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Na úvod
Editorial
Abstract: This introductory article reflects on the contents of the current issue.

Prvé tohtoročné číslo nášho časopisu sa
rodilo vo veľmi rušnej dobe. Prispeli k tomu
najmä predčasné parlamentné voľby a čo im
predchádzalo, ich príprava a priebeh volebnej
kampane, ale azda najviac výsledky. Istý rozruch
vyvolali aj oneskorené prvé výsledky sčítania
obyvateľov, domov a bytov. Zaujímavý, no
hlavne ťaživý je aj priebeh finančnej
a hospodárskej krízy.

Predčasné voľby, najmä fáza vrcholiacej
prípravy na ne, odhalili aj odvrátenú tvár demokracie na Slovensku. Voľby sú nástrojom, prostriedkom, obsahom a v podstatnej miere aj mechanizmom i rezultátom fungovania demokracie.
Samotná skutočnosť, že voľby sú, ešte nie je
výrazom a prejavom demokracie.
Úroveň, obsah, prostriedky a metódy vedenia predvolebného boja vypovedajú,
v konečnom dôsledku, najviac o vzťahu politických strán, ich kandidátov, aparátov i aktivistov
k voličom. Nestranný pozorovateľ aj bez väčšej
intelektuálnej námahy mohol v priamom prenose
sledovať, že subjekty predvolebného boja majú
voličov za hlupákov, ľudí bez schopnosti myslieť, rozumne uvažovať. Predvolebný boj bol
totiž preplnený primitivizmom, špinavosťami,
klamstvom, zavádzaním, nesplniteľnými sľubmi...

Do týchto sociálnych udalostí vstúpila aj
pani príroda jarnou rovnodennosťou
(20. 03. 2012), ktorú prešovský klub Spoločnosti
Prometheus, a podľa všetkého mnoho humanistov, reflektuje a prijíma ako sviatok. Neodolali
sme pokušeniu odovzdať čitateľom nášho časopisu hneď v úvode pozdrav k sviatku jarnej rovnodennosti „z dielne“ prešovského klubu.

Pluralitný a demokratický politický systém poskytuje každej legálnej politickej strane
dostatok zákonných možností na to, aby sa mohla vo voľbách uchádzať o hlasy voličov.
V podmienkach súčasného Slovenska však spomínané zákonné možnosti politickým stranám
nestačia. Preto napr. špekulujú a podvádzajú
v oblasti financovania vlastnej volebnej kampane, zneužívajú výsledky legálnych, ale aj nelegálnych aktivít tajných služieb na diskreditáciu
svojich súperov. Za chrbtom verejnosti rokujú
s mocnými finančnými skupinami i inými subjektmi a nechajú sa (strany vcelku i jednotliví
vplyvní funkcionári) podplácať, korumpovať. Je
im celkom ľahostajné, že následne tieto skupiny
a subjekty budú (a určite budú!) prostredníctvom
nich presadzovať vlastné záujmy na úkor záujmov občanov Slovenska. Nelegálne získané výhody a benefity jednotlivé politické strany potom
„splácajú“ napr. tak, že svojim „dlžníkom“ prednostne zadávajú štátne zákazky. Toto počínanie
je neuveriteľne bezočivé, bezohľadné a zločinné.

Výsledkami sčítania ľudu sa budeme
zaoberať podrobnejšie v nasledujúcom čísle. Na
tomto mieste ich zovšeobecníme poetickou reflexiou českého básnika Michala Brzáka, ktorá je
súčasťou zbierky „Situace 1984 a jiné drobnosti“:

Špecifickým, ale nie menej škodlivým
a protidemokratickým je vydieranie, ktoré
s obľubou využíva katolícka cirkev na Slovensku. Istú nevôľu, ktorá sa v predvolebnom hurhaji temer nedostala na verejnosť, vzbudilo počínanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska S. Zvolenského, ktorý sa stretol s vodcami

Dilema
O majetek se svádí boj.
Proto se nahlas táži:
Když zbožných duší ubývá…
co v církvi dnes víc váží?
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hlavných politických strán pred predčasnými
voľbami na to, aby im odovzdal obsiahly dokument s návrhmi a požiadavkami katolíckej cirkvi.
Diktátu katolíckej cirkvi tohto druhu sa politické
strany vôbec nebránia, hoci návrhy, ktoré im
cirkev predkladá, smerujú k ďalšiemu posilňovaniu jej pozícií aj na úkor občanov, dokonca
aj na úkor nábožensky veriacich občanov i štátu
ako celku. Cirkev, ako je známe, nie je inštitúcia
demokratická a takéto počínanie bolo a je jej
vlastné. Horšie však je, že to vôbec neprekáža
našim politickým lídrom ani grémiám politických strán, ktorí stoja na ich čele. Ak by im to
prekážalo – prinajmenšom by sa ohradili.

a cirkvi. Týmto spôsobom sa katolícka cirkev
pokúša diktovať všetkým občanom, a to bez rozdielu vierovyznania alebo občanov s absenciou
náboženského vyznania, svoju vôľu! A darí sa
jej. Vrátime sa do stredoveku?
Toto počínanie cirkvi sa prieči nielen nábožensky neveriacim občanom, väčšine veriacich
príslušníkov iných cirkví, ale prieči sa to
i mnohým katolíkom. Pred našimi očami nám
mocnie, a to s výdatnou podporou štátu, nábožensko-svetonázorová totalita par excellence.
Svedčia o tom napr. aj nízke volebné výsledky KDH, ktoré strana dosahuje s výdatnou
podporou katolíckej cirkvi. Nevylepšili ich ani
žírne povolebné oslavy vedenia tejto strany
s pečeným prasiatkom, lebo aj toto im zlomyseľná časť občanov a novinárov „dochutila“ nepríjemnými a šťavnatými pôstnymi odsudkami. Bez
zlomyseľnosti usudzujeme, že všetci funkcionári
i aktivisti si za dosiahnutý výsledok zaslúžili
viac, lebo ho dosiahli aj napriek spomenutej
politickej podpore cirkvi. Na Slovensku je,
podľa všetkého často tak, že väčšina občanov je,
chválabohu, alergická na politikárčenie cirkví.
Len ten vták, ako sa vraví v starom vtipe, to zatiaľ nevie.

Prečo sa neohradia, neprotestujú? Najskôr
preto, že ich odmietavý postoj voči požiadavkám katolíckej cirkvi by vzbudil jej, jemne
povedané, nevôľu. No a tá by na oplátku mohla
prostredníctvom kňazov a hierarchie (platí ich
štát z daní všetkých občanov!) prezentovať veriacim a zároveň občanom - voličom ako napr.
snahu o poškodzovanie vierouky, náboženskej
morálky, slobody cirkvi a pod. Skrátka politickí
lídri sa boja, že cirkevníci - voliči - stratia o nich
záujem, že prídu o ich hlasy. Po pragmatickej
stránke sa to zdá byť dobrý, hoci neslušný, dôvod prijímať úlohy a zadania od cirkvi, no po
stránke morálnej ide o rovnakú úbohosť
a bezcharakternosť, ako v prípade väzieb na veľké finančné skupiny a podnikateľské kolosy.
Takto, plazivo i celkom otvorene, sa už celé roky
klerikalizuje slovenská spoločnosť.

Ak by sa našim politikom zdalo, že ich
„obchody“ s katolíckou cirkvou sú neškodné,
odkazujeme im, že obchodujú s niečim nie
menším ako je sloboda občanov SR. A tento
„artikel“ im nepatrí, nie je obchodovateľný. Za
svoju túžbu po moci nech platia vlastnou prácou,
poctivosťou, občianskou statočnosťou
a občianskou morálkou, rešpektovaním práv
iných občanov.

Keď napr. cirkev žiada politické strany o
presadenie zákazu interrupcií, ochranu manželstva ústavným zákonom alebo o obmedzenie
podpory antikoncepcie, tým potenciálne oberá
občanov o ich legitímne občianske a ľudské práva. V uvedených a v mnohých ďalších prípadoch
má právo rozhodnúť sa iba sám občan. A teda,
každá politická strana, ktorá si osvojí, resp. preberá do svojho politického programu a jeho prostredníctvom propaguje a legitimizuje tieto a
ďalšie nedemokratické požiadavky cirkvi, stáva
sa tým nástrojom spomenutej klerikalizácie. V
danom prípade sa dopúšťa obmedzovania demokracie, hoci by to bolo len v štádiu úmyslu, motívu alebo pokusu o takéto konanie. Občiansky
a demokratický charakter SR to nepripúšťa.

Aj tejto tematickej oblasti sa venujeme
v aktuálnom čísle. Hlavnú tému tvorí štúdia Svetskí humanisti a obrana demokracie pred neoľudáctvom. Značný rozsah zaberajú články zo života Spoločnosti Prometheus. V novej rubrike, ktorú sme nazvali „Kriticky a lapidárne“ píšu naši
autori kriticky a vecne o tom, čo trápi humanistov na Slovensku. Informatívne sú aj rubriky,
ktoré čerpajú z udalostí a prameňov zo zahraničia. Odporúčame najmä preklad rozhovoru novín
Express s J. K. Dulumanom, v súčasnosti profesorom filozofie, etiky, religionistiky a logiky na
Kyjevskej polytechnickej univerzite. Prinášame
už 14. pokračovanie prehľadu diela S. Lawa Boj
o myslenie detí. Záujemcom o históriu náboženstva a cirkví ponúkame príspevok CharlesMaurice Talleyrand – veľmajster politického

Takéto a podobné invazívne metódy
činnosti katolíckej cirkvi na Slovensku sú už
bežnou súčasťou života a fungovania štátu. Dochádza k stále rozsiahlejšiemu prieniku štátu
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jezuitizmu 1. časť. Novinkou je rubrika „Krátke
správy“, ktoré nášmu časopisu poskytujú ich
tvorcovia z portálu Mladí humanisti - klub občianskeho združenia Spoločnosti Prometheus.
Záver čísla, ako obyčajne, venujeme novým knihám.

Okrem príjemného čítania si Vás, našich
čitateľov, dovoľujeme poprosiť, aby ste svoje
podnety, pripomienky i príspevky do ďalších
čísel posielali aj naďalej na adresu: casopis.prometheus@pobox.sk
Matej Beňo

TÉMA ČÍSLA
Svetskí humanisti a obrana demokracie pred neoľudáctvom
J. Čelko: Secular humanists and defending democracy from neonationalism
th

Abstract: This contribution was presented at the conference marking the 20 anniversary of the founding of
Prometheus Society, and took place on June 18 2010 in Bratislava. The conference focused on the position of
Central European citizens without religious faith. Efforts to revive clerofascism appear in Slovakia. We term
such efforts, appearing in many various forms, generally as ‘neonationalism’. Among the basic roles of Prometheus Society and its members is the illumination of the roots, objectives and aims of neonationalism, as is its
criticism in the interest of deepening democracy in Slovakia.

V druhej svetovej vojne utrpel fašizmus
veľkú porážku - vojenskú a v citeľnej miere aj
ideologickú a politickú. Ale fašistická ideológia
sa celkom zo sveta „nevytratila“. V porazených
fašistických štátoch sa zachovalo je isté organizačné zázemie. A paradoxne sa „prebudili“ aj
fašistické či polofašistické organizácie v krajinách, ktoré boli v čase vojny súčasťou protifašistickej koalície. Takto, ale aj z iných príčin, etabloval sa v mnohých krajinách jav, ktorý dostal
pomenovanie neofašizmus. Pravda, jeho nositelia často zakrývajú svoju podstatu. V tejto súvislosti používajú rozmanité krycie názvy,
v ktorých sa uplatňujú také pojmy ako „národné“, „sociálne“ a dokonca aj „demokratické“.

a politici, ktorí jeho oprávnenosť tvrdo odmietajú. Utiekajú sa pritom k rôznym, niekedy až
do očí bijúcim falošným tvrdeniam. Svojho
času sa stal známym výrok, podľa ktorého
uvedený pojem umelo vyrobili Židia. Jeden
autor, vraj sociológ, napísal, že pôvodcami
pojmu sú slovenskí „stalinisti.“ S podobnými
názormi vystupujú aj niektorí politici z národniarskeho tábora. Najpoprednejší z nich pri
jednej príležitosti uviedol, že ide o výmysel
pražských ideológov. Iná funkcionárka v rozhovore pre istý denník v roku 2005 tvrdila, že
charakterizovanie vojnového slovenského štátu, ako klérofašistického je len tendenčné nálepkovanie, ktoré nezodpovedá pravde.

Táto „vlna“
neobišla ani naše Slovensko. Aj u nás sa
objavujú snahy
o oživovanie klérofašizmu, ktoré súhrnne
dostali názov - neoľudáctvo. Arzenál
neoľudákov je rafinovaný a mnohostranný. Pozrime sa na niektoré
jeho črty.

Hlásatelia vyššie uvedených názorov sú
však ďaleko od pravdy. Pojem „klérofašizmus“ nevznikol až po druhej svetovej vojne
ako prejav „pomsty Židov“, či nenávisti českých ideológov alebo komunistickej jednostrannosti. Jeho korene spadajú do prvej polovice minulého storočia. Začal sa používať
v súvislosti s režimami, ktoré sa v katolíckej
teórii štátu označujú ako autoritatívne.
V Európe pomerne dlho bol takýto
v Portugalsku. Nastolil ho tam klerikálny politik Antonio de Oliveira Salazar. Krátkodobo
existoval v susednom Rakúsku. Aj tam vznikol ako dielo klerikálov, pod vedením Engelberta Dollfussa. Popri talianskom fašizme a hitlerovskom nacizme sa tieto dva
systémy stali vzorom pre ľudákov. Vysvitá
to, popri inom, aj z jednej publikácie autora,

Klérofašizmus? Kdeže!
Fašizmus sa brutálne dotýkal aj Slovenska. Táto skutočnosť sa nedá nijako zastrieť,
a preto sa o ňom hovorí v takých či onakých
súvislostiach. Prevažne akosi váhavo, ale
predsa. No s pojmom „klérofašizmus“ sa stretávame naozaj zriedka. Sú aj „myslitelia“
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ktorý vytrvale glorifikuje politiku ľudákov
vcelku a z čias „farskej republiky“ osobitne.
V opise prípravy ústavy Slovenskej republiky
1939-1945 totiž uviedol: „Duch ústavy bol
kresťansko-slovenský. Jej autori si všímali
predovšetkým tie štáty, ktorých ústavy boli
inšpirované duchom pápežských encyklík,
menovite Salazarovo Portugalsko
a Dollfussovo Rakúsko“ (VNUK, F.: Mať svoj
štát znamená život. Bratislava : Vydavateľstvo
Odkaz, Vydavateľstvo Ozveny 1991, s. 205).

ského katolíckeho študentstva v Prešove 30. júna
1940 uviedol: „V našom štáte sme si povedali,
že zásady kresťanské nám budú smerodajnými
v každom ohľade“. (TISO, J.: Prejavy a články
(1938 – 1944). Bratislava : AEP, 2007, s. 234.)
Ide však o to, ako sa realizovali. V tomto smere
je zaujímavé, že v tom istom prejave poukázal
na potrebu výbojnosti v politike, koreniacej
z príslušnosti ku katolicizmu. Takto chápanú
syntézu nazval Štefan Polakovič - „dvorný filozof“ Jozefa Tisu - „kresťanským totalitarizmom“. (POLAKOVIČ, Š.: K základom Slovenského štátu. Martin : Matica slovenská, 1939,
s. 119.) A tak je tu otázka - bola „farská republika“ fašistickým štátom, alebo nie?

Tvorcovia týchto režimov, v podstate
klerikálni politici, rámcovo vychádzali
z talianskeho fašizmu a nemeckého nacizmu.
Súčasne využívali viaceré stránky prvých
dvoch „sociálnych encyklík“ – „Rerum novarum“, ktorú vyhlásil pápež Lev XIII. v roku
1891 a „Quadrasimo anno“, vyhlásenú pápežom Piom XI. v roku 1931. Tak vznikla svojrázna ideovo-politická symbióza, ktorá dostala
názov „klérofašizmus“.

Odpoveď na ňu nájdeme, ak porovnáme
konkrétne počínanie hlinkovcov so všeobecne
uznávanými pohľadmi na fašizmus. Možno sa tu
oprieť o názor nemeckého bádateľa
E. Gottschlinga, ktorý napísal: „Zo štátotvorného hľadiska pre fašistický režim sú charakteristické tieto znaky: likvidácia buržoáznodemokratických práv a slobôd, odstránenie formálnej rovnosti a nedotknuteľnosti občanov, odstránenie alebo ďalekosiahle oklieštenie voliteľných
zastupiteľských orgánov a ustanovizní, koncentrácia a byrokratická centralizácia všetkej štátnej
moci v rukách niekoľkých osôb, ďalekosiahla
likvidácia buržoáznej zákonnosti, rozšírenie nezákonnej svojvôle a mimosúdneho teroru, zákaz
politických strán a spolkov robotníckeho hnutia
a ich bezohľadné prenasledovanie (aj buržoáznych, okrem fašistických) až do ich úplnej
likvidácie“ (KLIMKO, J.: Tretia ríša a ľudácky
režim na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1986, s.
82). Mnohé dostupné pramene - archívne dokumenty, knižné publikácie a iná publicistika obsahujú veľa dôkazov, že tvorili tak základňu
mechanizmov „farskej republiky“, ako aj hlavný
obsah ich pôsobenia. Možno teda jednoznačne
konštatovať, že tisovsko - tukovský režim bol
fašistický a tomuto sa museli podriaďovať všetky subjekty pôsobiace v jeho rámci.

O podstate režimu „farskej republiky“
Spochybňovaním oprávnenosti používania termínu „klérofašizmus“ sledujú sa viaceré ciele. Najmä zakrývanie, že ľudácky režim mal fašistickú podstatu. Matičný politológ to vyjadril nasledovne: „Kto podrobne študuje ústavu a ústavný systém Slovenskej republiky 1939-1945, nijako nenájde označenia
fašistický či klerikálny. Je síce pravda, že
tvorcovia ústavy Slovenskej republiky sa inšpirovali talianskym modelom korporatívneho
štátu. Táto inšpirácia sa prejavila pri konštrukcii Štátnej rady, ako aj pri pokuse priradiť jednotlivé zložky obyvateľstva k jednotlivým
korporáciám, rozhodne však nemožno stotožňovať režim Slovenskej republiky 1939-1945
s talianskym systémom“ (MICHELKO, R.:
Slovenský štát a Slovenská republika v rokoch
1939-1945. Kultúra, 12. 12. 2001).
Ľudáci sa pojmu „fašizmus“ naozaj vyhýbali a rozmanito ho nahradzovali. Napríklad
Stanislav Mečiar napísal, že dianie na Slovensku
sa musí rozvíjať „v autoritatívnom usporiadaní“
a „pod ochranou Najvyššej autority“ (Kultúra,
1941, č. 9, s. 349), teda v určitej podobe teokratického štátu. Dosť časté boli zavádzajúce názvy
- napríklad vydávanie ľudáckeho režimu za „ľudový štát“. Jozef Tiso často zdôrazňoval
„kresťanskosť“ ľudáckeho režimu. V prejave
na manifestačnom zhromaždení Ústredia sloven-

Ak existujú snahy poprieť túto skutočnosť poukazovaním na absenciu pojmu „fašizmus“ v ľudáckej politickej frazeológii, nemôžu
sa uplatniť vo vzťahu k pojmu „národný socializmus“. Lebo tento ľudáci často používali nielen medzi
sebou, ale aj smerom k verejnosti. Ľudáci ho rôznorodo
obdivovali, vychvaľovali a vyzdvihovali ako svoj vzor. Napríklad Ján Ferenčík, nástupca Andreja Hlinku na ružomberskej fare, ako poslanec slovenského snemu
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v rozprave vyhlásil: „Je naším šťastím, slávny
snem, naším šťastím, že na pôde Nemecka usadila sa nacionálnou myšlienkou oduševnená garda Adolfa Hitlera, vodcu nemeckého národa.
Naňho sa dívame ako na mimoriadny prostriedok „Prozreteľnosti Božej“. (Tesnopisecká správa o 28. zasadnutí snemu Slovenskej republiky
v stredu 13. marca 1940.)

„národný socializmus“. Dekan chcel na nej
predniesť stanovisko opreté o vyššiu cirkevnú
autoritu. Napísal teda biskupovi J. Vojtaššákovi
list s prosbou o „pokyny ako sa majú kňazi
k národnému socializmu stavať“. Biskup
v odpovedi hovoril už o „slovenskom národnom socializme“ v štádiu konkretizácie. Uviedol, že ide o „vysvetľovanie a objasňovanie... na
základe nemeckého národného socializmu, prispôsobeného na naše pomery.“ Podľa biskupa to
znamenalo aplikáciu mnohých duševných predností, ktoré boli v nemeckom národe aj predtým,
ale národný socializmus im vraj pridal „mnoho
pružnosti a jednoliatosti“. List neobsahoval jasné
stanovisko, ale už silne naznačoval akceptovanie
nemeckého národného socializmu aj zo strany
vysokého kléru. V aktívnom propagandistickom
ťažení bol významným argument, že netreba
mať obavy, lebo hitlerovský národný socializmus sa bude vo „farskej republike“ presadzovať súčasne s „kresťanským svetovým
náhľadom“ a „zdravým nacionalizmom“.
Takto sa propagoval podivný konkubinát nemeckého nacizmu a slovenského politického
katolicizmu, ktorý sa oprávnene označuje ako
slovenský „klérofašizmus“.

Našej súčasnej demokratickej atmosfére
sú takéto prisluhovačské vyhlásenia cudzie
a nepochopiteľné. Zrejme s ohľadom na túto
skutočnosť súčasní obdivovatelia „farskej republiky“ o nich mlčia. A pokiaľ sa vynárajú na povrch, hovoria, že propagátormi hitlerovského
národného socializmu boli len „radikáli“. Akoby
sa to iných ľudáckych pohlavárov netýkalo. Až
úzkostlivo sa pritom obchádza najmä Jozef Tiso. Lenže
skutočnosť bola iná. Popri súhlasnom postoji
voči iným, v tomto smere činným aktivistom,
aj sám písal a často vystupoval s obdivom
na adresu nemeckého národného socializmu a hitlerovského režimu. Nacizmus sa
stal oporným stĺpom jeho politickej ideológie
aj praxe. O tom svedčí veľa faktov. Ako príklad možno uviesť prejav Jozefa Tisu pri príležitosti posviacky nového kostola a zástavy
miestnej skupiny Slovenského kresťanskosociálneho odborového združenia dňa 14. septembra 1941 v Považskej Bystrici, v ktorom
odznelo aj nasledovné vyhlásenie: „Ako princíp völkisch ide svojou triumfálnou cestou, tak
ide aj princíp národného socializmu tiež svojou
triumfálnou cestou, a my, ktorí tu žijeme na tomto priestore, včlenili sme sa do tohto národnosocialistického princípu...“.(TISO, J.: Prejavy
a články 1938 -1944. Bratislava : AEP, 2007,
s. 387.)
Na nástup fašizmu vôbec, a hitlerovského
národného socializmu zvlášť, existovali v radoch
katolíkov viaceré pohľady. Niektorí, vrátane
ľudáckych pohlavárov, považovali národný
socializmus za akýsi myšlienkový základ „novej dejinnej epochy“. Iní mali voči nemu výhrady, lebo ho pokladali za nositeľa novodobého
„pohanstva.“ Medzi mnohými radovými veriacimi aj nemalou časťou kňazov existovalo akési
tápanie, kolísanie a vyčkávanie. Na prekonaní
tohto stavu mali záujem svetské ľudácke špičky
aj viaceré cirkevné kruhy. Napríklad dňa 26.
júna 1941 v Ľubici sa uskutočnila porada kňazov
kežmarského dekanátu. Mala sa na nej objasniť
otázka, či sa majú kňazi pridať k národnému
socializmu k „novému hnutiu“, nazvanému

Demokracia - pichľavý tŕň v očiach
ľudákov
Demokracia, s ktorou prišla vtedy revolučná buržoázia, bola dlho nepríjemným sústom pre vedúce kruhy katolíckej cirkvi. Vatikán dlho vystupoval voči nej v teoretickej rovine a nenávistne sa staval proti republikánskym zriadeniam v Európe i v
Latinskej Amerike. Francúzsky bádateľ oprávnene napísal, že „cirkev uznáva demokraciu
len s výhradami a v historickom kontexte oneskorene“. (KANAPA, J.: Sociální učení církve.
Praha : NPL, 1964, s. 222.)
V politickom katolicizme vo svete dlho
panovali otvorené alebo rôzne kamuflované
nepriateľské pozície voči demokracii. Slovenský politický katolicizmus, predstavovaný
najmä ľudákmi, patril v tomto smere „k špičke“. Osobitne sa to prejavilo, keď sa ľudáci
dostali k moci v októbri 1938.
Uplatňovanie bezohľadnej diktatúry
a bezhraničné lokajské prisluhovanie hitlerovskému Nemecku skompromitovalo Hlinkovu
slovenskú ľudovú stranu natoľko, že musela
odísť z historickej scény. Po oslobodení došlo
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že štát „má svoj pôvod v Bohu“, ale súčasne
napísal: „Avšak z toho, že autorita má svoj
pôvod v Bohu, vôbec nemožno uzatvárať, že
ľudia nemajú možnosť zvoliť si občianske
vrchnosti alebo určiť formu štátneho zriadenia,
ako aj stanoviť spôsob a rozsah výkonnej moci. Preto učenie, ktoré sme práve vyložili,
možno dať do súhlasu s ktorýmkoľvek pravým
demokratickým režimom“. (Sociálne encykliky. Trnava : SSV, 1997, s. 327.)

k oživeniu slovenského politického katolicizmu. Umožňoval to politický pluralizmus
obnoveného demokratického československého štátu. Príslušné orgány vtedajšieho národného frontu, vláda aj prezident republiky mali
len jednu podmienku – aby sa to udialo na demokratickej platforme. Tak sa mal otvoriť
priestor pre politické aktivity početných radov
katolíkov na čele s demokraticky orientovanými politikmi. Uskutočnili sa viaceré pokusy
o realizáciu takéhoto zamerania. Boli však
neúspešné. Prevahu nadobudli snahy, ktoré
vyústili do prieniku nemalého počtu činiteľov
z čias klerikálno-fašistickej ,,farskej republiky“ do politického systému obnoveného demokratického štátu, najmä prostredníctvom
Demokratickej strany po 6. apríli 1946. Vznikli tak podmienky na presadzovanie snáh, zameraných na regeneráciu klérofašizmu. Pravda, ich nositelia museli brať do úvahy vtedy
existujúce podmienky a od nich odvodzovať
formy a metódy svojho konania. V súhrne dostali názov ,,neoľudáctvo“.

