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„Mať ja iba také záväzky ako Dilong, nuž napísal by som tých básní omnoho viac ako on, a lepších...“


Vittore Branca (1913 - 2004), jeden z najlepších znalcov Boccacciovho literárneho diela v 20. storočí, bol mojím prvým profesorom talianskej literatúry. Chodieval som na jeho prednášky celkom rád, pretože mal mimoriadne kultivovanú taliančinu, bol mimoriadne výrečný a vedel pútavo rozprávať aj o veciach fádnych a nezaujímavých - jeho „interpretačná trigonometria“ Dekameronu bola povestná. V jednej zo svojich prednášok sa venoval umeniu prekladu a ja som si zapamätal jeho rovnicu traduttore = traditore, t. j prekladateľ = zradca. So záujmom som konštatoval, že rovnaký názor mal aj jeho kolega Gianfranco Folena (1920 - 1992), ktorý nám prednášal románsku filológiu. Keď Spoločnosť pre českú a slovenskú kultúru „Arturo Cronia“ vydala bilingválnu zbierku Gorazda Zvonického Soltanto rovine...! - Len črepy...!, Gorazd Zvonický: Soltanto rovine : esclamazioni durante l'invasione / traduzione italiana di Milan S. Ďurica ed Ernesto Simonetto Padova : Associazione di cultura ceca e slovaca “Arturo Cronia”, 1968. 85 s.  tak som jeden výtlačok daroval tomuto môjmu profesorovi, ktorý si útlu zbierku s radosťou vzal komentujúc, že pri prekladaní poézie je prekladateľ viac zradcovský ako pri prekladaní prózy. Keď som potom drel na skúšku Danteho Božskú komédiu, tak som si spomenul na tieto jeho slová, pretože som porovnával Strmeňov preklad Pekla s prekladom Turčányho a oba preklady s pôvodinou. Keď o niekoľko rokov som to isté urobil s prekladom Pekla z dielne Andreja Žarnova, nebolo to z povinnosti, lež zo zvedavosti.
Vždy keď príde reč na Zvonického prekladateľské dielo, tak si spomeniem na Danteho Božskú komédiu a nahnevám sa. Prečo? Pretože rehoľní predstavení Gorazdovi Zvonickému nikdy neposkytli toľko voľného času, aby sa mohol intenzívne venovať tomu, čomu sa rozumel vari najlepšie a čo mal najradšej: vlastnej básnickej tvorbe a umeniu prekladu. Neraz mi povedal: „Jožko, vieš, ja som básnikom popri zamestnaní...“. Vo svojom archíve mám niekoľko spevov Božskej komédie, čo aj na moju prosbu preložil do slovenčiny. Niektoré som poslal Mikulášovi Šprincovi na uverejnenie vo štvrťročníku pre slovenskú kultúru Most, tlačovom orgáne Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí.
Gorazd Zvonický bol katolíckym kňazom. Niet sa preto čo čudovať, že svoj prekladateľský talent a básnický um vložil predovšetkým do aktivít Pracovného kruhu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý v rôznych formách od svojho vzniku fungoval najprv pod taktovkou preláta Štefana Náhalku (1916 - 1975) Jozef M. Rydlo: Náhalka, Štefan. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 972 - 976 ; František Vnuk: Msgr. Dr. Štefan Náhalka. In: Literárny almanach Slováka v Amerike (Middletown PA), 1967, s. 195 - 196 ; Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda oslávil strieborné kňzské jubileum svojho rektora. In: Hlasy z Ríma (Rím), r. 17 (1968), č. 1 s. 11 ; Msgr. Štefan Náhalka : In memoriam. In: Zvesti Slovenského ústavu v Ríme (Rím), r. 1, č. 1, 15. máj 1975, s. 1 - 2. - Andrej Gregor Grutka: Msgr. Štefan Náhalka vo večnosti. In: Hlasy z Ríma (Rím) r. 24 (1975), č. 4, s. 7-8. ; Michal Lacko: Monsignor ThDr. Štefan Náhalka (1916-1975). In: Most (Cleveland OH), r. 22 (1975), č. 1 - 2, s. 76 - 85 ; Michal Lacko: Monsignor Stephen Náhalka S. T. D. In: Slovak Studies (Rome), zv. 15 (1975), s. 7 - 22 [celý zväzok je venovaný jeho pamiatke a obsahuje súpis jeho knižných prác a dôležitejších príspevkov v periodikách] ; Dominik Hrušovský: Pred desiatimi rokmi zomrel msgr. Štefan Náhalka. In: Slovenské Hlasy z Ríma (Rím), r. 34 (1985), č. 4, s. 17 - 18; Jur Chovan-Rehák: Ešte o osobnosti msgr. Štefana Náhalku. In: Slovenské hlasy z Ríma (Rím), r.. 45 (1996?, č. 2, s. 24 - 26 ; Jur Chovan-Rehák: K filozoficko-ideovému odkazu Štefana Náhalku. In: Most, r. 42 (1997), č. 1 - 4, s. 135 - 142., potom pod taktovkou monsignora, neskôr preláta a biskupa Štefana Vrableca Jozef M. Rydlo: Vrablec, Štefan. