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Alexander Tomský: Zostúpiť sama k sebe

• Je to zvláštne – to zbožné devätnáste storočie zabilo Boha, pretože ho skrylo za morálne zákony a pred-
pisy. Nastal kolektívny pád európskej civilizácie. Až desivé a totalitné dvadsiate storočie, storočie vyhla-
dzovacích vojen, genocíd a gulagov, obnažilo v niektorých dušiach dávno stratený živý a všadeprítomný
majestát Božej existencie.
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Józef Augustyn SJ: Predhovor k slovenskému vydaniu

• E y Hillesum

• Viem, že tí, ktorí nenávidia, majú na to oprávnené dôvody, ale prečo by sme si mali voliť stále len tú
najľahšiu a v mravnom zmysle najlacnejšiu cestu? V koncentračnom tábore som sa na vlastnej koži
presvedčila, že každučký atómnenávisti pridaný tomuto svetu robí z nehomiesto ešte nehostinnejšie,
ako už je. Domnievam sa – a možno je to naivné, no nástojčivo na tom trvám –, že len láska, o ktorej
kedysi písal Žid Pavol v trinástej kapitole svojho Prvého listu Korinťanom, by dokázala zmeniť túto
zem na aspoň trochu obývateľnejšie miesto.

• 43

(…) Aj keby jestvoval iba jediný slušný Nemec, bol by hoden ochrany pred celou tou barbarskou bandou
a kvôli tomu jednému Nemcovi by človek nemal rozosievať nenávisť na celý národ.

• 44

Socializmus vpúšťa zadnými dvierkami dovnútra nenávisť voči všetkému, čo nie je socialistické.

• 61

Človek (…) musí zostať v úzkom kontakte s dnešným skutočným svetom a usilovať sa určiť v ňom svoje
miesto. Nesmie žiť len večnými hodnotami, mohlo by sa to zvrhnúť na strkanie hlavy do piesku. Žiť naplno,
navonok aj vnútorne, neobetovať nič z vonkajšej reality tej vnútornej a ani naopak, no prosím, aká krásna
úloha.

• 64
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Taká „tichá hodinka“ nie je (…) ľahká vec. Musí sa to vedieť. Najskôr treba zvnútra vymiesť všetko malé
ľudské haraburdie a zbytočnosti. Vmojej malej hlave zostáva tak či tak stále hromada zbytočného nepokoja.
Aj keď sú tam aj obohacujúce a oslobodzujúce pocity amyšlienky, ešte stále nad nimi víťazí zmätok. Cieľom
meditácie bymalo byť, aby sa človek zvnútra stal veľkou, šírou rovinou bez ničomných krovísk, ktoré bránia
vo výhľade. Aby doň vstúpilo niečo z „Boha“, tak ako je kus „Boha“ v Beethovenovej Deviatej. Aby do
človeka vstúpil aj kus „Lásky“, nie polhodinka prepychovej lásky, v ktorej sa tak úžasne rozplývam, ale
takej, s ktorou si niečo počnem aj v každodennom obyčajnom živote.

• 68

(…) Robiť si výčitky nepomáha, treba si ujasniť, ako všetko spolu súvisí, a hľadať príčiny.

• 69

Keď si niekto pokazí žalúdok, musí dodržiavať rozumnú diétu a namiesto toho, aby sa detinsky hneval na
lahôdky, o ktorých si myslí, že mu pokazili žalúdok, radšej by sa mal venovať vlastnej nestriedmosti.
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(…) Človeka nemožno vystihnúť nijakou psychologickou poučkou, len umelec môže zachytiť posledný ira-
cionálny zvyšok človeka.