Riešenie podľa známeho „vlk sa nažral,
koza zostala celá“, nie je uznaním suverenity
občianskych más, ktoré - ako hlásal
J. J. Rousseau - môžu autonómne zveriť, ale aj
odňať moc svojim zástupcom. Ľudia, aj ako
občania, sú v encyklike považovaní len za nástroje boha, ako „najvyššej autority“ pri realizovaní jeho zámerov. Toto je citeľne slabá
stránka cirkevného ponímania demokracie.
A sú aj iné. Napríklad požiadavka, aby sa tak
ako celkové dianie v spoločnosti aj politická
činnosť rozvíjala na základe teologického chápania človeka a spoločnosti. Pápež Ján Pavol II.
takýto „nárok“ vyjadril v encyklike „Centesimus annus“ vyhlásenej v roku 1991, tvrdením,
že „Skutočná demokracia je možná len
v právnom štáte a na základe správneho (t. j.
teologického - J. Č.) ponímania ľudskej osoby“. (Sociálne encykliky. Trnava : SSV, 1997,
s. 635.)

Po ostatnom prevrate vznikol priestor
na utváranie najrozmanitejších politických
hnutí a strán. Tak na politickú scénu vystúpil
aj politický katolicizmus. Jeho predstavitelia
programovo vychádzali z postojov pápežov
k demokracii, ktoré prejavovali od polovice
minulého storočia. Ich podstatou je akceptovanie ideológie i praktického uplatňovania demokratických princípov v našej modernej dobe,
ale v ponímaní demokracie tak či onak odlišnom od všeobecne uznávaných hľadísk. Ide,
napríklad, o problematiku pôvodu moci
a štátu. Cirkev už od obdobia raného kresťanstva razí tézu, že korene moci sú
v nadprirodzenom bohu. Ten ju zveruje ľuďom, aby ju vykonávali v zmysle jeho zámerov. Možnosť pozemského pôvodu moci sa
vylučovala. Preto sa potierali všetky snahy,
ktoré nerešpektovali teologické cirkev postavila proti názoru, že „všetka moc pochádza
z ľudu“, ktorý sformuloval J. J. Rousseau v
18. storočí. Takýto postoj má aj teraz. Urobila
však určitý posun v ponímaní vykonávateľov
moci. Okolo pol druha tisícročia pokladala za
nich „vyvolených“ vládcov“, vrátane absolutistických panovníkov. V 20. storočí musela
v určitej miere upustiť od presadzovania krajne elitárskych postupov a pripustiť aj iné riešenia. O čo ide, ukázal pápež Ján XXII.
v encyklike „Pacem in terris“. Aj on zdôraznil,

„Sociálni pápeži“ súčasne s hlásaním
výnimočnosti a záväznosti ich pohľadov rozvinuli úsilie zamerané na spochybňovanie
iných názorov o demokracii. Pápež Ján Pavol II. v takejto súvislosti uviedol: „Dnes je
sklon tvrdiť, že agnosticizmus a skeptický relativizmus predstavujú filozofiu a základný
postoj, ktoré zodpovedajú demokratickým
formám politiky.“ Tie však – ako ďalej konštatoval – nerešpektujú „poslednú pravdu“, ktorá
má riadiť a usmerňovať politické konanie. Preto vraj tvoria východiská pre „demokraciu bez
zásad“(tamtiež, s. 635). Voči iným zaujali totálne negativistické stanoviská. Najmä
k liberalizmu a marxizmu. Ďalšou ich slabinou
je spochybňovanie niektorých ľudských práv
a dokonca aj popieranie iných. Napríklad plánovaného rodičovstva.
Napokon je to otázka postavenia demokratického štátu v politických systémoch moderných čias. Na značnej časti našej planéty sa
považuje za optimálny demokratický typ štátu
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a dáva sa mu prednosť pred štátmi iného typu.
Cirkev to však neakceptuje. Demokratický štát
dáva na roveň s inými štátnymi systémami,
pričom kategoricky vylučuje socialistickú štátnosť. Český katolícky sociológ Bedřich Vašek
v nadväznosti na prvé dve „sociálne encykliky“ –Rerum novarum a Qudragesimo anno“ o
tom napísal: „Mohou býti různé formy vládní:
monarchie, demokracie, aristokracie a v těchto
jednotlivých skupinách zase řada variant.“
(VAŠEK, B.: Život sociální. Díl 1. Praha :
Universum 1935, s. 255.) Od slovenského katolíckeho autora Cyrila Dudáša pochádza podobná úvaha. Podľa nej „Ani Boh ani Cirkev
nepredpisujú určitú formu štátnej moci - cisárstvo, monarchiu, republiku“ len nech zabezpečuje - bližšie nedefinované „všeobecné blaho“.
(DUDÁŠ, C.: Problém rovnosti. Košice : Verbum, 1946, s. 408.) Takto cirkev umožňuje
akceptovanie rôznych podôb štátu, vrátane
fašistických diktatúr. Dokazujú to mnohé fakty
o vzťahu Vatikánu k voľakedajším štátom
s fašistickými režimami – Nemecku, Taliansku, Španielsku, ale aj Portugalsku či vojnovému Slovensku.

aj s výhradami. O tie sa opierajú mnohí cirkevní autori, ktorí na jednej strane demokraciu
podceňujú a na strane druhej vyzdvihujú systémy, ktoré majú ďaleko k demokracii. Napríklad stavovský štát. Pravda, aj tu tvoria základ
pápežské „sociálne encykliky“, najmä „Rerum
novarum“ a „Qudragesimo anno“.
(KANAPA, J.: Sociální učení církve. Praha :
NPL, 1964, ss. 222-225 a 258-260.) Tu treba
poznamenať, že stavovstvo na báze solidarity
sa uplatňovalo vo všetkých fašistických režimoch. Aj ľudáci ho zakomponovali do ústavy
„farskej republiky“, lenže zámer v tomto smere nestačili realizovať v celom rozsahu.
Teologické koncepcie moci a štátu,
uplatnené aj v “sociálnych encyklikách“, vyhlasovaných v ostatných 115-tich rokoch, sú
akoby „gumené“. Preto sa o ne môžu opierať
tak klerikálni ideológovia a politici, ktorí sa
hlásia k demokracii ako aj stúpenci a fašizmu.
Tak to bolo aj u nás. Predstavitelia Československej strany lidovej, vrátane jej pobočky na
Slovensku, deklarovali svoj príklon
k demokracii. Aj ich politické pôsobenie zodpovedalo vtedy zaužívaným demokratickým
zvyklostiam. Ľudácki potentáti sa síce niekedy
oháňali demokratickými frázami, ale prednosť
dávali fašizmu. Sú o tom mnohé dôkazy. Nepopierateľné sú, napríklad, rôzne materiály,
uverejňované v ľudáckej tlači aj v časti cirkevných periodík.

Súčasné klerikálne politické organizácie konajú v súlade s teologickými koncepciami moci a štátu. Jasne to potvrdil zakladateľ
a dlhší čas aj predseda kresťanskodemokratického hnutia Ján Čarnogurský výrokom: „My
otvorene hovoríme, že chceme robiť politiku
na ideovej základni kresťanskej sociálnej náuky. Takúto politiku majú „vykonávať a budú
za ňu niesť zodpovednosť iba ľudia hlásiaci sa
ku kresťanským mravným hodnotám“.
(BÁNOVÁ, I.: Politika alebo valec. Plus 7 dní,
1992, č. 15, s. 10.) Prax plne potvrdzuje, že
uvedený prísľub sa realizuje. Napríklad v niektorých zákonodarných iniciatívach klerikálnych poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tu sa nedá obísť skutočnosť, že na
„sociálne učenie“ cirkvi sa odvolávajú aj lídri
iných politických strán. Konkrétne tých čo
rôzne deklarujú, že sú „národné, sociálne
a kresťanské“. Ako príklad slúži vyhlásenie
voľakedajšieho predsedu vlády, že dal svojim
ministrom pokyn, aby sa v príprave vládneho
programu opierali o encykliku pápeža Jána
Pavla II. Centesimus annus.

Súčasné kresťanskodemokratické hnutie je súčasťou prúdu v politickom katolicizme, ktorý sa hlási - nielen názvom k demokracii. Pravda v zmysle už spomínaného teologického prístupu k nej. Sú tu však aj
iné politické subjekty, o ktorých možno, na
základe ich rôznych vyhlásení i praktických
krokov povedať, že s demokraciou nemajú nič
spoločné. Naopak, dajú sa pokladať za súčasné
neoľudáctvo.

O podstate , cieľoch a súčasnej
činnosti neoľudáctva
Mnohé fakty ukazujú, že obsahom neoľudáctva je regenerácia klérofašizmu
a cieľom jeho obnova. S tým súvisia aktivity
neoľudákov, ktoré majú rôzne podoby. Pozrime sa aspoň na niektoré z nich.
V podivnom arzenáli neoľudákov popredné miesto patrí obhajobe a dokonca aj vychvaľovaniu prohitlerovskej „farskej republiky“.

Podľa francúzskeho bádateľa
z teologických koncepcií vyplýva, že cirkev
uznala demokraciu nielen oneskorene, ale
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Pritom, najmä v publicistke, používajú aj rafinované postupy. Sem-tam pripúšťajú chybičky
klérofašistického režimu, ale vcelku o ňom
hovoria pochvalne. Ďalej je to rôznorodá posmrtná glorifikácia popredných klérofašistov.
Vydávajú sa ich publikácie, píšu sa o nich
oslavné biografie, organizujú sa im venované
semináre a osádzajú pamätné tabule. Matica
slovenská dokonca organizuje prevoz pozostatkov klérofašistických pohlavárov
z emigrácie. Osobitne čulé sú rozmanité aktivity zamerané na obnovu kultu Jozefa Tisu.
Medzi ne možno zaradiť aj názory arcibiskupa
J. Sokola, ktoré predostieral bez kritickej odozvy zo strany biskupského zboru.

vojnami, alebo Salazarov v Portugalsku
a Francov v Španielsku“. V snahe predísť prípadnej nevôli, siahol po zaujímavej taktike.
Vraj nie je správne, ak sa autoritatívne režimy
považujú za fašistické, čo robí Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov. Ďalej sa oboril
na komunistov, lebo - podľa neho - nerozlišovali medzi nemeckým nacizmom, či talianskym fašizmom a vyššie uvedenými režimami.
Súčasne tvrdil, že „medzi nacizmom
a fašizmom Mussoliniho typu je priamo diametrálny rozdiel“. Niet teda divu, že nielen vo
vzťahu k vyššie uvedeným režimom, na čele
s klerikálmi, ale aj na taliansky fašizmus sa
díval cez ružové okuliare. U hitlerovcov mu
prekážalo používanie pojmu „socializmus“. To
však úspešne prekonal konštatovaním, že napriek niektorým pokusom so socialistickým
zameraním na začiatku ich nástupu „nacizmus
nelikvidoval kapitalistický spoločenský poriadok, súkromné vlastníctvo...“. Vcelku vzal
nacistické Nemecko na “milosť“, lebo ho mohol zakomponovať do svojich predstáv, že
autoritatívne režimy sú cestou 21. storočia!
Treba vraj len inovovať predstavy
o korporativizme a stavovskom systéme. Tu
treba dodať, že aj v „novej“ podobe by tvorili
základ fašistickej moci. A ešte aj to, že názory,
tu uvedené len vo veľmi stručnej podobe, sú
silným prúdom na mlyn neoľudákov.

Neoľudáctvu pomáhajú aj určité činy
kruhov, ktoré by pravdepodobne protestovali,
ak by sa im adresovala výčitka, že nie sú demokrati. Ide, napríklad, o redakciu časopisu
Kultúra. Tu bol 11. decembra 2002 uverejnený
rozsiahly článok Radomíra Malého s názvom
„Katolícka cirkev a autoritatívne režimy“.
V prvej časti článku prejavil najprv podceňujúci vzťah k demokracii. Konštatoval síce, že
„teraz po Druhom vatikánskom koncile sa adoruje i v cirkevných kruhoch demokracia“, ale
súčasne zdôraznil jej úskalia i jej zápory. Odvolal sa pritom na pápeža Jána Pavla II., konkrétne na jeho encykliku „Evangelium vitae“.
Kto si ju prečíta vraj uvidí, že demokracia je
„súčasné zlo“. Tvrdo odmietol princíp, že
všetka moc pochádza z ľudu a že „moderná
štátna moc je zodpovedná svojim voličom,
respektíve ľudu“. Konštatoval, že takáto štátna
moc musí plniť vôľu ľudu a realizovať jeho
požiadavky, nezávisle od „nadprirodzenej moci“ a bez rešpektovania „morálky, ktorá pochádza zhora.“ Tak prišiel k záveru, že ak
štátna moc rešpektuje vôľu ľudu a plní jeho
požiadavky nezávisle od „nadprirodzených
mravných hodnôt“, nastoľuje situáciu, v ktorej
vraj „neplatí žiadna morálka“. Od tohto vonkoncom pokriveného ponímania javov odvodil
svoje popretie demokratickej štátnosti. Požadoval jej nahradenie inou. Ale akou?

Miesto svetských humanistov pri obrane demokracie pred neoľudáctvom
Vzhľadom na skutočnosť, že ľudáctvo
má klérofašistickú podstatu, je hlavným nepriateľom demokracie v súčasnosti u nás.
Preto je nevyhnutné zo strany štátnych orgánov, demokratických politických subjektov,
inštitúcií aj občianskych združení, postaviť
proti nemu účinnú hrádzu. Treba, aby v nej
zaujali primerané miesto aj svetskí humanisti a
naša Spoločnosť Prometheus.
Pravda, môže sa vyskytnúť názor, že
demokracia u nás si obranu nezaslúži. Z troch
dôvodov: K prvému patria znova sa opakujúce
rôzne kauzy. Druhým je neprijateľné sociálne
postavenie veľkej časti pracujúcich občanov.
Tretím je neradostná situácia
v niektorých oblastiach spoločenskej nadstavby.

Podľa autora to má byť utváranie štátov, „ktoré sú si vedomé, že majú svoju moc
zhora“. Za také označil „autoritatívne režimy“,
lebo tie sa snažia znova oživiť povedomie, že
svetská moc je závislá na božskej „moci nadprirodzenej“. Konkrétne uviedol režimy „Dolfussov v Rakúsku medzi dvoma svetovými

V praktickom uplatňovaní demokracie
u nás sa prejavujú mnohé kazy; často
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s nemilými dôsledkami voči väčšine občanov.
Zaujímame voči nim kritické stanovisko. Niekto môže namietnuť, že to robia aj krajne pravicoví klerikáli. To je pravda. Lenže závery
utvárané na základe jednej aj druhej kritiky sú
diametrálne odlišné. Kritika nedostatkov zo
strany ľudákov v predmníchovských časoch
vyúsťovala do odmietania demokracie, ako
„chorého myslenia“ a demokratizmu ako
„chaotickej“ a neefektívnej podoby vlády. Neskôr, keď si ľudáci mysleli, že už si nemusia
dávať pozor, Vojtech Tuka vyhlásil, že demokracia je „útočnou metódou“ a demokratizmus
prináša rozklad spoločnosti. Jeden z poslancov
Snemu Slovenskej republiky ho doplnil takto:
„Pri tvorení našej ústavy museli sme sa odpútať od všetkej tzv. parlamentnej demokracie,
ktorej systém spočíva na všemohúcnosti, t. j.
neobmedzenej a nekontrolovanej moci
a zvrchovanosti parlamentu, zloženého podľa
voľnej súťaže parlamentných strán“ (Tesnopisecká správa o 6. zasadnutí Slovenského snemu v Bratislave 21. júla 1939). To už nebola
kritika s jednostranným charakterom, ale úsilie
smerujúce k odstráneniu demokracie ako ideológie i politickej praxe.

Takto zamerané snahy chceme s prihliadaním na naše možnosti - rozvíjať
v rôznych smeroch. V tomto rámci však považujeme za potrebné akcentovať problematiku
individuálneho aj spoločenského vedomia.
Chceme dôslednú realizáciu základných
ľudských práv a slobôd. Vrátane slobody
svedomia a vedomia, náboženského vyznania a práva byť bez náboženského vyznania.
V tomto kontexte je pred nami aj úloha, prekonávať rôzne súčasné neduhy, akým je obchádzanie svetonázorového pluralizmu, uprednostňovanie náboženstva a cirkví
a negativistické postoje k slobodomyseľným
občanom. Myslím si, že je na mieste čoraz
dôslednejšie - aj s medzinárodnou pomocou odstraňovať faktickú diskrimináciu organizácií, zameraných na uspokojovanie špecifických
potrieb slobodomyseľných občanov v ideovej
aj kultúrnej sfére.
Naša Spoločnosť Prometheus svojou
doterajšou 20-ročnou činnosťou prispievala
k upevňovaniu demokratického zriadenia
a k prekonávaniu snáh, zameraných proti nemu. Robilo sa tak vo vnútri organizácie a aj
smerom navonok. Našim nesporným prínosom
v tomto smere je fundovaná publicistika časti
našich členov, orientovaná na objasňovanie
koreňov, podstaty i cieľov neoľudáctva, jeho
konkrétnych prejavov a ním používaných foriem a metód, často zakrývaných sociálnou
a národnostnou demagógiou. Vykonal sa tak
kus záslužnej práce pri uplatňovaní Humanistického manifestu 2000 a stanov našej organizácie. Neoľudáctvo je však stále tu a dáva rôznymi cestami o sebe vedieť. Preto v začatom
úsilí budeme pokračovať.

Kritikou, ktorá môže mať občas aj ostré
formy, my humanisti sledujeme skvalitňovanie
demokracie a tým aj čo najplnšie uplatňovanie
jej princípov v činnosti štátu. Ide teda
o pozitívny vzťah k našej demokratickej
štátnosti a o jednoznačné odmietanie akýchkoľvek pokusov o jej nahradenie údajne „efektívnejším“ autoritatívnym štátnym systémom.
Myslíme si, že existujú vnútorné potenciály,
ktoré brzdia, či vylučujú rôzne kauzy na strane
jednej a súčasne pomáhajú skvalitňovať demokraciu v prospechy širokých občianskych
más na strane druhej. A to vo všetkých oblastiach, vrátane sociálnej sféry, najmä z hľadiska
primeraného, dôstojného postavenia ľudí.
Uplatňovaním takýchto vnútorných možností
chceme pomáhať teraz i v časoch budúcich.

prof. Jaroslav Čelko
Príspevok bol prednesený na konferencii
o postavení občanov bez náboženského presvedčenia v Strednej Európe, Bratislava 18.6.2010
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Keď je každý boh ten jediný a pravý...
M. Horácky: When every god is the one and only
Abstract: The relationships between large religions are not without problems. Expressions of distrust, deploration, animosity and violence are typical specifically in religious matters and influence people of different faiths.
Humanists cope even with the biggest problems of human existence without a religion, and eventually, spiritually balanced, face their own death. Emotions and conflicts of religious character are foreign to them, and that is
the reason why their example carries much importance as a historical alternative of human relations and tolerant coexistence of people of different ethnicities, nationalities and faiths.

Náboženstvá majú, a to najmä vo svojich pôvodných monoteistických a judaistických formách, od
začiatku v sebe zakorenené prejavy výnimočnosti,
exkluzivity. Náboženstvo ľudí skôr rozdeľuje ako
spája. Len sa pozrite, ako sa kresťania majú navzájom radi v náboženských vojnách v Libanone
alebo v bývalej Juhoslávii. Naša jediná šanca je
spoločný humanizmus.
Ch. Hitchens
Až donedávna sa veľké náboženské
konflikty mohli zdať vecou dávnej histórie.
Dnes však vo vzťahoch troch veľkých náboženstiev - kresťanstva, judaizmu a islamu existujú javy, ktoré nemožno podceňovať alebo dokonca ignorovať.

stredne veľkého európskeho štátu, čím značne
prevyšuje viaceré krajiny Európy. A islam je
náboženstvom zhruba miliardy ľudí od severoafrického Maroka po tichomorské Filipíny.
Stámilióny veriacich vykazuje aj kresťanstvo,
pričom prakticky niet krajiny, kde by v tom či
onom variante a počte nebolo zastúpené.

Dejiny dokazujú, že prejavy nedôvery,
pohŕdania, nepriateľstva a násilia vo vzťahoch
medzi ľuďmi sú často plodom predsudkov,
povier, emócií a fanatizmu. To je zase úzko
späté s nepochopením a neznalosťou ľudí navzájom. Typické je to práve pre oblasť náboženstva – a osudné pre ľudí rôznej náboženskej viery.

A každé z týchto náboženstiev má a uctieva svojho boha, ktorý je podľa jeho vyznávačov jediný a pravý. Táto bezvýhradná viera
stmeľuje ich rady, neraz až absolútne určuje
ich myslenie a aktivity a napokon zakladá
nároky na neobmedzené pozemské uznanie často osudné pre veriacich v iného boha.

Položme si otázku: Koľko v priemere
ľudia navzájom vedia o veľkých svetových
náboženstvách? Zväčša poznajú zopár najbežnejších pojmov a mien. Horšie je to už
s vedomosťami o podstatných stránkach konkrétnej viery a kultu, o ich zmysle a význame.
Napríklad, o duchovnom svete židov, o ich
dejinnom mieste vo vedách a umení euroamerickej civilizácie, alebo o význame stredovekých islamských učencov pre vtedajší Západ,
jeho filozofiu, vedu, kultúru a životný štýl.

***
Švédsky románopisec F. G. Bengtsson
s dávkou láskavého humoru opisuje, ako pred
tisícom rokov začali misionári z krajiny Sasov
a z Anglicka hlásať škandinávskym pohanom
kresťanstvo. Zo začiatku boli ľudia zvedaví a
radi im načúvali. Ženám sa zdalo zábavné
nechať sa pokrstiť a k tomu ako dar dostať
bielu košeľu. Lenže onedlho sa košele minuli.
Zostali pochybnosti, ako bolo možné, že ľudia
ukrižovali Božieho syna.

Na druhej strane, asi aj nemálo nekresťanov má takisto čiastkové vedomosti a šablónovité predstavy o kresťanstve a kresťanoch.

Vikingskí moreplavci na výprave na
juh Európy zachránia z morských vĺn čudného
cudzinca. Ten im odmieta v sobotu im pomáhať pri veslovaní a nikdy neje bravčové mäso;
je to totiž Žid. Neskôr sa plavci zoznámia aj

Hodno tiež pripomenúť, že napríklad
celkový počet ľudí židovského náboženstva,
resp. pôvodu, sa rovná počtu obyvateľstva
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s moslimami. Tí majú takisto zakázané jesť
bravčovinu a navyše aj piť víno. Po týchto
skúsenostiach sú severskí pohania radi, že
sami majú bohov, ktorí sa im do takýchto vecí
nemiešajú.

fašizmu, ale nie bez morálnej spoluviny
„kresťanského sveta“.

Samozrejme, duchovný svet ľudí, formovaný polyteistickými náboženstvami, sa
môže zdať primitívny. Ale pri všetkej naivite
bol v podstate realistický a rozumný tak, ako
to týmto ľudom diktoval ich reálny život v
reálnom svete.

Islam a židovstvo: po stáročnom spolunažívaní od polovice 20. storočia nedoriešené otázky územia štátu Izrael, séria jeho vojen
s arabskými štátmi, patový problém samostatnosti palestínskeho štátu.

Kresťanstvo a Islam: stredoveké križiacke výpravy, novoveká turecká expanzia až
do strednej Európy.

Pritom medzi týmito náboženstvami
existujú prvky vzájomnej historickej i vieroučnej kontinuity, konkrétne vo vzťahu židovstva a kresťanstva, ale aj judaizmu, kresťanstva a islamu. To platí aj o analógiách v oblasti sociálnej etiky. No zatiaľ čo kresťanstvo
vystupuje ako univerzalistické, najmä v ortodoxnom judaizme sa prejavuje črta výlučnosti.
Tendenciu „spasiteľstva“ nachádzame v kresťanstve (šírenie pomocou náboženských vojen
a misií) i v islame (dokonca aj dnes jeho radikálmi hlásaná „svätá vojna“ proti všetkým
„neveriacim“. Kresťanstvo, nielen katolicizmus, sa historicky zaťažilo prejavmi antisemitizmu. A až fanaticky znepriatelení Izraelčania
a Arabi sú pritom rovnako Semiti.