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 1482 - 1483. Pozri tiež: Dominik Hrušovský: Pozdrav k päťdesiatke msgr. [Štefanovi] Vrablecovi. In: Hlasy z Ríma (Rím), r. 24 (1975), č. 2, s. 14 - 15 ; Krátka životná črta nového pápežského preláta [Štefana Vrableca]. In: Slovenské Hlasy z Ríma (Rím), r. 31 (1982), č. 7, s. 13 ; Andrej Pauliny: Rozhovor s redaktorom knižných vydaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda : Sedem otázok msgr. [Štefanovi] Vrablecovi. In: Slovenské Hlasy z Ríma (Rím), r. 34 (1985), č. 2, s. 7 - 8 ; Nový riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Mons. ThDr. Štefan Vrablec. In: Slovenské hlasy z Ríma (Rím), r. 41 (1992), č. 12, s. 5 - 6.. Toto dobrovoľné pracovné spoločenstvo slovenských kňazov-exulantov žijúcich v Ríme sa levím dielom zúčastnilo na príprave slovenských liturgických textov, ktorými sa zavádzala do slovenských katolíckych chrámov najprv v diaspóre a následne na Slovensku liturgická reforma, o ktorej zavedení rozhodol 2. vatikánsky koncil. Na mnohých z týchto textov preložených do slovenčiny nefiguruje meno Gorazda Zvonického, pretože to bol de iure spoločný výsledok pracovného kolektívu, ale kto pozná zákutia a krásy liturgickej slovenčiny, ten vie, že ju mohol vytvoriť iba zrelý a skúsený básnik a erudovaný teológ. Ako eminentný znalec slovenského i latinského verša, rýmu, metriky bol predurčený na to, aby do slovenčiny prekladal liturgické texty.
Dnes už nikto viac neurčí presný podiel Gorazda Zvonického na vzniku modernej liturgickej slovenčiny. Vieme však jedno, že Andrej Šándor - občianske meno Gorazda Zvonického - bol už 15. októbra 1964 v hospici sv. Marty vo Vatikáne na pracovnom stretnutí tých, ktorí tvorili „mimoriadnu“ liturgickú komisiu. Štefan Vrablec spomína Štefan Vrablec: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme a liturgická obnova u Slovákov. In: Most, roč. 42, štvorčíslo, 1997, s. 118 - 125. , že sa na ňom zúčastnili traja biskupi zo Slovenska, ktorým komunistická vrchnosť socialistického Česko-Slovenska povoľovala zúčastňovať sa na zasadaniach 2. vatikánskeho koncilu: Eduard Nécsey Viliam Judák: Nécsey, Eduard. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 980 - 982. z Nitry, Ambróz Lazík Róbert Letz: Lazík, Ambróz. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 808 - 810. z Trnavy, Róbert Pobožný Róbert Letz: Pobožný, Róbert. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 1087 - 1088. z Rožňavy, dvaja biskupi slovenskej diaspóry: Andrej G. Grutka František Vnuk: Grutka, Andrej Gregor (Andrew Gregory). In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 425 - 427. z Gary IN (USA) a tajný biskup P. Pavol Hnilica SJ František Vnuk: Hnilica, Pavol Mária SJ. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 493 - 495. z Ríma; za pracovníkov Liturgickej komisie pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme boli prítomní jeho rektor msgr. Štefan Náhalka, tešiteľ P. Xaver Čík CC František Vnuk: Čík, Stanislav Xavér CGC. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 213 - 214. a salezián Andrej Šándor SDB. Štefan Vrablec: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme a liturgická obnova u Slovákov, s. 119. 
