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Náš obrys príbehu ľudstva sa začal v jaskyni – v tej jaskyni, 

ktorú populárna veda spája s jaskynným človekom a v kto-

rej sa reálne našli archaické kresby zvierat. A v jaskyni sa 

začína aj druhá polovica ľudských dejín, ktorá je akýmsi druhým 

stvorením sveta. Aj tu boli prítomné zvieratá, pretože tú jaskyňu 

používali ako stajňu pastieri, ktorí pásli svoje stáda na vrchoch 

blízko mestečka Betlehem (mimochodom, na tento účel sa takéto 

jaskyne a skalné diery používajú v palestínskych vrchoch dodnes). 

Presne do tejto skalnej podzemnej diery zaliezol jeden manželský 

pár, ktorému pred nosom zabuchli dvere preplneného zájazdného 

hostinca; a presne tu, pod nohami chodcov, pod podlahou sveta, sa 

narodil Ježiš Kristus. A pri tomto druhom stvorení bolo vlastne čosi 

symbolické na tej pradávnej jaskyni a prítomnosti toho rožného 

statku: aj Boh bol ako ten jaskynný človek a tiež maľoval čudné 

tvary fantasticky sfarbených tvorov na steny sveta; ale rohaté tvo-

ry, ktoré namaľoval on, teraz ožili. 

Obrovské množstvo legiend a literatúry, ktoré rastie a nikdy rásť 

neprestane, už zopakovalo a v mnohých obmenách ohlásilo tento 

jediný paradox: že ruky, ktoré stvorili slnko a hviezdy, boli odrazu 

také maličké, že nedočiahli na obrovské hlavy dobytka. Na tomto 

paradoxe – takmer by sa dalo povedať, na tomto vtipe – je založená 

všetka literatúra našej viery. Vtip je minimálne v tom, že vedecký 

kritik to vôbec nechápe. S veľkou námahou sa nám snaží vysvetliť, 

že je to tak trochu nemožné, pričom my už dávno nemožnosť nie-

čoho takého tvrdohlavo zveličujeme. Jemne sa nás snaží upozorniť, 

že je to tak trochu nepravdepodobné, pričom my to už celé tisícročia 

nadšene oslavujeme ako čosi totálne neuveriteľné – ako čosi, čo je 

príliš dobré, aby to bola pravda, až na to, že to je pravda.

Ohromujúci kontrast medzi niečím takým veľkým, ako je akt 

stvorenia, a niečím takým malým, ako je bežné ľudské detstvo, bol 

už toľko ráz zopakovaný, prerozprávaný, podčiarknutý a zdôraz-

nený a toľko ráz sa nad šokujúcou kombináciou týchto dvoch vecí 
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1. BOH V JASKYNI

skákalo, kričalo a revalo a najmä plakalo od radosti v tisícoch pies-

ní, kolied, rýmovačiek, obradov, obrazov, básní a verejných kázní, 

že sotva potrebujeme nejakého vyššieho kritika, aby nás upozornil, 

že tieto dve veci majú k sebe tak trochu ďaleko a ich kombinácia by 

bola mierne prekvapujúca; najmä takého vyššieho kritika, ktorému 

podľa všetkého trvá, kým pochopí vtip, dokonca aj svoj vlastný vtip. 

Ku kombinácii týchto dvoch vecí však predsa len môžeme čosi do-

dať, pretože je to relevantné pre celkovú tézu tejto knihy.

Ten typ moderného kritika, o ktorom je reč, zvykne veľmi zdô-

razňovať dôležitosť vzdelania v živote a dôležitosť psychológie 

vo vzdelaní. Nikdy ho neunaví presviedčať vás, že na základe zá-

kona kauzálnosti určujú charakter človeka jeho úplne prvé vne-

my; a vždy dosť znervóznie, keď sa zrakový zmysel dieťaťa chystáte 

otráviť krikľavými farbami nejakej hračky alebo ak jeho nervový 

systém predčasne otrasiete nemelodickým zvukom hrkálky. Na 

druhej strane vás bude takmer vždy považovať za veľmi obmedze-

ného, ak mu dáte za pravdu a poviete, že presne preto je rozdiel 

v tom, či bol niekto vychovávaný ako kresťan alebo ako žid, moslim 

či ateista. Pri kresťanskej výchove sa každé katolícke dieťa z obráz-

kov a každé protestantské dieťa z príbehov naučilo už v rámci svo-

jich prvých vnemov chápať túto úžasnú kombináciu týchto dvoch 

vyslovene kontrastujúcich ideí.

Rozdiel medzi kresťanskou a inou výchovou tu vôbec nie je čisto 

teologický. Je to psychologický rozdiel, ktorý je silnejší než aká-

koľvek teológia. Takáto výchova je naozaj (ako tento typ vedca rád 

zdôrazňuje) nevyliečiteľná. Každý dospelý agnostik či ateista, ktorý 

v detstve každoročne prežíval ozajstné Vianoce, si už navždy bude 

v mysli spájať (či sa mu to páči, alebo nie) tieto dve idey, ktoré väč-

šina ľudstva musí pokladať za nezlučiteľné: ideu bábätka a ideu zá-

hadnej sily, ktorá udržiava v pohybe vesmír. Jeho inštinkt a imagi-

nácia ich budú vedieť spojiť, aj keď to jeho rozum už nebude pova-

žovať za potrebné; obrázok matky a dieťaťa bude mať preňho vždy 

príchuť náboženstva; vždy bude počuť náznak milosti a mäkkosti 

pri zmienke tvrdého slova Boh.
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Spojenie týchto ideí však vôbec nie je pre ľudskú myseľ samo-

zrejmé. Nespájali by sa v mysli starovekého Gréka a Číňana, dokon-

ca ani v mysli Gréka menom Aristoteles a Číňana menom Konfu-

cius. Spájať si Boha s bábätkom by im pripadalo asi také prirodzené, 

ako spájať si gravitáciu s mačiatkom. V našich mysliach bola táto 

automatická spojitosť vytvorená Vianocami, pretože sme kresťa-

nia – pretože sme psychologickí kresťania, a to aj vtedy, keď už 

nie sme teologickí kresťania. Inými slovami, kombinácia týchto ideí 

veľmi výrazne pozmení ľudský charakter, a teda existuje ozajstný 

rozdiel medzi človekom, ktorý ju pozná, a človekom, ktorý ju nepo-

zná. Nemusí to byť rozdiel v morálnej hodnote – moslim alebo žid 

môžu byť lepší podľa svojich vlastných svetiel.

