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Krása

zachráni svet

Z

Marián Kováčik

apočúvali ste sa niekedy do tónov Talianskeho capriccia Piotra Iljiča Čajkovského?
Alebo Gershwinovej Rapsódie v modrom? Možno ste počuli aj Vltavu z cyklu Má vlast
Bedřicha Smetanu. Či Korsakovovu Šeherezádu v úprave Mariána Vargu? Beethovenovu Sonátu mesačného svitu?
A videli ste naživo tancovať SĽUK či Lúčnicu? Môžem povedať, že Lord of the Dance sa
môže skryť! A spievať Dvorského? Či Gombitovú?
Už si predstavujem, ako si najmä mladší pomyslia: „Čo za stará vykopávka sa to tu ozýva?
My fičíme na niečom inom...“ Prosím, ešte chvíľku vydržte, ešte mám zopár typov J.
Obdivovali ste niekedy gotický oltár Majstra Pavla v Levoči? Teda nemyslím, že
ste ho len videli, ale zadívali sa aj na detaily (možno v nejakej knihe o umení).
Ktoré obrazové galérie mali tú česť zažiť vašu prítomnosť? Kedysi pred rokmi
Neskoro
l,
ma uchvátili francúzski impresionisti (možno poznáte mená ako Monet, Masom ťa milova
net, Cézanne, Gauguin) a dlho, predlho som sa potuloval po piatom poschodí
rá
a
st
e
Krása večn
Museé d’Orsay v Paríži.
ro
o
k
, nes
a večne nová
Videli ste Kuba s Jozefom Krónerom v hlavnej úlohe? Počuli ste záznam hlal!
som ťa milova
su Gustáva Valacha (zažil som ho, ako čítal čítanie pri svätej omši...)? Viliama
Záborského, ako recituje Hájnikovu ženu či Eža Vlkolinského? ...
sv. Augustín
Už stačí vykopávok. Prečo to však spomínam? Všetky tie diela formovali moje
vnímanie krásy. Pri písaní tohto textu počúvam Concerto in D Mariána Vargu. Zimomriavky... Zdá sa mi to až neuveriteľné, ale nech sa vrátim ku ktorémukoľvek dielu, ktoré ma oslovovalo pred 30-40 rokmi, zisťujem, že aj dnes vo mne vyvoláva hlbokú
odozvu. V pamäti i v srdci sa mi vynára celý zoznam krásnych diel. Nebojte sa, nebudem ich
vymenovávať. Asi by ste ich preskočili ako rodokmene v Biblii J (Viete, že každé meno v nich
hovorí o tom, ako veľmi Bohu záležalo na zachovaní spomienky na toho ktorého človeka
v Božom slove?)
Čo formuje vás? Akú hudbu radi počúvate? Čo máte zavesené na stenách svojej izby? Ak
máte možnosť, aký film si pozriete v kine či z DVD? Po akej knihe siahnete, keď prežívate
niečo ťažké či, naopak, niečo krásne? Možno si myslíte, že správna odpoveď je Biblia. Môže
byť. Ale pre mňa Rázusov Maroško alebo Gulbranssenova trilógia Večne spievajú lesy.
Pri koncipovaní tejto prílohy sme sa v redakčnej rade rozprávali o tom, že kláštory boli kedysi centrami tvorby kultúry. Dnes to tak nie je. Čo na jednej strane je aj dobré, veď umenie
nemá byť prioritou rehoľníkov. No na druhej strane práve „ústup z pozícií“ znamenal, že dnes
sa vo svete oveľa viac ponúka pseudokultúra namiesto kultúry. Ako ktosi napísal: „Človek
nepozná ani nehľadá svoju tvár, a už vôbec nie tvár Boha. Možno aj preto dnes na obrazoch
namiesto krásnych tvárí vidíme často karikatúry a niekedy priam až čosi diabolské...“
No umenie možno aj má byť prioritou (kdesi v úzadí) zasvätených ľudí. Z jednoduchého
dôvodu – stretávajú sa s krásnym Bohom. A tie stretnutia by mali vyvolávať krásu prejavenú v umení.
Skôr, ako sa pustíte do čítania textov skutočných umelcov, ktorí žijú v kláštore alebo inou
formou zasväteného života, skúste sa zamyslieť, aká krása formovala či formuje váš osobný život a prípadne aj život vašej užšej či širšej komunity. Možno táto forma revízie života
vám pomôže urobiť si poriadok na stenách či poličkách vašej izby alebo aj v hudobných
nahrávkach, ktoré máte vo svojej mp3. Alebo vyvolá túžbu vytvoriť niečo krásne (hoci len
pre seba)? To by bolo nádherné ovocie...					
n
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Vstúpiť
krajine
do duše

