
V novoobjavenom Lajčiakovom archíve je v jednej z troch 
archívnych škatúľ uložený kompletný rukopis jeho dizertačnej 
práce vo francúzštine: koncepty na listoch kvartového formátu, s 
početnými škrtmi, opravami a doplnkami, potom rukopis vo 
formáte A 4, z ktorého sa tlačila jeho knižná podoba. Z repro-
dukcie prvej strany rukopisu vidieť, že ešte aj tu došlo k menším 
opravám a doplnkom – čo ale v tom čase bolo bežné a skúsení 
tlačiari s tým nemali problémy. 



ÉZÉCHIEL. SA PERSONNE ET SON 
ENSEIGNEMENT

Na vnútornom liste rukopisu sú uvedení členovia skúšobnej 
komisie: M. Lods, président de la soutenance, examinateurs 
J. Ménégoz a J. Ehrhardt.

A pod tým jednovetové stanovisko komisie k predloženej práci:
La Faculté n´entend ni approuver ni désapprouver les 

opinions.
(Fakulta nemá výhrady k názorom kandidáta, ale ani ich 

neschvaľuje.)
Hlavnú výhradu formulovala komisia tak, že kandidát robí 

z proroka Ezechiela ústrednú postavu izraelských dejín, čo ne-
zodpovedá skutočnosti.

Ako teda videl Ján Lajčiak svojho osudového proroka? Citu-
jem z jeho vlastného prekladu do slovenčiny, ktorý potom v ro-
koch 1909 – 1910 pod názvom Ezechiel. Jeho osoba a jeho uče-
nie vychádzal v Cirkevných listoch, ale redakcia ho predčasne 
ukončila.

Z trojstranového úvodu uvádzam, ako Lajčiak približuje 
Ezechiela, jeho reprodukciu obsahu práce a aspoň tézovite ďal-
šie časti práce.

„Veľký význam, ktorý Ezechiel má pre históriu nábožen-
stva národa izraelského, ospravedlňuje dostatočne pokus náš. 
Ezechiel je, môžeme povedať, jedna z najzaujímavejších osob-
ností celého Starého Zákona. Je milý, sympatický i vtedy, keď 
sa zdá byť extravagantný. Jest niečo enigmatického (záhadného) 
a mystického v jeho osobe, čo sa nepodarí snáď nikdy dostatoč-
ne rozlúštiť. Žil v najkritickejšej dobe celej histórie národa izra-
elského, v dobe, ktorá vyžadovala muža, ozbrojeného všetkými 
vlastnosťami, potrebnými k premoženiu ťažkostí, ktoré okol-



nosti historické postavili pred neho. História národa izraelského 
svedčí dostatočne, že bol muž najsúcejší vykonať tú nesmier-
nu úlohu, ktorú vykonať mal prorok v dobe tak kritickej, plnej 
úzkosti, ako bola tá, v ktorej Ezechiel vyvinul činnosť svoju. 
Je tedy niečo providenciálneho v jeho osobe. Ozbrojený vôľou 
pevnou, rozhľadom zriedkavým, citom hlbokým, postavil sa 
pred ťažkosti s neslýchanou smelosťou a premohol ich víťazne.

Táto osobnosť bude predmetom nášho štúdia biblicko-theo-
logického.“
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