Je však nad slnko jasnejšie, že u nás sa dve odlišné svetlá zmiešali 

do jedného a dve odlišné hviezdy sú v našom kresťanskom horosko-

pe v konjunktúre. Všemohúcnosť a bezmocnosť, božstvo a detstvo, 

táto kombinácia kontrastov skutočne vytvára akýsi epigram, ktorý 

ani milión opakovaní nedokáže premeniť na otrepanú frázu. Je len 

rozumné nazvať ho unikátom. Betlehem je rozhodne miesto, kde sa 

stretávajú extrémy. 

A nedá sa pochybovať o tom, že s týmto ide ruka v ruke aj ďalší 

prvok, ktorý mal obrovský vplyv na poľudštenie sveta. Keby sme 

mali vybrať niečo, čo dnes kresťanský svet považuje za vyslove-

ne nekontroverznú stránku kresťanstva, pravdepodobne by to boli 

Vianoce. A predsa sú ešte aj Vianoce podľa všetkého poznačené nie-

čím, čo sa považuje za kontroverziu (hoci v žiadnom štádiu vývinu 

svojho svetonázoru som nedokázal pochopiť prečo). Mám na mysli 

úctu k Požehnanej Panne.

Keď som bol chlapec, vtedajšia puritánskejšia generácia vznies-

la námietky proti starobylej soche Madony a Dieťaťa pri miestnom 

farskom kostole. Po mnohých rozporoch sa rozhodli urobiť kompro-

mis a odstrániť Dieťa. Nazdali by ste sa, že takáto socha bude ešte 

horším mariánskym modlárstvom; ale zrejme bola matka podľa nich 

menej nebezpečná, keď jej vzali jej „zbraň“. Tento praktický príklad 

je však dobrou alegóriou. Zo sochy matky s novorodencom totiž ne-
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môžete vysekať matku. Nemôžete nechať novorodenca visieť vo vzdu-

chu; vlastne ani nemôžete mať niečo také ako sochu novorodenca. 

Vo vzduchoprázdne nemôžete nechať visieť dokonca ani predstavu 

novorodenca; nemôžete naňho myslieť bez toho, aby ste nemysleli na 

matku. Nemôžete ho navštíviť bez toho, aby ste zároveň nenavštívili 

matku. V bežnom ľudskom živote sa skrátka nemôžete priblížiť k die-

ťaťu bez toho, aby ste sa priblížili k matke. Ak chceme vôbec o Kristovi 

premýšľať po tejto stránke, predstava jeho matky je s ním taká spätá, 

ako s ním bola spätá, keď bol normálnym bábätkom. Buď musíme 

vynechať Krista z Vianoc a Vianoce z Krista, alebo musíme pripustiť 

(ak aj len na nejakom starodávnom obrázku), že tie dve sväté hlavy sú 

príliš blízko seba, aby sa im svätožiary neprelínali.

V rámci akejsi uletenej fantastickej predstavy by sa dalo povedať, 

že v skalnej diere či štrbine tých veľkých šedých kopcov sa stalo asi 

toľko, že celý vesmír bol prevrátený hore nohami. Každý uctievajúci 

zrak, ktorý sa predtým upieral smerom von na to najväčšie, sa teraz 

uprel dovnútra na to najmenšie. Predstava takýchto zbiehajúcich 

sa užasnutých pohľadov sa hojne prejavila v mnohofarebnej kato-

líckej obraznosti, ktorá je ako páví chvost. V istom zmysle je úpl-

ná pravda, že Boh, ktorý bol dovtedy vnímaný ako nejaká periféria 

sveta, bol teraz vnímaný ako jeho stred; a stred je nekonečne malý. 

Duchovná špirála sa odvtedy skutočne točí smerom dovnútra, a nie 

von a v tomto zmysle je dostredivá, a nie odstredivá. Viera sa stáva, 

a to vo viacerých oblastiach, náboženstvom malých vecí. 

Ako už bolo povedané, umenie a literatúra i populárne roz-

právky sú dostatočným dôkazom povedomia ľudí o tomto neví-

danom paradoxe božskej bytosti v kolíske. Možno však nie dosť 

jasne zdôraznili význam toho, že Boh sa narodil práve v jaskyni. Je 

vlastne dosť zaujímavé, že tradícia nedala na jaskyňu veľmi jasný 

dôraz. Betlehemská scéna už bola reprezentovaná v každej mož-

nej klíme a ráze krajiny, národnosti a architektúre a je správne 

a obdivuhodné, že ľudia si ju predstavovali podľa svojich úplne 

rozdielnych individuálnych tradícií a vkusov. Ale aj keď si všetci 

kresťania veľmi dobre uvedomili, že sa to celé odohralo v maštali, 
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nie mnohí si doteraz uvedomili, že tá maštaľ bola jaskyňa. Podľa 

niektorých moderných kritikov sa síce predstava maštale a jas-

kyne vylučuje, ale to len svedčí o tom, že asi nevedia veľa o jas-

kyniach a maštaliach v Palestíne. Keďže tento typ ľudí väčšinou 

vidí rozpor, ktorý neexistuje, netreba ani dodať, že nevidí rozpor, 

ktorý existuje.

Napríklad jeden známy kritik povedal, že Kristus narodený 

v kamennej jaskyni je vlastne to isté ako Mitras, ktorý živý vyskočil 

zo skaly, čo znie ako ďalšia paródia na komparatívne náboženstvo. 

Existuje totiž niečo ako hlavná idea príbehu (dokonca aj keby ten 

príbeh bol len klamstvom) a idea Mitrasa, ktorý sa odrazu zjaví 

dospelý a bez matky (podobne ako sa Pallas Aténa vynorila z moz-

gu Dia), je preto zjavne pravým opakom idey Boha, ktorý sa naro-

dí ako obyčajné bábätko úplne závislé od matky. Nech už sa nám 

zdá ideálna ktorákoľvek z týchto dvoch ideí, iste chápeme, že sú to 

protichodné idey. Stotožňovať ich len preto, lebo sa v oboch vysky-

tuje vec zvaná skala, je presne také hlúpe, ako stotožňovať potopu 

s krstom, pretože obe tieto veci obsahujú vec zvanú voda.

Či už je to mýtus, alebo mystérium, v kresťanskom príbehu sa 

Kristus narodil v diere kdesi v skalách primárne preto, lebo to zna-

menalo postavenie vyhnanca a človeka bez domova. A predsa je 

pravda, ako som už povedal, že podzemná jaskyňa nebola doteraz 

bežne alebo jasne používaná ako jeden zo symbolov Vianoc v rov-

nakej miere ako iné skutočnosti.