Prínosom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pre slovenskú kultúru sa v dňoch 9. - 10. decembra 1993 zaoberala vedecká konferencia Matice slovenskej v Nitre. Bohužiaľ bohaté materiály tejto konferencie pričinením jej predsedu Jozefa Markuša nikdy neuzreli tlačiarenskú čerň... A tak o činnosti Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme aj dnes, päťdesiat rokov od jeho vzniku, podávajú svedectvo len dve knižné práce: Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda : vznik a prvé desaťročie Štefan Náhalka: Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda : vznik a prvé desaťročie. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1973, 361 + 8 s. z pera Štefana Náhalku a Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 - 1988 Jozef M. Rydlo: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 - 1988. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1989, CLI + 581 s.  z pera Jozefa M. Rydlu Rydlo, Jozef. In: The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks : a concise encyclopaedia. Bratislava : Encyclopaedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2006, s. 572; Rydlo, Jozef. In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava, Martin : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Slovenská národná knižnica, 2001, s. 401 - 402; Rydlo, Jozef. In: Malá slovenská encyklopédia. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Goldpress Publishers, s. 627; Rydlo, M. Jozef. In Kto je kto v emigrácii. [Bratislava] : Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, III. odbor ÚML ÚV KSS, 1986, 2., doplnené vydanie, s. 120 -121..
Spoločenstvo slovenských kňazov-exulantov pôsobivších v Ríme a tvorivšie v rôznych formách v druhej polovici 20. storočia Pracovný kruh Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda zasadalo také nespočetné množstvo hodín, že dnes už iba Boh vie koľko času venovali tejto práci „za Boha, za Cirkev, za národ“. Žiaľ, dodnes sa na Slovensku nikto nepodujal zmapovať a vyhodnotiť túto jedinečnú prácu, bez ktorej realizácia liturgickej reformy nariadenej 2. vatikánskym koncilom je na Slovensku jednoducho nepredstaviteľná.
Málokto si už dnes uvedomuje, že ak sa dnes v slovenských katolíckych chrámoch Slovenky a Slováci modlia po slovensky, tak je to výsledok obetavej práce Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorého eminentným pracovníkom bol básnik Gorazd Zvonický. Bol to on, ktorý spolu s profesorom Rudolfom Blatnickým SDB Milan S. Ďurica: Blatnický, Rudolf, SDB. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 118 - 119., prelátom Štefanom Náhalkom, monsignorom Jozefom Vavrovičom Jozef M. Rydlo: Vavrovič, Jozef. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 1453 - 1455. a prelátom Štefanom Vrablecom počnúc rokom 1973 tvorili Slovenskú liturgickú komisiu pre Slovákov v zahraničí, ktorú úradne vymenovala Svätá stolica. Štefan Vrablec: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme a liturgická obnova u Slovákov, s. 122. Táto komisia preložila nový Rímsky misál, Rímsky misál na nedele a sviatky, Nedeľný misál atď. A potom, keď štátna vrchnosť znormalizovaného Česko-Slovenska „zmúdrela“, podieľala sa aj na vydaní niekoľkozväzkovej Liturgie hodín [Breviára].
