Christian: The Original Message of
a Misunderstood Apostle. New York : HarperOne, 2009.
FELDMAN, Louis H., Jewish „Symphatizers“ in Classical Literature and Inscriptions.
In TAPA 81, 1950, s. 200–208.
FREDRIKSEN, Paula, Judaism, the Circumcision of Gentiles, and Apocalyptic Hope:
Another Look at Galatians 1 and 2. In NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians

42

Polemika v Galácii
Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical Interpretation.
Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 235–260.
HARVEY, A. E., The Opposition to Paul. In NANOS, Mark D. (ed.). The Galatians
Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical Interpretation.
Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 321–333.
HENGEL, Martin & HECKEL, Ulrich (eds.), Paulus und das antike Judentum. Tübingen
: J. C. B. Mohr, 1991. WUNT 58.
JEWETT, Robert, The Agitators and the Galatian Congregation. In NANOS, Mark D.
(ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical
Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 334–
347.
KÄSEMANN, Ernst, Commentary on Romans. English Translation. London : SCM,
1980.
KRAABEL, A. Thomas, The Disappearance of the „God-Fearers“. In OVERMAN, J.
Andrew and MACLENNAN , Robert S. (eds.), Diaspora Jews and Judaism: Essays
in Honor of, and in Dialogue with, A. Thomas Kraabel. Atlanta : Scholars Press,
1992, s.119–130.
KRAABEL, A. Thomas, and MACLENNAN , Robert S., The God-Fearers – A Literary and
Theological Invention. In OVERMAN, J. Andrew, and MACLENNAN , Robert S.
(eds.). Diaspora Jews and Judaism: Essays in Honor of, and in Dialogue with,
A. Thomas Kraabel. Atlanta : Scholars Press, 1992, s. 131–143.
LAMBRECHT, Jan, Paul’s reasoning in Galatians 2:11–21. In DUNN, James D. G. (ed.),
Paul and the Mosaic Law. Grand Rapids, MI / Cambridge, U. K. : Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., (1996) 2001, s. 53–74.
LATEGAN, B. C., The Argumentative Situation of Galatians. In NANOS, Mark D. (ed.).
The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical
Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 383–
395.
LICHTENBERGER, Hermann, The Understanding of the Torah in the Judaism of Paul’s
Day. In DUNN, James D. G. (ed.), Paul and the Mosaic Law. Grand Rapids,
Mich.; Cambridge, U. K.: Eerdmans Publishing Co., (1996) 2001, s. 7–23.
LONGENECKER, Bruce W. Defining the Faithful Character of the Covenant
Community. In DUNN, James D. G. (ed.), Paul and the Mosaic Law. Grand
Rapids, MI / Cambridge, U. K. : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., (1996)
2001, s. 75–97.
LONGENECKER, Richard N., Galatians. Dallas : Word, 1990. WBC 41.
MARTIN, Ralph P. Philippians. An Introduction and Commentary. London: Tyndale,
1959. TNTC.
MARTYN, Louis J. A Law-Observant Mission to Gentiles. In NANOS, Mark D. (ed.).
The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical
Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2002, s. 348–
361.
MURRAY, Michele, Playing a Jewish Game: Gentile Christian Judaizing in the First
and Second Centuries CE. Waterloo, ON, CAN : Wilfrid Laurier University
Press, 2004. ESCJ 13.

43

František Ábel
NANOS, Mark D., The Irony of Galatians: Paul’s Letter in First-Century Context.
Minneapolis, MN : Fortress Press, 2002.
NANOS, Mark D., What Was at Stake in Peter’s “Eating with Gentiles” at Antioch?
In NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in
Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson
Publishers, 2002, s. 282–318.
NANOS, Mark D, The Inter- and Intra-Jewish Political Context of Paul’s Letter to the
Galatians. In NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians Debate: Contemporary
Issues in Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody, Massachusetts :
Hendrickson Publishers, 2002, s. 396–407.
NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical
and Historical Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson
Publishers, 2002.
NEUSNER, Jacob – CHILTON, Bruce D. (eds.), In Quest of the Historical Pharisees.
Waco, Texas : Baylor University Press, 2007.
QIMRON, Elisha, STRUGNEL, John, Qumran Cave 4. Vol. V: Miqsat Ma'ase ha-Torah,
Oxford : Clarendon, 1994. DJD 10.
RÄISÄNEN, Heikki, Paul’s Theological Difficulties with the Law. In StBib III, 1978,
s. 301–315.
RÄISÄNEN, Heikki, Legalism and Salvation by the Law. Paul’s Portrayal of the
Jewish Religion as a historical and theological Problem. In PEDERSEN, Sigfried
(ed.). Die Paulinische Literatur und Theologie. Aarhus : Forlaget Aros, 1980,
s. 63–83.
RÄISÄNEN, Heikki, Paul and the Law. Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1983.
WUNT 29.
SANDERS, Ed Parish, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of
Religion. Philadelphia : Fortress Press, 1977.
SANDERS, Ed Parish, The Covenant as a Soteriological Category and the Nature of
Salvation in Palestinian and Hellenistic Judaism. In KELLY , Robert Hamerton
and SCROGGS, Robin (eds.). Jews, Greeks and Christians. Leiden : Brill, 1976,
s. 11–44.
SEGAL, Alain F., Rebecca’s Children. Judaism and Christianity in the Roman
World. Harvard : Harvard University Press, 1986.
SILVA, Moisés, Faith Versus Works of Law in Galatians. In CARSON, D. A., O’BRIEN ,
Peter T., SEIFRID, Mark A. (eds.), Justification and Variegated Nomism.
Volume 2 – The Paradoxes of Paul. Tübingen / Grand Rapids : Mohr Siebeck /
Baker, 2004, s. 217–248. WUNT.
STENDAHL, Krister, The Apostle Paul and the Introspective Consience of the West. In
HTR 56 (1963), s. 199–215.
VANLANDINGHAM, Chris, Judgment & Justification in early Judaism and the Apostle
Paul. Peabody Massachusetts : Hendrickson Publishers, Inc., 2006.
WALTER, Nikolaus, Paul and the Opponents of the Christ-Gospel in Galatia. In
NANOS, Mark D. (ed.), The Galatians Debate: Contemporary Issues in
Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody, Massachusetts : Hendrickson
Publishers, 2002, s. 362–366.

44

Polemika v Galácii
WATSON, Francis, Paul, Judaism and the Gentiles: A Sociological Approach.
Cambridge : Cambridge University Press, 1986. SNTSMS 56.

45

Členenie kérygmatickej časti v Kiššovom
štruktúro-variabilnom modeli pohrebnej kázne
Albín MASARIK
Abstrakt

Autor tejto štúdie sa venuje jednej časti štruktúry pohrebnej kázne prof.
Kišša a to „kázni v užšom zmysle“, ktorá sa ako štvrtá časť jeho pohrebnej
kázne nachádza za (1) všeobecným úvodom, (2) oslovením pozostalých
a (3) mostom k biblickému textu. Skúma štruktúru tejto časti a vzťah medzi
biblickým textom a homiletickou výpoveďou.
Úvod

V monografii Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní
prof. Igora Kišša, ktorú som publikoval r. 2007, som venoval pozornosť
jednotlivým častiam jeho štruktúro-variabilnému modelu pohrebnej kázne. 1
Podrobne som analyzoval prakticky všetky časti jeho modelu 2, okrem
dvoch, a to „Most k biblickému textu“ a „Kázeň v užšom zmysle“.
Prirodzene, výskum pohrebnej kázne nemôže ostať bez rozborov kérygmatickej časti (kázeň v užšom zmysle). Preto je nutné vrátiť sa k tejto úlohe
a v tejto štúdii urobíme akúsi sondu do tejto problematiky.
V teoretickej časti svojej zbierky prof. Kišš konštatuje 3, že vo zvestnej
časti pohrebnej kázne používa model s hlavnou sadou a tromi partíciami,
teda s hlavnou myšlienkou, ktorá je rozpracovaná v troch samostatných častiach, pričom posledná z nich má mať eschatologickú orientáciu. Na túto
drobnú sondu som vybral 6 kázní (K2; K3; K4; K5; K6 a K7) z Kiššovej
zbierky Nádej nad hrobom I. Budem si všímať homiletickú štruktúru tejto
úzko vymedzenej časti pohrebnej kázne a v rámci tohto pozorovania sa budeme venovať aj otázke vzťahu medzi biblickým textom a výpoveďou pohrebnej kázne.

1

Viď recenziu o tejto knihe: I. PERES, Jazykové a teologické aspekty pohrebných kázní (Albín
MASARIK, Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní profesora Igora Kišša.
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica 2007, 163 s., ISBN 978-808083-547-7), in: Eruditio-Educatio 4 (2009/1), 103–104.
2
Kiššov model pohrebnej kázne pozostáva z častí: (1) všeobecný úvod, (2) oslovenie pozostalých, (3) most k biblickému textu, (4) pohrebná kázeň v užšom zmysle, (5) záver. Viď jeho
teoretické poznámky v úvode 1. zošitu zbierky „Nádej nad hrobom I“.
3
KIŠŠ, I., Nádej nad hrobom I, s. 2: „4. Až potom prichádza vlastná pohrebná kázeň, ktorá
má obyčajne tri partície. Ide o tri myšlienky, ktoré vyplývajú z pohrebného textu. 5. Tretia
partícia musí vždy mať vzťah k životu večnému a k nádeji nad hrobom.“
Testimonium fidei 1 (2013), 47–56. ISSN 1339-3685
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Homiletická štruktúra časti „kázeň v užšom zmysle“ v rámci Kiššovho
modelu pohrebnej kázne

Naším štúdiom vybraných pohrebných kázní sme sa dopracovali k záveru,
že prof. Kišš naozaj používal model (1) hlavná sada a 3 partície, ale tento
model nepoužíval výlučne. Nachádzame tu aj (2) hlavnú sadu a dve partície
ako aj (3) dve partície bez hlavnej sady.
Hlavná sada a 3 partície

V rámci nášho výberu nachádzame tento model v nasledovných kázňach:
K2, K4 a K5. Budeme im venovať pozornosť v nasledujúcich ukážkach.
K2 ako prvá ukážka

Kázeň č. 2 odznela na pohrebe zbožného, obľúbeného starca. Na základe
kázňového textu z L 2,25: „Žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž
spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela“, Kišš postavil kázeň s nasledovnou štruktúrou:
Ak chceš byť vo svojej starobe úctyhodným Simeonom, potom:
1. partícia: buď spravodlivý4
2. partícia: buď bohabojný5
3. partícia: skladaj svoju nádej v Bohu
Všetky tri partície podľa nášho názoru vychádzajú z textu, hoci hlavná
sada sa obracia na účastníkov pohrebu spôsobom, ktorý je pre pohrebnú kázeň neobvyklý6. V tretej sade sa Kišš zvykne orientovať na eschatologické
otázky, život večný, nádej vzkriesenia a pod., čo v tejto kázni realizuje pohľadom na Simeonovu nádej v Bohu. Obsahovo ju objasňuje7 a pokračuje
4

V K2 ZČ, v prvej sade potom na zákl. Ž15 definuje spravodlivého človeka a v závere tejto
sady pripája výzvu: „Aj my, ak chceme byť Simeonmi vo svojom vysokom veku, naplňme
svoj život spravodlivosťou. Statočne a čestne prežime svoj život. A potom budeme podobní
Simeonovi. Potom budú na nás ľudia hľadieť v našej starobe so simeonovskou úctou a tú si
nemožno získať ináč, len spravodlivým životom. Nuž takto sa snažme žiť.“
5
V K2 ZČ, v druhej sade Simeonovu bohabojnosť charakterizuje tým, že „jeho život je obrátený k svetu večnosti, riadi sa Božími prikázaniami a má nádej v Bohu. V Bohu vidí stred a
cieľ svojho života. V závere 2. sady pripája výzvu: „Nech ľudia vidia, že podobne ako Simeon, aj ty oslavuješ Pána Boha a zdržuješ sa v chráme. Pri tvojej smrti nech môžu povedať:
žil tu človek podobný Simeonovi. Keď by však toto pri tebe chýbalo ani napriek vysokému
veku úctyhodným Simeonom nebudeš. Teda nech aj bohabojnosť je ozdobou tvojej staroby a
simeonovská úcta bude patriť tebe.“
6
Je otvorená riziku, že kazateľ zabudne na pohreb ako rozlúčku a výpoveď ostane na úrovni
obvyklých bohoslužieb.
7
K2 ZČ3s): Simeon je človek, ktorý po celý život dúfal v Hospodina a svoju budúcnosť
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slovami žalmu: „Lebo ty Hospodine ma znovu obživíš a z priepasti hrobu ty
ma vyzdvihneš“. Potom prechádza k záverečnému bloku pohrebnej kázne,
ktorý sa dá členiť na subčasti Za–Zd.
K4 ako druhá ukážka

Kérygmatickú časť pohrebnej kázne člení na hlavú sadu a 3 partície aj
v pohrebnej kázni K4, ktorá odznela na pohrebe muža stredného veku. Zosnulý mal sklon k alkoholu a náhle zomrel. Práve pre jeho náhly odchod
kazateľ volí text z Jk 4,14: „Neviete, čo bude zajtra s vašim životom“. Táto
kázeň má štruktúru:
Nevieme, čo bude zajtra s naším životom8, preto:
1. partícia: máme ho prežiť vo vďake voči Pánu Bohu9
2. partícia: máme ho využiť na konanie dobra10
3. partícia: máme sa pripravovať pre svet večnosti11
vkladal do Božích rúk. Keď prichádzali trpké údery života si nezúfal, ale očakával na Boha.
Ten potom očakáva na Hospodina aj v smrti. A keď taký človek opúšťa tento svet, potom ho
opúšťa ticho a v nádeji života večného. „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokoji,
lebo moje oči videli tvoje spasenie“.
8
K4 ZČ: „Naozaj náš ľudský život je neistý. Sme dočasnými hosťami v tomto svete. Čo je
dnes, to vieme, ale čo bude zajtra, to nevie nikto z nás. Aké prekvapenie má pre nás pripravené hoci zajtrajší deň, to nám je všetkým skryté. Ba často nevieme, ani čo nás ešte čaká
v tom samom dni, v ktorom sa nachádzame. Dobre to hovorí naša nábožná pieseň: „Pred večerom to môže byť ináč, ako bolo zrána“. Tým viacej platí: „Nevieme, čo bude zajtra s naším
životom“. Keďže je tomu tak, že nevieme, či tu zajtra ešte vôbec budeme, ako nám to nástoj čivo pripomína dnešný pohreb, vyplývajú z toho pre nás tri dôležité poučenia:…“
9
K4 ZČ/1s) V tejto sade prirovnáva život ku krištáľovému poháru, ktorý je krásny a krehký.
Potom uvádza: „Čo je krajšieho, ako tešiť sa z toho, že naše ústa môžu hovoriť, že ruky
môžu pracovať, že nohy môžu chodiť. Ak sme kedy prijali veľké dary, potom ten najväčší
dar, ktorý sme prijali, je sám dar života. Je to dar, ktorý sme dostali z Božích stvoriteľských
rúk. Boh, ktorý stvoril celý tento svet, povolal aj nás do života. Preto nás Písmo sväté vyzýva, aby sme za tento vzácny dar svojmu Stvoriteľovi vždy nanovo ďakovali: ‚Dobroreč,
duša moja Hospodinu a na žiadne Jeho dobrodenie nezabúdaj!‘“
10
K4 ZČ/2s): „Druhá vec, ktorá vyplýva z toho, že náš život je taký pominuteľný je, že svoj
krátky život sa máme snažiť využiť na vykonanie čím viacej dobrého. Apoštol Pavel na
jednom mieste v Písme hovorí: ‚Využívajte čas!‘ Je teda našou povinnosťou prežiť čas nášho
života čím požehnanejšie pre nás aj naších drahých.“ … „Kto sa vie veľa pre svoju rodinu
obetovať, kto vie mnoho dobrého urobiť aj pre iných, kto dokáže v sebe vybrúsiť tie najkrajšie ľudské vlastnosti, ten je o to vzácnejším človekom. Potom zostane na nás vďačná
spomienka v naších rodinách, že sme čosi pre nich vykonali a čosi pre nich zanechali. Zostane vďačná spomienka aj v ľudských srdciach, že sme nežili nadarmo, ale sme boli užitoční
svojou prácou a snažením v našom živote.“
11
K4 ZČ/3s): „Ale je tu aj tretie poučenie, ktoré vyplýva z toho, že sme v tomto svete len
dočasnými hosťami. Ak je tomu tak, potom je jasné, že sa máme pripravovať aj pre svet večnosti. Táto časnosť je len dočasná. Očakáva na nás večnosť. Odtiaľto odchádzame, ale práve
v tej chvíli sa pre večnosť rodíme. Preto je treba, aby sme sa na večnosť pripravovali. ‚Ne viete, čo bude zajtra s vašim životom‘, hovorí náš text. Nemyslime preto len na túto časnosť,
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Poznámka k hodnoteniu kázne. Hlavná sada priamo nadväzuje na znenie
kázňového textu, ale jej čiastkové výpovede (partície) z kázňového textu nevychádzajú, lebo bezprostredný kontext textu hovorí proti samochvále a nie
za tieto dôrazy. Teda aj tu prof. Kišš text používa na uchopenie témy, ale pri
jej spracovaní sa neohraničuje kázňovým textom a voľne vťahuje dôrazy,
významné pre svoj homiletický kontext z celej šírky NZ.
Ak by sme nechali mimo pozornosti problém funkcie kázňového textu,
potom by sme mohli kladne hodnotiť logiku členenia partícií a obsah
jednotlivých častí kázne. Otázkou však je, či pohrebná kázeň má vyrastať
z čítaného biblického textu alebo sa s ním má dotýkať len v časti svojej výpovede a v ostatných by mohla spočívať na iných (aj necitovaných) sekundárnych biblických textoch. Ak by sme však prísne chceli aplikovať Kiššovu zásadu o štruktúre pohrebnej kázne v užšom zmysle ako kérygmatickej
časti evanjelickej pohrebnej kázne (viď pozn. 2), museli by sme dôjsť ku
kritickému hodnoteniu.
K5 ako tretia ukážka

Kázeň č. 5 odznela na pohrebe zbožnej vzornej ženy v strednom veku, ktorá
zomrela náhle na porážku. Kazateľ dobre poznal zosnulú a považoval ju za
dobrú kresťanku, preto vychádza z biblického textu Zj 2,19: „Toto hovorí
Syn Boží: znám tvoje skutky i lásku i vieru i službu i tvoju trpezlivosť“.
Kázeň postavil na vztiahnutí výpovede kázňového textu na zosnulú.
Štruktúru kázne stavia nasledovne:
„Znám tvoje skutky i lásku i vieru i službu i tvoju trpezlivosť“. Toto
hovorí:
1. partícia: zarmútená rodina12
2. partícia: my všetci13
3. partícia: Boží Syn14
ktorá sa míňa ale, myslime aj na večnosť, ktorá nás čaká.“
12
O jej vzácnych skutkoch by ste mohli vydať svedectvo predovšetkým vy, milá zarmútená
rodina. Boli to pri nej predovšetkým skutky lásky. Vrúcne vás všetkých milovala a ak vaša
domácnosť bola spojená putom lásky, bola to iste v silnej miere aj jej zásluha. S láskou vedela pristupovať aj k všetkým ostatným ľuďom. Naozaj môžeme teraz opakovať s našim textom: „Znám tvoje skutky i lásku“.
13
Ale vieme všetci aj o jej viere. Tá láska v nej bola živená láskou Božou, o ktorej vždy
nanovo v chráme počúvala. Bola odrazom a reflexiou lásky Kristovej, v ktorú verila. Na nej
sa ukazovalo, že slovo Božie sa nekáže vo svete nadarmo, ale dokáže meniť človeka a jeho
srdce láskou naplniť.
14
Aké vzácne je to, keď o niektorom človeku môžu ľudia povedať: „Znám tvoje skutky
i lásku i vieru i službu i trpezlivosť“. Ale ešte vzácnejšie je, že o našich skutkoch vie Boh
sám. Vie o nich Boží Syn Ježiš Kristus, o ktorom Písmo sväté hovorí, že bude raz súdiť živých i mŕtvych. A toto ubezpečenie je to najdôležitejšie. Veď všetci pôjdeme raz cestou
smrti. Či môžeme ňou ísť s nádejou? Áno, máme dôvod ísť ňou s nádejou. Nielen ľudia
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Hodnotenie nálezu. Hlavnú sadu tvorí kľúčová výpoveď kázňového
textu. Čiastkové sady sú postavené tak, že kľúčové slová kázňového textu
(skutky, láska, viera, služba, trpezlivosť) vzťahuje na zosnulú, aby najskôr
vyjadril, že tieto slová môžu o zosnulej povedať jej najbližší a môžu ich potvrdiť aj ostatní prítomní. Napokon však prechádza k tomu, že výpovede,
ktoré detailizoval na úrovni medziľudských vzťahov, môže o zosnulej povedať aj Syn Boží.
Kázeň tak získava veľmi osobný tón a súčasne to nie je len chvála
človeka, lebo tu je človek pred Bohom a v konečnom dôsledku sa len pokúša ukázať na skutočnosť, že bude hodnotený Ním samotným.
Z tohto prístupu vyplýva aj jasné vyjadrenie nádeje, ktoré v závere tretej
sady kazateľ formuluje slovami: „Takto hovorí Syn Boží“, čítame v našom
texte. „Znám tvoje skutky i lásku i vieru i službu i trpezlivosť“. A On zasľúbil, že raz odmení našu vernosť. „Poďte, požehnaní môjho Otca, príjmite
ako dedičstvo kráľovstvo Božie“. Nie nadarmo hovorí aj apoštol Pavel na
jednom mieste: „Kto bohato rozsieval, bohato bude aj žať“.
Z viacerých perspektív je nám tento prístup sympatický, ale teologické
východiská protestantských cirkví nás nútia klásť si otázku, či sa pri takomto peknom hodnotení zosnulej súčasne podarilo vyjadriť aj teologicky
významnú skutočnosť „sola gratia“. Pýtame sa, či tento prístup poslucháčovi jasne ukazuje na jedinečnosť Kristovho vykupiteľského diela a či sa
podarilo obísť riziko redefinovania významu dobrých skutkov.
Hlavná sada a dve partície

V našom obmedzenom výbere sa s touto štruktúrou stretávame v pohrebnej
kázni K3, ktorá odznela na pohrebe staršej zbožnej a zdravej ženy. Kázňovým textom bola časť z verša Gen 24,56c: „Idem k svojmu pánovi!“ Kázeň
má prirodzený a dobre sledovateľný myšlienkový postup, ktorý sa dá vyjadriť nasledovne:

nezabudnú na to, čo sme konali. Nezabudne na to ani Boh sám.
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Rozlúčka znamená:
1. partícia: smútok a slzy15
2. partícia: ale aj nádej, lebo odchádza k Pánovi16,
a) pre ktorého zosnulá žila17
b) ktorý dá verným služobníkom odmenu 18
Myšlienkovým členením sa dostáva k eschatologickej perspektíve veriaceho. Potom prechádza k záveru kázne.
Pokiaľ ide o komunikačný postup v tejto časti, môžeme skonštatovať, že
kazateľ veľmi citlivo osadzuje slová o rozlúčke do rôzneho kontextu lúčenia19, aby ho vztiahol aj na rozlúčku pri úmrtí blízkeho človeka 20 a napokon – pomocou transponovania významu sz citátu odkazuje na nádej viery.
15

