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Evanjelický kňaz, básnik a spisovateľ Martin Rázus patril k popredným 
činiteľom Slovenskej národnej strany, v rokoch 1929 – 1937 bol jej 
predsedom. Stál na pozíciách slovenského nacionalizmu a zasadzoval sa za 
autonómiu Slovenska. Presadzoval myšlienku náboženskej tolerancie a 
spolupráce príslušníkov dvoch hlavných konfesionálnych spoločenstiev – 
katolíckeho a evanjelického – pri budovaní národne definovanej spoločnosti. 
Tieto ideály a ciele ho priviedli k spolupráci s Hlinkovou slovenskou ľudovou 
stranou, ktorá však bola z hľadiska konkrétnych výsledkov skôr 
kontraproduktívna. Rázusa veľmi trápil problém úzkoprsého konfesionalizmu 
a katolícko-luteránskej rivality či dokonca až antagonizmu, ktorý dlhodobo 
zaťažoval slovenskú spoločnosť.1 Východisko z tejto situácie hľadal nielen v 
praktickej politike, ale aj v literárnej tvorbe, prostredníctvom ktorej chcel 
osloviť širokú verejnosť. V roku 1936 vydal historický román Odkaz mŕtvych. 
Napriek tomu, že v ňom spracoval historickú tému zo 17. storočia, vyjadril sa 
v ňom k aktuálnym problémom svojej doby. Jeho román poukazuje na zhubné 
následky náboženskej neznášanlivosti, konfesionálnych predsudkov a 
konfliktov, odsudzuje násilie a intoleranciu pri presadzovaní akýchkoľvek 
názorov či akéhokoľvek presvedčenia. Z tohto hľadiska má nadčasovú, 
univerzálnu platnosť. 

Dej románu je zasadený do prostredia mesta Brezna v období panovania 
Leopolda I. Autor si všíma osudy breznianskeho meštianstva, ale aj životné 
príbehy známych osobností evanjelickej cirkvi, medzi nimi napr. 
breznianskeho rektora Jána Simonidesa, ktorý bol roku 1674 odsúdený 
prešporským súdom na trest smrti a neskôr predaný na galeje. 

                                                           
1 O uvedenom probléme pozri pozoruhodnú publikáciu BANÍK , Anton Augustín: O dialektickej 
podstate slovenského konfesionalizmu. Martin 2000. 
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Ako morálne posolstvo, ktoré je zároveň takpovediac mottom tohto 
literárneho diela, využil Rázus myšlienku evanjelického farára Jána 
Milochovského o dvoch nationes: pod dojmom udalostí spojených s násilnou 
rekatolizáciou a Thökölyho povstaním vyslovuje Milochovský myšlienku, že 
ľudstvo ako celok sa delí na národ dobrých ľudí a národ zlých ľudí, pričom 
deliaca čiara medzi dobrými a zlými nie je totožná s konfesionálnou hranicou 
medzi protestantizmom a katolicizmom, ale tiahne sa naprieč konfesiami.2 

Napriek tomu sa však tento Rázusov opus stretol skôr s negatívnou 
odozvou. Kriticky sa k dielu stavali predovšetkým predstavitelia katolíckeho 
tábora, ktorí mu vytýkali historickú neobjektívnosť a tendenčnosť. Jeden z 
recenzentov sa v tejto súvislosti o románe vyjadril nasledujúcimi slovami: 
„[…] katolík pri jeho čítaní ustrnie; v obciach, v ktorých sú i katolíci aj 
evanjelici, pobúri tichosť a pokojné nažívanie. Keď už písal Rázus o 
reformácii na dobro evanjelikov, nemal dávať poučenie pre celý národ. 
Katolíci nie sú zvedaví [na to], aké náboženské učebnice majú evanjelici, 
alebo čo kážu svojim veriacim. […] Nuž Rázusov román a jeho kritika 
neveštia […] pre náš spoločenský život nič dobrého. Vyvolávajú 
nesnášanlivosť, ktorej potrebujeme práve najmenej!”3  

Tento recenzent – správca Spolku sv. Vojtecha Ján Pöstényi – obviňoval 
Rázusa, že píše iba o utrpení evanjelikov, ale zamlčuje, resp. marginalizuje 
utrpenie a vraždenie katolíkov počas Thökölyho povstania.4 To samozrejme 
celkom nezodpovedá chronologickému ukotveniu románu. Ťažisko literárneho 
diela totiž spočíva na zachytení životných osudov, príbehov a historických 
udalostí, ktoré sa väčšinou odohrali ešte pred vypuknutím povstania. 

