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Na úvod
Humanistický odkaz Slovenského
národného povstania
R. Hradecký: Humanist message of the Slovak
national uprising

Abstract:
Introduction to the issue by the chair of the Prometheus Society – association
of secular humanists in Slovakia - at the occasion of the 70th anniversary of
the Slovak national uprising, which he presents as a military, state and political
tradition. He reminds us of the message of the so-called Christmas agreement,
during which all important parties of the uprising agreed to “adhere to freedom
of religion, but to exclude the interference of churches on the direction and
leadership of the state”.

V tomto roku si aj my, členovia Spoloč-

nosti Prometheus – združenia svetských
humanistov pripomíname 70-te výročie
Slovenského národného povstania. Povstanie z roku 1944 sa zakotvilo v našom historickom povedomí, povedané
slovami historika, Ľubomíra Liptáka,
ako trojaká tradícia: vojenská, štátna
a politická.
Vojenská tradícia povstania sa často uvádza na prvom mieste. Povstanie
nebolo len lokálnou slovenskou záležitosťou, ale súčasťou vojny, v ktorej šlo
o existenciu či prežitie európskej civilizácie. A práve vo vojenskej stránke je
jednoznačná odpoveď na častú otázku,
či povstanie nebolo „zbytočné“. Aký
by bol náš osud, keby sme sa nebránili
okupácii ukazuje príklad iného nemeckého spojenca – Maďarska. Nepovstanie neuchránilo Maďarsko od dlhotrvajúcich bojov na jeho území, a čo je horšie až do mája 1945 maďarské vojská
bránili nacistické Nemecko na fronte.
Aj na Slovensku, vo Vysokých Tatrách,
Liptove či časti západného Slovenska.
Preto si musíme konkrétne pripomínať
tých, ktorí mali dosť odvahy a sily, aby
dokázali so zbraňou v ruke bojovať za
spravodlivú vec. Účasť Slovenska v celosvetovej demokratickej tradícii boja
proti fašizmu je neodškriepiteľne potvrdená bojom našich vojakov a ich hrdinstvom v armádach protihitlerovskej
koalície a v neposlednom rade samotným Slovenským národným povstaním.
Povstanie z 1944 roku je našou štátnou tradíciou. Slovenská štátnosť v podobe, v akej sa sformovala v predvečer
druhej svetovej vojny nemala perspektívu, bola medzinárodne vnímaná ako
výtvor Hitlera, ako vazalský štátny út-
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PhDr. Roman Hradecký
(Foto P. Porubčan)
var, ktorý vstúpil do vojny proti spojencom po boku Hitlera. Dôsledkom bola
nová definícia česko-slovenskej štátnosti v podobe známej formuly: rovný
s rovným. Novodefinovaná slovenská
štátnosť sa uplatňovala na povstaleckom
území počas dvoch mesiacov, mala svojich predstaviteľov, svoje orgány.
Životnosť povstaleckej štátnej koncepcie je obdivuhodná. Tradícia povstania zaštítila boj za demokratizáciu
spoločnosti v 60-tych rokoch a neskôr
vyústila do požiadavky federácie. Práve
tradícia povstania dávala týmto snahám
nielen presvedčivosť, ale aj emocionálny náboj, istý pátos národného boja,
národného smerovania, ktoré vyústilo
do prechodu od federácie k samostatnému štátnemu útvaru.
Politická tradícia Slovenského
národného povstania je najaktuálnejšia
pre nás i pre dnešnú dobu. V povstaní
sa zišli konzervatívni čechoslováci

i slovenskí nacionalisti, stúpenci parlamentnej demokracie i sovietskej moci,
katolíci, evanjelici, židia i ateisti. Ako
je možné, že sa dokázali nad tieto protiklady povzniesť a uzavrieť historický
kompromis? Povstalecká pluralita bola
aj odrazom vývinu protihitlerovskej
koalície, ktorá sa pôvodne sformovala
ako normálne spojenectvo ohrozených
veľmocí, avšak až spoznaním totálneho
charakteru vojny dostala aj spoločný
ideový náboj – stala sa koalíciou antifašistickou.
Antifašizmus bol kľúčom k budúcnosti, ktorú Hitler zatienil. Hlavná
zásluha povstania i antifašizmu je
v tom, čomu zabránili. Nezabúdajme,
že civilizačné hodnoty sa majú brániť
v predpolí, nie až na poslednej hradbe,
ako sa to stalo v druhej svetovej vojne.
Súboj o civilizačné hodnoty je súčasťou
každodennej histórie ľudstva a prebieha
aj v súčasnosti. Preto by sme sa mali
dnes všetci usilovať o naplnenie slov
z Vianočnej dohody, na ktorej sa zhodli
všetky významné zložky povstania:
Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má však byť
vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu.
My, členovia Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov,
vážime si a nezabúdame na súdržnosť
odvážnych, statočných a nezištných
ľudí, ktorí si zaslúžia našu spomienku,
pietu a úctu.
Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus – združenia svetských
humanistov ¢
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Téma čísla
Spolupracují věda a víra, anebo jak
to s nimi vzájemně je?
M. Dokulil: Do science and faith cooperate – or what exactly
is their relationship?
Abstract:
The introductory paragraph of the current issue about the relationship
between science and religious faith, whose author is Miloš Dokulil,
professor of philosophy of science and languageat
the Masaryk Universityin Brno (Czech Republic).

prof. Miloš Dokulil
Občas se kolem otázky vzájemného
vztahu obou shora v záhlaví článku
uvedených disciplín vedou debaty.
Spíše ale přímo někteří lidé mají za
to, že se věda s vírou doplňují, a zase
naopak jiní lidé mezi námi berou vážně jako rozhodující jen jeden z obou
těchto oborů lidské činnosti a postojů
ke světu a k životu (zatímco druhý
někteří tolerují, jiní považují za zcela ve
svém významu irelevantní, ne-li dokonce škodlivý). Ta otázka stojí za aspoň
předběžné vyjasnění. Už také třeba
kvůli možné polemice nad vzájemnou
autoritou mezi oběma oblastmi (pokud
k ní dochází). Anebo v konkrétním případě, když třeba vyjde knížka jako ta
prof. Mejsnara, o níž jsem se tu v BL
zmínil zrovna před týdnem. (1)
Možná se dost obecně ví (i když
si to člověk vždycky hned uvědomit
nemusí), že ještě v období klasické
antiky poznatky, které odpovídaly realitě a byly okamžitě ověřitelné, byly
zároveň někdy doplňovány rozmanitými
fiktivními představami tam, kde byly
sice otázky, ale ne už aspoň trochu
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adekvátní odpovědi. Takže třeba ještě
před vznikem křesťanství již vznikly
objektivně doložitelné poznatky např.
z mechaniky (Archimédes) nebo jako
zajímavý dohad atomová hypotéza
(Demokritos). A vedle evidovaných
a více či méně ověřitelných názorů
vztahujících se k přírodě vznikaly
další názory o přírodě či o člověku,
které již tak relevantní vždycky nebyly. A kromě toho celá tehdejší antická
společnost měla jako dědictví poměrně
složitý systém víry v rozmanité bohy;
v dosahu evropské kulturně-politické
oblasti jen židovství vykrystalizovalo ve
víru jen v jednoho Boha.
Méně se už ví, že až do počátku
2. století před naším letopočtem Židé
(jako hebrejsky konstituovaný „národ“)
ještě pro sebe neobjevili možnost
posmrtného života. Kýžený byl pro
Žida (jako věřícího člověka) dlouhý
pozemský život (doložený také údajným, mnoho set let trvajícím životem
mnohých dávných předků, o nichž se
čte v knize Geneze), kéž by četná stáda
(neboť jaká slast by byla z toho, že by
člověk jenom setrvale třel bídu?), a také
mužský potomek (neboť v tehdejší patriarchální společnosti bylo nezbytné mít
syna, který by se postaral o otcův hrob).
Až v tom 2. století (př. n. l.), v citlivém
období jak pro židovskou víru, tak pro
občanské sebevědomí Židů se – kromě
přímého odporu vůči drsnému zavádění
pohanství – zrodila také víra v možnost posmrtného života. Víra ovšem
nemá hned (má-li vůbec někdy jinak
než osobním přesvědčením) přiměřené
doklady ke svému posílení nějakými
pádnými a zcela přesvědčivými důkazy.
Ta víra jako kdyby ani nebyla „z tohoto
světa“. Vyznavač svým vlastním přitakáním k té své víře působí ve svém prostředí nakažlivě. Zárodky té dva tisíce

let staré vědy nebyly ani překážkou
počínající víře v posmrtný život, ani ji
nedokázaly ničím učinit věrohodnější.
Filosofická tradice byla křesťanskými teology brzy považována za pomocný prostředek k lepší orientaci v těch
otázkách víry, které přesahovaly pozemskou zkušenost. Dokonce se ustálila
pro celý středověk koncepce, že filosofie (jako spekulativně získaná suma
tehdejšího vědění o světě) je služkou
teologie („ancilla theologiae“). Ještě
Francis Bacon na počátku 17. století
metaforicky vědu spojoval jen s jakousi
„bárkou“ na poznatky, zatímco teologie
byla jejich úctyhodným „korábem“. Na
počátku 17. století se zrodila mechanika
(Galileo), na jeho konci už dirigovala
pohyb nebeských těles (Newton). Na
přelomu do osvícenského 18. století již
začaly pochybnosti o božskosti Ježíše,
když podle tradice se narodil jako člověk.
Po dvou stoletích rozvoje různých
věd (teprve na počátku 19. století vznikla konečně mj. embryologie) také různí
biblisté si začali klást najednou vtíravé
otázky, zda se mohlo odehrát všechno
tak, jak se o tom píše v evangeliích.
Výchozím způsobem převládala snaha
evangelijní zázraky vysvětlit „přirozeně“. Např. známé vzkříšení Lazara
Ježíšem vylíčit jako šťastnou souhru
okolností doprovázejících Lazarovu
pouze zdánlivou smrt. Na počátku druhé
půle 19. století vyšla Darwinova kniha
o původu druhů (roku 1859). Nebylo
možné popřít, že některé nové poznatky z oblasti pojímané jako věda
způsobily, že se začaly více problematizovat z dřívějška ustálené představy
zažité jako zatím nezpochybňované
jistoty zprostředkované Biblí. Země,
která s veškerým životem byla stále
pojímána jako výtvor boží, jako kdyby
stále vypadala tak jako „na počátku světa“, staticky, a bez vývoje. A teď tu byla
evoluční hypotéza. Navíc geologové
nedokázali vměstnat vývoj zeměkoule
jen do několika málo tisíců let. Pro stáří
Země v protikladu k tvrzení Starého
zákona neměly najednou stačit ani
miliony let. Rovněž celá oblast, která se
nazývala Vesmírem (a byla jakoby jen
naší Sluneční soustavou, kolem níž je
mlhovinná Mléčná dráha a pár desítek
souhvězdí), začínala se nebývale rozrůstat do stěží hned změřitelných dálek.
Navíc dnes víme, že se náš Vesmír
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nejen rozpíná, ale rychlost toho rozpínání se zvyšuje...
Během pouhých zhruba tří desítek
let (počínaje objevem elektronu r. 1898)
došlo k výchozímu zmapování tří
složek atomu (tj. prokázání existence
protonu a neutronu v jeho jádře); a pak
stačilo pouhých šest let na to, aby jeden
německý fyzik (Hahn) přišel na stopu
experimentálně navozeného jeho rozpadu. Na konci tohoto vývoje byly dvě
různé koncepce atomových pum (1945).
Dnes jsou stovky atomových elektráren
po celém světě. A jiný produkt války:
začala éra počítačů; i když nejdřív jen
relátkových a pak elektronkových,
vyžadujících mnoho místa, náročného
chlazení, a majících časté poruchy.
A rovněž za války byla znovuobjevena
také zatím docela tajemná deoxyribonukleová kyselina (DNA). Již od
roku 1953 známe strukturu této složité
sloučeniny. Do konce století se podařilo
během 10 let zjistit pro člověka zhruba
její genom. Aniž bychom se teď pouštěli do dalších oblastí (třeba v letectví od
spalovacích motorů k reaktivním). Ale
musíme se určitě zmínit o kosmickém
výzkumu, včetně pobytu prvních lidí na
Měsíci. Také miniaturizace v technologii čipů a jejich překvapivé další a další
zlevňování přesahuje zdaleka jakékoliv
představy. V biologii se díky analýzám
DNA mohlo konečně začít s řešením
třeba takových otázek, jako je postup
osidlování zeměkoule člověkem v čase,
nebo jeho příbuzenství s neandertálcem,
a podobné problémy, dříve zcela neřešitelné. Dokonce teď máme k dispozici
další závažný doklad ke vzniku našeho
Vesmíru tzv. velkým třeskem (objevem
gravitačních vln). Mnozí vědci uvažují
dokonce o možnosti jiných Vesmírů,
než je ten náš. Velkým triumfem vědy
byla předpověď bosonu, k jehož objevu
málem po půli století před dvěma lety
nakonec došlo. Věda se přitom rozvíjí
stále bouřlivěji a některé její výsledky vypadají jako málem „konečné“.
A nových překvapení stále přibývá.
Pokud jde o náboženskou víru
(a zkusme se teď omezit jen na křesťanství), ta obecně jako kdyby stála především na výchozím „zjevení“, na výchozích náboženských „pravdách“ (jak je
zvykem říkat a psát), na posvátných textech (považovaných za Bohem vnuknuté), a pochopitelně také na výkladu těch
textů tak, jak to učí ta či ona křesťanská
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církev. Neboť nemáme jednu jedinou.
I když počínaje 20. stoletím postupně
rostla tendence k vzájemné toleranci
a k ekumenismu, což je chvályhodné.
Problémem ovšem zůstává, že žádná
z významnějších křesťanských církví se
nemůže slučovat s jinou, protože – aniž
by ztratila „tvář“ – nemůže rezignovat
na svou vlastní tradici víry, se kterou už
žije někdy několik století. V katolické,
pravoslavné i evangelické tradici je
přitom běžné opírat se o vybrané a teologicky standardizované pasáže z Bible,
tzv. perikopy. A běžně věřící moc Bibli
nečtou; kdekdo se spokojí tím málem,
které získal(a) snad již v dětství ve
vlastní rodině, potom v hodinách výuky
náboženství, nu a samozřejmě kázáními
v kostele či modlitebně. Knížky vydávané k posílení náboženské víry většinou
přímo biblické texty necitují; zato se
jejich výklad dotýká především metaforicky transcendentna, a v imanentním
světě záslužně morálky (s některými
specifiky). Nejednou autor takové publikace přidá, že věda jenom odhaluje, co
a jak se ve světě děje, zatímco víra člověku navíc říká, proč vůbec člověk žije;
takže jako kdyby tyto dvě oblasti měly
přinejmenším styčné plochy.
Jenže věda přece má své odpovědi
na řadu těch „Proč?“; vždyť staví na
kauzálních vztazích ve sledovaných
procesech. Všechno testuje, se snahou
falzifikovat. Naproti tomu v oblasti
náboženské víry, jakmile se dostává
předkládanými svými představami
do přesahu rozumového chápání,
uchyluje se nakonec k dogmatům a
k církevní autoritě pro jejich závazný
výklad; aniž jsou její vykladači běžně
na rozpacích v tom, co je (či může být)
v té víře zvláštně vůči poznatkovému
světu „v přesahu“. Dokonce náboženští
interpreti sami mluví a píší o „tajemství“ tohoto „přesahu“. V křesťanské
(a zvláště katolické) tradici se nejméně sto let (po jedné významné knize
Schweitzerově) ujala tradice založit
rámcový výklad křesťanského věření
hned na metaforickém vylíčení výchozího vyznání víry v Boží Trojici. I ta celková odtažitost tohoto dogmatu (církevně poprvé stabilizovaného roku 325 na
koncilu v Nikaji (latinsky Nicea) skýtá
k tomu vhodné pole. Tři božské „osoby“ jako kdyby byly téže „podstaty“
(„homoúsios“, z řeckých slov „homoios“ + „úsia“). Přitom „pro představu“

lze potom uvést třeba jakoby stvořitelskou funkci pro Boha-Otce, Synu přiřadit „Slovo“ jako zvěstované poselství
víry (tak sugestivně představené na
počátku Janova evangelia!), a Ducha
svatého spojit s metaforou „Lásky“, jíž
je celá Trojice propojena. Nad tím stěží
může někdo tyčit nějakou metafyziku.
Každá víra je silná pudící silou své
sugestivní víry; ne nějakými racionálními argumenty. Kupodivu stále
v mnohých proudech víry mají jejich
zastánci za to, že je pořád možné tu
víru posilovat poukazy na předpokladově slabá místa vědy. Pak ovšem se
dostávají vinou takto orientovaných
teologů (či dalších autorů, třeba shora
zmíněného prof. Mejsnara) víra a věda
do střetu, nikoli do verbálně vytčené
vzájemné součinnosti...
Pochopitelně lze nemálo vsadit na
to, že již přes sto let se věda rozvíjí
takovým tempem a do takových oblastí,
že i vysokoškolsky vzdělaní lidé stěží
obrysově chápou principy všech těch
objevů. Lze zatím bez ostychu kategoricky tvrdit, že věda nic neví třeba
o tom, co bylo před velkým třeskem,
anebo jak přesně vznikl na této Zemi
život. Pochopitelně někdy také s tím
přímým či nepřímým dovětkem, že
mnohé ty otázky již svým způsobem
zodpovědělo Písmo; možná jen obrazně, a na úrovni dřívějších možností
pochopení, ale se známým vyústěním
v možnost konečné spásy. Citový příklon k víře, spolu s konkrétním zvykovým zázemím každého člověka posléze
mohou doladit také doprovodné existenciální odpovědi na tuto problematiku
(a to spíše jako podvědomé a zvykem
dolaďované postoje než přímo racionálně podložená řešení).
Je potom otázka, co a jak si každý
ve svých představách o světě a o životě
„zazávorkuje“. Věda neřeší psychologicky či noeticky („epistemologicky“) prezentovanou problematiku
transcendentna. Víra ji ovšem také
neřeší! Jen transcendentní rámec
světa a života intuitivně předpokládá.
Díky různým osobním předpokladům
můžeme potom v uvedených sférách
někdy sedět „na dvou židlích“; i když
pak může – alespoň „zvenčí“ – vznikat
neodbytná otázka míry naší racionality.
(Tu ale víra neřeší! A o kompetenci
vědy tam, kde je k dispozici rozhodovací procedura, by neměly být pochybPrometheus 2/2014
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nosti. Asi bych se měl k této citlivé problematice ještě vrátit. Už s ohledem na
to, co bylo naznačeno úvodem této stati;
a co si již teď netroufám dále rozvádět.)
Text zvýraznila redakcia
1

Pouhá souhra náhod?