K3 ZČ: „Iba so smútkom a slzami v očiach počúvate toto slovo aj vy, milá zarmútená
rodinka, keď vám už toto slovo nezneje len z úst biblickej Rebeky, ale keď v tejto chvíli toto
slovo zneje z úst vašej drahej zosnulej matky, starej matky a príbuznej ‚Idem‘, ‚Odchádzam!‘
Čím viac niektorý človek pre nás znamenal, tým ťažšie jeho odchod od nás prijímame.“
16
K3 ZČ: „A predsa aj keď je toto slovo tak nesmierne smutné, predsa sú prípady, keď ono
nezneje pri tom beznádejne. Naopak sú prípady, keď v tomto slove je skrytá aj nová nádej.
‚Idem k svojmu pánovi‘, znejú slová dnešného biblického textu. Beznádejnosť je iba tam,
kde človek nevie, kam vlastne ide. Viete z Biblie ako kedysi biblická Agar plakala na púšti,
keď odchádzala od Abraháma. Plakala, lebo nevedela, kam vlastne pôjde. Sú iste aj beznádejné odchody, keď za vojny transportujú ľudí a nikto z nich nevie, kam ich vlastne vezú.
To je beznádejný odchod. A keď niekto odchádza, hoci v smrti a tiež nevie, kam vlastne ide,
nevie o nádeji života večného, aj v tom odchode je čosi beznádejného. Ale biblická Rebeka,
o ktorej hovorí náš prečítaný text Písma svätého vie kam ide. ‚Idem k svojmu pánovi!‘ A tak
v týchto slovách je skrytá zároveň nádej.“
17
K3 ZČ: „A tak hoci znejú aj vám, milá zarmútená rodinka, tak veľmi smutne tieto slová
‚Idem už!‘, ‚Odchádzam!‘, z úst vašej zosnulej drahej matky, vedzte, že aj ona ide k svojmu
Pánovi. K tomu Pánovi, ktorý bol silou celého jej života, ku ktorému sa utiekala ako k útočišťu vtedy, keď jej bolo v živote ťažko, k tomu Pánovi, ktorého vždy nanovo hľadala, cítila
sa blaženou v rozhovore s ním na modlitbách. Hľadela na seba ako na služobníčku tohoto
Pána. Podľa Jeho vôle sa snažila svoj život spravovať. Kto prežil s Pánom svoju časnosť,
prečo by sa mal báť ísť za svojím Pánom do večnosti?“
18
K3 ZČ: „Veď On nás nevolá k sebe do večnosti na to, aby náš údel ešte zhoršil. Volá tam
na to, aby verným služobníkom dal svoju nebeskú odmenu. Apoštol Pavel o tom hovorí: ‚Už
mi je odložený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca.‘
Božie dieťa vie, že v smrti ide späť do náručia svojho Otca nebeského.
Preto blahoslavený každý z nás, kto vie, kam v smrti ide. Blahoslavený každý, kto nemusí
povedať svojim: ‚Odchádzam kdesi do neznáma‘, kto hovorí azda ‚Bojím sa tohto odchodu
a desím‘. Blahoslavený každý, kto sa v smrti necíti ako vojnový zajatec, ktorý nevie kam ho
vlastne vezú a čo tam s ním potom urobia. Blahoslavený každý, kto vie, že ide k svojmu Pánovi a radostne to vyznáva. A blahoslavený je aj ten, kto nie so smútkom a beznádejou, ale
kto s nádejou vyprevádza v smrti aj svojich drahých a vie, že idú k svojmu Pánovi.“
19
K2 ZČ, úvod: „To slovo ‚Idem‘, ‚Odchádzam‘ je zaiste smutné. Koľkokrát sme ho už v živote s bolesťou počúvali. Aké bolestné je toto slovo povedzme pre rodičov, keď ich syn od chádza na vojenčinu, alebo dcéra odchádza do neznámeho sveta za prácou. Aké bolestné
bolo toto slovo kedysi pre rodičov, keď museli odchádzať od svojich rodín za zárobkom do
ďalekej cudziny.“
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Poznámka k voľbe kázňového (biblického) textu. Táto pohrebná kázeň
vychádza z fragmentu biblického textu z Gn 24,56c, ktorý sa týka rozlúčky:
„Idem k svojmu pánovi!“. Pôvodný kontext rozlúčky je odchod Rebeky
k jej budúcemu manželovi, ku ktorému ju odvádza Abrahámov sluha a nie
rozlúčka po úmrtí. Samotné slová dokonca v biblickom texte nehovorí odchádzajúca, ale sluha, ktorý ju prišiel vypýtať za manželku pre Izáka, syna
svojho pána Abraháma. Kazateľ tu však túto myšlienku posúva, keď slová,
ktoré vo v. 56 hovorí Abrahámov sluha, dokonca cituje ako Rebekine
slová21. Takto zvolený text formálne nadväzuje na situáciu rozlúčky (s odchádzajúcou/so zosnulou), ale neposkytuje podnety pre napísanie textuálnej
a biblickej pohrebnej kázne.
Homiletické využitie kázňového textu. Preto kazateľ z textu ani nevychádza, text neexegetuje, ale ho používa len ako formálne východisko, cez
ktoré sa dostáva k podaniu novozmluvnej kresťanskej nádeje viery (čo formálne nespája so zvoleným biblickým textom). Výpoveď textu transponuje
do inej perspektívy (z odchodu za manželom o ktorom hovorí text v kázni
transponuje do roviny odchodu do večnosti). Predpokladáme, že tento posun
kazateľ z nejakých dôvodov nemohol alebo nechcel v kázni spomenúť, čo je
podľa nášho názoru škoda. Zvolenú výpoveď, ktorú ohraničil ako kázňový
text, využíva ako pomôcku na to, aby do tohto hesla vložil zvestné bohatstvo, ktoré prijal z NZ. Preto je nutné zvážiť opodstatnenosť takéhoto postupu.
Naše hodnotiace stanovisko. Z hľadiska vzťahu text – kázeň, musíme
túto pohrebnú kázeň hodnotiť ako netextuálnu – biblickú, keďže z čítaného
biblického textu nevychádza (resp. vychádza len formálne) a text nevyužíva
pre rozvinutie svojej výpovede.
Na druhej strane to je novozmluvne zakotvená kázeň, ktorá ukazuje na
kresťanskú nádej a očakávanie večnej odmeny. Tým plní aj svoju (1) pastorálnu úlohu (pozostalým pomáha vyrovnávať sa so stratou) a aj svoju (2)
misijnú úlohu, keď nábožensky ľahostajným účastníkom pohrebu podáva
svedectvo o nádeji viery. Preto považujeme za škodu, že kazateľ vychádza z
nevhodnej voľby kázňového textu, hoci jeho pastorálna skúsenosť mu
umožňuje, aby dobre pracoval s otázkami neistoty a istoty pri odchode, a vie
20

K2 ZČ, úvod: „Aké ťažké je toto slovo rozlúčky vtedy, keď nám naši najdrahší odchádzajú
v smrti. Vy, milá zarmútená rodina viete, aké bolestné je toto slovo. Veď aj vy ste pred 13
rokmi odprevadili na poslednej ceste svojho drahého otca. A bolo to len nedávno, keď ste
všetci s bolesťou odprevádzali na poslednej ceste aj svojho zaťa. Sú chvíle, keď len veľmi
neradi počujeme, alebo vyslovujeme toto slovo: ‚Idem už‘, ‚Odchádzam‘. Koľkokrát sa nám
stalo na staniciach, že by sme boli radi, keby vlak ostal v stanici o niečo dlhšie, keby ešte neodchádzal. Iba so smútkom sme pozerali za odchádzajúcim vlakom O to je nám ťažšie, keď
nám toto slovo ‚Už idem‘, ‚Už odchádzam‘ hovoria naši drahí v smrti.“
21
K3 ZČ: „biblická Rebeka hovorí svojim najbližším, ktorých opúšťala: ‚Idem k svojmu pánovi!‘.“
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poukázať na rozhodujúcu skutočnosť, ktorá zásadne mení situáciu: tou je
vedomie zomierajúceho, že odchádza k svojmu Pánovi. To ho zrejme
„zviedlo“ k pokusu urobiť zo zvoleného starozákonného citátu dobre zapamätateľný výrok, ktorý naplnil novozmluvným obsahom.
Hlavná sada bez partícií

K6 odznela na pohrebe šesťdesiatnika, ktorý bol nemocou zmenený na
predčasného starca. Kázňový text volí zo Ž 42,6: „Prečo si skleslá, duša
moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budeš
Jemu!“
V tejto pohrebnej kázni v jej kérygmatickej časti nenachádzame obvyklú
Kiššovu štruktúru hlavná sada/3 partície a ani žiadnu z jeho ďalších modifikácií. Je tu len jedna hlavná myšlienka (čo zodpovedá Michalkovmu 22 konceptu hlavnej sady) a túto rozvíja v pastorálnej meditácii. Jasne vyjadruje
kresťanskú nádej ako očakávanie na Boha 23, čo vnáša nádej do akejkoľvek
situácie24, pričom postupuje presvedčivo a cenným spôsobom podáva
svedectvo o kresťanskej nádeji v situáciách nástupu ohrozenia života.25
Naše hodnotiace stanovisko. Podobne ako v predošlom prípade, aj tu pozorujeme, že pohrebná kázeň vo svojej časti „pohrebná kázeň v užšom
zmysle“, t.j. pri svojom ohlasovaní Božieho slova, nemusí byť náročne
členená, ale potrebuje hľadať výraznú väzbu medzi homiletickou situáciou
22

Prednášky prof. Michalka z homiletiky na SEBF v Bratislave
K6 ZČ: „A predsa Kórachovci nechcú klesnúť na duchu v tom všetkom, čo ich v živote
stretá. Pýtajú sa v dnešnom žalme: ‚Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne?‘ Nie,
človek ani vtedy, keď by bolo najťažšie, nemá klesať na duchu. Aj v najťažších chvíľach života si má zachovať nádej a dúfanie. Tou nádejou je viera v Pána Boha. ‚On zná čas
príhodný k pomoci a vie v čom potrebu máme‘, spievame v našej nábožnej piesni. Preto sa
v žalme Kórachovcov hovorí o veľkej nádeji, ktorú skleslá a zmietaná duša môže mať v Pánu
Bohu. ‚Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budeš Jemu.‘“
24
K6 ZČ: „Žiadna situácia života nie je beznádejná, keď človek v Pána Boha dúfa. Pán Boh
nám totiž pomáha utrpenia života premáhať a my mu môžme ďakovať.“
25
K6 ZČ: „Nie, to nie je beznádejné, keď sa človek zmení aj na bezvládneho starca, ktorý už
stojí nad hrobom. Nie je beznádejné ani to, keď vidíme, ako nás zdravie opúšťa, telesné sily
sa strácajú. … Spejeme k smrti. A predsa to nie je beznádejné, hovorí nám dnešný žalm Kórachovcov. Beznádejné by to bolo len vtedy, keby sme vedeli len o tejto časnosti. Museli by
sme byť potom smutní z toho, že časnosť vie byť taká ťažká, že sa vie premeniť na údolie
utrpenia. Ale to všetko nie je beznádejné, keď človek verí v Pána Boha. … Aj v najťažšej situácii života teda je východisko. A je nádej aj v smrti. ‚Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať
budeš Jemu!‘ Nechajme sa potešiť týmito slovami vždy vtedy, keď nám je v živote ťažko.
Nechajme sa nimi potešiť aj vtedy, keď musíme hľadieť tvárou v tvár prichádzajúcej smrti.
Keď vidíme ako stánok nášho zemského tela sa borí a všetko časné sa rúca, vtedy očakávajme na Boha, že On splní nádej života večného aj pri nás. ‚…lebo ešte ďakovať budeš
Jemu!‘ Tam v nebeskom Božom kráľovstve, vo večnom našom domove, tam budeme
ďakovať Pánu Bohu za to, že sme šťastne prešli údolím tejto časnosti.“
23
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pohrebu (pozostalých) a svojím textovým východiskom. Tu sa to kazateľovi
podarilo a to hodnotíme kladne.
Dve partície bez hlavnej sady

Kázeň č. 7 odznela na pohrebe zbožnej stareny. Kázňový text má charakter
svedeckej výpovede o Bohu: Ž 118,14: „Moja sila a moja pieseň je Hospodin, On bol môj Vysloboditeľ (Kralickí).“ Štruktúra kázne vyrastá z kázňového textu a je ním aj materiálovo naplnená:
1. partícia: Hospodin dáva silu
2. partícia: Preto ho máme oslavovať
Ad 1. Partícia. V tejto kázni si kazateľ kladie otázku o zdroji sily v živote človeka (vyslobodenie z ťažkostí) a odpoveď mu dáva kázňový text.
Jeho výpoveď vzťahuje na zosnulú26 a prechádza k myšlienkam, že ľudský
život nezávisí len na snažení človeka, čo podporuje radom konštatovaní 27.
Ad 2. partícia. Zo skutočnosti Božej pomoci a zo slov kázňového textu
mu vyplýva potreba oslavy Boha. Preto najskôr hovorí o tom, že kresťania
Boha oslavujú. Potom sa dostáva k otázke, ktorá má vnútromisijné zameranie: „Povedz, brat-sestra, nemusí Pán Boh na teba pozerať so smútkom ako
na nevďačné svoje dieťa? Vyznávaš aj ty spolu so žalmistom: ‚Sila a pieseň
moja je Hospodin‘? Veď On mnohokrát vyslobodzuje aj teba. Vďačíš Mu aj
ty za to nábožnou piesňou, ďakovnou modlitbou, celým svojím životom?
Celý svoj život by mal byť takou nádhernou piesňou vďaky Pánu Bohu. Je
ním?“
V záverečných slovách, ktorými vyzýva k rozlúčke so zosnulou,
vzťahuje na ňu eschatologickú nádej a túto nádej vyjadruje kombináciou
kázňového textu a Ž 2328.
Naše hodnotiace stanovisko: Jednoducho štruktúrovaná výpoveď kérygmatickej časti pohrebnej kázne ukazuje, že to podstatné môže kazateľ podať
26

K7 ZČ: „A nie inak by na túto otázku iste teraz odpovedala naša zosnulá spolusestra. Aj
ona by vyznala, že ak jej bolo dané šťastne cez všetko v živote prechádzať, potom to bola
Božia milosť, ktorá ju cez všetko previedla. Pán Boh jej dával silu, aby dokázala všetko prekonať a premôcť.“
27
K7 ZČ: „V našom živote nie všetko je dielom len našich ľudských síl, schopností a zásluh.
Za mnohé v živote musíme ďakovať len a len Božej milosti. ‚Keby Hospodin nechránil
mesto, nadarmo by bdel strážnik‘, hovorí žalmista. Áno, keby Pán Boh nerozprestieral nad
nami svoju milosť, nepomohla by nám nijaká naša sila. Ale Pán Boh nám v živote pomáha.
On je našou silou. A preto veriaci človek vyznáva v živote: ‚Moja sila je Hospodin. On je
môj Vysloboditeľ‘.“
28
K7 ZČ: „A tak teraz, keď sa s ňou musíme už naposledy rozlúčiť, môžeme sa s ňou rozlúčiť s nádejou večnosti. Pán Boh, ktorý bol jej Vysloboditeľom v živote, bude jej Vysloboditeľom aj teraz v smrti. Platia slová žalmistove: ‚Aj keby som musel kráčať údolím tieňov
smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty Hospodine si so mnou‘.“
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aj takýmto spôsobom. Hoci ukážku hodnotíme kladne, poslucháči môžu
pociťovať niektoré výrazové prostriedky ako zastaralé (napr.: „Povedz, bratsestra…“), ale kultúrna primeranosť výrazových prostriedkov nie je predmetom skúmania tejto štúdie.
Záver

V tejto štúdii sme sme realizovali sondu do homiletickej štruktúry Kiššovej
„pohrebnej kázne v užšom zmysle“ ako časti jeho štruktúro-variabilného
modelu evanjelickej pohrebnej kázne. Zistili sme, že používal tak klasický
model hlavnej sady s tromi partíciami (viď 1.1), ale našli sme aj hlavnú
sadu s dvomi partíciami (1.2), hlavnú sadu bez partícií (1.3) a napokon aj
dve partície bez hlavnej sady (1.4). Tento nález ukazuje, že kérygmatická
časť pohrebnej kázne môže byť štruktúrovaná variabilne, hlavne, aby nestratila teologicky opodstatnenú väzbu na biblický text.
Poslednou poznámkou sme sa dostali k vážnejšiemu záveru našej práce,
ktorým je pozorovanie, že kazateľ je v pohrebnej kázni vystavený riziku
z pastorálnych dôvodov príliš voľne narábať s východiskovým biblickým
textom. Tento problém sa viac-menej často dá pozorovať v celej šírke ekumenického zastúpenia, preto mu bude potrebné venovať primeranú pozornosť tak v teologickom vzdelávaní budúcich duchovných ako aj na pastorálnych konferenciách jednotlivých cirkví.
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I. PERES, Jazykové a teologické aspekty pohrebných kázní (Albín MASARIK, Analýza
nekérygmatických komponentov pohrebných kázní profesora Igora Kišša.
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Po rokoch náboženskej a politickej neslobody v komunistickou stranou
ovládanom Československu sa v roku 1992 pootvorili dvere pre vyjadrenie
túžob Slovákov a Čechov po vlastnej štátnosti. S blížiacim sa rozpadom
Československa a vznikom dvoch samostatných štátnych útvarov sa vynorili určité otázky v málopočetných slovenských cirkvách. Cirkevné vedenia mali osobitný záujem riešiť ďalší vývoj vzdelávania duchovných
a spolupracovníkov. Príčinou obáv bola skutočnosť, že početní duchovní
Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej buď priamo vyštudovali v českej časti spoločnej republiky, alebo síce dostali univerzitné teologické vzdelanie na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, to však nedávalo veľa možností na
prienik a rozvoj evanjelikálnej zbožnosti pri výchove bohoslovcov.
V politicky neistej dobe predstavitelia zmienených cirkví nevedeli presne
odhadnúť budúci vývoj teologickej prípravy svojich duchovných po rozdelení štátu. Vec sa im javila ako urgentná, keďže nadobudnutá sloboda postavila cirkvi pred množstvo úloh a misijných možností, ktoré nijako nevedeli so stávajúcimi ľudskými zdrojmi pokryť. Kým v čase neslobody bola
cirkev so svojou aktivitou ohraničená múrmi kostolov a modlitební, v nastupujúcich demokratických pomeroch sa otvorili možnosti duchovnej práce
v rozličných iných ustanovizniach, ako boli nemocnice, armáda, školy,
domovy dôchodcov, ale aj vlastné nové misijné aktivity. Bolo treba pracovať s deťmi a mládežou novým spôsobom, organizovať tábory, hudobné
stretnutia, rôzne aktivity ekumenickej spolupráce. Tiež sa postupne otvárali
možnosti vstupu evanjelia do portfólií programov rozhlasových a televíznych staníc. K tomu bolo treba vyškolených pracovníkov, vzdelaných kazateľov, misijných pracovníkov, katechétov a ďalších zborových pracovníkov
s primeranou odbornou prípravou. Aktuálnosť a naliehavosť Ježišovho veľkého poslania „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch
a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19–20a) volala po zodpovedajúcom
poskytnutí možnosti prípravy pracovníkov.
Prvá iniciatíva

Prvé kroky predstaviteľov cirkví pri riešení otázky budúceho vzdelávania
pracovníkov boli urobené v roku 1992. Vďaka enormnej osobnej iniciatíve
a entuziazmu Ing. Ondreja Luptáka, CSc. sa predstavitelia cirkví rozhodli
konať. 14. decembra onoho roku došlo k spoločnému rokovaniu v priesTestimonium fidei 1 (2013), 57–76. ISSN 1339-3685
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toroch banskobystrického zboru Cirkvi bratskej. Vtedy boli prítomní spolu
s vedúcimi osobnosťami spomenutých cirkví aj predstavitelia Kresťanských
zborov a misijných iniciatív AD 2000 a New Eastern Europe for Christ.
Ako píše O. Lupták (2003, s. 9), „v Banskej Bystrici zavládol duch jednoty
… s cieľom zriadiť Biblickú školu na Slovensku.“ Väčšina zúčastnených by
sa upokojila realizáciou neuniverzitnej ustanovizne na vzdelávanie a výchovu duchovných. Hlas v prospech univerzitného vzdelávania zaznel už na
decembrovom stretnutí, ale bol nesmelý. Čo však človek považuje za nemožné, Pán Boh má moc premeniť na realitu.
Bolo zrejmé, že jednotný postup pri zriaďovaní vzdelávacej ustanovizne
si vyžaduje aj istú platformu spoločného vystupovania zastúpených cirkví.
Výsledkom prvého rokovania v Banskej Bystrici bolo rozhodnutie založiť
Združenie evanjelikálnych cirkví na Slovensku (ďalej iba ZEC). To sa realizovalo na druhom stretnutí zástupcov zainteresovaných cirkví dňa 12. januára 1993 a registrácia prebehla ešte v tom istom mesiaci. Členmi výboru
ZEC sa stali poverení zástupcovia cirkví: Za Apoštolskú cirkev Jozef Brenkus a Ján Lacho, za Bratskú jednotu baptistov Juraj Kohút a Juraj Pribula,
za Cirkev bratskú Ľudovít Fazekaš a Ondrej Lupták, za Evanjelickú cirkev
metodistickú Pavel Procházka a Michal Tagaj, za Kresťanské zbory Vladimír Azor, za misijné iniciatívy AD 2000 a New Eastern Europe for Christ
Pavle Cekov. Za prvého predsedu Združenia a tajomníka nezvolili duchovných, ale osoby so skúsenosťami z oblasti vedy a vysokoškolského vzdelávania RNDr. Dalibora Krupu, CSc., D. Phil. a Ing. Ondreja Luptáka, CSc.
To sa ukázalo ako šťastná voľba. Obidvaja podporovali myšlienku vzniku
vysokoškolského pracoviska, ktoré by poskytovalo platformu na odbornú
teologickú diskusiu. To by bolo významnou pridanou hodnotou. Akreditované vysokoškolské štúdium by zaručovalo kvalitu vzdelávania a výchovy
budúcich duchovných. Zároveň by odľahčilo ťaživú perspektívu financovania Biblickej školy cirkvami.
Vyjednávania s cirkvami ukázali, že ani spojené sily všetkých zúčastnených strán nestačia na zabezpečenie kúpy budovy pre Biblickú školu.
Ceny nehnuteľností rýchlo narástli. Neistota bola aj okolo financovania prevádzky budúcej školy. Napriek tomu v nádeji viery Ondrej Lupták zamieril
na Ministerstvo školstva so žiadosťou ZEC zriadiť Biblickú školu na
Slovensku. MŠ mu odporučilo, aby hľadal riešenie na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ktorá „mala požiadavku na MŠ SR zriadiť ‚Protestantskú teologickú fakultu‘ prostredníctvom jej prvého rektora prof.
Findru.“ (Hanesová, 2003, s. 9) Následne Ondrej Lupták viedol z poverenia
výboru ZEC rokovania na rektoráte UMB v Banskej Bystrici.
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Vznik teologickej katedry na PF UMB v Banskej Bystrici

