Rocca di Papa 15. júna 2019

Vytvárať mier
(2476M, dĺžka 68 min., prac. preklad Zora K.)
1.

Otvorenie a pozdravy

Jean-Paul Najm: Všetkých vás vítam na tomto kolegamente! (ripete in arabo)
Pozdravujem vás prítomných v sále i vás, ktorí nás sledujete na celom svete!
Ciao Stefania!
Stefania Tanesini: Jean Paul, ciao!
Zábery, ktorými sme otvorili toto kolegamento, boli hlavne zábery z cesty Emmaus a
Jesúsa v dvoch krajinách: Libanone a Sýrii. Správy z tejto cesty sme publikovali na webovej
stránke Hnutia fokoláre www.focolare.org. Toto kolegamento bude špeciálne vydanie, lebo
sa budeme venovať práve týmto krajinám, príbehom ľudí z týchto komunít.
2.

Spojenie s USA - Mariapoli Luminosa (New York)

Jean-Paul: Prv, než sa vyberieme na Blízky východ, poďme do New Yorku, do
Mariapoli Luminosa.
(musica)
Na linke by už mala byť Cristina, ahoj Cristina!
Čo ste robili tento týždeň?
Cristina (in inglese)
Jean-Paul: preložím to.
Tento týždeň ste sa zaoberali ekonómiou a prácou, usporiadali ste viacero
workschopov a okrúhlych stolov. Podnikatelia Ekonomiky spoločenstva prišli s novými
perspektívami, v ktorých strede je osoba. Mali ste aj panel v New Yorku o klimatických
zmenách. Výzvou je začať od seba v každodennom živote a ovplyvňovať aj politikov.
Dozvedel som sa, že dnes je posledný deň tohto vášho stretnutia. Aké sú vaše plány?
Cristina (in inglese)
Jean-Paul: Teraz sa chceme všetci pustiť na novú cestičku “cestičku mieru” zameranú
na ľudské práva, spravodlivosť a kultúru legality. Formácia a ďalšie konkrétne akcie začnú
súbežne. Tlmočím aj vaše pozdravy komunite v Libanone a Sýrii, ktorí nás sledujú. Ďakujem,
Cristina. Sme s vami! (saluta in inglese e rispondono dagli USA - applauso)
Stefania, o tebe viem, že si žurnalistka, ale nič viac.
Stefania: Áno, nepredstavili sme sa. Ja som žurnalistka, asi rok pracujem v
Komunikačnom stredisku Hnutia fokoláre a tiež patrím do redakcie kolegamenta. A ty si
inžinier…
Jean-Paul: Áno, som inžinier, mám 27 rokov, som Libanončan, som gen, čiže mladý z
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Hnutia fokoláre, žijem teraz v Taliansku a práve končím svoje štúdiá. Úprimne povedané,
som veľmi rád, že môžem dnes moderovať toto kolegamento, pretože sa bude hovoriť aj o
mojej krajine!
Stefania: Je to zem cédrov. Krásna krajina. Vrátila som sa odtiaľ nedávno, takže to
potvrdzujem.

3.

Chiara Lubichová: Vytvárať mier

Stefania: Začnime preto s Chiarinou myšlienkou, ktorá nám bude hovoriť práve o
mieri. Sme v roku 1999 a svet, rovnako ako dnes, hľadal mierové cesty.
Dokonca v tých rokoch Balkánske krajiny s námahou hľadali spôsob, ako sa dostať z
mnohoročnej vojny, ktorá trvala vyše 20 rokov. Chiara navštívila Jordánsko a v Ammáne sa
zúčastnila Svetovej konferencie náboženstiev za mier.
Chiara:1 […] Ďalší krok umenia milovať je azda najnáročnejší zo všetkých. Ním
sa overuje autentická láska, jej čistota a preto aj reálna schopnosť vytvárať mier. Ide o to,
aby sme milovali ako prví, teda nečakali, či druhý urobí prvý krok, ale vykonali ho ako prví,
chopili sa iniciatívy. Tento spôsob lásky nás zaväzuje ako prvých, ale ak chceme milovať podľa
Božieho obrazu a rozvinúť tú schopnosť milovať, ktorú do našich sŕdc vložil Boh, musíme
konať ako on, ktorý nečakal kým ho budeme milovať, ale stále a tisícorakými spôsobmi nám
preukazoval, že nás miluje ako prvý, nech by naša odpoveď bola akákoľvek. […]
Zaiste, kto sa dnes púšťa odstraňovať hory nenávisti a násilia, púšťa sa do nesmierne
veľkej úlohy. Avšak to, čo je nedosiahnuteľné miliónom osamotených a rozdelených
jednotlivcom, ukazuje sa dosiahnuteľné ľuďom, ktorí si zo vzájomnej lásky, zo vzájomného
porozumenia a jednoty urobili hlavnú pohnútku svojho života.
A to všetko má svoj dôvod, tajný kľúč, jedno meno. Keď medzi sebou nadviažeme
dialóg, hoci pochádzame z tých najrozmanitejších náboženstiev, keď sa jeden druhému
otvoríme v dialógu a v duchu ľudskej priazne, vzájomnej úcty a s rešpektom, otvárame sa tým
aj Bohu a „týmto spôsobom – citujem slová Jána Pavla II. – je Boh prítomný medzi nami“.2
Hľa, to je veľký plod našej vzájomnej lásky a tajomná sila, ktorá posilňuje a prináša
úspech v našom úsilí o mier. […]
Avšak vzájomná láska a jednota, prinášajúce radosť tomu kto ich uvádza do praxe, si
vyžaduje tiež úsilie, každodenné nasadenie, obetu.
Kresťanovi tu v plnom svetle a dramatickosti vystupuje do popredia jedno slovo, o
ktorom svet nechce ani počuť, pretože ho považuje za hlúposť, absurdnosť, za nezmysel.
A tým slovom je kríž.
No na svete nie je možné vykonať nič dobré, nič užitočné, nič plodné bez poznania a
prijatia námahy, utrpenia, jedným slovom bez kríža.
Pustiť sa do budovania mieru nie je žiaden žart. Potrebná je odvaha a je potrebné
1