A dôvod toho sa tiež týka samotnej povahy tohto nového sve-

ta. Tradičné vyjadrenie v tomto smere narazilo na ťažkosti s novou 

dimenziou. Kristus sa znížil nielen na úroveň sveta, ale dokonca 

pod úroveň sveta. Prvé dejstvo božskej drámy sa totiž neodohrávalo 

na pódiu vyvýšenom nad úroveň divákov, ono sa zámerne odohrá-

valo na neosvetlenom javisku so zatiahnutou oponou, na javisku, 

ktoré bolo spustené pod úroveň zrakov divákov; a toto je idea, ktorú 

väčšina bežných spôsobov umeleckého vyjadrenia dokáže len veľmi 

ťažko vyjadriť. Je to idea vecí, ktoré prebiehajú súbežne na rozličných 

úrovniach života.
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O niečo podobné sa asi pokúšali umelci v archaickejšom a deko-

ratívnejšom stredovekom umení. Ale čím viac sa umelci učili o rea-

lizme a perspektíve, tým menej dokázali naraz zobraziť anjelov 

v nebi a pastierov na kopcoch a slávu novorodeného Boha žiariacu 

v temnote pod kopcami. Možno by to dokázali vyjadriť stredoveké 

kočovné divadelné súbory, ktoré mali divadlá s tromi pódiami nad 

sebou, pričom najvyššie bolo nebo, pod ním zem a pod zemou peklo. 

Až na to, že tej noci v Betleheme bolo pod zemou odrazu nebo.

Už len tento fakt má príchuť revolúcie, čiže obrátenia sveta hore 

nohami. Márne by sme sa pokúšali adekvátne vyjadriť, aký vplyv 

mala myšlienka, že Boh sa dobrovoľne narodil ako vyhnanec ale-

bo dokonca štvanec, na celkové vnímanie zákona a jeho povinností 

voči chudobným a utláčaným. Je nad slnko jasnejšie, že po tomto 

okamihu už nemohli byť žiadni otroci. Mohli byť a aj boli ľudia, 

ktorí niesli toto právne označenie, kým cirkev nebola dosť silná 

na to, aby otroctvo vyplela ako burinu. Ale vyslovene pohanská 

myšlienka – že najlepší štát je taký, ktorý udržiavame servilným 

– odvtedy prestala byť samozrejmosťou. Jednotlivci sa stali dôležití 

v tom zmysle, v akom žiadne prostriedky nemôžu byť dôležité. Člo-

vek viac nemohol byť prostriedkom na dosiahnutie cieľa, v žiadnom 

prípade nie na dosiahnutie cieľa nejakého iného človeka.

Celý tento demokratický a bratský prvok betlehemského príbe-

hu tradícia výstižne ilustruje epizódou s pastiermi; s paholkami, 

ktorí sa náhle ocitnú zoči-voči v rozhovore s princmi nebies. Je tu 

však istá stránka tohto demokratického prvku reprezentovaného 

pastiermi, ktorá možno ešte nebola naplno vyjadrená; a ktorá sa 

priamo týka našej úvahy.

Muži z ľudu, ako napríklad pastieri, muži populárnej tradície, 

vždy vytvárali mytológie. To oni pociťovali najväčšiu potrebu (bez 

toho, aby ju korigovala a schladzovala filozofia či skorumpovanosť 

civilizácie), ktorú sme už spomínali – potrebu dobrodružstiev pred-

stavivosti; potrebu mytológie, ktorá bola akýmsi hľadaním; potrebu 

všímať si lákavé a provokatívne náznaky čohosi napoly ľudského 

v prírode; podvedomé vnímanie významnosti konkrétneho ročné-

vecny-clovek-vnutro.indd   193 22/10/2020   14:37



VEČNÝ ČLOVEK

ho obdobia, dátumu či miesta. To oni najlepšie chápali, že dušou 

kraja je príbeh a dušou príbehu je osobnosť. Ale racionalizmus už 

začal nahlodávať tento naozaj iracionálny, ale zato imaginatívny 

poklad sedliakov a systematické otrokárstvo impéria vyháňalo sed-

liaka z jeho domu a domova. Všade na všetky takéto sedliacke spo-

ločenstvá sadalo šero a súmrak sklamania; keď tu zrazu tých pár 

betlehemských pastierov skutočne našlo, čo všetci hľadali. Všade 

inde na svete sa Arkádia vytrácala z lesov. Pan bol mŕtvy a pastieri 

sa roztratili ako ovce. A hoci to nik z nich nevedel, blížila sa hodina, 

ktorá mala všetko ukončiť a naplniť; a hoci to nik z nich nepočul, 

z tých skalnatých kopcov, ktoré hovorili neznámym jazykom, sa 

vzdialene ozýval detský plač. Pastieri našli svojho Pastiera. 

A to, čo našli, bolo takého druhu ako to, čo hľadali. Prostý ľud sa 

mýlil v mnohých veciach; ale nemýlil sa v tušení, že sväté veci môžu 

mať príbytok a že božstvo nemusí nevyhnutne opovrhovať časovým 

a priestorovým obmedzením. Barbar, ktorý vymyslel primitívny prí-

beh o slnku, ktoré ktosi ukradol a ukryl v truhličke, alebo o bohu, 

ktorý oklamal nepriateľov tak, že sa ukryl medzi skaly, bol bližšie 

k tajomstvu betlehemskej jaskyne a vedel viac o kríze tohto sveta 

než všetci filozofi obývajúci veľké mestá okolo Stredozemného mora, 

ktorí sa postupne uspokojili s chladnými abstrakciami alebo koz-

mopolitnými zovšeobecneniami. Tento prostý človek vedel viac než 

všetci tí, ktorí spriadali stále tenšie myšlienkové nite z Platónovho 

transcendentalizmu a Pytagorovho orientalizmu. Miesto, ktoré títo 

pastieri našli, nebolo akadémiou ani nijakou abstraktnou republikou, 

nebolo to miesto, kde boli všetky mýty vypitvané, vysvetlené a zo-

smiešnené. Bolo to miesto splnených snov. Od tej chvíle nevznikli na 

svete žiadne mýty, lebo mytológia je hľadaním. 

Všetci vieme, že ľudová interpretácia tohto príbehu dala pastie-

rom kroje, nárečia a zvyky rozličných regiónov, čiže všetci oča-

kávame, že jeden pastier bude vo vianočnej hre hovoriť dialektom 

Somersetu alebo že druhý bude v kolede spievať o tom, ako práve 

hnal ovečky z Conway do Clyde. A väčšina z nás už teraz vie, aké 

šťastné boli tieto historické omyly, aký múdry, umelecký a výrazne 
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kresťanský je tento anachronizmus. Nie mnohí však vedia, že tento 

príbeh bol umelecky spracovaný nielen v takejto viac-menej stre-

dovekej sedliackej úprave, ale ešte v ďalšom poetickom štýle, ktorý 

je niekedy v móde nazývať skôr umelým ako umeleckým.