Na založenie Protestantskej teologickej fakulty neboli vytvorené podmienky. Slovenské počtom malé cirkvi nemali profesorov ani docentov teológie, ktorí by mohli garantovať kvalitu študijných teologických programov. Bolo treba uvažovať o vzniku katedry, ktorú by vytvorila niektorá
z fakúlt. Pomocnú ruku podala Pedagogická fakulta UMB pod vedením vtedajšieho dekana doc. RNDr. Pavla Hanzela, CSc. Vychádzalo sa z úvahy, že
práca katechétov a kazateľov zahrnuje aj vzdelávanie a výchovu, preto ich
príprava môže mať svoje legitímne miesto na Pedagogickej fakulte.
V priebehu prvého polroka 1993 prebiehali rokovania o zriadení
„Katedry teologicko-misijného seminára evanjelikálnych cirkví“ (TMS) na
tejto fakulte, ktoré podrobne opisuje Jubilejný bulletin z roku 1998. Tu
možno nájsť aj kópie viacerých dokumentov. Z nich vyplýva, že katedra
bola zriadená od 1. júla 1993 rozhodnutím Akademického senátu PF zo dňa
21. mája 1993. V následnej žiadosti o udelenie kreditu Ministerstvu školstva
a vedy SR uviedol dekan P. Hanzel, že „Katedra bude pripravovať v rámci
magisterského štúdia kazateľov a ako bakalárov misionárov a katechétov“.
Katedra mohla začať svoju činnosť ešte v tom roku aj vďaka tomu, že
boli uzavreté dve zmluvy medzi PF UMB a ZEC: „Zmluva o spolupráci
Združenia evanjelikálnych cirkví s Univerzitou Mateja Bela – Pedagogická
fakulta“ a „Zmluva o združení prostriedkov“. Na ich základe sa vytvorili
podmienky pre urýchlené začatie vyučovania. Pedagogická fakulta zabezpečila otvorenie prvého ročníka štúdia, poskytla kompletný servis dekanátu
v personálnych otázkach, dekan fakulty vymenoval vedúceho katedry
a garanta. ZEC (členské cirkvi) mali vstúpiť do financovania niektorých
materiálnych potrieb. Odmeňovanie vedúceho katedry podľa zmluvy mala
zabezpečovať fakulta, odmeňovanie ostatných pracovníkov z prostriedkov
ZEC.
Katedra si vypracovala vlastný štatút. V ňom sa prihlásila k vieroučnej
základni, ako ju vyjadruje vyznanie viery Evanjelickej aliancie. Štatút ďalej
stanovil miesto cirkevných lektorov vo výchovno-vzdelávacom procese, aby
študenti z rozličných cirkevných tradícií mali možnosť získania dôležitých
informácií zo svojich materských cirkví. Štatút sa podrobne zaoberá aj
požiadavkou prázdninových aktivít študentov v cirkvách a organizačnými
záležitosťami. Vychádzal z dohody o spolupráci medzi vedením PF UMB
a ZEC. Štatút schválil Akademický senát a dekan Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici.
Na vzniku a začiatku vyučovania mali svoj podiel povedľa úsilia O. Luptáka a dekana PF doc. RNDr. Pavla Hanzela, CSc. aj vtedajší prodekani
a pedagógovia: doc. PhDr. Marta Flešková, CSc. – prodekanka pre zahraničné styky, vedu a výskum, doc. PhDr. Elvíra Trunečková, CSc. –
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prodekanka pre rozvoj, doc. Ing. Jolana Beňušková, CSc. – prodekanka pre
štúdium, z pedagógov osobitne doc. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., prof.
PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., doc. PhDr. Beata Kosová, CSc., doc. PhDr.
Brigita Šimonová, CSc., doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Martin
Golema a ďalší, ako aj tajomníčka fakulty Ing. Ružena Fraňová. Bolo síce
jasné, že existencia teologickej katedry na Pedagogickej fakulte bude
musieť byť kontinuálne obhajovaná, najmä kvalitou práce, avšak za svoj
vznik a rozvoj vďačí pozitívnemu prístupu vedenia a pedagógov Pedagogickej fakulty a celej Univerzity Mateja Bela na čele s jej prvým rektorom Dr.
h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc.1
Prijímacie pohovory sa uskutočnili dňa 19. 7. 1993. Do historicky
prvého ročníka bolo prijatých 25 študentov, z ktorých nastúpilo na štúdium
19. Vyučovanie sa začalo v septembri toho istého roku v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB na Zvolenskej ulici. V prvých rokoch vyučujúcimi
na Katedre teologicko-misijného seminára boli: ThDr. Ľudovít Fazekaš (vedúci katedry, Cirkev bratská), doc. ThDr. Ján Liguš (Cirkev bratská), Ing.
Ondrej Lupták, CSc. (Cirkev bratská), Mgr. Pavel Hanes (Bratská jednota
baptistov), Mgr. Dana Hanesová (Bratská jednota baptistov), Mgr. Jozef
Brenkus (Apoštolská cirkev), Mgr. Pavel Procházka (Evanjelická cirkev
metodistická), Mgr. Emília Lapčáková (Evanjelická cirkev metodistická),
Mgr. Albín Masarik (Bratská jednota baptistov), Mgr. Ján Kostelný (Apoštolská cirkev), Mgr. Augustín Štefanec (Cirkev adventistov s.d.), Mgr.
James Kalleberg (Bratská jednota baptistov), Mgr. Christine Kalleberg
(Bratská jednota baptistov), Mgr. Pavle Cekov (Bratská jednota baptistov),
Bc. Laura Smolníková (Bratská jednota baptistov), Mgr. Marie Roubalová
(Cirkev československá husitská). S vyučovaním didaktiky náboženskej výchovy vypomáhal doc. PhDr. Ján Halaj, CSc. Viacerí pôsobili ako externí
učitelia bez nároku na odmenu za svoju prácu. V neskorších rokoch pracovali na katedre ďalší učitelia, niektorí dlhší, iní kratší časový úsek: PaedDr.
Noemi Brádňanská, PhD., Mgr. Gabriella Kopas, ThDr. Dana Sirkovská,
Ing. Milan Číčel, CSc., Mgr. Ivan Valenta, Mgr. Matúš Moyzes.
Sekretárkou katedry sa stala Anna Bravená. Pôsobila na katedre 19
rokov a dlhodobo sa venovala tiež práci v katedrovej knižnici. Po nej rok
pôsobila na tomto mieste Zuzana Polohová a v súčasnosti je sekretárkou
katedry Mgr. Dana Kujnischová.
Študijným programom bakalárskeho štúdia bol „Misijný pracovník evanjelikálnych cirkví“ a v magisterskom pokračovaní „Kazateľstvo evanjelikálnych cirkví“ a „Katechetika evanjelikálnych cirkví“. Keďže sa predpokladala rôznosť učení a tradícií domovských cirkví budúcich študentov,
zdôrazňovala sa od počiatku potreba vzájomného načúvania, preukazovania
1

Prof. Ján Findro bol rektorom do marca 1993. Ďalšie rokovania prebehli so zastupujúcim
rektorom doc. RNDr. Ottom Tomečkom, CSc.
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úcty a poskytovania pomoci. Formačnú stránku prípravy študentov zabezpečovali denominačné lektoráty a tiež požiadavka, aby sa študenti aktívne zapájali do života a práce svojich miestnych cirkevných zborov, o čom museli
priniesť svedectvo od príslušnej cirkevnej autority. Katedra organizovala
výjazdové evanjelizačné praxe v zboroch rôznych cirkví.
Teologická katedra na PF UMB sa rozvíjala za značných obetí jej
členov. Okrem toho, že niektorí pracovali zadarmo, viacerí si museli obstarať bývanie a do Banskej Bystrice sa presťahovať, zariadiť si po novom
rodinný život. To nie je vždy jednoduché ani ľahké. Veľké bolo aj pracovné
nasadenie, keďže viacerí povedľa dobrovoľného vyučovania na katedre mali
svoje zamestnanie v cirkvi. Pribúdalo študentov a vyučovania v ročníkoch
denného a externého štúdia, ale kmeňových učiteľov katedry zostával rovnaký počet. V tom čase bola veľmi vítaná pomoc odborníkov zo zahraničia.
Osobitne treba pripomenúť tých, ktorí pôsobili na katedre dlhodobo: J. Gábor dochádzal z Rakúska ako odborník s praxou v oblasti masmediálnej
komunikácie. J. DeRidder a J.A. Shelton prišli z USA na pomoc pri vyučovaní cirkevnej hudby a spevu. Katedru všestranne podporovali. Popri vyučovaní založili spevokol a zvonkohru „Živé kamene“, ktoré verejne vystupovali na Slovensku i v zahraničí.
Premeny názvu katedry a študijných programov

Katedra teologicko-misijného seminára pod týmto názvom nefungovala
dlho. Ako uvádza O. Lupták v Zborníku (2003, s. 9) „V roku 1995 tento
názov MŠ SR (pri previerke) nepotvrdilo vzhľadom na platnú terminológiu
vysokých škôl, a preto sa zmenil na ‚Katedru evanjelikálnej teológie
a misie.‘ (KETM)“ Nový názov sa nerodil ľahko, keďže sebaoznačenie
„evanjelikálne cirkvi“ nie je jednoznačne pochopený teologicko-cirkevný
termín. Z toho pramení občasné odmietanie u viacerých cirkví odlišných
tradícií. Katedra sa preto nechtiac sama dostávala do pozície, v ktorej zažívala určitý dištanc, nedôveru v profesionalitu jej členov, i do podozrievania,
že vedome nenadväzuje na reformáciu a reformačné dedičstvo, vrátane
reformačných teologických dôrazov. Členovia katedry si toho boli vedomí,
avšak obávali sa nebezpečenstva nejasnej teologickej orientácie pracoviska
a straty preferovaného typu zbožnosti, preto názov KETM pretrvával, hoci
explicitne nevyjadroval skutočnosť, že katedra pripravuje okrem teológov aj
učiteľov náboženskej výchovy (katechétov).
Diskusia okolo názvu katedry pokračovala počas celého obdobia jej
trvania. Hľadalo sa stručné slovné vyjadrenie profesijného zamerania jej
členov. Uskutočňujú študijné programy v odboroch 2.1.12 Teológia a 1.1.3
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – náboženská
výchova. Teóriou kresťanskej náboženskej výchovy sa zaoberá vedná dis61

Pavel Procházka

ciplína katechetika. Na základe týchto faktov dospela katedra k názoru, že
najvýstižnejším názvom katedry bude jednoduché označenie „Katedra teológie a katechetiky“. Zmenený názov lepšie vystihuje profesijné zameranie
katedry a legitímnosti existencie katedry na Pedagogickej fakulte. O zmenu
názvu požiadala katedra dekana prof. PaedDr. Vojtecha Korima, CSc. dňa
12. júna 2009. Vedenie Pedagogickej fakulty zmenu akceptovalo. Názov
a obsah študijných programov nebol dotknutý. Išlo o formálnu zmenu názvu
katedry na fakulte, ktorá smeruje svoju vedecko-výskumnú činnosť do oblastí pedagogických, teologických, sociálnych a behaviorálnych vied a do
umeleckých výchov.
V roku 2002 pripravila katedra pod vedením doc. ThDr. Pavla
Procházku, PhD. a prof. ThDr. Jána Liguša, PhD. opis nového študijného
odboru Teológia. V Sústave študijných odborov vydanej rozhodnutím
Ministerstva školstva SR č. 2090 – 2002 sekr. zo dňa 16. decembra 2002
dostal číslo 2.1.12. Pôvodné teologické študijné programy „Misijný pracovník evanjelikálnych cirkví“ a „Kazateľstvo evanjelikálnych cirkví“ boli prepracované v zmysle študijného odboru 2.1.12 Teológia a vznikli akreditované programy „Evanjelikálna teológia a misia“ (bakalársky), „Evanjelikálna teológia“ (magisterský) a vo výhľade bol doktorandský program
„Teológia“ (práva boli udelené v roku 2011).
Katechetický študijný program zostal bez zmeny názvu až do komplexnej akreditácie v roku 2008. Vtedy došlo k premene názvu programu na
„Učiteľstvo náboženskej výchovy“, keď už skôr sa začal vyučovať v kombinácii s iným predmetom ako učiteľský študijný program. Z nových názvov
študijných programov bolo zreteľnejšie, že sa katedra venuje teológii, pričom študenti teológie nie sú pripravovaní iba pre duchovenskú prax, ale aj
teoreticko-teologicky pre ďalšiu vedeckú a výskumnú prácu v oblasti teológie. V oblasti katechetiky ide o zameranie na učiteľstvo náboženskej výchovy na školách a prípravu na teoretické pokračovanie v oblasti katechetických výskumov.
Odborný rast a profilovanie katedry

Mladá katedra vedená od roku 1993 ThDr. Ľudovítom Fazekašom s jedným
docentom teológie na polovičný úväzok (doc. ThDr. Ján Liguš) a viacerými
magistrami teológie mala pred sebou úlohu vlastnej teologickej profilácie
a profesijného rastu učiteľov. Vyučujúci pochádzali z rôznych kresťanských
tradícií, spoločne sa prihlásili k prebudeneckému kresťanstvu. Stáli pred
ňou náročné úlohy, ktoré nebolo možné splniť za krátky časový úsek.
Hlavné ciele jej pedagogickej činnosti boli „zamerané na zvládnutie výučby
predmetov pre odborno-teoretický teologický základ, na zabezpečenie odbornej praxe pre budúcich kazateľov, katechétov a misijných pracovníkov.“
62

Dvadsať rokov katedry teológie na PF UMB v Banskej Bystrici

(Michal, 2003, s. 162). Výrazom akceptácie katedry a jej členov Pedagogickou fakultou je okrem iného aj to, že dvaja jej členovia pôsobili ako
prodekani PF UMB pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (Jozef Brenkus 1996–1999; Pavel Procházka 2002–2004). Pedagógovia katedry postupne nachádzali miesto i vo Vedeckej rade a Akademickom senáte PF
UMB, a v ďalších akademických grémiách Pedagogickej fakulty.
Každý z učiteľov sa musel postarať o svoj profesijný rast. Magistri sa
prihlásili na doktorandské štúdia rozličných vysokých škôl na Slovensku
i v zahraničí.
Mgr. Pavel Procházka na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe, získal tam najskôr licenciát teológie v roku 1997 a po skončení doktorandského štúdia (1999) s dizertačnou prácou „John Wesley: Pneumatická zkušenost a komunikace evangelia“ titul Th.D.2
Mgr. Pavel Hanes na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, dizertačná práca „Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii
revivalizmu“ v odbore evanjelická teológia (2002, PhD.).
Mgr. Jozef Brenkus na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte UK v Bratislave, dizertačná práca „Obnova Cirkvi v Duchu Svätom:
Vzťah charizmy a inštitúcie v kontexte katolícko-turíčneho dialógu“ v odbore Katolícka teológia (2002, ThLic a PhD.).
Mgr. Dana Hanesová na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, dizertačná
práca „Odborná angličtina pre študentov pedagogických fakúlt“ (2003,
PhD.).
Mgr. Albín Masarik na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, dizertačná práca „Spoznávanie božej vôle v pavlovských listoch“
v odbore Evanjelická teológia (2004, PhD.).
PhDr. Slavomír Krupa na Trnavskej univerzite, Fakulta ošetrovateľstva
a sociálnej práce. Obhájil dizertačnú prácu „Štandardy kvality v sociálnych
službách“ v odbore 3.1.14 Sociálna práca (2004, PhD.).
Mgr. Viktória Šoltésová ako absolventka KETM sa najskôr stala na PF
UMB doktorkou pedagogiky (2004 PaedDr.). V tom čase už bola študentkou doktorandského štúdia na PF UMB a promovala v odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania na 1. stupni ZŠ. Téma dizertácie bola „Participácia katechézy na ovplyvňovaní hodnotových orientácií rómskych detí.“
(2008, PhD.)
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar absolvoval doktorandské štúdium na Husitskej
teologickej fakulte UK v Prahe. Obhájil dizertačnú prácu na tému „Dejiny
pietizmu na území Slovenska.“ (2011, Th.D.).
Ing. Ján Henžel vyštudoval teológiu na London School of Theology. Na
tej istej škole absolvoval doktorandské štúdium v oblasti systematickej te2

V tom istom roku na Slovensku priznané právo na titul PhD.

63

Pavel Procházka

ológie. Obháji dizertačnú prácu na tému „Vytrvanie veriacich v revidovanom poriadku spásy“ (2001, PhD.). Doktorát teológie získal na KETM PF
UMB v Banskej Bystrici (2009, ThDr.).
Todd Lee Patterson MDiv vyštudoval teológiu na Trinity International
University v Deefield, IL, USA. Doktorandské štúdium absolvoval na tej istej univerzite. Téma dizertačnej práce „The Righteousness and Survival of
the Seed: The Role of Plot in the Exegesis and Theology of Genesis.“
(2013, PhD.)
Doktorandské štúdia členov katedry na fakultách rozličného zamerania
priniesli katedre odborný rast jej členov a zároveň profilovanie smerom
k ekumenickému porozumeniu. Príklon katedry k evanjelikálnemu kresťanstvu neznamenal síce nikdy uzatvorenie sa iným kresťanským tradíciám, avšak po dizertáciách jej členov na rozličných fakultách sa otvorili nové možnosti k odbornému rozhovoru v rámci rozličných študijných odborov i fakúlt. Takto sa katedra profilovala tak, že študentom pestrej denominačnej
palety zo Slovenska a zo zahraničia boli vytvorené podmienky pre výber
banskobystrickej teologickej katedry na získanie vzdelania v oblasti teológie
a katechetiky. Počet študentov začal významne narastať s otvorením diaľkového štúdia (1995), keďže viacerí cirkevní pracovníci si potrebovali doplniť teologické alebo katechetické vzdelanie. Na prelome tisícročia sa blížil
číslu 200.
Profesori a docenti na katedre teológie a katechetiky

Nevyhnutnou podmienkou pôsobenia a rozvoja katedry je pôsobenie profesorov a docentov. Na katedre sa začínalo s jedným kmeňovým docentom –
Jánom Ligušom. Jeho odborný rast ako aj ostatných súčasných profesorov a
docentov podávame v chronologicky nasledujúcom prehľade.
Prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. bol vymenovaný docentom na UK v Prahe
vo februári 1993. Súčasne pôsobil na Husitskej teologickej fakulte UK
v Prahe. Tam zakúsil nepriazeň vedeckej rady Univerzity Karlovej pri po kuse o vymenovanie profesorom v roku 1997. O dva roky neskôr požiadal
o inauguračné konanie na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Po úspešnej obhajobe svojej inauguračnej prednášky „Noetické dimenzie porozumenia“ bol Vedeckou radou UMB navrhnutý na vymenovanie
a prezident SR Rudolf Schuster ho vymenoval v máji roku 2000 za profesora pre odbor Filozofia. V roku 2003 si ešte doplnil vedecko-akademický
titul PhD. v odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnej a odbornej povahy v špecializácii: Teória vyučovania na 1. st. ZŠ, na Pedagogickej fakulte UMB Banská Bystrica s dizertačnou prácou na tému: „Metodologické aspekty náboženské výchovy a výuky.“ Výberovým konaním bol
prijatý na funkčné miesto profesora teológie na KETM a v tejto funkcii pô64
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sobil na katedre do roku 2013. Na katedre dlhodobo garantoval viaceré
študijné programy a predmety.
Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš, prvý vedúci katedry v rokoch 1993–1997,
požiadal o habilitáciu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave s habilitačnou prácou z oblasti bádania v Novej zmluve. Po úspešnom
konaní sa habilitoval na docenta teológie v apríli 1996. Na funkčnom mieste
docenta pôsobil na KETM do roku 2002, kedy odišiel na odpočinok. Nastupujúcim generáciám zanechal vzácny odkaz v množstve svojich vedeckých publikácií, najmä v oblasti novozákonnej vedy.
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., vedúci katedry v rokoch 1997–2001
a 2005–2009, získal doktorát teológie ThDr. na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe v roku 2001 v odbore Husitská teológia. Habilitoval sa na
PF UMB v Banskej Bystrici v roku 2002, v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii – teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ. Predloženú habilitačnú prácu „Teologické princípy v cirkevnej edukáci“ obhájil v januári 2002. Konkurzným
konaním prijal miesto docenta a od roku 2003 mimoriadneho profesora na
KETM PF UMB. Žiadosť o vymenúvacie konanie na HTF UK v Prahe
nebola prijatá. Po splnení kritérií na vymenúvacie konanie žiadosť prijala
Filozofická fakulta UKF v Nitre. Inauguračnú prednášku „Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho“ predniesol 1. 10. 2009 a za
profesora v odbore 2.1.5 Etika bol prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
vymenovaný dňa 28. 6. 2010. Na katedre garantuje teologické študijné
programy.
Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., vedúca katedry v rokoch 2002 do
2005, zložila rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na Pedagogickej
fakulte UMB v Banskej Bystrici a stala sa doktorkou pedagogiky (2004 PaedDr.). Následne na tej istej fakulte požiadala o habilitáciu v odbore „Teória
vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: Teória vyučovania na 1. stupni ZŠ.“ Obhájila habilitačnú prácu na
tému „Tendencie vo vyučovaní náboženskej výchovy na slovenských základných školách v kontexte EÚ“ a stala sa docentkou v roku 2005. Na
katedre garantuje katechetické študijné programy 1. a 2. stupňa a prijala
zodpovednosť za katedrovú knižnicu.
Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. sa stal doktorom teológie už na domovskej katedre v Banskej Bystrici po úspešnom zložení rigoróznych skúšok
a obhajobe rigoróznej práce (2007, ThDr.). O habilitáciu v študijnom odbore 2.1.14 Evanjelická teológia požiadal na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitačná práca mala tému
„Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej“. Po úspešnom konaní a obhajobe mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v roku 2009. Kon-
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kurzným konaním prijal na katedre funkčné miesto docenta v odbore 2.1.12
Teológia. Je spolugarantom doktorandského študijného programu Teológia.
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., vedúci katedry od roku 2009 po súčasnosť, sa stal doktorom teológie na KETM PF UMB v Banskej Bystrici na
základe úspešnej rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. (2007,
ThDr.). Cesta k habilitácii za docenta sa mu otvorila na Teologickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2010. Po splnení kritérií, úspešnom konaní a obhajobe habilitačnej práce na tému „Vybrané aspekty pohrebných kázní“ mu bol priznaný vedecko-pedagogický titul „docent“
v študijnom odbore 2.1.13 Katolícka teológia. Konkurzným konaním prijal
miesto docenta na katedre v odbore 2.1.12 Teológia. Je spolugarantom doktorandského študijného programu Teológia.
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. bol prijatý na katedru
konkurzom v roku 2009. Doktorát teológie ThDr. získal v roku 1996 na Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara v Budapesti, doktorát filozofie PhDr. v roku 2000 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a doktorát pedagogiky v roku 2009 na Univerzite Jána Selyeho
v Komárne. Vedecký doktorát PhD. získal v roku 1998 na Károli Gáspár
Ref. Egyetem Hittudományi Kara v Budapešti. Za docenta sa habilitoval
dvakrát v roku 2002: na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na
Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi Kara v Budapešti. Za profesora
teológie sa inauguroval na Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem v Maďarsku v roku 2008. S príchodom profesora I. Peresa (Reformovaná kresťanská
cirkev) sa posilnil odborný a ekumenický profil katedry. Súčasne sa vytvorili personálne podmienky pre podanie žiadosti o získanie práv na doktorandský študijný program Teológia (akreditovaný v roku 2011).
Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. sa habilitoval na Vysokej
škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Po úspešnom habilitačnom konaní obhájil habilitačnú prácu na tému „Determinanty procesu transformácie zariadení sociálnych služieb“ a bol vymenovaný za docenta v odbore 3.1.14 Sociálna práca v roku 2011. Na katedre pôsobí v oblasti výučby
predmetov diakoniky a praktickej znalosti Písma. Pôsobí aj na Katedre sociálnej práce.
Konferencie