***
K stretávaniu polyteizmu s monoteizmom došlo už stáročia pred dobou Vikingov.
V oblasti Stredomoria veľa týchto náboženstiev a kultov sa spolu s ich vyznávačmi stalo
súčasťou Rímskej ríše. Pritom samotný Rím
mal svoje, takisto polyteistické náboženstvo.
Ale nerímsky polyteizmus imperiálnemu Rímu neprekážal. Naopak, jeho vládcovia ho v
praxi oportunisticky rešpektovali a využívali
v záujme integrácie svojej mnohoetnickej ríše.
Naproti tomu pre monoteistick ých
židov a neskôr aj kresťanov, žijúci ch
pod vládou Ríma, bol pohansk ý pol yt eizmus absolútne neprijate ľn ý. Z i ch
hľadiska išlo o konfl ikt nábožensk ý,
z hľadiska Rím a o konflikt pol iti cko mocensk ý. Ako monoteisti, veri aci v
jediného, abstraktného Boha, Židi a a
kresť ania odmiet ali prej avovať poha nským a pozemsk ým rímskym cisárom
požadovanú božskú úctu. Vojn y Rím a so
židmi skončili zničením Jeruzalem a a
jeho chrámu a rozídením židov do dia s pór y. Kresťanstvo R ím najprv opakov ane prenasledoval , neskôr ho of i ciálne
uznal a prijal ako št átne. Spolu s m ohutnejúcou kresťanskou ci rkvou sa p ostaral o postupné zlikvidovanie dov tedajšieho pohanského náboženstva. Ďa lšia história j e poznamenaná poče tn ými,
v podstat e t akisto m ocensk ými konfli ktami tak v rámci kresťanstva samot n ého
(katoli cizmus, pravoslávie, prot est a ntizmus, sekt y), ako aj v dôsledku ant agonizmov medzi tromi monotei sti ck ými
náboženst vami. Ich známe prej av y st ačí
spomenúť iba t ézov i te.

***
Nemalá časť dnešného ľudstva už veľké náboženské konflikty nepozná. Svetonázorovo, občiansky a ľudsky podstatne vyspela, a
to predovšetkým vďaka spoločenskému vývoju, určovanému osvietenstvom a následne demokratizmom, pluralitou a zásadou svetonázorovej tolerancie. Ústavy a zákony moderných štátov zaručujú a chránia náboženské
vyznanie a iné presvedčenie občanov. Zároveň
v mnohých krajinách verejná mienka do určitej miery toleruje aj proticirkevne, prípadne aj
protináboženský ladené kultúrne diela i mediálne karikatúry a vtipy.
Avšak ešte historicky nedávno bola v
nejednej európskej krajine trestná takzvaná
urážka kultu. A v niektorých štátoch USA
stíhali verejnú propagáciu a vyučovanie Darwinovej evolučnej teórie. Nepotrebuje teda aj
islam - ako kedysi kresťanstvo - historicky
nevyhnutný čas na osvojenie si demokratických - v podstate „západných“ - zásad ľudskej
koexistencie?

Kresťanstvo a židovstvo: stáročný antisemitizmus a najmä holokaust, síce zločin

V nijakom prípade nemožno násilné
akty náboženských radikálov ani ospravedl14

niť, ani prestať sa proti nim brániť. Avšak
karikovanie a zosmiešňovanie hlavných postáv a symbolov ktoréhokoľvek náboženstva,
je akási „sloboda prejavu“, odtrhovaná od
danej spoločenskej reality. Zatiaľ vždy mala
za následok iba ďalšiu eskaláciu napätia a
neraz smrť aj nezainteresovaných ľudí.

To neznamená, že by konkrétne náboženstvo a
jeho inštitúcie pri tom nemali svoj podiel zodpovednosti či viny. Preto sa treba pýtať, či
najmä vrcholní náboženskí činitelia robia dosť
pre elimináciu vplyvu radikálnych živlov
v danom náboženstve alebo cirkvi. Zároveň
vzhľadom na váhu ekonomických a politických faktorov obrovská zodpovednosť spočíva
na predstaviteľoch konkrétnych štátov a najmä
svetových mocností.

***
Veľké náboženstvá prisudzujú svojim
princípom a špecifikám pečať absolútnosti.
V demokratickej a pluralistickej spoločnosti
majú zákonné právo ich vyznávať
a propagovať, nie však ich nanucovať ako
celospoločenský závažné a povinné. Ľudstvo
sa aj tak nikdy názorovo celkom nezjednotí.
Avšak práve bezperspektívne a v tej - či onej
miere násilné snahy o akúsi „ideálnu“ názorovú jednotu spôsobujú ľudskému spoločenstvu
veľa; nešťastia. K zmareným životom mnohých dávnych ľudí najrozličnejších vier a presvedčení dnes pribúdajú ďalšie obete ako krvavá daň za extrémistické predstavy a zámery
náboženských fundamentalistov a radikálov.

***
Vďaka myšlienkovým prúdom a spoločenským hnutiam, vychádzajúcim
z osvietenstva, sa v modernej demokratickej
spoločnosti presadila zásada slobody byť bezvyznania. Mnohí ľudia sa s náboženstvom
rozišli, prípadne už ani neboli cirkevne pokrstení a nábožensky vychovaní. O náboženstvo
sa nezaujímajú, vo svojom živote s ním nerátajú,
pritom zachovávajú spoločenské zákony a rešpektujú všeobecné mravné normy. Pracujú, budujú rodiny i ďalšie formy ľudskej pospolitosti.
Popri skôr praktickej nevere existuje aj
uvedomelý spôsob myslenia a správania človeka ako svetský humanizmus - podložený
vedecky, filozoficky a eticky a dokazovaný aj
životným prejavom. Jeho stúpenci zvládajú
bez náboženstva aj najťažšie problémy ľudskej existencie a napokon, duševne vyrovnaní,
čelia aj svojej vlastnej smrti.

Na druhej strane, v posledných rokoch
badať vo vzťahoch troch veľkých náboženstiev aj prejavy vôle k vzájomnému dorozumeniu a spolunažívaniu. V rámci kresťanstva
ide o neraz neľahko rozvíjané ekumenické
snahy. Pozitívne javy badať vo vzťahu kresťanstva a judaizmu. Vzťahy medzi kresťanstvom a židovstvom na jednej a islamom na
druhej strane sú zložitejšie. Ale zrejme všade
existujú aj sily so zmierlivejšími názormi
a postojmi.

Moderní ateisti, stúpenci svetského
humanizmu, neuznávajú náboženské dogmy
a nepodliehajú neracionálnym, neraz nehumánnym predstavám a predsudkom. Preto sú
im cudzie emócie a konflikty náboženského
pôvodu a charakteru. V tom vidíme význam
ich príkladu ako historickej alternatívy medziľudských vzťahov, pokojného spolunažívania
ľudí rozličných rás, národnostní i svetonázorového presvedčenia.

Pre najbližšiu dobu však treba rátať
i s prejavmi napätia, súvisiacimi s existenciou
najvplyvnejších náboženstiev. Pritom tak ako
v minulosti, ani dnes nebývajú náboženské
rozdiely a spory hlavnou príčinou spoločenských konfliktov. Náboženstvo je tu neraz
zástupným problémom - pozri faktory, akými
sú ropa, iné dôležité nerasty, vojenskostrategický význam určitej oblasti alebo úsilie
o národnú emancipáciu či štátnu suverenitu.

Miroslav Horácky
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI PROMETHEUS
Aktivity Spoločnosti Prometheus
Activities of Prometheus Society
Abstract: Report about the program, contents and results of Prometheus Society Board meetings from January
and March 2012.

v prípade občanov s náboženským vyznaním;
zorganizovať Humanistické dni Jána Horárika pri príležitosti jeho okrúhlych životných
jubileí v roku 2014; účasť zástupcu SP na
Valnom zhromaždení EHF v máji 2012; spracovať projekt – Kontaktný bod: „Európa pre
občanov“ a ako zahraničného partnera osloviť partnerskú organizáciu Humanističtí ateisté z ČR; pripraviť do tlače prvé tohtoročné
číslo Spravodaja SP a distribuovať ho členom
a klubom SP; nadviazať na aktivitu banskobystrického klubu SP, ktorú organizoval pri
príležitosti sviatku zimného slnovratu; sviatky slnovratov a rovnodenností prezentovať
verejnosti ako pôvodné sviatky a v súčasnosti
aj sviatky humanistov; spracovať podklady
pre špecifikáciu výdavkov a použitia 2%
z daní za rok 2010.

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus sa dňa 21. 1. 2012 zišlo
na svojom prvom tohtoročnom zasadaní
v Banskej Bystrici.
V programe zasadania bolo hodnotenie
priebehu Valného zhromaždenia SP a kontrola
plnenia uznesení; informácia o činnosti kancelárie SP; finančná situácia a kontrola rozpočtu
na rok 2011; prerokovanie plánu práce SP.
V prijatom uznesení Predsedníctvo ÚR
SP:
- Vzalo na vedomie hodnotenie priebehu Valného zhromaždenia SP; správu o kontrole plnenia uznesení; informáciu o činnosti kancelárie SP; informáciu o finančnej situácii
a kontrole plnenia rozpočtu za rok 2011.
- Schválilo plán práce PÚR SP a ÚR SP na rok
2012; návrh rozpočtu SP na rok 2012; nové
zloženie redakčnej rady časopisu Prometheus.

Druhé zasadanie Predsedníctva
Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus
v tomto roku sa konalo v sobotu 17. marca
2012 v Banskej Bystrici.

- Uložilo začiatkom júna 2012 zorganizovať
tlačovú konferenciu k výsledkom sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 po
ich oficiálnom zverejnení a spojiť ju
s prezentáciou osláv Dňa humanistov 2012;
novým ústredným orgánom štátu zaslať Rezolúcie z rokovania 8. Svetového kongresu
humanistov v Oslo so žiadosťou
o presadzovanie rovnakých práv občanov bez
náboženského vyznania tak, ako je to

Program zasadania pozostával z kontroly plnenia uznesení a z informácie o činnosti
kancelárie SP. Predsedníctvo prerokovalo aj
finančnú situáciu a kontrolu plnenia rozpočtu
za rok 2011; vyhlásenie Cien humanistov 2012,
program májového zasadania ÚR SP a kampaň
k jarnej rovnodennosti.
redakcia

Stretnutie bratislavského klubu
I. Poljak: Meeting of the Bratislava chapter of Prometheus Society
Abstract: Report about the meeting of Prometheus Society’s Bratislava chapter, during which the topic “Issues
of faith and religion” was discussed. The annual plan for 2012 was approved.

kovanie správy o plnení úloh v uplynulom roku
a schválenie plánu práce na rok 2012. Väčšina
plánovaných hlavných úloh bola splnená.

Prvá tohtoročná schôdza bratislavského
klubu SP bola 25. 2. 2012 v zasadačke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štúrova ul. v Bratislave. Zúčastnilo sa 14 pozvaných
členov. Hlavným bodom programu bolo prero-

Úvodné slovo do diskusie na tému „Otázky viery a náboženstva“ predniesol Michal Czu16

pil. Diskusia bola mimoriadne živá a zapojili sa
do nej prakticky všetci zúčastnení členovia. Dotýkala sa nielen hlavnej témy, ale zasahovala aj
do ďalších okruhov, najmä do politickej situácie
pred blížiacimi sa predčasnými voľbami.
Na záver boli prítomní členovia pozvaní
na priateľské stretnutie pri príležitosti životného
jubilea prof. Jaroslava Čelka, DrSc.

1. Účasť na Dňoch humanistov 2012
2. Beseda na tému „Otázky viery a náboženstva“
3. Beseda k aktuálnym otázkam
4. Účasť na oslavách oslobodenia a výročia SNP
(kladenie vencov na Slavíne).
5. Priateľské stretnutie členov klubu na záver
roka.

Bratislavský klub plánuje uskutočniť
v roku 2012 tieto podujatia :

Ivan Poljak

Výnimočné aktivity pri sčítaní ľudu
Special events during the 2011 census
Abstract: Interview with main activists of the Prešov and Košice Prometheus Society chapters about humanists’
preparation for the 2011 census.

V Správe o činnosti Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus na zasadaní Ústrednej rady
SP dňa 28. 05. 2011 bolo v súvislosti s aktivitami v príprave na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
o. i. konštatované, že „Výnimočné aktivity z hľadiska našej histórie zrealizovali naše kluby najmä v
Prešove, Košiciach... Najmä kampaň na východe Slovenska splnila našu predstavu o mediálnej kampani – zorganizovaním tlačovky, realizáciou bilbordov, polepov električiek, výlepov plagátov v autobusoch MHD, inzerátov v inzertných časopisoch. Veľké uznanie a ocenenie patrí najmä M. Baťalovi,
I. Šabekovi, Š. Hofferovi“.

Od procesu sčítania obyvateľov, domov
a bytov uplynulo viac ako pol roka. Tento časový
odstup je dostatočný na to, aby sme si podrobnejšie priblížili spomínané aktivity košického a

prešovského klubu. Jednak ich môžeme objektívnejšie hodnotiť a jednak ich môžeme zovšeobecniť a poučiť sa do budúcnosti. V čase, keď
sme už netrpezlivo očakávali výsledky minuloročného
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sčítania obyvateľov, položili sme hlavným aktérom a organizátorom spomínaných aktivít košického a prešovského klubu Spoločnosti
Prometheus štyri otázky:

úzko obchodná reklama s cieľom predať nejaký
tovar. Zvolili sme takú formu, aby sme boli „na
očiach“. Kúpili sme si reklamné plochy na bilbordoch (v Prešove, Žiline, Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici). V košickom dopravnom podniku sme kúpili reklamné plochy
na exteriéri dvoch električiek a dvoch autobusoch MHD a plochy formátu A4 v interiéri 45
vozidiel MHD (v každom vozidle 2 plagáty) na
dobu 21 dní. Na tento účel sme spoločnými
silami dali vyrobiť reklamné plagáty (veľké
bilbordy, menšie na exteriéry vozidiel MHD a
do interiérov vozidiel i plagátiky formátu A5,
ktoré boli doručované aj do schránok obyvateľov Prešova, Košíc a Banskej Bystrice. Okrem
toho sme si tiež kúpili plochu v reklamných
novinách, ktoré sú rozširované v okresoch Košice mesto a Košice okolie v náklade 85 000
ks. Kampaň sme začali tlačovou konferenciou
v pobočke Slovenského syndikátu novinárov
v Prešove, na ktorej vystúpili čelní funkcionári
našej Spoločnosti Prometheus.

1. Čo vás motivovalo k týmto aktivitám a čo ste
nimi sledovali?
M. Baťala: V košickom klube SP, ale i ja
osobne, sme chceli širokej verejnosti ukázať,
že občania bez príslušnosti ku ktorejkoľvek
cirkvi alebo k náboženskému spoločenstvu
(občania bez náboženského vyznania) sa nemusia, ba nesmú obávať slobodne vyjadriť svoj
postoj pri vypĺňaní sčítacích hárkov. Domnievam sa, že sa nám to do značnej miery podarilo.

I. Šabek – Š. Hoffer: Naša kampaň pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov v SR bola motivovaná snahou členov prešovského klubu SP
vysvetľovať občanom podstatu otázky č. 23
(náboženské vyznanie) v sčítacom hárku. Konkrétne nám išlo o to, aby sa občania bez náboženského vyznania nebáli a v súlade so svojím
presvedčením odpovedali na otázku č. 23 „bez vyznania“.
Z tlačovej konferencia SP (zľava dr. M Sidor,
dr. R. Hradecký, dr. M. Baťala)
I. Šabek – Š. Hoffer: Spoločne s priateľom
Mariánom Baťalom z košického klubu sme
spracovali „plán kampane“, do ktorej bola zahrnutá tlačová konferencia, rozmiestnenie
troch veľkoplošných bilbordov, umiestnenie
reklamného letáku v prešovskom týždenníku
Život Prešova, roznášanie letákov do schránok
na sídlisku Sekčov, na sídlisku Šváby, v mestskej časti Solivar, na sídlisku Duklianskych
hrdinov a na Sídlisku III. Pri vylepovaní letákov na vchodové dvere panelových domov
došlo aj k ich znehodnocovaniu, preto sme
zvolili alternatívu ich doručovania do poštových schránok. Rozniesli sme dovedna 3 000

2. O aké aktivity konkrétne išlo? Môžete ich
prístupne opísať, prípadne dokumentovať
obrázkami, resp. fotografiami?
M. Baťala: Z našej strany konkrétne išlo o
aktivity smerujúce k osloveniu širokej občianskej verejnosti, s cieľom, aby čo najviac ľudí
videlo, že reklamné plagáty môžu byť aj iného
charakteru ako sú čisto politické reklamy alebo
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kusov letákov. Letáky sme umiestnili aj
v desiatich vozidlách prešovskej MHD.

S výsledkami sčítania sa budeme zaoberať podrobnejšie a naše stanoviská budeme
chcieť zverejniť aj v rozhlase i v printových médiách.

3. Aký ohlas mali vaše verejné vystúpenia v čase
prípravy sčítania, v jeho priebehu a po jeho
ukončení vo verejnosti?
M. Baťala: Máme viac dôvodov domnievať sa,
že naše aktivity mali vo verejnosti lepší a väčší
ohlas, ako sme pôvodne predpokladali. Myslím
tým ohlasy pozitívneho charakteru. Dosiahli
sme, že aj novinári z rôznych periodík, vrátane
verejnoprávneho rozhlasu i súkromných rozhlasových staníc, požiadali predsedu Spoločnosti
Prometheus R. Hradeckého o rozhovor. Podľa
nášho hodnotenia dobre boli umiestnené bilbordy
a najmä plagáty na exteriéroch vozidiel MHD
i napriek tomu, že v Košiciach práve v tomto
období prebiehali majstrovstvá sveta v hokeji.
Predpokladáme, že naše aktivity mali priaznivý
účinok na občanov v dvoch rovinách. Po prvé verejne sme sa prezentovali ako humanisti, a po
druhé – vďaka nášmu vplyvu sa istý počet občanov (kvantifikovať to, žiaľ, nedokážeme) rozhodol odpovedať na otázku o náboženskom vyznaní - „bez vyznania“.
Štatistickému úradu SR sčítavanie a vyhodnocovanie pomerne jednoduchých otázok
(počet obyvateľov, vierovyznanie, národnosť
a i.) trvalo naozaj veľmi dlho. Možno, že bolo
s podkladmi manipulované. V Českej republike
mali základné výsledky o 2,5 mesiaca skôr a je to
dvakrát väčšia krajina.
Teraz stručne k výsledkom. Sčítanie potvrdilo, že na Slovensku žije až okolo 20–24 %
obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi ani
náboženskému spoločenstvu. Mierne stúpol počet osôb bez vyznania. Na slovenské pomery je
neobvyklé to, že všetky väčšie cirkví stratili svojich členov a pomerne veľa občanov sa prihlásilo
k „nezisteným“.
Ešte jednu vetu ako reakciu na vyhlásenie
Konferencie biskupov Slovenska, podľa ktorej
výsledok je poznačený 40-ročnou ateizáciou
Slovenska. Toto vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ako prvá reakcia na zverejnené
výsledky sčítania bolo formulované v šoku. Podľa našej mienky 7-percentný úbytok občanov
hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi je výsledkom nezodpovedného správania sa kňazov voči
svojím veriacim, je výsledkom veľkopanských
manierov, výsledkom neprimeraných požiadaviek voči spoločnosti a necitlivej, neraz arogantnej politiky cirkevnej hierarchie vo vzťahu k
občanom.

I. Šabek – Š. Hoffer: Občania sa so záujmom
zastavovali pri veľkoplošnom bilborde na sídlisku Sekčov a z osobnej skúsenosti Štefana Hoffera môžeme konštatovať, že v časti Prešova, kde
žije najreligióznejšie obyvateľstvo, bol práve
o uvedený leták značný záujem. Prostredníctvom
našich aktivít sa občania rôzneho svetonázoru
a náboženského vyznania mali možnosť možno
aj po prvýkrát „dozvedieť“, že spoločnosť,
v ktorej aktuálne žijú, nie je svetonázorovo jednofarebná, výlučne kresťanská, ale pluralitná.
4. Ako hodnotíte opísané aktivity dnes a ktoré
zo získaných skúseností považujete za použiteľné v práci humanistických organizácií v SR?
M. Baťala: Realizované aktivity považujem za
účinné. Treba, aby sme v nich pokračovali aj v
druhej etape, keď budeme hodnotiť výsledky
sčítania. Domnievam sa, že skúsenosť z ich realizácie nás nasmerovala tak, aby sme podobné
aktivity využívali aj v budúcnosti - či už blízkej,
keď budeme komentovať výsledky sčítania alebo
vzdialenejšej, keď sa budeme snažiť aktivizovať
širokú občiansku verejnosť na riešenie problémov financovania cirkví a náboženských spoločností a osobitne na veľmi potrebnú odluku cirkví
od štátu.
I. Šabek – Š. Hoffer: Na základe osobnej skúsenosti môžeme odporúčať umiestňovať humanistické propagačné materiály vo vozidlách MHD a autobusoch SAD. Takáto kampaň
nevyžaduje veľké finančné náklady a je dostupná širokému
okruhu prijímateľov. Je to zároveň naše odporúčanie pre
ďalšie kluby SP, individuálnych členov, či iné humanistické
organizácie v SR. Organizačne našu „prešovskú“ kampaň
zabezpečovali Štefan Hoffer, Vlastimil Bartko, Igor Šabek,
ale pri realizácii jednotlivých činností výrazne pomohli Sabina
Olejárová a Vlastimil Matouš. Celá kampaň bola financovaná zo sponzorských príspevkov jednotlivých členov nášho
klubu.
Za rozhovor ďakuje redakcia
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Zimný slnovrat ako pôvodný zmysel Vianoc
V. Kubanka: Winter solstice as the origin of Christmas
Abstract: Article about a new tradition in the Banska Bystrica Prometheus Society chapter celebrated during
Christmas time called “Winter solstice”.

V Banskej Bystrici sme v predvianočnom čase v rámci mestského klubu uskutočnili
letákovú akciu, pracovne nazvanú „Zimný
slnovrat“. Jej úlohou bolo pripomenúť ľuďom skutočný, pôvodný význam sviatkov
a osláv v čase Vianoc a zároveň propagovať
Spoločnosť Prometheus.
Nápad sa zrodil ešte v novembri, hneď
po Valnom zhromaždení Spoločnosti Prometheus v Martine. V tom čase už začínala stúpať
predvianočná horúčka. Hromady adventných
kalendárov, rôzne komentáre s pripomenutím
„pravého významu Vianoc“ - teda narodenia
Ježiša, nás viedli k nápadu pripomenúť ľuďom, že sviatky, ktoré dnes označujeme ako
Vianoce, v skutočnosti majú oveľa staršiu
tradíciu. Existovala dávno pred vznikom kresťanstva, keď ľudia ešte uctievali prírodu a jej
sily. Jednou z významných udalostí bol na
celej severnej pologuli, v zemepisných šírkach
za obratníkom, zimný slnovrat. Niet sa čo diviť ľuďom v tých časoch, ich žitie i nežitie
záviselo od prírodných cyklov. Poznali, že
životodarné slnečné božstvo každý rok počas
krutej zimy jedného dňa prestane ustupovať
pod obzor a znovu sa začne pomaly, deň za
dňom vracať „bližšie“. Bola to nádej
a prísľub, že zima sa predsa len zas skončí a
príde jar, úroda, šťastie... Táto chvíľa uprostred nudnej, nevľúdnej a neľútostnej zimy
bola nesmiernym povzbudením i dôvodom na
oslavu.
Bežní ľudia a aj ich kmeňoví čarodejníci a mudrci postrehli, že Slnko už zas začína
prechádzať nad okrajom kopca alebo ponad
nejaké stromy vyššie, ako v predchádzajúcich
dňoch. Preto stavali rôzne stavby z kolov, kameňov a valov, ktoré im pomáhali túto významnú chvíľu postrehnúť čo najskôr a čo najpresnejšie. Nasledovali ďalšie významné etapy každoročných začiatkov prác, ktoré im mali zaručiť dostatočnú úrodu na prežitie.
Pradávni ľudia upierali svoj zrak na oblohu oveľa častejšie než my dnes. Uprostred studenej nehostinnej zimy sa rozhodli pozabudnúť

na útrapy a osláviť to, že slnečný boh znovu
naberá silu a vracia sa...
Tieto dávne tradície boli veľmi silné.
Preto po nástupe kresťanstva k moci im bola
vnucovaná nová úloha - oslavy (údajného)
narodenia ústrednej postavy nového náboženstva. Nový obsah sviatkov postupne odsúval
význam pôvodných „pohanských“ predstáv do
zabudnutia. To isté platí aj pre sviatky príchodu jari, ktoré sa zmenili na kresťanské veľkonočné sviatky.
Ľuďom to treba pripomenúť. A čo iné
by to malo byť, ak nie obraz zimnej krajiny,
ožiarenej Slnkom a želanie príjemného prežitia sviatkov zimného slnovratu? Prečo by sa
im nemohlo také želanie prihovoriť napr.
priamo v autobusoch mestskej dopravy?
Do realizácie tohto nápadu sme zapojili
viacerých členov nášho klubu i ďalších členov
Spoločnosti Prometheus zo Slovenska. Podarilo sa nám získať veľmi peknú fotografiu, ktorej autorom je priateľ Šabo a koncom novembra už nadobudol leták konkrétnu podobu.
Nasledovalo vybavenie vylepenia letákov v autobusoch MHD v Banskej Bystrici
tak, aby tam boli už niekoľko dní pred začiatkom zimného slnovratu (22. decembra 2011
o 06:30 hod. SEČ).
Leták bol vytlačený vo veľkosti A3
(použitý v autobusoch i na propagačných tabuliach), ale hlavne vo formáte A4 (použitý
v autobusoch a na viacerých informačných
nástenkách vo vestibuloch tunajších vysokých
škôl). Letáky vo formáte A5 a A6 boli voľne
umiestnené vo viacerých verejne prístupných
priestoroch (vedecká knižnica, vestibuly fakúlt). Záujem prejavili dokonca aj súkromníci;
napr. istý lekár si od našej členky vypýtal leták a sám si ho umiestnil na nástenku pred
ambulanciou.
Plagáty v autobusoch boli vylepené od
15.12.2011 do 9.1.2012, pretože išlo zároveň
o novoročné želanie. Tri letáky boli nejakými
„dobroprajníkmi“ strhnuté ešte pred Vianocami,
ostatné vydržali až do 9. januára. V autobusoch

sme mali vylepených 10 letákov, čo na počet
autobusov, jazdiacich v meste nie je veľa. Ale
naše finančné prostriedky sú, žiaľ, obmedzené
a boli sme radi, že sa nám podarilo aspoň
toľko.