Niektorí dnešní bádatelia (napr. Michal Gáfrik) zase upozorňujú, že 
„román […] jednoznačne pozitívne neprijali ani evanjelici. [Andrej] 

                                                           
2 Autentickú podobu tejto myšlienky pozri v MILOCHOVSKÝ, Ján: Ornamentum magistratus politici 
– Ozdoba vrchnosti svetské. In: Antológia staršej slovenskej literatúry. Ed. Ján MIŠIANIK , 
Bratislava 1981, s. 815. Námietky katolíckych kritikov voči využitiu tejto idey v Rázusovom 
románe ako nenáležitej, ahistorickej vyvracia M. Hamada. Podrobnejšie v štúdii HAMADA , Milan: 
Rázusov Odkaz mŕtvych ustavične kontroverzný? In: Literárny archív 29-30, Martin 1994, s. 315-
320 (konkrétne najmä s. 317). 
3 KYSUCKÝ, J. P.: Nesnášanlivosť. In: Kultúra, roč. 9, február 1937, č. 2, s.17-18 [J. P. Kysucký = 
Ján Pöstényi] 
4 Dnešný historik takto charakterizuje násilie páchané povstalcami: „Počas Tökölyho povstania 
odplácali protestanti predošlé krivdy a bezohľadne zaberali katolícke kostoly. Nenávisť voči 
katolíkom išla dokonca tak ďaleko, že Tökölyho povstalci chytali, surovo bili a mučili katolíckych 
kňazov. V ostrihomskej arcidiecéze bolo zabitých 22 kňazov a sedemdesiatich zajali a mučili.”  
MRVA, Ivan: Politické a náboženské pomery na Slovensku v dobe T. Masníka. In: Obdobie 
protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu. Ed. Ján 
DORUĽA, Bratislava 1998, s. 39. 
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Kostolný zazlieval autorovi, že na jednu rovinu postavil utrpenie evanjelikov 
a katolíkov: »sotva možno povedať, že katolíci trpeli tak ako protestanti. Iné 
je odsúdenie evanjelikov reprezentantmi, ako boli Selepčéni a Kolonič, a iné 
je keď kurucký vojak sotil mnícha do priepasti. K výčinom kurucov ako 
adekvátny výčin možno postaviť zase len výčiny labancov«.”5  

Zdá sa však, že Gáfrik si vybral na podopretie svojej myšlienky o 
negatívnom či nejednoznačnom prijatí románu v evanjelickom prostredí nie 
práve najšťastnejší príklad, resp. možno povedať, že jeho interpretácia výroku 
recenzenta A. Kostolného je skresľujúca. Kostolný totiž v recenzii 
nespochybňoval utrpenie katolíkov ako také; upozorňoval iba na skutočnosť, 
že je potrebné rozlišovať na jednej strane medzi utrpením, ktoré spôsobilo 
násilie ako akt organizovaný a zaštítený autoritou štátu, pričom sa na ňom 
priamo podieľali aj duchovné osoby a na druhej strane medzi utrpením, ktoré 
spôsobilo násilie ako akt pomsty zo strany bojovníka-vojaka.6 Inými slovami 
povedané, diferencuje medzi inštitucionalizovaným a neinštitucionalizovaným 
násilím. 

Následné reakcie, odozvy a polemiky na vydanie románu vyplavili na 
povrch prekvapujúce množstvo skutočností, často mimoliterárnej povahy.  

Príznačné bolo dokazovanie „objektívnej” pravdy, kto v minulosti trpel 
viac – evanjelici alebo katolíci. Jednoducho povedané, takmer každý, kto 
reagoval na Rázusom spracovanú tému, hovoril o „našom” utrpení, resp. o 
utrpení „našich” predkov, ale málokto spomínal násilie „našich” predkov. 
Polemika ukázala, že v dobovej reflexii môžu byť konkrétne subjekty a 
objekty násilia odlišné, rovnaké však zostávajú identifikačné rámce, sociálne 
kolektívy (v tomto prípade konfesionálne komunity), v ktorých sa násilie 
(uprostred 17. storočia) praktizuje, a v rámci ktorých sa (uprostred 20. 
storočia) aj dešifruje, interpretuje a s ktorými sa paušálne identifikuje. 

Takéto videnie však Rázus odmietal. Jeho román smeruje proti 
schematickému uvažovaniu, ktoré identifikuje utrpenie výlučne len a len 
s „našimi” a násilie výhradne s tými druhými. Rázus vlastne pokladá za 
scestné stotožňovanie celých sociálnych skupín (v tomto prípade 
konfesionálnych komunít) s dobrými alebo zlými. V románe sa nepohybuje vo 

                                                           
5 GÁFRIK, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923-1937), Bratislava 2000, s. 213. Gáfrik 
tu reaguje na recenziu KOSTOLNÝ, A.: Martin Rázus: Odkaz mŕtvych. Slovenské smery, 4, 1936, s. 
29-30. 
6 Ide o jednu z epizód románu, v ktorej kurucký vojak, povzbudený rozzúreným davom 
breznianskeho obyvateľstva zhodí zo skaly do priepasti pátra Thomasa, príslušníka piaristickej 
rehole. RÁZUS, Martin: Odkaz mŕtvych. Liptovský Mikuláš 1995, s. 222, 223. 
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vychodených trajektóriách tradičnej konfesionality, hoci do nich vstúpil. 
Prehodil však výhybku. 
 