Úryvok z Chiarinho príhovoru v Ammáne 29. novembra 1999 na VII. Svetovej konferencii náboženstiev
za mier „Spiritualita pre spoločné spolužitie“.
2
JÁN PAVOL II. V Madrase, Medzináboženský dialóg v pápežskom magistériu, Libreria Editrice Vaticana, s.
385.
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vedieť trpieť.
[…] A je tu posledný bod, o ktorom by som vám chcela povedať, ktorý nás učí, ako
uvádzať do praxe opravdivú lásku k druhým. Ide o jednoduchú formulku, o dve slová:
zjednocovať sa. Robiť sa s druhým jedno znamená brať na seba ich ťarchy, ich myšlienky, ich
trápenia, ich radosti. […]
Toto „žiť druhého“ sa týka všetkých aspektov života a je najvyšším prejavom lásky,
pretože, ak takto žijeme, sme mŕtvi sebe, svojmu ja i každému lipnutiu. Takto sa utvára to
„nič“ nás, ktorým sa inšpirovali mnohé spirituality a to prázdno vytvorené láskou, ktorým sa
uskutočňuje akt prijímania druhého. Týmto spôsobom sa dáva priestor druhému, ktorým sa
vždy nájde miesto v našom srdci; znamená to postaviť sa pred každého v postoji učiť sa, lebo
skutočne vždy sa môžeme niečomu naučiť.
Všetko toto – chápeme dobre – nie je prejavom láskavosti, porozumenia, nie je to
technika budovania ľudských vzťahov, taktika získať si súhlas na presadzovanie svojich ideí.
Láska má jediný cieľ a to, celkom sa darovať bez akéhokoľvek záujmu.
Stefania: “Pustiť sa do budovania mieru nie je žiaden žart. Potrebná je odvaha
a potrebné je vedieť trpieť.”
Myslím, že práve tieto Chiarine slová vyjadrujú aj najhlbší zmysel našej cesty
v Libanone a tiež v Sýrii, toho, čo sme tam prežili a čo sme tam videli.
Vycestovali sme koncom mája, boli sme piati: v Libanone sme boli s Kim Rowleyovou,
ktorá je teraz v réžii. Kim, ciao! Vidíme ju na videu . Potom tam zábery robil Lorenzo
Giovanetti, je tu po mojej ľavej strane . V Sýrii sme boli so žurnalistkou Egilde Verìovou,
s filmárom Marcom Tursim, ciao Egilde, ciao Marco!
Za všetkých azda môžem povedať, že nikdy nezabudneme na húževnatosť ľudí,
s ktorými sme sa tam zoznámili, na ich chuť žiť a bojovať a budovať si budúcnosť, aj napriek
všetkému tomu, čo prežili.
Na obrazovke teraz vidíte mapu, je to mapa našej cesty. Prvou zastávkou bol v
Libanone Bejrút, z Bejrútu sme sa presunuli do Damasku, potom do Homsu a nakoniec sme
prišli do Aleppa.
Treba povedať, že táto cesta by nebola možná bez trvalej pomoci miestnych, ktorí
nás sprevádzali a spoločne s nami vlastne vytvorili toto kolegamento. Spolu s nimi sme sa
rozhodli dať v Libanone slovo mnohým šíriteľom ducha jednoty; v Sýrii sme zase chceli dať
slovo tým, čo prežili dlhú 8-ročnú vojnu. Ako uvidíme, mnohí z nich sa pustili do obnovy
svojich zničených domovov, vracajú dôstojnosť znevýhodneným osobám, deťom, chorým
i mnohým nezamestnaným a všetko toto aj vďaka podpore Akcii zjednotený svet AMU, Akcii
Nové rodiny AFN, ktorí v týchto krajinách pracujú mnoho rokov.

4.

Libanon – mozajka krajiny
Stefania: Pusťme sa na cestu a začnime od „Krajiny cédrov“. Jean-Paul, vyštartujme!