Teologickú svojbytnosť pestovala katedra v prvom rade vedeckými teologickými a katechetickými konferenciami.
Vedecké teologické konferencie, zväčša s medzinárodnou účasťou, sa
konali pravidelne od roku 1995. Je príznačné, že prvá teologická konferencia bola reflexiou toho, k čomu sa katedra prihlásila: „Evanjelikálne
kresťanstvo“. Nasledovali témy: „Úpadok a obnova cirkvi v dejinách“
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(1996), „Evanjelikálna teológia“ (1997), „Teológia otvorenej cirkvi“ (1998),
„Teologické princípy misie“ (1999), „Sociálny rozmer teológie na prahu
nového tisícročia“ (2000), „Evanjelikálna teológia v postmodernom čase“
(2001), „Úlohy cirkvi v situáciách ohrozenia“ (2002), „Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia (2003), „Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť“ (2004), „Teologické východiská evanjelikálnej katechézy“ (2005), „Principiálne východiská evanjelikálnej katechézy“ (2006), „Moc viery a viera v moc“ (2007), „Kresťanstvo,
náboženstvá a spoločenská kohézia“ (2008), „Homiletická činnosť cirkví
a kvalita súčasného života“ (2009), „Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu“ (2010), „Biblia a etika: etické dimenzie správania“
(2011), „Hermeneutika a porozumenie medzi ľuďmi“ (2012), „Pohyb teologického myslenia v premenách času“ (2013). Z konferencií boli vydané
recenzované, rovnomenné zborníky. Ich editormi boli garanti konferencií.
Katechetické konferencie prišli neskôr a boli zamerané viac na prax
práce s deťmi a mládežou. Katechetické oddelenie KETM pod vedením doc.
PaedDr. D. Hanesovej, PhD. a PaedDr. N. Brádňanskej, PhD. zorganizovalo
počnúc od roka 2001 desať ekumenických workshopov „Praktické zručnosti
v službe deťom” pre katechétov, učiteľov náboženskej výchovy a ďalších
záujemcov o duchovné vedenie detí a mládeže. Súčasťou odborného tímu
zabezpečujúceho dohľad nad organizáciou workshop boli od počiatku aj
medzinárodné osobnosti, ako napr. Joyce DeRidder, PhD. z USA a Bc.
Brenda Lord z Veľkej Británie. Pravidelne sa konferencie zúčastnilo cca
70–80 účastníkov. Z workshopov vzišlo aj niekoľko výstupov, najmä zborníky Praktické zručnosti v službe deťom (2004), Vybrané katechetické
metódy v práci s deťmi a dospievajúcim (2005), Katechetické listy (2005,
2006) a napokon zborník pokrývajúci dva posledné workshopy Od generácie Y ku generácii Z (2011). Počas workshopov sa realizovalo aj mapovanie
súčasných potrieb a horúcich problémov, ktoré katechéti a učitelia vo svojej
každodennej praxi riešia a náčrty ich riešenia z pohľadu teológie, pedagogiky a psychológie.
Veda a výskum

Vysokoškolské pracovisko kladie na každého pedagóga požiadavku zapojenia sa do vedy a výskumu. Prehľad za prvých desať rokov podáva Zborník
z roku 2003 (red. D. Hanesová).
Bádateľská orientácia pracovníkov katedry je – vzhľadom na študijné
programy, ktoré Katedra teológie a katechetiky gestoruje – zameraná na teoretické ako aj empirické otázky teológie, zasadené do rámca súvisiacich subdisciplín evanjelikálnej teológie (historických, biblických, pastorálnych, systematických disciplín, homiletiky, ekumeniky, religionistiky,
67

Pavel Procházka

liturgiky), misiológie a katechetiky, ako aj ostatných spoločensko-vedných
disciplín (filozofie, psychológie, etiky, pedagogiky, najmä didaktiky
náboženskej výchovy). Najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty
členov katedry za posledných desiatich rokov boli:
VUGA č. 4/2004: „Internacionalizácia štúdia teológie prostredníctvom
dištančnej formy štúdia v anglickom jazyku na UMB.“ UMB Banská Bystrica. 2004–2006.
Inštitucionálna grantová výskumná úloha ZEC 2006/KETM-1 „Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era: Increasing Effectiveness
of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of
Critical Theology.“ 2006–2008.
Thematic Network (TRES-TN), Erasmus, medzinárodný projekt. 2005–
2007.
VEGA č. 1/4701/07 „Apokalyptické myslenie v dejinách a dnes – pomoc
alebo hrozba pre Európu?“ 2006–2008
VEGA č. 1/0070/08 „Homiletická činnosť cirkví v SR a jej dopad na
kvalitu života v pluralitnej spoločnosti.“ 2008–2010.
APVV-0026-07 „Profesia ‚učiteľ preprimárnej edukácie‘ a ‚učiteľ primárnej edukácie‘ v dynamickom poňatí.“ 2008–2010
„Making Disciples in a World Parish.“ Spoločný projekt s Ashland Theological Seminary, Ashland, OH USA. 2009–2010
01/2010/OSM-15 „Teologicko-katechetické východiská edukačnej paradigmy.“ Spoločný projekt katedry a pracovísk v USA. 2010.
VEGA 1/1294/12 „Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých
v SR.“ 2012–2014.
Okrem toho sa riešilo niekoľko ďalších projektov v spolupráci a na objednávku cirkví združených v ZEC.
Publikačná činnosť

Publikačná činnosť členov katedry evidovaná v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vykazuje nasledujúce výstupy
členov Katedry teológia a katechetiky:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

6
43

ABB

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

6

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách

3
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ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

5

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

17
4

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

31

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

77

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

27

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

75

AEE

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách

9

AEF

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

2

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách

4

AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

41

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

128
1

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

9

BCI

Skriptá a učebné texty

BCK

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

5

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

2

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

23

1
93
152
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BEC

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

5

BED

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

4

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)

49

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferečných)

50

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

2

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie…)

1

BGG Normy

1

CEC

Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

41

CED

Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

19

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

5

EAJ

Odborné preklady publikácií

1

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDJ

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

2

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)

51

GHG Práce zverejnené na internete
GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Súčet:

35

1
86
1120

Vedecký časopis

Desať rokov Katedra vydávala Evanjelikálny teologický časopis (2001–
2010). Po celý čas sa jeho vydávaniu venoval redaktor Mgr. Ing. Jaroslav
Maďar, Th.D. Ako píše v úvodníku prvého čísla, túžba po vedeckom teologickom časopise rezonovala už od samého vzniku katedry (s. 3). Stal sa
70
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medzidenominačným, medzinárodným časopisom s odbornými teologickými príspevkami autorov rôznej cirkevnej a štátnej príslušnosti. Jeho ambíciou bolo tiež to, aby bol aktuálny a reflektoval aktuálne problémy. Vychádzal spravidla dvakrát ročne.
V súčasnosti (od roku 2013) začína vychádzať nový vedecký časopis
Testimonium fidei, ktorého ambíciou je stať sa recenzovaným vedeckým
časopisom, v budúcnosti patriacim medzi tzv. karentované časopisy, indexovaný v medzinárodných databázach. Zostavením a vydaním prvého
čísla bol poverený prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.
Knižnica

V roku 2003 prostredníctvom grantov cirkevných organizácií zabezpečilo
ZEC kúpu budovy na ulici Kpt. O. Jaroša č. 32 v Banskej Bystrici od firmy
Ottis. Kúpu bolo treba realizovať aj z toho dôvodu, že priestory fakulty nepostačovali na zriadenie samostatnej teologickej knižnice nevyhnutnej pre
ďalší rozvoj katedry. Určitý čas trvali renovácie, sťahovanie knižnice a zabezpečenie prevádzky. Slávnostné otvorenie knižnice za účasti dekanky PF
UMB prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. sa uskutočnilo dňa 8. februára 2006.
Pri tej príležitosti bola odhalená pamätná plaketa vďačnosti Združenia evanjelikálnych cirkví Ing. O. Luptákovi, CSc. (zomr. 5. 10. 2003), dielo akademickej sochárky doc. PaedDr. Jaroslavy Anny Šickovej-Fabrici, PhD.
a akademického sochára Jána Šicka.
Vedením knižnice bola poverená doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Knihy boli zadovážené z veľkej časti cez dary fyzických osôb, cirkevných
a vzdelávacích organizácií doma i v zahraničí. ZEC navyše pravidelne poskytovalo finančné prostriedky z cirkví určené na nákup kníh a vydávanie
publikácií učiteľmi katedry. Prácu s knihami, výpožičky a doplňovanie
knižnice mali dlhodobo na starosti Anna Bravená a Mgr. Dagmar Jankovičná ktorým pomáhali viacerí študenti. Spracovali 15 000 knižných titulov, časopisov a CD nosičov. V študovni boli pripravené podmienky na prezenčný prístup k základnej študijnej literatúre pre študijný program. Pedagogická fakulta umožnila pre knižnicu prístup na internet. Skromné technické
vybavenie knižnice bolo zadovážené prevažne za prostriedky ZEC.
O údržbu IT sa obetavo a dlhoročne postaral Pavol Morovjan. V súčasnosti
sa pracuje na sprístupnení databázy kníh a časopisov cez internet (doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. a PhDr. Dominik Procházka).
Významné návštevy zo slovenského akademického prostredia

Katedra sa usilovala o kontakty so slovenskými osobnosťami-teológmi tak
protestantského, ako aj katolíckeho akademického prostredia. Na návštevu
a hosťovské prednášky prijali pozvanie z Evanjelickej fakulty UK v Brati71
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slave prof. ThDr. Karol Gábriš, doc. ThDr. Ján Grešo, prof. ThDr. Dušan
Ondrejovič, prof. ThDr. Igor Kišš, doc. Mgr. František Ábel, PhD. Z katolíckej strany katedra bola poctená návštevami prof. ThDr. Ing. Antona
Konečného, PhD, prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., prof. ThDr, ICDr.
Antona Fabiána, PhD., doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD., ThDr. S.S.L.
Ing. Jozefa Jančoviča, PhD., SSDr. Blažeja Štrbu, PhD., S.S.L. Ing. Petra
Dubovského, Th.D., prof. ThBibl.Lic. ThDr. Antona Tyrola, PhD. V rámci
teologických konferencií privítala katedra ďalších významných odborníkov
z pomedzi evanjelických a katolíckych teológov. V snahe o ekumenické
porozumenie a spoluprácu so všetkými cirkvami na Slovensku prijala
katedra viacero ekumenických skupín, z ktorých vari najvýznamnejšia bola
návšteva Košického ekumenického spoločenstva. Katedra tiež spolupracuje
na projektoch Slovenskej biblickej spoločnosti, v súčasnosti vypracúva pod
vedením prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imricha Peresa, PhD. krížové odkazy
k slovenskému ekumenickému prekladu Biblie.
Kontakty so zahraničím

Katedra bola poctená návštevami a krátkodobými pobytmi rozličných odborníkov zo zahraničia, ktorí so sebou prinášali cenné skúsenosti. Istý čas tu
pôsobili dobrovoľníci z USA: manželia Kallebergovci, T. Lesan, B. Stein,
D. Stoner, J.A. Shelton, Dr. J. DeRidder, vypomáhal tiež doc. T. Novotný
z Ostravy v ČR a z Rakúska Mgr. J. Gábor.
Na katedre vystúpil rad osobností zo zahraničného akademického sveta
s prednáškou: Dr. Robert Coleman, USA; Dr. Walter Elwell, profesor
z Wheaton College, USA; Mgr. Tomáš Grulich, Evangelikální teologický
seminář, Praha, ČR, Dr. William Stephen Gunter, profesor z The Candler
School of Theology, Atlanta, USA; Dr. Manfred W. Kohl, Overseas Council International, Indianapolis, USA; Dr. Zdeněk Kučera, profesor a dekan
Husitskej teologickej fakulty v Prahe; prof. ThDr. Jana Blahoslav Lášek,
profesor a dekan HTF UK v Prahe, Dr. Theo J. W. Kunst, profesor z Tyndale Theological Seminary, Holandsko; doc. Dr. Manfred Marquardt, Theologisches Seminar, Reutlingen, Nemecko, prof. Dr. M. Robert Mulholland,
prodekan z Asbury Theological Seminary, Wilmore, USA; prof. Dr. Mark
R. McMinn, učiteľ kresťanského poradenstva z Wheaton College, USA;
ThDr. Stanislav Piętak, Ostravská univerzita, ČR; doc. Karl Reifler, Švajčiarsko; prof. ThDr. Josef Smolík, z Evanjelickej teologickej fakulty UK
v Prahe, prof. Helmut Nausner z ECM Rakúsko, biskup H. Bolleter, Centrálna konferencia ECM pre strednú a južnú Európu, prof. ThDr. Benyik
György z Vysokej školy v Szegede, Maďarsko a ďalší.
Prišli aj zástupcovia zahraničných misijných organizácií a vydavateľstiev: Association of Baptists For World Evangelism, Harrisburg, USA;
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Bridge Builders International, Oregon, USA; Discovery House Publishers,
USA; General Board of Higher Education and Ministry, Nashville, USA;
Harvest International Ministries, USA – ČR; International Mission Board,
ABC, Litva; International Needs, USA a Kanada; Interserve (Holandsko);
Mustard Seed Foundation, USA; Overseas Council International, USA; Pilgermission, St. Chrischona, Švajčiarsko; The Sower, Paradise, USA; Wycliff Bibelübersetzer, Lamprechtshausen, Rakúsko.
Osobitne intenzívna spolupráca prebiehala medzi dvomi katedrou
a dvomi z menovaných zahraničných organizácií. Misijná agentúra Mustard
Seed Foundation poskytovala štipendia vybraným študentom na katedre.
Organizácia Overseas Council International bola v živom kontakte s katedrou, pozývala na svoje Inštitúty excelentnosti a pripravovala katedru na
medzinárodnú akreditáciu prostredníctvom European Evangelical Accrediting Association. Po získaní prvostupňovej akreditácie katedra od pokračovania odstúpila z dôvodu disproporcie praktickej účinnosti a finančnej
náročnosti akreditačného procesu EEAA.
Katedra rozvinula medzinárodnú spoluprácu s biblickými školami a teologickými fakultami. Realizovali sa na základe návštev pracovníkov
jednotlivých inštitúcií či už u nás na Slovensku, alebo v mieste ich pôsobenia v zahraničí: Bibleskola Väst, Göteborg, Švédsko; Calvary Baptist Schools, Christian Education on Purpose, Holland, USA; Calvin College, Grand
Rapids, USA; Covenant College, Lookout Mountain, USA; Covenant Theological Seminary, St. Louis, USA; East European Schools of Theology,
Budapešť, Maďarsko; Emory University, Candler School of Theology, Atlanta, USA; Europäisches Institut für Missiologie, Bad Liebenzell, Nemecko. Evangelical Theological Seminary, Chorvátsko; Evangelikální teologický seminář, Praha, ČR; Freie Theologische Akademie, Gießen, Nemecko; Husitská teologická fakulta UK, Praha, ČR; Institute for Excellence
in Global Theological Education, Indianapolis, USA; International Baptist
Theological Seminary, Praha, ČR; Ostravská univerzita, Ostrava, ČR; Theologisches Seminar, Ewersbach, Nemecko; Theologisches Seminar, Reutlingen, Nemecko; Theologisches Seminar, St. Chrischona, Švajčiarsko;
Tyndale Theological Seminary, Holandsko; Wheaton College, Wheaton,
USA, Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna, Wroclaw, Evangelische
Theologische Fakulteit, Leuven, Belgicko, Oxford University, Veľká Británia, a ďalšie.
V roku 2009 prechodne stratila katedra práva na uskutočňovanie magisterského programu teológie z dôvodu veku garanta. Vtedy podala pomocnú
roku Husitská teologická škola UK v Prahe v osobách dekana prof. ThDr.
Jána Blahoslava Láška a prodekanky ThDr. Kamily Veverkovej, Th.D.
Po rokovaniach s vedúcim katedry P. Procházkom došlo k dohode o uznaní
predmetov slovenských študentov a o možnosti doplnenia predmetov študij73
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ného programu Husitská teológia v Prahe. Tak mohli študenti magisterského
programu v Banskej Bystrici dokončiť svoje štúdia a získať magisterský
diplom v Prahe na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej.
Súčasnosť a výhľady

Primárnym dôvodom vzniku a rozvoja Katedry teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty UMB bola potreba vyjsť v ústrety cirkvám evanjelikálnej
spirituality. Tento cieľ sa podarilo naplniť a katedra sa stala významnou
vzdelávacou inštitúciou pre odbornú prípravu duchovných v SR i v zahraničí. Katedra ako celok sa dynamicky rozvíjala a jej vedecko-výskumná
činnosť bola usmerňovaná v súlade s prioritami vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Stávala sa čoraz otvorenejšia pre odborný a ľudský dialóg
s široko zastúpenými kresťanskými tradíciami. Dnes sa vyznačuje ekumenickou otvorenosťou, ktorá umožňuje štúdium teológie každému záujemcovi vybavenému príslušnými odbornými kompetenciami, mužom i ženám
všetkých kresťanských vierovyznaní a typov zbožnosti. V rámci praktikovania ECTS akceptuje študentov zahraničných vysokých teologických škôl.
Absolventi katedry boli prijatí a ich magisterský diplom akceptovaný k pokračujúcemu štúdiu na zahraničných teologických fakultách.
Teológia ako vedecký prístup k prameňom viery, ich systematická
analýza a verbalizácia je humanitná veda, ktorej kresťanské korene siahajú
k apologétom 2. storočia. Jej dlhá tradícia priniesla vývoj a diferenciáciu,
ktorej výrazom u nás je dnešné delenie v sústave študijných odborov
Slovenskej republike na teológiu (2.1.12), katolícku teológiu (2.1.13), evanjelickú teológiu (2.1.14), pravoslávnu teológiu (2.1.15).
Na katedre sa plne realizuje vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia odbor 2.1.12 Teológia. Absolventi odchádzajú do praxe
s širokou škálou vedomostí a ekumenickej interakcie, čo je dobre využiteľné
pri práci v miestnych zboroch a v kritickej odbornej reflexii práce cirkví.
Štúdium teológie na teologickej katedre UMB v Banskej Bystrici sa takto
stalo funkciou viacerých kresťanských denominácií v Slovenskej republike
i v zahraničí. Myšlienka ekumenizmu a jednoty všetkých kresťanov, ktorá
sa v podmienkach súčasnej kultúrnej a náboženskej koexistencie v Európe
všeobecne prijíma ako pozitívna, sa na katedre rozvíja multi-denominačnou
študentskou a učiteľskou komunitou. Vytvárajú sa predpoklady pre porozumenie na úrovni teologickej teórie aj osobnej skúsenosti viery.
Od svojho vzniku katedra rozvíja študijné programy v oblasti evanjelikálnej teológie a katechetiky. Tým vyšla Pedagogická fakulta v ústrety potrebám praxe. Celkový počet absolventov štúdia evanjelikálnej teológie
a katechetiky v 1. a 2. stupni na tejto katedre od roku 1993 presiahol
k 31.05.2013 počet 400. Absolventi boli občania Slovenskej republiky, Čes74
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kej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Srbska, Rumunska a iných krajín. Stala
sa pracoviskom s medzinárodným dosahom. Študenti zo zahraničia tvoria
každoročne významný podiel z ich celkového počtu.
Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji katedry zohrávalo a stále má Združenie evanjelikálnych cirkví. Kresťanské zbory sa rozhodli po krátkom čase
zo ZEC vystúpiť s vysvetlením, že duchovných neplatia a nevedia pre absolventov zabezpečiť pracovné príležitosti. V roku 2000 tiež ukončili členstvo misijné iniciatívy AD 2000 a Eastern Europe for Christ. V roku 2012
rozhodlo vedenie bratislavského zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku požiadať o členstvo v ZEC, čo bolo následne akceptované. Členské cirkvi po celých dvadsať rokov neodstúpili od svojho pôvodného
zámeru podporovať katedru zachovaním jednoty zúčastnených cirkví,
pravidelnými rozhovormi medzi členskými cirkvami a s pedagógmi katedry.
Významná bola aj finančná pomoc od členských cirkví ZEC, v posledných
rokoch využívaná najmä na publikačnú činnosť členov katedry, ich akademický rast, modernizáciu IT a prevádzku knižnice katedry, ktorá je vo
vlastníctve ZEC.
V súčasnosti na katedre študuje 90 študentov, z toho 9 doktorandov.
Medzi nimi sú viacerí študenti z Českej republiky a jednotlivci z Rumunska,
Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Španielska, Juhoafrickej republiky a USA.
Absolventi štúdia pôsobia na rôznych pozíciách v cirkvách, cirkevných
a paracirkevných organizáciách doma i v zahraničí, často vo vedúcom postavení. Niektorí absolventi pôsobia v zahraničných misiách a alebo vzdelávacích inštitúciách. Svedčí to okrem iného o vplyve a význame katedry pre
život cirkví doma i v zahraničí.
Na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici sa odbory 2.1.12 Teológia
a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov –
náboženská výchova rozvíjajú v rámci rozličných študijných programov už
dvadsať rokov. Pre zachovanie kontinuity vzdelávania v týchto študijných
odboroch tiež z dôvodu zvyšovania kvalifikačného rastu vysokoškolských
učiteľov teologického zamerania je žiadúce, aby na Pedagogickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici bola možnosť habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov. V blízkej budúcnosti katedra v dobrej nádeji očakáva tento pozitívny vývoj.
Najdôležitejšie pramene
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Dokumenty