* * * 
 
Historický román Odkaz mŕtvych podľa môjho názoru v konečnom dôsledku 
petrifikoval obraz zlých, krutých a násilníckych jezuitov v kolektívnej pamäti 
slovenských evanjelikov. Toto tvrdenie sa javí ako bizarné a kontradiktórne 
voči predchádzajúcim konštatovaniam o Rázusovom literárnom posolstve. 
Uvedená protirečivosť však nevyplývala zo samotného diela, ale skôr z jeho 
recepcie, podmienenej špecifickými historickými, ideologickými a politicko-
mocenskými pomermi, v ktorých dielo v 30. a najmä v 40. rokoch 20. storočia 
fungovalo. 
Je to svojím spôsobom paradox, lebo ako upozorňuje M. Gáfrik, „Rázus si 
dáva záležať, aby ukázal, že hranica medzi oboma skupinami [rozumej: medzi 
dobrými a zlými – P. M.] nejde medzi jednotlivými cirkvami, ani cirkevnými 
rádmi, ale zásadne v ich vnútri.”7  

V intenciách tejto zásady vykresľuje vo svojom románe aj príslušníkov 
Spoločnosti Ježišovej. Aj neodborne vzdelanému, no dostatočne vnímavému 
čitateľovi musí udrieť do očí, že literárny obraz piaristov a jezuitov je predsa 
len odlišný. Nepochybne je podmienený historickým postojom príslušníkov 
obidvoch rádov voči používaniu násilia pri rekatolizačnej činnosti.8 Na túto 
zásadnú skutočnosť poukázal už v čase druhej svetovej vojny literárny 
historik Andrej Mráz9 a neskôr, v 90. rokoch 20. storočia, Milan Hamada.10 

                                                           
7 GÁFRIK, Michal: c. d., s. 207 (podčiarkol P. M.) 
8 M. Hamada upozorňuje na skutočnosť, že jezuiti „vychádzali z presne a dôsledne vypracovanej 
doktríny násilnej rekatolizácie, uskutočňovanej v spojení so svetskou mocou”, kvôli ktorej sa 
dostávali do sporov nielen s pápežskou stolicou, ale aj s inými rádmi. Pri otázke používania alebo 
odmietania brachiálnej moci na duchovné a náboženské ciele Hamada prizvukuje konvergentnosť 
názorov medzi protestantmi a františkánmi, a pravdepodobne aj piaristami. HAMADA , Milan: 
Rázusov Odkaz mŕtvych ustavične kontroverzný? In: Literárny archív 29-30, Martin 1994, s. 317. 
9 V súvislosti s pozitívnejším vykreslením príslušníkov piaristickej rehole poznamenáva: hoci sa 
usilujú o rekatolizáciu protestantov, Rázus voči nim zaujíma uznanlivé stanovisko. „S jemnou 
vnímavosťou osvetľuje pohnútky a zamerenie činnosti pátrov piaristov a predstavuje ju tak, že 
vlastne budí rešpekt pred ňou. Ak hovoríme o idealizačných manieroch v Rázusovej literárnej 
tvorbe, tak v tomto románe neidealizoval len protestantských martýrov a mešťanov [čo mu vyčítali 
doboví katolícki kritici - P. M.], ale aj vo vlastnostiach svojich postáv z radov piaristickej rehole 
našiel pozitívne črty, ktoré s psychologickou prenikavosťou šťastne charakterizoval”, hoci ako 
dodáva A. Mráz, s výsledkom ich rekatolizačnej aktivity ako evanjelický kňaz sotva mohol 
súhlasiť. MRÁZ, Andrej: Rázusov Odkaz mŕtvych v službách boja proti náboženskej 
neznášanlivosti, Liptovský Sv. Mikuláš 1942, s. 41. 
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Napriek tomu ani zobrazenie jezuitov nie je v románe čierno-biele, 
nemožno teda hovoriť o vyslovene striktnom antijezuitskom zameraní tohto 
literárneho diela. Dominuje v ňom postava správcu leopoldovského väzenia, 
jezuitu Mikuláša Kelia, ktorý stelesňuje náboženského fanatika s obludnými, 
takmer patologickými črtami: „Na sprievod [odsúdencov] hľadí mních, 
vysoký, počerný – tvrdých ostrých čŕt. Čierny je od päty do hlavy. Pohľad má 
prísny, kmitá mu ako lesk chladnej ocele pod čiernym širákom so širokou 
strechou. Tvár ani z kameňa. S rukami, zloženými povedome do ramien, 
obzerá si smutne vycivené bradaté postavy. Vidieť, že s pôžitkom počúva trpké 
rinčanie pút.”11  