Z čistoty snehu našich hôr.
Z kadidla našich večných cédrov.
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Z nich sa zrodil duch neprekonateľného mieru.
Vojna nie je plodom mojej mysle.
Moja vôľa je láska.
Moja vôľa je mier.
Speaker: Verše libanonského archeológa Najiho Karama vyjadrujú hlbokú podstatu
“Krajiny cédrov”. Hovorí o nich medzi zrúcaninami Jbeil, starobylého mesta Byblos,
nepretržite obývaného viac než 7.000 rokov.
Naji Karam, archeologist: Tvrdia, že pomenovanie «Libanon», že je odvodené od slova
biely, kvôli naším bielym horám.
Najstarší text, v ktorom sa spomína pomenovanie Libanon je spred 4000 rokov,
zmieňuje sa o ňom aj Biblia, ak sa nemýlim, 72-krát.
Libanončania – podľa antickej mytológie – je mierumilovným národom. Napríklad
slovo “láska” tu existuje už od čias Feničanov. Je to dôležité, lebo to umožnilo Libanončanom
kontaktovať sa so všetkými.
Speaker: Toto malé mestečko je opravdivým šperkom Stredného východu: spája 3
svetadiely a jeho obyvatelia sú mnoho etnického, mnoho náboženského a mnoho kultúrneho
pôvodu.
Jeanine Jalkh, journalist, L’Orient Le Jour: Libanončania v bežnom živote medzi sebou
veľmi dobre spolunažívajú. Problém nastáva hneď ako do hry vstúpi politika, ktorá využíva
tieto rozdiely, v snahe chrániť osobné záujmy rôznych politických lídrov. Žiaľ, videli sme to aj
počas vojny.
Speaker: Jedna občianska vojna ničila krajinu od r. 1975 do 1990. Atentáty,
teroristické útoky, krvavé kúpele, zahynulo vyše 150.000 ľudí a 1 milión bolo utečencov. Dlhý
krvavý pás, ktorý sa dotkol každého, rozbil vzťahy medzi jednotlivými libanonskými
komunitami, najmä medzi moslimami a kresťanmi.
Jeanine Jalkh, giornalista L’Orient Le Jour: Nachádzame sa na Námestí Sodeco, tu je
Zelená čiara, ktorá počas libanonskej občianskej vojny delila krajinu na dve časti. Kresťanská
zóna začínala odtiaľ a na druhej strane bola prevažne moslimská časť. A práve vedľa tejto
čiary máme túto budovu, ktorá nebola zrekonštruovaná, lebo má byť symbolom a
spomienkou na občiansku vojnu. Je to symbol pre budúce generácie, ktoré nezažili občiansku
vojnu.
Speaker: Libanončania sú mladý národ: 47% obyvateľstva má menej než 24 rokov
a majú vysoký počet vysokoškolákov, ale kvôli vážnej ekonomickej kríze, do ktorej sa krajina
dostala, polovica laureátov je nútená hľadať si prácu v zahraničí, v krajinách Zálivu alebo na
Západe.
Jad Aoun, architect: Mám totiž problém, ako mnoho iných mladých ľudí, nájsť si
zamestnanie. Odišiel som z Libanonu a naskytla sa mi práca. Začal som pracovať, ale musel
som sa vrátiť, a tak si prácu znovu hľadám. Dúfam, že sa mi ju podarí nájsť tu, v mojej
krajine, ale táto nádej je čoraz menšia.
Youmna Bouzamel, student Political Science: Pracujem s bývalým poslancom, ktorý
bojuje proti korupcii, pomáham mu a to mi dáva nádej, lebo vidím, že nádej existuje, že sú
ľudia, ktorí pracujú na potlačení korupcie.
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Speaker: Libanon je skutočnou križovatkou: spolunažíva tu 18 náboženských vyznaní.
Aj politické funkcie sú rozdelené rovným spôsobom vzhľadom na etniká, kultúry a
náboženstvo. Ale je stále ťažšie udržať túto rovnováhu, keď vezmeme do úvahy, že polovicu
zo 6 miliónov obyvateľov tvoria palestínski a sýrski utečenci. Libanon je vo svete fakticky
krajinou s najvyšším počtom emigrantov na jednu osobu.
Okrem toho, aj napriek početnému úsiliu a vyliatej krvi, ešte stále nebol vykorenený
staroveký predsudok náboženských zrážok. Ale niekto svedčí o inom pohľade, napríklad
vedec a politik doktor Ibrahim Chamseddine, moderovaný šiíta.
Ibrahim Chamseddine, founder, Imam Shamsuddin Foundation for Dialogue:
Konflikt medzi moslimami ako moslimami, i medzi kresťanmi ako takými, absolútne nie je.
Obavy vytvoril priemysel v Libanone. Nakoľko politici sú prefíkaní a pokryteckí,
používajú akýkoľvek prostriedok na rozdelenie ľudí. Kresťanovi povedia: “Dávaj si pozor.”;
moslimovi povedia: “Dávaj si pozor”. A ak to nestačí, moslimovi povedia: “Ty si sunita, dávaj
si pozor!”, a druhému: “Ty si šiíta, dávaj si pozor!” Čiže ako sa hovorí: “Rozdeľ a panuj”.
Keď sa ale rozdielni ľudia tej istej krajiny navzájom chránia a starajú sa jedni o
druhých, vtedy vzniká jediná spoločnosť, jediný štát, a opäť sú z nich Libanončania.
Mons. Joseph Naffah, Maronite bishop: Nezabudnime, že svet sa stal malou dedinou.
Neexistuje čisto ani kresťanské, ani moslimské, ani budhistické miesto. Sme navzájom
prepojení, aspoň keď sa pohybujeme vo svete internetu. Preto celý svet hľadí na Libanon,
lebo je laboratóriom, v ktorom sa dá mnoho naučiť pri budovaní nového sveta.
Nachádzame sa v doline Kannubin, doline svätých, či svätej doline. Je to srdce našej
kresťanskej viery, lebo keď medzi 16. a 19. storočím trvalo prenasledovanie, ľudia sa mohli
ukrývať v jaskyniach, aby si ochránili svoju vieru, slobodu a dôstojnosť.
Ja som z vikariátu Besharre a Zgorty. Žiaľ medzi vojnami tu došlo medzi nimi k
prelievaniu krvi. Preto patriarcha mal nápad vymenovať ma za biskupa pre obidve časti.
Speaker: Jednota je bezpochyby najväčšou potrebou a výzvou tejto krajiny, kde pred
50 rokmi prišlo Fokoláre aj prostredníctvom Aletty Salizzoniovej, jednej z prvých spoločníčok
Chiary Lubichovej a Guida Briniho. A tak zo srdečnosti a v duchu rodiny, ktoré charakterizujú
libanonský národ, sa tu zrodili prvé komunity. Daisy a Samir žijú v Bejrúte, majú tri deti a 7
vnúčat. Hnutie poznali začiatkom sedemdesiatych rokov.
Daisy Najm: Nasledovali sme Chiaru vo všetkom, čo nám dávala. Povzbudzoval nás k
tomu Duch Svätý. “Yallah - choďte dopredu!”
Jednou z najsilnejších rozhodnutí, ktoré sme si v živote urobili bola cesta do Spojených
štátov. Bol rok 1989, vojna tu vyčíňala, neexistovali ani školy, ani univerzity, ani práca.
Zostali sme tam dva roky. Boli to chvíle, kedy sme nevedeli, aká je Božia vôľa pre nás.
A bol to naozaj veľmi silný moment. Potom nasledovalo rozhodnutie vrátiť sa do
Libanonu a to práve vtedy, keď sme sa tam začali usadzovať. Uvedomili sme si , že Libanon
nás potrebuje.
Samir Najm: Neviem, či viete, že Libanončan je rodený politik, politika ho formuje,
preto sme všetci politici, z jednej či druhej strany. Keď nás Chiara požiadala venovať sa
politike, pustili sme sa do hľadania politikov, ktorí by poznali Ideál jednoty, takže časom nás
bolo 13 politikov, ktorí sú dnes v samosprávach, sú starostami, v odboroch. Preto dnes máme
mnoho ľudí, čo pracujú v politike.
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Samir Najm: Najkrajšia vec v Libanone je rodina.
Daisy Najm: Všetko je založené na rodine. / Toto sú tradičné libanonské jedlá / Láska
musí byť vo všetkom / To je rodina, to je ľudstvo…
Stefania: Jean Paul, myslím, že si poznal viacerých v tejto reportáži, pravda?
Jean-Paul: Áno, mnohých poznám, vlastne som synom tej rodiny, čo chýbal na
poslednej fotografii. Ciao rodina!
Stefania: Áno, lebo keď sme natáčali, ty si bol v Taliansku. Nedávno si mi povedal, že
chceš pomôcť svojej zemi, čo si tým myslel?
Jean-Paul: Áno, teraz žijem tu, študoval som v Libanone, ale našiel som si prácu tu
v Ríme. Patrím medzi milión Libanončanov žijúcich v zahraničí, je viac Libanončanov žijúcich
v zahraničí, než v samotnom Libanone. Vnútri ale cítim, že môžem niečo zmeniť, pomôcť
svojej krajine, mojej zemi. Ešte neviem ako, ani čo by som mal urobiť, ale zaiste to z kroka na
krok zistím, možno odtiaľ, možno tam, neviem, ale som si istý, že to nejakým spôsobom
chcem urobiť.
Stefania: V tých dňoch som sa v Bejrúte zhovárala s mnohými. Jedným zo slov,
ktorými charakterizovali Libanon bolo „zložitosť“. Vysvetli mi, čo si mám pod tým myslieť?
Jean-Paul: Zložitú situáciu Libanonu vidíme v rozmanitosti ľudí. Pozrime sa len na
zloženie obyvateľstva: Libanon bez kresťanov by neexistoval, ale aj bez moslimov by
neexistoval. Každý z nás v sebe nosí znaky mnohých národov, ktoré v uplynulej histórii prešli
Libanonom. Napríklad, na ilustráciu toho: naším jazykom je libanončina, ktorá je nárečím
arabčiny, ale popri tomto dialekte používame aj francúzštinu i angličtinu. Zložitosť je v tomto
prípade bohatstvom a je to krásne!