Spoločne k životu
Misia a evanjelizácia v meniacom sa prostredí
Viktória ŠOLTÉSOVÁ
Komisia Svetovej rady cirkví pre Svetovú misiu a evanjelizáciu (The Commission on World Mission and Evangelism – CWME) pripravila vyhlásenie
pod názvom Together Towards Life: Mission And Evangelism In Changing
Landscapes1, ktoré má vo svete, ktorý sa v posledných troch dekádach výrazne zmenil, priniesť nové chápanie misie a evanjelizácie. Vyhlásenie bude
prezentované na výročnom 10. zhromaždení Svetovej rady cirkví (World
Council of Churches – WCC), ktoré sa uskutoční 30. októbra – 8. novembra
2013 v Busane, v Južnej Kórei. Komisia pre svetovú misiu a evanjelizáciu
na vyhlásení pracovala od roku 2006. Text vyhlásenia bol diskutovaný na
zasadnutí v Manile na Filipínach od 22. do 27. marca 2012, pričom vychádza z poznatkov protestantských, evanjelikálnych, ortodoxných aj rímskokatolíckych teológov misie. Dokument okrem iného zdôrazňuje misiu Ducha svätého v rámci misie Trojjediného Boha a posuny v chápaní misie
v meniacom sa svete – napríklad zmenu ťažiska misie k misii z periférií.
V prvej časti navrhovaného dokumentu Together Towards Life: Introducing The Theme sa v šiestom paragrafe okrem iného píše nasledovné:
„Misia bola vnímaná ako pohyb od privilegovaných ku marginalizovaným
skupinám v spoločnosti“. V súčasnosti sa však členovia spoločnosti, ktorí
stoja na jej okraji, dožadujú svojej kľúčovej úlohy v misii. Ak je koncept
misie posunutý od „misie k perifériám“ ku „misii z periférií“, musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžu prispieť tradiční príjemcovia misie ku jej
novému porozumeniu? Prečo majú ich skúsenosti a vízie zásadný význam
pre nové porozumenie misie a evanjelizácie v súčasnosti? Podrobnejšie je
téma rozpracovaná v časti „Soľ zeme: Misia z periférií“ (od § 40). Život na
okraji spoločnosti ponúka vlastné skúsenosti. Marginalizovaná pozícia totiž
poskytuje jedinečný pohľad, ktorý môže prispieť ku transformácii nespravodlivosti. Misiologické úvahy by si mali uvedomovať rozdielne perspektívy a hodnotové orientácie, ktoré formujú misijné perspektívy. Dokument upozorňuje na problematiku misie motivovanej postojom paternalizmu
1
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a komplexom nadradenosti. Misia z periférií je založená na presvedčení, že
Boh je zdrojom misie.
Účastníci zasadnutia v Manile sa okrem iného zamerali na marginalizované skupiny, ktoré zahŕňali ženy, mladých ľudí, ľudí so špeciálnymi potrebami, domáce obyvateľstvo a minority. Podujatie v Manile bolo zamerané na tému: „Misia z periférií: Soľ zeme“. Ako povedal reverend Dr. V.
Devesahayam z Cirkvi Južnej Indie, „marginalizovaní sú obvykle považovaní za príjemcov misie, namiesto toho, aby boli ocenení vo svojej pravej
identite ako aktívni zástupcovia misie“. Podľa Dr. Rachele E. Vernon evokuje misia z periférií nádherný obraz cirkvi prijímajúcej energiu a pomoc od
tých, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti. Podľa generálneho sekretára
WCC reverenda Dr. Olava Fykse Tveita, majú potenciál v novom myslení
o misii, ktoré vytvára tvorivé možnosti. Viacerí účastníci stretnutia upozornili na potrebu vzájomnej spolupráce oboch skupín kresťanov v misii. Misionári z južnej a východnej časti sveta, ktorí by mohli priniesť evanjelium do
tradične kresťanských krajín, potrebujú teologickú prípravu.
Aj tento dokument, tak ako predošlé výstupy, podporuje misijnú angažovanosť cirkvi. Na štvrtom valnom zhromaždení WCC vo švédskej Uppsale
(1968) bol misijný imperatív zameraný na sociálne otázky, čím bol sčasti
negovaný dôraz na zvestovanie v evanjelizácii. Pri práci na dokumente Obnova v misii sa prejavila chýbajúca definícia misie (ako aj evanjelizácie)
v nekoherentnej teológii misie. Na konferencii pod názvom „Spasenie dnes“
v Bangkoku (1973) mal byť ujasnený vplyv konceptu spásy na evanjelizáciu, touto problematikou však vyvrcholila polarizácia vo vnútri Svetovej
rady cirkví. V dokumente, ktorý bol predložený na zasadnutí v Salvadore
(1996), má každý člen cirkvi participovať na misii. Predkladaný dokument
Together Towards Life: Mission And Evangelism In Changing Landscapes
však neponúka toľko očakávané definície základných pojmov: misia
a evanjelizácia.
Viaceré misiologické štúdie (napr. Robert W. Yarbrough – profesor
Novej zmluvy na Covenant Theological Seminary v St. Louis v štúdii „The
Last and Next Christendom: Implications for Interpreting the Bible“ In:
Themelios, Vol. 29 No. 1, Autumn 2003, pp. 30–37) dokazujú, že za rozmachom kresťanskej cirkvi na perifériách (globálny Východ a Juh) je
zrejmá dôvera tamojších kresťanov v Bibliu ako Božie slovo. Prínosom je
i odlišný prístup ľudí rôznych kultúr k Písmu. Z tohto dôvodu je treba privítať misiu z periférií do centra. Už to však nebude jednosmerný proces, ale to
môže byť na prospech evanjeliu na celom svete. Dúfajme, že výsledkom
prijatia nového vyhlásenia bude hlbšia spolupráca v oblasti misie, ako zvnútornená reakcia na Kristovo povolanie.
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Exegéza Starej zmluvy II – prorok Eliáš
Sidonia HORŇANOVÁ: Exegéza Starej zmluvy II – prorok Eliáš,
Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, ISBN: 978-80-2233003-9, 123 s.
Autorka učebnice, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., je vedeckou
pracovníčkou v odbore Stará zmluva, ktorá publikuje hlavne v oblasti biblistiky a judaizmu. Zároveň
je pedagógom na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK, čo je
v prípade biblickej exegézy prísľubom práce,
ktorá spája vedecké výsledky s potrebami pedagogickej a cirkevnej
praxe.
Stará zmluva je
vzdialená našej súčasnej kultúre nielen pár tisíckami rokov, ale aj
veľkou odlišnosťou zvykov a svetonázorových predstáv. Preto je osobitne vítaná vedecká exegéza významného starozmluvného cyklu
o prorokovi Eliášovi, ktorý je typickým predstaviteľom prorokov ako
druhej významnej časti kánona
(v Novej zmluve sa často všetky
knihy Starej zmluvy označujú skratkovito „zákon a proroci“).
Učebnica docentky Horňanovej,
ktorá je koncipovaná tak, „…aby
v nej našli podnety a inšpiráciu pri

čítaní starozmluvných perikôp
o Eliášovi nielen teologickí
študenti, ale aj ďalší teologickí odborníci vrátane kňazov a aj laickí
pracovníci v cirkvi“ je štrukturovaná v troch hlavných
kapitolách (1) Historicko-náboženské pozadie pôsobenia Eliáša
(2) Úvodné poznámky
ku Kráľovským knihám, (3) Eliášov cyklus
– exegéza s komentárom. Učebnica na konci
obsahuje príhodný hebrejsko-slovenský
slovníček, mapy a obrazovú prílohu. Zoznam
literatúry uvádza dvadsaťtri titulov
zo slovenskej, českej ako aj anglickej proveniencie.
Historicko-náboženské pozadie
uvádza čitateľa do situácie izraelského náboženského úpadku, hoci
kráľ Acháb viedol šikovnú zahraničnú politiku a, ako autorka
uvádza, „vonkajšia politická situácia umožňovala rozvoj izraelského
kráľovstva v hospodárskej aj v kultúrnej oblasti.“
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V úvodných poznámkach sa autorka venuje kritickým otázkam autorstva eliášovského cyklu, literárnemu žánru, dobe jeho vzniku ako
aj
mimobiblickým
zmienkam
o Eliášovi.
Vlastná exegéza s komentárom
je v podkapitolách 3.1–4.2, kde sú
postupne komentované kapitoly 17–
21 Prvej knihy kráľov a 1. a 2. kapitola Druhej knihy kráľov. Každý
z týchto paragrafov je ešte podelený
na kratšie odseky s vlastným nadpisom. Na začiatku každej kapitoly je
osnova textu (aj s alternatívnymi
návrhmi) a textovo-kritické poznámky. Na margu textu sú veľmi
prakticky uvedené exegetované
verše.
Text učebnice cituje biblický
text v hebrejčine a hebrejským písmom (font Bwhebb z programu
BibleWorks), čo je pre študenta
veľmi vítané, zároveň však vždy
uvádza slovenský preklad, takže
čitateľ, ktorý nepozná hebrejčinu,
tieto citáty nebude postrádať.
V tých prípadoch, kde sa hebrejský
pojem skúma hlbšie, je uvedený
jeho prepis do latinky.

80

Komentár obsahuje množstvo
zaujímavých odkazov na historické
paralely a mimobiblické texty, ale
zachováva si striedmy charakter vedeckej argumentácie bez špekulácií,
ktorým sa niekedy starozmluvní
komentátori oddávajú pre nedostatok informácií v biblickom texte.
Tam, kde je to možné a vhodné,
autorka sa venuje aj poetickým
štruktúram textu a na záver perikôp
uvádza ich homiletické využitie
v cirkevnom roku. Tým učebnica
dostáva aj vlastnosti homiletickej
príručky.
Predkladaná exegetická práca
neobsahuje explicitné apologetické
výroky na obranu judeo-kresťanskej
viery, čo znamená, že nepolemizuje
s vonkajšími nepriateľmi viery.
Toto však neznamená, že komentár
nemá aj apologetický význam
v tom, ako zaobchádza s biblickým
textom.
Učebnica je v našej slovenskej
teologickej
literatúre
vítaná
a študenti teológie ako aj všetci čitatelia Biblie v nej dostávajú do rúk
odborne fundovaný výklad starozmluvného textu.
Pavel HANES
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Univerzalizmus a náboženské rozdiely
v Pavlových textoch
Doc. František ÁBEL, PhD. (zostav.): Univerzalizmus
a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch.
Univerzita
Komenského
v
Bratislave,
Evanjelická
bohoslovecká fakulta, Bratislava, 2011, 133 strán. ISBN 978
80 223 3102 9
Kniha Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch je výskumovým
produktom domácich
pedagógov Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity
Komenského v roku
2010 a 2011.1 Ide
o zborník štúdií z výskumu, na ktorom sa
podieľali pedagógovia
katedry Nového zákona Ondrej Prostredník, František Ábel,
Miroslava Franková,
ako aj bývalý vedúci
katedry Ján Grešo
a vedúci katedry systematickej teológie Igor Kišš.
Už pri zadaní výskumu sa vychádzalo z toho, že vedomosti o význame misijnej a teologickej práci
apoštola Pavla sú dnes síce dosť
bohaté, ale zároveň aj parciálne
delené a v určitých intenciách
aj rozporuplné. Vývoj bádania cel1

Ide o monografiu riešiteľov vedeckovýskumného projektu VEGA č.1/0107/10
pod názvom Corpus Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti.

kovej činnosti apoštola Pavla je
dosť dlhodobý a má staršie,
tradičné, aj novšie poznatky. Niektoré sa iba obmieňali,
iné sa vracali k predchádzajúcim záverom,
niektoré boli pomerne
radikálne nové, až
smelo prekvapujúce.
Do tohoto výskumu sa
v určitom zmysle už
dávnejšie zapojila aj
katedra Nového zákona
Evanjelickej
bohosloveckej fakulty
UK v Bratislave, aj
keď sa na systematický výskum ešte
nemohlo dôjsť, no v niektorých
novších prácach PhD. sa tento trend
na domácej pôde už jasne rysoval
(Vladimír Šimo, Erika Valková
-Krišťáková, Miroslava Franková) a
signalizoval zvýraznený záujem
o novšie zhodnotenie významu
apoštola Pavla v dnešnej teologickej
diskusii, aspoň v určitých vybraných témach. Samozrejme, výsledky mohli byť pestrejšie, niektoré však vpravde chvályhodné.
Doterajší pedagógovia novozmluvnej katedry (Ján Grešo, František
81
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Ábel, Ondrej Prostredník) sa uvedenej problematike odborne venovali už dlhší čas, čo sa odzrkadlilo aj v ich doterajších štúdiách
a konferenčných výstupoch.
Docent František Ábel, ako zostavovateľ zborníka a zároveň aj vedúci autorského a výskumného
kolektívu, zoskupil témy, ktoré sa
venujú základným otázkam problému, marginálnym, ale aj špecifickejším rozborom, ktoré v tejto zostave spektrum línií výskumu
vhodne dotvárajú. Podľa obsahu je
vidieť, že ide o práce širšieho záberu, ktoré však napriek svojej viactematickosti v rámci zborníka vytvárajú určitú súdržnosť. Keďže ide
viacmenej o prezentáciu výsledkov
vedeckovýskumných
aktivít
konaných v domácom grantovom
projekte VEGA, je pochopiteľné, že
pripravované výstupy majú svoje
pluralistickejšie špecifiká, ale zároveň aj také zistenia, ktoré smerujú
do určitej línie.
Pri bližšom rozbore zborníka
a v ňom zachyteného výskumu je
vidieť, že vedúci autorského a výskumného kolektívu rozdeľuje
skúmanú problematiku do päť tém,
ktorým sa venovali rôzni autori,
podľa záujmu a orientácie ich výskumu.
V prvej časti sa téme Z ortodoxného Žida apoštol pohanov venuje
prof. ThDr. Igor Kišš (v rozsahu
strán 15–39). K problematike pristupuje ako systematik, čo sa odzrkadľuje v jeho myšlienkovom
chode, v prístupe k problematike
i frazeológii. Autor vo svojich
82

tvrdeniach vystupuje spôsobom, aký
pre erudovaný novozákonný výskum je nezvyčajný, pričom na
druhej strane chýbajú fakta, ktoré
v dnešnom novozákonnom výskume sú už samozrejmosťou, preto
ich deficit v tejto štúdii prekvapuje,
ako aj návrat Pavlovho výskumu
k staršiemu bádaniu a napr. aj k deuteropaulínám. Podobným dojmom
pôsobí aj rôznorodosť tém a ich prechody do systematickej roviny.
V teologickom dialógu sa asi neubráni kritike zo strany dnešných autorít novozákonných vied kvôli spôsobe svojho výskumu a svojim
záverom, kde príliš optimalizuje
proces univerzalizácie židovstva na
kresťanstvo apoštolom Pavlom.
Problematika je hlbšia a má
omnoho viac komponentov, než na
aké sa v tejto štúdii poukazuje. Výsledky prof. Kišša však môžu byť
prínosom nielen v tom, ako sa problém nadhodil a že sa dnes opäť aktualizoval, ale aj v tom, že pri formovaní výpovedí – nakoľko to výskum dovolí – sa bude musieť dbať
na presnejšie formulácie a jednoznačné definície, a to v pozitívnom
i negatívnom zmysle.
V druhom výstupe sa dostáva na
pretras téma Úsilie apoštola Pavla
o prekonávanie antagonizmov
v prvotnej cirkvi, ktorej autorom
je/bol uznávaný slovenský novozákonník Doc. ThDr. Ján Grešo (40–
51).2 Vo svojej štúdii podáva dobrý
rozbor
antagonistických
čŕt
v kresťanstve prvotnej cirkvi, a to
od počiatku v evanjeliách až po
2

Bohužiaľ, v roku 2013 náhle zomrel.
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problémy v misii apoštolskej cirkvi
a zvlášť pri organizovaní života
zborov. Svojím výskumom dochádza k záveru, že rozdiely a napätia
síce existovali v cirkvi vždy, ale
dali sa prekonávať láskou a toleranciou, k akej viedol aj sám apoštol
Pavel. Pekne poukazuje na Pavlovo
posolstvo a jeho praktické dopady
a vplyvy na pokojné spolužitie
kresťanov.
Ďalší výskum sa sústreďuje na
rozbor problematiky Podobenstvo o
tele a zbierka pre Jeruzalem ako
model vzťahu odlišných skupín
u apoštola Pavla od autora Mgr.
Ondreja Prostredníka, PhD. (52–
72). Snaží sa poukázať na to, ako sa
vo zboroch apoštola Pavla odburávali rozdielnosti medzi jej členmi,
pocit menejcennosti či povyšovanie
sa nad ostatných, a ako sa napomáhalo súčinnosti ako prejavu solidarity, ktorého dôležitým momentom
bolo aj konanie zbierky pre jeruzalemských kresťanov. Svoj výskum
opiera o vybraný situačný zbor
v Korinte a Ríme, pričom uvádza aj
rozbor patričných textov o tele
(1Kor 12,12–27) a o zbierke (2Kor
8,1–15; 9,12–15; Rim 15,25–27),
ktoré rozoberá exegeticky i historicko-teologicky.
Dochádza
k prijateľnému poznaniu, že telo
Kristovo musí ako telo fungovať organicky, a že napr. zbierka je prejavom solidarity, súdržnosti a zároveň
aj viery a oslavy Boha. Táto štúdia
už svojím výberom presvedčivo poukazuje na univerzálnosť cirkvi a –
napriek jej rozdielnosti – na jej
jednotu.

Významným je aj výskum, ktorý
konala asistentka katedry Mgr.
Miroslava Franková, PhD.: Ťažiskové témy a problémy Pavlovej
misie v Liste Galatským a ich odkaz
pre
súčasný
medzináboženský
dialóg (73–92). Autorka odhaľuje
záujem teológie o získanie čo najviac poznatkov z ťažiskových tém,
ktoré prezentuje apoštol Pavel. Vo
svojom výskume sa sústreďuje na
list Galatským a na základe Pavlových výpovedí sa snaží konfrontovať Pavla s ďalšími textami, ktoré
odhaľujú jeho vzťah k prorockým
výpovediam, k samotnému Ježišovi,
k vlastným oponentom a vôbec ku
skutkom zákona a ospravedlneniu.
K dopracovaniu sa k spoľahlivým
záverom jej dobre pomáha erudovaný exegetický rozbor vybraných
Pavlových textov. Autorka preferuje
akceptovateľný názor, že apoštol
Pavel je pojítkom medzi židovstvom a kresťanstvom, a že v jeho
teológii sa dobre uplatňuje horlivá
tolerancia. Apoštola Pavla takisto
nestavia do postavenia, v ktorom by
bol nevraživý voči židovstvu vtedajšej doby: neosočoval, ale sa snažil
o medzináboženský dialóg a spôsob
logickej komunikácie za účelom
misijného úspechu.
Záverečná štúdia zborníka pochádza z výskumu, ktorý konal vedúci výskumného tímu Doc. František Ábel, PhD.: Paradoxy apoštola
Pavla (93–121). Vo svojej štúdii sa
venoval hľadaniu odpovede na
otázku, ktorá bola základným východiskovým bodom pre celý grantový výskum, že totiž či zvesť apoš83
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tola Pavla možno pokladať za východisko
medzináboženského
dialógu v rámci multikultúrnej
spoločnosti. Svoj výskum opiera
o tri základné sondy, ktorých
stredobodom je Pavlov prístup k zákonu (Tóre), s prihladnutím na Pavlov život (dobový kontext), na jeho
misijnú činnosť a teologické myslenie, aké sa v súvislosti s touto
problematikou objavuje zvlášť
v jeho listoch Rim a Gal. Autorov
prístup je dobre fundovaný odbornou literatúrou a sympatickými logickými závermi, v ktorých sa konštatuje univerzálnosť rozmeru Božej
milosti a spásy, ktorá platí rovnakou
mierou pre Židov aj pre pohanov.
Predložené štúdie prezrádzajú,
ako sa v jednotlivých fázach výskumu posúva poznanie a definovanie problematiky k rozborom problému a jeho vedeckému výskumu,
ba siaha až k praktickému uplatneniu
v
(cirkevno)spoločenskej
rovine. Mnohostrannosť výsledkov
predloženého výskumu potvrdzuje,
že pestovanie novozákonných vied
v Bratislave sa dostáva na dobrú
úroveň a má opäť sľubnú perspektívu. Je sympatické, že vytýčené
ciele výskumu boli jasne stanovené,
ich dosiahnutie realizovateľné. Spôsob
spracovávania
údajov
z „terénu“ a z použitej literatúry je
klasický a všeobecne zaužívaný, aj
keď prekvapilo, že ozvena na
elektronický dotazník bola minimálna. Napriek tomu si myslím, že
spôsob výskumu a metodická zostava projektu sa môže považovať
za maximálne vyhovujúcu. Lite84

rárne pramene prác (123–130) prezrádzajú dobrú zorientovanosť autorov v danej problematike. Svedčí
o tom aj rámcový úvod (11–13)
a anglické rezumé (131–132).
Je možno s uznaním konštatovať, že výskumný tím vykonal kus
práce, ktorou sa snažil vedecky a aj
empiricky prispieť k tomu, aby sa
nazbierali hodnoverné zistenia na
definovanie súčasného stavu použiteľnosti určitých Pavlových materiálov v dnešnej medzikonfesionálnej a medzináboženskej diskusii,
prípadne aby sa určili kritériá a teoretické požiadavky na prípravu takýchto materiálov. V neposlednom
rade skúsenosti výskumu môžu pomôcť aj v tom, aby sa na úrovni univerzitného štúdia viac a dôraznejšie
prihliadalo k odbornej príprave budúcich teológov aj po stránke vedeckého i empirického výskumu
v cirkevnom teréne, čo by sa malo
premietnuť aj do prednáškovej
roviny – a potom aj do ochoty viac
spolupracovať pri konkrétnom výskume.
Chcel by som poznamenať, že
výsledky výskumu doslova burcujú
k tomu, aby sa ešte silnejšie búchalo
na dvere, a to nielen domácich (tj.
evanjelických) teológov, ale aj v širšom ekumenickom kontexte na
Slovensku, ba aj zahraničných odborníkov, ochotných vo výskume
tejto problematiky spolupracovať.
Na základe tohoto poznania
s dobrým svedomím môžem odporúčať zborník do pozornosti širokej
teologickej, ale aj cirkevnej verejnosti. Kniha umožňuje, aby jej prís-
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pevky a ich autori oslovili aj širší
kruh čitateľov a záujemcov o poznanie súčasnej problematiky Pavlovej teológie a jej použitia pri pre-

konávaní náboženských rozdielov
na báze dobrého vedeckého výskumu, aký zborník prezentuje.
Imrich PERES

Na margo prvého starogrécko-slovenského slovníka
Helena PANCZOVÁ: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po
kresťanských autorov. Bratislava, Lingea, 2012, 1328 str.
ISBN 978-80-8145-021-1
Keby bolo potrebné hodnotenie
predmetného slovníka sústrediť do
jediného slova, človekovi determinovanému profesiou a záujmami
klasického filológa by po vyjadrení
vďaky sotva zišlo na
um iné slovo než
»konečne«. Veru, až teraz sa konečne nám aj v
tejto položke podarilo
splniť záväzok, ktorý
má slovenský jazyk
a slovenská kultúra voči
sebe i voči jazyku
a kultúre antického
Grécka. To, že nám
dlho predlho chýbal
slovník jazyka,
na
ktorom stoja základy
našej vzdelanosti, nie je náhoda, ale
viac-menej verný odraz peripetií
a paradoxov našich dejín. Aj preto
si kultúrno-historická udalosť takého významu žiada trocha obšírnejší komentár.
Keď pred vyše polstoročím vydal v Stuttgarte Wolfram Zaunmüller Bibliographisches Handbuch
der Sprachwörterbücher, na takmer

