


Kríž
A SEDEM 

SLOV





JÁN
F R Á T R I K

Kríž
A SEDEM 

SLOV
NOVÉ MESTO



Ilustrácie Alexander Bugan

b i
___j

Kniha vyšla s finančným príspevkom 

Nadácie Ľudovíta Štúra 

a Ministerstva kultúry SR

©Ján Frátrik 1998

Illustrations © Alexander Bugan 1998 

Epilogue © Teofil Klas 1998

ISBN 80-85487-55-1



POÉMA



PROLÓG





Prísľub a odpustenie. Koľkokrát sme z rovnováhy 
padli, i keď v jeho stope.

Len slovo vypaľuje hlinu utíšenia, keď nám 
hviezda smútku klope.

„Čuš, mlč ty!“ kľaje z kríža druhý lotor. „Načo úľavy', 
aj tak nám zlámu kosti

a svitne čierna noc, kde nič už zákon nezvládze 
a padnú zlé i dobré čnosti.“

Stratiť zrak, pamäť, ó, jak hrozný údel. Nádej 
stratiť? Číra samovražda!

Nízko je v hriechu, nižšie trýzeň v pochybnostiach, 
keď cúva cesta pichliačov a raždia.

Aj vánok ohlasovania už stíchol. Kde-tu výsmech 
a ston. Zem sa zvíja z idýl.

Úzkosť a odovzdanosť podrážajú náš krok, 
jeho ľud ho na kríž pribil.

Skmásaný zášklb srdca. V mukách sníva 
o kvetoch, o raji a o náručí.

Šľahajú dažde pohľadov. A učeníci mlčia. Kal a blen 
zhusťujú sa v príkrej žlči.

Ježiš môj predrahý. Aj lotra pohol 
k ľútosti tu v tomto boji,

kým mnohým stvrdli srdcia, on sa nepohorší 
trestom kríža, s tebou verne stojí.

Vyzváňa súcit. Kam to zašli uzdravenci, vidiaci 
a chromí, ktorí vstali?

Srdcom už tiahne hrdza. Červač nedôvery stále 
hlodá v zatvrdnuté skaly.



Aj v ťažkom zlosynovi svedomie sa pohne, aj v ňom 
ľútosť ozýva sa Božia.

Čas obrátenia stále sa k nám skláňa. Iba beznádej 
a hriech ťa supom zložia.

Lotrove slová, doráňané ticho Kalvárie.
Hlboký ston a poníženia zmysel.

Po tisícročia strmý prístup k pokániu
a k chvíľam, v ktorých Kristus visel.

Jediný záchvev cez okvetie ľútosti a lásky.
Sladké spočinutie, kde je?

Aj vetry vypaľujú čas, kde zloba dýcha, 
kde sny prahnú bez nádeje.

Môj Bože, skalných vyznávačov urob z nás 
a vysuš v srdci mokvajúce plesne, 

daj vybrieždiť nám do pokánia, keď už tvoja láska 
cez smrť stúpa ku vzkrieseniu presne.

Ó, skvostné ústa, ktoré odpúšťate, ktoré nepriateľa 
nazývate svojím blížnym, 

budteže stále pri nás, i keď hnev a krutosť 
nadutosti doľahne priam v týždni...

Monológ na Golgotě sklenul sa už ponad Tajomstvo 
a ponad sucho pustatiny.

Dva boje v strede. Nevera, či viera? Spokojnosť, 
či zúfanie a viny?



Ill

Opona tmy a strachu bezpečne sa nadol spúšťa. 
Posmievači potratili slová.

Súcitnosť otupená, kdekto mohol kopať, pľuť 
a teraz ponáhľa sa schovať.

Víťazstvo klincov labilné je. Všetko zobrali mu.
Ostala priam otvorená rana.

Nevládze hlavou pohnúť. A víťazi po jednom 
sa tratia, kade ľahšia strana.

Len ženy z Galiley pristupujú blíž. Hľa, Matka 
a jej sestra, ďalšie z rodu,

Mária Magdaléna. Salome a učeník Ján, 
ten najvernejší k hrobu.

Matička drahá, aká ľudská bolesť, povedz, hovor, 
aká žalosť rovná je ti?

Čo jeden pohľad na kríž - osteň vrazený až k srdcu, 
ktorý utrpením svieti.

Na kríž sa vrháš k nohám jediného Syna. V ušiach štiepe 
pribíjanie klinov.

Boh neutíši túto bolesť. Zaseknuté každé slovo 
skrvavenou slinou.

Ó, matky drahé, ktoré neúprosné noci prebdeli ste 
nad dieťaťom chorým,

váš srdcervúci pohľad, keď to tielko pred očami 
chladlo i cez vaše vzdory,
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keď výkrik zavesil sa ako krídlo ponad ústa, 
ktoré utíchali navždy, 

keď výčitky jak bezútešnej noci havrany 
sa vrhli od zúfania vraždy 

na všetko, čo je ľudské, božské. Ach, tie dni, 
ked nebolo síl prinavrátiť dieťa...