V diele Cranshawa a Herricka, žiaľ, mnohí moderní kritici vidia 

len akýsi vyblednutý klasicizmus. Títo básnici si predstavili bet-

lehemských pastierov ako pastierov z Vergíliovej poézie. A v zá-

sade sa vôbec nemýlili. Tým, že svoju betlehemskú hru premeni-

li na latinskú eklogu, zachytili jednu z najdôležitejších súvislostí 

v ľudských dejinách. Vergílius, ako sme už spomínali, stojí za tou 

rozumnejšou verziou pohanstva, ktoré našťastie premohlo onú šia-

lenú verziu pohanstva obetujúceho ľudí. Ale ako vieme, ešte aj tieto 

vergíliovské cnosti a ono rozumnejšie pohanstvo boli v nevylieči-

teľnom rozklade, a tak aj pre týchto latinských pastierov bolo rie-

šením presne to, čo betlehemským pastierom zjavili anjeli.

Ak svet kedysi dostal šancu a prestalo ho baviť uctievanie dé-

monov, jediné možné uzdravenie vtedy spočívalo v tom, že sa sta-

ne rozumným. Ale ak ho postupne prestalo baviť byť rozumným, 

čo iné ho mohlo uzdraviť ako to, čo sa stalo v Betleheme? Vôbec 

teda nie je nesprávne predstaviť si, ako sa arkádijskí pastieri sta-

rovekých Bukolík radujú z narodenia Krista. O jednej z Vergíliových 

eklog sa dokonca tvrdí, že tieto udalosti nevedomky predvídala. 

Ale ešte aj z tónu a z náhodnej dikcie tohto veľkého básnika cítime 

potenciálnu sympatiu s touto veľkou udalosťou a vieme si veľmi 

dobre predstaviť, ako by sa hlasy pastierov zlomili dojatím, keby sa 

slávny verš „Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem“1 už pre 

nich netýkal iba nežnosti Itálie. Na tom zvláštnom mieste by určite 

našli všetko, čo bolo najlepšie v poslednej tradícii Latinov; a našli 

by ešte čosi lepšie než len drevenú modlu nehybne stojacu ako pilier 

domácnosti; domáceho boha. Aj oni, podobne ako všetci tvorcovia 

mytológií, by sa právom radovali, že táto udalosť naplnila nielen 

mystiku, ale aj materiálnosť mytológie.

1 „A ty, chlapčiatko, začni si s úsmevom spoznávať matku“ – verš zo 4. eklogy Vergíliových Bukolík, 
ktorá sa považuje za pohanské proroctvo o príchode Krista.
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Mytológia mala mnoho hriechov, no nemýlila sa v tom, že jej 

predstavy súviseli s takými hmotnými telami, aké hmotné bolo sa-

motné Vtelenie. A vďaka tomu hlasu, ktorý vraj zaniesol tú správu 

až za hroby, možno aj starovekí mýtotvorcovia mohli znova zvolať: 

„Videli sme ho a on videl nás! Viditeľný boh!“ Starovekí pastieri by 

sa teda dokázali radovať a tancovať, a to aj bez filozofov. To však 

neznamená, že sa o tom nedozvedeli aj filozofi.

Aj po tých rokoch nám stále pripadá zvláštne, ako prišli do Bet-

lehema z tých ďalekých východných zemí, korunovaní vznešenos-

ťou kráľov a zahalení tak trochu tajomnosťou čarodejníkov. Tradí-

cia si ich pamätá takmer ako neznáme kategórie. Boli takí záhadní 

ako ich záhadné a melodické mená: Gašpar, Melichar a Baltazár. 

A s nimi sa prišiel Kristovi pokloniť celý ten svet múdrosti, ktorý 

pozoroval hviezdy v Chaldejsku a slnko v Perzii; a my sa nebudeme 

mýliť, ak v nich uvidíme tú istú zvedavosť, ktorá poháňa všetkých 

mudrcov. Tento typ človeka by stelesňovali, aj keby ich mená boli 

Konfucius, Pytagoras a Platón. Boli to ľudia, ktorých nezaujímali 

príbehy o svete, ale pravda o svete, a keďže ich smäd po pravde bol 

vlastne smäd po Bohu, aj oni boli za svoju námahu odmenení. Ale 

aby sme tej odmene porozumeli, musíme si uvedomiť, že presne 

tak ako v mytológii, aj vo filozofii bolo odmenou naplnenie čohosi, 

čo nebolo úplné.

Všetci múdri ľudia a filozofi by nepochybne zistili (ako to 

zistili mudrci z Východu), že touto udalosťou sa potvrdilo veľa 

z toho, čo bolo pravdivé v ich vlastnej tradícii a čo bolo správ-

ne podľa ich vlastného úsudku. Konfucius by našiel nový zák-

lad pre rodinu vo výmene rolí Svätej rodiny; Budha by s úctou 

vzhliadal k tejto novej vyššej a dokonalejšej abdikácii – k faktu, 

že tento Kráľ sa nevzdal drahokamov, ale rovno hviezd, že sa 

nevzdal kráľovského, ale rovno božského postavenia. Títo učení 

ľudia by stále mali právo povedať – lepšie povedané, mali by ešte 

viac právo povedať –, že v ich starom učení bola pravda.

Ale títo múdri ľudia by koniec koncov neprišli preto, aby nie-

čo povedali, ale aby sa niečo naučili. Prišli by preto, aby doplnili 
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svoje závery niečím, k čomu ešte nedospeli; dokonca by prišli aj 

preto, aby vyvážili svoj nedokonalý vesmír niečím, čomu možno 

kedysi protirečili. Budha by zo svojho neosobného raja prešiel 

k uctievaniu osoby. Konfucius by zo svojich chrámov zasväte-

ných starým rodičom prešiel k uctievaniu dieťaťa.

Od začiatku musíme uchopiť túto črtu nového vesmíru – fakt, 

že bol väčší než starý vesmír. V tomto zmysle je kresťanský svet 

väčší než celé stvorenie; keďže stvorenie bolo pred Kristom. Toto 

nové stvorenie odrazu obsahovalo veci, ktoré predtým neboli; 

a dokázalo obsiahnuť aj veci, ktoré už boli. Veľmi dobre to vysti-

huje príklad čínskeho uctievania predkov, ale platí to aj pre iné 

pohanské cnosti a presvedčenia. Nik nemôže spochybňovať, že 

rozumná úcta k rodičom je súčasťou evanjelia, v ktorom sa sám 

Boh v detstve podriaďoval svojim rodičom. Ale tá druhá stránka, 

že jeho rodičia sa podriaďovali jemu, zavádza myšlienku, ktorá 

už vôbec nie je konfuciánska.