500 stranách svojej dodnes neprekonanej príručky zaregistroval
v rozpätí rokov 1460 až 1958 asi
5600 slovníkov pre vyše 500 jazykov a dialektov. Na gréčtinu pripadlo v zozname 200
položiek, na latinčinu
asi 280. V monografii
o dejinách slovenskej
lexikografie do konca
druhej svetovej vojny
zachytila Mathilda Hayeková približne 150
položiek. Medzi nimi sú
však nielen štandardné
jazykové slovníky, ale
aj stredoveké glosy. Latinské slovníky, vrátane
moderných, našli v jej
súpise vcelku slušné zastúpenie.
Pred vydaním latinsko-slovenských
slovníkov od Júliusa Špaňára (1962,
najnovšia reedícia 2012) resp. od
Marty Hlušíkovej (2003) totiž aspoň
ako-tak
uspokojovali
potreby
študentov menšie slovníky Petra
Tvrdého (1923) a Alojza Wženteka
(1925 a 1929). Zato grécke slovníky
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v Hayekovej zozname celkom chýbajú.
Dva roky po sebe však priniesli
žatvu aj gréčtine. Najprv v Prešove
vydal Ján Zozuľak, profesor pravoslávnej bohosloveckej fakulty, so
svojím kolektívom Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník.
Predstavenie knihy verejnosti 21.
júna 2011 ozdobil svojou prítomnosťou veľvyslanec Gréckej republiky v SR Nikolaos Kanellos
a prínos diela vyzdvihla v internetovom periodiku prešovskej univerzity Jazyk a kultúra grécistka Erika
Brodňanská. V piatok 14. decembra
2012 bol – v trocha skromnejšom
rámci – oficiálne predstavený
Grécko-slovenský slovník, rozsahom
takmer dvojnásobný a diapazónom
od Homéra po kresťanských autorov ojedinelý. Pod touto publikáciou sú podpísaní dvaja hlavní aktéri: bratislavské vydavateľstvo Lingea a klasická filologička Helena
Panczová.
Ak máme toto dielo oceniť
spravodlivejšie, musíme začať krátkym exkurzom do minulosti. Odhliadnuc od byzantskej christianizačnej misie Konštantína a Metoda,
ktorú si ťažko môžeme predstaviť
bez reflexie gréckeho kultúrneho
pozadia, sa po stredovekej pauze,
presnejšie povedané po intermezze
všeobecnej ignorancie gréčtiny
a odmietania gréckych textov, gréčtina ako predmet školského vyučovania na Slovensku datuje prvý raz
k roku 1539 do Bardejova. Aspoň
taký je dnešný stav našich poznatkov. Latinská mestská škola v Bar86

dejove vtedy nedisponovala výtlačkami gréckej gramatiky, ani učebníc
a pochopiteľne ani slovníka. Tamojší rodák a rektor školy Leonard
Stöckel (1510–1560) písal žiakom
všetko vlastnoručne na tabuľu – aj
to viac-menej iba preto, lebo sa pre
svojich synov dožadoval gréčtiny
propalatín František Révai (podrobnejšie ŠKOVIERA, 211–212). Zrejme
išlo o minimum, ktoré zodpovedalo
cieľom a možnostiam školy, ako
aj potrebám žiakov odchádzajúcim
na ďalšie štúdiá do zahraničia. Konštantným médiom výmeny vedeckých poznatkov i kultúrnych hodnôt
bola v tých časoch latinčina. Do latinčiny sa prekladali starogrécki
básnici, filozofi aj cirkevní otcovia.
Ani potom, keď sa na školách
ujali vlády národné jazyky, sa potreba mať na Slovensku vlastnú
učebnicu a vlastný slovník nejavila
ako naozaj akútna. Na dôvažok
v druhej polovici 19. storočia nemali naši schopní filológovia
v Uhorsku vonkoncom na ružiach
ustlané, ba ak nepristali na pomaďarčenie, boli nútení odísť a pôsobiť v žičlivejšom zahraničí. Najčastejšou cieľovou krajinou bolo
pre nich Rusko. Banskobystričan
Emil Černý, absolvent viedenskej
univerzity, sa vďaka tomu dvoma
grécko-ruskými slovníkmi zapísal
do
dejín
ruskej
filológie
(ŠVAGROVSKÝ, 103–104).
Ešte ani zmena politických pomerov po vzniku prvej Československej republiky nenastolila
tvorbu lexikografických diel vrátane
grécko-slovenského slovníka ako
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prioritnú požiadavku.
Naďalej
slúžili
cudzojazyčné
príručky.
Slovenským gymnáziám celkom
chýbal domáci odborne kvalifikovaný a národne profilovaný personál, a tak sa s príchodom českých
profesorov
používali
slovníky
české. Za týchto okolností sa pri vyučovaní gréčtiny stal normálnou pomôckou Homérovský slovník řeckočeský (1886/7) resp. Nehomérovský slovník řeckočeský (1892) –
obidva od c. k. školského radcu
a profesora gymnázia v Jičíne Františka Lepařa (1831–1899). Jeho
slovníky boli prvotne určené pre
gymnáziá a orientovali sa na osnovami predpísanú lektúru vtedajších klasických gymnázií. Skutočnosť, že sa dnes bezo zmeny využívajú na vysokých školách, je
veľavravná. Veľavravné je zároveň
to, že slovníkové dielo Františka
Lepařa nenašlo rovnocenných pokračovateľov; fototypický reprint
nehomérovského slovníka vyšiel ostatný raz v roku 2008.
Za druhej svetovej vojny sa
česká lexikografia predstavila roku
1942 modernejším slovníkom. Václav Prach ho koncipoval ako rozsahom podstatne menší, ale repertoárom zohľadnených autorov a textov
širšie zameraný, najmä však
sviežejší, pokiaľ ide o české ekvivalenty. Prachov Řecko-český slovník
nebol neúspešný a aj preto vyšiel
znova v pražskom Vyšehrade
r. 1993, v ďalšom vydaní z roku
2005 bol ešte rozšírený o attické
slovesné stupnice J. G. Schulza
(z roku 1910!). Pri všetkej úcte sa

však ako celok Lepařovmu slovníku
predsa len nevyrovnal a nenapĺňa
potreby univerzitných študentov.
Autor predhovoru obnoveného vydania Prachovho slovníka trafil
klinec po hlavičke konštatovaním,
že na grécko-český slovník naskrze
nový nateraz popri odborníkoch
chýbajú aj ďalšie dva rozhodujúce
faktory: čas a peniaze (BARTOŇ,
s. 1).
Sama skutočnosť, že ani oveľa
lepšie organizovanej a personálne
zabezpečenej českej filológii sa dodnes nepodarilo uvedené slovníky
prekonať, teda ukazuje, že Panczovej výkon treba vnímať ako
mimoriadny a určite sa nedá hľadieť
naň ako na prosté zaplátanie diery
v našej vede a kultúre. Takto by sa
dali klasifikovať povedzme jeho
predchodcovia: Grécko-slovenský
slovník z roku 1995 na 57 stranách
od Augustína Valentoviča a
Grécko-slovenský slovník k Novému
zákonu z roku 2000 na 196 stranách
od Petra Hudymača a Petra Pristáša.
Zato o práci Heleny Panczovej
právom smieme povedať, že nás výrazne približuje k etablovaným a rešpektovaným európskym národným
kultúram.
Jej Grécko-slovenský slovník obsahuje na 1327 stranách vyše
32 000 hesiel, ktoré sú zoradené
v slede gréckej alfabety, ibaže sa
nekončia literou ómega, ako by sa
dalo čakať, ale literou sampí, používanou výlučne vo funkcii číslice
900. Podľa tej istej koncepcie sa za
epsilon zaradila litera wau [F]
s číselnou hodnotou 6 a za pí na87
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sledujú litery M a koppa [q] s číselnou hodnotou 90, všetky s krátkym
komentárom.
Ojedinelý je časový záber
slovníka. Panczová si iste uvedomovala jednak možnosti našej lexikografie, jednak potreby univerzitných
študentov a bádateľov v praxi, preto
doň zahrnula slovnú zásobu gréckej
literatúry v nevšedne širokom tematickom a chronologickom rámci,
ktorý siaha od prvých písomných
pamiatok cez texty v koiné a autorov tzv. rímskeho obdobia po veľmi
bohatú kresťanskú spisbu. Za hornú
hranicu zvolila dielo cirkevného
básnika Jána z Damasku († 749),
autora Zlatého paschálneho kánonu.
Šírku záberu dokladá zoznam autorov, diel a skratiek (PANCZOVÁ, 43–
54) a prejavuje sa najmä v spracovaných heslách. Aké zásady platili
pri výbere autorov, literárnych diel
a príkladoch, dozvedáme sa z inštruktívnej
podkapitoly Obsah
a forma slovníka (PANCZOVÁ, 28–
39).
Súhrnný počet hesiel plne zodpovedá kategórii stredných slovníkov. Pre porovnanie a lepšie zhodnotenie pripomeňme fakty o reprezentatívnych slovníkoch z oveľa
frekventovanejších jazykov: Nemecko-slovenský slovník (Bratislava: SPN 1981) obsahujúci 80 000
hesiel spracovala autorská štvorica
Čierna – Géze – Juríková – Menke,
trojzväzkový Velký anglicko-český
slovník (Praha: Academia 1984)
s necelými 100 000 heslami dvojica
Hais – Hodek.
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Metódu hniezdovania, čiže priraďovania odvodenín k základnému
slovu, Panczovej slovník prakticky
nepoužíva. Označuje síce morfologické švy slov, ale iba vtedy, ak to
výrazne prispieva k lepšiemu pochopeniu štruktúry a tým aj významu daného slova, napr. καθυπέρ-τατος = najvyšší. Pri samohláskach a, i, y sa kvantita označuje
spravidla zvyčajným spôsobom. Pokiaľ ide o gramatické kvalifikátory,
pri substantívach sa vždy uvádza
menný rod reprezentovaný členom,
v prípade potreby morfologické
zvláštnosti, pri adjektívach figuruje
údaj, či je dané adjektívum trojalebo dvojvýchodné a aké anomálie
vykazuje pri stupňovaní, slovesám
slúži ako východisko tvar 1. os. singuláru indikatívu prézenta, ku
ktorému potom pristupujú tvary tzv.
stupnice kmeňov a iné morfologické
zvláštnosti. U neohybných slov sa
spravidla uvádza iba slovný druh
(napr. adv., častica), pri spojkách
a predložkách typologická kategória
(napr. časová, príčinná) a pádové
väzby. Slovník zachytáva pestrosť
gréckych nárečí, ako aj jedinečný
diachronický rozmer gréčtiny, ktorý
sa odráža v tvarosloví, v sémantike
i v terminológii. Ako príklady
možno uviesť stiahnuté slovesá
(napr. τιμάω = ctím), prevzaté latinské termíny (napr. Καλάνδαι =
kalendy) alebo významové premeny
správno-politického
pojmoslovia
(napr. ἄρχων). Vzhľadom na to, že
sa život jazyka zachycuje v takom
rozsiahlom časovom rámci a na základe spisby, štylistické kvalifiká-
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tory sa prirodzene uplatňujú veľmi
zriedkavo (napr. básn.).
Významy slov sú utriedené tak,
že sa postupuje od prvotného významu k posunutým a k špecifickým termínom. V sémantike slov sa
autorka spravidla opiera o špičkový
a v súčasnosti medzi filológmi
najuznávanejší Liddellov a Scottov
Greek-English Lexicon, ktorého
prvé vydanie vyšlo už roku 1833 na
2042 stranách, ale v revidovanej
podobe z roku 1996 doň pribudlo
320 strán dodatkov, ktoré pochádzajú hlavne z nápisov a mykénskych
pamiatok.
Panczovej
usporiadanie
významov
však
nekopíruje uvedený slovník. Je samostatné, premyslené a prehľadné.
Frekvencia výskytov v ňom nehrá
nijakú úlohu. Prírodovedné výrazy
sprevádza, ak treba, latinská vedecká nomenklatúra, v náboženskej
a filozofickej oblasti odborné pojmoslovie. Neraz sa prekladová a explikatívna časť slovníka neobmedzuje na nevyhnutné minimum informácií. Príkladov na heslá
väčšieho rozsahu a na autorkin subjektívny prístup nie je málo. Možno
ich doložiť položkami Areios, koiranos, kosmos, Molochos, Niobé,
Pleiades, trochaios i mnohými ďalšími.
Slovník registruje výskyt slov
a slovných spojení v danom význame u určitého autora alebo
v skupine textov všeobecne, no
nelokalizuje ich presnými súradnicami. Lokalizácia je teda vyhradená
väčším lexikografickým dielam,
medzi ktoré patrí napr. už spome-

nutý Grécko-anglický slovník alebo
dvojzväzkový Príručný gréckonemecký slovník (1880, množstvo
reedícií) od Wilhelma Papeho, ktoré
zatiaľ aspoň sčasti suplujú rozpracovaný, ale nedovŕšený moderný
Thesaurus
linguae
Graecae.
V strednom slovníku by presné
sprievodné odkazy iste predstavovali priveľkú záťaž. U Panczovej sa
preto objavujú iba ojedinele, napr.
pri κνήθω sa upozorňuje na miesto
v 2Tim 4,3 (s. 224b).
Slovník si vytyčuje ako prvoradý
cieľ pomáhať pri preklade z gréčtiny do slovenčiny. Panczová sa
však po istom váhaní – a treba priznať, že oprávnenom! – rozhodla
pridať k približne jednej osmine hesiel aj krátky výklad o pôvode
daného slova. Na jednej strane
názorová nejednotnosť filológov od
takého kroku odrádzala, na druhej
strane dôvody vedecké a najmä
didaktické hovorili skôr v jeho prospech. A tak grécku etymológiu, pokiaľ je priezračná, naznačila Panczová v hranatých zátvorkách hneď
po záhlaví hesla, kým zložitejšiu
a spravidla spornejšiu indoeurópsku
či semitskú pripojila ku koncu príslušného hesla.
Azda najlepšie bude teraz ilustrovať jej spôsob práce na jednom
viac-menej náhodne vybranom
hesle stredného rozsahu, na adjektíve κοινός (s. 726b–727a). Výrazná
číslica 3 za ním udáva, že toto adjektívum je trojvýchodné u Sofokla,
ale číslica 2 vzápätí upozorňuje, že
v epickej iónčine, u iónskych
prozaikov a lyrikov býva dvojvý89
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chodné, kým s variantným znením
ξυνός môžeme rátať u Homéra, ďalších básnikov, Herodota, v attičtine
a v koiné. V sémantickom výklade
sa významy slova distribuujú do
siedmich základných bodov: „1.
spoločný, všetkým známy, obecný,
verejný, štátny, týkajúci sa všetkých,
všeobecný, pojmom τὸ κοινόν sa
označuje a) spoločný základ, b)
spoločná pokladnica, c) obec, verejnosť, ľud, vojsko, spoločenstvo,
cirkev, d) snem, e) obecné uznesenie, f) správa, vláda, vrchnosť, g)
obecné blaho/záležitosti; adverbium
κοινῶς = v štátnom záujme;
spojenie ἐν κοινῷ/ξυνῷ = za všeobecného súhlasu; 2. spojený, spolu
s (ostatnými), zdieľajúci, zdieľaný,
adverbiálne datív feminína κοινῇ =
spoločne,
spolu;
3.
svorný,
jednotný; 4. rovnakého rodu,
príbuzný; 5. priateľský, príchylný,
ochotný, úslužný; 6. (o sudcovi)
rovnako naklonený obom stranám,
nestranný; 7. obyčajný, jednoduchý,
prostý, všedný, obvyklý, týkajúci sa
pospolitého ľudu, profánny, (rituálne) nečistý.“ Heslo uzatvára etymologické expozé v hranatých zátvorkách a vytlačené menšími typmi,
teda „κοινός, tradične odvodzované
z *komįos, podľa niektorých je to
sporné, lebo gréčtina. nezachovala
predložku *kom (lat. cum „s“), ale
pozri κατά“.
Koho neuspokojí 21 riadkov, t. j.
asi 1 normostrana textu hesla κοινός
a dá sa zlákať na ponúkaný výklad o
κατά, prelistuje na strany 674a–
675b a tam nájde heslo osem90

násobne dlhšie (164 riadkov vrátane
päť riadkov etymologického výkladu!) a ešte oveľa zložitejšie.
Také býva ako celok stráviteľné iba
pre menšinu trpezlivých. Isteže nájdeme aj komplikovanejšie heslá,
napr. λόγος (s. 779a–b) sa člení na 4
významové súbory rozdelené do
ďalších častí a nižších stupňov, dovedna 29. Vo všeobecnosti sa javí
zložitejšia klasifikácia pri predložkách resp. predponách.
Väčšina jednoriadkových hesiel
odkazuje na paralelné alebo východiskové tvary, to znamená u niektorých adjektív na pozitív, u niektorých slovies na prézentný kmeň
inokmeňových futúr či aoristov ap.
Týka sa to dovedna asi jednej sedminy hesiel. Vlastné mená a názvy
obsadzujú približne iba 4 % všetkých hesiel. Niektoré sa už v dnešnej
slovenčine
vžili,
napr.
Мακεδονίᾱ = Macedónia, územie
na severe Grécka atď. alebo
Ἡρῴδης = Herodes: v NZ meno
vládcov atď. Inde inklinuje Panczovej prepis až k problematickej transliterácii, teda Θουκῡδίδης = Thúkýdidés, slávny grécky dejepisec.
Transliteračný prístup ojedinele
prenikol aj medzi apelatíva. Napríklad na s. 1249a čítame slovo
ὑποκρητηρίδιον a jeho význam podstavec/podložka (= misa) na krátér,
ale na s. 739a sa samo κρᾱτήρ, ión.
κρητήρ objavuje s krátkym a, teda
kratér, miešadlo.
Voľba niektorých slovenských
ekvivalentov môže byť predmetom
diskusie. Napr. oproti quadrans
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(s. 725b) sa ukazuje ako systémový
tvar skôr kvadrant, analogicky k
slovám typu radiant, signifikant,
variant ap. Pri κυέω, κύω (748b)
resp. ὑποκύω (s. 1249b) by popri
rýdzo odbornom termíne brezivá
nemali chýbať bežnejšie výrazy
kotná, teľná, žrebná, prasná.
Možno český slovník, možno ešte
viac príznak starobylosti diktoval
autorke pri homérskom titule Apollóna κλυτότοξος (s. 723b) ekvivalent
lučištník, hoci pri substantíve
τοξότης (s. 1210a) čítame ako
jedinú možnosť neutrálne lukostrelec a Miloslav Okál prekladá
v Iliade toto slovo jedine ako
strelec. Na druhej strane pre provinciu Koilé Syria (s. 726a) ležiacu
v údolí Bikáa medzi pohoriami Libanon a Antilibanon vytvorila Panczová výstižný slovenský ekvivalent
Hlboká Sýria; iné slovníky tento
názov vôbec neprekladajú resp. sa
prikláňajú k latinskému prepisu Coelesyria.
Panczovej úvodná vyše 40stranová štúdia sa nepokúša o akýsi
extrakt jazykového systému gréčtiny a jej literárnych nárečí, ktorý
by bol beztak odsúdený na neúspech. Slovník tak síce primerane
pomôže aj tým užívateľom, ktorí
nie sú v gréčtine dostatočne zorientovaní, ale v plnej miere poslúži iba
tým, ktorí nešetrili námahou pri
náročnom štúdiu gramatiky. Je isté,
že to, ktoré sú silné a ktoré zasa
slabšie miesta tohto diela, ukáže až
dlhšia prax. Môžem hovoriť iba
o skúsenostiach z niekoľkotýždňového používania slovníka po-

slucháčmi
klasických
jazykov
v Bratislave, a tie sú napospol
dobré. Čítanie a interpretovanie textov antických klasikov, biblických
kníh i diel cirkevných otcov so
slovníkom a gramatikou v ruke
ostáva samozrejme naďalej prácne,
ale táto metóda nie je samoúčelná,
ba vynaloženú námahu odmeňuje
bohato. Podľa slov Františka Novotného, vynikajúceho znalca Platóna,
uznávaného gramatika a lexikografa, cesta do skrytej dielne ľudského ducha, kde sa myšlienka
stáva slovom a slovo myšlienkou,
vedie práve jedine tadiaľ (PRAŽÁK
a kol., s. V).
Svoj podiel na zistených pozitívach má aj grafická podoba
slovníka. Za to, že sa v ňom dá pohodlne orientovať, patrí vďaka
najmä zodpovednej práci technického redaktora Martina Mihaľova.
Pri klasickom rozdelení textu do
dvoch stĺpcov je vždy veľmi vhodne
zvýraznená grécka položka hesla,
kým text v kurzíve ponúka preklad
a výklad daného slova. Praktický je
takisto systém odkazov a rozsahové
kustódy navrchu strany. Medzi
klady publikácie patrí chvályhodne
vkusná a pritom príťažlivá obálka.
Predmetný
Grécko-slovenský
slovník dokladá v prvom rade autorkinu jazykovú kompetenciu.
Mgr. Helena Panczová, PhD., absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pracovníčka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a výrazná predstaviteľka
mladšej generácie klasických filológov, sa na náročnú prácu grécko91
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slovenskej lexikografky pripravila
ako spoluautorka učebnice biblickej
gréčtiny Mathemata Graeca (1999,
2002, 2008) a ako autorka pozoruhodnej učebnice latinčiny Ars
grammatica (2004). Širšia verejnosť
ju pozná ako výbornú prekladateľku
diel antickej kresťanskej literatúry.
Bohužiaľ, v silách dnes panujúcej
pseudovedeckej scientometrie nie
je, aby náležite docenila jej lexikografický výkon, hoci ňou zostavený
slovník určite prežije nejednu pôvodnú a dnes eo ipso vyššie hod-

notenú pôvodnú štúdiu. Pritom táto
jej práca výdatne prispieva k posilneniu
spojenia
s
antickými
a kresťanskými koreňmi, ktoré sú
pre identitu súčasnej slovenskej
vzdelanosti naďalej určujúce bez
ohľadu na to, že forsírované pokusy
nahradiť, marginalizovať alebo aspoň ich verejne spochybniť a nahradiť efemérnymi veličinami bývajú oveľa hlučnejšie. Nepochybne
aj preto si táto Panczovej práca zasluhuje verejné uznanie.
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Vývoj teologického myslenia v premenách času
Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 8. marca 2013
na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici.
Zostavil: Imre PERES. Banská Bystrica 2013, 345 strán. ISBN
978-80-557-0548-4
Katedra teológie a katechetiky PF
UMB v Banskej Bystrici konala dňa
8. marca 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorú sa prihlásili referujúci odborníci a účastníci z rôznych
kresťanských
tradícií. Svedčí to
o tom, že katedra sa
hlási k odkazu evanjelikalizmu a jeho teologické premisy rozvíja v
prostredí
otvoreného
dialógu,
načúvania
a oceňovania prínosu
iných. Tak sa vytvára
prajné prostredie pre
plodnejšiu teologickú
diskusiu a reálnejšie predpoklady
pre teologickú sebareflexiu katedry.
Vari je to jedna z príčin, prečo sa
stala vyhľadávanou teologickou inštitúciou. Svedčí o tom o. i. stály
záujem študentov rozličných cirkví
doma i v zahraničí. Jej absolventi
majú významný podiel v zložení
duchovných viacerých cirkví.