Všetky hymny pre Liturgiu hodín, slovenský breviár, preložil Gorazd Zvonický. Avšak „Slovenská liturgická komisia ich preberala do pripravovanej slovenskej Liturgie hodín; niektoré [však] trocha pozmenila, niektoré nahradila svojimi prekladmi.“ Tamže, s. 124. Keďže sa tak stalo prakticky bez vedomia prekladateľa, tak Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal roku 1975 a 1976 v troch zväzkoch všetky Hymny na posvätenie času, Pozri záznamy č. 357, 358 a 391 v práci Jozef M. Rydlo: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 - 1988. ktoré prebásnil Gorazd Zvonický z latinskej pôvodiny. Prvý zväzok Hymny na posvätenie času, I. Preložil Gorazd Zvonický. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1975, 1. vydanie, 100 s. obsahuje Hymny na cezročné nedele a všedné dni (s. 7 - 87) a Každodenné hymny (s. 89 - 98. Druhý zväzok Hymny na posvätenie času, II. Preložil Gorazd Zvonický. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1975, 1. vydanie, 184 s.  obsahuje Vianočný okruh (s. 7 - 57), Veľkonočný okruh (s. 59 - 128) a Sviatky Pána cez rok (s. 129 - 173). Tretí zväzok Hymny na posvätenie času, III. Preložil Gorazd Zvonický. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1976, 1. vydanie, 252 s. obsahuje Spoločné hymny na rôzne sviatky (s. 7 - 81) a Vlastné hymny na jednotlivé sviatky (93 - 231). V každom zväzku je vždy úvodná poznámka a dodatok.
„Habent sua fata libelli“, napísal už v treťom storočí Terentianus Maurus, aj tieto preklady hymnov Gorazda Zvonického majú svoj osud. Z edičnej poznámky básnika sa dozvedáme: „Prekladateľ začal prebásňovať hymny, ktoré knižne pod titulom Hymni instaurandi Breviarii Romani vydala komisia poverená prevedením konštitúcie o posvätnej liturgii v roku 1968. Až po niekoľkých desiatkach si všimol, že nie všetky hymny tejto kolekcie sa zhodujú s hymnami v breviári, Liturgia Horarum iuxta ritum Romanum, ktorý vyšiel v rokoch 1972 - 1973. Preto dovtedajšie preklady prepracoval a naďalej sa držal znenia hymnov uvedených v breviári, keďže slovenské znenie malo predovšetkým praktické poslanie.“ Pozri záznamy č. 357, 358 a 391 v práci Jozef M. Rydlo: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 - 1988.
Niektoré z hymnov preložených Gorazdom Zvonickým zhudobnili Július Gašparík Július Slaný: Gašparík, Július. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpec 387. (Paríž), Stano Kmotorka SDB Milan S. Ďurica: Kmotorka, Stanislav, SDB. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 688 - 689.  (Florencia), Jozef Strečanský SDB Milan S. Ďurica: Strečanský, Jozef SDB. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 1284 - 1286. (Bruxelles) a Štefan Olos SDB 1927 - 1998.  (Hubová) a vyšli tlačou pod názvom Výber zhudobnených hymnov na posvätenie času so sprievodom organa. Výber zhudobnených hymnov na posvätenie času so sprievodom organa. Texty z latinského originálu preložil Gorazd Zvonický. Zhudobnili Július Gašparík, Stano Kmotorka, Jozef Strečanský, Š[tefan] O[los]. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1978, 111 s.
Ak si človek zosumarizuje pracovné záväzky Gorazda Zvonického, ktorý okrem toho, že si exemplárne plnil svoje povinnosti rehoľného kňaza, gymnaziálneho profesora, plodného člena Pracovného kruhu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a v jeho rámci člena Slovenskej liturgickej komisie pre Slovákov v zahraničí, že redigoval aj edíciu Lýra, bol členom predsedníctva Slovenského ústavu, ustanovizne kultúrnych, najmä vedeckých pracovníkov, že sa venoval navyše publicistike na stránkach Hlasov z Ríma/Slovenských hlasov z Ríma, Slováka v Amerike či Slobodného Slovenska, tak si nemôže nepoložiť otázku: Kedy písal básne? Kedy prekladal?
Ako a čo?