Kampaň splnila dva ciele: propagáciu Spoločnosti Prometheus a zároveň aj
propagáciu nenáboženského pohľadu na
vianočné sviatky formou nanajvýš tolerantnou a v duchu, aký má patriť sviatkom,
spojeným s pokojom a šťastím.
Treba tu poďakovať viacerým členom
nášho klubu, ktorí pomáhali plagáty vylepovať
na rôzne plochy (samozrejme, len povolené!),
ako aj roznášať ich medzi záujemcov z rôznych
spoločenských skupín (kluby dôchodcov a iné).
Najmenšia verzia (formát A6) sme vo vhodných
lokalitách vkladali aj priamo do poštových
schránok (najmä priatelia Július Voskár, Ivan
Čillík a manželia Oluša a Zdenek Valachovci).
Vďaka patrí aj Romanovi Hradeckému, ktorý sa
podieľal na „dotiahnutí“ letáku do konečnej
podoby.
Kampaň priniesla aj jeden úplne nezabudnuteľný osobný zážitok. Ako cestujúci
v autobuse č. 21, kde visel jeden z našich veľkých plagátov, som si vypočul telefonát mladej
slečny, ktorá „v priamom prenose“ s nadšením
telefonicky referovala o výskyte nášho letáka
a o jeho obsahu. Škoda, že mi nenapadlo zapnúť
diktafón, ktorý som mal v taške. Bolo to také
nečakané a rýchle, že som len lapal po dychu...
Čo najviac šťastia v roku 2012 čitateľom
Promethea želajú
RNDr. Vladimír Kubanka a členovia banskobystrický klubu SP

KRITICKY A LAPIDÁRNE
Critical and Lapidary
Abstract: Brief and succinct critical remarks and commentaries about events in the first quarter of 2012; polemical reactions to texts published in various Slovak media outlets.

Neúspech politického jezuitizmu
Zápas proti špekulatívnym zámerom
v oblasti zdravotníctva a zlému sociálnemu
postaveniu jeho pracovníkov, do ktorého vstúpilo lekárske odborové združenie pod vedením
MUDr. M. Kollára, vyvolal mimoriadnu pozornosť na celom Slovensku. Verejnosť ho
s napätím sledovala a mnohí si vydýchli, keď
napokon obe strany prijali Memorandum.

štátni činitelia volili cestu povýšenosti, arogancie a neúprimnosti. Ani zďaleka to nebol partnerský vzťah, aký mal byť, ak by naši vládcovia rešpektovali princípy demokracie, ku ktorej
sa až krikľavo hlásia.
V tomto kontexte sa vynorili viaceré
zaujímavé skutočnosti. Predsedníčka vlády
v spolupráci s predsedom parlamentu sľúbili
lekárom, že uskutočnia patričné opatrenia
v záujme realizácie Memoranda. V tejto súvislosti bolo potrebné prijať aj zmeny zákona,
resp. zákonov. Návrhy zákonov, resp. ich

Realisticky uvažujúci občania si všímali, aké východiská a postupy zúčastnení
v rokovaniach volili. Už prostredníctvom bežného sledovania udalostí si uvedomovali, že
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zmien predkladajú Národnej rade SR poslanci
alebo vláda. No v súvislosti s Memorandom od
tohto postupu vláda upustila. Poverila ministra
zdravotníctva, aby návrh podal priamo (bez
prerokovania vo vláde!) Národnej rade SR.
Predsedníčka vlády si takto „umyla ruky“. Keby bol predsedom vlády muž, právom by sa
povedalo, že máme „nášho“, slovenského Piláta. Je možné použiť aj termín „Pilátka“?

ké tváre. Pritom si netreba namýšľať, že poslanci hlasujú podľa vlastného presvedčenia,
lebo aj toto je „tichou cestou“ účinne ovplyvňované z centrál politických strán. Tak sa dosahuje dojímavá zhoda pri hlasovaní podľa
svedomia. Názorne to ukázali vystúpenia poslancov v parlamentnej debate a pri hlasovaní
o návrhu na zmenu zákona v dikcii poslanca
MUDr. Rašiho. Poslanci vládnej koalície neobyčajne svorne presadzovali zámer vlády
a negovali požiadavky lekárskeho odborového
združenia, ktoré mali širší rámec ako boli platové otázky. Takto sa pod rúškom uplatnenia
svedomia utvoril tandem vláda – koaliční poslanci, ktorý napokon utrpel porážku.

Klerikálny minister danú úlohu splnil.
Ale ako? Návrh skonštruoval v rozpore so závermi Memoranda. Vyvolal rozhorčenie členov
lekárskeho odborového združenia
a prinajmenšom počudovanie značnej časti
občanov SR.

Toto vyústenie bolo tvrdým dopadom
na politické praktiky, ktoré majú súhrnný názov politický jezuitizmus a jeho nositeľmi
a realizátormi sú klerikálni politici. V podstate
je to tak, ale môžu byť aj tu výnimky. Na druhej strane takýto postup a metódy môžu uplatňovať aj iní, napríklad liberálni politici, ako sa
to deje teraz u nás. Je to cenný poznatok, aktuálny najmä pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.

Svoju skutočne nemorálnu taktiku zavŕšili naši „kresťanskí“ pohlavári (vrátane pánov
liberálov!) prehodením zodpovednosti na plecia poslancov. Minister zdravotníctva vyhlásil,
že problematika prešla do rúk poslancov a škodoradostne dodal: „Pán Kollár môže ísť rokovať priamo so 150 poslancami.“ Ako je známe,
p. MUDr. M. Kollár do parlamentu prišiel. No
nie sám. Sprevádzala ho rešpekt vzbudzujúca
skupina lekárov. A neprišli rozvíjať ďalšie neplodné debaty, ale otvorene demonštrovať proti
politickým čachrom, ktoré vládne kruhy prostredníctvom ministra zdravotníctva rozohrali.

Pozn.: Politický jezuitizmus - uplatňovanie
jezuitskej zásady ,,účel svätí prostriedky“ v
oblasti ideológie a politiky; neúprimnosť,
úskočnosť, porušovanie záväzkov, podvody,
klamstvá; pokrytectvo, falošnosť, ľstivosť. Príkladom nositeľa politického jezuitizmu je historická postava Ch. M. Talleyranda. Jeho profil
a životný príbeh začíname uverejňovať na pokračovanie práve v tomto čísle nášho časopisu
pod titulom „Charles-Maurice Talleyrand –
veľmajster politického jezuitizmu“.

O akú politickú hru išlo? Každý rozhľadený občan vie, že náš parlament je predĺženou
rukou vládnej koalície. Preto ho neprekvapuje
skutočnosť, že poslanci hlasujú podľa pokynov
jej špičiek. Len výnimočne majú poslanci
možnosť hlasovať podľa „svojho svedomia.“
Zväčša vtedy, keď veľkí politickí páni chcú
skryť pred verejnosťou svoje skutočné politic-

nezávislý pozorovateľ

Stavanie problémov dolu hlavou a hore nohami
„v konečnom dôsledku ide o krízu duchovnú
a morálnu“, ktorá zasahuje jednotlivcov i celú
spoločnosť.

Pápež Benedikt XVI. obšťastnil svet
posolstvom k 45. Svetovému dňu pokoja.
Stručne sa v ňom zmienil aj o aktuálnej ekonomickej kríze. Konštatoval, že v minulom
roku „sužovala spoločnosť, svet práce
i ekonomiky“. Toto vecné stanovisko doplnil
svojim - už menej vecným - názorom
o príčinách krízy. Napísal, že jej „korene sú
predovšetkým kultúrne a antropologické“.

Je však dostatočne známe, že korene
spočívajú v kapitalistických výrobných vzťahoch. Veď aj „ekonomický „všeodborník“ donedávna minister Mikloš - nie tak dávno
vyhlásil, že tam, kde je kapitalizmus, sú aj krízy. Sú ľudia čo to chápu, ale sú aj takí, čo sa
dávajú teologickými koncepciami mýliť.

Bratislavský arcibiskup a metropolita S.
Zvolenský túto širokú formuláciu spresnil, keď
vo svojom novoročnom pastierskom liste uviedol, že

Do popredia vystupuje aspekt spoločenského dosahu uvedených teologických koncepcií.
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Najmä vo vzťahu k námezdne pracujúcim ľuďom, vrátane radových veriacich. Ako sa tento
dosah prejavuje? Pomáha im? Vôbec nie! Ak
sa neguje ekonomický charakter krízy, netreba
nijaké úsilie zamerané na prekonanie praktík

kapitalistov. Stačí, aby sa odstránilo „slabé
miesto“ duchovnej a morálnej sféry a bude
pokoj. Áno, pokoj, ale len pre boháčov. Pracujúci dostanú „duchovnú útechu“. A to je pre
ich prežitie v ťažkých časoch naozaj málo.

Aj to patrí k poprevratovej „modernej“ žurnalistike
Vo veľmi vzdialených časoch vznikli
predstavy, že „nebeské“ telesá majú nadprirodzený vplyv na pozemské dianie. Na tomto
základe sa sformovala astrológia, podľa ktorej
hviezdy vplývajú na človeka a na základe ich
postavenia na oblohe možno predpovedať osudy ľudí i národov. Astronómia ako exaktná
veda, skúmajúca vesmír, presvedčivo dokazuje,
že astrológia je falošným výkladom vesmíru.
Napriek tomu sa táto paveda usalašila aj
v súčasnej modernej dobe. Opierali sa o ňu aj
mnohí štátnici, napríklad aj Adolf Hitler.
A znova sa z rôznych strán oživuje.
Astrologické „predpovede“ osudov ľudí
ukazujú horoskopy. Ich prostredníctvom sa šíri

paveda na úkor vedy. Tomuto, naozaj nie vznešenému úsiliu, sa po ostatnom prevrate u nás
otvorili dokorán dvere, najmä v periodikách
a masmédiách. 2012 „Veľký horoskop práce na
rok 2012 V niektorých sa horoskopy objavujú
systematicky, v iných sporadicky. Mávajú rôzne zameranie a rozsah. Napríklad denník Nový
čas uverejnil dňa 4. januára“. Denník Plus jeden tromfol všetkých svojich konkurentov:
v decembri minulého roka uverejnil „Horoskop 2012“ na tri pokračovania v rozsahu
dvoch strán. Krásne farebne, s pomerne širokými predpoveďami. Bude zaujímavé, ak sa
urobí po roku porovnanie krikľavo propagovaných predpovedí so skutočnosťou.

Podivný výklad ľudských práv a slobôd
Podľa oznámenia tlačového oddelenia
kancelárie prezidenta republiky sa dňa
12. januára tohto roka uskutočnilo novoročné
stretnutie prezidentského páru s predstaviteľmi
cirkví a náboženských spoločností. Príhovor
pána prezidenta na tomto podujatí mal
z tematického hľadiska pomerne široký záber.
V jeho úvodnej časti venoval pozornosť základom nášho súčasného štátneho zriadenia, vrátane východísk použitých pri príprave Ústavy
Slovenskej republiky. Uviedol, že to bolo aj
poznanie „dokumentov obsahujúcich deklarovanie ľudských práv a slobôd“.

v našej ústave osobitne deklarujú „ slobody
myslenia, svedomia, náboženského vyznania
a viery“, ale obišiel fakt, že v našom základnom zákone sa ustanovuje aj toto: „Každý má
právo byť bez náboženského vyznania“.

Toto všeobecné konštatovanie by, podľa
všetkého, stačilo všetkým demokraticky zmýšľajúcim občanom. Veď Ústava SR ľudské práva a slobody v mnohých súvislostiach konkretizuje. Tejto - ako jedinej- venoval pán prezident osobitnú pozornosť. Zdôraznil totiž, že sa

Všetci rovnako?
Náš pán prezident v novoročnom prejave adresoval občanom výzvu, aby sa stali
skromnejšími tak, ako naši predkovia, ktorí
vraj vždy vedeli žiť skromne. Ale ktorí? Feudáli, či ich poddaní? Neskôr kapitalisti a bohatí

podnikatelia, alebo vykorisťovaní a biedni proletári, či dedinská chudoba? O tom nepovedal
nič.
Takisto nekonkretizoval, ktoré spoločenské skupiny sa majú uskromňovať. A to je
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významná slabina jeho apelu. Majú tak robiť
občania pod hranicou biedy? Alebo pracujúci
ľudia s úbohými platmi? Či nezamestnaní?
Nehovoriac už o drvivej väčšine slabo zabezpečených dôchodcov? Títo všetci sa bez výzvy
pána prezidenta obídu. Keby ju aj chceli plniť,
nemajú na to ani možnosti, ani priestor.

nie vo Viedni. Tlač priniesla o ňom aj také informácie, podľa ktorých príslušníci spoločenskej smotánky dávajú prednosť nákladnému
luxusu, ktorý má veľmi ďaleko od skromnosti.
Ak značná časť občanov prezidentovu
výzvu nemôže plniť, druhá, síce malá, ale bohatá, ju nepočuje. Natíska sa otázka zmyslu
výzvy: komu v skutočnosti slúži? Odpoveď je
jednoznačná – náš pán prezident obchvatným
manévrom slúži tým, ktorí čoraz viac bohatnú
a vylieva krokodílie slzy na tými, čo sú čoraz
chudobnejší.

Pravda, sú u nás skupiny ľudí, ktoré by
tak mohli urobiť. Lenže tí sa k predmetnej výzve postavili ako k bzučaniu muchy. Preletela
okolo ich uší a dosť. Výrečným svedectvom
bol aj tohtoročný ples v opere. V Bratislave,

Nevypočuté či nesplniteľné prosby?
Zaujímavou črtou novoročných príhovorov nášho prezidenta republiky sú jeho prosby k nadprirodzenému pánu bohu, aby sa našej
krajine ušlo niečo z jeho nekonečnej dobrotivosti. Tohto roku nám všetkým zavinšoval, aby
sa nám dostalo „i tradičného hojného božského
požehnania“. Keby boli jeho prosby vyslyšané,
musela by sa naša krajina priam utápať
v dobre. Ale je to naopak – dobro je čoraz viac
vytláčané zlom. Stále viac ľudí sa pýta - prečo
to nekonečne dobrotivý boh dopúšťa?

a nemôže to dosiahnuť, nie je všemohúci; ak
môže, no nechce to spraviť, je zlomyseľný
a túto vlastnosť mu nesmieme pripisovať; keby
to ani nechcel, ani nemohol, bol by nemohúci
aj zlomyseľný, a teda by nebol bohom; ak to
chce a môže, odkiaľ sa berie zlo a prečo mu
nezabráni?“ Francúzsky filozof Holbach
k tomu dodal: „Už vyše 2 tisíc rokov myslitelia
hľadajú rozumné riešenie tohto problému
a naši teológovia nás poúčajú, že na všetky
tieto otázky dostaneme odpoveď až v budúcom
živote.“

Takéto otázky majú dávne korene.
Svedčí o tom nasledovná úvaha starogréckeho
filozofa Epikura: „Boh alebo chce premôcť zlo,
no nedarí sa mu to; alebo ho môže vykoreniť,
no nechce; alebo to nechce ani nemôže spraviť;
alebo to konečne chce aj môže. Ak to chce

Z toho plynie poučenie: nespoliehajme
sa na nadprirodzeno, ale sami bojujme proti
zlu.
Janko Sršeň

K úvahám o Ústave SR
V závere eseje Úvahy o Ústave Slovenskej republiky (Literárny (dvoj)týždenník.
roč. XXV., č. 1-2, z 18.1.2012, s. 9-10) jej autor M. Čič konštatuje: „Občan - suverén
a nositeľ prirodzeno-právnych, neodňateľných,
neodcudziteľných práv a slobôd garantovaných
ústavou, zákonmi a platnými zmluvami ako
súčasť právneho poriadku, je vrcholným princípom a hodnotou v spoločenskom, ústavnoprávnom, štátnom, politickom, ekonomickom
a sociálnom systéme.“

preambulu Ústavy SR, kde sa naozaj nachádza
aj konkretizácia nábožensko-duchovného znaku odkazom sa na „cyrilo-metodské duchovné
dedičstvo“.

Ako dôkaz platnosti svojho zovšeobecnenia, autor pripomína obsah Ústavy SR, ktorý
zhŕňa do „charakteristických znakov: národného, štátoprávneho, demokratického, občianskeho, historického, kultúrneho, náboženskoduchovného, sociálneho a mierového“. Hneď
potom, na potvrdenie uvedených znakov, cituje

Akýmže slobodným suverénom môže
byť občan, keď mu ústavný právnik priam
určuje nábožensko-duchovnú orientáciu? Ak
by takým dôležitým a charakteristickým bolo
právo občana na vlastný svetonázor bez obligatornej väzby na náboženstvo, potom naozaj
každý občan by sa mohol cítiť v tomto smere

Je zrejmé, že M. Čič sa pokúša
o nemožné - harmonizovať „...Občana - suveréna a nositeľ prirodzeno-právnych, neodňateľných, neodcudziteľných práv a slobôd...“
s obsahom i rozsahom obmedzeného, „nábožensko-duchovného“ charakteristického znaku.
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slobodne a suverénne. Azda ústavný právnik
zablúdil v teologických vodách?

vyznania, každý má právo verejne prejavovať
svoje zmýšľanie“?

Či azda Ústava SR v čl. 12 nestanovuje
zákaz diskriminácie? „Ľudia sú slobodní
a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné
práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné,
nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva
a slobody sa zaručujú na území Slovenskej
republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie,
rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo...“

Prečo teda náš najznámejší ústavný
právnik zužuje právo občana na slobodnú voľbu svetonázoru a jeho vyznávanie iba na jeho
úzky nábožensko-duchovný rozmer? Žeby išlo
o snahu „preklenúť“ nesúlad preambuly Ústavy
SR s jej prvým článkom, podľa ktorého „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický
a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo“? Ak by niekto chcel alebo
mohol na túto otázku odpovedať kladne, potom
by mal odpovedať najmenej aj na ďalšie dve:
v záujme koho? A proti komu?

Či azda Ústava SR v čl. 24 nezaručuje
„slobodu myslenia, svedomia, náboženského
vyznania a viery, pričom toto právo zahŕňa aj
možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo
vieru a každý má právo byť bez náboženského

-oj-

Program - neprogram
V článku Významné kroky MK SR (Literárny (dvoj)týždenník. roč. XXV., 1.2.2012,
s. 3.) sa E. Chudinová pokúsila prehľadne zhrnúť výsledky kultúrnej politiky odstupujúcej
vlády I. Radičovej. Pod nadpisom „Problematika financovania cirkví a náboženských spoločností“ sumarizuje: „...vláda SR sa zaviazala
otvoriť celospoločenskú diskusiu
o problematike financovania cirkví. Diskusia
sa začala stretnutím ministra kultúry
s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností vo februári 2011. Konštituovala sa Expertná komisia na problematiku financovania
cirkví a náboženských spoločností, ktorá priebežne rokuje“.

expertnej komisie stala vlastne neverejnou
a vôbec nie celospoločenskou. Stala sa, ak vôbec nejaká bola, jednostrannou a uzavretou,
lebo boli v nej zastúpení prevažne „experti“
z jednotlivých cirkví. Neinformovaný pozorovateľ by mohol nadobudnúť pocit, že „v hre“
sú peniaze cirkví, hoci v skutočnosti tu ide
o peniaze štátu, daňových poplatníkov pre cirkví. A navyše – výsledok diskusie bol predznamenaný bezprecedentnou predbežnou podmienkou, že výsledok bude prijatý len vtedy,
ak s ním budú súhlasiť cirkví. Takto chcela
minulá vláda vyriešiť problém financovania
cirkví a náboženských spoločností. Takýto neprogramový bol vládny program samoodvolanej
vlády.

Zaujímavý začiatok celospoločenskej
diskusie o financovaní cirkví, ktorá sa vytvorením

-oj-

HUMANISTI V ZAHRANIČÍ
Rozhovor novín Express s J. K. Dulumanom
Express newspaper interview with J. K. Duluman
Abstract: Translation of an interview in Express newspaper with professor J. K. Duluman, who graduated from
Odessa seminary and the Moscow theological academy. He served as an assistant inspector and docent of
basic and moral theology in the Saratov theological seminary. Upon realizing that there is no truth in any religion, he left the seminary and gave up his church membership and belief in god. J. K. Duluman graduated from
the Odessa economic institute and from the Faculty of Arts of the Kiev University, taking special interest in atheist propaganda. Thus, in 1959, seven years after his ‘divorce’ from religion, the Moscow patriarch pronounced
an interdict on him. Currently, he serves as a professor of philosophy, ethics, religion studies and logic at the
Kiev polytechnic university.

planéte Zem objavil súčasný druh človeka – homo sapiens sapiens. Tento človek, ktorý sa vyčlenil zo sveta zvierat neveril v boha, tak ako
neveria v boha ani zvieratá. Až po 15-20 tisícoch

Môže človek prežiť celý svoj život bez viery v
boha, v Absolútno...?
J. K. Duluman: Výsledkom dlhodobého evolučného vývoja pred 40 tisíc rokmi bolo, že sa na
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rokoch existencie sa u človeka objavili prvé znaky náboženstva. Po ďalších 10-15 tisícoch rokoch sa náboženstvo pevne zakorenilo v ľudskej
spoločnosti. Do histórie, ktorá sa vyznačuje
vznikom písma, vstupuje človek a s ním celé
ľudstvo s pevne zakoreneným náboženstvom. V
súčasnom svete sa podľa výskumov odborníkov
hlási k viere v boha približne 80 % dospelého
obyvateľstva.

J. K. Duluman: Odpoviem priamo príkladom.
Najtypickejšou krajinou v ktorej, ako vy hovoríte, „nadobúda vedecko-technický pokrok šialený
rozvoj“ je Japonsko, v ktorom je len 7–10 %
veriacich. Pravda, náboženské obrady rôznych
cirkví Japonci dodržiavajú ako národné, alebo
medzinárodné sviatky. Na Vianoce a Nový rok
zdobia vianočný stromček, nakupujú darčeky; na
Veľkú noc pečú veľkonočné koláče a maľujú
vajíčka, na cisárove narodeniny chodia do chrámu Jakusuni... Výskumníci vtipkujú: „Ak by sa
spočítalo koľko ľudí v Japonsku oslavuje náboženské sviatky, ukázalo by sa, že v Japonsku je
veriacich niekoľkonásobne viac, ako samotných
Japoncov“.

V skutočnosti však nie je veriacim každý,
kto sa za veriaceho označuje. Výskumy v Rusku,
na Ukrajine a v Bielorusku ukazujú, že približne
70 % občanov týchto krajín sa v súčasnosti hlási
k pravosláviu, ale skutočných pravoslávnych
„cirkevníkov“ ako ich volajú duchovní, je iba 2–
5 %. Podľa rovnakých výskumov vedcov sa v
súčasnosti hlási k ateizmu 20 % dospelého obyvateľstva na zemeguli. Žijú a umierajú bez viery
v boha.

A ešte. V celosvetovom rozsahu je zistené, s výnimkou USA, že čím chudobnejšie krajiny, čím je v nich nižší vedecko-technický pokrok
a úroveň vedeckých poznatkov, tým vyššia je v
nich religiozita. A naopak, vedecko-technický
pokrok a rozšírenosť vedeckých poznatkov sú
vždy spojené s vysokou úrovňou ateizmu medzi
obyvateľstvom krajiny. Pravda náboženské obrady rôznych náboženstiev všetci Japonci dodržiavajú ako národné, alebo medzinárodné sviatky.

Absolútno nechajme bokom. Nie každá
bohom vyznávaná podstata je absolútna, alebo
disponuje znakmi absolútnosti. Okrem toho „absolútno“ je filozofický pojem a vy sa ma pýtate
na náboženstvá.

A teraz k podstate vašej otázky. Na rôznych miestach veria ľudia v rôznych bohov. Ale
to je, ako správne hovoríte, „daňou tradíciám“.
Práve pod vplyvom tradícií veria v Európe a v
Amerike v Krista, v Ázii v Alaha a v bohyňu
Amaterasu, na severe Ruska v šamanov
a rôznych duchov. Ale súčasne, v organickom
spojení s tým je viera v toho, alebo iného boha
vôbec, či v rôznych bohov, výsledkom nesprávnej výchovy dorastajúceho pokolenia. Bez tradícií a bez nesprávnej výchovy sa viera v boha
alebo v bohov za žiadnych iných okolností neprejavuje v masovom rozsahu a neexistuje.