Jubilejná konferencia dvadsiateho roka existencie katedry nie
náhodou zvolila názov „Vývoj teologického myslenia v premenách
času“.
Otvoril
ju
dekan Pedagogickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Vojtech Korim,
CSc. Okrem iného povedal: „Dnešná vedecká
konferencia
môže prispieť svojim
dielom ku hľadaniu
pravdy, historických
kontextov,
hodnôt,
dialógu v komunikácii
spoločenstva.“ Zborník z konferencie ukazuje, že sa to
pokúsilo množstvo odborníkov,
ktorých príspevky sú zadelené
podľa práce účastníkov v štyroch
sekciách:
I. Vývoj základných trendov teologického myslenia (prof. ThDr.
Jozef Jarab, PhD., prof. ThDr.
ICDr. Anton Fabian, PhD., prof.
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ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.,
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imre Peres, PhD.)
II. Historická teológia a etika
(Mgr. Andrea Korečková, PhD.,
Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.,
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D.,
Mgr. Todd Patterson, M.Div., PhD.,
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.)
III. Aplikovaná teológia (Prof.
ThDr. Ján Liguš, PhD., Doc. ThDr.
Albín Masarik, PhD., Mgr. Dominik
Macák, PhD., Doc. PaedDr. Dana
Hanesová, PhD., PaedDr. Viktória
Šoltésová, PhD., Mgr. Dana Kucháriková, Mgr. Zuzana Gavorová)
IV. Vývoj teologickej profilácie
– sekcia pre doktorandov (Mgr.
Gabriella Kopas, Mgr. Michal Šalaga, Mgr. Volodymyr Vuksta, Mgr.
Miloš Masarik, Mgr. Tomáš Gulán,
Mgr. Miroslav Toth).
Editor zborníka Imre Peres
skromne poznamenáva, že „konferencia nemohla vyčerpať bohatosť
celého procesu vývoja teologického
myslenia“. To je pravda, predsa
však treba povedať, že zborník
z konferencie je významné a hutné
dielo, obsahujúce doslovné znenia
všetkých prezentovaných výskumných prác. Vydalo to na 345 strán.
Jednotlivé názvy článkov predstavujú pestrú paletu tém a metodík
ich spracovania, napr.: Čo ovplyvňuje naše myslenie a konanie. Podnety pre nove teologické myslenie
v Ekumenickom spoločenstve. Sekularizovaná hermeneutika alebo hermeneutika viery. Vývoj eschatologickej viery vo vzkriesenie. Apolo94

getika, plauzibilita a viera. K teológii paliatívnej pastoračnej starostlivosti. Ozveny nemeckého pietizmu v
slovenskom prostredí. Úloha humoru v úvode Fabianových homílií.
Disciplína vo výchove v premenách
času. Ježiš ako učiteľ múdrosti
a ďalšie.
Riešenie témy konferencie tak
dostalo viacero dimenzií – biblickoteologickú, ekleziologickú, ekumenickú, pastoračnú, hermeneutickú,
lingvistickú, historickú, etickú, pedagogickú a ďalšie. Tým sa stáva
príťažlivejším pre širšiu čitateľskú
verejnosť. Samozrejme, že to má
i druhú stránku veci. Jednotlivé
články idú do hĺbky a sú prezentáciou najnovšieho teologického bádania, avšak čitateľ si nakoniec
musí sám urobiť úsudok o celku.
O vývoji teologického myslenia
v premenách času dostáva informácie, na základe ktorých si musí vytvoriť vlastný úsudok, kam sa uberá.
To je pre niekoho síce neľahké, pre
iných však výzvou, ktorá môže dať
nové podnety k tvorivej činnosti
v prospech teológie a prínosu pre
cirkev v jej rozličných denominačných podobách.
Zborník odporúčam do pozornosti každému, kto má záujem
o súčasné teologické myslenie. Dostane sa mu do ruky zbierka článkov
od renomovaných teológov s ich
vycibreným štýlom, ale aj od začínajúcich, perspektívnych bohoslovcov-doktorandov. Upúta ho
množstvo zaujímavých tém a ich
riešenia.
Pavel PROCHÁZKA
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Zborník z oblasti svetovej kresťanskej misie
Paul W. CHILCOTE: Making Disciples in a World Parish:
Global Perspectives on Mission & Evangelism. 352 s. Wipf &
Stock Pickwick Publications, 2010. ISBN 978-1-60899-880-7.
Zborník príspevkov, ktorého editorom je Paul W. Chilcote, prináša
špecifický pohľad na potreby a vízie
z oblasti svetovej kresťanskej misie.
Autormi príspevkov sú pracovníci
zahrnutí v získavaní
učeníkov z celého
sveta, ktorí pokračujú
v tradícii bratov Johna
a Charlesa Wesleyovcov. Každý z príspevkov je inšpirujúci, pričom prehľadnosti pomáha to, že sa autori
držia
jednotnej
štruktúry. Z hľadiska
vlastného
kontextu
odpovedajú na otázky:
S akými výzvami sa
stretávate v misii?
Ktoré pasáže z Písma charakterizujú
vašu biblickú prácu? Ktoré príklady
kresťanskej pravdivosti sú inšpiráciou pre vaše spoločenstvá? Ktoré
dary súvisiace s misiou a evanjelizáciou môžete ponúknuť globálnemu spoločenstvu viery? V každom z regiónov rezonujú iné
akcenty a potreby, celkovo je však
vo väčšine príspevkov zdôraznená
potreba jasnej definície viery uvádzanej do praxe spolu s kresťanskou
láskou.
Publikácia je písaná aj so zámerom jasne zadefinovať víziu pre
misiu a evanjelizáciu. Zostavovate-

lia publikácie sa svojou snahou získať názory z rôznych kultúrnych
kontextov snažia poukázať aj na potrebu spolupráce a vzájomného
zdieľania sa v hľadaní odpovedí na
nastolené otázky. Je
určená pracovníkom
cirkví, ako aj teológom, ktorí sa zaujímajú o problematiku
misie v celosvetovom
kontexte. Významným
pozitívom zborníka je
realizovaný výskumný
zámer, v ktorom sa
kresťanskí pracovníci
z celého sveta vyjadrujú ku konkrétne nastoleným
otázkam.
Zaujímavosťou je aj
rozličné porozumenie, respektíve
rozdielny prístup pri vypracovaní
odpovedí na položené otázky.
Škoda, že táto výborná myšlienka
nie je spracovaná na ekumenickej
báze, keďže výskumná práca zahŕňa
iba prístupy metodistických kazateľov a teológov. Odpovede respondentov sa v otázkach misijnej praxe
a stabilizácie spoločenstva v značnej miere zameriavajú na potreby
upevnenia postavenia cirkevných
zborov vo svojich komunitách.
Publikácia obsahuje šesť kapitol.
Prvých päť kapitol je zameraných
na opis situácie v týchto častiach
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sveta: Afrika, Ázia a Oceánia,
Európa, Latinská Amerika a Karibik, Severná Amerika. Šiesta kapitola rozoberá v niekoľkých príspevkoch špecifické problémy pri získavaní učeníkov (napr. príspevok
Sarah F. Davisovej o holistickej
misii a evanjelizácii). Problematika
sociálnej pomoci vystupuje do popredia aj v príspevkoch z afrických
krajín. V prvom príspevku (prvej
kapitoly) sa autor zaoberá otázkou,
čo znamená byť kresťanom v kontexte plnom násila a bezprávia
(Rwanda, Burundi, Demokratická
republika Kongo). Autori príspevkov sa vyrovnávajú s históriou
misie v skúmaných regiónoch,
medzi jej dedičstvo patrí aj tradičné
chápanie evanjelizácie z obdobia
kolonizácie a modely misie z obdobia Evanjelikálneho prebudenia
v Západnej Afrike. Kritický aj pozitívny pohľad má pomôcť domácim
kresťanom ako aj zahraničným
misionárom v raste a v hľadaní
nového
pochopenia
významu
učeníctva. V druhej kapitole opisuje
v prvom príspevku obetavú službu
čínskych kresťanov reverend Lo
Lung-kwong, ktorý je profesorom
teologického vzdelávania v Hong
Kongu. Ako podnadpis svojho príspevku použil citát D. Bonhoeffera:
„Ak Kristus povoláva človeka,
ponúka mu prísť a zomrieť“. Za
kľúčový zdroj vitality kresťanstva v
čínskom kontexte profesor označuje
obetavé učeníctvo, učeníctvo, ktoré
niečo stojí… Filipínsky kontext je
okrem iného charakterizovaný aj
novými programami zameranými na
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holistickú misiu. Kórejská misia je
do značnej miery zameraná na
misijne vysielajúce zbory, čo
prináša vitalitu a ovocie aj domácej
cirkvi. V tretej kapitole nachádzame
európsky kontext činenia učeníkov,
ktorý je zastúpený autormi z Estónska, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie a prof. P. Procházka opisuje situáciu V Slovenskej a Českej republike. Prínosom jeho príspevku je
autentický výskum realizovaný na
podklade otázok, ktoré sú nosným
konštruktom pre všetky príspevky
v zborníku. Respondenti (metodistickí pastori) odpovedali na otázky
týkajúce sa činenia učeníkov,
ktorých výsledkom bolo zistenie
piatich dimenzií (jednou z nich je
dimenzia kontextuality – potreba
ohlasovania evanjelia primeraným
spôsobom). Za jeden z príspevkov
pre globálne kresťanstvo autor považuje spoľah na Božiu podporu
v situácii minoritnej denominácie
v procese evanjelizácie. Metodistická cirkev má v Slovenskej republike krátku históriu a zápasí s predsudkami, čo však prináša učeníctvu
vitálny aspekt obetavosti. Piata
kapitola je zameraná na krajiny Latinskej Ameriky a Karibik, kde
misia zápasí s priepastnými sociálnymi rozdielmi v multikultúrnom
kontexte. Jeden z autorov charakterizuje koncept Missio dei v liberálnej teológii Latinskej Ameriky.
Kultúra Severnej Ameriky a jej
vplyv na kresťanstvo je rozpracovaná v piatej kapitole. V šiestej
kapitole je reflektovaná medzikultúrna komunikácia v zvestovaní
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evanjelia. Každá z kapitol obsahuje
odporúčané čítanie pre ďalšie štúdium problematiky.
Editor zborníka Dr Paul W. Chilcote je profesorom historickej teológie a wesleyánských štúdií a riaditeľ
Strediska aplikovaných wesleyánskych štúdií na Ashlandskom teologickom seminári v Ohiu. Bol zapo-

jený do teologického vzdelávania na
troch kontinentoch. Je autorom pätnástich kníh, v ktorých sa okrem
iného zaoberá problematikou misie
a evanjelizácie (napr. The Study of
Evangelism: Exploring a Missional
Practice of the Church, vyd. Eerdmans).
Viktória ŠOLTÉSOVÁ

Cirkev v postkomunizme na Slovensku
Daniel SLIVKA – Michal VALČO (eds.), Christian Churches in PostCommunist Slovakia, Center for Religion and Society, Roanoke
College, Salem, 2012, 548 s. ISBN 978-0-615-66671-6.
Kniha je súborom trinástich tematických štúdií vzťahujúcich sa k téme nadpisu knihy. Autori pochádzajú z troch najväčších slovenských cirkví (katolíci, luteráni, grécko-katolíci), štyroch slovenských univerzít (Žilina, Prešov,
Ružomberok, Bratislava) a Centra pre kresťanské vzdelávanie v Martine.
Pracujú hlavne v oblasti teológie, sociológie a histórie. Štýl knihy je vedecký s početnými podčiarovými poznámkami, ale nie je neprístupný ani
pre čitateľa, ktorý nie je odborníkom v danej oblasti. Široký záber tém (teológia, filozofia, história, edukácia, politika, sociológia, médiá atď.) poskytuje dobrý prehľad súčasných problémov, pred ktorými stoja kresťania
v post-komunistickej situácii v Slovensku.
Kniha pozostáva zo štyroch častí
s
nasledovnými
nadpismi:
(1) Súčasná situácia a cesta vpred,
(2) Dejiny a obnova gréckeho katolicizmu v Slovensku, (3) Židovskokresťanský dialóg v Slovensku,
(4) Cirkev a médiá.
Prvá kapitola (s.21–64) obsahuje
dôležité fakty z troch sčítaní (1991,
2001, 2011), ktoré udávajú čísla
štatistického vývoja v cirkvách.
Druhá (s. 65–94) kapitola konštatuje, že komunistický útlak

viedol predovšetkým k privatizácii
viery a oslabil vzťah medzi
cirkevnou dogmou a osobným
svetonázorom kresťanov.
Tretia kapitola (s. 95–122) uvádza dva hlavné fenomény formujúce
hodnotový systém v Slovensku
súčasnosti a cirkevnej kultúre: individualizácia a desocializácia.
Štvrtá kapitola (s. 123–155) poukazuje na nebezpečenstvá dnešnej
postmodernej krízy. Ak sa spoločenské pomery v Slovensku majú
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upraviť smerom k náprave, kultúra
sa musí vrátiť k svojim koreňom
v kresťanskej viere, ktorá jej dala jej
pôvodnú jednotu.
Piata kapitola (s. 157–183)
podáva hĺbkovú štúdiu slovenskej
liturgickej tradície v jej historickom
vývoji, teologicko-spirituálnom význame a jej postmodernom prijatí v pluralistickej spoločnosti.
Šiesta
kapitola
(s. 185–256) obsahuje
diskusiu
verejného
charakteru kresťanskej
teológie a jej historických a filozofických
základov. Obsahuje aj
prípadové
štúdie
slovenských historických a súčasných príkladov tohto problému.
Siedma kapitola (s. 259–288)
ponúka panoramatický pohľad na
dejiny, prenasledovanie a dôležité
osobnosti grécko-katolíckej cirkvi
v Slovensku počínajúc Cyrilom
a Metodom a pokračujúc až do
dnešných dní.
Ôsma kapitola (s. 289–321) opisuje prenasledovanie grécko-katolíckej cirkvi v Československu
v 50-tych rokoch 20-teho storočia.
Je to príbeh o útlaku, väznení, hrdinstve a prežití viery v podmienkach totalitného režimu.
Deviata kapitola (s. 323–358)
kombinuje
drámu
minulosti
s cirkevnými vzdelávacími aktivitami súčasnosti. V dvoch typoch
reakcie na historickú situácie je po98

ukázané na stabilitu ako aj flexibilitu grécko-katolíckej cirkvi v jej teológii aj praxi.
Desiata kapitola (s. 359–416)
podáva historické a teologické dôvody v prospech bližšej kooperácie
medzi židovskými a kresťanskými
veriacimi v Slovensku. Zmierenie
pre kresťanov musí
mať
zakotvenie
v
novozmluvnom
pojme koinónie, ktorý
článok podrobnejšie
rozpracúva.
Jedenásta kapitola
(s. 417–456) analyzuje vzťahy medzi
politikou,
kultúrou
a
náboženstvom
v európskom kontexte
z historického a kulturologického pohľadu.
Post-komunistické výzvy pre náboženstvo v Slovensku sú
uvedené v príkladoch konzumerizmu, anonymity a privatizácie
viery.
Dvanásta kapitola (s. 457–484)
prezentuje výskum vzťahov medzi
náboženstvom ako špecifickým
javom a náboženstvom ako je sprostredkované a chápané jeho adresátmi. Štúdia argumentuje v prospech dialógu a porozumenia topoi
(spoločné idey alebo životné hodnoty), ktoré sa náboženskými autormi preberajú v médiách.
Trinásta kapitola (s. 485–507)
obsahuje prehľad práce viacerých
slovenských katolíckych médií
a opisuje kľúčové výzvy, ktoré stoja
pre nimi pri vyrovnávaní sa so
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súčasnou sekularizáciou, dravými
marketingovým prostredím a pod.
Na konci publikácie sa nachádzajú

základné informácie o autoroch
spolu s ich fotografiami.
Pavel HANES

Kostol a architektúra
Peter BUDAY: Stavebné dejiny kalvínskeho kostola v Bratislave
(1895–1913). Redigoval a Slovo na úvod napísal: Imrich PERES.
Vydáva: Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku, Bratislava 2013, 148 str. ISBN 978-80-971465-3-5.
Publikácia pojednávajúca o histórii
bratislavského
reformovaného
zboru a jeho príspevku do dejín architektúry minulého storočia na
Slovensku v podobe stavieb kalvínskeho areálu v Bratislave predstavuje prvé monografické spracovanie
tejto témy po sto
rokoch jeho existencie. Napriek tomu, že
tzv. Kalvínsky dvor
pozostávajúci
z kostola a nájomného
domu vznikol v jednej
stavebnej etape, výskumom odkryté okolnosti jeho vzniku, priblíženie ideového pozadia,
ako
aj
predostreté
štýlové
východiská a formálne vzory
spoločne
vytvorili
informačne
bohatý, ale zároveň veľmi pútavý
a farbistý obraz tejto architektúry.
Kostol dominujúci jednému z hlavných bratislavských námestí je natoľko pôsobivý svojim monumentálnym vyznením, osobitým archi-

tektonickým riešením a v neposlednom rade i spletitou históriou
svojho vzniku, že predstavuje neobyčajne zaujímavý predmet výskumu nie len z historického, ale
rovnako aj stavebno-historického, či
dokonca
umelecko-historického
hľadiska. Napriek nesporným architektonickým kvalitám tejto
sakrálnej stavby bolo
však jej poznanie doposiaľ
prekvapivo
skromné.
Odborná
štúdia Petra Budaya,
ktorá je výsledkom
dlhodobého a obsiahleho, viacstranne zameraného výskumu,
prináša mnoho objavných poznatkov a ponúka tak nový
pohľad na jeho históriu i architektúru.
Autor
štúdie
prezentovanej
v stati o stavebných dejinách kalvínskeho kostola v Bratislave nasmeroval rozhodujúcu časť svojho
úsilia na výskum historických súvis99
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lostí vzniku tohto architektonického
diela. Uvádza v nej známe i menej
známe fakty, prevažnú časť práce
však tvoria úplne nové, doteraz nepublikované skutočnosti, interpretácie a úvahy. Nedostupnosť archívnych prameňov vyvážil analýzou
miestnych dobových periodík, prostredníctvom ktorých zozbieral
množstvo konkrétnych a pre stavbu
kostola dôležitých historických
detailov. Dobové texty sa nakoniec
stali základným východiskom aj pri
pokuse priblížiť podobu projektov
ocenených v architektonickej súťaži
na návrh kostola. I napriek absencii
archívnych materiálov tak práca dosahuje vysokú dokumentačnú úroveň, ktorú autor následne zhodnotil
aj v interpretačnej rovine. Hneď
v úvode sa pokúsil vyrovnať s odbornou spisbou, ktorá sa kostolu,
napriek priaznivému hodnoteniu
a priznaniu jeho architektonických
kvalít, doteraz venovala iba
okrajovo a veľmi stroho, takmer výhradne v podobe krátkych zmienok
vo
všeobecných
prehľadoch
a súborných dielach. Autor štúdie
nám predkladá reflexiu doteraz
známych odborných hodnotení tejto
architektúry, pričom sa mu podarilo
vo svetle nových zistení niektoré
doterajšie poznatky prehodnotiť,
revidovať, či dokonca vyvrátiť niektoré tradované tvrdenia.
Dejinné pozadie tvorí jadro
práce a zároveň východisko pre
druhú kvalitatívne rovnocennú časť,
v ktorej prevládajú architektonické
súvislosti, formálna, slohová a čiastočne aj ikonografická analýza.
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Okrem hľadania štýlových predobrazov a možných inšpiračných zdrojov
architektonického
riešenia
kostola, autor upozorňuje aj na symbolickú kvalitu diela. Dobrú východiskovú bázu tejto časti práce predstavuje predchádzajúci krátky náčrt
stavebného vývoja Bratislavy od 2.
polovice 19. storočia do doby výstavby kostola a zhodnotenie
kostola v kontexte bratislavskej sakrálnej architektúry na prelome 19.–
20. storočia. Vďaka tomu, že stavbu
kladie do širších historických,
spoločenských a napokon aj architektonických súvislostí s presahom
za hranice Slovenska, zohľadňujúc
nemecké vplyvy, či uhorské prostredie, možno túto monografickú
prácu hodnotiť ako prínosnú aj pre
všeobecné poznanie dejín architektúry 20. storočia na Slovensku. Prostredníctvom výskumu jedného
konkrétneho stavebného diela sa tak
Petrovi Budayovi podarilo vniesť
viac svetla aj do spletitého vývoja
architektúry v období stretu dvoch
protichodných
architektonických
tendencií – doznievajúceho historizmu a nastupujúcej moderny.
Hĺbkový výskum kostola, ktorý vystupuje ako stelesnenie týchto
zmien a stretov, pomohol vyplniť
ďalšie neprebádané miesto v dejinách tohto nepokojného obdobia.
Na záver možno konštatovať, že
stať o stavebných dejinách reformovaného kostola v Bratislave prináša
komplexný obraz o jeho architektúre, histórii i umeleckých hodnotách. Posledným chýbajúcim
fragmentom poznania uceleného
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príbehu kostola je už len doposiaľ
neobjavená archívna grafická dokumentácia a úradné písomnosti, ktoré
by mohli prispieť k dopovedaniu
a uzavretiu tejto témy naďalej otvorenej pre ďalšie bádanie. Práca
spĺňajúca kritéria vedeckej štúdie
má popri svojich odborných
kvalitách navyše aj popularizačný
potenciál. Autorovi sa v nej
podarilo prerozprávať históriu tohto
pozoruhodného
bratislavského
kostola naozaj pútavým spôsobom.
Má tak všetky predpoklady vtiahnuť
do jeho príbehu nielen odbornú verejnosť, ale aj bežného čitateľa so
záujmom o dejiny mesta a jeho architektúry, ale i históriu reformovanej cirkvi, či sakrálnych stavieb. Je
len potešujúce – ako to zdôrazňuje
vo svojom predslove ku knihe aj
profesor Imrich Peres, ktorý knihu
redigoval a recenzoval –, že reformovaný zbor v Bratislave z tohto

hľadiska chce vo výskume ďalej pokračovať, aby sa okolnosti výstavby
chrámu a svojráznosti reformovanej
sakrálnej architektúry ešte viac dostali do vedomia cirkevnej i odbornej verejnosti. „Čitateľ celkom
skoro zistí, že štúdia nie je tzv.
náboženskou literatúrou, ale striktne
vedeckou, resp. vedecké poznatky
zrozumiteľne
popularizujúcou
prácou. Rozhodli sme sa vydať túto
štúdiu aj preto, že dobre zapadá do
kolekcie tých publikácií, ktoré sa
postupne venujú dejinám nášho
reformovaného zboru v Bratislave.
A tak je len pochopiteľné, že
chceme zúžitkovať všetko, čo nám
pomôže poodhaliť, pochopiť a zachovať našu históriu v tej najautentickejšej forme.“ K tejto snahe
prajeme
bratislavskému
zboru
mnoho úspechov a čitateľom tejto
knihy pravý badateľský zážitok.
Veronika KAPIŠINSKÁ