Miloš Dokulil
Asi bych měl začít proslulým měsíčníkem
VESMÍR; jeho letošním únorovým číslem. Je
v něm dvojí úvaha nad knihou, jejíž název
by mohl dokonce provokovat: „Mýtus evoluce“ (autorem knihy je J. A. Mejsnar; knížka
vyšla loni). Jedním dechem bych měl navíc
konstatovat, že se citované publikaci dostalo pokaždé nemálo vzájemně odlišného
ohlasu (od prof. I. Horáčka a také od prof.
F. Vyskočila); nehledě již na to, že centrálním námětem knihy i obou recenzí je „ID“ (tj.
anglicky „Intelligent Design“; což bych raději
překládal jako „inteligentní projekt“).
Jde tedy o tématiku, která nabízí pro
výklad počátků tohoto našeho světa „spiritualistickou“ (případně přímo „teistickou“)
příčinu. Celkové zaměření knihy, jež dostala
dvojím komentářem nepřehlédnutelnou
inzerci, prozrazuje její rýmovaný a na Darwinovu adresu mířící posměšný podtitul:
„Geny křičí: Jémine, mýlíte se, Darwine“.
(Ne že bychom okamžitě museli vytáhnout
do boje za spontánně probíhající evoluci,
prezentovanou celou řadou přírodovědných
disciplín jako nezpochybňovaný fakt.)
Hned na počátku letošního března mé
oči nějak zavadily o informaci, že v jedné
americké „koleji“ mají dokonce její profesoři
přísahat (a svým podpisem stvrdit), že věří
v xistenci Adama a Evy. Asi by tu bylo
žádoucí další upřesnění. Takže nejdříve
adresa, kde má dojít k onomu zvláštnímu
prohlášení víry. Jde o Bryan College v Daytonu, ve státě Tennessee. A ta víra se má týkat
biblické dvojice údajných prarodičů lidstva,
o nichž se zmiňuje biblická kniha Geneze.
Vraťme se nejdříve k místu konání.
Právě v Daytonu se před 89 lety (roku 1925)
konal mezitím nemálo proslulý „opičí proces“, také anglicky nazvaný podle obžalovaného učitele „Scopes Trial“ (tedy „Scopesův
proces“). Podle žaloby Scopes učil na
veřejné škole evoluční teorii, což mělo
být v rozporu s tehdy ve státě Tennessee
platným zákonem. Jeho žalobcem se stal
William Jennings Bryan, proslulý svou trojí
kandidaturou na funkci prezidenta. Právě
toto jméno má ve svém záhlaví škola, která
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se zrovna teď vydala do boje za doslovný
výklad biblického textu.
A nyní pár vět k Adamovi a Evě. Je
možné brát příběh té dvojice z první knihy
Mojžíšovy doslova? Třeba i s tím nemálo
zvláštním anatomicko-genetickým detailem,
že Eva pocházela z Adamova žebra? (Na
tyto takto pojaté začátky lidstva navazuje
ovšem také příběh s hadem z ráje a doprovodná židovská a křesťanská víra, že jsme
po prvních lidech zdědili mj. „dědičný hřích“.)
S tím je samozřejmě spojena závažná otázka, zda opravdu lze ty dávné biblicky zpracované náměty pojímat v 21. století s tou
spontaneitou, s jakou byly čteny a vykládány
po nemálo staletí v minulosti. Zda bychom
třeba zrovna ten příběh o Adamovi a Evě
neměli dnes vnímat především jako metaforu? Nehledě již třeba na to, že snad bychom
měli světonázorově respektovat soudobou
vědu. (Aniž bychom museli hned rozvádět,
že věda a víra jsou svými principy – vším,
co, jak a proč tvrdí – mimoběžkami. Hodně
dlouho bylo také tradicí náboženské víry, že
by neměla být v rozporu s rozumem; i když
se stále připouští, že je některými svými
předávanými tradicemi nad ním.)
Takže: Stojí či padají naše lidské jistoty
na pochybnostech o evoluci (a obecně
o darwinismu)? Starosti kolem Adama a Evy,
které teď mají vůdčí činitelé jedné vysokoškolsky prezentované instituce v Daytonu,
bychom asi nejen mít nemuseli, ale ani

neměli... Dostupné na internete http://goo.
gl/Yz8pGm
Text bol pôvodne publikovaný v Britských listech 21. 3. 2014 (dostupné na
http://goo.gl/vEbLt1) uverejňujeme ho
s láskavým súhlasom autora.
Prof. PhDr. Ing. Miloš DOKULIL,
DrSc., je profesorom na fakulte informatiky,
katedre informačných technológií Masarykovej univerzity v Brne, kde vyučuje filozofiu
vedy a jazyka. Svoju publikačnú činnosť
začal vydaním štyroch skrípt z logiky. Po
augustových udalostiach v r. 1968 bol z univerzity vyhodený. V tom čase pripravoval
na vydanie monografiu o J. Lockovi, preklad
jeho „Eseje o lidském chápání“, a knihu
o filozofii dejín. Nakladateľské zmluvy byli
zrušené a hotová sadzba jednej z kníh bola
rozmetaná. Po roku 1989 dostal ponuku,
aby se na Masarykovu univerzitu vrátil. Na
Karlovej univerzite v Prahe získal doktorát
vied a okrem riadnej habilitácie na MU bol
menovaný za profesora. Niekoľko publikácií
venoval priamo Masarykovi; posledná (z roku 2012) má názov „Masaryk a náboženství“. Na Fakulte informatiky MU učí už 20
rokov okrem iného filozofiu vedy, teóriu jazyka, ale aj religionistiku. Naposledy sa knižne
rozpísal tiež k otázkam biblistiky. Viac ako
sto statí publikoval v odborných časopisoch,
vyše 500 príspevkov v Britských listech. ¢

Veda a náboženstvo sa nedajú
zosúladiť
Victor J. Stenger: Science and religion cannot be harmonized
Abstract:
Translation of an article about the incompatibility of science and religion.
Náboženskí apologéti, duchovní guruovia a prispôsobiví ateisti nás bombardovali tvrdením, že nie je dôvod, aby
veda a náboženstvo sa navzájom neznášali. Môže to byť politicky vhodné, ale
nie je to pravda. Veda a náboženstvo
sú od základu nezlučiteľné a vždy
takými budú.
Viera je prijímanie vecí bez
akýchkoľvek podporných dôkazov
alebo dokonca napriek opačným dôkazom. Nikto nepochybuje o tom, že
náboženstvo je založené na viere. Niektorí autori tvrdia, že aj veda sa zakladá
na viere. Argumentujú tým, že veda

vychádza z viery, že svet je racionálny
a príroda sama sa správa pochopiteľným
spôsobom.
Lenže veda neformuluje takéto predpoklady o viere. Analyzuje pozorovania
a používa pritom isté metodické pravidlá, potom na opis týchto pozorovaní
formuluje modely. Každý proces oprávňuje jeho praktickým úspechom, nie
nejakou logickou dedukciou odvodenou
z pochybného metafyzického predpokladu (metafyzika je súčasťou filozofie,
ktorá sa zaoberá základnými príčinami
a ovahou vecí). Musíme odlišovať vieru a dôveryhodnosť. Veda si vyslúžila
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dôveryhodnosť svojím dokázaným
úspechom. Náboženstvo vyvrátilo
svoju dôveryhodnosť opakovaným
neúspechom. Veda s použitím empirických metód odstránila kiahne,
vyslala ľudí na mesiac a objavila DNA
(dezoxyribonukleinovú kyselinu, ktorá
patrí spolu s kyselinou ribonoukleovou
– RNA - medzi nukleové – jadrové
- kyseliny. Nukleové preto, lebo boli
objavené v bunkovom jadre lat. nucleus – pozn. prekl.). DNA je nositeľkou
genetickej informácie bunky, riadi rast,
delenie a regeneráciu bunky. Ak by
veda nefungovala, nepoužívali by sme
ju. Náboženstvo spoliehajúce sa na
vieru nám prinieslo inkvizíciu, náboženské vojny a neznášanlivosť. Teda
náboženstvo nie je funkčné, ale napriek
tomu sa ho pridržiavame.
Veda a náboženstvo sú od základu
nekompatibilné pre ich opačné epistemológie (epistemológia znamená štúdium alebo teóriu o povahe a základoch
poznatkov, najmä o ich obmedzení
a platnosti – pozn. prekl.).
Náboženstvo a veda vychádzajú
z odlišných predpokladov o tom, čo
môžeme vedieť o svete. Každý živý
človek si uvedomuje svet, ktorý existuje
mimo jeho telo, svet, ktorý poznáva
svojimi zmyslami. Veda je systematické
štúdium prirodzeného sveta získaného
našimi zmyslami a vedeckými nástrojmi.
Oproti tomu všetky väčšie náboženstvá vyhlasujú, že človek má dodatočný
„vnútorný zmysel”, ktorý nám dovoľuje
dostať sa do styku s oblasťou ležiacou
mimo viditeľného sveta, teda s božskou
transcendentálnou realitou, ktorú nazývame nadprirodzená sféra. Ak sa niečo
netýka transcendentálnosti, potom to nie
je náboženstvo.
Nedá sa pochybovať o tom, že veda
má svoje hranice. Avšak to, že veda
má svoje hranice neznamená, že náboženstvo alebo akýkoľvek iný alternatívny myšlienkový systém môže
poskytovať alebo poskytuje pohľad
na to čo je za týmito hranicami. Napríklad veda ešte nevie precízne ukázať
ako vesmír a život v ňom vznikli, hoci
má o tom viaceré hypotézy. Avšak fakt,
že veda doteraz nemá na to odpoveď
neznamená, že staré mýty o stvorení
ako sú uvedené napríklad v Genezis
majú nejaké opodstatnenie a nádej, že
niekedy budú potvrdené.
Väčšina vedeckej komunity vo vše-

prometheus.casopis@gmail.com

obecnosti prijíma názor, že veda nemá
čo povedať o nadprirodzenom, pretože metódy vedy ako sa v súčasnosti
používajú, vylučujú nadprirodzené
príčiny. Keď však skutočne máme vnútorný zmysel, ktorý nám hovorí niečo
o neviditeľných veciach, ktoré majú pre
nás zmysel a ovplyvňujú naše životy,
potom by sme pomocou vedeckých
nástrojov museli vidieť ich efekty.
Ak by existoval vnútorný zmysel,
varujúci nás pred hroziacim zemetrasením, nezistiteľným vedou, mali by
sme dôkaz, že takýto prameň vedomostí
mimo našich zmyslov existuje. Správy o „božských proroctvách” vznikali
počas celej histórie ľudstva, ale žiadna
z nich sa nepotvrdila.
Doteraz nemáme dôkaz o tom, že

Victor J. Stenger
pocity, ktoré majú ľudia cítiaci kontakt
s nadprirodzeným, zodpovedajú skutočne niečomu, čo je mimo ich hlavy (inými slovami mimo toho, čo si myslia).
Preto nie je dôvod, aby sa spoliehali na
tieto pocity. Ak by sa však ukázal nejaký dôkaz, potom by to aj vedci, či sa
im to bude alebo nebude páčiť, museli
vziať do úvahy.
Nemôžeme zamiesť pod koberec
množstvo vážnych problémov, ktoré
nastolila vedecká revolúcia a exponenciálny rast ľudských schopností
využívať zdroje otvorené súčasnými
technológiami. Ak by ich veda samotná
nebola umožnila, neboli by problémy
s preľudnením, znečisťovaním vzduchu,
globálnym otepľovaním alebo hrozbou nukleárneho holokaustu. Rastúca
nedôvera voči vede v Amerike sa dá

pochopiť sledovaním nepekných príkladov vedcov zamestnaných v naftovom,
potravinárskom tabakovom a farmaceutickom priemysle. Ich činnosť prispela
k nepotrebným úmrtiam miliónov ľudí
tým, že dovolili predávať produkty,
o ktorých vedeli, že sú škodlivé.
Chce sa azda niekto vrátiť do veku
pred vedou, keď bol ľudský život nepríjemný, brutálny a krátky? Dokonca vynález ohňa bol raz novou technológiou.
Škodlivé produkty sú vytláčané zázračnými liekmi, potravinami a technológiami, ktoré v porovnaní s nedávnou
minulosťou nesmierne zlepšili náš život.
V rozvinutých krajinách ženy zriedka
zomierajú pri pôrode a väčšina detí sa
dožíva dospelosti. Pred niekoľkými
generáciami to tak nebolo. Na rozdiel
od našich predkov, žijeme dlho, žijeme
svoje životy zväčša bez bolesti a bez
driny. Starších občanov je tak veľa, že
sa stali spoločenským problémom. Všetko je to výsledok vedeckého pokroku.
Problémy, vyplývajúce zo zneužívania vedy môžeme vyriešiť iba lepším
používaním výsledkov vedeckého
bádania a racionálnejším správaním sa
vedcov, politikov, korporácií i občanov
všetkých vrstiev spoločnosti. Všetky
náboženstvá ako sa súčasne praktizujú
s ich ustavičným sústredením na starú
mytológiu, nerobia veľa na podporu
lepšieho, bezpečnejšieho sveta. Fakticky náboženstvá prekážajú tomu, aby
sme zlepšenie docielili.
Dnešná veda a náboženstvo sa
nachádzajú vo vážnom konflikte. Dokonca nie veľmi oddaní veriaci neakceptujú celkom Darwinovu evolučnú teóriu.
Hoci navonok vyhlasujú, že nevidia
konflikt medzi svojou vierou a evolúciou, trvajú na tom, že Boh kontroloval
vývoj života, aby vznikol človek. Nemá
to nič spoločné s tým, čo nám priniesla
evolučná teória. Evolúcia ako ju chápe
veda, nemá miesto pre boha.
V iných prípadoch nenásytné záujmy korporácií a politikov bez škrupúľ
využívajú protivedecké postoje zakorenené v bežných náboženstvách, aby
potláčali výsledky vedy, týkajúce sa
globálnych záujmov. Týka sa to napr.
preľudnenia a degradácie životného
prostredia, ktoré ohrozujú generácie čo
prídu za nami.
Niektorí sa spoliehajú na pozorovanie a na rozum, aby tak zabezpečili pochopenie, že svet musí prestať pokladať
Prometheus 2/2014
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za neškodných ľudí, čo sa spoliehajú na
predsudky a mytológie napísané v prastarých textoch, ktoré sa už od malička
odovzdávajú z generácie na generáciu.
V záujme budúcnosti ľudstva musíme sa
boriť, aby sme zo spôsobu myslenia ľudí
vykorenili fantastiku náboženskej viery.
Náboženská viera by nebola takou
negatívnou silou v spoločnosti, keby
sa zaoberala iba náboženstvom. Napriek tomu spôsob myslenia navodený
náboženstvom je hlboko zakorenený
a viera ovláda fakty vo všetkých
oblastiach nášho života. Vytvára myslenie, v ktorom sú koncepty formulo-

vané veľmi vášnivo, ale bez zreteľa na
dôkazy. Nikde inde to nie je také zrejmé
ako v súčasnej Amerike, kde sa napriek
dôkazom o ich neplatnosti veľká časť
populácie pridržiava rôznych vierovyznaní. Magický spôsob myslenia a slepá
viera sú najhoršie čo možno použiť,
lebo dovoľujú, aby tie najurážlivejšie lži
sa prijímali ako pravda.
Náboženstvo od svojho prvopočiatku bolo nástrojom používaným ľuďmi
pri moci, aby svoju moc udržali a aby
udržiavali masy na uzde. Pokračuje to
až dodnes, keď náboženské skupiny
stále manipulujú náš život, neraz aj

Einstein o náboženstve a vede
A. Einstein: About religion and science
Abstract:
Translation of selected thoughts about religion and science.

Albert Einstein

Všetko, čo ľudia urobili a vymysleli, sa
týka uspokojovania pociťovaných potrieb a zmiernenia bolestí. Treba to mať
ustavične na zreteli, keď chceme chápať
duchovné hnutia a ich vývoj. Pocity
a potreby sú motívmi ľudskej podnikavosti a tvorivosti, hoci je to niekedy
skryté. Ktoré pocity a potreby viedli
ľudí k náboženskému mysleniu a viere
v najširšom slova zmysle? Stačí trochu
pouvažovať, aby sme si uvedomili, že
na čele zrodu náboženstiev sú rôznorodé emócie. U primitívneho človeka je
to predovšetkým strach, ktorý vyvoláva
náboženské pocity - strach pred hladom,
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divými zvieratami, chorobou, smrťou.
Pretože toto štádium chápania príčinných súvislostí nebolo rozvinuté, ľudská
myseľ vytvárala pre seba viac-menej
analogické tvory ako je človek, na ktorých vôli a činnosti tieto strach vzbudzujúce veci závisia. Potom už ostáva
iba zabezpečiť láskavosť týchto tvorov
rôznymi skutkami, prinášaním obetí,
ktoré podľa tradícií odovzdávaných
z generácie na generáciu ich uzmierujú
alebo im robia dobrú náladu voči smrteľníkom.
Teraz hovorím o náboženstvách
strachu. Tieto, hoci nimi neboli vytvorené, stabilizujú sa vytvorením špeciálnej
kasty kňazov, ktorá sa stavala do pozície
sprostredkovateľa medzi ľuďmi a tvormi, ktorých sa ľudia boja. Na tomto základe si stavajú istú hegemóniu. Vodca
spoločenstva alebo privilegovaná trieda,
ktorých postavenie závisí aj od iných
faktorov, často kombinujú kňazskú autoritu so svetskou autoritou (teda vládnu
vo veciach náboženstva i spoločnosti),
aby takto zabezpečili svoje záujmy.
Spoločenské pocity sú ďalším prameňom kryštalizácie náboženstva. Otcovia a matky, ako aj vodcovia väčších
spoločenských komunít sú smrteľní
a omylní. Túžba po vedúcej sile, láske
a podpore nabáda ľudí na vytvorenie
spoločenskej a morálnej koncepcie
boha. Toto je boh prozreteľnosti, ktorý