• 74

Tomoje hltanie kníh už od detstva je obyčajnou lenivosťou. Nechávamdruhých, aby namiestomňa vyjadrili
to, čo by sommala povedať sama. Všade hľadám potvrdenie toho, čo sa vo mne skrýva a pôsobí, lenže to si
musím vyjasniť vlastnými slovami. Musím hodiť cez palubumnožstvo lenivosti a najmä zábrany a neistotu,
aby som dospela k svojej podstate. A prostredníctvom seba k iným. Musím si všetko vyjasniť a prijať samu
seba.

• 83

(…) Treba akceptovať množstvo rozporov, hoci by si chcela všetko spojiť do jedného celku, nejako to zjed-
notiť vo svojej duši, a tak si uľahčiť život. Lenže život sa skladá z rozporov a treba ich prijať ako súčasť
života. Človek nesmie jednému prisudzovať väčšiu hodnotu na úkor druhého. Kašli na to a možno sa to
potom spojí do jedného celku.

• 90

Myslenie je pekná a vznešená činnosť pri štúdiu, no človek sa nikdy nemôžemyslením „vyhrabať“ z ťažkých
duševných stavov. Treba na to ísť inak: zostať pasívny a načúvať. Znovu nájsť kontakt s kúsočkom večnosti.

• 91

Poznanie je moc, to dobre viem, a možno aj preto zbieram vedomosti – z akejsi túžby uplatniť sa. V sku-
točnosti to neviem. Pane, daj mi radšej múdrosť namiesto poznania. Alebo, lepšie povedané, daj mi iba
poznanie, ktoré vedie k múdrosti, pretože šťastie robí človeka človekom, teda aspoň mňa, a nie poznanie,
ktoré znamená moc.

• 98

Strkať hlavu do neba, to sa dá. No nastrkať si nebo do hlavy, to už je ťažšie.

• 117

Každý z násmá (…) celkomodlišný životný rytmus a človekmusí dať tomudruhémuvoľnosť, aby bol sebou
samým. Keď chce človek vymodelovať druhého podľa svojich predstáv, vždy narazí na múr a zakaždým
sa sklame, nie v tom druhom, ale v požiadavkách, ktoré na neho kladie. Je to hlúpe a v podstate veľmi
nedemokratické, je to však ľudské. Psychológia zrejme ukazuje cestu k skutočnej slobode, no človek si nikdy
poriadne nevštepí do pamäti, že sa musí nielen vnútorne oslobodiť od druhého človeka, ale že mu musí
dopriať takú slobodu, že si o ňom prestane vytvárať akékoľvek predstavy. Fantázii ostane ešte dostatok
priestoru, keď ju človek prestane zamestnávať ľuďmi, ktorých miluje.

• 120
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Zo srdca milovať svojich rodičov. To znamená odpustiť im všetky ťažkosti, ktoré ti spôsobili už len svojou
existenciou.

• 135

(…) Jednota je dobrá len vtedy, keď zahŕňa všetky protiklady a iracionálne momenty, inak je to zas len kŕč
a nehybnosť, ktorá znásilňuje život.

• 149

Všetko to desivé a ohavné, čo sa tu deje, nie je nič záhadne hrozivé a vzdialené, ale nachádza sa to veľmi
blízko, pretože to vyviera z nás. (…) Hrozné je to, že systémy prerastajú ľudí a držia v diabolskom zovretí
svojich pôvodcov, ako aj svoje obete, podobne ako nás presahujú a ohromujú našimi vlastnými rukami
postavené mohutné budovy a veže, ktoré sa môžu na nás zvaliť a pochovať nás pod svojimi troskami.

• 159

dr. Julius Spier

• Človek by si nikdy nemal priať zachádzať do krajnosti, nechajme priestor aj pre fantáziu.
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(…) Človek musí zo seba vykoreniť a odstrániť mnoho vecí, aby uvoľnil široký a ničím nerušený priestor
na veľké city a vzťahy, v ktorom by mu nekrížili cestu drobné reakcie nižšieho rádu.