Dieťa Kristus nie je ako dieťa Konfucius; naša mystika si ho 

predstavuje v nesmrteľnom detstve. Neviem, čo by urobil Konfu-

cius, keby v jeho náručí ožila bábika, ako podľa legendy v náručí 

sv. Františka ožila bábika predstavujúca Jezuliatko. A to sa týka 

všetkých ostatných náboženstiev a filozofií – nikdy nestáli pred 

takou výzvou, pred akou stojí Cirkev. Cirkev obsiahne aj to, čo 

svet neobsiahne. Život sám osebe neposkytuje to, čo ona posky-

tuje pre všetky stránky života. V porovnaní s ňou je každý jeden 

systém obmedzený a nedostatočný.

Nie je to rétorické chvastanie; je to reálny fakt a reálna dile-

ma. Kde u stoikov a uctievačov predkov nájdete sväté Dieťa? Kde 

u moslimov nájdete Matku Božiu, ženu, ktorá bola stvorená, aby 

nepatrila žiadnemu mužovi, a ktorá bola vyvýšená nad anjelov? 

Kde u budhistických mníchov nájdete sv. Michala, jazdca a maj-

stra trubačov, ktorý pre každého vojaka ochraňuje česť meča? Čo 

by si mytológia brahmanov počala so sv. Tomášom Akvinským, 

ktorý vyslal na cestu celú vedu a racionalitu a dokonca racio-

nalizmus kresťanstva? Keď Akvinského porovnáme dokonca aj 
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s Aristotelom, ktorý predstavoval extrém rozumu, nadobúdame 

ten istý dojem, že bolo doplnené čosi, čo Aristotelovi chýbalo. 

Je isté, že Akvinský rozumel väčšine logických častí Aristotela; 

je totálne nepravdepodobné, že by Aristoteles rozumel väčšine 

mystických častí Akvinského.

Ešte aj tam, kde by sme kresťana sotva nazvali väčším, sme nú-

tení nazvať ho širším. A to platí pri porovnaní kresťanstva s akou-

koľvek filozofiou či herézou, či moderným hnutím. Ako by sv. Fran-

tiška, trubadúra Božieho, mohli pochopiť kalvinisti alebo už len 

takí utilitaristi manchesterskej školy? Zato taký Bossuet2 a Pascal3 

dokázali byť minimálne takí striktní a logickí ako ktorýkoľvek kal-

vinista či utilitarista. Ako by sv. Jana z Arku, žena mávajúca mečom 

a vedúca mužov do boja, pochodila medzi kvakermi, ruskými du-

choborcami či príslušníkmi tolstojovskej sekty pacifistov? Zato Cir-

kev má toľko veľa svätých, ktorí celý život zasvätili kázaniu o mieri 

a zabraňovaniu vojnám, že ich hádam ani nejde spočítať. 

Rovnako je to so všetkými modernými pokusmi o synkretizmus. 

Nikdy nie sú schopné vytvoriť nič obsiahlejšie než kresťanské Vy-

znanie viery; naopak, vždy čosi vynechajú. Nemyslím tým, že vy-

nechajú niečo božské, ale že vynechajú niečo ľudské – vlajku alebo 

krčmu, alebo chlapčenský dobrodružný príbeh o bitke, alebo živý 

plot ohraničujúci pole. Teozofi budujú panteón; ale je to len pan-

teón pre panteistov. Zvolávajú parlament náboženstiev ako formu 

zjednotenia národov; ale je to len zjednotenie snobov. A vlastne 

často pri tom zabúdajú, že presne takýto panteón bol založený pred 

dvetisíc rokmi na pobreží Stredozemného mora; a kresťania boli 

pozvaní, aby vztýčili podobizeň Ježiša bok po boku s podobizňou 

Jupitera, Mitru, Osirisa, Attisa či Amona. Kresťania to odmietli. A to 

bol zlom v dejinách.

Keby kresťania hodili Ježiša do tohto spoločného vedra medzi-

národných náboženských pomyjí, svet by bol určite metaforicky aj 

doslovne v kýbli. Všetci by sme skončili ako jednoliata vlažná masa 

2 Jacques-Bénignet Bossuet – francúzsky rímskokatolícky biskup, teológ a kazateľ.

3 Blaise Pascal – francúzsky matematik, fyzik, vynálezca a katolícky teológ.
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kozmopolitnej skazenosti, v ktorej sa už rozpúšťali všetky mýty 

a mystériá sveta. Vďaka rozhodnosti prvej Cirkvi tomu svet unikol 

takpovediac o chlp. Povahu Cirkvi ani radostný tón Vierovyznania, 

ktoré vystriedali pohanský starovek, nepochopí nik, kto si neuve-

domí, že celý svet raz takmer umrel na toleranciu a bratstvo všet-

kých náboženstiev. 

Tu je dôležité upozorniť na fakt, že tradícia si mudrcov z Výcho-

du, ktorí zosobňujú prvok filozofie, správne predstavuje ako ľudí 

hľadajúcich niečo nové, ba dokonca ako ľudí často nachádzajúcich 

čosi nečakané. To napätie, ktoré stále šteklí vo vianočnom príbehu 

a dokonca v každej vianočnej oslave, zdôrazňuje ideu hľadania a ob-

javu. Ich objav je v tomto prípade skutočne vedeckým objavom. Pre 

ostatné mystické postavy v tejto zázračnej hre – pre anjela, matku, 

pastierov a Herodesových vojakov – je možno všetko jednoduchšie 

a zároveň viac nadprirodzené, živelnejšie a emotívnejšie. No mudrci 

musia hľadať múdrosť a svetlo musí preniknúť aj do ich intelektu.

A toto je to svetlo: že katolícke Vyznanie viery je katolícke4 a že 

nič iné nie je katolícke. Filozofia cirkvi je univerzálna. Filozofia 

filozofov nebola univerzálna. Keby Platón, Pytagoras a Aristoteles 

stáli iba chvíľu v tom všeobsahujúcom svetle, ktoré vychádzalo z tej 

malej jaskyne, vedeli by, že ich svetlo nie je a nikdy nebolo všeob-

sahujúce. A možno to už aj sami dobre vedeli. Filozofia, podobne 

ako mytológia, bola tiež viac o hľadaní ako nachádzaní.