5.

Libanon - IRAP: škola i domov

Stefania: Vráťme sa ale k našej ceste. Kam teraz pôjdeme?
Jean Paul: Poďme na sever Bejrútu, kde sa zoznámime so školou pre hluchonemých,
v skratke IRAP, ale je hlavne domovom a rodinou.
Dalal Beairy, production supervisor: Do IRAP-u som prišla ako maličká. Tu som
študovala i vyrástla, tak ako v rodine. (ambiente)
Nicole Helou, general assistent - IRAP: IRAP som otvorila asi pred 30 rokmi, v r. 1986.
Keď som sem prišla, prebiehala tu vojna, nevedela som, ako ďalej.
Sociálne skutočnosti ma vždy priťahovali, robiť niečo pre druhých. Od niekoho som
počula hovoriť o IRAPe. Čo by som mohla urobiť v štruktúre per hluchých? Nepoznala som ani
posunkovú reč. Jedna priateľka mi ale hovorí: „Skús to!“.
IRAP znamená: Inštitút audio fonetickej rehabilitácie. Je to škola a domov, pre malé
a dospievajúce deti, je to špecializovaná škola, prijímame tu i malé deti. Po škole vedú
rodinný život; pretože keď Jeanine a Souad začali s touto činnosťou, ich cieľom bolo ponúknuť
im život v rodine. (ambiente)
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Nakoľko tu bola vojna, nekonečne dlhá vojna, skončila a potom znovu začala, vznikli
mnohé potreby. Prijali sme mnoho utečencov a museli sme niečo podniknúť, aby sme si
pomohli. Vyčerpali sa všetky zdroje. Začali sme preto piecť pečivo a tak vzniklo prvé
cukrárenská výrobňa. Potom vznikla aj dielňa umeleckých výrobkov, makramé, veci zo
špagátu; všetko z kroka na krok […] to nám zaručuje živobytie. Takto to bolo počas vojny
a pokračuje to aj dodnes.
Dalal Beairy (posunková reč): Som zodpovedná za výrobu v kuchyni. Naše výrobky sa
predávajú aj v obchodných centrách. Mám na starosti všeobecný chod výroby; kontrolujem
hygienu a záverečnú úpravu výrobkov. (ambiente)
Nicole Helou: Nepoznáme náboženstvo detí, ktoré k nám prichádzajú, ani odkiaľ
pochádzajú. Keď k nám príde hluché dieťa, prijímame ho s otvoreným srdcom a dáme mu
všetko, čo je v našich silách. (ambiente)
Takpovediac túto filozofiu IRAPu používajú aj ostatní: tím odborníkov, vychovávatelia
špecializovaní na prácu s hluchonemými deťmi. (ambiente)
Ideme teraz do Biakoutu na periférii Bejrútu, tu pôsobíme už od začiatku vojny, od 80tych rokov. Do tejto časti sa utiahli utečenci z južnej časti Libanonu. (musica)
Začali sme potrebami v tej dobe, potom vzniklo to, čo dnes vidíte: zamestnávame
ženy šitím a vyšívaním, je tu materská škôlka pre deti z ulice. (ambiente)
Ako IRAP tak aj v Biakoute žijú spoločne kresťania i moslimovia. Na kurzoch máme aj
výchovu k náboženstvu. Každodenným životom sa snažíme posilňovať naše spoločné
hodnoty, vychovávať a formovať deti ku zdieľaniu, k úcte druhého, ku vzájomnej láske,
darovaniu sa, k bezplatnosti.
(musica)
Stefania: Na čo sa používa táto dielňa?
Josiane Salibi, social worker: Je to formačné a pracovné laboratórium. Urobili sme
sociologický prieskum a zistili sme, že mnohé ženy prichádzajú z ďalekých obcí, alebo sú
utečenkine, s dobrými manuálnymi schopnosťami. A tak sme začali s kurzami vyšívania pre
tie, čo mali záujem. Prácu si berú domov a výrobky potom predávame cez IRAP.
Hlavným cieľom je pozdvihnutie ženy. Nakoľko je to zmiešaná štvrť – sú tu kresťania
a moslimovia – vždy sme spolupracovali so všetkými. Kladieme veľký dôraz na spoločný život,
lebo keď sa raz spriatelíme, keď spolu pracujeme, keď sa lepšie poznáme, už viac nemáš
strach jeden z druhého.
Stefania: Ďakujeme a pozdravujeme celú komunitu IRAPu, ktorá nás i teraz sleduje!

6.