Blažeja
Furjelová

K

rajina bola pre mňa odjakživa najbohatším
a nevyčerpateľným zdrojom krásy. Krásou,
ktorá nemá hraníc. Každý z nás už určite zažil
atmosféru krajiny v jej rôznych podobách. V každom
ročnom období je iná, no vždy tá istá... A tak je to
i s umením, s človekom, ktorý tvorí, ktorý sa otvára
Božej kráse – tej božskej iskre v jej pravdivosti a dobrote prameniacej v jednoduchosti... „Jednoduchá až
po korienky vlasov,“ povedané slovami básnika.
Od malička som vyrastala v dedinke, ktorú obkolesuje krásna príroda, hory, lúky. Krásu som vnímala od
detstva. Spomínam si, ako mocne ma prenikala. Hodiny som sa dokázala pozerať na lúky, ako ich vietor vlní,
ako tieň prechádza po poli z jednej strany na druhú,
načúvala som spevu koscov a vnímala horúčavu dňa,
počítala kukučke, koľkokrát ešte zakuká... Ako som sa
tešila z naviazaných snopov jačmeňa... Spomínam si na
cestu z poľa, keď ju zalieval súmrak, i na vôňu čerstvo
odtrhnutej materinej dúšky. Čaj z nej zakaždým prevoňal celý dom... Spomínam si, ako som nemohla odolať
jesennému javoru s nádherne sfarbenými listami. Vždy
som si musela aspoň jeden konár doniesť domov. No
najsilnejšie na mňa vždy svojou bielou, žiarivou, čistou až priezračnou atmosférou pôsobila zimná krajina.
Zvlášť keď som bola vysoko v horách a predo mnou
sa rozprestierala nekonečná paleta žiariacich kryštálikov snehu. Takto sa pomaly rodila moja túžba. Túžba
po krásne.
Už ste sa niekedy zahľadeli na kryštálik snehu? Je to
zázračné dielo! Mám ho stále pred očami, aby do mňa
vstúpil pokoj z jeho čarovnej a takej jednoduchej krásy. Dorásť do jednoduchosti je to najväčšie umenie.
„Tie najvšednejšie slová ku mne chodia
povedať moju tému.
Tým jednoduchší staneš pred tajomstvom,
čím bližšie budeš k nemu.“
Milan Rúfus: Jednoduchá
až po korienky vlasov
Srdcom mojej tvorby je srdce človeka. Jeho láska
a dobrota. Vždy ma na ľudskom srdci čosi priťahovalo. Je ťažké nájsť vhodné slová..., neviem to opísať...

Zasvätený život | 2013/01

III

PRÍLOHA
Je to tak, ako keď chcete poznať krajinu. Najskôr do nej
musíte vstúpiť, ponoriť sa do hĺbky jej duše a potom všetko to prežité odovzdať ďalej. A tak to robím aj ja. Sú to
malé pokusy tvoriť, ponúkať z duše, zo srdca krásu ľuďom, ktorých milujem a potrebujem. Je to vždy o vzájomnosti, o láske a úprimnosti...
Človek plný úžasu, šťastia, plný KRÁSY a umenia je
zároveň človekom naplneným láskou, bolesťou a samotou. Človek plný nehy a súcitu k druhým a zároveň otvorený pre všetkých je človekom jednoduchým a veľmi
POKORNÝM... Vznešenosť a krása umenia, jeho poslanie si to zasluhuje...A ja som plná vďaky za tento objav
v mojom živote, za ľudí jednoduchých, pokorných, za
ľudí s milujúcim srdcom, cez ktorých som i ja objavila
v sebe KRÁSU.
„Pred krásou – dokonca v skutočnosti nie pred
ňou, ale v nej – je celý človek, ktorý sa chveje.
‚Nachádza‘ krásu nielen tak, že ju zachytí, ale
skôr tak, že experimentuje sám so sebou ako
s takým, ktorého krása zachytila a zmocnila sa ho.“
Hans Urs von Balthasar

Čo je bez chvenia, nie je pevné... No práve v bytostnom
hľadaní, v ktorom často strácame pevnú pôdu pod nohami, ľudské istoty, pokoj ako náplasť na rany, spoločenstvo
ako potvrdenie správnej cesty, sa môžeme napokon stretnúť
s hĺbkou Božieho tajomstva – a ticho ako Mária začuť hlas
anjela, uvidieť s Mojžišom horiaci ker, zápasiť ako Jakub
s Pánom, kým nám On neudelí svoje požehnanie.
Krása je šifrou tajomstva a poukazom na večné. Ona je
pozvaním vychutnávať život a snívať o budúcnosti. Preto
nás nemôže krása stvorených vecí uspokojiť, ale vzbudzuje v nás onú tajomnú túžbu po Bohu, ktorú dokázal neporovnateľnými slovami vyjadriť taký vášnivý milovník
krásy, akým bol svätý Augustín: „Neskoro som ťa miloval.
Krása večne stará a večne nová, neskoro som ťa miloval.“
Nech sme na akomkoľvek mieste, nech robíme čokoľ
vek, na tom nezáleží... Len do všetkého vkladajme kúsok
z toho TVORIVÉHO, z KRÁSY, ktorú do nás vložil
Boh, keď tvoril prvého človeka.... na svoj obraz, na Boží
obraz...stvoril...
n sr. Blažeja Furjelová, dominikánka, žije v komunite v Košiciach.
Učí Umenie a taktiež umeniu mladých študentov na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského. Nájdete ju stále medzi farbami.