Dá sa hovoriť o viere vo vedu?
J. K. Duluman: Hovoriť možno hocičo. Veda
však nedáva človeku vieru, ale poznanie.
V tomto zmysle treba správne položiť otázku
takto: Dá sa poznať veda? Na to je správna odpoveď: Áno! Dá, ale na otázku: Dá sa veriť vede? Treba odpovedať: Ak vo vede čo-to aj nevieš, potom skutočnej vede môžeš i veriť. Laureát Nobelovej ceny, akademik Ivan Petrovič Pavlov hovoril: Kto nič nevie, tomu neostáva nič iné
iba veriť.

Niektorí ľudia označujú ateizmus za istý druh
náboženstva. Čo si myslíte o takýchto názoroch?
J. K. Duluman: Tieto názory sú, vo svojej podstate, nesprávne. Náboženstvo je forma spoločenského vedomia, ktorá obsahuje vieru v existenciu nadprirodzených bytostí (bohov, duchov,
čertov, anjelov); systém obradov (modlitieb, klaňania sa, sviatkov na počesť týchto bytostí) a city
lásky, strachu, vďaky, závislosti od týchto nadprirodzených bytostí. Bez viery v bohov, bez
modlitieb k ním a bez obradov niet náboženstva.
Ateizmus je svetonázor, ktorý nie je otrávený
vierou v bohov, čertov, duchov. V ateizme nie sú

Prečo vo svete, kde vedecko-technický pokrok
nadobúda šialený rozvoj, je tak veľa ľudí, ktorí
ešte veria v Krista, Jehovu, Alaha, Budhu? Nie
je to iba daň tradícií?
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žiadne obrady, ateista nepociťuje ani strach ani
vďaku, ani iné city voči prvkom svojho svetonázoru.

risťovateľské triedy. Len zlikvidovaním vykorisťovania človeka človekom bude možné začínať
vážny rozhovor o konečnom prekonaní náboženstva. Vykorisťovatelia nebudú sami seba likvidovať a náboženstvo samo od seba neodumrie.
Vykorisťovateľom i náboženstvu treba v tejto
šľachetnej veci, tak či onak, pomôcť.

Ktoré zo súčasných náboženstiev je, podľa vás,
najprogresívnejšie? Alebo také v zásade neexistujú?
J. K. Duluman: Pojem „progresívne“ nemá k
náboženstvu a náboženstvám žiadny vzťah. Náboženstvo nikdy nebolo a nemôže byť progresívnym. Sú rozvinutejšie, alebo menej rozvinuté
náboženstvá. Ale „rozvinuté“ nikdy neznamená
„progresívne“, nerozvinuté „neprogresívne“. Z
hľadiska vedy sa náboženstvá klasifikujú podľa
rôznych znakov: prvotnopospolné (ranné), neskoré a súčasné; kmeňové, národné a svetové;
polyteistické, genoteistické a monoteistické; atď.
Ale prívlastok „progresívne“ sa k náboženstvám
nikdy nepridáva, pretože takými nie sú.

Ak hovoríme o vás, vždy ste boli ateistom?
J. K. Duluman: Nie, nie vždy. V mladosti som
bol veriacim človekom. „Veriacim“ to je silný
výraz. Bol som veriacim, ktorý chcel presne vedieť: existuje boh, alebo nie? Kvôli riešeniu tejto
otázky pre seba som po skončení ôsmej triedy
vstúpil do Odeského duchovného seminára, kde
som sa rýchlo stal hlboko, fanaticky veriacim
pravoslávnym. Po ukončení duchovného seminára som študoval na Moskovskej duchovnej akadémii, ktorú som ukončil v roku 1951, získal
som vedeckú hodnosť kandidáta bohoslovia.
Potom som bol rok v Saratovskom duchovnom
seminári pomocníkom inšpektora a docentom
základnej a mravnej teológie. Hlbokým štúdiom
náboženstva som nakoniec pravdu o náboženstve
spoznal. Pravda je v tom, že v ktoromkoľvek
náboženstve žiadnej pravdy niet! Po takomto
zistení som opustil seminár, vzdal som sa cirkvi,
vzdal som sa viery v boha a vrátil som sa do rodného kolchozu, kde som pracoval a diaľkovo
ukončil strednú školu.

Čo dnes možno ponúknuť súčasníkovi namiesto náboženstva, viery v boha?
J. K. Duluman: Namiesto viery v boha netreba
súčasnému človeku ponúkať nič. Ak sú ľudia vo
svete nemocní na osýpky, maláriu, chrípku, treba
im vari namiesto nich ponúknuť iné choroby:
rakovinu, AIDS, vtáčiu chrípku, chorobu šialených kráv alebo sarkóm? Náboženstvo je choroba ducha a treba ju liečiť, nie nahradiť inou chorobou.
Čo si myslíte, koľko nových náboženstiev sa
môže objaviť počas budúcich 500 rokov? Ktoré
stratia zmysel? Aké to bude mať následky?

Vstúpil som na Odeský ekonomi cký inštitút, po skončení ktorého som ešte
vyštudoval Filozofickú fakultu Kyje vskej univerzit y, kde ma nadchla ateistická propaganda, pod vpl yvom ktorej, a
podľa môjho príkladu, sa stovky prav oslávnych i katolíckych kňazov, desiatky
protestantských pastierov a desiatky
moslimských duchovných, rozišli s n áboženstvom a vierou v b oha. Za to na
mňa v roku 1959, sedem rokov po mojom rozchode s náboženstvom, mosko vský patriarcha uvalil kliatbu. Po uvalení
kliatby som vyštudoval na Kyjevskom
štátnom inštitúte, tu som obhájil kand idátsku a potom i dokto rskú dizertáciu.
Teraz som profesorom Kyjevskej polytechnickej univerzity, prednášam na nej filozofické
predmety (filozofiu, etiku, religionistiku, logiku).
Podrobne som o sebe napísal v brožúre „Prečo
som prestal veriť v Boha“, ktorá je dostupná na
A-portáli www.ateism.ru a na mojej osobnej
stránke www.sotref.com.

J. K. Duluman: Nebudem hádať. Mňa ani vás sa
to nijako netýka. Nedotkne sa to ani našich súčasníkov. V dohľadnej budúcnosti nás čaká spolunažívanie s náboženstvami, ktoré už existujú.
Na túto otázku nemôžem, ani sa nepokúšam odpovedať, hoci by som mohol o tejto téme uvažovať. Ale to nie je na rozhovor...
Môže sa stať, že sa ľudia vzdajú všetkých náboženstiev?
J. K. Duluman: Myslím si, že v dohľadnej budúcnosti bude existovať náboženstvo, tak ako
budú existovať aj iné ľudské nedostatky a zlozvyky: závisť, lenivosť, hlúposť; neopätovaná
bláznivá láska, samovraždy i náboženské tmárstvo... Hoci povinnosťou ľudstva bude bojovať
proti týmto nedostatkom, nádej na absolútny
úspech v prekonávaní náboženstva je zatiaľ malá. Najdôležitejšie, najhlavnejšie je to, že na existencii náboženstiev majú záujem vládnuce, vyko27

štvrtého ročníka fakulty IPSA Kyjevského polytechnického inštitútu, môj bývalý študent, vrták,
ešte z druhého ročníka N. sa uštipačne pýta: Vážený Jevgraf Kaljenevič! Odpovedzte mi stručne,
prístupným spôsobom a po rusky „Aký je najpresvedčivejší dôkaz lživosti náboženských vier v
existenciu nadprirodzeného?“ (Študent paroduje výzvu

Pokúša sa vás niekto presvedčiť o existencii
boha?
J. K. Duluman: Aktívne si píšem s bohoslovcami, duchovnými i veriacimi. Presviedčajú ma a
ja presviedčam ich. Ako sa to deje a aké sú výsledky si môžete prečítať na vyššie spomínanom
portáli.
Sú vaši rodičia a príbuzní veriaci?

parížskeho študenta, budúceho zakladateľa filozofie pozitivizmu Augusta
Comta, ktorý sa obrátil na Hegla s otázkou: „Vážený pán Hegel! Vysvetlite
mi, prosím, obsah vašej filozofie stručne, prístupným spôsobom a po francúzsky.“ Klasik nemeckej filozofie odpovedal: „Vážený môj mladší kolega!
Moja filozofia sa nedá vysvetliť ani stručne, ani prístupným spôsobom a tým
menej po francúzsky.“ Hovorím to študentom pri výklade štúdia filozofie.)

J. K. Duluman: Sú veriaci i neveriaci, ale aj s
tými aj s druhými nažívam v dobrom vzťahu, ako
s príbuznými. Veriaci príbuzní sa nemiešajú do
môjho ateizmu, a ja sa nemiešam do ich viery v
boha.
Pokúšate sa niekoho presvedčiť, že boh neexistuje? Pokúša sa vás niekto presvedčiť, že boh
existuje?

Odpovedal som mu: Taký dôkaz existuje.
Tu je:
Všetky náboženstva, ich druhy,
poddruhy i poddruhy poddruhov, každé
jednotlivo hovoria, že „Len výlučne a
iba v našej vlastnej viere je úplná, ned otknuteľná, svätá a absolútna pravda. A
všetky ostatné náboženské viery sú pr ekrútením absolútnej pravdy, om ylom,
lžou“. Práve to je najpresvedčive jší,
krátky a prístupný dôkaz toho, že všetky
náboženstva klamú. J. K. Duluman.

J. K. Duluman: Ja sa pokúšam, aj oni sa pokúšajú presvedčiť mňa. O tom všetkom vedú oni so
mnou a ja s nimi nekonečné rozhovory. Na Aportáli a na mojej stránke www.sotref.com. Tu je
jeden príklad z poslednej korešpondencie tohto
roku.
Krátky dôkaz o nepravdivosti náboženstva:
9-10-2011 07:07 – duluman – náboženstvo „Bohoslovie Redigovať“ Z listu zvedavého: študent

Preložil: F. Jedinák

Zomrel novinár a kritik náboženstva Ch. Hitchens
M. H.: Passing away of Christopher Hitchens, a journalist and critic of religion
Abstract: Obituary of C. Hitchens.

Britsko-americký novinár a spisovateľ
Christopher Hitchens,
ktorý sa preslávil najmä svojou protináboženskou knihou Boh
nie je veľký, zomrel vo
veku 62 rokov vo štvrtok 15.12.2011 na zápal pľúc a na komplikácie, spojené s rakovinou
pažeráka.

ktorej názov odkazuje na knihu Hlava 22, uviedol, že naopak obdivuje literatúru, humor, iróniu,
individualitu a obranu slobodu vyjadrovania.
Hitchens mal veľmi vyhranené názory na politiku, hoci v nej prešiel viacerými peripetiami.
V 70-tych rokoch bol dopisovateľom radikálne
ľavicového časopisu International Socialism. Po
teroristických útokoch z 11. septembra sa však v
otázke vyslania vojakov do Iránu a Afganistanu
zaradil medzi stúpencov administratívy bývalého
prezidenta USA G. Busha. Zároveň však kritizoval kontroverzné vyšetrovacie metódy používané
u osôb podozrivých z terorizmu.

Ch. Hitchens pripisoval náboženstvu viaceré problémy vo svete - od etnických čistiek cez
útlak žien až po bránenie vedeckému pokroku.
Náboženskú vieru označoval za absurdnú vieru
v kúzla a mýty.

Pripravil M. H.
Pozn. redakcie: V našom časopise sme priniesli
prepis verejnej diskusie Christophera Hitchensa
s Tonym Blairom v č. 1 a 2/2011 pod nadpisom
Je vplyv náboženstva na svet dobrý?

Okrem náboženstva Hitchens kritizoval
tiež diktatúry, demagógiu, cenzúru
a zastrašovanie. Vo svojej biografii Hitch-22,
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ZO ZAHRANIČIA
Americkí biskupi tvrdia, že zákony o homosexuálnych rodičoch
obmedzujú náboženskú slobodu
Goodsteinová, L.: American bishops claim that laws about homosexual parents restrict religious freedom
Abstract: Translation of article from the New York Times (October 28, 2011).

Katolícki biskupi v štáte Illinois (Chicago) radšej zatvorili väčšinu filiálok Catholic
Charities (bezplatných materských škôl a iných
sociálnych zariadení), ako by sa mali podriadiť
novej požiadavke, že ak chcú dostávať štátne
dotácie na ich prevádzku, musia považovať
rovnopohlavné dvojice za potenciálnych budúcich zákazníkov a adoptívnych rodičov. Práve
tieto sociálne zariadenia boli viac ako 40 rokov
hlavným článkom štátnej starostlivosti o chudobné a zanedbávané deti.

dobročinné organizácie používali peniaze
daňovníkov na diskrimináciu rovnopohlavných
párov.

Tak nasledovali príklad svojich kolegov
z Washingtonu, D. C. a Massachusetts, ktorí
radšej zatvorili svoje adoptívne služby, ako by
sa mali podriadiť novým antidiskriminačným
zákonom. Konkrétne: odmietli žiadosť o adopciu dieťaťa, ktorú podali Rick Wade a Tim
Kee.

V boji za náboženskú slobodu sa biskupi angažujú na viacerých frontoch. Žiadajú od
Obamovej administratívy zrušiť najnovšiu požiadavku, aby katolícke a iné nábožensky zamerané nemocnice, univerzity a sociálne služby zahrnuli do zdravotných plánov svojich zamestnancov krytie výdavkov na antikoncepciu.
Rozhodnutie sa očakáva v najbližších týždňoch.

Pre katolíckych biskupov je požiadavka
štátu Illinois výborným príkladom rastúcej
kampane vlády za väčšie práva homosexuálov
na úkor náboženskej slobody. Myšlienka, že
veriaci Američania sú obeťami vládou inscenovanej perzekúcie, sa stáva častou témou nielen katolíckych biskupov, ale aj republikánskych prezidentských kandidátov
a konzervatívnych evanjelikálov.
„V mene tolerancie nie sme tolerovaní“,
povedal biskup Thomas Paprocki zo Springfieldu civilnému expertovi kanonického práva, ktorý pomáhal cirkvi v prehrávanom boji o
štátne dotácie pre opatrovateľské a adopčné
služby.
Udalosti v Illinois svedčia, že biskupi
majú mocných oponentov, ktorí sú presvedčení, že právo a ústava sú na ich strane. Sú to
nielen advokáti práv homosexuálov, ale aj
veriaci a cirkví, brániace rovnosť homosexuálov. Sú medzi nimi aj katolícki zákonodarcovia. Zasadzujú problém do oblasti o bčianskych práv a dokazujú, že katolícke

Tim Kee je učiteľ, ktorému pred troma
rokmi katolícke sociálne služby odmietli adopciu dieťaťa, pretože už dlho žije s Rickom Wadom. Povedal: „Obidvaja sme katolíci, máme
radi svoju cirkev, ale jej služby zatvorili pred
nami dvere. K nespravodlivosti pridali urážku
a moje dane sa používajú na moju diskrimináciu.“

Biskupi protestujú aj proti nedávnemu
zamietnutiu žiadosti o federálnu podporu obetiam sexuálneho zneužitia tvrdiac, že je motivované antipatiou voči katolicizmu. Pri výsluchu v parlamente však zástupca ministerstva
zdravotníctva dokázal, že program neobsahoval
starostlivosť o obete po sexuálnom zneužití,
často po znásilnení a nepripúšťal prípadné prerušenie tehotenstva a antikoncepciu.
Kritici cirkvi okrem toho argumentujú,
že nijaká skupina nemá ústavné právo na vládne dotácie, a to najmä vtedy, ak odmieta požadované sociálne služby.
Anthony Picarello, generálny tajomník
Americkej konferencie katolíckych biskupov
nesúhlasí. „Je pravda, že cirkev nemá podľa
prvého dodatku k ústave právo na štátne dotácie. Ale podľa tohto istého dodatku má právo
nebyť vylúčená z nejakého kontraktu na základe svojej viery.“

Katolícke sociálne služby sú v USA
najväčšou sieťou týchto služieb pre viac ako
10 miliónov chudobných dospelých a detí.
Miestne filiálky podliehajú biskupovi a diecézam. Väčšinu príjmov majú od štátu. V roku
2010 dostali 2,9 miliárd $, čo bolo 62 % všetkých ich príjmov (4,6 miliárd $). Len 3 % pochádzali od miestnych farností, ostatok boli
milodary, výnosy z investícií, poplatky za úkony a príspevky obcí.

„Dielo sociálnej starostlivosti bude pokračovať, ale jeho historická spätosť
s katolíckou cirkvou sa skončila“, vyhlásil
p. Marlowe, hovorca štátnej starostlivosti o
deti. „Katolícke zariadenia ho pomáhali vybudovať, ale dnes je dosť silné, aby prežilo tento
rozchod.“
Podľa Laurie Goodstein, Bishops Say Rules on
Gay Parents Limit Freedom of Religion New
York Times, 28. októbra 2011 preložil R. Škoda

Mnohí Česi ignorovali náboženstvo
A. R.: Many Czechs ignore religion
Abstract: Results of last year’s census in the Czech Republic confirm that it is one of the most atheist countries
in the world. Only 1.1 million Czechs consider themselves Roman-Catholic, 2.7 million less than a decade ago.
Half of the population does not belong to any church or religion.

Z predbežných výsledkov sčítania ľudu
v Českej republike vyplýva, že česká spoločnosť
v priebehu ostatného desaťročia zaznamenala
množstvo zaujímavých zmien a trendov. Najmä
vďaka imigrácii populácia krajiny trocha narástla. Česi sú vzdelanejší než bývali a oveľa viac z
nich žije nezosobášených. Ak sa dá dôverovať
odpovediam občanov pri sčítaní, viac ľudí sa
vyjadrilo, že patria k hnutiu „Jedi Knights” než
k Rómom: asi 15 000 ľudí zapísalo svoje náboženstvo ako Jediizmus. Existujú pochybnosti, či
vôbec ide o náboženstvo.
Sociológ Pavel Kučera z Karlovej univerzity v Prahe tvrdí, že najväčšia zmena nastala v
štruktúre populácie: „...čísla poukazujú na isté
zmeny v štruktúre populácie. Sú zmeny aj vo
veľkosti populácie, ale tie neprekvapujú. Zdá sa,
že v očakávanom vývoji sa reprodukčný potenciál Českej republiky zvýši hlavne v dôsledku
prisťahovalectva.”
Podľa sčítania, v porovnaní s minulým
sčítaním v r. 2001, sa zvýšil počet cudzincov
žijúcich v Českej republike o viac než 260 %.
Ukrajinci tvoria najväčšiu menšinu s 117 000
členmi, po nich nasledujú Slováci, Vietnamci,
Rusíni, Nemci a Poliaci. Celkový počet cudzincov dosahuje takmer pol milióna.
Viac než 6,7 miliónov respondentov sa
hlásilo k českej národnosti a viac než 520 000 sa
hlásilo k moravskej národnosti, čo je zvýšenie
o 380 000. Avšak 2,7 milióna ľudí úplne ignorovalo otázku o svojej národnosti. Problém mohol
byť aj v terminológii. V ČR žije veľa cudzincov,
pre ktorých, napr. v ruštine slovo „nacionalnosť”
znamená občianstvo. Ak takíto ľudia vypĺňali
dotazníky v češtine, mohlo to viesť k omylu.

Podľa štatistikov by malo byť najmenej deväť
miliónov etnických Čechov.
Iba 13 500 ľudí sa hlásilo k etnickej skupine Rómov, čo je 10–20 krát menej než sú ich
reálne počty.
Sčítanie tiež odhalilo, že takmer polovica
dospelých v Českej republike sú slobodní (nesobášení): 48 % mužov a 43 % žien. Tento jav sa neviaže
iba na mestá, ale aj na vidiek. Česi sú aj vzdelanejší
než bývali: každý druhý obyvateľ začal alebo ukončil
univerzitné štúdium. Tento trend bude pokračovať.
Predpokladá sa, že to bude mať ďalekosiahly dopad
v budúcnosti, lebo táto skupina občanov bude mať
vyššie nároky, či už ide o zamestnanie alebo platy
atď.
Napriek neočakávanému objaveniu sa 15 000
príslušníkov „Rytierov Jedi”, sčítanie v r. 2011 potvrdilo, že Česká republika je jednou z najviac ateistických krajín celého sveta. Iba 1,1 milióna ľudí sa
hlásili za rímskokatolíkov, čo je o 2,7 milióna menej,
než pred desiatimi rokmi. Asi polovica populácie nie
je vo zväzku žiadneho náboženstva.
Poznámka redakcie:
Česká republika sa v minuloročnom sčítaní ľudu prejavila ako jeden
zo špičkových národov sveta. Svedčia o tom dva ukazovatele:
1. Masívny rast počtu obyvateľov s univerzitným vzdelaním.
2. Postupujúca humanizácia a ateizácia českej spoločnosti.
Pozn.: Jedi Knights, Jediizmus - slovensky „Rytieri z Jedi”
je náboženské hnutie v anglicky hovoriacich krajinách
a teraz aj v Česku, založené na filozofických a duchovných
myšlienkach zobrazených vo filme „Hviezdne vojny”.
Možno ich hodnotiť azda aj ako hnutie odporu voči podpore klasických náboženstiev štátnou správou.

Podľa
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/religion
-ethnicity-ignored-by-many-czechs-in-latestpopulation-census pripravil A. R.
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Truhlohra
The mourning game
Abstract: Article reprinted from the Czech magazine Obrys-Kmen issue 4/2012, describing the massaging and
raping of public opinion during the days surrounding the funeral of the non-religious ex-president Václav Havel.

V sobotu zemřel Kim Čong-il, v neděli
pak Václav Havel. Severokorejská i česká mainstreamová média se odhodlaně vrhla masírovat a
znásilňovat veřejné mínění. „Kdo netruchlí, není
Čech“, jen Bůh ví, jestli se to rýmuje i v korejštině. Vzdor tomu, že prý nám zemřel prezident,
nad Hradčany nerušeně povlávala standarta prezidenta republiky, toho času Václava Klause,
který se měl dle ne příliš hodnověrného tisku
aktivně zapojit do organizování státního pohřbu.
Jedině jeho Ztížená možnost soustředění následkem ztráty člověka, kterého dlouho obdivoval,
mohla být příčinou toho, že přistoupil na scénář
rozloučení s nebožtíkem, který pravděpodobně
vznikal již při Letním přemítání o panychidě za
byzantského mocnáře. V zemi nacházející se již
delší dobu ve stavu Largo desolato vypukla Zahradní slavnost vyhlášením povinného třídenního
smutku. Každý den masmédia informovala o
velkém zájmu občanů, frontách na Pražské křižovatce a o prodloužení otvírací doby kostela s
ostatky, aby nám v zápětí v televizním šotu z
večerních hodin ukázali tutéž místnost s jedním
nepříliš jasně artikulujícím loučitelem.
Postarší manželský pár si v televizi pochvaloval hojnou účast mádlissů ve smutečním
průvodu, kteří to prý tady za chvíli vezmou do
vlastních rukou, ale vzhledem k tomu, že byli
odněkud z Poděbrad, nemohli znát to, co ví většina Pražanů, že všeliké vítání a loučení v Praze
je velice přesně organizováno pedagogickými
pracovníky, bez ohledu na režim, který zrovna
panuje.
Po dvou dnech loučení ve Vladislavském
sále se bezvěrce zmocnila katolická církev

a zprostředkovala mu Audienci u zástupce Nejvyššího pro Českou republiku, který osobně mši
celebroval. V zemi, ve které je převážná část
obyvatel bez vyznání, proběhl státní pohřeb v
katedrále katolické církve. Poslední z etap Odcházení proběhla již v civilnějším prostředí ve
Strašnicích. Okamžitě se vyrojili ti, o kterých
nebylo dosud v souvislosti s truchlohrou nic slyšet. Jeden si vzpomněl na doby, kdy zemřel
L. I. Brežněv, po kterém byl kvůli zvěčnění jeho
jména přejmenován atomový ledoborec Arktika
na Brežněv, a sovětští pošťáci se museli rychle
adaptovat, když zmizel název města Naběrežnyje
čelny a byl nahrazen kratším a jednodušším
Brežněvem. Námořní flotilu, díky Viktorovi z
Baham, již tento stát nevlastní, celá zmizela na
šrotovištích, takže by velikán musel vzít za vděk
pouhým říčním parníkem, což by nemělo tu potřebnou patinu důležitosti, a proto padl návrh na
přejmenování Letiště Praha-Ruzyně. Jiní si vymysleli plavbu s květinovými dary po Vltavě a
Labi do Děčína. Po vyplutí z Prahy hovořil jeden
z protagonistů o tom, že o plavbu květinové lodi
mají zájem i v Německu, od Lovosic o německém zájmu přestal hovořit. Nábřeží lemoval dav
truchlících, kteří hlasitě plakali a na znamení
smutku si rvali vlasy. Na lodi si nikdo vlasy nerval, protože minimálně jeden z ekologických
likvidátorů smuteční flóry si vlasy vytrhal již při
pohřbu K. Černěnka.
Autor: bzzz
So súhlasom redakcie prevzaté z Týdeníku pro
literaturu a kulturu OBRYS-KMEN (2012-04)
Páteční příloha Haló novin; dostupný na serveri
obrys-kmen.cz

Silné náboženské presvedčenie neospravedlňuje zastrašovanie
J. Smith: Strong religious faith does not excuse bullying
Abstract: Translation of an article published by The Independent.