Cesta do Sýrie – Damask

Stefania: 26. mája sme z Bejrútu vyrazili do Sýrie. Hneď po prechode sýrskej hranice
vpravo čítame v arabčine a angličtine nápis: „S láskou a v mieri, vítajte v Sýrii!“. Priznávam
sa, že sa mi to javilo paradoxné, ale v nasledujúcich dňoch som pochopila, aké je potrebné
odložiť bokom svoje predstavy, ktoré som si urobila o ľuďoch, o tejto krajine, a skutočne si
otvoriť srdce a myseľ. Položila som si otázku: akú Sýriu som vlastne objavila?
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SPEAKER: Po tejto ceste som už išla. Bolo to v roku 2005, bola som jednoduchou
turistkou na dovolenke. Potom v roku 2011vypukla v Sýrii vojna. V tých rokoch som sa často
pýtala, ako skončili tie tváre ľudí a miesta, ktoré som vtedy vyfotila? Teraz som tu znova.
Povedali mi, že táto cesta bola dlho uzavretá. Bojovalo sa tu a partizáni strieľali aj do
civilistov. Predo mnou je Damask… Hľadím naň a mám strach zo zistenia, čo zostalo z mesta,
ktoré ma vtedy tak očarilo.
(musica)
Sýriou ma bude sprevádzať Zena. Zena je fokolarínka Libanončanka, žije tu asi dva
roky. S ňou sa púšťam znova objavovať Damask.
ZENA: Tejto hre sa hovorí stolové kocky.
Musíš urobiť takto a potom hodiť. Vyšlo päť a dva. Skús! Tu v Sýrii ich nájdeš v
každom dome.
ZENA: Tu sa nachádza Damaské trhovisko, má rôzne časti, teraz sme v časti s
koreninami a potom je tu jedna ulička len s látkami, potom ulička len vecí pre domácnosť,
všetko čo si len predstavíš, nájdeš tu. Toto je cukrová vata, vidíš, aká je biela, môžeš si tam
dať na ozdobu aj pistácie, dáš tomu šmrnc.
SPEAKER:. A potom sa už je, takto?
ZENA: Áno, takto.
SPEAKER: Život trhoviska sa nikdy nezastavil. Počas vojny sa zatváral len v najťažších
dňoch a otváral sa hneď ako vojna stíchla.
Neuveriteľné je, že sa tu bojovalo ešte pred rokom...
ZENA: táto zóna bola hlavne minulý rok veľmi bombardovaná, padlo veľa veľa bômb.
SPEAKER: Damask bol oslobodený medzi poslednými mestami. Jedna bomba len-len
že minula fokoláre.
ZENA: Vidíš, tieto tehly sú odlišné, vidíš. Odchádzala som do práce a vtom počujem
“buum!”. Vieš o čo ide... Potom počuješ krik zranených. Schovali sme sa pod schodmi a boli
sme tam 5 hodín, až po nás niekto prišiel. Potom sme utiekli do Aleppa.
Poď, ukážem ti, kde je fokoláre, vidíš, tam tie tehly? Pozri tam, kde je tá strecha, tam
je fokoláre.
SPEAKER: Je to blízko.
ZENA: 100 metrov a tu vybuchla bomba.
SPEAKER: Dnes večer damaská komunita oslavuje niekoho narodeniny a tak na chvíľu
máš dojem, že vojna je za nami. Zena ma zoznamuje s Hanan. Príbehy mi razom pripomínajú,
kde sme. Nechať ich rozprávať a počúvať trochu umenšuje bolesť.
HANAN: Žili sme v dedine Daraya. Predtým, než sme utiekli, sme dva roky žili s
rebelmi. Videli sme ľudí zomierať na uliciach. Je hrozné vidieť mŕtveho niekoho, koho poznáš.
Mali sme veľký, pekný dom, ale počas vojny sme ho stratili. Mali sme aj svoje obchody, stratili
sme aj tie. Stratila som všetky svoje spomienky, stratila som radosť.
SPEAKER:: Hananina rodina utiekla z Damasku a našla si úkryt na tomto predmestí,
kde sa tlačí tisíce utečencov. Na začiatku je to tvrdé, ľudia utiekli a nič si nevzali, na začiatku
spia na zemi. O niekoľko mesiacov ich skontaktovala mládež z komunity. Navštívili ich a začali
pomáhať ich rodine malou finančnou sumou.
HANAN: Dali mi všetko, predovšetkým lásku. Odkedy sme všetko stratili, sme viac
nepocítili lásku. V určitej chvíli som sa rozhodla priniesť sem ďalšie rodiny kvôli láske týchto
mladých, ktorú som od nich dostala.
SPEAKER: Hanan dnes ide navštíviť jednu z týchto rodín a berie ma so sebou. Ich
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príbehy sa podobajú na tej jej. Bomby premenili na trosky ich dom i obchod. Hanan tu už nie
je hosťom, je priateľkou, ale ramenami, o ktoré sa dá oprieť.
SIGNORA HANAN: Urobila si pre nás toľko pekného. Jedného dňa silno pršalo a ty si
nám priniesla piecku. Ako si len dokázala?! Veľmi ma to oslovilo, lebo ak by som si pýtala pre
deti piecku od svojho brata, povedal by mi, že nemôže vyjsť. Ty si prežila to, čo ja a tak vieš,
čo to znamená. Preto si všetko nechala a bežala si. Z celého srdca ti za to ďakujem. Bolo to
krásne gesto.
SPEAKER: Myslela som, že tu nájdem prázdne, tiché, ponížené mesto. Večer ale
lokály Damasku ožijú a sú plné mladých ľudí. Život sa vrátil, lepšie povedané, azda nikdy
odtiaľ neodišiel. Opýtam sa na to Samera pri pohári piva.
SAMER: Na začiatku bola vojna pre nás niečo úplne neznáme. Bol to šok. Neskôr sme
pochopili, že bude trvať dlho a museli sme pokračovať v našom živote. Život pokračoval,
všetko pokračovalo. Kto chodil na univerzitu alebo do práce, pokračoval v tom. Človek musí
byť silný, keď chce v takejto situácii ísť za priateľmi. V skutočnosti sme sa stretávali preto, aby
sme jedni od druhých načerpali silu.

7.