Z Listu umelcom od Jána Pavla II.
Cirkev potrebuje umenie

A

by Cirkev odovzdávala ďalej posolstvo, ktoré jej Kristus zveril, potrebuje umenie. Pretože Cirkev má sprístupňovať, ba nakoľko je to
možné, robiť príťažlivým svet ducha, neviditeľno, svet Boží. Musí teda
prenášať do významových formúl to, čo je nevysloviteľné. A práve umenie
má svojráznu schopnosť vyzdvihnúť jeden či druhý aspekt posolstva a preložiť ho do farieb, tvarov, tónov, ktoré napomáhajú intuíciu pozorovateľa
alebo poslucháča. A toto sa deje bez toho, aby posolstvo bolo obraté o svoj
transcendentný význam a aby sa mu vzal nimbus jeho tajomstva. Cirkev
potrebuje zvlášť ľudí, ktorí sú v stave toto všetko uskutočniť na literárnej
a výtvarnej úrovni tým, že pracujú s nekonečnými možnosťami obrazov
a ich symbolických významov. Sám Kristus, zodpovedajúco rozhodnutiu
stať sa vo vtelení ikonou neviditeľného Boha, používal pri svojom hlásaní
veľa obrazov. Práve tak potrebuje Cirkev hudobníkov. Koľko cirkevných
kompozícií vytvorili v priebehu stáročí ľudia naplnení do hĺbky zmyslom
tajomstva! Nespočetní veriaci sýtili svoju vieru melódiami vzniknutými
v srdciach iných veriacich a tieto melódie sa stali časťou liturgie, alebo
aspoň veľmi účinnou pomocou pri jej dôstojnom stvárnení. V speve sa viera zakusuje ako zaplavujúca radosť, láska a dôveryplné očakávanie Božieho zachraňujúceho zásahu. Cirkev potrebuje architektov, pretože potrebuje
priestory, v ktorých sa kresťanský ľud môže zhromažďovať a sláviť tajomstvá spásy. Po hrozných zničeniach poslednej svetovej vojny a expanzii veľkomiest sa na splnení požiadaviek kresťanskej bohoslužby podieľala nová
generácia architektov a potvrdila tým silu inšpirácie, ktorú má náboženská
téma aj vzhľadom na architektonické kritériá našej doby. Nezriedka totiž
boli postavené chrámy, ktoré sú súčasne miestami modlitby a opravdivými
umeleckými dielami.

IV
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Na slovíčko s

Kamilom Drábom

Juraj Pigula
Na slnkom zaliatom kláštornom
dvore si vychutnával ticho
pekného dňa muž v zelených
montérkach. Na prvý pohľad
relaxujúci údržbár. „Prepáčte,
kde nájdem otca Drába?“
prerušil som jeho siestu.
Sympatický štyridsiatnik ma
obdaroval širokým úsmevom:
„Ja som otec Dráb.“ Na môj
prekvapený pohľad pohotovo
odpovedal: „Slúžim Bohu
v montérkach.“ Kým ostatní
deviati rehoľníci sa modlia
či meditujú, otec Dráb trávi
väčšinu dňa v pivnici kláštora.
Má tu ateliér, ktorom sa venuje
tvorbe mozaík.

Kamil Dráb sa narodil 3. februára 1969
v Košiciach. Študoval na gymnáziu na
Konštantínovej ulici v Prešove a pokračoval na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený
30. mája 1993 v Michalovciach. Najprv pôsobil
v Starej Ľubovni, odtiaľ odišiel na dva roky do
kanadského Toronta a potom sa vrátil späť
do Starej Ľubovne. V roku 2005 bol vyslaný
na špeciálnu pastoráciu, na štúdium mozaiky
a sakrálneho umenia do Ríma. Tam pôsobil dva
roky v umeleckom ateliéri Centro Aletti pod
vedením jezuitov otca kardinála T. Špidlíka
a otca M. Rupnika. Od roku 2007 pôsobí na
Slovensku a v jeho ateliéri Centro Arte vznikajú
umelecké diela, ktoré skrášľujú mnohé sakrálne
objekty na Slovensku.

K

amil Dráb, umeleckým menom don Camillo, sa
venuje sakrálnej tvorbe. Začínal tým, že písal ikony,
neskôr vytváral nádherné fresky, oltáre i bohostánky a teraz sa venuje tvorbe kamenných mozaík. Jeho najväčšie a najúchvatnejšie dielo sa nachádza v gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi.

• Ako tvoj život umelca ovplyvnil
tvoj rehoľný život?

Spočiatku to bol skôr rehoľný život dopĺňaný umeleckými „úletmi“. Pôsobil som v bežnej farskej pastorácii.

Posledných sedem rokov je to už na plný úväzok v prospech umenia. Vidím to ako veľké špecifikum v rehoľnom živote, kde spoločne s predstavenými hľadáme
priesečníky rôznych pohľadov pre dobro veci, aby sakrálne umenie, ktoré tu stále bolo a evanjelizovalo, aj naďalej bolo fenoménom hovoriacim o dobrom, peknom
a krásnom Bohu.

• Čo pre teba znamená umenie?

Umenie pre mňa znamená istý spôsob prejavu prostredníctvom nezaslúžených darov a talentov ukázať na krásu a pekno. Dokonca
a
Umenie a lásk
táto krása a pekno majú chao
k
pôsobí ako sln
rakter nadčasový, takmer večergiu.
ný, pretože umelec sa pominie,
– prebúdza en
ale dielo zostáva. Pekné a krásMaxim Gorkij
ne dielo, ktoré tu je, učí svoje
okolie tejto kráse, aby aj ten, kto
ho vníma, mohol vzrastať na ľudskej kráse. Takto teda umenie je až
poslaním a takto ho vnímam aj ja. Čím
viac pekného umenia, tým viac pekných ľudí,
samozrejme, vnútorne.