Rázus však vytvoril aj románovú postavu Adama Zeilera, ktorá je 
prototypom „antikeliovského” jezuitu. Zeiler sa správa presne opačne, 
pomáha leopoldovským väzňom v ich utrpení. Keď vojaci násilím nútia 
odsúdencov, aby sa zúčastnili omše v katolíckom kostole, takto sa prihovára 
doráňaným a dobitým kňazom a učiteľom: „Prosím vás”, vtom vyjde za nimi 
šedivý starček, jezuita Adam Zeiler: „nezdráhajte sa vojsť! Ak 
neuposlúchnete, vidím, ukrutne zakročia proti vám!”12  

Vďaka literárnej dichotómii Kelio kontra Zeiler sa Rázus usiloval nabúrať 
tradičné schematické vnímanie jezuitov, ktoré sa udržiavalo v kolektívnej 
pamäti protestantov. Obrazne povedané: prostredníctvom démonizovaného 
obrazu Mikuláša Kelia vstúpil do trajektórie konfesionálnej identity svojich 
súvercov, prostredníctvom obrazu idealizovaného, láskyplného jezuitu Zeilera 
z nej vystúpil. 

Andrej Mráz v publikácii Rázusov Odkaz mŕtvych v službách boja proti 
náboženskej neznášanlivosti poukazuje práve na prvý moment, zatiaľ čo druhý 
príliš nezohľadňuje. Vysvetľuje však, že keď Rázus písal svoj román, ako 
autor ukotvený v evanjelickej kultúrnej a duchovnej tradícii bol súčasťou 
konfesionálneho diskurzu, ktorý bol oddávna nasýtený negatívnymi 
konotáciami vzťahujúcimi sa na jezuitov a jezuitizmus: „V povedomí 
protestantov už v časoch protireformačných bojov prívrženci jezuitskej rehole 
boli najvýbojnejšími stelesňovateľmi rekatolizácie […]  Kedykoľvek aj v 
ďalších partiách románu mihnú sa jezuiti, vždy prinášajú odsúdencom 
                                                                                                                                               
10 Podľa Hamadu sledujú jezuiti i piaristi rovnaký cieľ, „je však medzi nimi v misijnej práci 
predsa len rozdiel. M. Rázus to vo svojom diele postrehol. Piaristi […]  používajú 
v protireformačnej misijnej činnosti prostriedky duchovného boja bez tesnejšej spolupráce so 
svetskou politickou mocou. To vo svojom diele Rázus stvárňuje na viacerých miestach, keď 
uvedených piaristov predstavuje ako hlboko zbožných mužov, v čom sa vôbec neodlišujú od 
svojich protestantských protivníkov.” HAMADA , Milan: c. d., s. 318. 
11 RÁZUS, Martin: c. d., s. 80. 
12 Tamže, s. 84. 
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najhoršie muky [ako vidno na postave A. Zeilera, neplatí to jednoznačne – P. 
M.]. Martin Rázus bol z generácie, ktorá bezvýhradne prijímala predstavu o 
jezuitoch, ako sa ona na strane protestantov sformovala v časoch 
protireformačných bojov, ako sa tradovala cez osvietenstvo a ako žije vo 
veľkej časti svetského vzdelanstva po dnešné dni [Mráz má na mysli 30. a 40. 
roky 20. storočia – P. M. ]. Celá historická literatúra, ktorú Rázus o svojej 
téme preštudoval, veľmi dôrazne vyzdvihuje negatívny podiel účinkovania 
jezuitov v čase panovania Leopolda I.”13  

Vzápätí ten istý autor jedným dychom pripomína, že „stelesňovateľom 
ducha i metód jezuitskej práce v súvise s materiálom, ktorý spracúva Rázus, 
bol dozorca väzňov v Leopoldove Kelio, o ktorom aj novší evanjelickí 
historici, pravda na základe svedectiev Simonidesových a Masniciových, 
vyslovujú najnegatívnejší súd.”14  

Evanjelický cirkevný historik Ján Mocko vykresľoval Mikuláša Kelia ako 
človeka ukrutného, bezcitného a surového, ako pravú beštiu v ľudskej podobe, 
s akou sa vraj v živote stretávame len veľmi zriedkavo.15 Ďalší cirkevný 
historik, Ján Drobný, sa o utrpení odsúdencov v leopoldovskom väzení, 
zmieňoval nasledujúcim spôsobom: „S bitkou ich [Kelio] hnal každého rána 
do kath[olíckeho]. kostola k službám Božím, ktorých sa však zúčastňovali len 
úplne zbití, nevládni a zomdlení ležiac bez povedomia na dlažbe chrámovej. 
Alebo schválne častejšie nosil okolo nich oltárnu sviatosť a keď sa väzňovia 
nevrhli pred ňou na kolená, bil ich ukrutne.”16  