Cesta do Sýrie - Homs

Stefania: Z Damasku sme sa presunuli do Homsu. Homs je mesto vzdialené asi tri
hodiny cesty. Musím povedať, že Homs bol tou najnáročnejšou etapou. Mali sme možnosť
vidieť to, čo boli niekedy „domy“ a vypočuť si svedectvá tých, čo prežili vojnu.
Wael: V Homse vojna začala v roku 2011 a zanechala za sebou ohromnú spúšť.
Zničené boli celé štvrte. Ako táto: vidíte, obyvatelia museli utiecť. (musica)
Bolo tu obdobie teroristických útokov, bombardovania. Zomrelo množstvo ľudí.
(musica)
Všetky tieto štvrte boli voľakedy plné ľudí, života, hrajúcich sa detí. Tu bolo veľké
obchodné centrum. Tu bola jedna veľká verejná nemocnica. Bola úplne zničená. Tam som
pracoval. Nič nezostalo. Všetko bolo zničené. (musica)
Egilde Verì: Wael z Homsu nikdy neodišiel. Tu vojna nielenže hneď začala, ale aj trvala
dlhšie, než inde. Z polovice mesta zostala len kostra.
Egilde: To zostalo po bombardovaní?
Wael: áno, tu zaiste padli. (musica)
Pozri, tam hore sa nasťahovali ľudia. Niečo poopravovali a aj napriek všetkému začali
tu bývať. To dokazuje, že život chce pokračovať.
Dávaj pozor, Zena, môžu tu byť ešte míny.
Marco: Kde? Tu dnu?
Wael: Neviem, hocikde.
Tento dom je tohto človeka. Chcú sa sem vrátiť, nemajú na výber. Použijú plastové
závesy, lebo nemajú peniaze na opravu.
Egilde: Musel to byť pekný dom…
Wael: Hovorí, že to bol pekný dom. Ale teraz bude ešte krajší. Poďme. Ďakujeme!
(musica)
Egilde: Do štvrte, kde býva Wael, jedného dňa prišla Sandra. Utiekla z neďalekej
dediny. Sandra e Wael sa zosobášili práve v období, keď v Homse vojna najviac vyčíňala.
Sandra: V deň nášho sobáša bol Homs strašne bombardovaný a hotel, kam sme šli
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spať, bol silno zasiahnutý; keď sme tam prišli videli sme všade krv. (musica)
Nevedeli sme, ako skončíme. Takže našla som správnu osobu v nesprávnom čase...
Potom som otehotnela. Žili sme v strachu, ale keď som čakala dieťa, strach som nemala, lebo
ona bola v mojom lone, mohla som ju chrániť. Po pôrode nás ale ovládol veľký strach. Kvôli
dcérke sme chceli emigrovať. (musica)
Wael: Kde je Paula? Ukáž, kde je? A kde ešte? (ride - musica)
Toto je Sandin kolektív v škole, jej projekt.
Egilde: Rovnako ako Paula, mnoho detí v Homse sa narodilo i vyrástlo počas vojny.
Mnohí nechodili do školy pravidlene a nosia v sebe znaky strachu. Keď sa Sandra stala
mamou, mala nápad... doučovať tieto deti.
Sandra: Je to druhá trieda základnej školy. Začala hodina. Pani Maraha bude s nimi
celý deň. Už skončila škola?
Bambino: My skončíme v stredu.
Bambina: My ešte nie.
Sandra: Deti sú z rôznych škôl. Niektoré deti sú už po prázdninách, niektoré nie.
(musica) Zdravíme vás!
Bambini: Ciao!
Egilde: Deti si opakujú školské učivo, študujú angličtinu, poskytuje sa im psychologická
pomoc. Jedna logopédička pomáha deťom, ktoré z dôvodov prežitých tráum sa zajakávajú
alebo sú dislexické. (musica)
Sandra: V tejto štvrti žijú väčšinou sunniti, ale sú tu aj alaviti, potom kresťania
a všetky iné vierovyznania. Sú vo vzájomnom kontakte a majú sa radi.
Som šťastná, ak v tomto centre sa nám podarí obdariť deti aspoň úsmevom.
Egilde: Cesty, po ktorých kráčam boli dlhý čas územím Islamského štátu ISIS.
Miestnych obyvateľov odtiaľ vyhnali vojaci alebo sami utiekli ešte pred ich príchodom. Vraveli
mi, že vojaci ISIS obsadili ich domy, spali v ich posteliach a orabovali ich o všetko, čo mali.
Dom Samera bol jedným z nich.
Samer: Nerád sem chodím. Tu sme mali kuchyňu, ale ako vidíte, nič nezostalo…
(ambiente e musica) Tu bola obývačka. Tu sme mali spálňu, kúpeľňu, kuchyňu a ďalšiu izbu.
nápis na múre: Boh je najväčší. ABU ABDU je kráľ MITRA. Ale moc je u Boha.
Tu sme žili. Náš život bol krásny. Zrazu vypukla vojna. Po niekoľkých rokoch od
začiatku vojny sme museli opustiť náš dom. Vrátili sme sa po dva a pol roku. Spomínam si,
keď som sem prišiel, mal som v ruke kľúče na otvorenie dverí. Prišiel som a zistil, že kľúče
nepotrebujem. Neboli tu ani dvere, ani okná, ani nábytok, ani spomienky. Bol to hrozný šok.
Tak som hľadal, či niečo nezostalo na zemi, čo by mi pripomenulo minulosť. Nejaká fotka,
predmet z detstva. Našiel som zopár ohorených predmetov, tak som si ich vzal.
Egilde: Čo je tá najväčšia vec, ktorú ti vzala vojna?
Samer: Stratil som všetko. Ale keď som sem prišiel a uvidel túto spúšť, povedal som si:
sme ale nažive, môžeme budovať. Myslím, že aj uprostred tejto devastácie, že raz nadíde
vzkriesenie. Prežili sme ukrižovanie, verím ale, že teraz musíme v radosťou prežiť vzkriesenie.
Egilde: Pár krokov odtiaľ Samer jedného dňa stretol jedného muža. Jeho dom bol
menej zničený, preto sa rozhodol si ho opraviť, ale nemá dosť financií. Samer mu rozpráva
o jednom projekte, v ktorom spolupracuje; (musica) tomu, kto chce stavať, ponúka
ekonomickú podporu a ľudí ochotných pracovať. (musica) Idem za vedúcim pozrieť sa, v akom
bode je rekonštrukcia.
Idraulico: Toto sú mladí, pracovití muži: Butros, Farid. Títo mladíci tu sú na skúšku dva
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mesiace. Pomaličky sa zapracovali a dnes sú skvelí, nadobudli zručnosť a teraz poskytujú túto
pomoc zadarmo.
Tu bude ohrievač vody. Tadiaľ pôjde teplá voda, ktorá sa zohreje elektricky. Fadi tu
montuje batériu ku kuchynskému umývadlu. Farid a Abud medzičasom montujú sanitárne
zariadenie.
Egilde: Jedným slovom, mladí muži sa tu zaúčajú a medzičasom tým zadarmo
pomáhajú tým, čo sa pustili do rekonštrukcie.
Idraulico: Zaúča sa ich tu osem. Skoro všetci sú univerzitní študenti. Uvažujú tak, že ak
v budúcnosti sa nedokážu zamestnať v oblasti svojho štúdia, uživia sa týmto remeslom.
Ragazzo idraulico: Som univerzitný študent. Študujem obchod a ekonómiu. Toto je
dobrovoľnícka práca. Teší ma pomoc druhým v tomto združení.
Stefania: Myslím, že hovorím za všetkých, čo sme tam boli: tak ľahko nezabudneme
na ľudí, s ktorými sme sa stretli, ktorí svojou prácou svedčia o novom živote, kde aj
namontovať vodovodný kohútik, má zmysel.