v rozpore so záujmami veriacich a snažia sa uvádzať pochybnosti o pravdivosti dokázaných vedeckých poznatkov.
Pri neexistencii diametrálne odlišných
svetonázorov, akými sú veda a náboženstvo by to nebolo možné. Veda nezmení
svoj záväzok skúmať pravdu. Musíme
iba dúfať, že náboženstvo zmení svoj
záväzok šíriť nezmysly.
Táto esej čerpá z mojej knihy napísanej v r. 2012 Boh a bláznovstvo viery,
ktorú vydalo vydavateľstvo Prometheus
Books.
Podľa http://goo.gl/DkIWoB vybral
a preložil A. K. ¢
chráni, odmeňuje a trestá. Boh, ktorý
podľa rozhľadenosti veriacich, miluje,
podporuje život kmeňa, ľudskej rasy
alebo život jednotlivca, utešuje ustarostených, plní ich nevyplnené túžby,
uchováva duše mŕtvych. Toto je spoločenská alebo morálna koncepcia boha.
Židovské Písmo sväté obdivuhodne
ilustruje vývoj zo štádia náboženstva
strachu k morálnemu náboženstvu, čo
pokračuje aj v Novom zákone. Náboženstvá všetkých civilizovaných ľudí,
najmä národov Východu, sú prvotne
morálne náboženstvá. Vývoj z náboženstva strachu smerom k morálnemu
náboženstvu bol veľký krok v živote
národov. Avšak predstava, že primitívne
náboženstvá sa zakladajú celkom na
morálke a strachu civilizovaných národov je predsudok, voči ktorému musíme
byť obozretní. Pravda je, že všetky sú
prechodnými typmi, ale na vyšších stupňoch vývoja morálne náboženstvá majú
prevahu.
Antropomorfný charakter ich koncepcie boha (predstava boha „podľa
obrazu človeka“ – pozn. prekl.) je spoločný pre všetky tieto typy náboženstiev. Iba jednotlivci a výnimočne múdre
spoločenstvá chápu boha inak ako tvora
podobného človeku. Ale máme aj tretie
štádium náboženských zážitkov, hoci sa
objavuje zriedka, ktoré budem nazývať
„kozmické náboženské pocity“. Tento
pocit je veľmi ťažké vysvetliť niekomu,
kto ho nemá.
Jednotlivec pociťuje bezvýznamnosť
ľudských túžob, cieľov a vznešenosť,
ako aj obdivuhodný poriadok v prírode
i vo svete myšlienok. Pokladá individuálnu existenciu za akýsi druh väzenia
a chce preciťovať vesmír ako jeden
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celok. Začiatok kozmického náboženského cítenia sa objavoval už v skorých etapách vývoja, napr. v mnohých
žalmoch o Davidovi a v niektorých
častiach Proroctiev. Ako sme sa poučili
z obdivuhodných Schopenhauerových
textov, budhizmus obsahuje takéto prvky v oveľa väčšej miere.
Náboženskí géniovia všetkých čias
sa vyznačovali takým typom náboženských pocitov, ktoré nepoznajú žiadne
dogmy a žiadneho boha vyprodukovaného „na obraz človeka“. Preto nemôže
existovať cirkev, ktorej ústredné učenie
sa zakladá na kozmických náboženských pocitoch. Preto ľudí naplnených
týmto najvyšším typom náboženského
cítenia nachádzame iba medzi heretikmi (kacírmi). Svojimi súčasníkmi boli
pokladaní za ateistov, niekedy aj za
svätých. Ak sa na vec pozeráme takto,
ľudia ako Demokritos, František z Assisi a Spinóza sú si vzájomne blízki.
Ako môžu byť kozmické náboženské pocity komunikované od jedného
jednotlivca k druhému, keď nemá vytvorenú definíciu boha a nemá svoju
teológiu? Podľa môjho názoru najdôležitejšou funkciou umenia a vedy je
vzbudzovať tieto pocity a udržiavať
ich v tých, ktorí sú schopní ich vnímať.
Tým sa dostávame ku koncepcii vzťahu
vedy a náboženstva vo veľmi odlišnom
chápaní ako je obvyklé. Ak sa pozeráme
na problém historicky, sme naklonení
pokladať vedu a náboženstvo za nezlučiteľných antagonistov, a to pre jeden
veľmi nesporný dôvod. Človek, ktorý je
dôkladne presvedčený o univerzálnom
pôsobení zákona príčinnosti, nemôže si
ani na chvíľu predstaviť, že je schopný
zasahovať do behu udalostí. Teda ak
prijíma hypotézu o príčinnosti naozaj
vážne. Nepotrebuje náboženstvo strachu
a tiež málo potrebuje spoločenské a morálne náboženstvo. Boh, ktorý odmeňuje
alebo trestá, je pre neho nepredstaviteľný pre jednoduchú príčinu, že ľudské
činy sú určované nevyhnutnosťou. Takže božie oči nie sú zodpovedné; podobne ako neživý predmet nemôže byť
zodpovedný za pohyby, odohrávajúce
sa okolo neho. Veda bola obviňovaná,
že podrýva morálku, ale toto obvinenie
je nespravodlivé. K tomu, aby sa etické
správanie sa človeka zakladalo na sympatii, výchove a spoločenských vzťahoch; netreba žiadne náboženstvo. Bolo
by s človekom veľmi zlé, keby mal byť
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obmedzovaný strachom a trestom alebo
nádejou na odmenu po smrti.
Ľahké je pochopiť, prečo cirkvi
vždy bojovali proti vede a prenasledovali vedcov. Na druhej strane sa však
nazdávam, že kozmické náboženské
cítenie je to najsilnejšie a najvznešenejšie povzbudenie pre vedecký výskum.
Iba tí, čo si uvedomujú obrovské úsilie
a predovšetkým aj oddanosť, ktoré
sa žiadajú v teoretickej vede, môžu
pochopiť silu emócií, z ktorých táto
práca pramení. Kepler a Newton museli
mať hlboké presvedčenie o racionalite
vesmíru, aby strávili roky osamotenej
práce, aby rozlúštili princípy nebeských
mechanizmov!
Tí, ktorých vedomosti o vedeckom
výskume pochádzajú hlavne z praktických výsledkov vedeckého výskumu,
ľahko prídu k celkom falošnej predstave
o mentalite ľudí. Hoci boli obklopení
skeptickým svetom, ukázali cestu rovnako zmýšľajúcim, roztrúseným celé
storočia po celom svete a. Iba ten, čo
venoval celý svoj život podobným cieľom môže si uvedomiť, čo inšpirovalo
týchto ľudí a čo im dávalo silu zotrvať
pri svojich cieľoch napriek nespočetným nezdarom. Je to práve kozmické
náboženské cítenie, čo dáva túto silu.
Jeden súčasník celkom správne povedal,
že v tomto materialistickom svete vedeckí pracovníci sú jediní hlboko nábožní ľudia (pozn. redakcie: Iste, avšak

neveria v žiadneho boha, ale veria vo
vesmír a jeho sily), čo sa teda líši od náboženských pocitov naivného človeka.
Pre takého je boh niekto od starostlivosti koho možno mať osoh a koho tresty
vzbudzujú obavy. Je to obdoba toho, čo
cíti dieťa voči svojmu otcovi, voči ktorému má osobný vzťah – aj keď je tento
vzťah poznamenaný hrôzou.
Ale vedec je posadnutý pocitom
všeobecnej príčinnosti. Budúcnosť je
preň v každom bode tak predurčená ako
bola minulosť. Morálka nesúvisí s božstvom, je to čisto ľudská záležitosť.
Jeho náboženské cítenie naberá podobu
uchvacujúceho obdivu nad harmóniou prírodných zákonov, odhaľujúcou
inteligenciu, ktorá je taká vysoká, že
vedľa nej všetko myslenie ľudí je úplne
bezvýznamné. Tento pocit je základný
princíp života a práce, keď sa človek vie
vymaniť z okov sebeckej žiadostivosti.
Je to nesporne veľmi podobné tomu ,
čím boli posadnutí náboženskí géniovia
všetkých čias.
Z Albert Einstein, “The World as I
See It” Secausus, New Jersey:The
Citadel Press, 1999, str. 24- 29) vybral
a preložil A. K.
Tento výber bol zverejnený vo “World as
I See It” (Svet ako ho vidím) (1999).
http://goo.gl/iTlCgY ¢

Veda v porovnaní s náboženstvom
Science in comparison with religion
Abstract:
Translation of article..
Diskusia medzi vedou a náboženstvom
pokračuje bez výsledkov a bez uspokojenia obidvoch týchto subjektov. Mohli
by sme sa dostať ďalej, keby sme zúžili
podmienky debaty a definovali by sme,
v ktorej oblasti chceme obe porovnávať?
Je množstvo bodov, v ktorých by sa dali
porovnávať. Chcem stručne zosumarizovať, prečo je veda lepšia než náboženstvo v oblastiach zlepšovania života,
zdravia a blaha ľudstva na celkom základnom stupni a na celom svete.

Sanitácia a čistota
Čo urobilo náboženstvo v posledných tisícročiach na zlepšenie sanitácie
(ozdravenia) a čistoty nášho životného
prostredia? Málo, alebo nič. Avšak veda
nás informovala o cestách šírenia sa chorôb cez znečistenú vodu a zlú hygienu.
Veda nám tiež poskytla nástroje, ktorými
vieme vodu vyčistiť, aby sa stala pitnou
a tak znížiť riziko ochorenia. Na základe
toho boli pred chorobou a smrťou zachránené nesčíselné počty ľudí.
(Pokračovanie na ďalšej strane.)
Prometheus 2/2014
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Boj proti chorobám
Choroba nepredstavuje niečo, proti
čomu náboženstvo nepomohlo v zdolávaní choroby. Naopak, mýty o pôvode
chorôb iba zhoršovali situáciu. Veda
identifikovala baktérie a vírusy, ktoré zapríčiňujú choroby, ako pôsobia,
ako proti nim bojovať a mnoho iného.
Rozvojom evolučnej teórie sme sa poučili, že tento boj nemá konca, pretože
aj patogény sa ustavične vyvíjajú, ale
veda nám dala prostriedky ako ďalej
pokračovať v boji proti chorobám. Náboženstvo nič takého neurobilo a neraz
prekáža tomuto úsiliu.
Predĺženie ľudského života
Ľudia dnes žijú priemerne oveľa
dlhšie než predtým, s najdlhším životom v priemyselnom Západe. Nie je to
náhoda. Je to dôsledok využívania vedy
na potieranie chorôb, zlepšenej hygieny
a čo je najdôležitejšie: že sa zvýšili šance na prežívanie detí. Ľudia žijú dlhšie,
pretože používajú vedu na lepšie pochopenie a lepšie upravovanie sveta okolo
nich. Náboženstvo k tomu neprispelo.
Komunikácia a spoločenstvo
Ľudia dnes môžu komunikovať na
veľké vzdialenosti spôsobmi, aké boli
pred niekoľkými desaťročiami nepredstaviteľné. To nielen uľahčuje prenos
užitočných informácií, ale aj rozvoj
nových a dynamických ľudských spoločenstiev. Všetko uvedené je možné použitím vedy aplikovať na nové, kreatívne
technológie. Náboženstvo využilo často
tieto možnosti, ale samo neprispelo
ničím k rastu základného rozvoja.
Výroba potravín a ich
rozdeľovanie
Ľudia musia jesť, aby prežívali a
zatiaľ čo náboženstvo môže vyzývať na
rozdávanie potravín tým, čo to najviac
potrebujú, no samo nerobí nič, aby sa
efektívnejšie vyrábalo viac potravín.
Ľudia použili základné vedecké nástroje
na zlepšenie produkcie potravín po celé
tisícročia, ale v súčasnosti to geometricky rastie používaním chemických analýz, satelitných záznamov a dokonca genetickou manipuláciou. Veda umožňuje
účinnejšie zásobovať potravinami viac
ľudí s využitím menšej výmery pôdy.
Nové materiály
Všetko čo vyrábame je z nejakej
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suroviny. V minulosti bol výber surovín obmedzený. Dnes je množstvo
materiálov, ktoré sú ľahšie, pevnejšie
a teda lepšie než tie, čo boli k dispozícii
donedávna. Náboženstvo nevytváralo
plastové materiály, karbónové vlákna
a dokonca ani oceľ. Veda a vedecké
metódy dovoľujú ľuďom vyvíjať nové
materiály pre nové úlohy. To dnes už
vieme a pokladáme to za zaručené.
Chápanie sexuality a reprodukcie
Veda zaobstarala neoceniteľné zhodnotenie ľudskej sexuality a reprodukcie.
Pochopili sme nielen to, ako a prečo
tieto veci fungujú, ale aj prípady, keď
nefungujú. To umožňuje naprávať
chyby a pomôcť ľuďom, ktorí predtým
nemohli mať deti. Náboženstvo nielenže
k tomu neprispelo, ale v minulosti prekážalo nášmu chápaniu prostredníctvom
hlásaných mýtov a povestí.

Pochopenie nášho skutočného
miesta vo vesmíre
Je samozrejmé, že nemôžeme zlepšiť svoje postavenie, keď nepoznáme,
aké to postavenie vlastne je. Veda odhalila obrovský objem informácií o našom
mieste v prírode, o mieste našej planéty
v slnečnej sústave a o mieste našej galaxie vo vesmíre. Ešte je toho veľa čo
treba skúmať, ale to čo už vieme, bolo
už zväčša využité. Náboženstvo doteraz
ponúkalo iba mýty, ktoré sa všetky ukázali ako neplatné a zavádzajúce.

vedy závisí na vedeckých metódach
a na metodologickom naturalizme.
Vedecká metóda zabezpečuje nové myšlienky, ktoré sa pred ich prijatím dôkladne testujú a overujú. Metodologický
naturalizmus zabezpečuje, že veda sa
stotožňuje s hranicami prírody, nie
s hranicami fantázie vymýšľajúcej veci,
ktoré by si človek želal. (Metodologickí
naturalisti obmedzujú vedecký výskum
na štúdium prirodzených príčin, pretože
každý pokus definovať príčinné súvislosti „nadprirodzeným“ je bezúspešný
a vedie do slepej uličky.)
Náboženstvo nepoužíva ani si necení žiaden z vyššie uvedených vedeckých
prístupov. Rozmanitosť náboženstiev
nám bráni, aby sme robili zovšeobecnenia platné pre všetky náboženstvá.
Neviem však o žiadnom náboženstve,
ktoré by testovalo a overovalo svoje
tézy vedeckými metódami alebo by sa
pri skúmaní sveta spoliehalo na metodologický naturalizmus.
To nevedie k záveru, že náboženstvo je celkom bezcenné, pretože nie
všetko v našom živote môže a musí mať
za základy princípy vedy – ak to má
mať cenu. Môžeme robiť iba záver, že
v posledných storočiach na zlepšenie
štandardu života a prežitia ľudstva veda
urobila viac, než urobilo náboženstvo
počas viacerých tisícročí. Náboženskí
vodcovia radi vyhlasujú, že na riešenie
našich problémov potrebujeme viac
náboženstva, ale s väčšinou problémov
by sme sa mohli lepšie vyrovnať vtedy, keby sa namiesto náboženstva viac
uplatňovala veda.
Dostupné na http://goo.gl/1DQtS8
Preložil A. K. ¢

Ľudstvo potrebuje viac vedu,
nepotrebuje viac náboženstvo
Možno argumentovať, že život pozostáva aj z iných vecí ako zlepšená
sanitácia, zlepšená hygiena, boj proti
chorobám, zvýšená produkcia potravín,
nové materiály a zlepšená komunikácia.
Na druhej strane si však nevieme predstaviť život bez uvedených vecí – a tí,
čo žijú tu na zemi, budú si musieť vytrpieť ešte veľa ďalších nepríjemností.
Schopnosť vedy zlepšiť tie základné
životné potreby je nespochybniteľná.
Prečo existuje taký obrovský rozdiel
medzi vedou a náboženstvom? Úspech
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Zo života Spoločnosti Prometheus
Zasadala Ústredná rada Spoločnosti
Prometheus
Meeting of the Board of Prometheus Society

Abstract:
Report of the agenda, content and results of the meeting of the Prometheus
Society Board on May 31st 20014 in Banska Bystrica.
V posledný májový deň t. r. zasadala
v Banskej Bystrici Ústredná rada Spoločnosti Prometheus.
Na programe zasadania tohto orgánu SP boli: kontrola plnenia uznesení
z Valného zhromaždenia SP, správa o
činnosti predsedníctva od valného zhromaždenia, správa o hospodárení a plnení rozpočtu v r. 2013, návrh rozpočtu na
r. 2014, prípravy Dňa humanistov 2014,
diskusia a v závere prijatie uznesenia.
V úvode zasadania si prítomní členovia ÚR minútou ticha uctili pamiatku
zosnulého zakladajúceho člena SP Milana Sidora.
Pri kontrole plnenia uznesení valného zhromaždenia bolo konštatované, že
sa neplní harmonogram výmeny člen-

ských preukazov. V dôsledku toho aktualizácia evidencie členov bude posunutá
na neskorší termín. Bol schválený návrh
nového členského preukazu.
Z iniciatívy jednotlivých členov sme
sa zapojili do petičnej akcie za odluku
cirkvi od štátu, ktorú organizovala Strana občianskej ľavice ako sprievodnú
akciu počas kampane pred voľbami do
Európskeho parlamentu. Hlavnou úlohou SP je v spolupráci s organizátorom
petície dosiahnuť pokračovanie tejto
aktivity aj po skončení volieb do EP tak,
aby sa zozbieralo čo najviac podpisov.
SP sa nachádza v stabilnej finančnej
situácii. Zaplatili sme členské poplatky
v medzinárodných organizáciách (EHF,
IHEU), čím sme v oboch organizáciách

Deň humanistov 2014
F. Jedinák: Humanist Day 2014

Abstract:
Report from celebrations of Humanist Day, organized by the Prometheus
Society in Bratislava on June 21, 2014.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
humanistov, v sobotu 21. júna 2014, už
po siedmykrát Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov
(ďalej len SP) oceňovala aktívnych
propagátorov humanizmu na Slovensku.
Podujatie sa konalo pod patronátom
primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana
Ftáčnika, CSc. v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Slávnostným príhovorom podujatie
otvoril Mgr. Igor Šabek. PhDr. Roman
Hradecký, predseda SP, pozdravil všetkých účastníkov a poďakoval hostiteľovi podujatia Milanovi Ftáčnikovi za
podporu a spoluprácu, zároveň však
ospravedlnil jeho neúčasť z dôvodov
pracovnej zaneprázdnenosti.
Ďalšiu časť programu Igor Šabek

prometheus.casopis@gmail.com

uviedol slovami: „Spoločnosť Prometheus je organizáciou, zastrešujúcou
aktivity humanistov v našej krajine.
A za tými stoja konkrétni ľudia. Deň
slnovratu je výbornou príležitosťou, pri
ktorej môžeme povedať veľké ďakujeme
aj priateľom, ktorí sa starajú o bežné,
každodenné potreby nášho občianskeho
združenia i nášho hnutia. Každý deň,
každý rok, prakticky od vzniku Spoločnosti Prometheus v r. 1990.“ Toto
poďakovanie bolo zhmotnené udelením
medaily Za vernosť humanizmu, ktorú
odovzdal predseda SP Roman Hradecký
dvom členom SP - JUDr. Mariánovi Baťalovi, podpredsedovi ÚR SP a členovi
jej predsedníctva a JUDr. Stanislavovi
Kizekovi, členovi ÚR SP i členovi jej
predsedníctva.