• Aký „opojný nápoj“ máš najradšej?
A prečo?

Neviem, či sa ten opojný nápoj myslí obrazne alebo doslova. Ak doslova, tak pohár dobrého vínka určite prijmem, možno aj preto, že sa hovorí, že v ňom je pravda.
Mozaika je neraz práca dosť náročná fyzicky, takže na
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vyčerpanosť aj to pivko si v mojom prípade nájde
miesto.

• Čo znamená pre teba modliť sa? Ako
sa modlíš?

Priznám sa, že pri mojej tvorbe veľa času v kaplnke
nenasedím. Mozaika je časovo neskutočne náročná.
Z druhej strany, pretože sa venujem výlučne sakrálnemu umeniu, učím sa prežívať aktuálne to, na čom
práve pracujem. Pre mňa aktuálne prežívať znamená aj modliť sa. Práve teraz tvorím tvár Krista z výjavu Božieho milosrdenstva. S každým kamienkom
cítim, čo robím, koho robím, kde to bude. Viem, že
kto sa bude pozerať na tú tvár, bude hľadať Boha.
A ako ho nájde, ak ho nebudem mať v srdci ja, aby
som ním oživil mŕtvu matériu?

• Akú hudbu počúvaš?

Nemám vyšpecifikovaný nejaký hudobný žáner,
ktorému by som holdoval, alebo nejakú postavu z hudobnej scény či skupinu. Určite je to však
hudba rytmická, a teda disco, hip-hop, ale aj pomalá a nie na poslednom mieste aj hudba ľudová.

• Výhody a nevýhody mať umelca
v komunite?

O tom by mali rozprávať azda tí druhí. Žijem v komunite desiatich ľudí. Môj bežný deň je skôr pohyb
medzi izbou a ateliérom, kde sa pracuje. Toto je moja pastorácia.

• Tvoji najobľúbenejší umelci, ktorí ťa
inšpirujú, keď sa dívaš na ich diela?

Možno sa bude niekto diviť, no nemám vzor. Asi
som ho ešte neobjavil. Aspoň teda nie v tej ľudskej
podobe. No vzápätí musím dodať, že od začiatku
svojej tvorby (23 rokov) aj ako ikonopisec sa usilujem v tom, čo hlása ikona, a síce, že jediným pravzorom je sám Boh. On je inšpirácia aj cieľ. Samozrejme, že na mojej umeleckej ceste sa objavilo veľmi
veľa ľudí, ktorí mi pomáhali, usmerňovali, radili či
asistovali, a som im za to nesmierne vďačný.

Centrum
umenia na
Slovensku
www.centroarte.sk
Čo je Centro Arte
Samotný názov Centro Arte chce byť akýmsi pokračovaním talianskeho Centro Aletti, miesta študijného pobytu
Don Camilla v rokoch 2005 – 2007. Kontinuita sa netýka iba názvu, ale predovšetkým náplne tohto umeleckého centra.
Z histórie vieme, že obraz bol prvým, aj keď primitívnym, no predsa jediným prostriedkom vzájomnej komunikácie a dialógu medzi ľuďmi. Napriek svojej jednoduchosti plnil svoje poslanie. Ľudia boli schopní vzájomne
komunikovať a vymieňať si skúsenosti či odovzdávať si
rôzne správy. Dôkazom sú praveké jaskyne s nespočetnými kresbami a reliéfmi, neskôr aj katakomby so svojimi ilustráciami. Dokonca prvé starobylé písma boli skôr
kresbou než písmom. Obraz sa stal komunikačným prostriedkom i pre samého Krista. Uprednostnil ho pred hovoreným slovom zvlášť vtedy, ak išlo o náročnú a zložitú
katechézu. Hovoriac o milosrdenstve Otca ponúka obraz – podobenstvo márnotratného syna, o láske k blížnemu hovorí obrazom milosrdného Samaritána. Podobenstvá o vinici a vinohradníkoch, o figovníku, o viniči
a jeho ratolestiach, o pšenici a kúkoli a mnohé ďalšie sú
tiež výrečnými obrazmi. Aj moderná doba potvrdzuje, že
obraz vo svojom symbolizme je najuniverzálnejším komunikačným prostriedkom. Potvrdením je počítačová

• Umelci majú vraj svoje muchy.
Mohol by si prezradiť tvoje?

Samozrejme, že nie som dokonalý a aj ja mám svoje
vrtochy. A pretože sú muchy také dotieravé a nepríjemné, o svojich radšej pomlčím, aby som aj ja nebol taký.
No ak predsa niečo, tak „rád vybuchnem“ pri práci.

• Ako si najlepšie oddýchneš?