Práve uvedomenie si tejto pravdy dodáva tradičnú vznešenosť 

a tajomnosť postavám troch kráľov; objav, že náboženstvo je širšie 

než filozofia a že náboženstvo obsiahnuté v tomto úzkom priestore 

jaskyne je najširšie zo všetkých náboženstiev. Títo mágovia hľadeli 

na ten zvláštny pentagram s obráteným ľudským trojuholníkom 

a ešte stále sa nedopočítali výsledku. To je totiž paradox tej troj-

člennej skupinky v jaskyni – že zatiaľ čo naše emócie sú pri pohľa-

de na ňu detsky jednoduché, naše myšlienky o nej sa dokážu roz-

vetvovať do nekonečnej zložitosti. A nikdy sa nedokážeme vyznať 

4 Katholikos (gr.) –  všeobecný, univerzálny, všetko obsahujúci.
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dokonca ani v tom, čo si my sami myslíme o tom dieťati, ktoré bolo 

otcom, a o tej matke, ktorá bola dieťaťom. 

Mohli by sme teda uzavrieť, že mytológia prišla s pastiermi a fi-

lozofia s mudrcmi a že im už len zostávalo, aby sa zmierili a spojili 

vo vedomom náboženstve. Ale bol tu ešte aj ten tretí prvok, kto-

rý ani v tejto obrovskej radosti zmierenia nesmieme nechať nepo-

všimnutý. 

V prvom dejstve božskej drámy bol prítomný aj Nepriateľ, kto-

rý od vekov kazil legendy chlipnosťou a mrazil teórie do ateizmu 

a ktorý zvykol reagovať na priamu výzvu ľudí veľmi praktickým 

spôsobom. V kapitole o uctievaní démonov som sa snažil opísať 

jeho typický zožierajúci odpor k detskej nevinnosti, ktorý sa preja-

vil jeho bosoráckymi skutkami a tou najneľudskejšou formou ľud-

ských obetí, ale menej som hovoril o jeho neoprávnenom a tajnom 

vniknutí do tej rozumnejšej verzie pohanstva; o tom, ako tento 

Nepriateľ ľudstva nakazil mytologickú imagináciu sexom, a o tom, 

ako nadul pýchu impéria do šialenstva. O oboch týchto vplyvoch – 

priamom aj nepriamom – sa dozvedáme z drámy Betlehema.

Istý vladár pod nadvládou Ríma – pravdepodobne obklopený 

rímskou výzdobou a poriadkom, hoci jemu samému v žilách ko-

lovala východná krv – zrejme v tej hodine pocítil, ako jeho vnútro 

rozrušil akýsi zvláštny duch. Všetci poznáme príbeh o tom, ako si 

Herodes, znepokojený klebetami o tajomnom rivalovi, zjavne spo-

menul na zúrivé gestá rozmarných despotov Ázie a prikázal zma-

sakrovať príslušníkov mladučkej a podozrivej generácie Betlehe-

ma. Každý pozná ten príbeh; no nie každý si všimol, že patrí do 

úplne iného sveta – do sveta tých porazených ohavných ľudských 

náboženstiev. Nie každý pochopil obrovský kontrast Herodesovho 

príkazu s korintskými stĺpmi a rímskym dláždením toho dobytého 

a povrchne civilizovaného sveta. Jasnovidec by možno dokázal zba-

dať čosi ako obrovského šedého ducha, ako hľadí ponad plecia toho 

Edomčana, keď mu v očiach zasvietil jeho temný zámer. Možno 

by dokázal vidieť, ako sa nad dejinami naposledy vznáša a vypĺňa 

kupolu noci tá ohromná a strašná tvár Molocha Kartágincov a čaká 
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na posledný hold od tohto vladára z rodu Šémovho. Na prvé Vianoce 

aj démoni hodovali podľa svojho vkusu. 

Kým nepochopíme prítomnosť tohto Nepriateľa, nielenže nám 

unikne zmysel kresťanstva, ale unikne nám dokonca aj zmysel Via-

noc. Vianoce sa v kresťanskom svete stali v istom zmysle jednodu-

chou vecou. Ale ako všetky pravdy kresťanskej tradície, Vianoce sú 

zase v inom zmysle veľmi komplexnou vecou. Ich jedinečný tón je 

akordom mnohých jednotlivých tónov – tónov pokory, veselosti, 

vďačnosti, mystickej bázne, ale aj tónov nebezpečenstva a drámy. 

Nie sú len sviatkami pokoja a nie sú len sviatkami radosti; nie sú 

len hinduistickou mierovou konferenciou a nie sú len škandináv-

skymi zimnými hodmi. Je v nich aj čosi vzdorujúce; akási bdelosť 

a ostražitosť; čosi, kvôli čomu úsečné zvuky polnočných zvonov 

znejú ako obrovské delá práve vyhratého boja. Celá táto nevysvetli-

teľná vec, ktorú nazývame vianočná atmosféra, jednoducho visí vo 

vzduchu ako dajaký pozostatok vône alebo dymu po výbuchu nad-

šenia tej jedinej hodiny v júdejských vrchoch takmer pred dvetisíc 

rokmi. Ale tá príchuť je stále nezameniteľná a je to niečo, čo je príliš 

neuchopiteľné alebo príliš ojedinelé, aby sa to dalo označiť slovom 

pokoj vo význame, v akom ho používame.

Zo samotnej povahy tohto príbehu vyplýva, že radosť v jas-

kyni bola radosťou v akejsi nedobytej pevnosti alebo v neobjave-

nom úkryte prenasledovaných. Ak to správne chápeme, nebudeme 

neprimerane prostorekí, keď povieme, že sa radovali v bunkri. Nie-

lenže je pravda, že takáto podzemná komôrka bola úkrytom pred 

nepriateľmi a že nepriatelia už prečesávali náhornú plošinu, ktorá 

sa nad ňou klenula ako nejaká skalnatá obloha; a že kopytá He-

rodesovho koňa už možno precválali ako hromobitie nad detskou 

hlavičkou Krista ukrytého pod zemou. Tento obraz podzemného 

úkrytu symbolizuje aj ďalšiu obrovskú pravdu – ideu tajného pre-

niknutia nepreniknuteľnou skalou a vytvorenia prvej základne na 

nepriateľskom území. V tomto zakopanom božstve je idea podko-

pania sveta; otrasenia samotnými základmi veží a palácov, ktoré 

pocítil aj veľký kráľ Herodes.
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To je asi to najmocnejšie zo všetkých tajomstiev onej jaskyne. 