101

Personálie

Spomienky na Doc. ThDr. Jána Greša
Daniel ŠKOVIERA: Ján Grešo v mojich spomienkach
S docentom Jánom Grešom som sa zoznámil až v súvislosti pri práci na
prvom ekumenickom preklade Biblie do slovenčiny. K ekumenickému prekladu sme prikročili relatívne neskoro, až na konci osemdesiatych rokov 20.
storočia. Našou úlohou bolo pripraviť taký návrh prekladu Novej zmluvy
a deuterokanonických kníh, aký všetky zúčastnené denominácie označia za
prijateľný. Bol som vtedy jedným z najmladších členov prekladateľského
tímu, jediný bez teologického vzdelania a ako gréckokatolík aj jediný zástupca tradícií byzantsko-slovanskej spirituality. To, že som neprepadol
komplexom outsiderstva a že som sa do diela zapojil intenzívne a naplno,
bola vo veľkej miere Grešova zásluha. Sprvu bol kolektív prekladateľov pomerne početný, ale prvotnú horlivosť postupne striedala únava, mrzutosti
staroby a iné pracovné úlohy jeho členov. Od nich nebol na svojom
kmeňovom pracovisku oslobodený zrejme nikto.
Treba iste pripomenúť, že ako prvý a prvoradý cieľ stálo pred členmi
prekladateľského kolektívu vytvorenie ovzdušia vzájomnej dôvery, v ktorej
sa budú môcť tým účinnejšie uplatniť osobné teologické alebo filologické
kompetencie. Našťastie nad nami nevisel termín odovzdania prekladu ako
nejaký Damoklov meč. Myslím, že sa podarilo vytvoriť veľmi dobrú
pracovnú atmosféru a že sa pri práci s božím slovom resp. z práce s ním zrodilo treba duchovné spoločenstvo. To by som si dovolil pokladať za väčší
zisk než samotný preklad.
Aj striedanie miest, na ktorých sme pracovali, iste nemálo prispelo
k vzájomnému poznávaniu. Začínali sme v priestoroch Cirkvi bratskej na
Cukrovej ulici v Bratislave evanjeliami, deuterokanonické knihy boli na
programe v Grešovej pracovni na evanjelickej teologickej fakulte. Jej budova stojí v jednom z najvyššie položených sídlisk Bratislavy, ale pohľadom na Mlynskú dolinu sme sa nemali kedy kochať, pretože naše
pracovné nasadenie bolo mimoriadne vysoké. Obdivoval som Grešovu zručnosť v narábaní s elektronikou, nevšedné jazykové vybavenie a zmysel pre
humor, ktorým sa tak duchaplne a úspešne dá krotiť ľudské sebapreceňovanie. Na voľné debaty a žarty bolo kedy spravidla iba počas obeda v jedálni
fakulty. Vítal som to ako rešpektovanie skutočnosti, že ľudský čas nie je nevymedzený a naša prekladateľská práca je tak trocha výkonom navyše.
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Samozrejme, zhoda medzi nami vládla aj v dôležitých jednotlivostiach,
najmä v metóde práce, kde stálo v popredí naše spoločné spojivo, Slovo.
Nebolo vždy jednoduché nájsť vyváženú polohu medzi odborníckym až teologizujúcim prístupom a pokusom všemožne priblížiť text širšej verejnosti,
medzi dôsledným až rigidným lipnutím na slovách biblického textu a tvorivým rozletom či priveľkou slobodou interpretov. Takto sa postupne vykryštalizoval príklon k mierne konzervatívnej metóde. Zásluhu má na tom akiste
aj krátka meditácia pred začiatkom každého zasadania.
Predmetom živých debát boli neraz neteologické, technické otázky, napríklad v akej podobe sa objavia v preklade vlastné mená alebo názvoslovie
sviatkov, pretože v nich sa často koncentruje odlišná prax cirkví. Nebolo
teda také jednoduché vyberať medzi Jesaja a Izaiáš, Andrej a Ondrej, Turíce, Päťdesiatnica a Letnice, v skloňovaní mena Ježiš a podobne. Vcelku
však naše názory na to, že výsledný text sa musí priblížiť súčasnej kultivovanej slovenčine, boli takmer totožné, ba spoločnú reč sme našli aj v otázke
liturgickej realizácie biblickej lektúry. Bezprostredným výsledkom našej
práce sú štyri vydania slovenského ekumenického prekladu; najnovšie je
z roku 2012.
Veľmi som kvitoval, že docent Grešo pamätal aj na prípravu pokračovateľov v našom prekladateľskom diele. V rámci možností sa preto zúčastňovali na prekladateľských sedeniach deuterokanonickej komisie aj jeho
zverenci František Ábel a Eva Guldanová. Na pracovné stretnutia som sa aj
preto vždy tešil. Spôsob, akým pán docent uvádzal do práce na preklade
mladých, už prináša svoje plody, pretože oficiálnym členom novej komisie
na revíziu ekumenického prekladu sa stal František Ábel. Výsledok našich
námah iste nebol bezchybný. Preto teraz pracuje komisia na oprave nedopatrení prvého prekladu a jeho jazykovom zušľachtení tak, aby aj zložitejšie
časti textu mohli čitatelia lepšie chápať.
Mne osobne priniesla práca na preklade aj dôležité rozšírenie odborného
obzoru. Do rámca gréčtiny totiž v študijnom programe klasická filológia na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského patrí seminár koiné, ktorého
vedenie mi bolo zverené. Naši študenti teda pravidelne čítajú a jazykovo
rozoberajú text niektorej deuterokanonickej knihy (spravidla ide o prvú
knihu Machabejcov) a nejakého novozmluvného spisu (spravidla Lukášovho evanjelia alebo Skutkov apoštolov). V záverečnom hodnotení sa premietne aj výsledok písomnej skúšky z vybraného časti preberaných kníh.
Študentom rád pripomínam, že rozdiel medzi gréčtinou Biblie a Xenofontom ako vzorom štandardnej attičtiny je menší než medzi Homérom a Sofoklom a že sa nám teda Božie slovo neprihovára akýmsi vymysleným
a umelým jazykom, ale gréčtinou, aká bola v tom čase bežná. Som presvedčený, že aj náš kurz gréckej koiné prispieva k adekvátnejšiemu vnímaniu
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kultúry antického sveta a vedomiu, že ignorovať Knihu kníh znamená zriecť
sa objektívneho poznávania piliera európskej kultúry.
Albín MASARIK: Spomienka na doc. ThDr. Jána Greša
Mojím školiteľom v PhD. programe bol pôvodne prof. Gábriš, ale už pred
svojím odchodom z fakulty ma previedol pod vedenie pána docenta Greša.
Najskôr som nevedel, čo táto zmena prinesie, lebo pán docent prišiel na fakultu až po mojom ukončení magisterského štúdia. Od mojej sestry Alenky,
ktorá u neho študovala, som o ňom veľakrát počul. V jej reči bolo naraz
oboje: aj úcta a aj pekný vzťah, ktorý môžu mať študenti len k učiteľovi,
ktorý je tu naozaj pre nich. Po niekoľkých stretnutiach som v ňom aj ja
spoznal osobnosť s veľkým srdcom a úžasnými vedomosťami.
Bol som doktorand v diaľkovej forme a väčšina našich konzultácií prebiehala v jeho pracovni doma. Zadania požiadaviek na štúdium boli jasné
a vždy som vedel, že jeho čiastkové kroky sledujú premyslený cieľ. To dávalo veci zmysel aj v prípadoch, keď bolo látky viac, ako som si dokázal zapamätať.
K pekným zážitkom patrí záverečné sedenie pred odovzdaním mojej
dizertačnej práce roku 2001. Pán docent ju prechádzal kapitolu po kapitole,
niektoré veci pozorne čítal, niektoré len prešiel pohľadom a keď prečítal
závery, vyjadril súhlas s odovzdaním textu a poďakoval mi za odvedenú
prácu.
Po týchto slovách som sa len utvrdil v tom, čo som celú dobu mohol
jasne pozorovať: môj školiteľ chápal svoju vedeckú i pedagogickú prácu
ako službu Bohu a službu pre rast ľudí, ktorí mu boli zverení. Bol skromný
a veľmi múdry. Preto nepotreboval svoju veľkosť a múdrosť stavať do popredia ani tým, že by problematizoval výsledky práce svojich študentov alebo
si umelo budoval odstup od nich.
Po niekoľkých rokoch sme sa znovu stretli pri slávnostnom uvedení ekumenického prekladu celej biblie vo Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Bol som tam ako predseda Slovenskej biblickej spoločnosti a pán docent
tam bol ako vedúci prekladateľskej sekcie NZ. Na jeho príhovor nemôžem
zabudnúť. Rozprával o význame poznania Biblie aj pre nekresťanov, lebo
bez jej poznania nemôžu rozumieť vrcholným umeleckým dielam s biblickými motívmi. Potom bez akéhokoľvek myšlienkového skoku prešiel k významu Písma pre kresťanov. Aj v tejto časti bola jeho reč súčasne rečou
akademického pracovníka, ale aj človeka s krásnym osobným vzťahom
k Bohu cez Krista.
K poslednému podnetu pre kontakt s pánom docentom ma motivoval
prof. Peres, keď mi vo svojom posudku na analytickú štúdiu o pohrebných
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kázňach odporučil, aby som v ďalšom bádaní skúmal spôsoby práce s biblickým textom na kázňach, ktoré písal novozákonník. Pritom menovite
uviedol pána docenta Greša. Na základe tohto podnetu som sa niekoľkokrát
pokúšal pána docenta motivovať, aby mi poskytol svoje pohrebné kázne pre
výskumné účely. Bol to človek s vedeckým prístupom, ale súčasne mal aj
výrazné etické cítenie. Tieto dve skutočnosti v ňom zápasili. Nedokázal sa
preniesť cez problém, že v pohrebných kázňach narábame s osobnou situáciou konkrétnych ľudí (čo ale nemalo byť predmetom môjho výskumu).
Nikdy mi jednoznačne neodmietol poskytnutie svojich podkladov, ale povedal, že si to ešte potrebuje premyslieť. Vážil som si ho a nechcel som priveľmi naliehať. Preto ostal tento posledný bod nášho rozhovoru nedopovedaný. Je to škoda, lebo sme sa mohli veľa naučiť o podávaní exegeticky
dobre zakotvenej biblickej zvesti súčasnému človeku v špecifickej situácií
pohrebu. (Teraz, keď sa aj on dostal do Pánovho eschatonu, mi snáď bude
umožnené od jeho pozostalých, aby som svoj zámer zrealizoval a tým prispel k jeho úcte aj akademickým dielom o jeho duchovnom svete a sile eschatologickej nádeje na hranici smrti). Aj v tomto stave si môžeme uchovávať vďaku voči pánovi docentovi za všetko dobro, ktoré vo svojom pracovnom i súkromnom živote okolo seba šíril a Pánu Bohu môžeme vyjadriť
vďaku, že cirkvi dáva takéto osobnosti.
František ÁBEL: Ján Grešo – učiteľ, priateľ a brat vo viere
Docent doktor Ján Grešo bol známou, ale rovnako aj vzácnou osobnosťou
pre širokú verejnosť, odbornú aj laickú. Jeho úmrtie v prvú pôstnu nedeľu
17. februára 2013 znamenalo pre mňa hlboký zármutok, pretože som stratil
vzácneho človeka, ktorého som si hlboko vážil a mal som ho rád. Táto
smutná udalosť však na mňa zapôsobila aj symbolicky a v mojej mysli zarezonoval známy antický výrok gnóthi seauton („poznaj seba samého“), ktorý
v dávnych časoch antického Grécka vítal návštevníkov chrámu v Delfách.
Tieto slová mali človeku bytostne pripomenúť, že sa má držať stanovených
hraníc, nepovyšovať sa v hriešnej hybris, neignorovať Božiu moc a pamätať
na to, že je smrteľný a že mu je na tomto svete vymeraný len krátky čas.
Človek by mal preto tento čas využiť čo najlepšie a zmysluplne, v službe
Bohu a svojim blížnym. Takto som vnímal aj životné krédo a priority
docenta doktora Jána Greša. V jeho živote sa spájalo bohatstvo talentov,
ktorými bol obdarovaný, s neobvyklou mierou skromnosti a hlbokou pokorou voči Stvoriteľovi. Jeho osobný príklad je preto pre nás, ktorí tu
ostávame, príležitosťou, ale aj výzvou k sebareflexii v duchu vyššie uvedeného antického výroku. Vyzýva nás k dôkladnej analýze svojho života,
k zodpovednému posúdeniu toho, čo má v ňom má skutočný význam a hod106
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notu. Dlhoročná plodná práca docenta doktora Jána Greša priniesla mnoho
dobrého a požehnaného ovocia jednak na poli duchovnej služby, ale rovnako aj v odbornej a pedagogickej práci na akademickej pôde a svojim významom a ohlasom presiahla hranice konfesionálnej príslušnosti. On sám
bol vždy zásadne proti akýmkoľvek oslavným slovám, či prejavom verejného uznania. Nedá mi však, aby som si aspoň týmto skromným spôsobom
nepripomenul život a dielo tohto vzácneho človeka, od ktorého som mal
možnosť mnohému sa naučiť, jednak počas obdobia štúdia, ale aj v období
našej spoločnej práce na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
Život docenta doktora Jána Greša bol už od mladosti pevne spojený
s evanjelickou cirkvou a jej bohatou tradíciou. Narodil sa 25. júna 1933 vo
Vavrišove, v okrese Liptovský Mikuláš. Stredoškolské štúdium absolvoval
na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. V rokoch
1952 až 1956 študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a Modre. V roku 1956 bol ordinovaný za evanjelického kňaza
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, v službe ktorej
pôsobil aktívne až do samého konca svojho časného života. V roku 1969 bol
promovaný za doktora teológie po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na
tému „Interpretácia juristického myslenia v evanjeliách“. Od roku 1986,
keď bol vymenovaný za docenta, pôsobil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte a následne na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre Novej zmluvy. Svojim nadaním, erudíciou a mimoriadnym citom pre odbornú a vedeckú prácu, zvlášť
v oblasti štúdia a výskumu biblických jazykov a vied, plnohodnotne nadviazal na dielo profesora doktora Karola Gábriša, dlhoročného profesora
Evanjelickej bohosloveckej fakulty a svojou pedagogickou, prekladateľskou
ako aj vedeckou prácou prispel k ďalšiemu rozvoju Katedry Novej zmluvy.
Svedčí o tom celý rad odborných a vedeckých publikácií vydaných doma
i v zahraničí. V tejto súvislosti treba spomenúť jeho prácu pri preklade
Písma Svätého z pôvodných jazykov do slovenčiny, či už v prostredí evanjelickej cirkvi, ale rovnako aj pri príprave ekumenického prekladu Biblie
s deuterokánonickými knihami v rámci prekladateľskej komisie Slovenskej
biblickej spoločnosti. Okrem toho sú to preklady viacerých zahraničných
odborných a vedeckých publikácii, ktorých vrchol tvorí preklad a publikovanie trojzväzkového vydania Systematickej teológie Paula Tillicha, ako
aj vybraných častí šiestich zväzkov Teologického slovníka k Novej zmluve
editorov Gerharda Kittela a Gerharda Friedricha.
K profilu teológa treba pridať aj bohatú a dlhoročnú kazateľskú a pastoračnú činnosť brata farára Jána Greša, ktorú reprezentujú dve zbierky
kázní „Žiť znamená rásť“ (1996), „Útek do slobody“(1997), ako aj zbierka
dvanástich zamyslení prednesených v zariadení Diakonického združenia
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Betánia v Bratislave v priebehu roku 2006, nazvaných „Z Betánie do neba“.
Okrem týchto zbierok treba spomenúť aj hodnotnú publikáciu “Otče náš,
ktorý si na nebesiach: Modlitba Pánova“(1996), v ktorej autor veľmi pútavým spôsobom rozoberá a interpretuje jednotlivé slová modlitby Pánovej.
Pri tejto príležitosti by som rád vyzdvihol aj prístup docenta Jána Greša
k študentom fakulty, ako aj k spolupracovníkom. Každému sa snažil venovať s mimoriadnou pozornosťou a láskavosťou. Jeho osobitný, možno povedať až otcovsky láskavý vzťah ku každému, kto prejavil záujem o zvesť
Božieho slova, či o štúdium teológie, bol pre fakultu, cirkevné zbory, ale aj
osobných priateľov, kolegov a známych veľkým požehnaním a prínosom.
To všetko vydáva svedectvo o jeho veľkej a úprimnej láske k Bohu
a k človeku.
Je všeobecne známe, že obľúbeným gréckym výrazom docenta doktora
Jána Greša bolo slovo apokaradokia, čo v preklade znamená „túžobné očakávanie“. Aj keď sa tento výraz nachádza v Novej zmluve iba na dvoch
miestach, o to vzácnejší je jeho obsah. V Liste Rimanom (8,19) sa výraz
apokaradokia vzťahuje na celé tvorstvo, ktoré túžobne očakáva eschatologické zavŕšenie dejín spásy, čo môžeme voľne interpretovať ako túžbu po
dosiahnutí samotnej esencie Božieho stvoriteľského diela v konečnom
a úplnom prekonaní dôsledkov odcudzenia, ktorými je poznačený nielen
človek, ale aj celé tvorstvo. V Liste Filipanom (1,20) má toto slovo význam očakávania, ktoré má vzťah k individuálnemu posväteniu človeka
v jeho živote aj v smrti v službe Kristovej. Tento grécky pojem a jeho interpretácia v oboch uvedených novozmluvných prípadoch, charakterizuje aj život a prácu docenta doktora Jána Greša. Ony ostávajú vzácnym a hodnotným príspevkom jednak k teologickému bádaniu a duchovnej službe, ale
rovnako aj sú vzácnym príkladom života skutočnej ľudskosti a tým aj napĺňania evanjeliového odkazu v živote ľudského spoločenstva ako Božích
detí. Tak tomu bolo aj v živote docenta doktora Jána Greša, na ktorého si
s láskou a úctou spomínam aj ja, jeho niekdajší študent, doktorand, kolega
na katedre, ale predovšetkým priateľ a brat vo viere. Ostáva povedať už len
jedno a súčasne to zásadné, čím začína, ale aj končí príbeh každého človeka:
Vďaka Ti Bože, za vzácneho človeka.
Imrich PERES: Ján Grešo – vedec a biblista
Docent Grešo bol pre mňa mnohým. Bol pre mňa vzorom dôsledného biblistu, ktorý citlivo zvažuje zvesť Písma a pritom sa snaží o dôslednú vedeckú prácu, ktorá by Božie slovo lepšie ozrejmila. Jeho vynikajúce odborné predpoklady mu v tom veľmi pomáhali a jeho prácu vysoko kvalifikovali. To sa ozrejmilo aj na našich sedeniach nad prekladom Nového
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zákona a deuterokanonických kníh do modernej slovenčiny, čo po smrti
profesora Gábriša viedol on.
Jeho precízne jazykové i obsahové formulácie sa tiež prenášali aj do jeho
kázní, ktoré si písaval a presne označoval, aby dôrazy boli vždy na mieste.
Tak sa Božie slovo v jeho interpretácii dostávalo k čitateľom a poslucháčom
v čo najpôvodnejšej a najpôvabnejšej forme. To nesmierne priťahovalo
nielen tzv. obyčajných veriacich, ale aj náročných biblistov. Videli sme
a prijímali s rešpektom, že jeho práca vychádza z jeho úprimnej viery a že
teológia, biblické vedy, moderný výskum a osobná viera nie sú vôbec v rozpore, ako aj nemajú byť, ak sú správne koordinované. Vo svojej teologickej
orientácii sa blížil skôr k opatrnejšiemu smeru akéhosi „lutherského barthianizmu“, ktorý sa voľne spájal s tilichovským hlbinno-biblickým existencializmom. Preto nie náhodou sa pustil do prekladu novozákonného
slovníka a aj Tillicha.
Bol nám aj priateľom. Mal veľké nezištné srdce a v ňom mnoho lásky,
ktorú bez výberu preukazoval všade navôkol. Často svoje prejavy okorenil
aj humornými slovami, čo v jeho okolí vyvolávalo dobrú náladu a dôveru.
Svojich blízkych, priateľov a spolupracovníkov si vážil, a dôstojným spôsobom to dával najavo aj vo svojich akademických kruhoch. Keďže bol
mužom kníh, všetko, čo malo tvar litery, zaujalo jeho pozornosť a zo všetkého vyberal pre nás to najlepšie, aby to mohol zúročiť vo svojej pedagogickej i vedeckej práci.

Významné medzinárodné ocenenie pre prof. Peresa
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrichovi Peresovi, PhD. bola v auguste 2013 na
výročnej 20. ekumenickej biblickej konferencii v Szegede udelená za jeho
vedeckú prácu cena Joachima Gnilku. Túto cenu, nazvanú po významnom,
ešte stále žijúcom katolíckom novozákonníkovi, ktorý bol na tomto akte aj
osobne prítomný, udeľuje Medzinárodná Biblická Konferencia na základe
návrhu 10-členného medzinárodného vedeckého výboru.
Počas slávnostného aktu predniesol laudáciu na prof. Peresa prof. Kozma
z Kluže a vyzdvihol niekoľko čŕt tejto mimoriadnej vedeckej osobnosti.
Ukázal, že prof. Peres vytvoril rozsiahle predpoklady svojej vedeckej dráhu
už tým, že prešiel študijným procesom neobvyklého rozsahu. Absolvoval
dve stredoškolské štúdiá a po vysokoškolskom štúdiu teológie získal štyri
akademické tituly (ThDr. PhDr. PaedDr. a PhD) a tri vedecko-pedagogické
hodnosti (dve docentúry a profesúru). Pri tom je veľmi cenné, že ako špičkový teológ je stále zapojený aj do kazateľskej činnosti svojej cirkvi.
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Jeho cesta akademického pracovníka sa spája s mnohými vzdelávacími
a vedeckými inštitúciami v SR i v zahraničí. Medzi najpozoruhodnejšie obdobia môžeme zaradiť napríklad jeho pobyt na Univerzite v Berne, kde
v rokoch 1998–2002 pôsobil ako vedecký hosťujúci výskumník alebo jeho
súčasnú pozíciu v externej komisii Akadémie vied MR či v poradnom orgáne Akreditačnej komisie MR, čo je výnimočná pocta pre teológa.
S veľkým potešením berieme na vedomie aj konštatovanie prof. Kozmu,
že ocenený sa o predmet svojho bádania nezaujíma len z praktických či
prakticko-apologetických dôvodov, ale jeho záujem je podstatne hlbší. „Ako
znalca Nového zákona ho zaujímajú pramene, korene, posolstvá týchto
prameňov pre vtedajšiu dobu a ich ešte aj dnes platné odkazy.“… „Pre jeho
prácu je typická vedecká dôkladnosť a bibliografická rozvážnosť, ktorú môžeme sledovať tak v jeho väčších spisoch, ako aj v menších publikáciách.
Zoznam jeho publikácií je bohatý – predstavuje 8 kníh a viac ako 200 štúdií.“ Do tohto zoznamu čoskoro pribudnú ďalšie knižné publikácie, ktoré sú
v tomto období odovzdávané do tlače. Autorský vplyv pána profesora naznačuje aj počet jeho registrovaných domácich a zahraničných citácií,
ktorých je viac ako 380.
Napriek šírke svojho záberu, sa prof. Peres dlhodobo venuje jednej
dominantnej oblasti a tou je eschatológia „ako sa dá objavovať z náhrobných nápisov prvého storočia po Kristovi a ako sa nachádza v kanonických
i postkanonických spisoch a v spisoch apoštolských otcov.“ Tejto oblasti
venuje viaceré svoje práce, medzi nimi je najvýznamnejšia „Griechische
Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie” (340 str.). Na túto
prácu má prof. Peres množstvo zahraničných citácií, lebo v oblasti eschatologického bádania je dnes jeho pozícia taká významná, že ho autori novších
prác nemôžu obísť.
Prof. Peres má aj pozoruhodne rozsiahlu zahraničnú prednáškovú činnosť. Dostal pozvania na hosťovské prednášky na univerzity alebo na vedecké konferencie v Londýne, Viedni, Paríži, Tesalonike, Utrechte, Groningen, Emden, Hannoveri, Norinbergu, Halle, Moskve, Lisabone, Kluži,
Berne a švédskom Lund. K tomu sa radí aj ďalší budúci výskumný pobyt
v roku 2014 na univerzite v Zürichu.
Ako sumárne hodnotenie ocenenej osobnosti môžeme citovať konštatovanie prof. Kozmu, že „prof. Peres je významným predstaviteľom teológov
z centrálnej a východnej Európy a vo svojej práci si uchováva úroveň aktuálneho stavu európskeho vedeckého teologického bádania v oblasti NZ. To
potvrdzuje rozsah a kvalita jeho publikačnej a redakčnej činnosti, jeho účasť
v profesionálnych grémiách, rozsah jeho prednášok v univerzitnom prostredí ako aj v práci s doktorandmi a habilitantmi.“
Udelením ceny Joachima Gnilku pribudlo prof. Peresovi k jeho predošlým oceneniam za
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•
•
•

ekumenický preklad (štátna kultúrna cena),
pedagogickú činnosť (Cena Jánosa Selyeho),
vedeckú činnosť (Cena Gáspára Károliho),
aj ocenenie za jeho vedeckú prácu, ktoré deklaruje, že je to vedecký pracovník európskeho formátu a jeho metóda práce, šírka záberu ako aj osobnostný
profil si zasluhuje našu úctu.
Pri tejto príležitosti sa aj my pripájame ku gratulantom a do ďalších
rokov mu prajeme veľa tvorivých síl, pevné zdravie a Božie požehnanie.
Albín MASARIK
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