8.

Cesta do Sýrie - Aleppo

Stefania: A našou poslednou zastávkou z Homsu bolo mesto Aleppo. Aj v Aleppe sme
prežili jedno popoludnie a večer sme zašli do fokoláre a vypočuli si ďalšie príbehy.
SPEAKER: Mám namierené do Aleppa. Autobus ide cestou druhej triedy. Vojna v Sýrii
sa neskončila, na hlavných cestách sa ešte bojuje.
Túto fotku som urobila pred 14 rokmi z citadely, najvyššieho bodu v Aleppe. Hneď po
príchode prosím Zenu, aby ma tam odprevadila.
ZENA: Toto je historická časť Aleppa, tá najstarobylejšia i tá najkrajšia. (rumore di
bomba) Počula si ten výbuch? Tento dym je práve z tej bomby…
SPEAKER: Vidíš, tam ten dym?
ZENA: Áno.
SPEAKER: V tej časti sa ešte bojuje?
ZENA: áno, na tej strane.
SPEAKER: nie sme veľmi ďaleko.
SPEAKER: Pred nami je souk, alepské trhovisko. Spomínam si, že tu boli obrovské
šiatre, množstvo ľudia, obchody plné tovaru.
JALAL: No tak tu začína trhovisko starého mesta.
SPEAKER: Dnes sa tu vraciam spolu s Jalalom. Mal tu obchod s látkami.
JALAL: Touto cestou som chodieval každý deň. Každý deň som prešiel tadiaľ k svojmu
obchodu. Prechádzame najdôležitejšou časťou trhoviska v Aleppe, ktorý bol svojou
historickou hodnotou azda najdôležitejším na svete. Predávalo sa tu jedlo, šaty, dekorácie. Tu
neboli len tie najdôležitejšie ale aj najdrahšie obchody Aleppa.
A toto je môj obchod. Je jedným z najviac zničených v meste. Pod každým oblúkom bol
obchod. Náš obchod bol jedným z nich, teraz sú z neho len trosky.
Toto znamená vojna. Toto bol účtovnícka kniha. Tu sme zapisovali druhy látky, počet
metráže, mená klientov, faktúry, ceny, mená tých, čo zaplatili. Toto je posledný dátum pred
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bombardovaním.
Posledný krát, čo som vstúpil na trhovisko bolo v r. 2013. Odniesol som si pár látok,
niekoľko registrov a nechali sme to tu. Z trhoviska sme chceli vyjsť na hlavnú cestu, ale tam,
na druhej strane, boli vzbúrenci a začali do nás strieľať. Utiekol som, skryl som sa tam, až
kým neprestala streľba. Nikdy nezabudnem na tú chvíľu, lebo som sa mohol aj nevrátiť
domov.
Ako len mohli všetko toto zničiť! Bože môj!
JALAL: Môj obchod bol v časti krajčírov.
G. Do ktorej rodiny patríš?
JALAL. K Zerezovcom.
Vošiel som tam s nimi a hovorím: “Bože dobrý, ako sa to mohlo všetko stať..?!”
G. Podmínovali to…
JALAL. Dali sem dynamit.
JALAL. Aj tento obchod, aká škoda!
G. dostali sa sem zospodu.
JALAL. Ženy v Solu sa pustili do opravy. Kto dá do poriadku naše trhovisko? Bude nám
musieť pomôcť OSN.
Toto sú pokladnice obchodníkov. Všetky pootvárali. Ako to len dokázali? „Vyrobené v
Aleppe.“
Uvažujem nad týmto mestom, aké bolo a aké je. Je to hrozne ťažké, je ti do plaču.
Strašná, nenahraditeľná škoda. Keď si predstavíš, čo všetko sme stratili, čo som stratil, čo
stratilo celé Aleppo, čo stratila celá Sýria. V tejto vojne všetci stratili. Neviem, či vôbec mal
z toho niekto zisk. Zaiste nie.
Vstupujeme do fokoláre. Tento dom nás stále prijímal. Bol pre nás útočiskom, zdrojom
radosti počas vojny. Tu bolo svetlo pre všetkých členov hnutia.
SPEAKER: Fokoláre z Aleppa nikdy neodišlo. Zostalo aj v tých najťažších chvíľach
vojny. Osem dlhých rokov.
FREDY: Vzbúrenci boli blízko. Raz vošli aj sem do záhrady, boli to vonku. Mali sme
strach, jasné, všetci ľudia sa báli. Schovali sme sa v kúpeľni, ale Bohu vďaka nezdržali sa tu
dlho.
V jednom období sa situácia vôbec nemenila. Každý deň sa bombardovalo. Niekedy
ráno si hovoríš: nemám chuť sa ani prebudiť, ale vnútri si povieš: ale niektorí ľudia čerpajú
odvahu a silu práve z nás. A to ti pomôže povedať: nie, začnem odznova, vzchopím sa, a tým
pomôžem druhým vzchopisť sa, vydržať.
MUŽ: Keď vojna skutočne zúrila, silno sa bombardovalo, nastali chvíle, že si mal pocit,
že sa zatvorený doma udusíš, mal si strach, že sa niečo stane. A tak sme šli do fokoláre. Deti
sa trochu zahrali, a my sme sa pozhovárali s fokolarínmi a tento rozhovor nám prinášal pokoj.
Keď nám chýbal dych, neostávalo iné, len prísť do fokoláre.
SPEAKER: Dá sa po vojne uzdraviť? Neviem. Jedného dňa sa tieto domy, cesty,
trhovisko opäť obnovia. Ale zbúranisko v duši, to asi zostane.
Videla som rany Sýrie, ale videla som aj silu, akou sa ľudia snažia navzájom uzdraviť.
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9.