Jednou formou je vydarené dielo. Ak sa po dlhom
čase námahy, neraz aj rok, postavíte pred hotovú
mozaiku, ten pocit, to je niečo. Pomimo pracovného priestoru, azda ako koníček, predovšetkým futbal
a veľmi rád tancujem. Je to možno divné, ale práve
tam dokážem najviac vyvetrať hlavu a zregenerovať.
VI
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Každý obraz ponúka
niečo skrytého. Myslím na toto:
keďže človeku je odňatá možnosť
bezprostredne poznať neviditeľné
(lebo jeho duch je zastretý telom), keďže
nie je v jeho moci poznať budúcnosť a to,
čo sa nachádza mimo neho ďaleko
v priestore, pretože je obmedzený
aj priestorom aj časom, bol vymyslený
obraz, aby nám ukazoval cestu
k poznaniu a odhalil to,
čo je skryté.
Ján Damascénsky

ie;
Láska je umen
ie je
nič na svete n
ko sa naučiť
dôležitejšie, a
iu.
tomuto umen
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technika, kde texty boli nahradené
je písaniu ikon. Z tohto obdobia azda
„ikonami“, ktorým rozumie každý
stojí za zmienku jeho spoluúčasť na začlovek.
ložení Spolku ikonopiscov sv. Cyrila
Venujme sa teraz pojmu ikona,
a Metoda na Slovensku so sídlom v KoErich Fromm
ktorý sme pred chvíľou spomenuli.
šiciach. Jeho úlohou v tomto spolku bolo
Tento technický termín má svoj pôvod
hlavne vedenie ikonopiseckých kurzov, vov ikonách kresťanského umenia byzantvádzanie do tajov technického kánonu písania
ského obradu, kde je azda najtypickejším znaikon vrátane ich teologickej hĺbky.
kom. Ikona (z gr. eikón) nie je ani tak obraz, ako skôr
Svojou ikonopiseckou tvorbou prispel aj k azda najduchovný pojem, odraz niečoho živého v ľudskej mysli, nezabudnuteľnejším okamihom v živote Gréckokatolícobraz predobrazu. Ikona je obraz Božieho slova. Jednota
kej cirkvi na Slovensku – beatifikácii o. Metoda Domiobrazu a Božieho slova je vrcholom ikony. Táto jednota nika Trčku CSsR, a to návrhom jeho ikony z príležitosti
sa dosahuje komunikáciou, čo je najpodstatnejší atribút vyhlásenia za blahoslaveného v Ríme dňa 4. novembra
ikony. Pri pohľade na ikonu komunikujeme s predobra- 2001. Zároveň to bol čas významných stretnutí, a to
zom. Vtelením Ježiša Krista sa Logos zjavuje ako obraz
s najbližšími príbuznými nového blahoslaveného, ale
Syna, ktorý nám je dostupný. Poznávame ho a skrz neho zvlášť so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
poznávame Otca. Vzťah k obrazu je vzťahom k zobrazePočas jeho pôsobenia v Starej Ľubovni za mimoriadnu aknej osoby. Obraz je teda iba prostredníkom medzi po- tivitu, no zvlášť za kultúrny prínos pre tamojších gréckokazorovateľom a zobrazenou osobou. Bazil Veľký ako prvý tolíkov mu bola udelená Cena mesta Stará Ľubovňa dňa 6.
povedal, že „úcta preukázaná obrazu patrí predobrazu“.
decembra 2001 z rúk primátora RNDr. V. Jaržembovského.
Ikona je tak pravým miestom na skutočnú komunikáNovú etapu v živote Don Camilla priniesol študijný
ciu medzi človekom a Bohom, a tým aj medzi človekom pobyt v Ríme spojený z mozaikami. Počas dvojročného
a človekom. Toto je živná pôda pre rozvíjanie ikonografie obdobia sa zúčastnil na mnohých realizáciách mozaík.
či obrazu ikony vo všetkých jej možných formách, čo je po- Bolo to napríklad v Madride (Španielsko), Como-Laslaním ateliéru Centro Arte. Je to priam poslanie prinášať gu, Verone, Scaldafere (Taliansko), Ľubľane (Slovinsko),
a ponúkať dnešnému svetu obraz, v ktorom všetci komuni- Cluj-Napoce (Rumunsko).
kujú, a teda zjednocujú sa. Ateliér ponúka alternatívu obraSnahou don Camilla je, aby ateliér Centro Arte napĺzu, ikony voči „obrazom dnešného sveta“, ktorými sa ľudia ňal svoje poslanie. Počas krátkeho obdobia už stihol zreakŕmia, a predsa stále cítia hlad. Vo svete bohatom na obrazy lizovať viacero diel rôzneho druhu. Doteraz azda najväčsú vnútorne chudobní. Centro Arte chce svojou aktivitou šou jeho prácou je mozaika v gréckokatolíckom chráme
obohatiť práve túto oblasť ľudského života – jeho vnútro. v Spišskej Novej Vsi. Za tento vklad na poli sakrálneho
To je jeho misia. Zároveň jeho cieľom je poskytnúť priestor
umenia v tomto meste mu bola udelená Cena primátora
pre tých, ktorí nosia v sebe túžbu tvoriť v prospech iných.
mesta, ktorú si osobne prevzal z rúk primátora Spišskej
Novej Vsi dňa 30. apríla 2009.
Práca na mozaike nie je prácou jedného človeka. Tak
Kto sú Centro Arte
to bolo v talianskom Centro Aletti, kde pracovala skupina umelcov, a tak je to aj v prípade slovenského Centro
V popredí celej činnosti ateliéru stojí Don Camillo. Je
Arte. Popri osobe Don Camilla sú tu aj ďalší, s ktorými
tým, ktorý nesie zodpovednosť za všetky aktivity a ich
zdarný priebeh. K tomu mu slúžia bohaté skúsenosti už spolupracuje.
n Prevzaté z www.centroarte.sk
z predošlých dvadsiatich rokov, počas ktorých sa venu-
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Blahoslavený
Fra Angelico
Kážuci maliar
a maľujúci Kazateľ
Viliam Štefan Dóci
Portrét Fra Angelica, detail z Raffaelovej
Dišputy o Oltárnej sviatosti,
Vatikánske múzeá, Vatikán

