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Podobné klasom – životy, 

rast a klesnú dozreté, 

skloní sa život dozretý, 

od vekov tak je vo svete. 

 

Pod slnkom všetko má svoj čas, 

tak odchádzame dozretí, 

časom sa treba poberať, 

skončia sa roky, životy. 

 

Kiež Tvoje slovo na konci 

ešte nás, Bože, osloví, 

tým sa náš život dokončí 

a odídeme v pokoji. 

 

Dopraj nám odísť s pokáním, 

vo viere, že si spasením. 

Kriste len Tvoja ruka nad nami 

zo smrti aj nás zachráni. 

 

                                                    (Andrej Hajduk: Zastav sa ešte, 2013) 

 

S úctou a vďakou si spomíname na pána docenta ThDr. Andreja Hajduka, ktorého 

život 14. júla 2014 dozrel ku koncu. Andrej Hajduk sa narodil 18. augusta 1929 

v Laškovciach. Maturoval s vyznamenaním na gymnáziu v Michalovciach a v rokoch 

1949 – 1953 študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po štúdiu bol 

ordinovaný za kňaza 19. júla 1953. Pôsobil ako seniorálny kaplán v Bratislave, ako 

biskupský kaplán na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene. Bol farárom 

v Málinci, Hronseku i vo Zvolene. Vykonával funkciu biskupského tajomníka. Bol 

ženatý, otec dvoch detí. 
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Na doktora teológie bol promovaný 10. mája 1967. Jeho dizertačná práca niesla 

názov Ježišovo mesiášstvo podľa synoptikov. Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

začal prednášať ako lektor a odborný asistent v rokoch 1989 – 1991. 10. septembra 1993 

sa stal docentom. Jeho habilitačná práca sa venovala téme Evanjelickej literatúry na 

Slovensku v 16. storočí. Od roku 1995 do 2005 prednášal na Evanjelickej bohosloveckej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 – 1998 bol vedúcim 

Katedry cirkevných dejín. Po smrti profesora Karola Gábriša  v decembri 1998 okrem 

všeobecných cirkevných dejín a latinčiny prednášal aj novozmluvné disciplíny. Bol 

autorom viacerých samostatných vedeckých prác, štúdií doma i v zahraničí, básnických 

zbierok, modlitieb, piesní i prekladov v Slovenskom evanjelickom funebráli 

a v Evanjelickom spevníku. V roku 2010 sa stal jedným z prvých troch laureátov Ceny 

Leonarda Stöckela, ktorého životu a dielu sa aj vedecky venoval. 

Prednášky i osobnosť pána docenta Hajduka sa mi ako jednému z jeho študentov 

hlboko vryli do pamäti. Prednášal pokojne, zvažoval slová. Spoliehal sa na silu ich 

obsahu, nie na teatrálne podanie. No pri tom mal jemný zmysel pre humor. Na jeho 

skúšky som nikdy nešiel so strachom. Bol osobnosťou s vlastným a jasným názorom na 

veci teologické i dianie okolo neho, hoci svoje predstavy nikomu nevnucoval. Pamätám 

si ho ako človeka, ktorý mal ďaleko od všetkých sporov a nad malichernosťami 

a žabomyšími vojnami len mávol rukou. Pána docenta Hajduka som od svojich 

študentských čias vnímal ako tichého, citlivého a zmierlivého človeka a kňaza, 

nesmierne vzdelaného, samostatne mysliaceho a tvorivého teológa a majstra slova. Ako 

jedného z tých, ktorých v cirkvi a teológii nikdy nie je dostatok a ktorí nám tu budú 

vždy chýbať. 
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