• 166

Dnes dopoludnia sme si (…) prezerali japonské obrazy. Odrazu som si to opäť uvedomila: takto chcempísať.
Zopár slov na veľkom priestore. Nenávidím hromadenie slov. Chcela by som písať iba slová, ktoré sú orga-
nickou súčasťou veľkéhomlčania, nie slová, ktoré slúžia len na to, abyprehlušili a zmarilimlčanie. Slovámu-
sia v skutočnosti zdôrazňovať mlčanie. Tak ako na tom japonskom obraze s rozkvitnutým konárikom v dol-
nom rohu. Zopármäkkých ťahov štetcom – avšak so stvárnenímdo najmenších detailov – a vôkol nich veľký
priestor, nie však prázdny, ale, povedzme, oživený priestor. Nenávidím hromadenie slov. Niekoľkými slo-
vami sa dá vyjadriť tých pár veľkých vecí, o ktoré v živote ide. Ak raz začnem písať – čo vlastne? –, chcela by
som namaľovať štetcom niekoľko slov na pozadí bez slov. Bude ťažšie zobraziť a oživiť to ticho a mlčanie,
ako nájsť tie slová. Pôjde o správny vzťah medzi slovami a tichom, tichom, v ktorom sa udeje viac než vo
všetkých slovách, ktoré dokáže človek pospájať dohromady. A vo všetkých románoch – alebo čo to vlastne
bude –musí mať nemé pozadie zakaždým iný odtieň a iný obsah, tak ako na tých japonských obrazoch. Ne-
jde o neurčité a nepolapiteľné mlčanie, aj to mlčanie musí mať ostré obrysy a svoju podobu. Slová by mali
teda slúžiť len na to, aby dodali mlčaniu tvar a obrysy. Každé slovo je ako malý míľnik alebo ako drobný
pahorok na nekonečných priamych cestách vinúcich sa šírou krajinou.

• 168

(…) Pri práci sa neprestajne pohybujem v najvyšších duchovných sférach, a keď sa dopočujem o toľkých
krivdách, zrejme podvedome, teraz vlastne už celkom vedome, premýšľam: Mohla by som pokračovať
v tomto spôsobe práce s rovnakým zápalom a nadšením, keby som bývala v špinavej izbe s ďalšími ôs-
mimi hladnými ľuďmi?

• 176

Veci musia zniesť, keď ich človek pomenuje pravýmmenom. Ak to nezvládnu, nemajú právo na existenciu.

• 178

Nemusím stáť v radoch a takmer sa nemusím starať o domácnosť. Neverím, že by sa v Holandsku našiel
okrem mňa nejaký iný človek, ktorý by žil v takých skvelých podmienkach ako ja, aspoň tak mi to pri-
padá. Cítim na sebe bremeno záväzku, aby som dobre využila celý ten čas, ktorý mám pre seba, nenahlo-
daný a nesužovaný starosťami o každodenné záležitosti. Každý deň opätovne zisťujem, že nepracujem dosť
sústredene a intenzívne. Mám skutočné záväzky, morálne záväzky.

• 196
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Môj život prekonal zásadnú skúsenosť, čo to znamená hľadieť do očí smrti, záhube – prijímam ju ako súčasť
života. Nemožno predčasne obetovať časť života smrti tým, že sa jej človek bojí a odmieta ju. Pre ten odpor
a všetky obavy zostane väčšine ľudí len úbohý a zmrzačený kúsoček života, ktorý sa takmer ani nedá nazvať
životom.Znie to takmer paradoxne: ak sa človek snaží vytesniť smrť zo svojho života, nežije plnohodnotným
životom; keď ju však prijme do svojho života, rozšíri ho a obohatí.