V roku 1968 som cestoval po prvý raz z Lausanne do Ríma. V kupé medzinárodného rýchlika som sa ocitol okrem iných ľudí s jedným mladým talianskym kňazom. Volal sa Gianni Quaglia, bol farárom v obci Sovazza patriacej do Novarskej diecézy. Bližšie sme sa zoznámili tak, že sme sa spolu rozprávali lámanou latinčinou. Časom sme sa zblížili natoľko, že sa stal mojím priateľom na celý život. Spomínam ho preto, lebo keď sa v januári roku 1969 v Prahe na Václavskom námestí upálil Jan Palach, tak mi Gianni poslal do Padovy okrem dvoch svojich básnických zbierok i rukopis jednej svojej novej básne La Primavera cecoslovacca [Československá jar] - inšpiroval ho zúfalý čin tohto českého študenta. Poprosil ma, aby som báseň preložil a uverejnil. Aj som sa o preklad pokúsil, ale báseň napokon preložil Gorazd Zvonický a uverejnil časopis českých katolíkov Nový život. Nový život (Rím), roč. 23, 1971, č. 4, s. 83. Toto bolo moje prvé stretnutie s prekladateľským umením Gorazda Zvonického... Obaja básnici sa stretli v Padove 1. júla 1971 na mojej promócii.
V roku 1974, keď si celý kultúrny svet pripomínal 600. výročie smrti ‘Korunovaného básnika‘, vyšiel v Padove z dielne Gorazda Zvonického výber zo Spevníka [Il Canzoniere] Francesca Petrarcu Cez pohľad k srdcu. Francesco Petrarca: Cez pohľad k srdcu : Výber z „Veršov“. Preložil Gorazd Zvonický. Úvodnú štúdiu napísal Milan S. Ďurica. Padova : [Associazione di cultura ceca e slovaca „Arturo Cronia], 1974. 89 s.  Úvodnú štúdiu Petrarca u Slovákov Tamže, s. vii - xxii.  napísal Milan S. Ďurica, profesor slovenského jazyka a literatúry Padovskej univerzity a knihu graficky apretoval Andrej Pauliny Jozef M. Rydlo: In memoriam Andrej Pauliny: 21. marca 1925 - 2. mája 2005. In: Kultúra, r. 8 (2005), č. 12, s. 8.. Gorazd Zvonický preložil a zaradil do tohto výberu tieto Petrarcove básne zo Spevníka: I až IV, VII, XI, XIII, XV A XVI, XVIII, XXIII, XXXV, XXXIX, XLVII a XLVIII, LII, LXI a LXII, LXXVI, LXXX a LXXXI, LXXXV, XC, XCV, CVI, CXIICXVI, CXXVI, CXXXII, CXLIX, CLVI, CLIX, CLX, CLXIV, CLXXVIII a CLXXIX, CCV, CCLIV, CCLVI a CCLVII, CCLXIX, CCLXXII a CCLXXIII, CCLXXIX, CCLXXXVI, CCCI a CCCII, CCCX až CCCXII, CCCXV, CCCXIX a CCCXX, CCCXLIV, CCCXLIX, CCCLIII, CCCLXV a CCCLXVI.
O päť rokov neskôr, roku 1979, na pripamätanie dvojstého výročia narodenia a stopäťdesiate výročie smrti Uga Foscolu, vyšli v Padove v bilingválnom taliansko-slovenskom vydaní Zvonického preklady jeho Sonetov Ugo Foscolo: Sonety. Do slovenčiny prebásnil Gorzd Zvonický / I Sonetti. Traduzione slovaca di Gorazd Zvonický. Padova : [Associazione di cultura ceca e slovaca „Arturo Cronia], 1979. 25 s.- jediný samostatný knižný preklad tohto básnika do slovenčiny. Talianska literárna kritička Maria Grazia Pensa o tomto preklade napísala: „Pretvoriť v prostredí slovenskej literárnej a jazykovej tradície tkanivo klasických pletív talianskeho poetického jazyka je úloha mimoriadne ťažká. Načim preto obdivovať skromnosť, spojenú s dokonalým ovládaním vlastných výrazových prostriedkov, ktoré umožnili Zvonickému naozaj príkladné pretvorenie tejto náročnej talianskej predlohy. Zvonický ostáva verný pôvodcovej metrike, slovnej obrazovosti i jeho duchovnému horizontu. To mu dovoľuje dokonale interpretovať Foscola bez ujmy na jeho talianskej pôvodnosti.“ Tamže, s. 8 - 9. Porov. tiež Maria Grazia Pensa: I sonetti di Ugo Foscolo nella prima traduzione slovaca di G. Zvonický. In: Il mondo slavo (Padova), zv. 7, 1978, s. 59 - 78. 