O koľko ťažšie muky znášaš, Matka Ježišova, 
o kríž svojho Syna tu opretá, 

keď cítiš, ako žily trhajú sa, a ty nedočiahneš 
pohladiť mu hlavu,

ked za smrteľnú ľahu dali kríž a štyri klince, 
chriaky, posmech davu.

Prešťastné matky, ktorým detská hlávka aspoň 
naposledy klesne do náručia, 

kde ešte vzdych sa slzou zažne, kým čas prestrihuje 
krídla slov, čo pália, mučia.

Ten detský úsmev potratený na voskovej tvári, 
ústa vyprahnuté po horúčke, 

keď navždy zmeravie už pohľad, pery nepohnú sa 
r len slza hasne na tej detskej rúčke.

Ó, Matka dobrotivá, útecha a nádej, večný zdroj, 
čo na srdce si kladieš bolesť sveta - 

tŕň žiaľu vyber tým, čo tvoju tvár si nesú po hrob, 
ceď Láska s Pravdou pod krížom sa stretá. 

Kto vypočíta úzkosť, ktorú už len história kriesi, 
ceď sa porúčali božské práva, 

kto pouažíha veľké odpustenie a zas vráti nádej, 
ked sa láska kliatbou stáva...
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V bolesti všetci sme už jedna dlhá cesta. Naše ruky
zbratali sa v kríži.

V Kristovi každé utrpenie rozpúšťa sa. V jeho láske
každá nádej ku zmiereniu zblíži.

Ukrutná šibenica kríža. Nieto dlaní,
kam by hlavu prichýlil a sklonil.

Obeta kríža. Neprávosť a nenávisť sa trhá, 
samý franfor, zdrap a fl'ony.

Kristus a Matka. Po druhý raz pijú zákal bolesti 
a hrôzy. Očná stigma.

To ľudské utrpenie v nové vzpruhy vrastá. Môj Bože, 
z kríža už len tieň a vzdych sa sníma.

A v mysli jeho vanú všetky deje. Sny a túžby 
odlietajú k Matke.

Kto viac mu lásky dal? Kto viac sa delil s ním, 
kto viac sa súžil v chvíli ťažkej?

Ach, čo len bude s ňou? A chvíle spočítané ako kosti.
Komu odovzdať ju, komu?

Stalaktit slzy o zem zvoní. Učeníci odbehli. Len Ján 
a Matka v žiali tonú.

Na štedrej ruke božstva Kristus odpočíva. Zrak svoj 
skláňa k obom v kríža tôňu:

Žena, hľa, Ján ti bude synom. A ty, brat môj, tu máš

MATKU, STARAJ SA MI O Ňu!
Testament víťazného božstva. Krv a ľútosť 

spečaťujú iba lásku vďačnú...
Ó, Matka Ježišova, Matka prebolestná, 

i keď aj krutá trýzeň, muky začnú
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prežierať sa priam v srdcovnk u sťa kostižer 
k bielej nevinnostnej kosti, 

ty do nôh nepadáš. Kríž Syna tvojím krížom je.
Ó, kto by s tebou neľútostil.

Po bolesti len sútrpnosť. Sám Boh tu 
do okrasy večnú spásu tesal...

Matička naša, hviezda pokoja, ty najčistejší 
končiar v krištáľových plesách, 

kde v tvojich slzách umývame svoje slabosti.
Si tichá ako list, čo k zemi padol.

Dotkni sa našich úst a zaceľ rany. Odním 
z nás čas, keď ponúkal sa diabol...

Golgota spustla. Vysoko je k slovám. Nenávisť 
a láska tvrdo sa tu stretli.

Do všetkých vekov bude žiariť Kristus, večný víťaz, 
ako lúč slnka, záblesk svetlý.
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IV

Žeravé slnko v ranách Krista umýva sa.
Plamienok spásy v žliabkoch dudre.

Na seba berie naše kríže ako najbiednejší 
hriešnik. Sám Boh po ňom udrie, 

nech spozná na mukách a vlastných ranách ortel’ 
hriechu, nech má súcit s biednym bratom, 

čo skaličený tu na hriešnej zemi v hrôzach 
tonie. Bolesť je mu katom.

Srdce a duša akoby priam z útrob trhali sa.
Úzkosť poletuje do tmy.

Šľapaje ľudské zatemnené. A on odvieva ich.
Trpí za nás krvopotmi.

Kam podelo sa božstvo? Zaklínadlá satanáša 
skuvíňajú na javisku.

„Podvoľ sa! Božstvo, chacha, večná podnož slabých.
Kríž ti vezmem aj smrť blízku, 

darujem šíry svet a nový život bez bolesti, 
rozkoš, moc a slávu.

Vzopri sa, budeš vládnuť zemi, horstvám, všetkom, 
ktorí k žriedlam slasti plávu.“

Závratný súboj. Ošiaľ opovrhnutia sa z útrob 
tacká, plazí po svedomí.

Oddanosť v plnej súrme. A krv svieti božstvom 
pokoja cez vzdych a duše zlomy...
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Odvracia Ježiš hlavu. Každá kvapka slov 
sa prerezáva cez hnisavé d’asná.

