
Kruh života?
Jaroslaw R. Kubacki

Už 8 mesiacov pracujem ako duchovný v troch domovoch dôchodcov v meste
Zoetermeer neïaleko Haagu (a v súèasnosti vlastne až v piatich, pretože doèasne som
prevzal povinnosti kolegyne, ktorá odišla z práce). Síce ma nezamestnáva cirkev ale
domovy, no moja pracujem ako „voorganger“ (èo v slovenèine znamená pastor) v
komunite, ktorá sa volá Vrijzinnigen Nederland. Naša komunita, ktorej èlenom som už
15 rokov, vznikla v roku 1870 ako vyjadrenie odporu liberálne zmýš¾ajúcich ¾udí voèi
ortodoxnej ceste, na akú vtedy vstúpila protestantská cirkev v Holandsku. Jej
zakladate¾om bol prof. Opzoomer – právnik a filozof – a prof. Tiele – jeden z pioniérov v
oblasti nezávislého vedeckého výskumu náboženstiev. Pôvodne sa toto spoloèenstvo
nazývalo Nederlandse Protestantenbond (Holandský protestantský spolok) a schválne
to nebola ïalšia cirkev. Zakladatelia boli totiž presvedèení o tom, že cirkev ako
inštitúcia vlastne do ich èias nepatrí a budúcnos�ou v náboženskej oblasti sú slobodné
a nezávislé spolky združujúce ¾udí, ktorí síce majú rozlièné názory, no spája ich
podobné duchovné zmýš¾anie.

Prednedávnom sa názov nášho spolku zmenil na Vrijzinnigen Nederland. Slovo
„vrijzinnig“ sa najèastejšie prekladá ako „liberálny“ (v oblasti náboženstva a
svetonázoru, ale nie v politike!), no neodráža to všetky významové nuansy tohto výrazu.
Mohli by sme ho tiež preloži� ako „slobodomyse¾ný“. Po slovensky sa teda nazývame
„Liberáli – Holandsko“ alebo „Slobodomyse¾ní ¾udia – Holandsko“. Musím ešte
spomenú�, že už mnohé desa�roèia spolupracujeme s unitármi a už štyri roky sme
oficiálnymi èlenmi medzinárodnej organizácie, ktorá združuje unitárská spoloèenstva –
International Council of Unitarians and Universalists. Preèo len štyri roky a preèo sami
nepoužívame názov „unitári“ – to súvisí s dejinami a je to téma na samostatné
rozprávanie. 

Dnes by som Vám chcel poveda� nieèo iné. Kým však prejdem k veci, chcel by
som Vám vysvetli� preèo pre vás píšem po slovensky. Aj keï o sebe bezpeène môžem
poveda�, že som èechofil a mám dokonca korene na èeskom Sliezsku, no bohužia¾ nikdy
som sa Váš jazyk nenauèil. Taktiež nechodím do Èiech tak èasto, ako by som si to prial.
Máme však s mojím životným partnerom chalupu na po¾sko-slovenskom pohranièí
v Pieninách, kde každý rok trávime aspoò pár dní. Vždy radi chodíme na slovenskú
stranu, a preto som sa rozhodol, že sa nauèím po slovensky. Nemohol som sa pozera� na
situácie, keï po¾skí turisti krièali na Slovákov, pretože boli presvedèení, že títo ich
vïaka tomu lepšie pochopia. Bohužia¾ ale slovenèine nemôžem venova� to¾ko èasu,
ko¾ko by som chcel, a chýba mi každodenná prax – preto ešte nie som schopný po
slovensky konverzova�, avšak dúfam, že i napriek tomu bude pre Vás moje vystúpenie
zrozumite¾né.