Dialóg s Máriou (Emmaus) Voceovou

Stefania: Emmaus, videli sme tieto príbehy. Ty si tiež videla tieto miesta, poznala
týchto ľudí.
Jean-Paul: Po týchto reportážach plných trápenia a veľkých bolestí, bolo to pre mňa
skutočne silné. Vidno ale, akí sú ľudia húževnatí, dokážu sa aj usmiať, zaspievať si. Uvedomil
som si, že aj Hnutie Fokoláre sa zrodilo počas vojny, zatiaľ čo sa všetko rúcalo, skrze hnutie
sa pre svet rodila veľká nádej.
Emmaus: Je to tak. Skutočne chcem najprv veľmi poďakovať za to, že som mohla
znova vidieť tieto miesta, týchto ľudí, ktorí nás azda i teraz sledujú, preto ich opäť
pozdravujem.
Čo povedať? Chiara nám povedala: bez kríža sa nedá nič dobré urobiť. To je nad slnko
jasné, nič dobré sa nedá urobiť bez kríža. To ale znamená, že ak milujeme kríž, ak dokážeme
niesť kríž z lásky, hľadieť jeden na druhého ako na brata, dokážeme urobiť niečo dobré,
veľmi dobré. To som si po poznaní týchto ľudí na rôznych miestach aj odniesla so sebou ako
lekciu z tejto cesty v Sýrii. Práve tento pohľad nádeje, vízie života, ktorý stále zvíťazí. Všetky
tie deti, ktoré sa hrali na zrúcaninách, hrali sa ďalej, hoci uprostred rozvalín, ale boli plné
radosti, šťastia, žili. Alebo tí, či sa pustili opraviť obchod v budove, ktorá už ani neexistovala,
nemala ani dvere, ale už začali dávať vonku veci na predaj.
Hovorím si: tu prichádza život, tu je život!
Z tejto cesty si teda odnášam práve túto lekciu, že je to vec vzkriesenia; prechádzaš
ukrižovaním, ako povedal ten muž, že prejdeš ukrižovaním, ale je tu vzkriesenie, a to je to
dobro, ktoré sa rodí z kríža, čosi viac, čo vychádza z kríža. Mám preto veľkú nádej a zároveň
túto lekciu.
Každý z nás musí čeliť veľkým či malým bolestiam, všade na svete, nielen v Sýrii či
Libanone, ale ak zo všetkých týchto bolestí urobíme príležitosti k rastu, v tom pohľade lásky
jedného k druhému, potom sa môže zrodiť nový svet, nová spoločnosť, zo smrti sa môže
zrodiť nový život. To som si priniesla.
Jean-Paul: Ďakujeme.
Prv než skončíme, mám ešte jednu otázku, lebo viem, že ty si Libanon navštívila
viackrát, aj ja sa chcem vrátiť do môjho Libanonu. Vieme, že Ján Pavol II. povedal, že
Libanon nie je len krajinou, ale aj isté posolstvo. Akým posolstvom je Libanon pre svet?
Emmaus: Je to posolstvo jednoty, že jednota je možná aj napriek všetkým rozdielom.
A to platí aj dnes, videli sme to. Keď sme tam boli, objavovali sme skrze rozhovory s ľuďmi,
s ktorými si sa cítil dobre, vo vzájomnej láske, vo veľkej harmónii a pokoji. Niekto patril do
tej či inej komunity, niekto mal za sebou kladnú, iný zápornú skúsenosť, niekto trpel viac,
niekto menej, ale medzi nimi boli také vzťahy, ktoré silno všetkých spájali. Na tejto ceste
sme zachytili práve toto posolstvo, ktoré môže dať Libanon.
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Potom to je aj prítomnosť starobylej mocnej Cirkvi, Cirkvi ktorá v tejto krajine žila
odjakživa, má tam svoje korene a žiadna neprávosť ju nedokáže zničiť. Je to posolstvo
o možnosti pokračovať žiť v tejto situácii, v krajine, ktorá sa preberá z vojny, krajiny, ktorá
začína kvitnúť, s veľkým potenciálom, ktorý môže ponúknuť svojim trpiacim susedom
v Sýrii, a takto hovorí celému svetu: nenávisť môže premeniť bratov na nepriateľov, ale
láska môže premeniť nepriateľov na bratov. Toto je to najväčšie.
Toto je posolstvo, ktoré je reálne, lebo sme to videli. Oni hovoria svetu: dokázali sme
to, dá sa to. A práve túto lekciu môže dať Libanon a celý Blízky východ celému svetu, aby sa
všade budovala jednota, aj napriek všetkým ťažkostiam.
Jean-Paul: Ďakujeme.
Stefania: Vďaka, Emmaus!

10.

Záver

Stefania: A už sme na konci nášho kolegamenta, ale prv než sa rozlúčime, chceme
oznámiť pre tých, ktorí hlavne na začiatku nemohli sledovať prenos kvôli technickým
ťažkostiam, že približne o hodinu bude celý záznam kolegamenta k dispozícii na webovej
stránke.
Takže pri nasledujúcom Kolegamente sa stretneme 28. septembra opäť o 20 hod.
Srdečne zdravíme všetkých a ďakujeme! Ciao!
Jean-Paul: Bye!