Uprostred pokušenia modlitbami dužie. V očiach 
vzdor a božstvo - dúha jasná.

Atropin slnka do žaloby prelieva sa, rovno 
do tela a do rán.

Ukrutná vyhňa. V kostnej dreni bolesť napína sa 
od hlavy až k nohám.

Nikto sa k nemu nepriznáva. V duši súmrak svitá. Vôľa 
nebies blíži sa už k činu.

Žalostné telo fosforeskuje a bronie do snov 
trudných. Sny pod dlátom hynú

a drobia sa jak mramor portálov, jak hlina
prázdnych amfor, popukaných džbánov.

Oči podliate, ústa zošívané šľajmom krvi.
Odbíja len vzdych a smrtný spánok.

Trhavý pulz už celkom vynecháva, odvracia sa nebo 
a zem, tá je plná žlče.

Modlitba ponížených. Vzdych a odpustenie - 
ostatné len mučenícke kŕče.

Smrteľná bledosť pletie aureolu opustenia.
Niet už údu, žilky bez bolesti,

dych skracuje sa, krv a hrdza mokvá. Príval hnisu 
do žíl viac sa nepomestí...

Od šiestej hóry mrak po mraku slnko zastierajú.
Vtáci k hniezdam sa už sunú.

Do roztvorených ramien deň sa uchyľuje priam, 
keď čerň a úzkosť hotujú sa k splnu.
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A prietrž tmy sa rúti krajom, strach a údiv 
šibú kolo kríža, číra tma je...

Slepota davu pŕchne. Zem a nebo do ílom 
sa halia. Ľudská chamraď kľaje.

Boží trest? Vystríhavé znamenie? Des, šepot, 
virvar, strmý výkrik. Tieseň chladná.

Golgota, ochráň večnú pravdu umučenia,
kým sa Jeruzalem v hriechu stráca za dňa, 

daj, nech tieň kríža prejde v tvoju tvár,
keď vzdych a poníženie v každom riadku žalmu 

sa spĺňa. Verš po verši horkne. Ó, kríž prebolestný, 
ty si aspoň prichyť dal mu, 

keď v ľudských srdciach bolo pusto a červ nenávisti 
spriadal pomstu na nevinnom svätom tele.

Ni jedna ruka z davu, čo by čiahla pohladiť ho.
Ani súcit. Už len smrť sa celkom blízo stelie. 

Podliate oči rozhŕňajú závoj nebies. Učeníci 
vyhýbajú Ježišovmu zraku.

Svedomie praská. Ku krížu ísť? Čo ak schytajú nás?
Vráťme sa sem po súmraku.

Veď sme, hľa, s Majstrom ešte slovka nestratili.
Iste čuje naše kroky, hlasy.

Prázdnota vyhasína. Tvár už bôľom vráskovatie, 
len vzdych ešte silu do viet naberá si.

Sám vlastnú trýzeň nepriznáva. Viac ju cíti z hrôz 
a tvári, kol kríža čo stoja.

Kristus a utrpenie vedno tečú. Láskou prúdia 
do pokory - smrťou do výboja.



Ani len vánku šum, čo precedil by páľu. Ani 
pohľad zeme, ani nebies.

Všetci ho opustili. A jednako sa kresťan 
ku krížu tak neoblomne klenie...

Bože môj, Bože, prečo si ma opustil? Tma prerezáva 
kvádre slov spod kríža.

Aj stráže ovial závan strachu. Údiv, päsť 
a stípkom oči k sebe sa už nížia, 

keď v nevýslovných mukách spaľuje sám seba;
z vlastných útrap živí dušu, telo, 

pretaviac bôľ a des, keď v šírej púšti vztýčil kríž, 
by srdce viac sa nezachvelo 

závratnou mdlobou, čo tu bez útechy božskej, 
bez útechy ľudskej trpí za nás, 

za každý nevďak, slabosť, podlosť urážania.
Vytrpel nám silu, čo nám rany šiana.

Ó, skaličená tvár, ty večný motív - ktorý verš 
a štetec verne zobrazí ťa?

Ak Da Costa ťa opľul, Claudel poumýval. Neverci, či 
vyznávači viery. Smrť, či víťaz!

Kvaple sĺz v hrudách mirabilit uvoľňujú. Iba 
Boh a ľudia majú nevyspytateľné tváre.

Aj agrafý sa potratili, slovo skamenelo.
A vzlyk v hurhaji a vo virvare.

Od tejto chvíle, brat môj, neupadaj do zúfania, 
i keď útechy jas v tebe mizne, 

pred tebou Kristus zostúpil až na dno úzkosti, 
on zmierni všetky tvoje trýzne,
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neponechá ti v smrtnom boji púšť ni opustenosť, 
len sa o jeho kríž opri.

Šiel touto temnou cestou Kristus ako Svetlo. 
Vedľa rozčesnutí lotri.

30



Na fialových perách púšť a spálenina. Dych po dychu 
zadrhává, hluší.

Tá hlava skaličená miesta si už nenachádza.
Tma a chmúrno. Pusto v duši.