Pravdepodobne všetci sme si vedomí toho, že Holandsko a Èesko súperia o prvé
miesto, pokia¾ ide o najvyšší stupeò sekularizácie v Európe. Posledné štúdie ukazujú, že
už 2/3 našej spoloènosti nepatria do žiadnej náboženskej organizácie. Existujúce
náboženské komunity vo väèšine tvoria starší ¾udia. Navyše môžeme pozorova�, èo
niektorých možno prekvapí, že èím viac liberálna a otvorená je daná komunita, tým je
priemerný vek jej èlenov vyšší. Mládež, ak sa vôbec o túto sféru života zaujíma, vyberá
spoloèenstvá, ktoré sú viac fundamentalisticky ladené, kde sú jasné pravidlá toho, èomu
veri� a ako kona�. 
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Príèiny týchto rozhodnutí sú materiálom na dlhší samostatný príspevok.
Hovorím o tom len pre to, aby som Vám priblížil moju osobnú cestu. Takmer 9 rokov
som bol pastorom v komunite, ktorá ve¾mi pripomína unitárov. Myslím si, že väèšina
z Vás by sa v nej cítila trochu ako u seba doma. Veková štruktúra tohto spoloèenstva
spôsobila, že s èasom som sa vo svojej práci stále viac sústredil na bytie s jej èlenmi
v poslednej fáze života. Stále èastejšie som býval v domovoch dôchodcov, stále èastejšie
som sa stretával so všetkými problémami, ktoré majú ¾udia v pokroèilom veku. Vtedy
som odhalil, že na rozdiel od mnohých kolegov, ktorí to považujú za obtiaž, mòa táto
fáza ¾udského života stále viac fascinuje. Preto v roku 2014, keï sa ukázalo, že si
komunita nemôže dovoli� ïalej zamestnáva� duchovného, zaèal som h¾ada� novú prácu
práve ako duchovný v domove dôchodcov.

„To je hrozné“ – èasto poèujeme od detí a vnukov našich seniorov (nikdy
nepoužívame slovo „pacient“!) – „otec/mama/babièka/dedko tak ve¾mi sa
zmenil/zmenila. Nemôžeme sa s ním/s òou porozpráva�, rozèu¾uje nás, nedokáže sa
ovláda�, èasto nekontroluje ani svoje fyziologické potreby!“ Vždy, keï to poèujem,
spomínam na svojho otca, ktorý vravieval: „Staroba sa Pánu Bohu nevydarila“... Aj ja
mám v pamäti posledné mesiace svojho starého otca, ktorého som mal ve¾mi rád. Bol to
kultúrny, dobre vychovaný èlovek, ktorý mal obrovské vedomosti. Mnohé roky bol
riadite¾om ve¾kej prepravnej firmy. Pre mòa to bol skutoèný ideál – po intelektuálnej
i morálnej stránke. V poslednej fáze svojho života sa stal ve¾mi nároèný, tvrdohlavý,
nepríjemný, podozrievavý. Spôsobil dokonca, že sa jeho deti medzi sebou pohádali.
Posledné týždne života boli poznamenané aj fyzickou degradáciou.

Schválne som použil slovo „degradácia“ i napriek tomu, že si nie som istý, èi
v slovenèine alebo v èeštine sa v takom význame používa. Toto slovo totiž dobre
ilustruje jednu vec. Degradácia znamená odòatie nieèomu alebo niekomu (napr.
dôstojníkovi v armáde) dosiahnutej hodnosti, stupòa. Je to vlastne krok naspä� vo vývoji
alebo stupeò dole na rebríèku kariéry. Takto to berieme. To tiež ukazuje, ako vnímame
život: ako svojho druhu cestu nahor. Chceme by� stále lepší, ma� stále väèšie vedomosti,
vlastni� stále viac. Sú len tri skupiny ¾udí, ktorí do tejto schémy nezapadajú: deti, starí
¾udia a šialenci (prièom nemyslím tým ani tak ¾udí, ktorí trpia konkrétnymi psychickými
poruchami, ale skôr tých, ktorí sa jednoducho nehodia k ostatným). Spomedzi týchto
troch skupín len v jednom prípade sme schopní ospravedlni� takýto životný postoj: sú
to deti. Veï tie „sa ešte len uèia“, „ešte majú celý život pred sebou“. Jedného dòa spolu
s uèite¾mi a vychovávate¾mi z nich urobíme „poriadnych ¾udí“: takých, èo dobre
zapadnú do spoloèenstva, ktoré chce stále viac... Samozrejme teraz trochu preháòam,
trochu zjednodušujem, no zvážte sami – ÈI NAOZAJ AŽ TAK VE¼MI?