„Tu je pochovaný Ján z Florencie, sláva, zrkadlo
a ozdoba maliarov. Bol rehoľník z posvätnej
rehole svätého Dominika a naozajstný Boží
služobník. Jeho žiaci oplakávajú stratu tohto
učeného muža. Ktože nájde štetec podobný
jeho štetcu? Otčina a rehoľa oplakávajú stratu
vynikajúceho majstra, ktorému sa v jeho
maliarskom umení nikto nevyrovnal.“

T

akto charakterizujú blahoslaveného Jána z Fiesole,
známeho ako Fra Angelico, verše na jednom z jeho
dvoch epitafov v rímskom kostole S. Maria sopra
Minerva, ktorých autorstvo dominikánsky kronikár 15.
storočia prisudzuje pápežovi Mikulášovi V. Tento v rokoch 1447
– 1455 úradujúci rímsky
pontifex bol jedným zo zaPráve celkom
dávateľov početných obo
krečen
jednoduché, ta
jednávok, ktoré Ján potom veľmi
čas svojej maliarskej
nevinné a pri
y z umenia
jm
o
d
é
kariéry dostal.
ob
d
o
krátk
aný
ín
m
o
sp
iť
d
u
môžu vzb
či prasklinu
Začiatky
údiv, trhlinu
e,
m
je
ru
o
e poz
v tom, čo bežn
Ján je rehoľné mevnímame.
no Guida, narodeného
koncom 14. storočia pri
Ernst Bloch
malom mestečku Vicchio
neďaleko Florencie. O jeho
rodine nevieme veľa, iba že jeho
otec sa volal Peter a že mal brata Benedikta a sestru Františku. Ešte ako chlapec odišiel do Florencie, aby sa tam vyučil maliarskemu remeslu. Prvá písomná zmienka o Guidovi pochádza z 31. októbra 1417,
keď bol prijatý do Spolku sv. Mikuláša, bratstva združuVIII
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júceho florentských lekárov, lekárnikov, maloobchodníkov a maliarov. Keď okolo roku 1420 vstúpil do noviciátu Rehole kazateľov vo Fiesole, mal už štatút majstra a na
svojom konte zapísaných niekoľko diel.

Konvent vo Fiesole
História fiesolského konventu bola v tom čase ešte krátka. Len pred necelými 15 rokmi ho založil bl. Ján Dominici († 1419), príslušník observantného (reformného)
hnutia v reholi, od roku 1408 arcibiskup a kardinál. Voľba tohto kláštora poukazuje na Guidovu túžbu po ideálnom živote kazateľa. Aj jeho rodný brat Benedikt bol
prijatý ako novic do toho istého konventu a obaja tam
absolvovali svoje štúdiá. Dokument z roku 1423, kde je
reč o bratovi Jánovi od bratov sv. Dominika z Fiesole (fra,
te Giovanni de frati di san Domenicho da Fiesole), je prvý
istý záchytný bod svedčiaci o jeho príslušnosti k reholi. Na rozdiel od Benedikta, ktorý bol za kňaza vysvätený roku 1429, dátum kňazskej vysviacky brata Jána nepoznáme. Počas pobytu v tomto kláštore, trvajúcom asi
do roku 1438, vytvoril, pravdepodobne za pomoci niekoľkých spolupracovníkov, početné maľby. Známy obraz
Zvestovania, ktorý sa dnes nachádza v múzeu El Prado
v Madride, pochádza z tohto obdobia.

Maľovaná homília vo Florencii
Observantní dominikáni z Fiesole dostali roku 1436 od
pápeža Eugena IV. (1431 – 1447) budovu kláštora San
Marco vo Florencii. Po istých prieťahoch komplikujúcich prevzatie dovtedy silvestrínom patriaceho kláštora
mohli dominikáni roku 1438 začať s jeho renováciou.
Práve tu mohol brat Ján vynikajúco uplatniť svoj talent:
vytvoril obraz na hlavnom oltári kostola a dohromady
vyše 50 fresiek v celom kláštore. Komplex týchto ma
lieb má podľa talianskeho dominikána Venturina Alce-