Trikrát sa slovo derie z hrdla, trikrát visí bezvládne 
a zaschnuté ó, Bože, žíznim!

Nesmierna opustenosť - jediná, čo v ranách 
tak sa prihovára blížnym, 

keď klíči odovzdanosť, keď už miesto krvi 
iba samota a odpustenie kypí...

Posolstvo lásky pradie do kameňa čas a ston 
a na kameni zvonia naše vzdychy, 

lebo sa hanbíme za vlastnú slabosť, keď nám prišlo 
aspoň v sebe hájiť Krista, 

zjednotiť vlastné vnútro, poprečíšťať hrdzu, 
keď sa lacno núkal zradný ateista.

Vlhoba ďasien zoschla. Popraskaný jazyk. Ani len 
šum vetra, čo by previal siné pery.

V samote krv sa dvojnásobne stráca. Slabosť, 
ktože sa ti s utrpením zverí?

Pod každým dychom svätá hĺbka je. A trýzeň smädu 
pórmi odkvapkáva do skál.

Rozvidnieva sa. Na kríži je iba poníženie?
Nový deň ho smrťou bozká.
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Tep srdca prebíja sa k slovu. V ústach samá 
horkosť. Iba blen a páľa.

Praskajú pery ako kôra zeme. Všade výsmech - 
slzy korunujú Kráľa,

čo dejinami pohol, i keď nemal vojska 
ani prístrešia, ni paláce a dvory7 -

len Božie slovo. Sutanu a bosé nohy,
biedu najbiednejšiu. Učeníkov do pokory.

Po kvapkách odumiera zemské a po kvapkách klíči 
božské v pravdu neoblomnú.

Tma v predsvitaní. Učeníci boja sa mu podať 
dúšok vody. MÍkvo hľadia.

Biblická vernosť v prvý náraz roztreskla sa o kríž. 
Strach a tieseň zaklínadla.

Ó, Kriste, koľkokrát sme nepriznali sa ti. Vyhli 
svedomiu a mukám, tvojej tvári...

A kolkokrát sme poznali ťa, len keď ťažoby 
nás bičovali, doliehali žitia chmáry.

Pribitý do rán. Krv sa v klinoch ruje s vodou. 
Neľútostné božstvo cieľ si chystá.

Golgota - tragédia potupy a víťazstva. Ach, 
večný oheň z Krista.

Krvavé Tajomstvo, čo príkro do pokory vrastá, 
čo sa vinie k večitému kozmu.

Ó, zlaté ruky vytepané z božstva pre život, 
a teraz nie viac nimi pohnúť...

Ó, bratia, ktorým kliatba vytrháva slová, vzdych 
a pohladenie neúprosne kalné...
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Blažení, ktorí aspoň ruky zopnete si na modlitbu, 
keď aj smrť si spieva v blízkom žalme.

Prevzácne ruky, ktoré z már vzkriesili, 
nový život do žíl vliali.

„Mohol bys’ vstať a podísť z kríža ako víťaz.“ Tvoj však 
božský ortieľ: dopiť utrpenie v najľudskejšom žiali.

Milosrdenstvo na pranieri. Nech sa splní Písmo.
Ovlažte ho. Do octu mu žlče!

A stotník Abenadar čistým octom sýti
sväté ústa. A krv ledva pulzom tlčie.

Len príchuť blenu zžiera. Octovina v príkrom kľagu 
ani jazyk nezasiahne.

Na každom zhybe uzlovina bolestí. Po tvári 
stúpa jas a do pokoja tiahne.

Odtlačky zubov v pere. Bože, nedopusť už 
toľké muky, zmierni trýzne.

V závratnom vzdychu oblohy a zeme zmilovanie.
Súcit! Kým smrť svoje dielo stihne.

A Kristus príval súcitu len modlitbami tíši.
Poníženie viery toľme hlodá.

Cícerkom zvoní krv. Ach, to všetko za nás hriešnych. 
Každé slovo podľa božstva. Triumf, zhoda.

Po krvi už len voda. Pramienok, čo tečieš zo skál 
do dolín a sviežich nížin,

ty najvšednejšia ambra. Ani zlato, diamant 
a sľub ťa k zrade neponíží.

Len jeden dúšok z teba, čo by zrosil, keď sa stratil 
pohľad verných druhov.
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Ozveny prázdne. Agónia v bezcitnosť už svieti... 
Nový úsvit pred záhubou.

Z rán otvorených mlčanie sa zdvíha do milosti, 
oko číra púšť a srdce podbehnuté žiaľom.

Hlboký pokoj odhŕňa taj slova. Satanáš 
a božstvo obklopujú Kráľa kráľov...

Zatmenie slov. Ach, čoraz menej života. Len viacej 
samoty a božstva z kríža.

Kristova bolesť ako dúha ponad naše srdcia.
Nenávisť a výsmech už mu neublížia.

Sám trpí za nás, čo sme ako priekupníci s vierou 
aj hriech vynášali tajne.

Kto sa z nás uponíži celkom k hline? Kto sa nevinný 
a čistý ku Kristovi bez poškvrny nahne?

Svedomie naše krváca a vernosť prekrútená 
iba zdrapom zavše sa tu stáva.