Preklady Gorazda Zvonického z Danteho Božskej komédie vyšli len časopisecky Dante Alighieri: Paradiso XVII, 55 - 60. In: Černákov odkaz (Köln am Rhein), roč. 12, 1976, č. 3, s. 3. , aj to len niektoré. Dva spevy Očistca uverejnil štvrťročník Most v Clevelande, jeho prvý spev v roku 1977, Dante Alighieri: Purgatorio [Očistec] I. Most (Cleveland OH), roč. 24, 1977, č. 3 - 4, s. 177.  tretí spev o rok neskoršie Dante Alighieri: Purgatorio [Očistec] I. Most (Cleveland OH), roč. 25, 1978, č. 3 - 4, s. 123. Slovakista Agostino Visco (1930 - 2010) Milan S. Ďurica: Vyskoč (Visco, Agostino), Augustín. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, stĺpce 1487 - 1489., priateľ Gorazda Zvonického, vo svojej štúdii L’Italia letteraria nelle traduzioni slovacche Agostino Visco: L’Italia letteraria nelle traduzioni slovacche, Roma : AITI, 1981. 47 s. píše, odvolávajúc sa na osobnú korešpondenciu s básnikom, že básnik pokračuje v preklade Božskej komédie a má hotový rukopis druhého, štvrtého a desiateho spevu Očistca Tamže, s. 45. . Z týchto prekladov sa zachovalo len torzo, prevažne u jeho priateľov, s ktorými si písaval.
Po „nežnej revolúcii“ v roku 1989 Gorazd Zvonický totiž zažil nielen de facto & de iure zrušenie saleziánskej komunity v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, do ktorej tri desaťročia patril, a tamojšieho Slovenského gymnázia Antona Bernoláka, ktorého bol tridsať rokov obľúbeným profesorom, - oboje súviselo s odchodom slovenských saleziánov-exulantov na Slovensko a do Šaštína hneď po páde železnej opony, - ale ťažko prežíval skutočnosť, že rehoľní predstavení ho odkomandovali do Lanuvia, kde bol nielen spovedníkom, ale musel na staré kolená navyše učiť zahraničných novicov taliančinu, a kde napokon dostal mozgovú príhodu. Možno sa nazdávať, že sklamaný okolnosťami, ktoré ho nútia odísť zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda odišiel do Lanuvia 10. septembra 1993. S jeho odchodom sú späté štyri nádherné „básne na rozlúčku“: Elégia na hynúci céder, Elégia na sťatý céder, Dnes nedeľa je a Odídem., Gorazd Zvonický spálil celú svoju písomnú pozostalosť, prakticky všetko, čo popísal a čo si starostlivo uschovával: niektoré knihy, rukopisy básní, prekladov, skriptá napísané pre svojich gymnazistov, korešpondenciu s priateľmi a so svojimi študentmi, ba aj fotografie.

***

Som rád, že som mal česť vypracovať návrh na udelenie štátneho vyznamenania Talianskej republiky Gorazdovi Zvonickému. Keď som prácu ukončil, prezident Oscar-Luigi Scalfaro si ma dal opäť pozvať do Kvirinálskeho paláca, kde kedysi sídlili pápeži, potom králi a napokon prezidenti. Našiel si znova pre mňa čas a dal si tú námahu, že v mojej prítomnosti prelistoval všetky podklady, ktoré prezrel od prvého hárka po posledný. Otočiac poslednú stranu sa ma spýtal: „E quando dorme questo salesiano?“ [A tento salezián kedy spáva?] A tak sa stalo, že 29. októbra 1993 mu z vlastnej iniciatívy udelil jedno z najvyšších vyznamenaní talianskeho štátu, veliteľskú hodnosť Radu za zásluhy o Taliansku republiku: Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Pred ním sa podobnej pocty dostalo len generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi od talianskeho kráľa Viktora Emanuela III...