Aj keď ľudia údajne vždy hľadali pod zemou peklo, v tomto prípade 

je zrejmé, že pod zemou je vlastne nebo. Čiže z tohto zvláštneho 

príbehu vyplýva aj akási revolúcia neba. Od tej chvíle paradoxne pla-

tí, že tie najvyššie veci môžu pôsobiť len zospodu. Právoplatný Kráľ 

môže získať svoje panstvo späť len akousi rebéliou. Vlastne Cirkev 

od svojich počiatkov, a asi najmä vo svojich počiatkoch, nebola ani 

tak panstvom ako skôr revolúciou proti Kniežaťu tohto sveta. Odve-

ké tušenie, že svet bol kedysi obsadený veľkým Uzurpátorom, ktorý 

ho celé veky držal v područí, vlastne vysmievajú presne tí optimisti, 

ktorí sa budú ako prví chváliť víťazstvom osvietenstva. Toto neomyl-

né tušenie však pomáhalo udržiavať vzrušenie z odboja a z dobro-

družného nebezpečenstva, ktoré tú radostnú novinu robilo radostnou 

a zároveň novou. Skutočne vyvolala odboj (a spočiatku to bol skrytý 

odboj) proti obrovskej uzurpácii, ktorej podľahol celý svet.

Keď sa Kristus narodil v jaskyni a kresťanstvo v katakombách,  

Olymp ešte stále okupoval oblohu ako nehybný oblak vymodelova-

ný do mnohých mocných tvarov a filozofia stále sedela na vysokých 

postoch a dokonca na trónoch kráľov. V oboch prípadoch si môžeme 

všimnúť ten istý paradox revolúcie; niečoho, čím ľudia opovrhujú 

a čoho sa zároveň boja.

Tá jaskyňa je na jednej strane len diera alebo kút, do ktorého 

sa vymetú vyhnanci ako smeti; a na druhej strane je to úkryt pre 

čosi také významné a nebezpečné, že to tyrani hľadajú ako poklad. 

Aktéri vianočného príbehu sú tam na jednej strane preto, lebo si na 

nich hostinský ani nespomenie, a na druhej preto, lebo kráľ na nich 

nedokáže zabudnúť.

Už sme spomenuli, že tento paradox sa objavil aj v zaobchádzaní 

s prvou Cirkvou. Bola dôležitá už vtedy, keď bola bezvýznamná, 

a určite už aj vtedy, keď bola bezmocná. Bola dôležitá výhradne 

preto, lebo bola neznesiteľná; a v tomto zmysle je vlastne pravda, 

že sa nedala tolerovať, lebo bola netolerantná. Bola nenávidená, 

lebo svojím vlastným tichým a tajným spôsobom už vtedy vyhlásila 

vojnu. Vyliezla z podzemia, aby zrúcala nebo a zem pohanstva. Ne-
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snažila sa zničiť všetky tie výtvory zo zlata a mramoru; ale vedela 

si predstaviť svet aj bez nich. Opovážila sa hľadieť cez ne, akoby 

to zlato a mramor boli obyčajným sklom. Tí, ktorí obvinili kres-

ťanov, že fakľami podpálili Rím, boli nactiutŕhači; ale ešte aj títo 

nactiutŕhači boli bližšie povahe kresťanstva než moderní odborní-

ci, ktorí nám tvrdia, že prví kresťania boli akousi etickou spoloč-

nosťou, ktorú vtedajší svet letargicky mučil za to, že pripomínala 

ľuďom, aké povinnosti majú voči blížnemu, a ktorá pohanskému 

svetu mierne liezla na nervy svojou miernosťou. 

Herodes má teda svoje pevné miesto v zázračnej betlehemskej hre, 

pretože je hrozbou Cirkvi bojujúcej5 a vďaka jeho postave je nám jasné, 

že Cirkev bola od začiatku prenasledovaná a bojovala o život. Pre tých, 

ktorí to považujú za akýsi rozpor alebo nesúzvuk, je to nesúzvuk via-

nočných zvonov. Pre tých, ktorí si myslia, že myšlienka krížových vý-

prav kazí myšlienku kríža, je vlastne myšlienka kríža skazená doslova 

už od kolísky. Tu nie je naším cieľom hádať sa s nimi o abstraktnej 

etike boja; tu je naším cieľom zosumarizovať kombináciu ideí, ktoré 

vytvárajú kresťanskú katolícku vieru, a poznamenať, že všetky do jed-

nej sú vykryštalizované už vo vianočnom príbehu.

Sú to tri rozličné idey, ktoré sú bežne dávané do protikladu, 

a predsa sú jedno; ale iba jedna vec ich dokázala zjednotiť. Prvou je, 

že kresťanstvo uspokojuje ľudskú túžbu po nebi, ktoré je také reálne 

a takmer také lokálne ako domov. Je to idea, ktorú sa snažili vystih-

núť všetci básnici a pohania vytvárajúci mýty; že nejaké konkrétne 

miesto musí byť svätyňou boha alebo príbytkom požehnaných; že 

rozprávková krajina má skutočné kopce a doliny alebo že návrat 

ducha musí byť vzkriesením tela. Nechystám sa tu rozoberať, ako 

racionalizmus odmieta uspokojovať túto potrebu. Hovorím len, že 

ak ju racionalisti odmietnu uspokojovať, pohania nebudú spokojní. 

Táto inštinktívna potreba je prítomná v príbehu Betlehema a Jeru-

zalema presne tak, ako je prítomná v príbehu o Délose6 a Delfách7; 

5 Ecclesia militans – Cirkev bojujúca.

6 V meste Délos sa podľa gréckej mytológie narodili Diove deti Artemis a Apolón, ktoré mu v úkryte 
porodila bohyňa Létó prenasledovaná žiarlivou Diovou manželkou Hérou.

7 Mesto, do ktorého prišiel Apolón a zabil hada, ktorý ho strážil.
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a vôbec nie je prítomná v celom vesmíre Lukrécia8 presne tak, ako 

nie je vôbec prítomná v celom vesmíre Herberta Spencera9.