Bojuješ dnes už o dušu, súc označený krížom.
Iba v ňom je večný život, sláva,

čo vyvedie vždy z poblúdených ciest a skália, 
keď ťa pochybnosti tolké rania.

Len k nemu vždy sa priviň a v ňom hľadaj stredobod 
a odpoveď aj v chvíľach umierania.

Pozriže naň. Tam slovo premieňa sa v svetlo.
Vytrvaj pri ňom. Žiaľ ho nezastiera.

Presväté oči, sväté ústa, najsvätejšie srdce 
rovné sú už Bohu. Naplnená miera.

Ó, svetlo kríža, cesta, ktorá prestupuje do istoty, 
ktorá zráža fantóm atómovej skazy,
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ó, svetlo kríža - cesta spasenia. Pred tebou 
ľudstvo na kolená zrazí, 

lebo si večný program nepremennej lásky, na 
pribitej a skaličenej zeme, 

lebo sú všetky naše privysoké sny
cez tvoju krv a trýzeň vykúpené.



VI

Samota prečesáva olivy a cédre. Ston
a prítmie Kalvárie pozrážané k zemi.

Deň slzou svitá do krvi a ticho od úst k ústam 
zosúva sa ponad priestor nemý.

A Ježiš očami si hľadá učeníkov. Aj tí
zahalení do mlčania od hrôz žasnú.

Len Písmo v novej zmluve napĺňa sa. Zbožná viera 
precedená v strach a zradu preúžasnú.

Bolesť sa vlečie a len presakúva cez obväzy 
mračien. Žlč už samá octovina.

Z presvätých nôh Ján do šatky krv svätú zbiera.
Aj kameň plače. Ach, tá naša vina...

Aj my tak neraz v tieňoch podozrenia lacno 
sme sa vzdali seba samých,

keď sebapopieranie vzdorom kľulo v nás
a prišli na rad nové kríže s umieraním.

Kto vtedy vážil: Pane, nevzdám sa ťa. Nech sa so mnou 
čokoľvek priam stane.

A ty si, Kriste ukrižovaný, stál pri nás
verne, keď čas nachýlil nás k jame.

Studená úzkosť do človeka bije. Číročíra 
prázdeň peleší a skučí v kútoch.

Znamenie božstva. Ešte včera: Ukrižuj ho!
A dnes: Krv nech jeho padne na vrahov a sudcov!
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Buď vždy len v nás, čo znali sme sa k tebe a šli
s tebou opásaní hlasom viery, hlasom srdca, 

čo sme tak prehrmeli k ranám Krista, ktorý mamonársku 
hystériu do základov rúca 

bez výkupného, pohody a zradných mešcov zlata.
A dnes, ó, ako sa nám slabosť prieči.

Zmiluj sa, Kriste - fialovomodrá trofej božstva!
Sme v tebe a ty v nás. V tebe vždy sme niečí.

Z úvalov úzkosti len plačú samoty a smrť už 
neodvratne chystá svätožiaru.

Môj Bože, prečo táto cesta toľkých bolestí a krvi 
k poslednej kvapke, k poslednému zmaru?

Len ty vieš, koľkokrát nás ustrašených, slabých, 
zachvátili pochybovačnosti tiaže.

Nelásky dažde zošívajú vyprahnuté srdce.
Vlastnú slabosť krok náš vzdychom viaže.

Ach, ty zem, koľkú neprávosť len vládzeš niesť, 
oklamaná časom hľadáš cestu ku nám, 

čo strebeš svätú krv, keď z dreva kríža kvapká 
a keď čas nás odplavuje k dumám.

Presväté vrstvy, letokruhy svätej tváre, doprajte 
aspoň pohladenie vlastným očiam, 

keď do pamäti veky navliekajú prsteň umučenia.
Najvzácnejšia relikvia tisícročiam.

Naša zem. Dedovizeň hriechu. Možno ktosi
sa aj vzoprie. Ale prišlo žiť nám s výčitkami 

a čím tak lepšie poznávame Kalváriu, tým viac 
hovoríme ostro k sebe samým,
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lebo už prišiel čas tak prosiť o láskavé slovo, 
milosrdenstvo a dobrotivosť samú.

Ó, zem, čo cez Krista aj vrahovi dáš čas.
kým čierne tiene hriechu v jasnú ľútosť vzplanú.

Zem pokropená slzavými krvopotmi,
svedectvo hrôz a potupy a poníženia, 

do teba vtĺkli kríž, a preto oťažievaš s nami
dvojnásobne. Dožič chvíľu, keď sa menia 

úzkosti, keď ťa naše hriechy korunujú a priam 
ladia vykúpenia Magnifikat, 

keď nová nádej utišuje maloverných a nám 
dopraješ tu ešte s kvetmi vzlykať, 

keď čierne noci vybielili naše hriešne vnútro 
a zem a kríž sa bratsky stretli.

Kresťanský brat môj, pozri na kríž. Tu je tvoja cesta 
a tvoj smer. Tu kráčali vždy rodní, brat i sestry...