• 207

Zo Starého zákona vychádza akási prapôvodná sila, a pritom je v ňom aj dačo „ľudové“. Žijú v ňom krásni
ľudia. Poetickí a silní. V skutočnosti je Biblia nesmierne napínavá kniha, drsná a plná emócií, naivná a zá-
roveň múdra. Nie je zaujímavá len tým, čo sa v nej píše, ale aj vďaka tým, ktorí ju napísali.
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Jedno mi je čoraz jasnejšie: Nemusíš pomáhať ty nám, ale my musíme pomáhať tebe, a tak pomôžeme sami
sebe. To je to jediné, na čom záleží: zachrániť v sebe kúsok teba, Bože.

• 250

Pozvoľne vo mne narastá veľké mlčanie. Obmýva ho mnoho slov, ktoré ma unavujú, pretože sa nimi nedá
nič vyjadriť. Človek by samal postupne zbavovať nič nehovoriacich slov, aby našiel tých pár, ktoré skutočne
potrebuje. V mlčaní by mal vyrásť nový spôsob dorozumievania.

• 261

Zažila som, že aj to ťažké sa dá premeniť v dobro, keď to človek prijme.
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(…) Nevidím nijakú inú cestu, než že sa každý z nás obráti do seba a vykorení a zahubí v sebe všetko, kvôli
čomu by rád zahubil ostatných. Mali by sme si konečne uvedomiť, že každý atóm nenávisti, ktorý pridáme
tomuto svetu, ho spraví ešte nehostinnejším, než je.

• 312

(…) Citliví umelci môžu v pokojných časoch a za priaznivých okolností nerušene hľadať najkrajšie a naj-
vhodnejšie stvárnenia svojich najhlbších pocitov, v ktorých potom hľadajú útechu ľudia žijúci v pohnutejšej
dobe, ktorá ich oberá o sily? Môžu v nich nájsť úkryt pre svoje rozpaky a otázky, pre ktoré zatiaľ nenašli
vlastnú podobu a odpovede, pretože ich denný prídel energie sa spotreboval na zdolávanie každodennej
biedy.

• 316

Ľudia tu občas zomierajú na zlomenú dušu, pretože už nedokážu nájsť zmysel (…).

• 321

(…) Ak nemáš v sebe veľkú vnútornú silu a nepovažuješ všetky vonkajšie skutočnosti len za sprievodné
okolnosti, ktoré sa nevyrovnajú tej ohromnej nádhere (momentálne mi nenapadá nijaké iné slovo), akou sa
môže stať náš navždy skrytý vnútorný poklad – bolo by to tu v podstate zúfalé. Úbohí sú všetci tí bezradní
ľudia, ktorí prídu o svoj posledný uterák, zápasia s nádobkami, miskami na jedlo, hrnčekmi, plesnivým
chlebom, špinavou bielizňou, ktorí sa motajú pod svojou pričňou alebo vedľa nej, sú nešťastní, keď na nich
druhí kričia alebo sa k nim správajú nepriateľsky, pričom oni sami kričia na druhých a ani si to neuvedo-
mujú, malé, opustené deti, ktorých rodičia odišli v transporte, a matky ostatných detí si ich nevšímajú: majú
dosť starostí so svojimi potomkami, ktorí trpia hnačkami a rozličnými chorobami a boľačkami, aj keď ich
predtým nikdy nič netrápilo. Človek musí ľutovať tie matky, neschopné rozumne uvažovať, ako bezradne
a zúfalo sedia pri postieľkach svojich umrnčaných detí, ktoré neprospievajú na duchu ani na tele.

• 324

Božemôj, tak sima obdaroval, dovoľmi teda aj rozdávať plnými priehrštiami.Môj život sa stal nepretržitým
dialógoms tebou,môj Bože, jedinýmveľkým rozhovorom.Keď stojímniekde v kúte tábora, nohami na tvojej
zemi, s tvárou obrátenou k tvojmu nebu, občas mi z vnútorného pohnutia a vďačnosti tečú po lícach slzy,
ktoré hľadajú cestu von. Aj večer, keď ležím v posteli a spočívam v tebe, Bože, tečú mi niekedy po tvári slzy
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vďačnosti, a to je moja modlitba.
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