Posledný týždeň bol pre slobodu prejavu
strašný. V pondelok večer mala byť zrušená
schôdza na jednej renomovanej londýnskej univerzite kvôli vyhrážkam islamského extrémistu.
Následne predseda študentskej spoločnosti z inej univerzity v Londýne bol donútený od-

stúpiť po tom, čo sa jedna moslimská organizácia
dožadovala zákazu karikatúry proroka Mohameda. Napokon v piatok spisovateľ Salman Rushdy
zrušil svoju účasť na jednom z najväčších indických literárnych festivalov. Obával sa, že sa ho
pokúsia zavraždiť po tom, čo moslimskí kňazi

proti nemu protestovali. Takmer rovnako zastrašujúca bola aj reakcia na tieto udalosti.

veršov” povedal, že podplatení vrahovia
z Bombaja (mesto v novembri 1995 zmenilo
svoje označenie v anglických textoch z Bombay
na Mumbai) sa ho tam chystajú zavraždiť. Aj
keď vyjadril určité pochybnosti, Rushdie povedal, že by bolo nezodpovedné, aby sa tam za
týchto okolností objavil.

Prvá udalosť sa stretla s malou pozornosťou verejnosti napriek tomu, že študenti patriaci
do Spoločnosti ateistov, sekularistov a humanistov na univerzite nemohli pokračovať v diskusii
o zákonoch „šaria“. Keď poslucháči prišli na
Univerzitu kráľovny Márie v Londýne vypočuť
si prednášku Márie Watersovej na tému: „Jeden
zákon je platný pre všetkých“, vošiel do posluchárne nahnevaný mladík. Postavil sa dopredu a
svojím mobilným telefónom začal natáčať poslucháčov vyhrážajúc sa, že ak sa tu povie jediné
negatívne slovo o ich prorokovi, vie kde bývajú a
on si ich nájde. Organizátori informovali políciu
a zrušili prednášku. Fakt, že v jednej demokratickej krajine môže takýto extrémista niekoho
zastrašovať a spôsobiť zrušenie prednášky, je
šokujúci. Podobne je zarážajúca aj nedostatočná
verejná odozva na tento pozoruhodný príklad
zastrašovania a cenzúry.

Prečo sa tieto incidenty nestretli so žiadnou tvrdou kritikou? Prečo poslanci a ministri
netrvajú na slobode prejavu? Páchatelia nehrozili
konkrétne nikomu, tak ako traja moslimskí extrémisti, ktorí boli odsúdení pred dvomi dňami za
vzbudzovanie nenávisti voči homosexuálom.
Ponechalo sa to iba na organizácie ako je National Secular Society. Ja ako jej čestný člen musím
vyhlásiť, že základné ľudské práva sa nechávajú
nahlodávať v mene „obchádzania urážky”.
Väčšina ľudí v Spojenom kráľovstve neodsudzuje násilie, ale je povážlivý počet tých, čo
si myslia, že sa musíme správať opatrne voči
ľuďom „so silným náboženským presvedčením”. Tento argument je chybný, pretože nepriamo napovedá, že veriaci nie sú schopní
používať zdravý úsudok tak, ako ho používa
zvyšok spoločnosti. Zakladá sa aj na strachu,
nepriamo uznáva požiadavku na cenzúru a pripúšťa hrozbu násilia. To prvé často vedie k tomu
druhému, teda nie sú to iba ateisti, čo by mali
byť veľmi znepokojení týmto stavom.

Pozornosť médií však vzbudil prípad,
keď sekulárna organizácia na Londýnskej univerzite bola vystavená útokom za to, že uverejnila na facebooku obrázok „Ježiš a Mohamed”, kde
títo dvaja spoločne popíjajú. Moslimská skupina,
ktorá žiada zákaz tohto obrázku, mala v médiách
sympatizujúci ohlas napriek tomu, že sa dožaduje cenzúry. Extrémistické webové stránky, ako je
to obvyklé, reagovali fanatickými prejavmi:
„Nech Alah zničí ľudí, čo sú horší než psi”, napísal jeden bloger.

Podľa The Independent, nedeľa 22 januára
2012; dostupné na
http://www.independent.co.uk/opinion/commenta
tors/joan-smith/joan-smith-strong-religiousbelief-is-no-excuse-for-intimidation6292815.html), preložil A. Rehák

Niet pochýb, že Rusdie bral do úvahy takéto myslenie, keď sa rozhodol neukázať sa na
Džajpúrskom literárnom festivale. Vo vyhlásení,
ktoré sa tam čítalo - Rusdie -autor „Satanských

Panu ministru Kalouskovi s obdivem
A. Fischer: To Minister Kalousek with admiration
Abstract: An open letter from the author to the minister of finance of the Czech government Miroslav Kalousek,
in regard to the intention of the current Czech government to give churches property which, according to the
author, they have not had the right to for about 230 years.

majetku církve (samozřejmě katolické, protože
jiná v té době ani nesměla být...)
Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl
totiž dost rozpínavosti a arogance církevních
představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání – a církev v podstatě zbavil veškerého majetku. Nadále byli církevníci jen „správci
a provozovateli“ všech církevních statků, které
od té doby patřily státu.

Vážený pane ministře za feudály a katolíky!
Můžete laskavě vyvrátit nebo potvrdit následující tvrzení, přičemž to první je šířeno pod
značkou pb po internetu, ostatní jsou dostupná na
oficiálních stránkách ministerstev Vlády České
republiky.
1. Církvím není co vracet!
Už císař Josef II. kolem roku 1780 kromě
zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění
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Tento stav přetrval i konec RakouskoUherska a vznik ČSR.
A fakticky přetrval i celou dobu komunistického režimu. Komunistický režim katolíkům
nepřál a jak mohl, tak je diskriminoval, případně
zavíral.
Ale žádný majetek jim komunisté nemohli zkonfiskovat ani znárodnit. Ne, že by nechtěli,
ale prostě nemohli. Proč nemohli? Protože už
neměli co znárodnit a zkonfiskovat. Církev už
přibližně 170 let žádný majetek nevlastnila... Jak
už bylo řečeno, od vlády císaře Josefa II. byla jen
správcem, nájemcem a provozovatelem majetku,
ne majitelem.
Komunisté církevníky bez náhrady vyháněli z různých objektů a pozemků, které původně
využívali, ale v žádném případě jim nemohli nic
vyvlastnit! Bylo to v roce 1919, kdy se na prezidentovi Masarykovi domáhala „odškodnění“ za
pozemkovou reformu a další údajné ztráty, které
„utrpěla“ v důsledku vzniku ČSR.
Bylo to v roce 1945, kdy využila poválečného zmatku a zase chtěla – tentokrát na prezidentu Benešovi - peníze za „konfiskaci majetku“ v době války.
Posléze to bylo krátce po roce 1989. Ani
tehdy však neuspěla. Jen ukázala „zuby“, když
určitou chybou v rozhodování tehdejších představitelů se jí podařilo „uškubnout“ údajný pozemek Voršilek v Praze včetně Nové scény Národního divadla.

V roce 1998 tehdejší vicepremiér JUDr.
Pavel Rychetský požadavky církve prošetřil a
vydal prohlášení, že majetek nebyl ve vlastnictví
církve. Totéž potvrdila expertiza právníků.
Současná vláda hodlá církvím vyhovět
a vydat jí majetek, na který už nemají právo
zhruba 230 let!
2. Až ti nezdární komunisté způsobili zákonem
č. 218/1949 Sb., že duchovní některých církví
jsou dodneška placeni ze státního rozpočtu,
t.j. z daní věřících i nevěřících?
3. Každý rok přibývají k dosavadním cca 25
církvím další, ne všechny dostávají příspěvek
od státu, ale některé další by si příspěvek vynutit mohly?
4. Stát se stará o církve víc než o ostatní občanské spolky a sdružení?
5. Podle československého zákona č. 308/1991
Sb. nesměly církve a náboženské společnosti
ohrožovat nezávislost a územní celistvost státu. S podporou vaší bývalé rodné KDU-ČSL,
která vás vynesla do politických výšin, a s
podporou vaší osobní byla tato podmínka v
roce 2002 vypuštěna. A co není zakázáno, to
je dovoleno!!!
Autor: ANTONÍN FISCHER
So súhlasom redakcie prevzaté z Týdeníku pro
literaturu a kulturu OBRYS-KMEN (2012-05)
Páteční příloha Haló novin; dostupný na serveri
obrys-kmen.cz

DISKUTUJEME
O homosexualite, viere a rozume na univerzitnej pôde
O. Horák: About homosexuality, belief and reason at a university
Abstract: The author describes his own experience participating in a university philosophy conference, where on
the basis of relevant facts he claimed that religion and religious faith generate homophobic attitudes toward
homosexuals. He was disappointed by the religiously motivated, not evidence based, reactions of his colleagues philosophers.

Bioetik Peter Singer z Princetonu, je
popularizátorom myšlienky neustále sa rozširujúceho kruhu (expanding circle) v starostlivosti
a záujmu o druhých. Ľudia od prehistórie neustále rozširujú kruh referenčnej skupiny „my“,
ktorá pôvodne zahŕňala len členov rodiny. Postupom času sa rozšírila aj na príslušníkov nášho kmeňa, vlastnú triedu, národ, skupinu národov a jedného dňa azda na celé ľudstvo, vrátane živočíšnej ríše1 – čo je ideál, po ktorom
Singer volá.

Ako sú na tom
z tohto hľadiska homosexuáli? Domnievam sa, že v mnohých
ohľadoch, stále vystupujú ako vylúčená
skupina „oni“, ktorá
na svoje plnoprávne začlenenie do väčšinovej
spoločnosti ešte len čaká. Ani v roku 2012 nemôžu homosexuáli na Slovensku uzatvárať
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manželstvá, adoptovať deti, o narážkach na ich
sexuálnu orientáciu ani nehovoríme. Prečo?

le 15–19 rokov v USA odhalila, že 89 % respondentov považovalo sex medzi dvomi mužmi za „odporný“, pričom výskum preukázal
koreláciu medzi náboženským fundamentalizmom, nižším vzdelaním rodičov dieťaťa
a negatívnymi postojmi respondenta k homosexuálom7.

Touto otázkou som začal svoje vystúpenie na filozofickej konferencii usporiadanej na
pôde istej slovenskej univerzity v jeseni minulého roku. Predošlem, že to, čo som zažil
v následnej diskusii k môjmu príspevku, ma
naplnilo frustráciou do takej miery, že som
začal ešte viac pochybovať o kvalitách slovenského vysokého školstva. Ale pekne po poriadku.

Diferencovanejší prístup k problematike
zvolil Whitley, keď správne rozlíšil medzi rôznymi stupňami religiozity. V metaanalýze 61
štúdií dospel k záveru, že náboženský fundamentalizmus a doslovné čítanie náboženských textov sa na homofóbnych postojoch
svojich nositeľov podieľajú viac, zatiaľ čo
v prípade „umiernených a vlažných“ foriem
náboženského presvedčenia sa tento vzťah nepreukázal8.

Existuje snáď nejaký faktor, ktorý by
homofóbne2 postoje štatisticky významne
generoval? Áno, je ním náboženstvo a náboženská viera. Tento fakt možno dokázať početnými údajmi, napr. výsledkami výskumu
Gallupovho ústavu z mája minulého roku 3,
v ktorom z celkového počtu 1 018 registrovaných respondentov - voličov starších ako 18
rokov telefonicky odpovedalo kladne na otázku: „Myslíte si, že by manželstvá medzi dvojicami rovnakého pohlavia mali alebo nemali
byť uznané zákonom ako právoplatné, a to
s rovnakými právami ako tradičné manželstvá?“ 69 % demokratov, 59 % nezávislých
a 28 % republikánov. Náboženskí konzervatívci, ktorí sa regrutujú práve z republikánov vyjadrili štatisticky významne nižšiu podporu pre
manželstvá gejov a lesieb na rozdiel od umiernených či liberálov4.

Vo svojom vystúpení som pokračoval
konštatovaním, že náboženská viera, rovnako
ako ľudová psychológia, intuícia či osobné
pocity nie sú relevantnými zdrojmi poznania, pretože pre svoje tvrdenia na margo homosexuality nemajú žiadnu dôkaznú oporu.
Ľudovo povedané, strieľajú od boku. Preto
treba všetko staviť na vedu, ktorá je kompetentná ohľadom homosexuality vynášať relevantné súdy. Najnovšie empirické výskumy
potvrdzujú, že homosexualita nie je porucha9,
že vzťahy homosexuálnych párov nie sú vo
väčšej miere nestabilné, dysfunkčné, povrchné
či nešťastné ako vzťahy heterosexuálnych párov. Rovnakopohlavné dvojice vykazujú dokonca viac pozitívnych pocitov vo vzťahu k
svojim partnerom, menej konfliktov ako heterosexuálne dvojice a lesbické páry sú v riešení
problémov ešte efektívnejšie ako heterosexuálne páry10.

V príspevku som tiež spomenul výsledky tímu Wadea Rowatta, ktorý analyzoval údaje celonárodného výskumu v USA (Baylor Religion Survey) z roku 2007, podľa ktorého je
religiozita – spomedzi ďalších kritérií ako pohlavie, vzdelanie, farba pleti, vek, sociálne
zázemie a iných – najvýznamnejším faktorom
ovplyvňujúcim „menej akceptujúce postoje
smerom k homosexualite“ 5.

Výsledky súčasných výskumov svedčia
tiež o tom, že neexistujú racionálne dôvody,
pre ktoré treba homosexuálom odopierať
adopcie detí, pretože deti vychovávané takýmito pármi sa od detí heterosexuálnych párov
nelíšia sexuálnou identitou, poruchami správania, poruchami osobnosti či postavením v kolektíve11.

K podobným výsledkom dospeli Sneddon s Kremerom, ktorí analyzovali údaje
z výskumu v Severnom Írsku z rokov 1987
a 1988 na vzorke 620 univerzitných študentov
(419 žien a 201 mužov). Zistili, že najviac
negatívne postoje k homosexualite mali práve najsilnejšie nábožensky založení respondenti6.

Svoje vystúpenie som zakončil touto
výzvou: „Nanešťastie stále žijeme v dobe, keď
sa väčšina ľudí domnieva, že náboženské texty
staré stovky a tisíce rokov predstavujú navždy
platné a jedine správne návody na naše správanie, čím človeku upierajú schopnosť kumulovať stále lepšie poznatky, ktorými by sme naše

Marsigliova štúdia, ktorá pracovala
s výsledkami celonárodného prieskumu National Survey of Adolescent Males z roku 1988 na
vzorke mužskej populácie vo vekovom interva34

správanie a morálku neustále precizovali
a zdokonaľovali. Slepá viera a dogmatickosť
nie sú ničím iným ako výrazom intelektuálnej
nepoctivosti alebo nedostatočnosti. Prenasledovaním a stigmatizáciou homosexuálov
cirkví po celom svete prispievajú k šíreniu
utrpenia ľudí, ktorí sa previňujú iba tým, že
v súlade s vlastnou sexuálnou orientáciou
milujú bytosti rovnakého pohlavia. Ak je
dobro takou aktivitou, ktorá vedie čo najväčší
počet ľudí k ich najväčšej spokojnosti, šťastiu
a blaženosti, potom prehlasujem, že nábožensky veriaci ľudia, ktorí odmietajú poskytovať
homosexuálom rovnaké práva, akými disponujú heterosexuáli, aktívne bránia šíreniu dobra
vo svete. Azda čoskoro nadíde doba, keď si
priznáme, že na schopnosti kumulovať poznatky v oblasti morálky nie je nič magické, tajuplné ani sprisahanecké, aby sme tak
konečne pristúpili k revízii, korekcii či odstraňovaniu krutej, primitívnej a diskriminačnej
morálky náboženských textov s cieľom budovať spravodlivejšiu a mravnejšiu spoločnosť“.

Vrcholom slnečného popoludnia bol názor ďalšieho kolegu, že podľa jeho osobnej
skúsenosti, deti homosexuálnych párov nie sú
také „normálne“ ako deti heterosexuálov. Nanešťastie nie som taký pohotový človek ako PZ
Myers alebo nedávno zosnulý Ch. Hitchens,
ktorí by tomuto nešťastníkovi odpovedali tak,
že by sa červený v tvári prepadol pod zem.
Nezmohol som sa na nič iné, ako plný prekvapenia koktajúc, že osobnú skúsenosť nepovažujem za hodnoverný zdroj poznania, a preto
vlastne neviem, o čom dotyčný hovorí.
S oneskorením možno dodať, že podľa osobnej
skúsenosti Zem je nehybné stabilné teleso,
okolo ktorého sa obieha Slnko. Je to však práve veda, ktorá osobné pocity, intuíciu, vieru,
dogmu..., reviduje a koriguje správnym smerom.
Som naozaj presvedčený o tom, že homosexualita je jedným z mnohých príkladov,
na ktorom možno ilustrovať zhubnosť – na
pohľad nevinného – náboženského presvedčenia. Zasahovanie do práv homosexuálov na
základe nekompetentných náboženských textov
a myšlienkových tradícií, ktoré z nich vychádzajú, je konzervovaním amorálnej
a nespravodlivej spoločnosti, ktorá diskriminuje homosexuálov z čisto ideologických pozícií.
Náboženské komunity programovo ignorujú
vedecký konsenzus, podľa ktorého homosexualita nie je porucha, homosexuálne vzťahy nie sú dysfunkčné, nestabilné, povrchné a
deti homosexuálnych párov sa od detí heterosexuálnych párov nelíšia, ani čo sa týka
vývoja ich osobnosti, ani poruchami správania a pod.

V diskusii som bol pripravený na všetko. Podľa Konferencie biskupov Slovenska sa
ku katolíckej cirkvi na Slovensku hlási 73 %
obyvateľov. Pravdepodobnosť, že sa v auditóriu nájde niekto, koho náboženských citov sa
dotknem, bola vysoká. Nemusel som dlho čakať. Hneď prvý diskutujúci – doktor filozofie –
ma označil za jednostranného ideológa, ktorý
v príspevku prezentoval len jednu stránku mince, pričom tá druhá svedčí o celom rade protipríkladov, takže porovnávanie homosexuálov s
heterosexuálmi je len ideologickou agendou.
Vynechám fakt, že kolega zabudol uviesť jediný zdroj, ktorým by svoje tvrdenia podporil.
Odborne sa takému druhu „argumentácie“ hovorí: „vycucal si to z prsta“. Je mi ľúto, že som
sa netrafil do vkusu kolegu. Bulletin TV Lux
alebo nejaký kresťanský časopis, ktorý by nás
– popri článku o tom, že evolučná teória je
podfuk – na ďalších stránkach informoval o
„zaručených a serióznych vedeckých objavoch“, podľa ktorých je homosexualita poruchou, ktorú treba liečiť 12, som naozaj za relevantnú literatúru nepovažoval. Na rozdiel od
spomenutého kolegu som svoje tvrdenia opieral o články publikované v renomovaných vedeckých časopisoch a aj o také esá na poli psychológie a biológie ako PZ Myers, Jerry Coyne,
Matt Ridley, Steven Pinker, Tom Rees, Michael Shermer a iní.

Konsenzuálne pohlavné spolužitie osôb
rovnakého pohlavia je ich osobnou voľbou,
ktorou nikomu neubližujú. Preto, nech už sú
a budú závery vedcov na homosexualitu
v budúcnosti akékoľvek, nemôže byť homosexuálna orientácia človeka predmetom morálne
odsudzujúcich a diskriminačných súdov. Cieľom občianskeho spolužitia by mala byť otvorená spoločnosť, ktorá za predpokladu, že svojím konaním nikomu neubližujú, svojim členom poskytuje priestor na maximalizáciu ich
podielu na spoločenskom blahu a šťastí, napĺňanie sexuálnej orientácie nevynímajúc.
Som naozaj zdesený z toho, ako sú vedeckí pracovníci na univerzitnej pôde – najvyššej
vedeckej ustanovizni – schopní „argumentovať“.
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Smutne konštatujem, že nevidím rozdiel
v argumentácii spomínaných univerzitných
kolegov a neinformovaného a nekultivovaného
hlasu „ulice“. Tieto zážitky vo mne vyvolali
spomienky na moje ročné učiteľské pôsobenie
na strednej škole, ktoré ma utvrdilo v tom, že
stredoškolskí učitelia spoločensko-vedného
základu majú v obľube často celkom nezrozumiteľných a mravne pochybných mysliteľov,
čím u žiakov vyvolávajú dojem, že filozofia
a myslenie všeobecne je vlastne príjemným
táraním, kde sa pravdivosť tvrdení meria ich
extravagantnosťou alebo nepreniknuteľnosťou.
Preto aj tento príspevok – rovnako ako ten na
konferencii – zakončím patetickou výzvou:
„Azda konečne nadíde doba, keď budeme žiakov na stredných školách učiť úcte k dôkazom
a logickému uvažovaniu. Vyhneme sa tak nielen trápnym blamážam na vysokých školách,
ale predovšetkým takto budeme poskytovať
mladým ľuďom lepšie poznatky o sebe a svete,
ktorý ich obklopuje, aby sme tak budovali
spravodlivejšiu a morálnejšiu spoločnosť.“ Aj
homosexuáli majú plné právo patriť do stále sa
rozširujúceho kruhu referenčnej skupiny „my“.
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Vo vyhlásení „Informácie o poslaní a činnosti OZ
Rieky a Linky Valentín“ sa dočítame, že: „Názory na homosexualitu sa rôznia. Riešenia, ktoré v otázke homosexuality ponúka dnešný svet, sú iba zdanlivo správne
a pravdivé. Ich predpoklad je konať v rozpore s Božou
vôľou a jeho prikázaniami. [...] Neexistuje homosexuálna
osoba sama od seba. Existujú iba tí, ktorí potrebujú pomoc,
uzdravenie z dôvodu nedostatku skutočnej lásky, či hlbokého sklamania z odmietnutia, prežitých hrôz a úzkostí,
nesprávneho druhu sebalásky a všetkého, čo z toho
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vyplýva, no zároveň s tým potrebujú prežiť uvedomenie si
vlastnej hodnoty a nesmiernej ceny v Kristových očiach.“
Informácie o poslaní a činnosti OZ Rieky a Linky Valentin.
Marec 03, 2007. Dostupné na
http://rieky.17.forumer.com/viewtopic.php?t=28.

American Psychological Association uvádza, že:
„Všetky hlavné zdravotnícke organizácie oficiálne vyjadrili obavy ohľadom terapií, ktoré propagujú možnosť modifikácie sexuálnej orientácie. Až do dnešného dňa nebol
vykonaný žiaden relevantný vedecký výskum, ktorý by
dokázal, že terapia zameraná na zmenu sexuálnej orientácie (niekedy nazývanej tiež ako reparatívna či konverzná
terapia) je bezpečná alebo efektívna. Navyše, zdá sa pravdepodobné, že propagácia týchto terapií posilňuje stereotypy a prispieva k negatívnej atmosfére pre lesby, gejov
a bisexuálne osoby.“ American Psychological Association.
Sexual orientation and homosexuality. 2008. Dostupné na
http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx.

Teraz porovnajme vyjadrenia spomenutých inštitúcií s tými, ktoré majú k téme naozaj čo povedať. Terapiu
homosexuality ako liečbu duševnej poruchy a reparatívnu
terapiu označujú v prvom prípade za zbytočnú a druhom za
neodporúčanú, neúčinnú či dokonca škodlivú všetky hlavné kompetentné zdravotnícke organizácie v USA. Bližšie
pozri http://www.boxturtlebulletin.com/positionstatements-on-therapies-to-change-se xual-orientation.

VYBERÁME Z KNÍH
Boj o myslenie detí – 14. časť
S. Law: The War for Children’s Minds – Part 14
th
Abstract: The 14 part of the translation from the book by S. Law: The War for Children’s Minds.

V tomto čísle prinášame už 14. pokračovanie výťahu z knihy anglického filozofa S. Lawa Boj
o myslenie detí (The War for Chil-dren´s Minds), ktorú vydalo Vydavateľstvo Routledge v Londýne a v
New Yorku v r. 2006.
Práve v opísanom prípade sa nevyžaduje, aby Boh existoval. Je to argument pre
užitočnosť viery v Boha, nie pre dôkaz jeho
existencie. Či je alebo nie je tá viera správna,
to tu nehrá rolu.

Ako držať masy na
uzde
Je veľmi dobré povzbudzovať ľudí, aby mysleli sami za seba, čo je
správne a čo nesprávne.
Ale cena za toto slobodné
myslenie je veľmi vysoká.
Lenže ľudia sú svojou podstatou zameraní na
„Chcem“, nie na „Mám
(povinnosť)“. Veľká väčšina z nich iste nie sú
dosť šikovní ani vzdelaní, aby sa im dalo dôverovať, že si rozumom nájdu spôsob ako robiť
správne veci. A najinteligentnejší budú používať
schopnosti svojho mozgu na to, aby zostavili
dômyselné zdôvodnenie toho, čo práve chcú robiť.

Existuje celý rad vier, ktoré sú síce falošné, ale aj tak môžu byť užitočné. Deti sú
vedené veriť na Mikuláša a na jeho zoznam
neposlušných nezbedníkov, ktorí od neho nedostanú dary. Učia sa, že Mikuláš si robí zoznam, zisťuje, kto je zlý a kto dobrý...
Jedna z príčin, prečo rodičia považujú
vieru na Mikuláša za užitočnú je to, že táto
viera drží deti na uzde. Paľkova viera na
Mikuláša pomáha zlepšiť jeho správanie, ale
neprináša ani pre Paľka, ani pre nás nijaký
dôvod na predpoklad, že táto viera je správna.
Ak má byť stratégia „zoznamu zlých
skutkov“ dostatočne účinná, musí sa zdať, že
aj rodičia veria na Mikuláša. To platí pre nich
aj vtedy, keď tento argument používajú pre
religiózny cieľ. V súkromí môžu byť presvedčení, že náboženská viera, napríklad viera na
Mikuláša, je falošný nerozum. Ale vo verejnosti to asi nedajú najavo. Tak, ako rodičia,
ktorí využívajú vieru na Mikuláša na polepšenie Paľka, tak aj ateista, ktorý si myslí, že
náboženstvo pomáha udržať sociálnu

Jediný účinný spôsob ako zapôsobiť na
ľudí, aby boli dobrí, je dať im skloniť sa pred
náboženskou autoritou. Zdôrazňujem, že to
musí byť náboženská autorita. Len vtedy je
pravdepodobné, že ľudia uznajú legitímnosť
autority, keď si myslia, že má božský podklad. Morálna spoločnosť vyžaduje, aby masy
naďalej verili v Boha a mali nejakú vonkajšiu,
Boha reprezentujúcu autoritu, ku ktorej cítia
povinnosť klaňať sa.
37

súdržnosť, bude predstierať zaujatosť náboženstvom.