vedení ako plnoprávni členovia.
ÚR schválila postup vedenia Spoločnosti pri delegovaní svojho zástupcu
na Svetový humanistický kongres a na
zasadnutie Valného zhromaždenia
IHEU, ktoré bude v júli t. r. Oxforde.
V získaní prostriedkov, ktoré tvoria
2-percentné odvody daní vedenie SP
očakáva nižší výnos oproti minulým
rokom. Považuje to za odraz súčasnej
ekonomickej krízy. Podobný výsledok
vykazujú prakticky všetky občianske
združenia. V budúcnosti treba túto možnosť využiť viac, pretože tento príjem je
pre činnosť SP veľmi významný.
Slávnosť Humanista roka 2014 bude
21. 6. 2014 o 11,00 hod. v Primaciálnom paláci v Bratislave. Na základe
predložených návrhov, po diskusii
a hlasovaní boli ústrednou radou schválení nasledovní laureáti výročných cien
SP: Humanista roka 2014 – prof. Erich
Mistrík, CSc. Veľvyslanec humanizmu
2014 – PaedDr. Ivan Šabo; Za vernosť
humanizmu – JUDr. Marián Baťala,
JUDr. Stanislav Kizek.
red. ¢

V úvode odovzdávania výročných
cien Igor Šabek o. i. povedal: „Je dobre, že medzi nami sú ľudia so schopnosťou vidieť vývoj slovenskej spoločnosti
vo všetkých súvislostiach, bez ideologického prifarbovania, či odfarbovania, so
schopnosťou ísť do hĺbky a k podstate
problematiky.“
Čestný titul Humanista roka
2014 SP udelila prof. PhDr. Erichovi
Mistríkovi, CSc. za aktívnu a otvorenú
obhajobu vedy, vzdelávania, sekulárneho charakteru štátu, za propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku.
Vyzdvihnuté boli jeho profesionálne
aktivity, schopnosť komunikovať s verejnosťou prostredníctvom sociálnej
siete Twitter a vlastného blogu na internete. Aktívne obhajuje vedu, sekulárny
štát a otvorene sa hlási k svojmu humanistickému svetonázoru keď hovorí, že
„je prísny evolucionista, pre ktorého je
Darwin a jeho evolučná teória nielen
základom prírodných vied, ale i základom osobného života a preto neverí na
akékoľvek skoky a predestinácie.“
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2014 SP udelila stredoškolskému
Prometheus 2/2014
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Zo života Spoločnosti Prometheus
profesorovi PaedDr. Ivanovi Šabovi,
ktorý už desaťročia svojim žiakom,
kolegom i širšej verejnosti na základe
vedeckých poznatkov odhaľuje a približuje tajomstvá vesmíru i Zeme; vyvíja
dlhoročnú, obetavú činnosť vo výchove
a v prírodovednom vzdelávaní mladej
generácie, propaguje myšlienky humanizmu i program Spoločnosti Prometheus. Svoje životné krédo PaedDr. Šabo
formuloval takto: „Hodnoty humanizmu
považujem za prirodzené hodnoty, ktoré
sú bežné v normálnej spoločnosti, veď
človek by sa mal snažiť pomôcť živým
tvorom okolo seba a vytvárať podmienky pre plnohodnotný život. Všetky
obmedzenia, ktoré hlásajú rôzne povery
a náboženstvá ma ako prírodovedca
nenechávajú ľahostajným a snažím
sa k nim zaujať stanovisko. Snažím sa
poznať našu minulosť a vážim si osobnosti, ktoré pre ľudstvo spravili veľa
a zanechali nám svoj odkaz.“
Ocenení prevzali z rúk predsedu SP
Romana Hradeckého a od podpredsedov SP Mariana Baťalu a Ivana Poliaka
diplomy a plakety. Obaja laureáti krátko
poďakovali a vyjadril aj svoje pocity
z ocenenia.
V tretej časti programu si účastníci
vypočuli vystúpenie prof. PhDr. Ericha
Mistríka, CSc. na tému „Z čoho pramení európsky humanizmus“, po ktorom bola krátka diskusia moderovaná
predsedom SP Romanom Hradeckým.
(Vystúpenie prof. Mistríka uverejníme
v budúcom čísle časopisu a bude dostupné i vo forme videa na YouTube
SP.)
Na záver slávnosti predseda SP poďakoval za účasť laureátom, prítomným
humanistom i hosťom a pozval všetkých
na malé občerstvenie, kde pokračovali
v neformálnej diskusii o problematike
humanizmu, odluke cirkvi od štátu
i o vlastných skúsenostiach zo života
a práce svetských humanistov, ateistov,
skeptikov... v súčasnej slovenskej spoločnosti.
Na odovzdávaní cien humanistov sa
zúčastnil i Štefan Sládeček, predseda
petičného výboru Petície na podporu
vyhlásenia referenda podľa čl. 95
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
s referendovou otázkou: „Súhlasíte
s tým, aby v právnom poriadku Slovenskej republiky a v zmluvách, ktorými
je Slovenská republika viazaná, bolo
ustanovené samostatné a nezávislé
12
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hospodárske a finančné zabezpečenie
registrovaných cirkví a náboženských
spoločností v Slovenskej republike?“
Po skončení podujatia sa uskutočnilo
krátke pracovné stretnutie vedenia SP so
Štefanom Sládečkom. Na tomto stretnutí spoločne prediskutovali možnosti spoluprácu pri ďalšej organizácii a podpore
petície zo strany SP.
F. Jedinák ¢

Katolícky kňaz Pavel Pakoš

Účastníci Dňa humanistov 2014

Ivan Šabo, Humanista roka 2014 - vpravo
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Zo života Spoločnosti Prometheus

Veľvyslanec humanizmu, Prof. Mistrík - vpravo

Moderoval Igor Šabek
Spisovateľka a rozhlasová
redaktorka Marta Slezáová

Ocenení Stanislav Kizek a Marian Baťala - celkom vpravo

Ivan Poliak a Roman Hradecký - vpravo

prometheus.casopis@gmail.com
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Zo života Spoločnosti Prometheus
Za Milanom Sidorom
Obituary: Milan Sidor
Abstract:
PhDr. Milan Sidor, CSc., founding member of Prometheus Society, an atheist,
humanist, pedagogue, activist and politician, died following a serious illness on
May 31st 2014 in Prešov..

31. mája 2014 po ťažkej chorobe skonal
v Prešove zakladajúci člen Spoločnosti
Prometheus, člen jej ústredných orgánov,
ateista, humanista, pedagóg, organizátor
a politik PhDr. Milan Sidor, CSc.
Milan Sidor sa narodil 22.2.1951
v poddukelskej obci Krušinec. Stredoškolské štúdia zavŕšil na SVŠ v Stropkove v roku 1969. V roku 1969 začal
svoje vysokoškolské štúdium v odbore
filozofia a história na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Prešove, ktorú ukončil v roku
1974. V tom istom roku prijal ponuku
vedenia fakulty a od 1.5.1974 pracoval
ako asistent na katedre filozofie. V školskom roku 1974-1975 si plnil vojenskú
prezenčnú službu ako učiteľ spoločensko-vedných predmetov na Strednej
vojensko-odbornej škole v Nitre. Po návrate z vojenčiny pokračoval až do roku
1990 v práci vysokoškolského učiteľa
a neskôr i vedúceho oddelenia filozofie
a vedeckého ateizmu s pôsobnosťou na
všetkých fakultách UPJŠ. V priebehu
týchto rokov absolvoval viacero študijných zahraničných pobytov a lektorských praxí (Bulharsko, ZSSR, NDR,
Poľsko). V roku 1976 obhájil rigoróznu
prácu a získal titul PhDr. Začiatkom
14
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80-tych rokov nastúpil na vedeckú ašpirantúru v ZSSR, ktorú ukončil obhajobou dizertačnej práce (1986) a stal sa
kandidátom filozofických vied (CSc.).
V období svojho pôsobenia na vysokej
škole napísal 7 samostatných prác, viaceré učebné texty, skriptá a ďalšie texty.
Bol zakladajúcim členom Spoločnosti Prometheus - združenia svetských
humanistov a analytikom Centra pre
výskum zločinov kapitalizmu.
Po roku 1990 a zmene spoločenskopolitických pomerov bol prinútený odísť
z Filozofickej fakulty UPJŠ. Spolu s
okruhom najbližších spolupracovníkov
založil v roku 1991 Inštitút vzdelávania,
umenia a športu so sídlom v Prešove.
V tejto inštitúcii sa až do odchodu do
dôchodku (2013) vystriedalo v rôznych
učiteľských a lektorských pozíciách
takmer 200 špecialistov z vysokých škôl
a akademických pracovísk na Slovensku.
Od svojich stredoškolských čias
sa venoval viacerým druhom športu
(stolný tenis, atletika, vytrvalostné behy
a ďalšie), širšiemu spektru spoločenských vied a najmä organizátorskej práci
s deťmi a mládežou. Aktívne pôsobil
v jednotnej mládežníckej organizácii
SZM, Zväzarme a iných. Osobitne
výrazná bola jeho činnosť vo vysokoškolských organizáciách na UPJŠ i v ich
ústredných orgánoch v Bratislave, Prahe.
Jeho spolupráca so SZPB začína
v roku 1970, keď sa ako mládežnícky
funkcionár začal zúčastňovať stretnutí
s odbojármi pri besedách s mládežou,
na pracovných seminároch a konferenciách. V tomto období sa spolu s okruhom najbližších študentov rozhodol
pre založenie Štafetového behu vďaky,
mieru a svornosti z prvej oslobodenej
obce Kalinov do srdca SNP B. Bystrice
v dĺžke 400 km. V priebehu 40-tich
ročníkov (posledný bol v r. 2011) tohto
najstaršieho vytrvalostného podujatia
nadviazal bezprostrednú spoluprácu
s celým radom priamych účastníkov
protifašistického odboja, SNP i funkci-

onárov SZPB.
Tradícia Behov vďaky ale neskončila. Už pred piatimi rokmi bola z jeho
podnetu založená tradícia síce kratšieho,
ale v oblasti východného Slovenska
čoraz príťažlivejšieho Štafetového behu
mladých Slovanov na trase Prešov
– Haniska – Solivar a Sigord s cieľom
vo významnej partizánskej obci Zlatá
Baňa pri Prešove.
V r. 1992 sa stal členom Komisie
pre mládež pri ÚR SZPB. Na základe
spoločenského ohlasu jeho organizátorskej a lektorskej práce bol na 12. zjazde
SZPB zvolený do pléna Ústrednej rady
(1998).
Bol predsedom Asociácie kooperujúcich Slovanov (neskôr Združenia
slovanskej vzájomnosti) a ako delegát
tejto organizácie aj zakladajúcim členom Medzinárodného slovanského výboru obnoveného v roku 1998 v Prahe.
Od tohto obdobia bol jeho aktívnym
členom a pôsobil v jeho výkonných
orgánoch.
Vo voľbách roku 2009 kandidoval
na post prezidenta Slovenskej republiky.
V roku 2011 založil Spoločnosť
kpt. Jána Nálepku - Repkina so sídlom
v Spišskej Novej Vsi a ústrednou kanceláriou v Prešove. Táto Spoločnosť
rozvíja svoju činnosť súbežne so SZPB
a kooperuje najmä v rozvoji vlasteneckej výchovy, lektorskej činnosti, resp.
príprave odborných seminárov s protifašistickou tematikou.
Aj po odchode do dôchodku
v r. 2013 ostal spoločensky aktívny
a plánoval svoje celoživotné skúsenosti
vydať knižne. Jeho úmysel však prerušila ťažká choroba, ktorej aj napriek
úpenlivému boju dňa 31.05.2014 podľahol.
Spolu s manželkou Máriou, s ktorou
prežil v harmonickom manželstve takmer 36 rokov, vychoval dvoch synov,
ktorí už dnes majú svoje vlastné rodiny.
Bol starým otcom dvoch vnukov.
Posledná rozlúčka so zosnulým
M. Sidorom bola na mestskom cintoríne v Prešove. Na občianskom obrade
odznel príhovor zástupcov MsÚ v Prešove, SZPB, Združenia slovanskej
vzájomnosti a Spoločnosti kpt. Jána
Nálepku. Po dôstojnom pietnom obrade
telesné zostatky zosnulého boli prevezené do krematória v Košiciach na
spopolnenie.
Česť jeho pamiatke!
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Humanisti v zahraničí
Zo sesterských časopisov
B. K.: From sister journals
Abstract:
Overview of selected articles from Freidennker (Germany) a La Libre Penseur
(Switzerland) magazines.

Katolícke nemocnice odmietli
vyšetriť
Dve katolícke nemocnice sv. Vincenta a sv. Ducha v Kolíne nad Rýnom
odmietli gynekologicky vyšetriť pacientku pri podozrení zo znásilnenia.
Vyšetrenie odporúčala a vyžiadala
pohotovostná lekárka ako potrebné pre
zabezpečenie dôkazov.
Objektívne išlo o konanie v rozpore
s Ústavou Spolkovej republiky Nemecko. „Ako dlho bude naša demokracia
trpieť takéto porušovanie práva?“, pýta
sa autor v citovanom článku.
Freidenker, č. 1/2013
Cirkev odcudzená svetu
...a to aj z pohľadu katolíkov v Nemecku. Štúdia heidelbergského Sinus
Inštitútu ukazuje, ako sa oficiálna cirkev
odcudzila vlastným veriacim. Kvôli
jej odcudzenému, konzervatívnemu
a reakčnému vedeniu i spiatočníckej
cirkevnej politike pápeža ťažko možno
niekoho získať na činnosť vo farských
radách alebo cirkevných predstavenstvách, najmä z radov mladých ľudí.
A to aj pevne veriacich, ktorých odrádzajú postoje oficiálnej cirkvi.
Freidenker, č. 1/2013
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Objektívne a kriticky o Pussy-Riot
Olaf Brühl sa zaoberá kampaňou na
podporu moskovskej skupiny PussyRiot organizovanou v rámci Medzinárodného festivalu literatúry v Berlíne.
V tejto súvislosti autor cituje § 167
nemeckého trestného zákonníka, podľa
ktorého kto vedome a hrubo naruší bohoslužbu alebo náboženský úkon alebo
dopustí sa voči nim urážlivého správania, bude potrestaný väzením až na tri
roky alebo peňažnou pokutou. Autor
uvádza aj konkrétne príklady uplatnenia
tohto paragrafu v SRN, konkrétne v Kolíne nad Rýnom.
V takýchto prípadoch sa však berlínsky festival a jemu podobní kritici
na počudovanie neozvali. Lebo: „...
Medzinárodnému festivalu literatúry
nejde o podstatu veci a o Pussi-Riot,
ale iba o zameranie západných mocenských záujmov všetkých tých síl, ktoré
si od destabilizácie Ruska podľa vzoru
Bieloruska, Afganistanu alebo Blízkeho
Východu sľubujú vyhliadky na lukratívny prístup k jeho zdrojom a trhom. A na
to sa používa aj Pussy-Riot, z ktorých
možno bez problémov vytvoriť idol.
Freidenker, č. 1/2013
Uctenie pamiatky Júliusa Fučíka
22. februára 2013 pri pomníku na
Olšanskom cintoríne v Prahe si uctili
pamiatku Júliusa Fučíka pri príležitosti
110. výročia jeho narodenia. Na pozvanie predstavenstva spoločnosti Júliusa
Fučíka sa tohto aktu zúčastnila aj delegácia nemeckých antifašistov, ktorí sa
svojimi protestmi pričinili o obnovenie
pomníka, odstráneného po roku 1990
z pôvodného miesta v pražskom Parku
Júliusa Fučíka.
Freidenker, č. 1/2013
Vraždy vo Vatikáne
Úvodná časť článku Claudia Cantiniho je venovaná prípadom násilných
a zámerných úmrtí rímskych pápežov
a vzdoropápežov najmä v X. tzv. tem-

nom storočí (saeculum obscurum). Nejeden prípad sa však nájde až do začiatku novoveku.
Osobitnú pozornosť autor venuje
dvom novodobým prípadom. Dodnes
zostávajú zastreté tajomstvom úmrtia Pia XI. V r. 1939 a Jána Pavla I.
v r. 1978.
8. februára 1939 oznámil Pius XI.
rozhodnutie vydať 11. februára encykliku „Humani generis unitas unitas“,
zameranú proti narastajúcemu antisemitizmu: „Chcem povedať katolíkom na
celom svete, aby nepodporovali Hitlera
a Mussoliniho.“ A 10. februára pápež
zomrel.
Kardinál Pacelli ako camerlengo,
ktorý mal na starosti veci okolo pohrebu, rozhodol o jeho neodkladnom
balzamovaní. „Keď kardinál Tisserand
pristupuje k telu, konštatuje, že tvár je
zdeformovaná a čudne sinavá. Požaduje pitvu, čo Pacelli rozhodne odmieta.
Vo svojom denníku Tisserand napísal:
„Oni ho zavraždili!“ (Bruno Alexandre,
Enquęte sur une sainteté eontestée,
s. 67). To „oni“ naznačuje pápežovho
oficiálneho lekára Francesca Petacciho
– „jedinú osobu s právom prístupu do
súkromného apartmánu pápeža pred
jeho smrťou“ (Paul Williams, Les dossiers noirs du Vatican, s. 65). A Petacci
bol otcom Claretty, Mussoliniho milenky. Rovnaký prístup mal aj Paccelliho
sekretár Umberto Benigni. Po vojne
bolo odhalené, že Benigni je agentom
tajnej polície OVRA“ (c. d. s. 67).
Pravdu sa nepochybne nikdy nedozvieme. A niet ani zmienky o návrhu onej
encykliky, ktorá upadla do archívneho
zabudnutia“, uzatvára B. Alexandre
(s. 68).
Pokiaľ ide o Jána Pavla I., objavila
sa aj hypotéza, že ho otrávili - lebo sa
príliš zaujímal o problémy okolo vatikánskych financií. V každom prípade,
ako napísal Curzio Maltese (La questua,
Milan 2008, s. 107), „najviac znepokojujúcou záhadou je (v septembri 1978)
smrť pápeža Lucianiho po iba 33 dňoch
pontifikátu - deň pred rozhodnutím
o preložení monsignora Paula Marcinkusa a ďalších vysokých funkcionárov
Instituto per le Opere di Religione (IOR
- najtajnejšej vatikánskej banky). Nekonala sa pitva kvôli overeniu možnosti
náhleho infarktu a nikdy sa vo Vatikáne
nenájde zápisník s poznámkami o IOR,
ktorý - podľa viacerých svedkov - si
Prometheus 2/2014
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pápež v osudnú noc priniesol k svojmu
lôžku.
Štátneho sekretára kardinála Villota
(vtedy takisto camerlenga) Ján Pavol I.
informoval (v auguste) o svojom zámere začať vyšetrovanie všetkých aspektov financií Svätej stolice (Williams,
s. 198). A tento kardinál sa ponáhľa
„pozbierať do tašky rozličné predmety
- sklenenú nádobku s pápežovými liekmi na príliš nízky tlak, papiere na lôžku
a spisy, ktoré pápež ešte drží v rukách.
Kardinál napokon otvorí kanceláriu
a vezme odtiaľ zápisník stretnutí, zoznam pontifikálnych zmien a posledný
pápežov testament, napokon odnáša
pápežove okuliare a papuče. Všetky
tieto predmety už nikdy nikto neuvidí.“
(Williams, s. 205)

ktorá sa mohla stať základňou opozície
voči režimu, sa uzavrela do sakristie.“
Le libre penseur, marec 2013
Vatikán a eutanázia v nacistickom
Nemecku
Až 27. novembra 1940 - štrnásť
mesiacov potom, čo v nacistickom Nemecku vstúpil do platnosti plán eutanázie
- sa Sväté oficium po prvý raz zaoberalo
otázkou svojho oficiálneho vyhlásenia
k tejto veci. Samotné vyhlásenie, navyše veľmi umiernené, potom spomenuli
v Rádiu Vatican, a to v latinčine; rovnako
sa zachoval aj Osservatore Romano. Preto ho v Nemecku prakticky ignorovali.
Vtedajší pápež Pius XII. sa proti
eutanázii stručne ozval v pastoračnom