Zaujímavé je, že majstri duchovného života – rozlièných tradícií – to vidia úplne
inak. V evanjeliu pod¾a Matúša Ježiš povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti,
nevojdete do nebeského krá¾ovstva.“ V Tomášovom evanjeliu, ktoré sa oficiálne medzi
evanjelia nezaradilo, Ježiš vraví o tomto „krá¾ovstve“ takto: „Starý muž sa bez váhania
opýta úplne malého sedemdòového die�a�a, kde je miesto života, a bude ži�.“ V iných
tradíciách ideál „by� ako die�a“ nahrádza ideál „šialenca“, „blázna“, „idiota“, obèas
stotožòovaný s „opilcom“. Nájdeme ho v rôznych odvetviach budhizmu, v judaizme,
islame (najmä v jeho mystickej forme nazývanej sufizmus), ale aj v kres�anstve (najmä
ruskom). Kedysi ve¾mi populárny, no dnes trochu zabudnutý americký teológ Harvey
Cox o tom napísal perfektnú knihu „The City of Fools“. „Fool“ je niekto, koho vlastne ani
nemožno degradova�, pretože on nie je na žiadnom rebríèku, nemá stupeò. Nachádza sa
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mimo akejko¾vek hierarchie: doèasne alebo trvalo. Trochu to pripomína duchovného
v domove dôchodcov, ktorý akože podlieha vedeniu zariadenia, no nikto nevie, èo
presne taký duchovný robí a preèo to robí, a teda akým spôsobom ho vlastne možno
riadi�? Èasto ale ani nejde o to, èo robí. Ide skôr o to, aby jednoducho bol. Na margo
poviem, že keï toto formulujem, nemôžem si pomôc� a hneï mi na um prichádza
asociácia s „menom Boha“ v biblickej tradícii: Jahve znamená „Som“ alebo „Budem“.
To vlastne len to¾ko..

Vrá�me sa teraz k starším ¾uïom. Mám kamarátku, ktorá pracuje ako pestúnka
v škôlke. Èasto sa s òou rozprávam cez Facebook. Veèer si vždy povieme, èo sme prežili
cez deò. Obvykle tieto príhody a situácie, o ktorých sa rozprávame, je �ažké definova� –
èi to, èo sa nám stalo, sa stalo práve v škôlke, èi v domove dôchodcov. Každú chví¾u sa mi
zdá, že by sme sa mohli zameni� zamestnaním. Sám dobre vidím, èo sa deje, keï naši
séniori majú návštevu a prídu napr. ich pravnúèatá. Najmä najmladšie deti majú s nimi
naozaj perfektný kontakt. Ako keby žili v tom istom svete – celkom inom ako ten náš. Vo
svete, v ktorom všetko je nové, prekvapujúce, neobyèajné. Niekde, kde sa musíme ve¾a
uèi�, no najlepšou formou uèenia je hranie. Zároveò ale ako keby v tomto svete neboli
podstatné detaily, ale len tie najdôležitejšie veci. Je to trochu tak, ako aby jední a druhí
boli živým dôkazom toho, že filozof Kant sa mýlil, keï tvrdil, že „Ding an sich“ – „vec
sama osebe“ je pre èloveka nespoznate¾ná. Pre nich veru spoznate¾ná je. Oni ju vnímajú,
dotýkajú sa jej ove¾a bezprostrednejšie ako my.

Preèo to nevidíme? Pretože za každú cenu cheme, aby deti a starí ¾udia
realizovali vzory z nášho sveta: to, kým sa stanú alebo kým boli v minulosti. Bránime im
robi� to, èo robia najlepšie – stokrát lepšie ako my! – ži� tu a teraz, ži� tým, èím práve sú.
V die�ati by sme chceli vidie� budúcu realizáciu našich snov, kým v našich starnúcich
rodièoch, starých rodièoch a prastarých rodièoch – ¾udí, ktorými boli a ktorých si
pamätáme...A týmto konaním s�ažujeme, ba dokonca niekedy bránime samí sebe ma�
s nimi pravdivý kontakt. V skutoènosti ale neakceptujeme fakt, že žijú v inom svete ako
my, èím spôsobujeme utrpenie – zbytoèné utrpenie – sebe a im.