A jedna z najväčších autorít slovenskej vedy predprevratového, ale aj 
medzivojnového obdobia, Ján Kvačala vo svojich Dejinách reformácie na 
Slovensku poznamenáva, že kruté väznenie v Leopoldove bolo spojené aj 
s telesným mučením. Pritom preberá nielen viaceré informácie, ale aj celkové 
vnímanie osobnosti Kelia od J. Mocku a podrobnejšie ho charakterizuje: 
„Dozorca Kelio, ukrutný, bezcitný, surový jezuita, ktorý ich hnal do práce 
v daždi a snehu, kŕmil ich plesnivým chlebom, nútil na omšu násilne pri bití: 
»Vo vás je diabol a toho treba vyhnať«. Na sv. Ignáca zvlášte! Ženy [rozumej: 
manželky odsúdených kňazov a učiteľov – P. M.], nepripustené k väzneným 
mužom, niekedy sa preobliekaly, aby ako slúžky mohly byť v ich blízkosti.”17  

Celkovo teda možno povedať, že vnímanie a prezentovanie jezuitov a 
konkrétne najmä Mikuláša Kelia sa v základnej podobe sformovalo už v 17. 

                                                           
13 MRÁZ, Andrej: c. d., s. 58. 
14 Tamže, s. 59. 
15 MOCKO, Ján: Tobiáš Masnícius, mučedlník pravdy Božej. Ružomberok 1896, s. 12. 
16 DROBNÝ, Ján: Prešporský súd a galejní otroci. Liptovský Sv. Mikuláš 1926, s. 44. 
17 KVAČALA , Ján: Dejiny reformácie na Slovensku 1517 – 1711. Liptovský Sv. Mikuláš 1935, s. 240. 
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storočí prostredníctvom propagandisticko-apologetických spisov luteránskych 
vzdelancov-odsúdencov, ktorí ich po svojom vyslobodení vydali v nemeckom 
exile. Ide najmä o diela Tobiáša Masníka a Jána Simonidesa; Rázus ich sám 
uvádzal v zozname prameňov, ktoré preštudoval.18 Na tieto diela však ako na 
základnú pramennú bázu nadväzovali aj sekundárne odborné práce J. Mocku, 
J. Drobného, J. Kvačalu a ďalších autorov.  

Rázus sa tak zaradil do dlhého radu narátorov, ktorí ako strážcovia, resp. 
nositelia kultúrnej/historickej pamäte vlastného konfesionálneho spoločenstva 
sprostredkovali svojim spoluveriacim negatívny obraz jezuitov: nadviazal tak 
na tradíciu „otcov”, aby ju vzápätí porušil.  

V historickej pamäti luteránskej komunity sa uchoval obraz jezuitov ako 
zlých, násilníckych rekatolizátorov: jezuita bol jednoducho synonymom zlého 
človeka. V sociálnych predstavách evanjelikov je krutý Kelio, ktorý sa vyžíva 
v utrpení iných ľudí, pravým jezuitom, zatiaľ čo dobrotivý a láskyplný Zeiler 
je skôr onou povestnou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo.19  

Nabúranie tradičného stereotypizovaného prezentovania jezuitov vrcholí u 
Rázusa v okamihu, kedy necháva Jána Milochovského vysloviť nasledujúcu 
myšlienku: „Myslím, že na svete sú len dve nationes, náklonnosti dobrej a 
zlej. Jedna je pre kráľovstvo božie, druhá pre pohoršenie. Obe prenikajú tvary 
ľudského organizmu v národe i v cirkvi. Poddaných i vrchnosť. My [luteráni] 
tiež máme takých i onakých. A páter Adam Zeiler, staručký jezuita, čo sa 
ujímal našich [rozumej: väznených evanjelikov – P.M.] v Leopoldove, iste 
nepatrí ta, kde Kelio, jeho predstavený…”20 

Katolícki kritici Rázusovi vyčítali, že ako autor sa opiera výhradne o 
pramene a sekundárnu odbornú literatúru protestantskej proveniencie, ktorá 
nie je objektívna, ale naopak, vyslovene tendenčná, s protikatolíckym 
zameraním. Z toho mechanicky vyvodzovali, že aj jeho román je a musí byť 
automaticky tendenčný, pričom pod tendenčnosťou rozumeli práve jeho 
údajnú protikatolícku orientáciu. Ako ilustrujú viaceré reakcie v dobovej 