Z postscripta redakcie Le libre penseur:
„Zdá sa, že súčasný pápež zamýšľa
veľa vecí vo Vatikáne zmeniť. Nech je
nám dovolené - po závažných prípadoch
z minulosti - poradiť mu, aby vo svojej
zvedavosti to radšej príliš nepreháňal.“
Le libre penseur, jún 2013
Z histórie nemeckého katolicizmu
a Vatikánu
Dielo Johna Cornwella Pápež
a Hitler (Le pape et Hitler, Paris 1999)
pripomína úlohu Vatikánu a osobne aj
jeho štátneho sekretára Eugenia Pacelliho (neskoršieho pápeža Pia XII.)
v situácii, keď Hitlerovi išlo o to, aby
dosiahol v nemeckom sneme plné moci
a tým zdanie legality moci nacistov.
A naozaj, bez podpory katolíckej strany
Centrum pri hlasovaní by Hitler nebol
mohol dosiahnuť potrebnú väčšinu hlasov. Zákon napokon prijali 441 hlasmi
proti 94 hlasom sociálnych demokratov
(komunistická strana už bola zakázaná).
V súvislosti s týmto vývojom recenzent
spomenutej knihy pripomína úlohu
duchovného Ludwiga Kaasa, predsedu
strany Centrum, ako aj jej významného
člena, bývalého kancelára a úradujúceho vicekancelára Franza von Papena.
Už v júni 1933 došlo k uzavretiu konkordátu medzi Nemeckom a Vatikánom
- prvej medzinárodnej zmluvy, ktorú sa
Hitlerovi podarilo uzavrieť. A zatiaľ čo
režim stupňoval tlak proti katolicizmu,
apoštolský nuncius v Berlíne, Msgr. Cesare Orsenigo sa zúčastnil ďakovnej
ceremónie za uzavretie zmluvy. Tak,
ako napísal J. Cornwell, „Veľká cirkev,
16
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liste „Mystici corporis“, vydanom
29. júna 1943. To už bolo neskoro pre
šesťdesiat až osemdesiat tisíc detí i dospelých, z ktorých mnohí boli iba nejako postihnutí a azda vyliečiteľní; boli
však odsúdení na smrť.
Gita Sereny: Au fund des ténébres,
Paris 1975, s. 79 a 81
V tomto diele sa na s. 298, 300
a 303 spomínajú dve, zrejmé možné
príčiny správania pápeža Pia XII. Najdôležitejšou bol strach z „boľševizmu“
ako nepriateľa cirkvi. Druhou bola obava z nacistických represií voči katolicizmu v Nemecku. Ďalej zrejme išlo o to,
že pápež mal rád Nemecko. Napokon,
súdiac podľa pápežových listov nemeckým biskupom, nemožno vylúčiť určitý
vplyv antisemitizmu.
Le libre penseur, marec 2012

Svet katolicizmu
Spojené štáty zaradili Vatikán na
zoznam štátov, podozrivých z kontaktov
na pranie špinavých peňazí. Vatikán ako
štát sa tak pripojil k 68 krajinám, „vzbudzujúcim obavy“.
(Le libre penseur, december 2012)
Banke Svätej stolice od roku 2013
šéfuje nemecký priemyselní a aristokrat,
barón Ernst von Freyberg, člen Maltézskeho radu. Avšak, ako čerešnička
na torte - tento barón je tiež oficiálnym
organizátorom, zodpovedným za výnosné púte do Lúrd.
Gratulujeme, pán barón!
(Le libre penseur, marec 2013)
Iba krátko po svojom zvolení, 18.
mája 2013, pápež František vyháňal
démona z mladého chlapca, a to priamo
na námestí sv. Petra. Akože náhodou
bola pritom aj televízia. A ukázalo sa, že
chlapca sa zmocnili až štyria démoni.
Umenie exorcizmu, vyháňania diabla, podlieha prísnej kontrole najvyšších
cirkevných inštitúcií. Nemôže ho vykonávať ktokoľvek, treba mať biskupské
povolenie.
Nemýľte sa, naozaj žijeme
v 21. stor. Ale ak by to bolo podľa
všemocnej cirkvi, toto storočie istotne
nebude storočím osvietenstva.
(Le libre penseur, september 2013)
„Kapitalist nix gut!“ Aký je rozdiel
medzi kapitalistom a kapitalizmom?
- V evanjeliu podľa Matúša (19, 16)
vysvetľuje Ježiš zvedavému mládencovi: „Ak chceš byť dokonalý, choď,
predaj majetok, rozdaj chudobným
a budeš mať poklad na nebesiach; potom príď a nasleduj ma! Keď mládenec
počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo
mal mnoho majetku. Nato riekol Ježiš
svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám,
že bohatý ťažko vojde do nebeského
kráľovstva“.
Podľa autora glosy Andrého Thomanna: „Ak teda Ježiš odmieta boháča, je to
z iných, než sociálnych dôvodov. Kapitalista je človek stratený pre nebo, ale nikdy nie je napadnutý systém ako taký.“
Takže - podľa A. Thomanna: „Kapitalist nix gut, ale kapitalizmus je OK.“
(Le libre penseur, december 2012)
Pozor na „prečo?“
„Keď nakŕmim chudobných,
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Zo sveta katolicizmu
povedia, že som svätec. Keď sa opýtam,
prečo sú chudobní, označia ma za
komunistu.“
Helder Camara, popredný predstaviteľ
juhoamerickej „teológie oslobodenia“
v poslednej tretine 20. stor.
(Le libre penseur, jún 2013)
Kde a ako je to so slobodou
svedomia
André Thomann najprv upozorňuje
na rozdiel medzi štátmi, kde náboženstvo je podľa zákona súkromnou vecou
a teokraciou v štátoch, akými sú napríklad Irán, Saudská Arábia, ale - podľa
autora - aj Spojené štáty americké, kde
by však asi bolo správnejšie hovoriť
o polyteokracii: sú tam totiž povolené
všetky náboženstvá, dokonca aj najčudesnejšie a maximálne skomercionalizované. Zároveň tu nenájdeme politika,
ktorý by sa hlásil k ateizmu, ani kandidáta na prezidentsky úrad, ktorý by
vyhlásil, že „In God he does´t trust“.
Heslo „In God we trust“ je na všetkých
amerických bankovkách a minciach a podľa autora by ho bolo treba doplniť
slovami „...but you pay cash“.
(Le libre penseur, marec 2012)
O perzekúcii ateistov
Podľa správy Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU) sloboda svedomia je menej rešpektovaná
než sloboda kultu, a to aj v západných
demokraciách, kde vo vzťahu k ateistom je neraz aj priamo porušovaná.
Platí to aj o takých krajinách ako je
Kanada, Spojené štáty alebo Švajčiarsko. Amerických ateistov považujú za
druhoradých občanov. Niektoré štáty
ich dokonca nepripúšťajú do verejných
funkcií. V Arkansase im zákon zakazuje
svedčiť v súdnom, procese. Vo Veľkej
Británii mnohé školské zariadenia odmietajú prijať žiakov z konfesionálnych
dôvodov. V krajinách ako je Afganistan
alebo Saudská Arábia byť bezvercom
môže viesť až k trestu smrti. V Izraeli,
ktorý sa prezentuje ako jediná demokracia na Blízkom Východe, neexistuje
občiansky sobáš.
(Le libre penseur, jún 2013)
Za oddelenie občianskej
a náboženskej spoločnosti
„Zásada oddelenia občianskej a náboženskej spoločnosti je jedným zo
svorníkov našej demokracie, dôstojnej
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dedičky storočia osvietenstva. Táto
laicita však neznamená popieranie javu
náboženstva ako faktu. Každý môže
veriť alebo neveriť v Boha, Alaha atď.
Avšak ako indivíduum, nie ako orgán
verejnej správy. Závoj, rúško, kippu
alebo kríž na odeve treba vylúčiť, náboženstvo patrí do súkromnej sféry. Vo
svete je veľa príkladov, poukazujúcich
na nebezpečenstvá späté s obnovovaním
náboženskosti vo verejnej oblasti.“
(Le libre penseur, december 2011)
K otázke súkromnosti
náboženského presvedčenia
So zaujímavým pohľadom na otázku

súkromnosti náboženského presvedčenia prichádza André Thomann: „Na
dnešnej ulici nerozoznáme protestanta
od katolíka, ani kresťana od žida, keď
na to neupozorňuje svojím zovňajškom.
Ak sa moslimovia, najmä vo Francúzsku sťažujú na diskrimináciu, je to,
podľa autorovho názoru preto, „lebo je
ich vidieť.“ Z tohto dôvodu autor, sám
Švajčiar, schvaľuje, ako sa jeho krajania
vyslovili proti stavaniu minaretov, ale
nenamietajú proti mešitám, ak, pravda,
sa v nich nehlása „svätá vojna.“
(Le libre penseur, marec 2012)
¢

Vatikán potvrdil údaje o stovkách
potrestaných kňazov
Vatican confirmed facts about hundreds of punished priests
Abstract:
Press agency report about Vatican procedures against priests
who are suspected of child abuse.
Vatikán potvrdil, že v súčasnosti už
emeritný pápež Benedikt XVI. v priebehu dvoch rokov prepustil z duchovného
stavu 400 kňazov pre podozrenie zo
zneužívania detí.
„V roku 2012 to bolo okolo stovky
a približne 300 v roku 2011“, uviedol
podľa agentúry AFP hovorca Vatikánu
Federico Lombardi. Išlo o výrazný
nárast počtu potrestaných duchovných,
pretože v rokoch 2008 a 2009 prišlo
o reverendu len okolo 170 kňazov.
Americká organizácia obetí sexuálneho
násilia a zneužívania kňazmi SNAP
považuje tieto tresty za nedostatočné. „Pápež by mal vyhadzovať nielen
páchateľa, ale aj kňazov, ktorí kryjú
sexuálne zločiny.“ SNAP tiež vytýka
Vatikánu nedostatok transparentnosti
a žiada, aby pedofilní kňazi niesli trestnú zodpovednosť.
Na začiatku tisícročia sa v Írsku
a v Spojených štátoch začalo hovoriť
o prípadoch tisícov detí, ktoré sa stali
obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými v 60., 70. a 80-tych rokoch
20. stor. Vysokí preláti súčasne začali
čeliť obvineniam, že chránili vinníkov
ich prekladaním do iných farností, aby
tak chránili povesť cirkvi.

Pápež Benedikt XVI., ktorý vlani
odstúpil, vydal pokyn na „nulovú toleranciu“ voči pedofilným duchovným.
Vatikán tiež pripustil, že dostával z diecéz tisíce hlásení o prípadoch zneužívania. Interné vyšetrovanie sa odohráva
v rámci Kongregácie pre náuku viery,
ale výsledky sa obvykle nezverejňujú.
Vatikán nedávno prvýkrát vysvetľoval pedofilné aféry pred výborom OSN
pre práva dieťaťa, pred ktorým arcibiskup Silvano Tomasi obhajoval katolícku
cirkev v otázke zneužívania detí. Tomasi pri vypočutí pred výborom v Ženeve
vyhlásil, že tieto činy nemôžu byť nikdy
ospravedlnené. Dôležité je podľa neho
tiež zistiť pravdu o tom, čo sa v minulosti stalo, aby sa to už nikdy nemohlo
opakovať. Zástupcovia Vatikánu i OSN
oznámili, že uvítajú akékoľvek podnety
na realizáciu náležitých opatrení.
Vatikán pritom nemá s týmto výborom OSN práve najlepšie vzťahy, lebo
mu odmietol poskytnúť informácie o cirkevnom vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí duchovnými. Svoj postoj
zdôvodnil tým, že tieto prípady považuje
za dôverné, ale je ochotný spolupracovať v procesných záležitostiach. V odpovedi na problémové otázky, ktoré vlani
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výbor položil, Vatikán uviedol, že tieto
informácie nemieni zverejňovať a spolupracovať chce len s úradmi činnými
v trestnom konaní jednotlivých krajín,
kde k zločinom došlo.
Zneužívanie detí katolíckymi kňaz-

mi v minulých desaťročiach odhalili
v mnohých štátoch sveta od Európy, cez
Ameriku až po Austráliu. Vatikán v minulosti odhadol, že tieto činy páchal
1,5 až 5 % kňazov. Podľa prepočtov
britského denníka The Guardian by to

OSN kritizuje Vatikán za krytie
kňazov zneužívajúcich detí
A. Tarantino: United Nations criticizes the Vatican for covering up priest child abuse
Abstract:
Press agency report detailing the criticism of the UN Committee on the Rights
of the Child toward Vatican’s acceptance of rules, which allowed
priests to sexually harass and abuse tens of thousands of children.
The Committee called for public access to documents about
pedophiles and clergy, which kept crimes in secrecy.
Výbor Organizácie Spojených národov
pre práva dieťaťa (UNCRC) kritizoval
Vatikán za prijatie zásad, ktoré umožnili
kňazom sexuálne zneužívať a obťažovať
desiatky tisícov detí a vyzval na zverejnenie dokumentov o pedofiloch a duchovných, ktorí zatajovali svoje zločiny.
Výbor veľmi ostro kritizoval Va-

tikán za prístup k homosexualite,
antikoncepcii a interrupciám a vyzval
ho zmeniť svoju politiku, aby tak boli
zabezpečené práva detí.
Výbor OSN vydal svoje odporúčania potom, ako sa v januári pýtal
vysokých predstaviteľov Vatikánu na
vyšetrovanie zneužívania maloletých

750 monumentov Jánovi Pavlovi II.
v Poľsku / Masový hrob detí pri katolíckom sirotinci
750 monuments of John Paul II. in Poland / Mass grave of
children at Catholic orphanage
750 monumentov Jánovi
Pavlovi II. v Poľsku
Monumenty stoja na miestach,
ktoré tento významný poľský rodák
niekedy navštívil, ale aj tam, kde nikdy
nebol. Najviac je ich v Krakovskom
vojvodstve, kde sa vo Wadowiciach
roku 1920 narodil. V tomto vojvodstve
aj pôsobil až do zvolenia za pápeža
v r. 1978.
Podľa historika Kazimierza Ožogu
„sú tieto monumenty rôznej kvality,
ale prevažná väčšina ich má k ideálu
ďaleko“. Za najhorší vôbec sa považuje
14-metrová socha pápeža v Čenstocho18
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znamenalo, že ich mali na svedomí tisíce až desaťtisíce duchovných po celom
svete. Podľa AFP má v súčasnosti katolícka cirkev na celom svete približne
400-tisíc kňazov.
Podľa ČTK z 18.1.2014 –oj- ¢
a mladistvých zo strany rímskokatolíckych duchovných a na implementáciu
Konvencie OSN o právach dieťaťa Vatikánom, hlavnej medzinárodnej dohody
zabezpečujúcej práva detí.
Vatikán tvrdí, že každý rok dostáva
asi 600 sťažností proti kňazom, ktorí
údajne sexuálne zneužívali svojich
veriacich. Väčšina z prípadov sa však
neodohrala v súčasnosti, ale ešte v 60.
až 80. rokoch 20. stor. Cirkev bola terčom kritiky najmä preto, lebo kňazov
podozrivých z pedofilných praktík biskupi nevyhadzovali z cirkvi, ale ich len
presúvali do iných diecéz.
Pápež František po nástupe do funkcie na jar tohto roku už sprísnil zákony
týkajúce sa sexuálneho zneužívania
detí. Vatikán chce svoju legislatívu zosúladiť s medzinárodnými dohovormi,
ktorých je signatárom.
Podľa správy SITA/AP z 5.2.2014 ¢

vej, zvaná „Gigant“. Nasledujú viaceré
ďalšie, neraz s posmešnými názvami.
M. H. ¢
Masový hrob detí pri katolíckom
sirotinci
Katolícka cirkev v Írsku čelí ďalším
obvineniam zo zlého zaobchádzania
s deťmi. Našli sa pozostatky najmenej
796 detí, pochovaných v údajnom masovom hrobe pri niekdajšom cirkevnom
sirotinci v meste Tuam. Sirotinec bol
určený pre deti slobodných matiek
a fungoval v rokoch 1926-1961.
Podľa dochovaných dokumentov
príčinou úmrtia mnohých detí mala byť
podvýživa, nedostatočná starostlivosť,
infekčné choroby, tuberkulóza či zápal
pľúc.
Predstavitelia cirkvi v Galway
o počte pochovaných detí vraj nevedeli. Prisľúbili podporiť úsilie o pietne
označenia miesta so zoznamom mien
všetkých detí.
M. H. ¢
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Peripetie návrhu Júliusa Voskára
riaditeľovi RTVS

Difficulties of feedback provided by Július Voskár to the director of RTVS
Abstract:
Correspondence between humanist J. Voskár, in which he suggested to the
director of Radio and Television of Slovakia (RTVS) to create a desk of secular humanism; the reply from the director of the General Director’s Office
and Voskár’s repeat and detailed reply and request to RTVS Director. Voskár
proposed that the Director should provide not only religious, but also secular
– humanist broadcasting, in which Prometheus Society could act
as a guarantor..
J. Voskár píše riaditeľovi RTVS
Rada RTVS
Riaditeľ RTVS
Ing. Július Voskár,
Uľanská cesta 136,
Banská Bystrica
Vec: Návrh na vytvorenie redakcie
sekulárneho humanizmu.