Ó, Kriste, dosť nás skúšaš v tvŕdzi,
kde sa láske k rodu pripisuje ťažký zločin... 

Myšlienka prebodnutá, daj nám sily s tebou kráčať.
Svet sa rúti do záhuby, do hlbočín.

Kto sa tu zachytáva o lúč tvojho utrpenia?
Tvoj kríž a rodná zem sa s láskou spoja!

Nech akékoľvek blysnú časy a nech samoláska
utýra nás, v tebe, Kriste, premáhame páľu nepokoja. 

Hodina smrti presypáva svoju chvíľu. Aj pot 
studený sa v perlách prevaľuje z údov...

Mária Matka, Magdaléna, Salome a Ján, tí najvernejší 
objímajú kríž. Ach, plač a stony nad záhubou.
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Predobraz smrti v agónii mokvá. Už aj súcit 
rovnováhy pozbavený zmyslov.

Potupa človečenstva ako míľnik na rázcestí.
Nenávisť a láska na kríži sa stretli. Vodorovne. Zvislo. 

Dokonané je! Hlava celkom ovisnutá.
Syn a Matka. Náruč vypálená.

Blesk a hrom. Výkrik za výkrikom. Brálie zosúva sa.
Mária, Abenadar, Ján a Salome a Magdaléna 

a všetci, čo sa po Gichone k dychu nedostali, 
čo kľakli na znamenie božstva k zemi, 

keď múry Jeruzalema sa do základov striasli 
a mŕtvi opúšťali hrob svoj roztvorený.
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VII

Už ani sval sa nehne. Ticho v údoch. Život precedený 
na smrť. Hora lebiek presne v strede zeme.

Čo je tu víťazstvo a čo sú prehry? Kohože to 
vraždíme a koho ľutujeme?

Starodávny čas posúva sa a dve polovice piesku 
zotierajú každodenné svetlá.

Trhliny súcitu a priepasť lásky dekorujú
ľudskú vinu. Nevraživosť k zemi sa tu zniesla.

Vykupiteľská koruna sa krvou pozlacuje.
Sám Boh ju na Kristovu hlavu kladie zhora.

Večnosti odlesk venčí mramorové čelo, 
keď sa presypáva tretia hóra...

A ticho podpálené tichom dohlušuje samotu:
Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.

Úzko je poslednému slovu. Úzko, preúzko, ach...
Výčitka za výčitkou o svedomie búcha.

Tá fialová krehkosť Pravdy na mramor sa štiepe, 
to telo nie je už viac z tohto sveta.

Vosková inovať. Krv nápadnejšia po jarčekoch rán...
A duša, ako záblesk jasný, k päte kríža zlieta.

Preťaté spojivá a tkané. Kríž a bolesť jedna pleť,
ó, najčistejšia duša - azúrový odštěp z božskej sihly,

na viazanici lúčov v hymne anjelskej
tá duša na odlet do večnosti sa krídli,
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kopija svätožiary do chmúravy Kalvárie, 
nebeský chorál do krvavej hor)', 

blažený rozlet za tie všetky nesčítané rany.
Veleba s velebnosťou v odpustení sa už zorí...

Vedomie, podvedomie. Rozštiepená na dve časti, 
večitá harmónia pri odlete z úbohého tela.

Ó, duša z medonosnej pastvy lásky,
za akú krajšiu bolesť si tak odletela?

V bezvetrí sklincovaných rán a skaličených snov
priam moduluje v božský akord milosti a harmónie, 

v jediný rozjasaný zbor a súzvuk dityrambov,
kde Magnifikat v nádeji a láske vždy sa intonuje.

Rozluka najsvätejšej duše s najsvätejším telom, 
kresivo večitého ohňa na hranici spásy.

Čo Boh raz vdýchol, k Bohu sa i vracia
a do plnosti vykúpenia skutkami sa klasí...

Na akom stolci pomazanie Kráľa kráľov? Pozhlábaný kríž, 
kročaje tohto sveta dávno spočítala Božia kára.

Ó, stíchniteže, pery! Zaplesnené slová.
Nech večná blaženosť cez utrpenie tichú náruč pootvára. 

Praskajú ramená a ťarcha zosúva sa k nohám.
Delirium. A vykúpenie! Smrť sa nevzdá práva.

Len zášklb po zášklbe cizeluje neodvratne
prasily božstva. Sopka milosti, či zatratenia láva? 

Skončený božský turnaj. Pravda vsiakla do štrnástej 
štácie. Kristus dokonáva. Božstvu vavrín!

Zem horí krvou. Odobierky salva.
Rekviem hrdinstva. Ó, mizerikordia padlým...
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Sinokvet úst už celkom vyschol. A hrdzavý pohľad

povyzliekal dávno ľudský pôvab, už len závoj beľma.

Kto by tu zvolal znova: Ecce homo?

A kto by váhal: Slávu nebies, očistec, či do inferna? 

Posledný dozvon utrpenia. Pokoj po súboji.

Už mŕtvi so živými svedectvom sa opásali.

Dotrpelo sa, dobolelo. Smrťou spečatil sa život.

Krváca už len myšlienka a vzduch a rozpálené skaly.