Podľa neho, jav etických ateistov sa dá
vysvetliť tým, že keď ateisti zavrhnú náboženstvo, v ktorom boli vychovaní, ponechajú
si morálku a odmietnu jej teologické odôvodnenie. Ich etické správanie sa je potom len
odvodené, parazitické, požičiavajúce si dobré
svedomie od kultúry, ktorá je presiaknutá náboženstvom. Ateistická etika neprežije bez
fungovania okolitej náboženskej kultúry. Jedným slovom, morálka v našom zmysle neprežije bez židovsko-kresťanského náboženstva.

Ľudia, ktorí považujú náboženstvo za
nástroj, ktorým možno manipulovať druhých,
ale nemyslia si, že by sami museli veriť, považujú sa za „elitu“ spoločnosti. Ako držitelia
tajomstva sa musia držať bokom od bežného
stáda, ak sa má manipulácia podariť. Sú takí
ľudia? Iste.

Závislosť mravnosti od náboženstva
Je pre zdravú a prosperujúcu spoločnosť náboženstvo naozaj nevyhnutné? Už storočia trápi ľudí záhada, prečo morálka nemôže
prežiť bez náboženstva. Aj Voltaire (16941778), veľký mysliteľ osvietenstva, nechcel
priateľom dovoliť, aby sa o ateizme hovorilo
pred jeho služobníctvom: „Chcem, aby môj
právnik, krajčír, sluhovia, dokonca aj moja
žena, verili v Boha. Myslím si, že ak budú
veriť, budú ma menej klamať a okrádať“.

Tento argument je neoprávnený. Kde je
nejaký dôkaz pre toto tvrdenie? Nijaký dôkaz
sa neponúka. Pojem „náboženského kapitálu“
má zachrániť argument morálneho úpadku pre
tvrdenie, že morálka sa neudrží bez náboženstva. To je však len uvažovanie do kruhu.

Argument „nižších kruhov“
Iný populárny ťah je povedať, že títo
„etickí ateisti“ sú príslušníci strednej triedy,
inteligentní a vzdelaní. To je však, zrejme,
vyložene elitársky názor: obídeme sa bez náboženstva; dav bežných ľudí sa obíde bez náboženstva

Aj Adolf Hitler trval na tom, že „sekulárne školy nemožno pripustiť“, pretože morálka, ktorá sa nezakladá na náboženstve, je
postavená na „riedkom vzduchu“.

Pravda je, že existuje dôkaz, že náboženská viera môže mať pozitívny vplyv na
sociálne správanie. Štatistiky ukazujú, že
americké mestá, ktoré majú vysoký počet zapísaných veriacich, majú nižšiu kriminalitu,
drogovú závislosť a alkoholizmus ako mestá
s nízkym počtom zapísaných veriacich. To
však nie je dosť na tvrdenie, že na prežitie
morálky je potrebné náboženstvo. Ani na tvrdenie, že bez náboženstva sa spoločnosť zrúti,
resp. pravdepodobne zrúti.

No tvrdenie, že mravnosť je príčinne
závislá od náboženstva – že bez neho (aspoň
pravdepodobne) neprežije – je len empirická hypotéza. Nestačí tvrdiť niečo. Musíme
uviesť nejaké argumenty, že je to pravda. Kde
sú dôkazy?

„Zjavnosť“ potreby náboženstva
Vôbec to nie je zjavné. Nie je ľahké
dokazovať príčinný vzťah medzi stratou náboženskej viery a nárastom zločinnosti. Isté je,
že na Západe náboženská viera upadla. Bolo
tu však aj mnoho iných zmien.

Hoci náboženstvo môže mať pozitívny
účinok, môžu byť iné faktory dokonca efektívnejšie v boji proti sociálnemu úpadku.

Pre názor, že mravnosť sa nedá udržať
na potrebnej úrovni bez náboženstva, je trápna
skutočnosť, že mnohí veľkí ateisti boli morálne najmenej tak dobre vystrojení ako typickí
nábožensky veriaci.

Ázia poskytuje významný dôkaz proti
názoru, že morálny poriadok je závislý od
náboženstva. Dominantná kultúrna sila
v tradičnej čínskej spoločnosti bol, ako vieme,
konfucionizmus, ktorý nie je náboženstvo, ale
skôr racionálna sekulárna etická doktrína. História Číny je plná období morálneho úpadku
a obnovy, ale ani jedno z nich sa neviazalo na
niečo, čo by sa na Západe dalo nazvať náboženstvom.

Argument „morálneho kapitálu“
Daniel P. Moloney pripúšťa, že ateisti
sú často dobre vychovaní ľudia. Zdôrazňuje
však, že je možné to len preto, lebo žijú
z nahromadeného morálneho kapitálu tradičných náboženstiev. Keď sa tento morálny kapitál starých náboženských kultúr nakoniec
minie, morálka sa zrúti.

Rastie množstvo vedeckých dôkazov,
že naša morálka je do určitej miery prejavom
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nášho genetického dedičstva. Náš mravný
kód bol vpísaný, aspoň čiastočne, do našich
génov dávno predtým ako „vošiel“ do nábožných kníh. Ak je to pravda, potom názor, že
pre prežitie mravnosti je rozhodujúce náboženstvo, je ešte pochybnejší.

a nepravdu odhalí jej falošnosť alebo nerozumnosť. V tom prípade nevyrastú deti, ktoré
by jej verili. Pre istotu, že deti budú vychované nábožensky dôkladne indoktrinované – že
náboženstvo bude neoddeliteľne vpletené do
tkaniva ich životov – musíme ich urobiť veriacimi dlho predtým, než im dovolíme začať
myslieť o všetkom kriticky (ak im to vôbec
dovolíme). Len vtedy je nádej, že ich viera
odolá stretnutiu s kritickou previerkou. Takže
po tom všetkom musíme liberálny prístup odmietnuť. Ak je náboženská viera pre naše morálne zdravie nevyhnutná, potom je to dobrý
pragmatický prípad, aby mladý človek prevzal
náboženské presvedčenie o „viere“ od náboženskej autority.

Pre tvrdenie, že náboženstvo je rozhodujúci či aspoň veľmi dôležitý faktor pre morálne, zákonov dbajúce správanie, je napr.
skutočnosť, že sociálny neporiadok vo vysoko
náboženských Spojených štátoch je oveľa
väčší ako v iných ďaleko menej religióznych
demokraciách.
Dokonca bolo zistené, že najmenej religiózne štáty sú pri potláčaní sociálnej nefunkčnosti najúspešnejšie. Známe štatistiky nepodporujú názor, žeby náboženstvo pomáhalo
zlepšiť sociálne zdravie.

Je to slabý argument, založený na celej
sérii pochybných „ak“: ak je náboženská viera
falošná alebo nerozumná, ak je falošnosť a
nerozumnosť ľahko dokázateľná nezávislým
kritickým rozmýšľaním, ak jednotlivci nie sú
nábožensky indoktrinovaní veľmi skoro a ak
je napriek tomu všetkému náboženská viera
nevyhnutná pre naše morálne zdravie, potom
máme našu mládež indoktrinovať náboženstvom a odrádzať ju od kritického myslenia o
tom, čo sa jej káže veriť.

Ďalší problém
Niet dosť silných argumentov na
podporu názoru, že pre sociálne a morálne
zdravie štátu je veľmi dôležité náboženstvo.
Samozrejme to neznamená, žeby náboženstvo
nemalo nejaký pozitívny účinok. Ale aj keby
existoval zdrvujúci dôkaz, že náboženstvo má
mocný účinok na, povedzme, zníženie kriminality, ospravedlnilo by to používanie náboženstva na tento cieľ?

Osobitne podozrivo vyzerá posledné
„ak“. Pokúšajú sa ho zdôvodniť argumentom,
že alternatíva k náboženstvu – napr. sekulárny racionalizmus – nemôže poskytnúť racionálny základ pre mravnosť. Podobný je argument, že „projekt osvietenstvo“ musí padnúť, lebo filozofia vie zaujímavo analyzovať
morálne kódy, ale nevie ich vytvoriť. Keby to
aj bola pravda, sekulárny racionalizmus by
nevedel dať morálke racionálne základy; nedáva ich ani náboženstvo, najmä ak, ako to
vyžaduje premisa argumentu „posledného
zákopu“, je falošné alebo aspoň nerozumné.
Takže ak nás zlyhanie pokusu o nájdenie racionálneho základu pre mravnosť vedie k
zavrhnutiu „sekulárneho humanizmu“, nemá
nás viesť aj k zavrhnutiu náboženstva?

Morálka je samozrejmosť. Ani keby
sme mohli znížiť kriminalitu šírením náboženskej viery, neospravedlňovalo by to náš
čin. Ak je náboženstvo podfuk, ostáva prinajmenšom sporné, či sa tento podfuk smie páchať na verejnosti, a to bez ohľadu na jeho
účinok na zločin.

Náboženstvo a liberálny prístup
Mnohí ľudia suverénne tvrdia, že
mravnosť nemôže prežiť bez náboženstva,
resp. že je to nepravdepodobné. V niektorých
kruhoch sa bez prestania opakuje zaklínadlo,
že „morálka je závislá od náboženstva“. Nie je
však náhrada za slušný argument.

A tak aj tento pokus „posledného zákopu“ diskreditovať liberálny prístup
k morálnej výchove sa ukazuje ako fiasko.

Argument posledného zákopu
Dajme tomu, že súhlasím s názorom, že
liberálny prístup k morálnej výchove je konzistentný s výchovou detí v náboženskej tradícii. Ak je náboženská viera falošná, alebo prinajlepšom veľmi nerozumná, potom jej vystavenie schopnosti rozumu rozlíšiť pravdu

Preklad R. Škoda, výber a odborná redakcia
M. Beňo
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Z HISTÓRIE NÁBOŽENSTVA A CIRKVÍ
Charles-Maurice Talleyrand – veľmajster politického jezuitizmu
1. časť
J. Čelko: Charles-Maurice Talleyrand – Grandmaster of political Jesuitism – Part 1
Abstract: Profile and life of C.-M. Talleyrand, the grandmaster of political jesuitism.

Kňaz so šľachtickým pôvodom
Ch. M. Talleyrand sa narodil
v aristokratickej rodine ako druhý potomok,
korene ktorej siahajú do 10. storočia. Majetkovo však patrila k chudobnejšej šľachte. Vo
viacerých publikáciách sa hovorí, že detstvo
Charlesa-Maurica nebolo radostné. Jednou
z príčin sa uvádza čudný vzťah rodičov
k nemu. Po celé obdobie detstva i dospievania
ho nechávali v „cudzích rukách“, a tak nikdy
nepocítil rodičovskú lásku. Oprávnene si neskôr posťažoval: „Cítil som sa osamelý, bez
opory“ (ELBL, P. B.: Tayllerand. Muž, který
podvedl i ďábla. Třebíč : Akcent 2011, s. 47.).

Absencia citového zázemia mala svoje
dôsledky. „Je isté, že táto skutočnosť, ktorá
prerástla v duševnú traumu ovplyvňujúcu Talleyrandov charakter prekypujúci vyhraneným
egoizmom a extrémne plytkou morálkou, mala
veľký vplyv na budúce činy tohto človeka.
Talleyrand vstúpil do života ako tvrdohlavá
osobnosť naplnená absolútnou ľahostajnosťou
ku všetkému, čo sa nezhodovalo s jeho vlastnými záujmami...“ (Tamtiež, s. 46.) Aj samot-

ný Charles-Maurice to takto chápal. Potvrdzuje
to jeho list bývalej dvornej dáme Napoleonovej
manželky, v ktorom uviedol: ,,To, ako plynú
prvé roky nášho života, má vplyv na celý náš
život a keby som vám odhalil, ako som prežil
svoju mladosť, divili by ste sa omnoho menej
mnohým veciam v mojej povahe.“ (Tamtiež,
s. 47.)

Kňazom proti svojej vôli, ale....
Po skončení pobytu Charlesa-Maurica
v kolégiu rodinná rada riešila, čomu sa má
ďalej venovať. Keďže medzitým zomrel jeho
starší brat Alexander, mali na neho prejsť práva i povinnosti prvorodeného syna. Ale nestalo sa tak. Dôvodom bola jeho telesná chyba,
ktorá ho postihla v prvom roku jeho života vinou opatrovateľky padol z vysokého bielizníka a poranil si pravú nohu. Podľa všetkého
nešlo o zložité vytknutie, ale ošetrenie nemalo
patričnú odbornú úroveň a noha sa zrástla zle.
Talleyrand preto po celý svoj život kríval tak,
že pri každom kroku sa nakláňal na jednu
stranu. Hoci sa pri chôdzi opieral o paličku,
mával značné bolesti. Na chorú nohu mu robili špeciálnu topánku valcovitého tvaru, ktorú
jeho neprajníci nazývali čertovým kopytom.
Rodina si myslela, že takto nemôže plniť povinnosti rodu voči armáde. Mala dve
ďalšie východiská. Jedným bola možnosť kúpy výnosného úradu pre neho, ale na to nemali
dosť peňazí. Druhým bolo menej nákladné
štúdium teológie, a preto rodinná rada rozhodla, že bude kňazom. Urobila tak napriek stanovisku jeho strýka, pomocného biskupa
v Remeši, u ktorého Charles-Maurice rok žil.
Strýko konštatoval, že nemá záujem

o teológiu, ale o „svetské“ odbory. Upozornil
tiež, že mladý muž prejavoval až prílišnú pozornosť mladým dámam. Rodičia napriek tomu zotrvali na už spomenutom rozhodnutí
rodinnej rady. Matka to zdôvodnila tým, že
ich syn je dostatočne silný, aby nastúpil dráhu
kňaza. Ako pätnásťročný prešiel
z harcourtovského kolégia do kňazského seminára Saint Sulpice v Paríži. To znamenalo
päť rokov pobytu v prostredí, ktoré ho nijako
nepriťahovalo a štúdium, ku ktorému nemal
žiaden vnútorný vzťah. Preto popri povinnom
štúdiu venoval veľkú pozornosť iným, „svetským“ odborom, najmä všeobecným dejinám
s akcentom na dejiny politiky. Zaujímali ho
revolúcie, štátne prevraty, politické systémy
i súkromný život panovníkov
a štátnikov. Aktívne čítal rôzne cestopisy.
Priťahovala ho aj etika. Mal tiež obľúbených
básnikov. Takto nadobudnuté znalosti sa stali
základom jeho neskoršieho neustáleho samovzdelávania. Potom nasledovalo dvojročné
štúdium teológie na parížskej Sorbone.
V týchto súvislostiach si zaznamenal: „Chcú,
aby som bol kňazom. Dobre, uvidíte, že zo
mňa urobia čosi strašné . Som krivý, mladší,
takže neexistuje možnosť vyhnúť sa svojmu
osudu“. (Tamtiež, s. 50.)

mu pootvorili ešte viac dvere k nežnému pohlaviu. Nemusel sa už podrobovať prísnej seminárnej disciplíne a mal peniaze, plynúce
z už spomenutých postov. Jeho každodenný
život nadobudol prudké „svetské“ tempo.
S obľubou navštevoval rozmanité nočné podniky - učil sa „žiť“. V tom čase nadviazal
známosti aj s dámami „veľkého sveta“, najmä
po slávnosti korunovácie kráľa Ľudovíta XVI.
Sám o tom neskoršie napísal: „V tento deň sa
zrodili známosti s niekoľkými ženami, ktoré
vďaka prednostiam v rôznych oboroch boli
pozoruhodné a ktorých priateľstvo, od korunovácie kráľa Ľudovíta XVI., nikdy neprestalo vnášať kúzlo do môjho života. Týmito ženami boli vojvodkyňa de Luynes, vojvodkyňa
de Fitz-James a vikomtesa de Laval“. (ELBL,
P. B.: c. d., s. 51.)
Za kňaza ho vysvätili 18. decembra
1779, keď mal 24 rokov. Vtedy si urobil druhý zaujímavý záznam, ktorý znel: „Urobili zo
mňa kňaza, oľutujú to“. (Tamtiež, s. 10.)

Kňaz s privilégiami
Kňazi zo šľachtického prostredia mali
v cirkvi privilegované postavenie. Im boli
vyhradené vrchné priečky v zložitej cirkevnej
hierarchii. V pastoračnej činnosti vo farnostiach pôsobili krátko alebo sa jej vyhli vôbec.
Talleyrand patril do druhej skupiny. Vďaka
svojmu šľachtickému pôvodu, dámam
z popredných spoločenských kruhov, vplyvným priateľom, strýkovi Alexandrovi a napodiv aj svojmu otcovi, nastúpil cestu rýchlej
cirkevnej kariéry.

Čoskoro sa však ukázalo, že má dostatok síl nielen na štúdium, ale aj na uspokojovanie svojich, so štúdiom nesúvisiacich záľub.
V 18-tich rokoch sa mu zapáčila v kostole
mladá dáma a tak hľadal, ako sa s ňou zoznámiť. Čoskoro sa mu to podarilo – bola to tanečnica a herečka Dorothéeu Dorinville. Neskôr o nej napísal, že bola „veľmi čistá mladá
osoba.“ Počiatočný platonický obdiv sa onedlho zmenil na milenecký vzťah, ktorý trval
dva roky. Potom nasledovali ďalšie lásky. Nie
náhodou Napoleon raz povedal, že „Talleyrand mal všetky vrecká plné žien“.
(MANFRED, A. Z.: Napoleon Bonaparte.
Bratislava : Pravda 1978, s. 446.) Treba dodať, že nielen vo Francúzsku, ale všade, kde
sa ocitol hoci len na niekoľko týždňov.

Už ako bohoslovec sa – na základe
kráľovského výnosu – stal v roku 1775 abbém v remešskom opátstve Saint-Rémy.
S tým súvisel príjem 18 000, čo bola vtedy
slušná suma. Toto opátstvo bolo súčasťou
remešského arcibiskupstva, na čelo ktorého
sa medzitým dostal jeho strýko Alexander.
Rok po vysviacke ho strýko arcibiskup
vyslal na zhromaždenie cirkevných delegátov, ktorí mali s predstaviteľmi kráľovskej
moci prerokovať problematiku finančných
vzťahov medzi štátom a cirkvou. Talleyrand
už na prvom zasadaní tohto orgánu predložil
pamätný spis, v ktorom požadoval nedotknuteľnosť cirkevné majetku. V dokumente
a následných vystúpeniach tvrdil, že cirkev
nie je povinná platiť dane a kráľ mal nárok

Po seminári nasledovalo dvojročné
štúdium teológie na parížskej Sorbone.
V týchto súvislostiach si Talleyrand zaznamenal: „Chcú, aby som bol kňazom. Dobre, uvidíte, že zo mňa urobia čosi strašné. Som krivý, mladší, takže neexistuje možnosť vyhnúť
sa svojmu osudu“. (Tamtiež, s. 50.) Vtedy sa
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len na dary od cirkvi a nič viac. Je pochopiteľné, že mal u svojich kolegov úspech. Nadšene ho zvolili za jedného z dvoch generálnych dozorcov na ochranu cirkevného majetku. Pre výkon mali poruke patričný aparát.
Jeho kolega abbé de Boisgelin sa však viac
ako svojim povinnostiam venoval svojej milenke a tak sa Talleyrand stal rozhodujúcim
šéfom úradu. Nadviazal vtedy mnohé styky
s vplyvnými kruhmi a získal si ich priazeň.
Podľa viacerých autorov sa stal v tomto smere naozaj majstrom. Vraj aj preto, lebo vedel
včas vystihnúť, komu „zapadá hviezda“ a kto
sa v blízkom čase naopak stane vplyvnou
osobnosťou. Svoje úlohy vo funkcii generálneho dozorcu plnil k spokojnosti vysokej
cirkevnej hierarchie. Jeho správu na konci
funkčného obdobia vychválili a odmenili sumou vo výške 31 000 livrov.

chodom do praktického života sa menili na
„solídnych občanov“, rešpektujúcich vládnucu morálku. Talleyrand ani len nepomýšľal
niečo také urobiť. Naopak, hľadal možnosti,
ako vo svojom spôsobe života pokračovať.
Po zaradení do cirkevných služieb mimo Paríža sa zdalo, že to nebude také ľahké. Netrvalo však dlho a východisko sa našlo. Jeho
strýko Alexander svojho synovca protekčne
menoval za generálneho vikára arcibiskupstva. S touto funkciou súviseli časté pobyty
v hlavnom meste, ktoré Talleyrand náležite
využíval. Najprv si kúpil dvojposchodový,
vraj „malý, ale pohodlný“ dom, ktorý dal
prepychovo zariadiť. Tento sa stal svojráznou
„základňou“ pre sformovanie štvorice, ktorú
okrem neho tvorili traja mladí šľachtici: vojvoda August de Choiseul-Gouffier, gróf Louis Narbonn (nemanželský syn kráľa Ľudovíta
XV.) a Armand de Gontaud-Biron, vojvoda
de Lauzun. Čoskoro sa o nich hovorilo ako
o kvartete, ktoré navštevovalo popredné parížske salóny a nezvyčajne energicky sa vrhalo do vírov spoločenských podujatí vtedajšej
smotánky. Salóny slúžili nielen na „propagovanie nerestí storočia“, ale aj na výmenu
rozmanitých informácií zo všetkých oblastí
spoločenského diania. Veľký záujem bol
najmä o správy z finančného sveta. Išlo teda
o spájanie radovánok s praktickým konaním,
čo potom Talleyrand obratne využíval.

Biskupom v Autune
Talleyrand si funkciou generálneho
dozorcu vytvoril zázemie pre ďalší kariérny
rast. Už na uvedenom hodnotiacom zasadaní
narbonnský arcibiskup Dillon odporučil kráľovi Ľudovítovi XVI., aby s ním rátal pri
obsadzovaní uvoľnených biskupstiev. Pravá
chvíľa nadišla v roku 1788, keď autunského
biskupa de Morbeufa kráľ ustanovil za arcibiskupa v Lyone a následne kráľ dekrétom zo
dňa 2. novembra 1788 menoval Talleyranda
za hlavu tohto biskupstva. K tomu pridal aj
opátstvo Celle v kraji Poitou. Mal vtedy 34
rokov, ale v príjmoch už preskočil aj starších
biskupov (dostával 18 000 livrov z opátstva
v Saint-Rémy, biskupstvo mu vynášalo
22 000 livrov a opátstvo Celle ďalších 12 000
livrov).

Tento spoločenský vír mu zároveň poskytoval veľké možnosti nadväzovať známosti
s ďalšími ženami „veľkého sveta“. V literatúre
sa uvádzajú mená až neuveriteľne veľkého
počtu aristokratiek, s ktorými sa pravidelne
stýkal. Časť z nich mala blízko ku kráľovskému dvoru. Mnohé z nich sa stali aj jeho
milenkami. Stávalo sa, že sa stretával
s viacerými z nich v tom istom čase. Je zaujímavé, že mu to často odpúšťali. Pritom svoje
známosti s týmito dámami cynicky využíval
ako svoje protektorky, ktoré mu pomáhali
uskutočňovať jeho čoraz náročnejšie karieristické zámery. V tejto súvislosti sa často spomína madame de Staël, ktorá mu razila cestu
ešte dlho potom, keď už nebola jeho milenkou. Keď sa dostával do finančných ťažkostí
bez zábran prijímal od nich aj veľké čiastky
peňazí.

Pravda, vyskytli sa aj niektoré ťažkosti. Súviseli s jeho bujarým životom. Ten viedol aj jeho matku k stanovisku, že jej syn
nemôže byť dôstojným cirkevným hodnostárom. Aj kráľ mal určité pochybnosti. Pod
vplyvom otca, strýka a viacerých dvorných
dám od nich upustil. Očakávalo sa, že nový
cirkevný post Talleyranda „umravní“. Nestalo sa však tak.

Služobník cirkvi vo víre parížskeho
života

Pravda, Talleyrand mal čulé styky aj
so ženami z iných spoločenských vrstiev.

Stávalo sa dosť často, že mladí ľudia
počas štúdií „nemiestne vyvádzali“, ale pre42

Dokonca aj s mníškami. Jedna z nich sa načas
stala jeho „skutočnou“ milenkou, na rozdiel
od nepreberného množstva krátkodobých
vzťahov. Aj tie všemožne využíval a potom
bezcitne opúšťal. „Talleyrand však ku všetkým pristupoval jednoznačne len ako
k nástrojom telesnej rozkoše, pomocníčkam
vo svojej kariére, zdroju informácií
a pomáhačkám k rozmnožovaniu majetku“.
(Tamtiež, s. 51.)

chceli by ste ho hneď milovať“. (Tamtiež, s.
56.)

Neúnavný hazardný hráč
Ku kolotoču spoločenských zábav Talleyranda patrili aj karty. Pravidelne hrával
najmä whist. Hrával často a aj na úkor svojich povinností. Napríklad počas trojdňových
osláv Dňa federácie už v prvom dni odpoludnia utekal do herne. Tam už v prvej hre rozbil veľký bank. Po obede u grófky de Laval
sa vrátil do herne a znova rozbil bank. Boli
v ňom zlaté predmety a vraj toľko peňazí, že
nimi naplnil všetky vrecká aj klobúk.