                                                           
18 Zoznam uvádza MRÁZ, Andrej: c. d., s. 35. 
19 V katolíckej populácii predpokladám skôr opačné vnímanie, hoci absolutizácia môže viesť 
bádateľa aj v tomto prípade ku skresľujúcim záverom. Zaujímavé však je, že väčšina dobových 
recenzentov a kritikov pochádzajúcich z katolíckeho tábora nereagovala na Rázusovo stvárnenie 
obidvoch jezuitov. Priamo tak urobili s odstupom niekoľkých desaťročí napr. autori monografie 
DEJINY Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Eds. Emil KRAPKA S. J. – Vojtech MIKULA  S. J. 
Cambridge 1990, ktorí spochybnili démonizovaný obraz M. Kelia, pripomínajúc, že Rázus 
„analyzoval naširoko utrpenie evanjelických duchovných, väznených v leopoldovskej pevnosti a p. 
Keliovi dal povedať vety [rozumej: drsné a vulgárne slovné vyhrážky - P. M.], ktorým neveril ani 
on sám” (s. 163). 
20 RÁZUS, Martin: c. d., s. 150. 
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cirkevnej a ľudáckej tlači, literárny obraz násilia, na ktorom sa exponenti 
rekatolizácie historicky skutočne podieľali, vnímali títo kritici ako nástroj 
diskreditácie katolicizmu, katolíckej cirkvi a katolíckeho tábora en bloc. A. 
Mráz však upozorňuje, že „Rázus v mnohom miernil a obchádzal 
protikatolícke tendencie, s ktorými sa stretol v preštudovanej literatúre” a 
vzápätí upozorňuje, „že aj keby Rázus poznal odborné dielo o problematike 
protireformácie katolíckej proveniencie, sotva by to bolo zmenilo jeho pohľad 
na udalosti a na ich románové zvládnutie: Rázusovi ako spisovateľovi totiž 
išlo o „ilustrovanie apriori určenej tézy, historickými svedectvami si tézu iba 
podopieral a ony mu slúžily na podklad fabuly”.21 

Rázusov román však nie je ani protikatolícky, ani protijezuitský. 
Myšlienka adresovaná (predovšetkým evanjelickému) čitateľovi, že v 17. 
storočí existovali aj dobrí jezuiti, ktorí nepáchali násilie, sa zdá byť na prvý 
pohľad triviálna. Rázus jej však vo svojom literárnom posolstve prisúdil úlohu 
akéhosi potenciálneho štartéra premeny konfigurácie historickej pamäti 
protestantov. V nej totiž jezuiti figurovali ako špecifická podmnožina v rámci 
širšieho sociálneho (katolíckeho) kolektívu, ktorej sa ako celku, teda nie(len) 
konkrétnym jednotlivcom-príslušníkom jezuitského rádu, stereotypne 
prisudzovali určité vlastnosti (už spomínaná krutosť, násilníctvo, ale aj 
falošnosť, pokrytectvo atď.) a na ktorú sa v dôsledku tejto stereotypizácie 
viazali aj negatívne kolektívne emócie.  

V procese identifikácie medzi konfesionalitou a nacionalitou v 19. a 20. 
storočí sa sformovala predstava slovenského národa ako spoločenstva 
pozostávajúceho z dvoch základných konfesionálnych komunít, katolíckej a 
protestantskej, ktoré tvoria fundujúce a konštitutívne subjekty národnej 
spoločnosti. Národ teda nie je tvorený iba jedincami, ale aj (ba predovšetkým) 
týmito dvoma konfesiami. Uvedená konštelácia vzťahov medzi jedincom, 
konfesionalitou a nacionalitou pri spätnom pohľade na minulosť, konkrétne na 
obdobie rekatolizácie a protihabsburských stavovských povstaní, posilňovala 
taký spôsob reflektovania násila a utrpenia, v ktorom prevládala tendencia 
k „nerázusovskému” nazeraniu: nie konkrétny človek (vyznávač toho-ktorého 
náboženstva) spôsobuje utrpenie druhému človeku (vyznávačovi iného 
náboženstva), ale jedna konfesia spôsobuje utrpenie druhej konfesii. V tomto 
ohľade však existencia spomínanej podmnožiny zlých jezuitov prispela 
k pozvoľnej zmene konfigurácie historickej pamäte evanjelikov: hoci išlo 
naďalej o historický konflikt medzi katolíkmi a protestantmi, „špecialistami” 
na násilie a utrpenie už neboli katolíci ako celok, ale jezuiti. Stereotypné 

                                                           
21 MRÁZ, Andrej: c. d., s. 34, 34-35, poznámka č. 10. 
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vnímanie sa síce posunulo z polohy katolíci kontra protestanti do polohy 
jezuiti kontra protestanti, ale v nej sa zastavilo a zablokovalo. Nazdávam sa, 
že Rázusa v akceptovaní predstavy, že uprostred 17. storočia žili a pôsobili aj 
dobrí jezuiti, nasledoval v luteránskej komunite málokto. Príslušníci 
evanjelického duchovenstva sa ako strážcovia konfesionálnej historickej 
pamäte vzpierali uznať existenciu dobrých jezuitov nie z nejakých 
malicherných dôvodov, ale jednoducho preto, lebo násilnú rekatolizáciu 
pokladali za systémové zlo.  