Kto neveril, ten v prsia priam sa bije a sa kaja,

pred ohnivými bičmi neba padá každá pýcha.

Longinus v plnej zbroji skúma božstvo Krista.

Preráža bok až k srdcu. Krv a voda. Strašná dýka...

Ó, Bože, viac jak táto zahrotená dýka

spaľuje zbabelosť a utiahnutosť apoštolov.

Na protiľahlých svahoch skrúšene sa chúlia.

A plní strachu. Kristus nebol viac už soľou?

Ó, Matka, ochrankyňa naša, komuže sa zveríš, komu 

vybolestíš muky svojho skropeného srdca?

Tam Dismas pri modlitbe, tuhla Gesmas v kliatí

a Syn tvoj medzi nimi po klincoch sa v ponížení skrúca. 

Ó, Matka najbolestnejšia. Matka naša,

ty dvojnásobne ukrižovaná a zbičovaná.

Široká graca sebatrýzne ruší hriadky súcitu.

Bolestný výsmech, pľutie, nadávky a hana.

Je otupno a prázdno, keď sa láska nestretne už s láskou, 

keď krv sa zráža v nenávisť.

Môj Bože, skús to ešte s nami, skús a dopraj

odmodliť sa v odpustení a len s tebou ísť.
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Húl’ava čierna pospúšťala drapériu mrakov,
výčitky pozemské už k božstvu dociepkali.

Stotina rímska zachvieva sa mrazom.
Puknutý kopec. Dobíjači údov. Rozplakané skaly. 

Posledný výkrik. Zem a nebo v rovnováhe.
Myšlienka viery vystiera sa ako ramená a svaly, 

jak chrbát prilipnutý k drevenému krížu,
kde jedni opľuli a druhí tolko milovali...

Zástupy ľudstva. Znamenia a údiv do výstrahy.
V podzemí víchor krvi chystá zmŕtvychvstanie!

A Jeremiáš pri oltári novú skazu predpovedá.
Stuchlina hrobov s rozsudkami do úžasu vanie.

Skrz seba, Kriste, odpustil si všetkým ľuďom sveta 
za urážky a hriechy, hryzovisko viny.

Len pre nás katujú ťa, skaličujú,
ba kopijou ťa kolú, keď im málo bolo kríž a štyri kliny. 

Ak vyhli sme tu slabí sebe - nevyhneme
krížu. Ten sa večne bude spínať s nami.

A čím ti bude ťažší - tým sa užšie primkneš 
a zmieriš so smrťou a s bolesťami.
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EPILÓG







Ach, večnovečné slovo: Dokonané je! Ktože tu 
posunuje hranicu a priedel života a smrti?
Spod vlastných hriechov nevieme sa zdvihnúť.
Sme jedna nepriezorná noc, 
čo z večnej tmy sa do očisty rúti.
Ak povieš Kristus - zasvieti ti Kalvária s krížom, 
ak chceš ho nasledovať, miluj, 
odpúšťaj a za ním choďže!
Ak budú hádzať kameňom - ty vracaj vždy len chlebom.
Ak pomstia sa ti, pomodli sa: Odpusťže im, Bože...
Tak ľahko je k tebe, Kriste. Ach, tá nepriezorná sebatrýzeň. 
Ale my z lásky k tebe 
samých seba premáhame.
Ó, tvoje telo samý bront a osuhlina 
nášho pľutia! A my to všetko chceme 
odmodliť sa v chráme...
Na každom kroku zapierame a hneď uznávame.
Čím viac ťa odstrkáme, tým sa väčšmi vnáraš do nás.
My nie sme hodní ani šepkať slová bohopocty, 
lebo sme drahým protivní 
a teba nechávame v sebe skonať...
Nechceme iba súcit, z modlitbovej knižky žmoliť 
slová, ni poľutovať iba beznádejných, bezbranných 
v ich ťažkej rane - kto s tebou dal sa, je už len 
ako burič ponížených,
veď s tvojím krížom k svetským ťarchám sa iba primkýname.
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Ó, Kriste, nechajže nás vybolestiť svoje 
slabosti, veď život náš sťa Kalvária krvou bronie.
Nech obraz tvoj nám nevybledne na rúhavej ceste. 
Ostaňže s nami. Večná cesta pre pokoj a pre svedomie. 
Koho by z nás tu neobmäkčil krvi chuchvalec 
načo tu dokazovať božstvo - ty si dôkaz samý!
Len z módy naučili sme sa pochybovať voltairovsky,
nuž načo blúdiť a zas prísť,
jak Voltaire prišiel v Božie chrámy!
Darmo sa vzpína pokrok, technika a veda, 
stupňové rakety jak babylonské tehly.
Obzri sa, človek, obzriže sa dolu - 
čím vyššie stúpaš, tým viac bezdná hĺbka 
sa ti rehlí.
Ktože by pomstu kriesil. Dohovárky aké.
Krvavé prítmie. Kalvária, aká bude ešte mnohá.
Storaké biedovisko, bezumie si hľadá prichyť - 
pretvárky márnotratných vždy sa ešte prídu 
stúliť, Kriste, k tvojim nohám, 
lebo sa chlebovina pokory tu ustavične drobí.
Nech akokoľvek, brat môj, prebáraš sa v bahne, 
čo ako zurážal a zapredal si symbol kríža, 
on, Kristus, vždy sa k tebe iba s láskou nahne 
a vždy ťa okom stráži, nech si v akomkoľvek lete, 
nech peniť pýchy priblíži ťa k Babylonu, 
nech rozum vesmír s izotopmi podelí si, 
nech astronauti preputuju medziplanetárnu zónu,
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nech v ľudských rukách spieva rýchlosť kozmická, 

nech človek raketou sa dotkne každej hviezdy - 

len Láska spasí svet!