Do redakcie sme dostali list humanistu
J. Voskára, v ktorom nám oznamuje,
že riaditeľovi RTVS predložil návrh
na vytvorenie redakcie sekulárneho
humanizmu. Zaslal nám aj svoj návrh,
odpoveď riaditeľky sekcie generálneho
riaditeľa RTVS a svoju opätovnú, vyargumentovanú žiadosť riaditeľovi RTVS,
aby zabezpečil nielen náboženské, ale
aj sekulárne – humanistické vysielanie,
ktorého garantom by mohla byť Spoločnosť Prometheus. J. Voskár súhlasil
s publikovaním celej korešpondencie
v našom časopise. Boli by sme radi,
ak by sa k problému humanistického
vysielania v RTVS vyjadrili členovia
Spoločnosti Prometheus, jej kluby i naši
čitatelia, ktorých téma zaujíma.
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Dobrý deň.
Vážená Rada RVTS, vážený pán riaditeľ
RTVS, dovoľujem si podať návrh na zriadenie redakcie sekulárneho humanizmu, alebo
aj inak zabezpečiť pravidelné rozhlasové
a televízne vysielanie programov, relácií, pre
sekularistov v súlade s pokrokovým humanistickým svetonázorom odrážajúcim výsledky poznania vo vede a myslení na úrovni
21. storočia a tak prispievať k vytváraniu slovenskej občianskej spoločnosti neviažucej
sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.
Odôvodnenie:
Ako nenábožensky orientovaného občana ma znepokojuje skutočnosť, že SRo aj
STV venuje veľký časový vysielací priestor
náboženskému vysielaniu, ktoré má svoje
redakcie, zatiaľ čo sekulárne orientovaní
občania sme v tomto smere diskriminovaní.
Tiež ma znepokojuje, že cirkevné organizácie môžu svoje potenciálne nepravdivé
učenia voľne prezentovať vo verejnoprávnych, ale aj vlastných komunikačných
médiách, zatiaľ čo sekularisti majú vstup do
médií značne obmedzený, ba až nedostupný.
Rovnaké a podobné názory, ako mám
ja, zdieľa najmenej 13 % obyvateľov Slovenska, o čom svedčí ostatné sčítanie
obyvateľstva.
Predpokladám, že Rade RTVS záleží na

tom, aby sa rozvíjalo racionálne – kritické
myslenie občanov, našich detí, v duchu
pokrokových humanistických a etických
tradícií a myšlienkových prúdov a môj návrh
zrealizujete.
Za pochopenie a realizáciu môjho návrhu ďakujem.
V Banskej Bystrici 23. 1. 2014
RTVS odpovedá J. Voskárovi

VEC: Reakcia na návrh p. Júliusa
Voskára na vytvorenie redakcie sekulárneho humanizmu
V Bratislave 5. februára 2014
Vážený pán Voskár,
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, zriadená zákonom o Rozhlase
a televízii Slovenska, ktorá poskytuje
službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Službou verejnosti, ktorú RTVS poskytuje
v oblasti rozhlasového a televízneho
vysielania, je poskytovanie programovej služby, pričom programovú službu
tvoria spravodajské, publicistické,
dokumentárne, dramatické, umelecké,
hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé
programy pre deti a mládež a iné
programy, ktoré:
a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu
a k environmentálnej zodpovednosti
verejnosti,
b) poskytujú nestranné, overené,
neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné
a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej
republike i v zahraničí na slobodné
utváranie názorov,
c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu
na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vek, vieru a náboženstvo, politické či
iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti
alebo etnickej skupine, majetok, rod
alebo iné postavenie tak, aby tieto
programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských,
filozofických a umeleckých smerov
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a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti.

J. Voskár opätovne píše
riaditeľovi RTVS

Z uvedeného vyplýva, že RTVS za
žiadnych okolností neuprednostňuje
žiadnu z filozofií, ideológií, náboženstiev či myšlienkových prúdov.
Podotýkam, že nie je v silách RTVS
vytvoriť špecializovanú redakciu ku
každému filozofickému smeru, ktorá
by dokázala tieto filozofické či ideové
prúdy odborne garantovať. Nemožno však opomenúť početnú skupinu
obyvateľov SR, ktorí sa v poslednom
sčítaní v r. 2011 prihlásili ku kresťanstvu, pričom účasť na náboženskom
živote, resp. vzťah k rímskokatolíckej
cirkvi deklarovalo 62 % obyvateľov
SR, k evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania sa v r. 2011 prihlásilo 5,9 %
obyvateľov, ku gréckokatolíckej cirkvi
3,8 % a k reformovanej kresťanskej
cirkvi 1,8 % (zdroj: ŠÚ SR).
Práve tejto nezanedbateľnej väčšine obyvateľov Slovenska sú venované
špecializované televízne a rozhlasové
programy alebo magazíny s náboženskou tematikou. Zároveň mi však
dovoľte dodať, že absolútna väčšina
programovej štruktúry RTVS – či už
v televízii alebo v rozhlase – nie je
nijakým spôsobom ovplyvnená alebo
formovaná vierou, náboženstvom
alebo konkrétnym filozofickým či
politickým zmýšľaním.
Veríme, že si napriek Vášmu odlišnému pohľadu z programovej ponuky
RTVS vyberiete i Vy.
S úctou,
PhDr. Daniela Migrová
riaditeľka Sekcie generálneho riaditeľa
RTVS
Na vedomie: Predseda a členovia
Rady RTVS

RTVS
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
E-mail: press@rtvs.sk
www.facebook.com/RTVS.sk
www.rtvs.sk
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Vážený pán generálny riaditeľ RTVS
Vec: Návrh na vytvorenie redakcie sekulárneho humanizmu a zabezpečenie pravidelného vysielania pre sekularistov.
Dostal som Vašu emailovú odpoveď na
môj návrh poslaný 23.1.2014 vytvoriť na
pôde RTVS priestor a program pre sekulárne, nenábožensky orientovaných občanov,
z ktorej vyplýva, že aj keď na jednej strane
proklamujete:
c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie,
rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod
alebo iné postavenie tak, aby tieto programy
odrážali rozmanitosť názorov, politických,
náboženských, filozofických a umeleckých
smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti.
Z uvedeného vyplýva, že RTVS za
žiadnych okolností neuprednostňuje žiadnu
z filozofií, ideológií, náboženstiev či myšlienkových prúdov.
A na druhej strane píšete:
Nemožno však opomenúť početnú skupinu obyvateľov SR, ktorí sa v poslednom
sčítaní v r. 2011 prihlásili ku kresťanstvu,
pričom účasť na náboženskom živote, resp.
vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklarovalo
62 % obyvateľov SR, k evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania sa v r. 2011 prihlásilo 5,9 % obyvateľov, ku gréckokatolíckej
cirkvi 3,8 % a k reformovanej kresťanskej
cirkvi 1,8 % (zdroj: ŠÚ SR).
Práve tejto nezanedbateľnej väčšine
obyvateľov Slovenska sú venované špecializované televízne a rozhlasové programy
alebo magazíny s náboženskou tematikou.
Preto považujem za potrebné pripomenúť, že na Slovensku je najmenej 20 %
pokrokovo zmýšľajúcich, sekulárne orientovaných ateistov, agnostikov, skeptikov, ktorí
sa vzhľadom k cirkvám cítia byť diskriminovaní a ktorým nič nehovorí anachronické,
nepravdivé a zavádzajúce náboženstvo,

ako aj nezmyselné magické cirkevné obrady
a iný náboženský folklór vysielaný prostredníctvom verejnoprávnej RTVS. Preto
sa domáhajú možnosti prezentovať svoj
racionálny pohľad na svet, svoj svetonázor
a kritický postoj k náboženstvám aj vo verejnoprávnej RTVS.
Opätovne preto žiadam Radu RTVS,
generálneho riaditeľa RTVS, aby sa mojou
žiadosťou znova zaoberala s cieľom zabezpečiť nielen náboženské, ale aj sekulárne
– humanistické vysielanie, ktorého garantom
by mohla byť Spoločnosť PROMETHEUS.
Za pochopenie a priaznivé
vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
Banská Bystrica 2. 4. 2014
Ing. Július Voskár
Uľanská cesta 136,
974 01 Banská Bystrica
Na vedomie: Rada RTVS

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS
Naša poznámka:
Július Voskár sa obrátil svoji listom na
generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Odpoveď však dostal od
riaditeľky sekcie generálneho riaditeľa.
Sme presvedčení, že téma o ktorej píše
náš čitateľ je natoľko dôležitá, že si
vyžaduje aby odpovedal priamo adresát, ktorému bol listu určený s tým, že
namiesto všeobecnej argumentácie by
sa čitateľ dozvedel skutočné dôvody
prečo RTVS nemôže zaviesť reláciu
a pravidelné vysielanie pre sekulárnych
humanistov. Chceme dúfať, ž odpoveď
na druhý list bude konkrétna a priamo
od riaditeľa RTVS.
Vaše názory na obsah uvedenej komunikácie radi uverejníme, ak nám ich
zašlete na e-mailovú adresu časopisu:
prometheus.casopis@gmail.com
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Kriticky a lapidárne
Kriticky a lapidárne
Critical and lapidary

Prorok Lippmann?

Prophet Lippmann?
Ešte uprostred druhej svetovej
vojny, v r. 1943, napísal niekdajší renomovaný komentátora novín New York
Herald Tribune Waltera Lippmanna
knihu, ktorá v r. 1946 vyšla aj česky pod
názvom Zahraniční politika a válečné
cíle Spojených států.
Jej autor prišiel pravdepodobne ako
jeden z prvých s projektom tzv. Atlantickej pospolitosti, vlastne neskoršieho
Severoatlantického paktu - NATO. A už
v čase protihitlerovského spojenectva
Spojených štátov a Sovietskeho zväzu
sa zamyslel nad problémom ich budúcich vzťahov. Nevyhol sa ani otázke
možnosti ich vzájomného konfliktu:
„Rusko a Spojené státy ... budou
mít válku, jestliže jeden z nich bude
usilovat o spojence v okruhu druhého...
kdyby Sovětský svaz sjednal spojenectví
s Německem a Japonskem nebo zvláštní
a výlučnou alianci s některým členem
atlantické pospolitosti. Rovněž kdyby
atlantická pospolitost nebo některý
její člen, řekneme Velká Británie nebo
Francie, sjednali alianci, která by
zároveň nebyla otevřena Sovětskému
svazu anebo nebyla sjednána s jeho
souhlasem - alianci s Německem nebo
se státem uvnitř ruské oblasti, řekneme
s Polskem, taková událost by byla jistým
znamením, že stavba míru je osudně
proražena.“ (s. 210-211)
„Aliance uvnitř téže strategické soustavy jsou dobré. Sousedé musí a mají
se spojit na svou společnou bezpečnost.
Aliance jsou však špatné, jestliže rozbíjejí jednotu sousedství, působí zápletky
a intervence. Nikdo nemůže nic namítat
proti naši alianci s Kanadou nebo
Mexikem. Kdyby však sjednalo alianci
se Sovětským svazem Mexiko, každý by
okamžitě pochopil, že je mír ohrožený.
Kdybychom sjednali spojenectví s Iránem nebo s Rumunskem, celý svět by
nás mohl právem vinit z nejhorších
úmyslů.“ (s. 211)
Toľko kedysi W. Lippmann. Na
jeho vtedajšie názory možno reagovať
najrozličnejším spôsobom. Iba pripomeniem, k čomu viedlo rozmiestnenie
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sovietskych rakiet na Kube v r. 1962.
Pripomenúť treba aj to, že po r. 1989
Varšavská zmluva zanikla, zatiaľ čo
NATO, pod rozhodujúcim vplyvom
a vedením Spojených štátov amerických...
Miroslav Horácky ¢

musela letět nějakou voklikou, tady,
podílejte se.“
Paní Müllerová se zamyslela: „No,
dobře, ale je tady ta Severní Korea.“
„Ale co vás vede, počkejte, já to
nalistuju - vidíte, tady je Korea, tady
je Amerika. Tak buď Korea vystřelí tu
raketu přes celý Rusko, celou Evropu
a celej Atlantickej oceán. Potom si teda
myslím, že by ji pro každej případ radši
sestřelili hned Rusi, mají na to fůru
času, od Kamčatky až po Ukrajinu, co
říkáte? Nebo ji z Koreje vodpálej na
druhou stranu, přes celej Tichej oceán,
pres radarový stanice a základny v
Japonsku, na Havaji a bůhvíkde ještě.
Takže ani tady by to ti darebáci neměli
jednoduchý.“
„No, ale potom, to mně teda
řekněte“, kroutila hlavou paní
Müllerová, „nač by potom takový
základny vlastně byly?“
„No“, protáhl Švejk, „teda jedině
snad…“
B. K ¢.

Kritika Davida Camerona

Rudolf Hrušinský, ako dobrý
vojak Švejk

Švejk a NATO

Svejk and NATO
„Tak se budou stavět základny
NATO v Polsku a Rumunsku“, prohlásil
Švejk, odkládaje noviny.
„Jo, já to taky četla“, odtušila paní
Müllerová, „hodně se teď vo tom
mluví.“
„Já nevím“, pokračoval Švejk, „mně
se to celý nějak nezdá.“
„Ale proč, milostpane, jen si vemou
ty darebácký státy, třeba hned ten Irán.“
„Právě vo něm taky přemejšlím“,
děl zadumaně Švejk, „taky jsem se díval
do atlasu, a to mně vrtá v hlavě.“
„A proč, prosím jich?“
„No, tak se podívejte, paní
Müllerová... Tady je Irán, jo? A teď,
když vocud vystřelej raketu, tak musí
letět nejprve přes Turecko, vidíte?
A Turecko je už vod Trumanovejch
časů americkej spojenec, a že by tam
Američani neměli nějaký radary ještě ze
studený války? Navíc by taková raketa
na Ameriku, já si to přeměřil lineálem,

Criticism of David Cameron
Päťdesiatpäť britských verejných
osobností kritizovalo výrok Davida
Camerona, že Británie je „kresťanská
spoločnosť“.
Rešpektujeme právo pána premiéra
na jeho náboženskú vieru i skutočnosť,
že to nutne ovplyvňuje aj jeho vlastný
život ako politika. Avšak protestujeme
proti jeho charakteristike Británie ako
„kresťanskej krajiny“ a proti všetkým
negatívnym dôsledkom, aké toto
tvrdenie znamená pre politiku i pre
spoločnosť, napísalo v otvorenom liste
v denníku The Guardian z 21. apríla
2014 55 britských verejných osobností.
Okrem úzkej ústavnej zmienky, že
stále máme štátnu cirkev, Británia nie
je „kresťanská krajina“. Z opakovaných
výskumov a štúdií vyplýva, že
väčšina z nás ako jednotlivci nie sme
kresťanmi ani svojou vierou ani svojou
náboženskou totožnosťou.
Na sociálnej úrovni bola Británie
pozitívne utváraná mnohými
predkresťanskými, nekresťanskými
i postkresťanskými silami. Sme
pluralitná spoločnosť s občanmi,
ktorí majú širokú škálu najrôznejších
postojov a sme v prevažnej miere
nenáboženská spoločnosť.
Neustále tvrdiť opak podporuje
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odcudzenie a rozpory v našej
spoločnosti. Aj keď je správne uznať
príspevok mnohých kresťanov
k sociálnym akciám, je chybou vytvárať
dojem, že o tento príspevok sa pričiňujú
iba kresťania, hoci to isté robia Briti
rôznych vier. Takýto výrok zbytočne
povzbudzuje ochromujúce sektárske
debaty, ktoré v drvivej miere nie sú
v živote väčšiny Britov vôbec aktuálne.
Britskí občania si neprajú, aby ich
volená vláda aktívne dávala prednosť
náboženstvu či náboženskej totožnosti.
Viac k téme pozri na http://goo.gl/
lIvS7G -oj- ¢

Umenie, ktoré sa nepohybuje medzi
nebom a peklom, stáva sa maškarádou,
či už na spôsob moderného optimizmu
alebo pesimizmu. Keď múzy vzkriesia útechu hoci aj v podobe osobitnej
božskej „skutočnosti“, prečarujú ju na
teologickú frašku, žiaducu ideológiu
mimo poznania, súčasť prevládajúcej
kultúry. Svojský nepokoj cítiť z každého hodnotnejšieho diela a na úrovni
myslenia môžeme obrazne hovoriť o nepretržitom zápase Nietzscheho a Schopenhauera. Okrem toho nič nebráni, aby
nové mýty, viac vyhovujúce emotívnym
potrebám, klíčili zo starogréckych,
kresťanských a iných symbolov. Keby
ľudstvo malo po sebe zanechať správu,
iná civilizácia by si najsúvislejšiu predstavu o ňom vytvorila zo Shakespearovho Hamleta. Jeho príslovečná otázka
sa vinie všetkými zákutiami umenia
a nie úplne neprávom možno predpokladať, že by získala ešte vyhrotenejšiu,
neexistencialistickú formu, keby sa
človek ocitol v hmotnom a kultúrnom
blahobyte, na ceste „večného života“,
kde mu smrť medzi mnohými úskaliami
prestáva byť obmedzením, a nie v hraničnej situácii. V raji sa môže vypínať
nanajvýš galéria gýčov.
Brenkus, R.: Medzi skutočnou hrou a snom.
(Resumé k celoživotnej básnickej tvorbe
Pavla Hudáka 1959-2011). Slovenské
pohľady č. 5, 2014, s. 66. ¢

V. Biľak prehovoril až po
svojej smrti
Eco absolútne a relatívne

Eco absolutely and relatively
„Nie je teda nijako jasné, či sa
relativizmus stavia proti náboženskému
duchu, alebo je maskovanou formou
náboženského myslenia. Keby sa antirelativisti aspoň dajako dohodli. Isté však
|je, že rozličné osoby hovoria o relativizme, ale majú na mysli rozličné javy.“
Eco, U.: Vyrobiť si nepriateľa a iné
príležitostné písačky. Absolútne a relatívne.
s. 49. Z taliančiny preložil Stanislav Vallo.
Bratislava : Slovart, 2013. ISBN 978-80-5560436-7 ¢

Umenie ako maškaráda
a teologická fraška

R. Brenkus: Art as a masquerade
and theological farce
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vědecký světový názor, marxismusleninismus. Jinak člověk bloudí, hledá
cestu, ale nemusí právě tuto cestu najít.
Všechny ostatní ideologie ukazují též
cestu, ale jen v kruhu. Kdo nemá kompas, musí poznat alespoň přírodní jevy,
aby se uměl v přírodě orientovat, kde je
sever a kde jih.“
Biľak, V.: Až po mé smrti. Praha:Nakladatelství BVD, s.r.o., 2014, s. 14-15. ¢

Nevedela, čo jej chýba

She did not know what she was
missing
„Premýšľala som o tom cestou do
školy, a premýšľam o tom dodnes. Naša
rodina bola ateistická, hoci obaja moji
rodičia vyrástli v katolíckom duchu a aj
sobáš mali v kostole. Potom sa všetko
zmenilo. Chýbala mi duchovná výchova z náboženskej oblasti. Ale nevedela
som o tom. Raz mi matka povedala na
prechádzke v lese: „Vieš, na začiatku
boli dve cesty. Materiálna a duchovná.
My sme napokon išli po tej materiálnej.
A teraz sa už nevieme vrátiť. Skratky
nejestvujú.“ Mala pravdu. Moje literárne pokusy neboli doma prijímané s nadšením, skôr s chladom. Svoje knihy som
síce ukazovala, ale mlčalo sa o nich.
Moje knihy sú moje štôlne a bane.“
Podracká, D.: Moje knihy sú moje štôlne.
Rozhovor s jubilujúcou Danou Podrackou.
Slovenské pohľady č. 5, 2014, s. 47 ¢

V. Biľak speaks after his death
„Škola mi dala hodně. Objevily se
mi doposud neznámé pohledy na svět,
vývoj společnosti, na práci, národ, společnost a celý smysl života. Jsem hluboce přesvědčen, že člověk může svůj
život prožít čestně, poctivě a užitečně
i bez znalosti marxismu-leninismu. I má
matka ho tak prožila a hodně dobrého
vykonala. Jsou lidé, kteří prožijí život
bez hudby, knih, divadla, kulturního žití.
Stamilióny lidí jsou ještě dnes na světě
a neumějí číst a psát a přesto jsou čestní
a užiteční. Měl jsem tetu, která se dožila
92 let a nikdy neviděla vlak. Vychovala
sedm dětí a prožila užitečný život.
Ale současně jsem přesvědčen,
že kdo chce udělat víc, než jen prožít
svůj život, kdo chce pomáhat pokroku, nebrat vývoj pasivně, ale pokusit
se ho usměrňovat, potřebuje si osvojit
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Osobnosti humanizmu
Anatole France
M. Horácky: Anatole France
Abstract:
Profile of the famous French writer and humanist Anatole France
and a selection of his thoughts.