PRÍLOHA

ho charakter homílie určenej bratom konventu. Zobrazené biblické scény, imponujúce svojou jednoduchosťou,
pomáhali bratom preniknúť do tajomstiev Ježišovho
života. Bola to pre nich pozvánka ku kontemplácii, základu ich kazateľského povolania, v zmysle formulácie
sv. Tomáša Akvinského: „Contemplata aliis tradere.“ Je
veľmi pravdepodobné, že tvorbu blahoslaveného Angelica ovplyvnila tiež teológia sv. Antonína Florentského,
ktorý bol v rokoch 1439 – 1444 priorom menovaného

konventu, a od roku 1446 až do svojej smrti roku 1459
florentským arcibiskupom. Antonín vo svojej „teológii
pohľadu“ pripodobnil oči k bráne, ktorými Ježiš vstupuje do vnútra človeka. Čo sa týka dnešných návštevníkov
múzea San Marco, platí nasledovné: „Iba keď je Kristus
prítomný pred očami ako stredobod, možno nájsť poriadok a dokonca dokonalú jednotu v zdanlivo čírom
nahromadení náboženských výjavov, ktoré sú roztrúsené
po celom konvente San Marco.“
Zasvätený život | 2013/01
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. . .T r i k o m n a t y . . .
Na freskách je často zobrazený zakladateľ rehole sv. Dominik, ako pozoruje tú-ktorú udalosť z Ježišovho života,
ako o nej rozjíma, či dokonca ako je v dialógu s Ježišom.
Silný dojem zanecháva obraz Dominika kľačiaceho pod
krížom, ktorý sa nachádza v krížovej chodbe konventu. Ten, kto aspoň trochu pozná Dominikovu biografiu, tuší, čo je predmetom vnútorného rozhovoru me
dzi ním a Ježišom: prosba o milosrdenstvo ukrižovaného
Spasiteľa s hriešnikmi celého sveta.
Vo výjavoch Fra Angelica majú svoje miesto aj iní
svätí jeho rehole. Tak napríklad na scéne Zvestovania
v jednej z izieb kláštora sa v pozadí nachádza sv. Peter
z Verony, prvý kanonizovaný dominikánsky mučeník,
s rukami zopnutými ako pri modlitbe. Tajomstvo vtelenia Božieho Slova je základom kazateľskej činnosti dominikánov. Umelec tu dáva sv. Petra za príklad v rozjímaní o Vtelení.

X

Zasvätený život | 2013/01

V Ríme
Po tom, čo brat Ján ukončil svoje dielo v San Marco, odišiel roku 1445 na základe pozvania pápeža Eugena IV. do
Ríma, kde pracoval s prestávkami do konca roka 1449.
Počas svojho rímskeho pobytu žil v kláštore S. Maria
sopra Minerva. Po smrti Eugena IV. ho zamestnal Mikuláš V., pre ktorého vymaľoval pracovňu a súkromnú
kaplnku. Kaplnka, v ktorej sú okrem iného zobrazené výjavy zo života svätých arcidiakonov Štefana a Vavrinca, je
jedinou zachovanou pamiatkou na jeho rímske pôsobenie. Podľa úsudku jedného historika umenia ide v tomto
prípade o najlepšie dielo dominikánskeho umelca a „antológiu jeho umeleckých schopností“.
Z Ríma sa brat Ján vrátil do konventu vo Fiesole, kde
bol roku 1450 zvolený za priora. Na čele konventu stál
do júna 1452. V nasledujúcom roku sa znova vydal do
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Ríma. Vo Večnom meste strávil posledné dva roky svoj
ho života. Zomrel 18. februára 1455 v konvente S. Maria sopra Minerva a pochovaný bol v tamojšom kostole.
Kvôli, povesti svätosti ho ľudia čoskoro začali volať
Beat Angelico. Do zoznamu blahoslavených ho oficiálne
zapísal pápež Ján Pavol II. 3. októbra 1982.

Rehoľník, kazateľ a maliar
Fra Angelico je nesporne jedným z najvýznamnejších predstaviteľov talianskeho ranorenesančného umenia. Okrem
jeho maliarskej kreativity a flexibility upútava na ňom jeho
schopnosť skĺbiť život rehoľníka – kazateľa a maliara. Angelicovo dielo je kristocentrická teológia a dominikánska
spiritualita v obrazoch. Mnohí dnes obdivujú jeho tvorbu
bez toho, žeby si uvedomovali, že obdivujú zviditeľnenie
Angelicovho hlbokého vzťahu k Bohu, ktorý je podľa sv.
Tomáša Akvinského vlastným zdrojom umenia. Taliansky

maliar a historik umenia Giorgio Vasari (†1574) napísal
o Angelicovi, že nikdy nevzal do ruky štetec bez toho, žeby sa predtým nepomodlil, a že nikdy nemaľoval Ukrižovaného bez toho, žeby mu po lícach nestekali slzy. Posolstvo obrazových kázní Fra Angelica, totiž že Krista môže
maľovať iba ten, kto s Kristom žije, platí mutatis mutandis
pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na službe ohlasovania evanjelia.
Zdroje:

Venturino ALCE: „Homilien des
seligen Angelico“. Bologna [1983],
Wolfgang BADER: Fra Angelico.
Einblicke in Leben und Werk.
München/Zürich/Wien 2005,
,
Rodolfo PAPA: Discorsi sull arte
sacra. Siena 2012, John T. SPIKE:
Fra Angelico. München 1997.
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je kvet života
spoločnosti.
ič Tolstoj

Lev Nikolajev
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Povolanie ku kráse