Živý je iba prameň vôd. len Boh. S ním na večnosť sa brieždi...

(1954 - 1960)
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BÁSNIKOVO SVEDECTVO A VYZNANIE

Akousi paralelou názvu poémy Kríž a sedem slov by azda 
malo byť to, čo by sme z nej mali vy citovať ako jej poslanie. 
Táto básnická skladba Jána Frátrika, častejšie spomínaná, 
no donedávna slovenskému čitateľovi neznáma, pretože 
jestvovala dosiaľ celé desaťročia iba v rukopise, pochádza - 
podľa autorovho datovania - z rokov 1954 - I960, teda 
z obdobia, keď vonkoncom tu nemohla byť nádej na jej 
publikovanie. Je to rozsiahla reflexia veriaceho poetu nad 
známymi Kristovými „siedmimi slovami“, t. j. siedmimi 
výrokmi, ktoré vyslovil Spasiteľ podľa rozprávania evanjelií 
po ukrižovaní.
Kríž sám osebe ako holá skutočnosť Kristovho umučenia 
a nástroj spásy je zároveň nezameniteľným, výrečným 
symbolom ľudského utrpenia i svedectva o hlásení sa 
ku Kristovi ako Pánovi. A Frátrikova poéma je dobovým 
svedectvom v takomto hlbokom ponímaní - akže aj nie 
priam v zmysle dokonaného martýria, tak rozhodne 
v zmysle vyznávačskom.
A slová Ukrižovaného, v básnikovom podaní od Bože, od
pusť im, bo nevedia, čo robia až po Otče, do tvojich rúk odo
vzdávam svojho ducha, sú výrečným rámcom autorovho vy
znania, ktoré už samo v kritických rokoch zrodu básne 
malo charakter pevného kresťanského svedectva.
Pôdorys poémy je jednoduchý, dalo by sa povedať klasický.
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Na pozadí sledu evanjeliového deja od odsúdenia Krista 
židovskou veíradou a Pilátovho rozsudku (Prológ) cez muky 
Ukrižovaného až po smrť (časti l až Vil - zamerané na jed
notlivé „slová“) odvíja sa v prežívaní a preciťov ani kalvár- 
skej skutočnosti - dokrestovanej hlbokými dojmami, ktoré 
predkladá básnikovi jeho obrazotvornosť - zračí sa tu celá 
hĺbka bolesti a utrpenia s jej spásnym zmyslom. Reflexia vy
úsťuje do vedomého notového primknutia sa ku Kristovmu 
krížu (Epilóg).
Keď vychádzame z politicko-spoločenských pomerov času, 
v ktorom sa dielo zrodilo, môžeme predpokladať, a právom, 
že autora motivovali na jeho napísanie aj aktuálne pomery, 
v akých žilo a trpelo u nás v spomínaných rokoch spoločen
stvo veriacich ľudí. Ale priamo táto skutočnosť zo skladby 
veľmi nepresvitá, čo aj náznaky toho tu sú; poéma je ladená 
skôr v tóne všeobecnejších konštatácií. Je to koniec koncov 
pochopiteľné, veď v päťdesiatych rokoch, ale i po nich by 
bolo bývalo nebezpečné - v prípade hoci náhodného sprí
stupnenia diela - prísť s neskrývanými narážkami na jestvu
júcu situáciu. Vyzneniu skladby však napokon táto jej lade- 
nosť neuberá na pôsobivosti, skôr naopak, podporuje 
všeobecnejšiu platnosťpremeditovaného. Dokumentom o ob
dobí svojho vzniku je dielo tak či tak: odzrkadľuje hlbokú 
vieru v bezverecky sa nadýmajúcom a totalitne ubíjajúcom 
čase a prostredí.
Poéma, v ktorej sa kalvárska dráma sústavne prestupuje 
s vnímaním všeobecnej ľudskej skutočnosti, vyznačuje sa 
bohatým vykreslením situácie a priliehavou patetickosťou.
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Jej reč prezrádza autora rutinované narábajúceho viaza
ným slovom. Ale do prvého plánu, ponad rovinu obrazného 
básnického slova, dôrazne vystupuje jej poslanie byť svedec
tvom a vyznaním - tak pre obdobie vzniku diela, ako i pre 
dnešného čitateľa, ktorý už môže poému Kríž a sedem slov 
vnímať aj ako historický artefakt.

Marec 1998 
Teofil Klas
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