Anatole France
Na rok 2014 pripadajú až dve výročia
života a diela tohto popredného francúzskeho spisovateľa a humanistu – 170.
výročie jeho narodenia a 90. výročie
úmrtia. Anatole France (16.4.184412.10.1924), vlastným menom Anatole
François Thibault, sa preslávil najmä románmi so sociálno-kritickým, pokrokovým a antiklerikálnym zameraním (Ostrov tučniakov a ďalšie). Reakcia na ne
bola príznačná: V r. 1921 sa France stal
nositeľom Nobelovej ceny. V r. 1922 sa
jeho diela dostali na vatikánsky index
zakázaných kníh.
V spomenutom duchu sa France
staval k dianiu v súdobej Európe i v jej
kolóniách. Nebolo prakticky oblasti
a udalosti, kde by nebol zasiahol v mene spravodlivosti, slobody, ľudskosti,
historickej pravdy, pokroku, humanizmu. Takto bol po desaťročia neúnavne
činný publicisticky a vystúpeniami na
kultúrnych, robotníckych a protivojnových zhromaždeniach, v kampaniach za
občianske a ľudské práva, proti národnostnému a rasovému prenasledovaniu
a sociálnemu útlaku, či už išlo o turecké
vyvražďovanie Arménov alebo o krvavé potláčanie robotníckych štrajkov
v cárskom Rusku, o akcie holandských
robotníkov alebo metódy belgickej kolonizácie afrického Konga.
Vo Francúzsku ako publicista
a rečník sa podieľal na oslobodení podplukovníka Picquarta, uväzneného za
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odhalenie falošného obvinenia stotníka
Dreyfusa a spolu s E. Zolom na rehabilitácii samotného Dreyfusa. Postavil
sa na obranu bádateľa o náboženstve
a kresťanstve E. Renana, rovnako ako
abbého Loisyho, prenasledovaného za
vedecké metódy a objavy pri analýze
biblických textov.
Intelektuálne a eticky bol France
spriaznený s veľkými literátmi a kultúrnymi činiteľmi svojej doby. Vo Francúzsku najmä s Victorom Hugom a Emilom
Zolom. Spoločne s nimi hájil všeľudské
hodnoty a ako presvedčený a kultivovaný antiklerikál sa angažoval v napokon
úspešnom úsilí o odluku cirkvi od štátu.
A. France prejavoval hlboké sociálne cítenie. Ako publicista, rečník a prednášateľ podporoval organizácie a akcie,
zamerané na duchovné povznesenie
a sociálne oslobodenie robotníctva. Vo
svojich románoch podrobil hlbokej aj
satirickej kritike meštiacku spoločnosť,
najmä vtedajšej Francúzskej republiky.
Postupne nadobudol presvedčenie o historicky revolučnej úlohe robotníckej
triedy a o perspektívnosti socialistických predstáv o budúcnosti ľudstva.
Vo svojej dobe sa Anatole France
stal jedným z tých, ktorých označujú za
„svedomie ľudstva“. Môže a má veľa
povedať aj dnešnej dobe a dnešným
ľudom. Právom mu patrí veľmi čestné
miesto medzi modernými predstaviteľmi pokroku a humanizmu.
Miroslav Horácky ¢

Knieža ducha

Tak nazval Anatola Franca F. X. Šalda (1867-1937), český spisovateľ, tvorca novodobej českej esejistiky a popredný literárny kritik. Uvádzame niekoľko
myšlienok zo Šaldovho úvodu k výberu
esejí A. Franca.
„Zemřel kníže v říši ducha. Bylo řečeno, že s ním odešel moderní Voltaire,
ale stejným,, ne-li větším právem mohlo
by se říci, že s ním zemřel Diderot nebo
Rabelais a Montaigne přítomnosti...“
„Špatně a povrchně byla o něm

spravena široká veřejnost. Byl pokládán
za představitele ironie a nihilismu, za
podvratníka všech trvajících řádů, za
skeptika a místy i cynika, jemuž prý
není nic svaté...“
A. France byl pokládán za skeptika, za pyrhonistu, za agnostika, a byl
jim skutečně, ale nikoli frivolně jako
povrchní diletant, nýbrž jako duch mužný a důsledný.“
„Skepse A. France obnažovala pravda věcí, a v tomto svém poslání nezastavovala se v půli cesty; všechna dogmata,
všechny filosofické soustavy, všechny
mravouky a všechno vedení o státu,
všechny estetiky se rozpadají v prach
pod tím zbrojným světelným zrakem,
který proniká až na kost… Všechny
sp1ečenské instituce, stát, vojsko,
ministerstva, úřednictvo, akademie se
před zrakem tohoto analytika rozplývají
v dým, v páru a mlhu; jsou to prázdné
konvence, jimiž se maskují jen lidská
krvelačnost, lidské pokrytectví, lidský
chtíč… Dějiny lidstva jsou samá krev.
Boháči vždy vykořisťovali chudáky,
a vládní formy nebyly a nejsou nic jiného, než uzákoněné zájmy jedinců či tříd.“
„Pronikl do zákulisí dějin; a mnoho domněle hrdinských gest a slov
redukoval ta to, čím v pravdě jsou: na
nevybíravou divadelnost, na důsledek
dějů a příběhů zcela sobeckých a malicherných.“
„Anatolu Franceovi není v životě
nic trvalého, co by nebylo klasifikováno
a oplodněno rozumem. Rozum nemá
u Anatola France pouze zápornou funkci
kritickou, má životě též úkol budovatelský… nechť je jeho místo sebemenší, je
přece v hierarchii duševních sil první.“
„…jeho humanita nemá nic puritánsky
asketického, je životu stále - i na poli politickém – zabarvena přitakáváním životu
a všem jeho darům. …Jeho nenávist
k askesi jej provází po celý život, jenže
byla s počátku motivována spíš esteticky,
v stáří spíš eticky a sociálně.“
„A tak tedy soudím, že starý Anatole
France je sám sobě věrnější, než se nám
zdá, věří-li svou novou sociální vírou
v možnost, aby bída, strasti, chudoba,
nerovnost majetková byla vyhlazena
s povrchu zemského a aby země byla
proměněna v pozemský ráj pro všechny.“
Z knihy Anatole France: Potulky knihami a minulostí. Praha, rok neuvedený.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Z prejavov a statí Anatola
Franca
Proti nacionalizmu, rasizmu,
antisemitizmu
„Nemôžeme nenávidieť celý národ,
veď zahŕňa všetkých: ženy i mužov,
starcov i deti, boháčov i chudákov, lenivcov i usilovných pracovníkov, ľudí
dobrých i zlých. A rasa? Nenávidieť
nejakú rasu znamená nenávidieť bez
rozdielu ľudí navzájom od seba odlišných. Je to nezmyselný cit.“ (s. 74)
„Pravým dôvodom antisemitizmu je
nenávisť k cudzincom... Židov považujú
za cudzincov... Okrem tejto všeobecnej príčiny má však antisemitizmus i
svoje príčiny špecifické. Jednou z nich
je náboženstvo... V ktoromsi malom
katechizme som čítal túto otázku a odpoveď: „Aký následok mala pre Židov
božia kliatba? „Božia kliatba spôsobila,
že Židia sú odsúdení blúdiť všade v
chudobe a opovrhnutí.“ (ss. 142-143)
„Poznám Židov, ktorí zasvätili svoj
život vede... Nachádzame Židov vo
všetkých odvetviach ľudského bádania.“
„V neľútostnom boji o zlato je katolícky alebo protestantský finančník rovnako nemilosrdný ako Žid.“ (ss. 144145)
„...sú iní Židia, ktorí sa starajú iba
o sociálnu spravodlivosť a venujú celý
svoj život oslobodeniu proletariátu...
Tento starý izraelský národ ...dal svetu
Izaiáša - proroka mieru a spravodlivosti
a v našich dňoch zrodil Lasalla a Karola
Marxa.“ (s. 146)
Proti kolonializmu a genocíde
„Už štyri storočia zápasia kresťanské národy medzi sebou, ako najlepšie
vykántriť červenú, žltú a čiernu rasu.
Tomu sa vraví moderná civilizácia.
Tieto národy nás poznajú iba z našich
zločinov.“ (s. 219)
„Mlčať o vraždení (Arménov a Macedóncov na začiatku 20. stor. - M.H.)
a zapierať ho, to nie je opatrnosť. Nie
je opatrnosťou schvaľovať zločin zbabelým mlčaním. Zbabelosť nie je nikdy
múdra.“ (s. 105)
Proti nevedomosti, za vzdelávanie
„Nevedomosť... živí predsudky...
a núti nás k nesprávnym, trápnym,
škodlivým a krutým činom... Dejiny
náboženstiev nám o tom podávajú nespočetné príklady: ľudské obete, nábo24
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ženské vojny...“ (ss. 24-25)
„Zrádzame vedu, ak neuvádzame,
len čo je to možné, jej poučky do sociálneho života. Veda nás učí bojovať proti
fanatizmu vo všetkých jeho podobách,
učí nás budovať si svoj ideál spravodlivosti.“ (s. 22)
Proti konkordátu, za odluku cirkvi
od štátu
„Ozaj, cirkev sa nemôže dobrovoľne
nechať vylúčiť zo štátu... Aj keď pomocou konkordátu neriadi záležitosti Francúzska, má na nich aspoň podiel... Ak
však bude roztrhaný konkordát, stratí
Svätá stolica jediný zostávajúci právny
dôvod, aby mala účasť na vláde republiky.“ (s. 176)
„Treba uskutočniť odluku... Po odluke sme povinní dať cirkvi slobodu...
slobodu skutočnú, presne vymedzenú,
slobodu obmedzenú inými slobodami.“
(ss. 161-162)
„Štát poskytuje katolíckej cirkvi
(vtedy vo Francúzsku - M. H.) ročne
päťdesiat miliónov... Nie je spravodlivé,
aby všetci občania prispievali na kult,
ktorý všetci neuznávajú... tu však nestačí odvolávať sa na zásadu daňovej solidarity... Je to vec slobody svedomia.“
(s. 161)

kých krajín“ (s. 172)
„Cítim silnejšie než kedykoľvek inokedy, že iba so socialistami unikneme
ohavnej vláde klerikálov a boháčov. Iba
v socialistoch je nádej.“ (V liste zaslanom slávnosti Francúzskej socialistickej
strany v r. 1902) (s. 95)
„Svetový mier sa uskutoční... preto,
že nové usporiadanie vecí, nová veda,
nové hospodárske nevyhnutnosti vnútia
ľudom mierový stav...“ (s. 196)
Človek - veľká hodnota
„Veľkou ľudskou hodnotou je sám
človek. Aby sa uplatnila všetka hodnota
zemegule, treba predovšetkým uplatniť
človeka.... Úplné využitie zemegule
vyžaduje spoločnú prácu bielych, žltých
a čiernych ľudí.“ (s. 155)
Z knihy Anatole France: Do lepších
časů. Praha, 1953, vybral a preložil
Miroslav Horácky ¢

O katolíckej cirkvi
„Nikdy sa ničoho nezrieka... Nikdy
sa nemení. Všetko sa hýbe, ona zostáva stáť nepohnuto, a keď sa tomu
čudujeme, odpovedá, že ona je zázrak.“
(s. 177)
O klerikalizme
„Dávajte si pozor, občania! Keď sa
klerikalizmus zmocní niektorého národa, drží ho pevne.“ (s. 68)
O voľnomyšlienkarstve
„Úplne súhlasím so zásadami spolku francúzskych voľnomyšlienkarov...
Vo vás, páni, je duch pochybovačnosti
a skúmania, ktorý jedine umožňuje vedecký pokrok a bez ktorého by na svete
nebolo ani súcitu, ani znášanlivosti, ani
štedrej ľudskej lásky. Pripájam sa k vašim ušľachtilým snahám.“ (s. 203)
O proletariáte, socialistickom hnutí
a svetovom mieri
„Vždy som miloval chudobných
a ctil prácu. So živým záujmom sledujem oslobodzovací boj proletariátu všet-

O knihe: Staručký svätec Mael zablúdi na neznámy ostrov, a keďže mu už
oči neslúžia, pokladá jeho obyvateľov
za ľudí a pokrstí ich. Spôsobí tým
problémy Stvoriteľovi a cirkevným
otcom, ktorí po dlhých diskusiách v raji
napokon uznajú, že omylom pokrstené
tučniaky treba premeniť na ľudí...
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Spomienky humanistu
Rozorvané časy a môj vstup do
Povstania Spomienka Jaroslava Čelka

J. Čelko: Conflicting times and how I joined the national
uprising
Abstract:
Author’s recollections of the circumstances and conditions of his joining
of the Slovak national uprising

Prof. Jaroslav Čelko
Môj vstup do Povstania v značnej časti
determinovali tri faktory. Po prvé, bolo
to zmýšľanie v našej rodine. Po druhé,
politický vývoj po Mníchove, ktorý sa
odrážal u nás doma, ako aj v prostredí,
v ktorom som od 15. 8. 1938 pracoval.
Po tretie, bola to tragická smrť môjho
otca.
Môj otec bol murár, ktorý po vyučení často opakovane pracoval vo Vsetíne,
Moravskej Ostrave, Brne, Viedni a najviac v Budapešti. Keď mal 18 rokov stal
sa členom sociálnodemokratickej strany
a súčasne pracoval v odborom hnutí.
Tu si osvojil ľavicové politické názory,
na ktorých zotrval až do konca svojho
života. Zároveň bol proti klerikálom
a svetonázorovo živelným ateistom.
Jeho zmýšľanie malo vplyv na našu
rodinu, vrátane mňa. Treba uviesť, že
sme žili v silnom klerikálnom dedinskom prostredí, z ktorého sa matka len
postupne vymaňovala. Sedem rokov
som chodil do cirkevnej školy, kde som
sa priam zmietal pod tlakom protirečivých myšlienkových prúdov. Dôsledkom čoho sa prejavila moja názorová
rozpoltenosť. Vo svetonázorovej oblasti
išlo o symbiózu svetských a nábožen-
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ských predstáv. V ideovo-politickom
smere som dôsledne nasledoval otca,
ako odporcu klerikalizmu.
Moji rodičia jednoznačne odmietli
rozbitie Československej republiky
a nastolenie reakčného politického
systému v r. 1938. Svoje zmýšľanie
verejne deklarovali, ako okrskoví funkcionári sociálnodemokratickej strany.
Túto možnosť však stratili po jej zániku
a potom až do jari 1939 volili iné cesty. Napríklad propagovaním názorov
a postojov časti slovenských krajanov
v USA, najmä v časopisoch Slovenský
Sokol a Zrkadlo, ktoré redigoval matkin
brat František Čelko zo Sádočného.
Za toto si „vyslúžili“ prvú domovú
prehliadku (február 1939), počas ktorej
žandári nenašli nič.
Po vzniku „farskej republiky“ na
Slovensku museli rodičia politicky
prejsť do ilegality. Z povojnových
zápiskov mojej matky som sa dozvedel, že v ilegalite sa spojili s ilegálnou
komunistickou bunkou, ktorú viedol
Gustáv Blahút z obce Sverepec. Zo
zápiskov tiež viem aj to, že rodičia sa
i naďalej stretávali s niektorými bývalými členmi okrskovej organizácie
sociálnodemokratickej strany. Napríklad
aj pod zámienkou, že do nášho domu
v Sádočnom chodia spoločne s otcom
šúľať cigarety z lacného tabaku. Občas
sa s nimi k nám takto „zatúlali“ aj iní
fajčiari. V dôsledku prídelového systému to nebolo podozrivé. No napriek
dodržiavaniu pravidiel ilegálnej práce
sa o politickej činnosti rodičov dozvedeli vtedajšie bezpečnostné orgány. Tak
došlo k druhej, podľa matky, omnoho
dôkladnejšej domovej prehliadke, ako
bola tá prvá. Počas prehliadky sa opäť
nič nenašlo, a tak nenasledovali ani
trestné postihy.
Prehliadky, prirodzene, tiež pôsobili
na moje celkové i politické vedomie.
Tak som v 2. ročníku učňovskej školy