Možno teda povedať, že konfesionálna identita, v ktorej zohráva historická 
kolektívna pamäť významnú úlohu, naprogramovala väčšinu evanjelickej 
čitateľskej obce na tradičné čítanie románového textu, ktoré neakceptovalo 
Rázusovo posolstvo v plnom rozsahu: znamená to, že literárny obraz dobrého 
jezuitu Zeilera zostal v tieni zlého jezuitu Kelia. Tento keliovský typ 
stelesňoval celú sociálnu podskupinu (teda jezuitov en bloc) ako historického 
(a v istých situáciách aj aktualizovaného) nepriateľa, voči ktorému sa 
luteránska komunita striktne vymedzovala. Prejavila sa tu teda skutočnosť, že 
akýkoľvek text čítame s istým predporozumením, ktoré je v nás zakódované.  

Ako však čítalo Rázusov text katolícke publikum, u ktorého môžeme 
predpokladať, že fenomén jezuitov a jezuitizmu tvoril na hodnotovej stupnici 
minimálne neutrálnu ak nie vyslovene pozitívnu zložku jeho historickej 
pamäte? Hľadanie odpovede na túto otázku je oveľa zložitejšie, než sa na prvý 
pohľad zdá. Musí totiž zohľadňovať skutočnosť, že majoritná konfesionálna 
skupina nebola homogénnym celkom, ale štrukturovaným spoločenstvom, čo 
sa muselo nevyhnutne odraziť aj v reflexii spomínaných fenoménov. Na 
základe preštudovaných recenzií, ohlasov a polemík však možno predbežne 
vysloviť hypotézu, ktorú by bolo treba overiť intenzívnejším výskumom: zdá 
sa, že v katolíckom diskurze sa nevytvoril stereotypizovaný obraz nejakej 
podmnožiny protestantských „špecialistov” na násilie a utrpenie, ktorý by bol 
analogický k evanjelickému obrazu jezuitov.  
 

* * * 
 
V období druhej svetovej vojny sa Rázusov román ocitol spolu s inými dielami 
slovenských (a zahraničných) spisovateľov na cirkevnom indexe.22 Tento krok 

                                                           
22 „Šestnásteho októbra 1941 sto katolíckych kňazov zhromaždených v Trnave pod 
predsedníctvom biskupa Dr. P. Jantauscha rezolútne odmietlo tento Rázusov román vedno s inými 
knihami, ktoré vtedy vydala Matica slovenská […] , pretože »treba v nich vidieť vyloženú 
tendenciu protikatolícku« .“ Paradoxne sa tak Rázusovmu románu dostalo veľkej cti, lebo sa 
ocitol v spoločnosti takých zakázaných titulov ako boli Jégého Adama Šangala, Martákovej 
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katolíckeho duchovenstva vyvolal v luteránskej komunite značné pobúrenie. 
Protestantská inteligencia v tomto počine videla nielen útok na slobodu 
vyjadrovania, ale aj symbolický krok smerujúci k definitívnej likvidácii 
interkonfesionálneho konsenzu, ktorý tvoril základný kameň národne 
definovanej spoločnosti v slovenskom prostredí. Ako naznačujú viaceré 
svedectvá, čítanie Odkazu mŕtvych sa stalo (najmä) v protestantskom prostredí 
(na ktoré sa cirkevný zákaz pochopiteľne nevzťahoval) prejavom duchovnej a 
kultúrnej rezistencie voči totalitnému režimu Slovenskej republiky. Dialo sa tak 
napríklad v združeniach evanjelickej mládeže, ale aj v niektorých miestnych 
odboroch Matice slovenskej. 

V kontexte ľudáckeho režimu sa tradičný obraz zlých jezuitov ako 
znásilňovateľov spoločnosti a ľudskej duše ešte viac posilnil. V roku 1940, 
v rámci cirkevno-náboženských osláv 200. výročia smrti evanjelického biskupa 
Daniela Krmana ml., sa obraz krutých a násilníckych jezuitov aktivoval a 
symbolicky inštrumentalizoval: glajchšaltovanie a znásilňovanie spoločnosti i 
jednotlivca, ktoré praktizoval totalitný režim slovenského štátu uprostred 20. 
storočia, bolo prirovnávané k jezuitskému násiliu a znásilňovaniu v 17. a 18. 
storočí. Zo strany protestantskej elity sa evanjelickému obyvateľstvu sugerovala 
predstava, že ľudácky režim je podobný tomu jezuitskému spred dvesto rokov.23 