Druhou ideou je, že kresťanstvo je filozofia, ktorá je širšia než 

všetky ostatné filozofie; oveľa širšia než filozofia Lukrécia a ne-

konečne širšia než filozofia Herberta Spencera. Pozerá na svet cez 

stovku okien, zatiaľ čo staroveký stoik alebo moderný agnostik 

pozerá len cez jedno. Vidí život tisíckami očí patriacich tisíckam 

rozličných typov ľudí, zatiaľ čo každá iná filozofia je iba osobným 

stanoviskom stoika alebo agnostika. Má niečo pre každú náladu 

človeka, nachádza prácu pre každý typ človeka, chápe tajomstvá 

psychológie, uvedomuje si hĺbku zla, je schopná rozlišovať medzi 

ideálnymi a abstraktnými vecami a zázračnými výnimkami, trénu-

je sa v taktnosti voči ťažkým prípadom, a to všetko s delikátnos-

ťou a predstavivosťou, zvažujúc rôznorodosť života, ktorá ďaleko 

predbieha banálne a žoviálne frázy väčšiny starovekých a moder-

ných morálnych filozofií. Skrátka, obsahuje oveľa viac a nachádza 

v živote oveľa viac toho, nad čím sa dá premýšľať; má oveľa viac zo 

života. O mnohostrannom ľudskom živote nazbierala cirkev od čias 

Tomáša Akvinského ešte ďalšie obrovské množstvo materiálu. No 

už len Tomáš Akvinský by sa cítil stiesnene v obmedzenom filozo-

fickom svete Konfucia alebo Comta10.

A treťou ideou je, že kresťanstvo – okrem toho, že je dosť lokálne, 

aby bolo poetické, a širšie než ktorákoľvek filozofia – je tiež vý-

zva a boj. Aj keď sa dobrovoľne rozširuje, aby obsiahlo každý aspekt 

pravdy, nikdy sa neprestáva pevne zoraďovať do bojového šíku proti 

omylu v akejkoľvek podobe. Pozýva každý typ človeka, aby zaň bojo-

val, berie si do ruky akúkoľvek zbraň, aby s ňou bojovalo, rozširuje si 

poznanie vecí, za ktoré a proti ktorým bojuje každým druhom ume-

nia zvedavosti a empatie; ale nikdy nezabúda, že bojuje. Vyhlasuje 

pokoj na zemi a nikdy nezabúda, prečo bola vojna v nebi.

8 Titus Lucretius Carus – rímsky epikurejský filozof.

9 Herbert Spencer – anglický liberál a evolucionista.

10 Auguste Comte – francúzsky filozof, zakladateľ pozitivizmu; pokúšal sa zaviesť „náboženstvo 
ľudstva“.
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Toto je teda trojica právd, ktorú v starom vianočnom príbehu 

symbolizujú tri typy postáv: pastieri, traja králi a ešte iný kráľ, 

ktorý viedol vojnu proti deťom. Jednoducho nie je pravda, keď sa 

hovorí, že v tomto ohľade sú iné náboženstvá a filozofie súperom 

kresťanstva. Nie je pravda, že aj iné náboženstvá spájajú tieto tri 

charakteristiky; dokonca nie je ani pravda, že to o sebe tvrdia.

Budhizmus môže vyhlasovať, že je rovnako mystický ako kres-

ťanstvo; ani by mu však nenapadlo tvrdiť, že je rovnako bojovný. 

Islam môže vyhlasovať, že je rovnako bojovný ako kresťanstvo; ani 

by mu však nenapadlo tvrdiť, že je rovnako metafyzický a premys-

lený. Konfucianizmus môže vyhlasovať, že rovnako ako kresťanstvo 

uspokojuje potrebu filozofov týkajúcu sa poriadku a rozumu; ani by 

mu však nenapadlo tvrdiť, že rovnako ako kresťanstvo uspokoju-

je imaginatívnu potrebu mystikov týkajúcu sa zázrakov a sviatostí 

a posvätenia konkrétnych vecí.

Je veľa dôkazov prítomnosti tohto Ducha, ktorý je univerzál-

ny a zároveň jedinečný. Žiadny iný príbeh, žiadna iná pohanská 

legenda, filozofická anekdota či historická udalosť na nás v sku-

točnosti nedokáže zapôsobiť takým zvláštnym a hlbokým dojmom 

ako slovo Betlehem. Žiadne iné narodenie božského dieťaťa či det-

stvo nejakého mudrca nám nepripadá ako Vianoce ani sa ničo-

mu takému ako Vianoce nepribližuje. Všetko ostatné je buď príliš 

chladné, alebo príliš frivolné; je to buď príliš formálne a klasické, 

alebo príliš jednoduché a primitívne, alebo príliš okultné a kom-

plikované. Nikto z nás, nech už máme na to akýkoľvek názor, 

by ani jednu z takýchto scén nenavštívil s pocitom, že sa vracia 

domov. Môže ju obdivovať, pretože je poetická, alebo preto, že je 

filozofická, alebo oddelene pre čokoľvek iné; no nie preto, že je 

sama sebou.

Pravdou je, že tento príbeh pôsobí na človeka naozaj veľmi 

zvláštne; ale vôbec to nie je jeho psychologickým zložením, ako 

je to v prípade legendy alebo životopisu veľkého človeka. Nedá sa 

povedať, že by nás tento príbeh okamžite upozornil na veľkosť; na 

tie výnimočnosti či zveličenia ľudskosti, ktoré premieňajú postavy 

vecny-clovek-vnutro.indd   205 22/10/2020   14:37



VEČNÝ ČLOVEK

príbehu na bohov a hrdinov hoci aj v tom najzdravšom zmysle úcty 

voči hrdinstvu človeka.

Nedá sa povedať, že by vianočný príbeh na nás pôsobil zvon-

ka, že by na nás pôsobil priamo a dobrodružne a zameriaval našu 

pozornosť na divy, ktoré môžeme nájsť kdesi na konci sveta. Je 

to skôr, akoby nás prekvapil odzadu, zo skrytej a súkromnej časti 

našej bytosti; ako keď nás niekedy chtiac-nechtiac dojmú niektoré 

drobnosti či detská viera chudobných. Je to, ako keď človek objaví 

tajnú miestnosť kdesi uprostred svojho vlastného domu, o ktorej 

predtým ani netušil; a vidí, že sa tam svieti. Je to, akoby z ničoho 

nič našiel v zákutí svojho vlastného srdca čosi, čo v ňom prebudí 

dobro.

Betlehemský príbeh nie je vytvorený z takzvaných silných tém; 

jeho sila skôr spočíva v tej okrídlenej ľahkosti, ktorá sa nás iba 

letmo dotkne. Je to chvíľkový závan nehy, ktorý je v tomto príbehu 

večný; náhle obmäkčenie, ktoré istým zvláštnym spôsobom pre-

rastá do posilnenia a vyrovnanosti; niečo, pri čom sa nám zlomí 

hlas a na čo nenachádzame slov ešte dlho po tom, ako tí zvláštni 

mudrci zmiznú v diaľke a vrchy sa už neozývajú krokmi pastierov 

a je tu len noc a jaskyňa, ktorá pod vrstvami hliny a skál ukrýva čosi 

ešte ľudskejšie než ľudstvo.
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