Bez oh¾adu na to, ako si predstavujeme to, èo nazývame „život po živote“ (a èi
vôbec máme nejakú konkrétnu predstavu), asi všetci si uvedomujeme, že smr� to je
akási hranica, svojho druhu prechod, zvrat. Za òou je nieèo (alebo možno niè?), èo
fundamentálne nepoznáme. V podstate podobný je prechod od detstva k tomu, èo
nazývame „dospelos�“. Mám 45 rokov. Moje detstvo ubehlo v úplne iných èasoch –
v jednej z krajín bývalého komunistického bloku. Moji rodièia sa snažili – najlepšie ako
len mohli – pripravi� ma na život v takej realite, akú poznali. Èo z toho, èo ma nauèili,
môžem využi� vo svete, v ktorom žijem teraz? Nieèo samozrejme pretrvalo dodnes, no
urèite to nie je nieèo, èo oni považovali za najdôležitejšie a najužitoènejšie. Môj prechod
do dospelosti –moja generácia si to perfektne uvedomuje práve preto, že je to generácia
transformácie! – spoèíval v hlavnej miere na odúèaní sa toho, èo som sa nauèil doma
a v škole. Keby som bol taký, akého vtedy chceli ma� tí, ktorí ma vychovávali, nezvládol
by som to. A nako¾ko do istej miery taký som, èasto mám v živote problémy a nie všetko
zvládam tak, ako by som chcel.

Staroba taká, akú pozorujem u mojich „zverencov“, je pre mòa práve obdobím na
oduèenie sa všetkého, èo nám už nebude potrebné. Mnohokrát je to dlhý a bolestivý
proces: plný napätí, strachu, neistoty – trochu ako chodenie poslepiaèky. „Nieèo ma tlaèí
doneznáma“ – písal vo svojom denníku švédsky politik a majster duchovného života Dag
Hammarskjöld. Èasto mám chu� poveda� blízkym ¾udí, ktorí cez to prechádzajú:
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NES�AŽUJTE TENTO PRECHOD – IM A SAMÝM SEBE! Nedržte ich nasilu v realite, do
ktorej oni už fundamentálne nepatria. Dovo¾te im íst ich vlastnou cestou. Istý èas ešte
budete môc� by� s nimi, aj keï budete ma� inú úlohu ako doteraz (títo ¾udia si èasto aj
tak neuvedomujú, kým ste pre nich boli: žena, muž, dcéra, syn). Raz ale príde ten deò, v
ktorom im poprajete š�astnú cestu a budete musie� dovoli� im odís�. Teraz máte
možnos� sa to pomaly nauèi�, dozrieva� do tejto chvíle. Takisto – a niekedy sa to deje
v tom istom èase – sa mnohí z Vás pripravujú na ten moment, keï Vaše deti
opustia rodný dom.

Jeden z mojich ob¾úbených náboženských spisovate¾ov – rabín Lawrence
Kushner píše vo svojej knihe, že èas sa delí na svetský a sakrálny. Svetský èas plynie od
jedného momentu k druhému – lineárne. Sakrálny èas je vždy uzavretý kruh: preto
slávime stále tie isté sviatky. Avšak – ako píše Kushner – dúfame, že to nie je kruh ale
špirála a že sa nám podarí prís� do toho istého bodu, no na vyššej úrovni. V evanjeliu,
ktoré som skôr spomenul a ktoré Cirkev oficiálne považuje za „nelegálne“ – v
Tomášovom evanjeliu Ježiš ešte hovorí: „Odkryli ste poèiatok a už h¾adáte koniec? Tam,
kde je poèiatok, tam bude i koniec. Blahoslavený, kto bude stá� na poèiatku, ten uvidí i
koniec a neokúsi smr�.” Myslím si, že slová „neokúsi smr�” obsahujú tú istú myšlienku
ako Kushnerovo dúfanie – že sa netoèíme dokola, ale akýmsi spôsobom dosahujeme
ïalší „level”. Naozaj dúfam, že to tak je...
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