Táto inštrumentalizácia nevyvolávala v uvedenom segmente slovenskej 
populácie negatívne reakcie väčšieho rozsahu: nielenže plne korešpondovala 
s obrazom zlých jezuitov, ktorý bol ukotvený v historickej pamäti evanjelikov, 
ale aj s ich individuálnou konfrontáciou situácie „vtedy” (t. j. v 17. a 18. stor.) a 
„teraz” (t. j. v prvej polovici 40. rokov 20. stor.). V konfrontácii obidvoch 
časových rovín sa však pred príslušníkmi luteránskeho spoločenstva zákonite 
vynárala aj nástojčivá otázka: kto sú jezuiti dneška? Hľadanie odpovede na túto 
otázku sa pohybovalo v rámci národného spoločenstva po osi katolíci – ľudáci – 
gardisti, pričom identifikovanie novodobej sociálnej podskupiny „špecialistov” 
na násilie a utrpenie záviselo od množstva faktorov. Bádatelia, ktorí skúmajú 

                                                                                                                                               
Jánošík, Knittlova Via mala a Dostojevského Bratia Karamazovovci. „Vzápätí Smer, katolícka 
revue pre duchovný život, Odkaz mŕtvych označila za tendenčne protikatolícky a protestovala 
proti nemu ako knihe, v ktorej »na vymyslenom historickom podklade verejne sa uráža a hanobí 
katolícke náboženstvo«.” JURÍČEK, Ján: Martin Rázus – básnik a politika, Bratislava 1993, s. 228; 
GÁFRIK, Michal: c. d., s. 213. 
23 Podrobnejšie v štúdiách MACHO, Peter: „Vzpomínejte na vůdce své…” Oslavy 200. výročia 
smrti Daniela Krmana roku 1940 v kontexte ľudáckeho režimu a protestantskej rezistencie. In: OS, 
roč. 10, 2006, č. 1-2, s. 116-129; MACHO, Peter: Príležitostná poézia – nástroj zápasu proti 
ľudáckemu režimu (A. Lacková-Zora: K 200. výročiu smrti D. Krmana, Nad hrobom 
mučeníckym). In: Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre (Zborník z vedeckej 
konferencie). Eds. Valér MIKULA , Dagmar ROBERTSOVÁ, Bratislava 2006, s. 94-106. 
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formovanie občianskeho odboja v slovenskom štáte by v tejto súvislosti nemali 
zabúdať, z akých zdrojov vyvierala protestantská rezistencia, akými obrazmi 
bola sýtená predstava boja proti systémovému zlu. Domnievam sa, že paradoxná 
skutočnosť, že niektorí príslušníci odboja svojimi činmi niekedy zvádzajú 
k tomu, aby sme ich dnes, s odstupom viacerých desaťročí od skončenia druhej 
svetovej vojny, identifikovali skôr s podmnožinou oných „špecialistov”, 
stelesňovanou literárnou postavou Mikuláša Kelia, iba potvrdzuje univerzálnu 
platnosť Rázusovho románového posolstva, ktoré hovorí o beštii v nás. Ale 
nielen o nej. Odkaz mŕtvych stojí za prečítanie aj v dnešnej dobe. 
 
 
Macho, Peter 
 

A jezsuitákról alkotott kép Martina Rázus 
a Halottak üzenete címő történelmi regényében 

(Irodalmi szöveg és a felekezeti közösség történelmi emlékezete) 
 
A tanulmány Martin Rázus Halottak üzenete (Odkaz mŕtvych) címő történelmi 
regényének hatástörténetén keresztül vizsgálja a szlovák katolikus és lutheránus 
felekezetek közötti tolerancia/intolerancia problémáját. Maga Rázus evangélikus 
lelkész és író volt, aki a szlovák nacionalizmus érdekében kereste a két vallás 
megbékélésének útját. Az elbeszélt történet Breznóbányán játszódik a 17. 
században, a rekatolizáció idejében, s már elsı kiadása (1936) után komoly 
irodalmi, esztétikai és felekezeti viták alakultak ki körülötte. A világháború 
idején pedig – mivel a könyv egyházi indexre került – a mellette való kiállás a 
protestáns szlovák intelligencia körében az akkori szlovák állam elleni nézetek 
manifesztációját is jelentette. A regény tartalma erısítette a szlovák 
lutheránusok történelmi emlékezetét a jezsuitákkal szemben, akikrıl az író 
egyértelmően elutasító (szinte démonikus) képet alkotott. 
 
 
Peter Macho 
 

The portrayal of Jesuits in Martina Rázus’ historical novel  
The Message of the Dead 

 
The study examines the problem of tolerance/intolerance in context of the 
Catholic and Lutheran churches in Slovakia through the impacts of Martina 
Rázus’ historical novel The Message of the Dead (Odkaz mŕtvych). Rázus was a 
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Lutheran clergyman and author who worked for an appeasement of the two 
denominations. The story takes place in Breznóbánya in the 17th century during 
the re-catholicisation of the town. The first edition (1936) provoked serious 
literary, aesthetic and religious debates. The Catholic Church put the book on 
the Index and as a result to speak up for the book was equal to protest against 
the Slovak state of the time. The book strengthened the historical memory of 
Slovak Lutherans against Jesuits, about whom the author depicted an almost 
demonic picture.  