K

to má vo vnútri život Ducha, začína vyžarovať
i v prostredí, v ktorom sa nachádza, začínajúc od oblečenia, pretože šaty – ako hovoria modernisti – sú predĺlžením tela. Nie je pravda, žeby habit nerobil rehoľníka, pretože oblečenie je jedným z najsilnejších spôsobov
vyjadrenia, aké existujú. Rovnako ako je telo priestorom,
v ktorom si uvedomujeme život odohrávajúci sa v nás,
tak aj šaty sú zdieľaním toho, ako vnímame sami seba.
Ako je telo miestom, v ktorom sa odovzdáva láska, tak
aj oblečenie nie je niečím nezúčastneným v osobnej komunikácii s ostatnými. Nejde o to, aby sme to riešili nejakými predpismi alebo si obliekali to, na čo akurát natrafíme, ale máme rozlišovať oblečenie a individuálne ho
meniť tak, aby ostatným zdieľalo našu pravdu. Oblečenie
je často prvou informáciou, ktorú o sebe poskytujeme,
a posolstvo, ktoré v druhých týmto spôsobom zanechávame, nie je vôbec bezvýznamné, rovnako ako to, čo vzbudzujeme v nich samých.
Musíme začať s oblečením a miestnosťou, v ktorej žijeme, a odtlačiť tak svoju osobnú stopu do sveta okolo nás. Krása má moc premieňať. Ak v našich domoch
dýcha harmónia, prichádzajúceho človeka prekvapí toto
duchovné prostredie a je ním zasiahnutý. To môže byť
niekedy tou najvyššou možnou evanjelizáciou, keď niekto vstúpi do nášho domu a potom odchádza „s nostalgiou“ po tomto prostredí.
Veľmi dôležitými činnosťami sú tiež varenie a stravovanie. Jesť neznamená iba hltať, ale je to určitý druh liturgického úkonu a bolo by hriechom to bagatelizovať.
Veď to je skutočná evanjelizácia, keď je stôl pekne prestretý, keď zasahuje náš pohľad svojou striedmosťou a eleganciou a keď je na ňom jedlo, ako sa patrí. Toto všetko

totiž vyjadruje obsah toto, čo chceme povedať človeku,
s ktorým tento akt zdieľame. Naša pozornosť k tomuto
človeku musí byť viditeľná na stole, pokrmom na tanieri
i diskusiou o politike, o práci, o zdraví, o Písme a pod...
A toto je krása. A je to tiež liturgia našej malej cirkvi, teda
každodenná liturgia našich tiel, ktorú svätý Pavol predkladá ako obraz, ku ktorému sa vzťahuje život človeka
na tejto zemi. To všetko nezávisí na ničom inom než na
láske, ktorá z nás vyžaruje. Nezávisí to na ekonomickom
štandarde a ani na kultúrnej úrovni. V tejto najjednoduchšej miestnosti sa môže nachádzať tá najväčšia dôstojnosť gest a môže v nej byť taká posvätnosť prostredia,
že i tie najjednoduchšie predmety budú vyžarovať svetlo.
Veľa básnikov, spisovateľov a maliarov urobilo nesmrteľnými gestá a prostredia veľkej chudoby, avšak naplnené
teplom a svetlom nevyjadriteľného jasu.
Tento estetický princíp evanjelizácie bude skutočným
iba vtedy, keď neupadneme do kozmetickej pasce a nebudeme okúzľovať svet veľkolepými ohňostrojmi, pretože iba pravda, ktorá je realizovaná s láskou, je tým, čo
priťahuje a okúzľuje. Princíp príťažlivosti je iba tento: život ponorený v Bohu, na ktorého sa obraciame kontempláciou.
Je potrebné vidieť niečo krásne. Čo však vidí ten, čo sa
pozerá? Bolo by krásne, keby mohol vidieť spoločenstvo
ľudí; pretože je potrebné mať krásnu Cirkev, krásnu faru,
krásny kláštor, krásny byt, kresťanské rodiny: krásny znamená jednoduchý.
T. Špidlík – M. I. Rupnik,
Nové cesty pastorální teologie, Centrum Aletti,
Olomouc 2008, s. 590 – 592.
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Cieľom umen
vot.
ži
nie je sen, ale
nd

Romain Rolla

Neskoro
som ťa miloval,
krása taká stará
a taká nová
Neskoro som ťa miloval,
krása taká stará a taká nová,
neskoro som ťa miloval!
Ty si bol v mojom vnútri
a ja vonku,
tam som ťa hľadal,
vrhajúc sa, znetvorený,
na krásne podoby tvojich stvorení.
Ty si bol so mnou,
ale ja som nebol s tebou.
Tvoje stvorenia ma držali ďaleko od teba,
ktoré keby v tebe neboli,
vôbec by neboli.
Zavolal si ma
a tvoj hlas prehlušil moju hluchotu.
Zažiaril si
a tvoje svetlo prežiarilo moju slepotu.
Šíril si svoju vôňu
a ja som ju vdychoval
a teraz dychtím po tebe.
Ochutnal som ťa
a teraz mám hlad a smäd po tebe.
Dotkol si sa ma
a teraz horím túžbou po tvojom pokoji.
sv. Augustín, Vyznania 10, 27, 38
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