Talleyrand bol neúnavný sukničkár po
celý svoj život. Na mieste je otázka – ako
získaval takú priazeň žien? Veď kríval a ani
jeho celkový telesný vzhľad nebol nijak impozantný. Skôr naopak. Mal mefistovský výzor, nažltnutú, vždy chladnú tvár a pohŕdavý
úsmev cynika. Nemecký štátnik Wintzingerode o ňom napísal: „Jeho matka musela spať
s Belzebubom.“ (Tamtiež, s. 56.)

Kartové hry sa stali neoddeliteľnou
súčasťou jeho spôsobu života. Keď ho neskôr
Napoleon priam obsypal rôznymi titulmi, ku
ktorým patrili aj rôzne majetky a finančné
príjmy, rozhodol sa konať vo svojom paláci
každodenné stretnutia s parížskou smotánkou. Začínali sa hodovaním o 17. hodine a
trvali tri hodiny. Potom sa hostia rozišli do
jednotlivých salónov popíjať kávu
a aperitívy. O polnoci sa konala večera. Po
nej pravidelné kartovanie, ktoré trvalo dve
hodiny.
Nielen doma, ale i na iných miestach
vedel pri kartovom stole presedieť dlhé denné
i nočné hodiny. V hre mával striedavo šťastie,
ale aj neúspechy. Nezriedka prehrával šokujúce sumy peňazí. Vraj prehral aj jeden zo svojich palácov. Takto utrácané peniaze vo veľkej miere nahrádzal prijímaním veľkých
úplatkov, ale aj horibilne vysokými príjmami
za služby vladárom iných štátov - pruskému
kráľovi, rakúskemu cisárovi a ruskému cárovi
predával aj najzávažnejšie štátne tajomstvá
Francúzska. Opäť prišiel rad aj na ženy. Keď
sa raz v dôsledku hazardnej hry ocitol na mizine, požiadal o pomoc grófku de Flahaut,
vtedy už bývalú milenku, s ktorou mal aj nemanželského syna Charlesa. Tá nemala peniaze a tak mu odovzdala drahocenný náhrdelník.
V ten istý deň ho predal.

Odpovede poskytujú literárne pramene, v ktorých sú zachytené názory jeho súčasníkov - mužov i žien. Niektorí vyzdvihovali jeho elegantný výzor, ktorým prekrýval
svoju telesnú chybu. Bol vraj majstrom lichotenia, pričom okolie prijímalo jeho lichôtky
aj vtedy, keď boli neúprimné. Iní obdivovali
jeho umenie komunikovať s ľuďmi a pohotovo konverzovať v rôznych prostrediach. V
neúnavných rozhovoroch pohotovo vťahoval
do „slučiek“ svojich spolubesedníkov, ktorých buď ľahko ovládal, alebo boli intelektuálne na nižšej úrovni. Schopnosť rýchlo odhadovať rozumové vlastnosti ľudí okolo seba
mu umožňovala získavať dominantné postavenia v rôznych prostrediach. Jedna
z mileniek uviedla, že na ženy pôsobil svojim
neodolateľným, vycibreným duchom, inteligenciou a bystrým dôvtipom. Toto „čaro“ si
uchoval po celý svoj život. Preto mohla holandská kráľovná Hortenzia, ktorá sa stýkala
s Talleyrandom až v napoleonských časoch,
napísať: „Sama som bola okúzlená. V deň,
keď sa mu uráči osloviť vás, zdá sa vám roztomilý a ak sa vás opýta na vaše zdravie,

prof. Jaroslav Čelko
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KRÁTKE SPRÁVY
Prehľad správ
J. Sovová: News review
Abstract: Brief news summary reprinted from the Young Humanists portal, a chapter of Prometheus Society

Keď mu diecéza zabránila v kontakte
s chlapcom, začal zneužívať dvoch bratov vo
veku 9 a 13 rokov.

január 2012

Z

nie je
zločin – vo Švédsku je to nové náboženstvo. Cirkev, ktorá považuje znaky
CTRL+C (kopírovať) a CTRL+V (vložiť) za
posvätné symboly, dostala názov kopimi (kopisti) a koncom decembra získala vo Švédsku oficiálny status. Skupina softvérových pirátov zo
Švédska sa snažila o uzákonenie svojej viery ako
oficiálneho náboženstva už od roku 2010.
DIEĽANIE A KOPÍROVANIE SÚBOROV

M

aby
sa v budúcnosti financovali cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku prostredníctvom asignačného modelu. Vďaka nemu sa fyzické osoby rozhodnú, komu poukážu jedno percento zo základu dane. V roku 2010 to predstavovalo 77 miliónov eur. Takýto model na stretnutí so zástupcami cirkví predstavil šéf rezortu
kultúry Daniel Krajcer (SaS). Ak sa nakoniec
rozhodne o jeho realizácii v praxi, malo by platiť
počas prechodného desaťročného obdobia.

- Americkým vedcom sa vôbec po prvý raz podarilo vytvoriť opicu
chiméru. Z troch makakov rézus pochádzajú
drobné opičky každá až zo šiestich zárodkov.
S chimérami pracujú vedci už od šesťdesiatych
rokov. Ide však o myši, potkany či králiky. Vytvoriť takúto opicu sa dosiaľ nikdy nikomu nepodarilo. Zmenil to až tím Masahita Tačibana z
Oregonského národného strediska pre výskum
primátov.

Š

ESŤ V JEDNOM

V

H

Je asi najslávnejším žijúcim vedcom. Pomáhal
nám chápať vznik vesmíru a fungovanie čudesných čiernych dier. Pokúšal sa
vytvoriť teóriu, ktorá dokáže vysvetliť
všetko, čo nás v kozme obklopuje. N apriek tomu, že ochorenie mozgu ho pr ipútalo na vozík, zabr ánilo mu hýbať
svalmi a jeho komunikáciu odkázalo na
pomoc dôm yselných prístrojov, osl ávil
teoretický fyzik a ko zmológ Stephen
Hawking sedemdesiatku.

EDENIE AMERICKEJ SCIENTOLOGICKEJ
CIRKVI čelí výzve na otvorené povstanie.

Vplyvná predstaviteľka cirkvi zaslala tisícom
stúpencov bizarného kozmického učenia e-mail,
v ktorom vodcu Davida Miscavige obvinila, že si
v priebehu rokov nahrabal až miliardu dolárov. Spôsobila tým skutočný šok. D. Miscavige
obvinila, že sa správa ako tyran a svojich oddaných nasledovníkov bezohľadne oberá
o peniaze.

N

INISTERSTVO KULTÚRY NAVRHUJE,

P

AWKING OSLÁVIL 70 ROKOV.

populárnej
speváčke Dorote Rabczewskej, ktorá
očierňovala Bibliu. Ide o najnovší prípad, keď úrady riešili urážku náboženského cítenia v tradične katolíckej kr ajine, ktorá je však čoraz svetskejšie z ameraná. Rabczewská, ktorá používa
umelecké meno Doda, povedala v roku
2009 v interview, že o Bi blii pochybuje,
„lebo je ťažké veriť v ni ečo, čo napísal
niekto opit ý z vína a fajčiaci nejaké b yliny“. Varšavský súd speváčke nariadil,

EMECKÝ KATOLÍCKY KŇAZ sa

na súde
priznal, že za posledných osem rokov 280krát sexuálne zneužil troch chlapcov. Nemyslel si vraj, že im tým škodí, citoval server BBC z
kňazovej výpovede na súde. Mužovi hrozí najmenej šesť rokov väzenia. Kňaz najprv zneužíval deväťročného syna istej vdovy z farnosti.
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OĽSKÝ SÚD UDELIL POKUTU

aby zaplatila pokutu 5 000 zlotých
(1 144 eur) za urážku náboženského c ítenia.

K

o reakciu na incidenty, pri ktorých malé skupiny
radikálnych Salafistov napádali nezahalené
ženy a sekulárnych intelektuálov, obsadzovali
univerzity a požadovali zavedenie striktného
islamského režimu.

Kým
však nedávno bol apokalyptický folklór
len súčasťou menšinového uvažovania, v súčasnosti sa začína meniť na masový fenomén. Myslia si to aspoň českí akademici, ktorí zvolali
tlačovú konferenciu. Pobláznenú verejnosť sa
snažili vedci upokojiť, že v tomto roku ľudstvu
síce môže hroziť všeličo, no koniec sveta to určite nebude.

I

ONIEC SVETA JE ÚPLNÝ NEZMYSEL.

február 2012

V

nemá
problém s tým, aby bola viera v Boha súkromnou záležitosťou. Problém majú náboženskí a politickí lídri. Postupné oddeľovanie
štátu od náboženstva tak paradoxne nebrzdí nábožná väčšina, ale menšina, ktorá sa bojí o stratu
vplyvu.

podnikla
kroky proti predaju bábik Barbie. Úrady
chcú ochrániť verejnosť v Iráne pred, podľa ich
názoru, zhubnou západnou kultúrou, narúšajúcou
islamské hodnoty. Náboženskí lídri Iránu vyhlásili bábiku Barbie za neislamskú prvý raz v
roku 1996 s tým, že má „deštruktívne kultúrne a
sociálne dôsledky“. Barbie je výrobkom americkej firmy Mattel.

I

RÁNSKA MRAVNOSTNÁ POLÍCIA

O

T

sa katolícka cirkev
aktivizuje. Tak ako v minulosti hovorí politikom, čo by mali robiť. Napriek tomu, že návrhy, ktoré predkladá, smerujú k ďalšiemu posilneniu jej pozícií, politikom to zjavne neprekáža.
„S ohľadom na charakter nášho štátu je niečo
také neprípustné. Cirkev sa už dlhodobo snaží
posilňovať svoje postavenie v spoločnosti, tá
však stojí na občianskych a demokratických
princípoch,“ upozorňuje sociológ Miroslav Tížik,
ktorý sa venuje cirkevným otázkam.

skončil v policajnej cele potom, čo na sociálnu sieť Facebook napísal, že boh neexistuje. Podľa indonézskeho práva mu za prejavy ateizmu hrozí až
päť rokov odňatia slobody. V Indonézii, ktorá
je najľudnatejšia moslimská krajina, je ateizmus
nelegálny. Okrem islamu táto krajina uznáva
ďalších päť náboženstiev – protestantské a katolícke kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus a konfucionizmus. Za bezverectvo ale hrozí väzenie.
ATIKÁNOM OTRIASA KORUPČNÝ ŠKANDÁL

ESNE PRED VOĽBAMI

K

- Carlo Maria Vigan, ktorý chránil peniaze
Vatikánu a rušil nevýhodné zmluvy, skončil.
Namiesto toho, aby mu Vatikán poďakoval
a podporil ho v boji proti korupcii v tomto najmenšom štáte sveta, bol preložený do USA.
Talianski novinári z televízie La7 zverejnili tento
týždeň listy, ktoré Vigan posielal v čase, keď bol
zástupcom štátneho sekretára, svojim nadriadeným a v ktorých písal o korupcii.

V

PÄŤDESIAT AŽ DVESTO MILIÓNOV ROKOV

sa všetky kontinenty stretnú na jednom
veľkom zhromaždení okolo severného pólu a
vytvoria tak nový superkontinent. To je výsledok
modelovania pomalého pohybu jednotlivých
kontinentov počas najbližších desiatok miliónov
rokov, informuje žurnál Nature.

NDONÉZAN ALEXANDER AAN

V

ÄČŠINA NÁBOŽNÝCH IZRAELČANOV

MEŇOVÉ BUNKY SÚ NAJSĽUBNEJŠOU
BUDÚCNOSŤOU medicíny. Môže za to

ich
schopnosť prispôsobiť sa a zmeniť sa na špecializované bunky. Vedci sa preto snažia zistiť, kde
všade by sa dali tieto bunky využiť. Zdá sa, že
perspektívna je liečba následkov po infarkte.

D

ELFÍNY A VEĽRYBY SÚ INTELIGENTNÉ,

učenlivé a uvedomujú si samy seba. Dokážu riešiť úlohy a majú aj istú formu
spoločenskej kultúry. Vedia oklamať
svojich chovateľov v zajatí, a dokonca
takéto malé triky naučiť aj svojich p otomkov. Vo voľnej prírode zase pa tagónske kosatky kŕmia staršie jedince vtedy,
ak už nedokážu pre vek prijímať potravu.

IAC AKO OSEM TISÍC ĽUDÍ PROTESTOVALO

v Tunisku proti násilnostiam islamských
extrémistov. Demonštráciu zorganizovala dvojica opozičných strán, ktoré chceli vyjadriť odpor
voči náboženskému fanatizmu a vyzývali na vytvorenie pluralitnej a tolerantnej spoločnosti. Išlo
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Odborníci preto chcú, aby sme veľrybám a
delfínom priznali niektoré práva.

stupni a schopnosť chodiť vzpriamene. Celý článok »

N

H

IKOHO NEZAVRAŽDIL ANI NIČ
NEUKRADOL. Napriek tomu mu

hrozí trest
smrti. Saudskoarab Hamza Kašgari (23) iba uverejnil niekoľko správ na sociálnej sieti Twitter.
Týkali sa proroka Mohameda. V Saudskej Arábii ho preto obvinili z rúhania, odpadlíctva od
viery a ateizmu. V krajine, kde je jediným povoleným náboženstvom islam, sa to môže rovnať
trestu smrti.

T

tovú stránku Vatikánu. Skupina obvinila Vatikán
z neustáleho zasahovania do vnútorných záležitostí Talianska. Pripomenula mu tiež zodpovednosť za početné prehrešky z minulosti, vrátane
inkvizície, upaľovania kacírov, pálenia kníh,
predávania odpustkov a za sexuálne zneužívanie
detí katolíckymi kňazmi v ostatných desaťročiach.

že plánuje
zrušiť daňové výnimky pre komerčne využívané priestory, ktoré vlastní katolícka cirkev.
Premiér Mario Monti pripojil opatrenie - týkajúce sa aj iných neziskových organizácií - k väčšiemu balíku zákonov, ktorý prechádza parlamentom. Cirkev vlastní mnohé súkromné kliniky, hotely a ubytovne, ktoré sú oslobodené
od daní, keďže v niektorých bývajú aj kňazi alebo mníšky, prípadne tam majú kaplnku. Daňové
prázdniny tak majú mnohé priestory, ktoré sa
využívajú prevažne komerčne.

P

ACKERI ZO SKUPINY ANONYMOUS
OZNÁMILI, že vyradili z činnosti interne-

ALIANSKA VLÁDA OZNÁMILA,

A

MERICKÁ HEREČKA MILEY CYRUS

na svojom twitteri zverejnila výrok významného
amerického fyzika Lawrencea Kraussa: „Všetci
ste hviezdny prach. Nebolo by vás, keby hviezdy
nevybuchli, pretože prvky (uhlík, dusík, kyslík,
všetky veci potrebné pre evolúciu) neboli stvorené na počiatku vekov. Vznikli vo hviezdach. Tak
zabudnite na Ježiša. To hviezdy umreli, aby ste
mohli žiť.“ Pobúrila tým kresťanských fanatikov, ktorí sa jej vyhrážali.

P

OĽSKÁ VLÁDA PREDSTAVILA SVOJU
PREDSTAVU O REFORME FINANCOVANIA
CIRKVÍ a ďalších náboženských komunít. Poľské

od sčítania obyvateľov zverejnil Štatistický úrad prvé výsledky. Podľa výsledkov klesol počet ľudí, hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi zo 68,9 %
na 62 %, kým počet ľudí bez vyznania mierne
stúpol z 13 % na 13,4 %. Opäť stúpol najmä počet ľudí, ktorí údaj o vierovyznaní nevyplnili.
O DEVIATICH MESIACOCH

marec 2012

cirkvi sú v súčasnosti financované prevažne zo
štátneho rozpočtu. Zo špeciálneho fondu vláda v
roku 2011 vyplatila duchovným asi 89 miliónov
zlotých (takmer 22 miliónov eur). Premiér Donald Tusk chce fond do roku 2013 zrušiť a nahradiť by ho mali dobrovoľné príspevky veriacich.

P

S

OČET KATOLÍKOV NA SLOVENSKU

klesol za
uplynulých desať rokov o vyše 374 000.
Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu 2011,
ktoré zverejnil štatistický úrad. Argument Konferencie biskupov Slovenska, podľa ktorého za
pokles veriacich môže režim pred rokom 1989,
považuje sociológ Miroslav Tížik za hlúpy. Cirkev podľa neho nedokáže hľadať chybu v sebe.

V

V nedeľu 25. marca uplynulo 70 rokov od vypravenia prvého transportu zo Slovenska do vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime. Obete tohto smutného obdobia si
Múzeum židovskej kultúry spolu s osobnosťami
spoločenského života a ľuďmi, čo prežili holokaust, dôstojne uctili nielen pripomenutím ich
mien, ale aj návštevou miesta, ktoré je dodnes
symbolom hrôzy, genocídy a zlyhania ľudskosti.
Spomienky preživších sú pre nás všetkých mementom, na ktoré neslobodno zabudnúť.

majú vedci úplný genetický plán človeka a žijúcich ľudoopov - šimpanzov, goríl a orangut anov. Môžu ich teda porovnať a získať
nové poznatky o tom, ako sa ľudia vyv íjali a nadobudli kľúčové evolučné zn aky: napríklad mozgovú činnosť na vyššom
ĎAKA NOVÉMU VÝSKUMU

MUTNÉ VÝROČIE:

M

prístupom náboženskej spoločnosti Svedkovia
Jehovovi k nedávnej autobusovej havárii belgického školského autobusu vo švajčiarskom Sierre,
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NOHÍ BELGIČANIA SÚ POBÚRENÍ

S

pri ktorej zahynulo 28 ľudí, z toho 22 detí. Jehovovi svedkovia totiž využívajú túto tragickú udalosť na nábor nových členov.

N

AJMENEJ 943 ŽIEN A DIEVČAT BOLO VLANI
ZAVRAŽDENÝCH v Pakistane preto, že

V

AFGANSKÝCH VÄZENIACH CHRADNÚ
STOVKY ŽIEN, ktoré si odpykávajú tresty za

MER OPÄŤ POTVRDIL, ŽE MÁ
NADŠTANDARDNÉ VZŤAHY S CIRKVOU.

Na
rokovanie si pozval dvoch zástu pcov
katolíckej i evanjelickej cirkvi . „Na to,
že je ľ avicovou stranou, má Smer veľmi
zvláštny vzťah ku kat olíckej cirkvi, čo
v iných európskych krajinách nie je be žné,“ zhodnotil udalosť politológ Tomáš
Koziak. Fico si podľa neho dobre zr átal, že Slovensko je ešte stále konze rvatívna krajina, kde má cirkev si lnú
pozíciu.

údajne pošpinili rodinnú česť. Oznámila to Pakistanská komisia pre ľudské práva, ktorá je popredným humanitárnym hnutím v krajine.

takzvané „morálne zločiny“, vrátane úteku či
vzťahu mimo manželstva. Informuje o tom ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. V
správe s názvom Musela som utiecť sa uvádza,
že čo sa týka medzinárodných zákonov o ľudských právach, vláda prezidenta Hámida Karzaja
svoje záväzky nesplnila.

Pripravila: Jana Sovová z portálu Mladí humanisti - klub občianskeho združenia Spoločnosti
Prometheus. Podrobnosti nájdete na:
http://www.humanisti.estranky.sk/clanky/spravy/
prehlad-sprav---januar-2012.html

Z nových kníh
Review of new books

EVANS, R. J.: Lži o Hitlerovi. Proces s největším popíračem holocaustu. Prel. J. Hejná
Praha : Nakladatelství Slovart 2011, 300 s.
Cambridgský historik R. J. Evans zoznamuje so svojou úlohou kľúčového svedka v kauze
s kontroverzným historikom - amatérom Davidom Irvingom, falzifikátorom dejín, ktorý popieral holokaust (pred súd ho postavili v apríli r. 2000). Popisuje, ako krok za krokom odkrýval Irvingove zdroje,
kontakty s krajnou pravicou v USA a falšovanie historických prameňov o 2. svetovej vojne. O. i. sa
zamýšľa nad dôkazmi z historického a právneho hľadiska.
HAAG, M.: Templáři. Fakta a mýtus. Prekl. K. Petříková. Praha : Nakladatelství Slovart 2011, 367 s.
Sprievodca po dejinách rádu templárov, úlohou ktorého bolo chrániť pútnikov v Jeruzaleme. Autor
tejto novej knihy po prvý raz prináša pohľad na históriu rádu odvtedy, ako Vatikán uverejnil dokumenty, ktoré templárov zbavujú obvinení z kacírstva.
HAJKO, J.: Odsúdení na dohodu - spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov. Bratislava : Slovart
2011, 455 s.
Publikácia sa venuje slovensko-maďarským vzťahov od počiatku až po súčasnosť.
HEBEIS, M.: Čierna kniha katolíckej cirkvi... a neuveď nás do pokušenia. Prel. Z. Guldanová.
Bratislava : NOXI 2012, 207 s.
Autor v knihe prináša zoznam hriechov a prešľapov cirkvi, ktoré siahajú od antisemitizmu po pedofíliu
a načrtáva ako cirkev presadzuje svoje záujmy. Svoje vysvetľovanie začína od križiackych výprav, nepriateľstva voči židom, vzťahom k ostatným pohanom, cez obraz cirkevných otcov na krivých chodníčkoch, zázraky, púte, exorcizmus po inkvizíciu, diktát viery a najmä boj cirkvi proti modernej dobe.
TIEFENBACHEROVÁ, A.: Filozofia – čo by sme mali vedieť. Prel. T. Oravec. Bratislava : Aktuell
2011, 207 s.
Sprievodca svetom filozofie prináša množstvo informácií, sto tém a mien.

47

BARBERIS, B. – BOCCALETTI, M.: Turínske plátno. Z tal. Orig. prel. O. Gavendová. Bratislava
: Lúč 2011, 200 s.
Spoločné dielo profesora fyziky a matematiky a advokáta a publicistu ponúka históriu posvätného
plátna od jeho objavenia po súčasnosť. Opisuje skúmanie a dokazovanie pravosti, predstavuje mužov,
ktorí sa Turínskym plátnom zaoberali.
ECO, U.: Pražský cintorín. Z tal orig. prel. S. Vallo. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart 2012, 496 s.
Najnovší román významného talianskeho spisovateľa je príbehom rozdvojenej osobnosti, falšovateľa
dokumentov a vyzvedača Simona Simoniniho, ale zároveň krvavým obrazom európskych dejín.
DINKA, P.: Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? Bratislava : Vydavateľstvo SSS 2011,
384 s.
Rozhovory autora s kritickými intelektuálmi. Na otázky odpovedali: M. Albert, V. Bělohradský,
Ľ. Blaha, M. Hartmann, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Keller, O. Krejčí, R Michelko, C. Offe,
J. Dahl Rendtorff, W. Robinson, D. Schweickart, J. Švihlíková a S. Žižek.
KOPÁČIKOVÁ, J., HRDINÁKOVÁ, Ľ., GAŠPAROVIČOVÁ, A.: Čítanie mládeže v Slovenskej
republike. Interpretácia výsledkov výskumu. Košice : Slovenská asociácia knižníc 2011, 100 s.
Výsledky výskumu s komentárom a štatistickými tabuľkami, grafmi, porovnávaním.
ARPÁŠ, R.: Autonómia: víťazstvo alebo prehra? Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS
o autonómiu Slovenska. Bratislava : Veda 2011, 199 s.
Autor sa zameral na pôsobenie HSĽS na československej vnútornej scéne a spracoval podrobný rozbor
udalostí z rokov 1935-1938.
COSTNER, T.: Boli sme spolužiaci Anny Frankovej. Z hol. Orig. prel. J. Rakšányová. Bratislava :
Ikar 2011, 157 s.
Výpovede a spomienky 10 spolužiakov Anny Frankovej o ich prežívaní vojny a o tom, ako ich toto obdobie poznačilo a ovplyvnilo ďalší život.
DORUĽA, J.: O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava : Slavistický kabinet SAV 2011, 91 s.
Výsledky výskumov dejín.
ZWEIG, S.: Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi. Z nem. orig. prel. J. Šimulčíková. Bratislava : Vydavateľstvo SSS 2011, 158 s.
Rakúsky prozaik (1881-1942) v románe vyjadril svoj postoj k nastupujúcemu fašizmu, fanatizmu, diktátorstvu a násiliu. Analógiou je boj Castellia proti Kalvínovi v 16. storočí.
LENZINI, J.: Posledné dni Alberta Camusa. Z franc. orig. prel. V. Komorovská. Bratislava :
Vydavateľstvo SSS 2011, 126 s.
Kniha novinára alžírskeho pôvodu, znalca života a diela najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Alberta Camusa (1913-1960), približuje Camusove posledné dni a uvažovanie pred jeho smrteľnou automobilovou nehodou.
TIEFENBACHEROVÁ, A.: Filozofia. Čo by sme mali vedieť. Z nem. orig. prel. T. Oravec.
Bratislava : AKTUELL 2011, 207 s.
Prehľad základných faktov, súvislostí a osôb vo filozofii. Obsahuje sto tém a mien, množstvo informácií a je spoľahlivým sprievodcom svetom filozofie.
SEGEV, T.: Simon Wiesenthal. Z hebr. Orig. prel. J. Khahilová. Bratislava : ZMAN Publishing
2011, 550 s.
Podrobný životopis legendárneho „lovca nacistov“ S. Wiesenthala z pera izraelského historika.
red.
48