(školský rok 1939-1940) odmietol,
napriek nátlaku učiteľa spoločenskej
náuky, vstúpiť do organizácie Hlinková
mládež. Podotýkam, že sme boli spolu
s kamarátom kolárskym učňom Matúšom Pohankom z Vrtižera len dvaja
z celej triedy, v ktorej bolo viac ako 30
učňov. Keď som otca o tomto svojom
kroku o pár dní informoval, nepovedal
najskôr nič, ale po chvíli uvažovania
mi prikázal, aby som svoje zmýšľanie
otvorene neprejavoval. Otcov príkaz
som pomerne dlho dôsledne rešpektoval. Ostražitosť som nedodržiaval len
v prostredí jednej rodiny, s ktorou sa
moji rodičia oddávna priatelili. Navštevoval som ju o. i. aj preto, že v nej bolo
možné počúvať (vtedy prísne zakázané)
vysielanie britského rozhlasu v češtine
i v slovenčine. Je pochopiteľné, že sa
po skončení relácií takmer vždy debatovalo. Zúčastňovali sa na nich dvaja
hostitelia, ich dve dospelé deti a traja
podnájomníci, ktorí pracovali ako úradníci v Zbrojovke. Po nejakom čase som
sa aj ja - „zelené ucho“ - zapájal do
debát, v ktorých každý z nás prejavoval
svoje politické zmýšľanie. Tvorili sme
spoľahlivú skupinu.
Raz som v inom prostredí, ktoré som
síce dobre nepoznal, ale sa mi zdalo
„blízkym“, tiež hovoril o svojom presvedčení. To už ale v poriadku veru nebolo, lebo akýsi „špehúň“, ktorých vtedy bolo naozaj veľa, udal na veliteľstve
HG v Považskej Bystrici spomínanú
rodinu, že sa v jej dome počúva zahraničný rozhlas. Gardisti požiadali veliteľa žandárskej stanice, aby túto kauzu
prísne vyšetril. Medzi vyšetrovanými
som sa ocitol aj ja. Na naše veľké šťastie veliteľ zveril vyšetrovanie žandárovi,
ktorý bol skrytým odporcom vtedajšieho režimu. Náš trestný prípad uzavrel
príkazom - zaplatiť pokutu. Mňa poznal
ako učňa, preto moja pokuta bola pomerne nízka. Súčasne ma poučil, aby
„som sa na také počúvanie iba zďaleka
díval“. Dodávam ešte, že neurčil žiadnu
kontrolu dodržiavania tohto pokynu
a ani sám v tomto smere nič neurobil.
Keď občas prišiel do spoločenského
domu, vždy sa ku mne správal takmer
otcovsky.
Na druhý deň, potom keď hitlerovské Nemecko prepadlo Sovietsky zväz,
som sa ponáhľal domov. Otec pracoval
v ktorejsi obci a domov prišiel až večer.
Zdalo sa mi, že je akýsi „prikrčený“ a aj
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neobvykle unavený. Napriek tomu sa
už počas nebohatej večere rozhovoril
o vojne. Ostro odsúdil „špinavosť“ nemeckých nacistov a pritom jasne ukázal,
že nepodľahol eufórii, ktorou nielen
nemecká, ale aj ľudácka propaganda
na Slovensku priam prekypovala. Toto
jej nadšenie súviselo s nadneseným
vychvaľovaním úspechov nemeckých
armád, vyslaných na východný front
vládami viacerých spojencov útočiaceho Nemecka. Medzi nimi aj jednotky
armády slovenského štátu 1939-1945.
Tento tvrdý propagandistický ťah sa deň
čo deň stupňoval. Môjho otca to však
nepomýlilo. Jednoznačne tvrdil, že úspechy Nemecka a jeho satelitov nebudú
trvať „navždy“ a príde čas ich zlomu.
Mne asi o mesiac v tejto súvislosti povedal: „Ako Napoleon vo veľkej ruskej
krajine pohorel, tak aj Hitler si na Rusku zuby vyláme!“
Otec, ako som sa neskôr dozvedel, takýto postoj deklaroval aj medzi
niektorými blízkymi ľuďmi. Možno
aj medzi novými priateľmi, ale asi nie
dosť opatrne. Tak sa bezpečnostné orgány dozvedeli o otcových názoroch
a postojoch k vojne. Následne o nich
informovali úrady i činiteľov Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany a Hlinkovej
gardy. Nasledovala tretia domová prehliadka. Uskutočnili ju štyria žandári.
Najútočnejší z nich bol žandár zo stanice v Domaniži.
O niečo neskôr, večer 14. augusta 1944 tento žandár v hostinci „Pod
Stráňou“ v Domaniži vyvolal konflikt
s mojím otcom. Podľa vyjadrenia vierohodných svedkov otec hneď z hostinca
odišiel. O chvíľu sa za ním vybrala
dvojica žandárov. Otca predišla medzi
mostom pred „konzumom“ a pílou na
okraji obce. Neďaleko píly jeden žandár
otca udrel pažbou pušky. Otec stratil
vedomie a zostal ležať na ceste. Žandári
sa vrátili do hostinca a poslali kohosi za
pílu zistiť, čo sa s otcom deje. Ukázalo
sa, že otec bol stále v bezvedomí. Jeden
zo žandárov prikázal D. K. a náhodnému návštevníkovi hostinca, aby zohnali
malý ručný povoz a na ňom zraneného
otca odviezli do Sádočného. Bez akéhokoľvek ošetrenia! Matka mu na hlavu
dávala studené obklady, ale tie nepomohli. Nasledujúci 15. august 1944 bol
sviatočný deň - v domanižskej farnosti
sa konali „druhé odpustky“. Z našej
obce išli viacerí ľudia na rannú omšu
26
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a tak matka kohosi z nich poprosila,
aby zašiel do „konzumu“, alebo hostinca a odtiaľ mi zavolali do Považskej
Bystrice, aké nás postihlo nešťastie.
Ihneď som utekal k lekárovi MUDr. Miroslavovi Žuchovi s prosbou o pomoc.
Lekár ihneď nasadol do svojho auta
a vzal aj mňa. V Sádočnom otca dôkladne prehliadol a výsledok bol smutný.
Konštatoval, že otec sa z kómy nepreberie a čoskoro zraneniu podľahne. Po
slovách útechy a po odmietnutí platby
odišiel s tým, aby sme mu skon otca
oznámili. Mal podozrenie, že zranenie
malo vonkajšie príčiny a preto sa musí
urobiť súdna pitva. Podvečer otec zomrel. Na druhý deň sa pitva uskutočnila

Moji rodičia
jednoznačne
odmietli rozbitie
Československej
republiky
a nastolenie
reakčného
politického
systému
v r. 1938.
neďaleko nášho domu. O jej výsledku
nám nepovedali nič. No príslušné orgány na jej základe urobili opatrenia, ktoré
zostali pred nami tiež utajené. Jedno
bolo však zrejmé - žandára z Domaniže
preložili na inú žandársku stanicu. Povrávalo sa, že do Svrčinovca a neskôr
do okolia Žiliny. Po oslobodení sme
žiadali, aby sa smrť nášho otca riadne
vyšetrila, ale príslušník vtedajšej Národnej bezpečnosti o to nemal záujem.
Neskôr to bolo bezpredmetné, lebo žandára - vraha po preložení kdesi na južné
Slovensko zabili.
Tragický skon nášho otca vyvolal
široko-ďaleko rôzne odozvy. Na jednej
strane to bol zrejmý súhlas ľudákov
s konaním úradov. Medzi nich patril
napr. nový správca spoločenského
domu, novopečený Nemec vždy s hákovým krížom na saku, ktorý ma urážal,

kedykoľvek ma stretol ako „bastarda,
nepriateľa nového poriadku“. Na druhej
strane sa vynorili kritické názory a postoje k žandárskej svojvôli a jej zakrývanie príslušnými orgánmi. Tie sa neraz
prejavili priamou podporou našej rodine. Takými boli aj dva konkrétne skutky časti pracovníkov Zbrojovky. Pán
Ing. Alojz Randák a konštruktér pán
Rudolf Šlapeta prišli na bicykloch do
Sádočného a dali matke každý po 100
korún na pohreb. Aj pán farár Šebo Slugeň v Domaniži prikázal svojmu kaplánovi, ktorý vykonal obrad, aby nezobral
od rodiny pre farský úrad pohrebný
poplatok. Druhý skutok mal morálny
charakter v nezvyčajnej podobe. Po
pohrebe som prišiel do práce v spoločenskom dome Zbrojovky, kde sa trvale
stravovali pracovníci „vyššieho rangu“
z továrne. Počas prvého obeda sa značná časť hostí pri stoloch na jednu minútu postavila! Tento prekvapivý skutok
sa čoskoro považoval za otvorenú demonštráciu v prospech obete žandárskej
svojvôle. Moja rodina úprimne ďakovala za túto morálnu podporu. Doteraz si
tento postoj vysoko vážim.
Uvedená tragická udalosť mala
veľký vplyv na moje politické zmýšľanie. To prehĺbili aj nové poznatky
a skúsenosti, získavané počas mojej
„tovarišskej vandrovky“ od konca roku
1941 do leta 1944. Na túto som sa
vydal, keď ma správca spoločenského
domu fyzicky napadol. Moje chlebové
putovanie po Slovensku však prerušilo
bombardovanie Bratislavy. Vtedy boli
popri rafinérii Apollo poškodené alebo
zničené aj objekty aj v okolí Šafárikovho námestia, t. j. i hotel Bláha, v ktorom
som vtedy pracoval. Majiteľ hotela nám
na porade odporúčal, aby sme si hľadali
nové zamestnanie, najmä mimo Bratislavy. Zatelefonoval som preto Jánovi
Molnárovi, vrchnému čašníkovi v Spoločenskom dome Zbrojovky v Považskej Bystrici, či nemajú pre mňa prácu.
Odpoveď bola kladná, lebo správca,
ktorý mal ku mne záporný vzťah, už bol
v dôchodku a nový (tiež bratislavský
Nemec) ma nepoznal. Tak som už o dva
dni nastúpil do podniku, v ktorom som
v rokoch 1938 -1941 prežil svoje učňovské roky.
Do práce som dochádzal z rodnej
obce Sádočné, ale aj tak som stačil
obnoviť staré kontakty a zároveň
nadviazať nové v Považskej Bystrici
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i v Domaniži. Po návrate z práce sme
s matkou takmer denne diskutovali o situácii vo svete a na Slovensku. Čoskoro
sa ukázalo, že naše názory sa zhodujú,
vrátane vzťahu k partizánskemu hnutiu,
o ktorom sa v lete 1944 už často hovorilo. V tejto súvislosti sa vynorili aj úvahy
o mojom odchode k partizánom.
Bol som ideovo a politicky pripravený na vstup do Povstania. Chcel som
tak pri prvej príležitosti urobiť. Táto sa
ukázala, keď sa v Domaniži konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolal dr. Karol Stráňai z Rajca. Vtedy som však bol
v práci v Považskej Bystrici. Na druhý
deň som mal obvyklé jednodenné voľno. Využil som ho a šiel som na bicykli
do Rajca. Myslel som si, že tam nájdem
Eugena Chalupského, študenta z Domaniže, ktorý bol príslušníkom rajeckého
partizánskeho oddielu. Nevyšlo to, vrátil som sa domov. Po porade s matkou
som sa rozhodol, že budem ešte niekoľko dní chodiť do práce, aby som si zo
šatne v podniku poodnášal svoje osobné
veci, čo bolo treba urobiť nenápadne.
Tak som v kapse, zavesenej na „kormane“ bicykla, mohol veci len postupne
odvážať. Prvý raz to bolo vo štvrtok
31. augusta 1944, druhý raz v piatok
1. septembra 1944. V sobotu sa mi to
nepodarilo.
V nedeľu 3. septembra 1944 bol
spoločenský dom zatvorený. To využili
traja moji kolegovia z práce na návštevu Sádočného, lebo som im predtým
povedal o zátarase na ceste Považská
Bystrica - Rajec pred odbočkou do
Zemianskej Závady. Túto cestnú prekážku prikázal utvoriť veliteľ vojenskej
jednotky z posádky v Žiline, ktorá sa
už na začiatku zapojila do Povstania.
Prekážka na ceste zostala aj po návrate
jednotky do Rajeckej doliny. To umožnilo zvedavým nemeckým aj okresným pohlavárom prísť celkom blízko
k zátarasu. Bol tam dr. Witt, nemecký
zmocnenec v Zbrojovke, jeho zástupca dr. Münke, obávaná dr. Wittová
a tiež politicky nepríjemný disponent
Zbrojovky - spišský Nemec Gildein.
Vtedy sa vracali zo Sádočného moji
návštevníci späť do Považskej Bystrice.
Išiel som s nimi až k prekážke. Keď
som uvidel spomínaných zmocnencov
a okresných pohlavárov, hneď som sa
obrátil smerom k domovu. Uvedení
nemeckí zmocnenci mojich kolegov
poznali, lebo bývali v spoločenskom
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dome, v ktorom pre nich prestavali časť
hotela a tam sme im nosili jedlá. Gildein, hospodársky šéf závodu, prejavoval
nevšedný záujem o spoločenský dom,
vrátane jeho pracovníkov.
V pondelok 4. septembra 1944 zavčas rána mojich kolegov predvolali
do podniku. Tam ich každého osobitne
podrobili výsluchu dovtedy neznámi
traja Nemci. Asi po troch hodinách ich
prepustili. Výsluchu som sa vyhol, lebo
som v ten deň do služby nastupoval až
medzi 11. a 12. hodinou. Ironicky ma
však „privítal“ správca spoločenského
domu so slovami: „Tak co, ty partyzáne?“ Šípil, že so mnou čosi nie je v poriadku. Už o pár hodín sa to potvrdilo.
Okolo 16.-tej hodiny mi recepčný povedal, že pred vchodom do podniku na
mňa čaká akýsi chlapec. Poznal som ho;
bol to príbuzný mojej priateľky. Oznámil mi, aby som hneď išiel do obchodu
s obuvou, v ktorom priateľka po šichte
vo fabrike pracovala. Keď som prišiel
do obchodu, boli tam dvaja - traja kupujúci. Zdalo sa mi, že priateľka ich akosi
nepokojne obsluhuje. Keď zákazníci
odišli, môj dojem potvrdila nečakaná
informácia, že ma na druhý deň gestapo
zatkne. Opýtal som sa, odkiaľ to vie.
Stroho, čo u nej nebývalo zvykom odpovedala, že mi to odkazuje jeden dobrý
človek zo Zbrojovky. Potom naliehala,
aby som hneď z mesta zmizol. No ja
som mal doklady, peniaze, hodinky
uložené v skrinke v šatni. Vrátil som
sa do podniku s tým, že ak ma majú
zatknúť až na druhý deň, nejako to do
konca zmeny prežijem. Odslúžil som
teda na oko pokojne večernú časť šichty, ale v skutočnosti to bolo inak. Len čo
sa práca skončila, ponáhľal som „hodiť
do civilu“, vybral som veci zo skrinky
a odišiel som naoko pokojne na bicykli
domov.
Potom som mame doma v noci
rozpovedal, čo ma v meste čaká a preto
už do práce viac nepôjdem. Bolo však
zrejmé, že gestapáci ma môžu zatknúť
aj doma, preto tam zostať nemôžem. Po
dlhých úvahách sme dospeli k záveru,
že mám ráno odísť do okolia Rajca
a pohľadať partizánov. Ráno ma matka
na cestu skromne vybavila a tak som
z domu odišiel do Povstania. Dostal
som sa však len do blízkosti Domaniže,
lebo tam povyše píly stál ozbrojený
František Čelko a ten mi povedal, že
partizáni sú už aj v Domaniži. Navigo-

val ma smerom k veľkostatku, kde sa už
rozbiehali prípravy na utvorenie partizánskeho oddielu.
V Domaniži som stretol svojho
dobrého priateľa Rudolfa Špánika z Domanižskej Lehoty, ktorý vtedy pracoval
v Škodovke v Dubnici a mal práve
týždňovú dovolenku. Do Domaniže
prišiel na bicykli nakupovať potraviny. Povedal som, že sa chcem pridať
k partizánom. On nič nepovedal, ale asi
o dve hodiny prišiel k dolnému kaštieľu,
kde pôsobila organizátorská partizánska
skupina z Kuneradu. Tam sme sa, pravdaže, hneď stretli a spoločne sme požiadali o prijatie k partizánom. Takto sa
uskutočnil môj vstup medzi povstalcov.
Teraz ešte dodávam, že moju priateľku o zámere gestapa informoval môj
dobrý známy Dezider Jamriška zo Zbrojovky. On mi 8. januára 1992 vo svojom
liste napísal: „...v uvedenom roku som
pracoval v Zbrojovke v P.B. ako kurič
na zmeny. V tom čase nás na pracovisku
strážili vo dne i v noci nemeckí vojaci,
aby sme nemohli sabotovať. Bol medzi
nimi Rakúšan a ten vedel po česky. On
bol rodák z Moravy a preto nemal rád
Hitlera a preto sme spolu debatovali
ako dobrí známi. Medzi iným na nočnej
zmene sa mi sťažoval, že ráno po službe
nemôže ísť spať ako obyčajne, lebo má
rozkaz o 8. hodine ráno zaistiť „ten
čašník Čelko zo Spol. domu a predviesť
ho na Gestapo.“ Ja som vedel, že sa
kamarátiš so Z., lebo som k nim chodil
denne, som sa tam stravoval u jej matky.
Z. pracovala v Zbrojovke a ja som hneď
ráno o 5.45 upozornil, aby Ťa varovala
a aby si ihneď ušiel, čo ona urobila.“
Deziderovi Jamriškovi aj mojej
priateľke Z. som za ich pomoc doteraz
vďačný. A budem až do smrti!
J. Čelko ¢
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Absurdity Vysokých škôl
a inteligencie na Slovensku
L. Hubenák: Absurdities of universities and intelligentsia in
Slovakia
Abstract:
A detailed analysis and review of the book “Absurdities of universities
and intelligentsia in Slovakia: Development of European universities,
science and intelligentsia“ by J. Dudáš.

Doc. Ing. Ján Dudáš
Pod týmto názvom sa do rúk čitateľa
dostáva monografia Jána Dudáša
(Dudáš, J.: Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku: Z vývoja európskych vysokých škôl, vedy a inteligencie.
Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2011. ISBN 978-80-8061-456-0.),
docenta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je obsahom v slovenskom
písomníctve celkom nová, pozoruhodná, aktuálna, prinášajúca pohľad
na rozvoj kultúry od antiky po dnešok
a s ňou súvisiace možnosti vzdelávania,
ktoré viac ako dvetisíc rokov poskytovalo základné, stredné a od stredoveku
vysoké školstvo, a to v európskom i slovenskom kontexte. Keďže autor pracuje
v oblasti vysokého školstva od r. 1972,
dôverne pozná jeho úroveň, problémy
a absurdity v období vlády štátostrany
a ešte väčšie absurdity po politickej
zmene v r. 1989. Rozsiahlosť prezentovaného materiálu umožňuje lepšie si
všimnúť charakter prípravy i postavenie
vzdelaného človeka, inteligencie ako
spoločenskej skupiny nielen v spoločnosti, ale aj v „katakombách“ školského
organizmu. Zvlášť zaujímavé sú tie
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Prometheus 2/2014

kapitoly publikácie, ktoré priam chirurgicky ostrým rezom odhaľujú absurdity
tohto vývoja v posledných desaťročiach.
Autor obsiahlej monografie skúma
danú problematiku v šiestych tematických celkoch – kapitolách. Keďže
školstvo a veda sú súčasťou kultúry,
recenzovaná kniha je pokusom stručne prezentovať počiatky kultúrneho,
ale aj biologického vývinu ľudstva,
vzniku inteligencie ako spoločenskej vrstvy, vzniku a vývoja školstva
v civilizáciách Grécka, Rímskej ríše,
Byzantskej ríše a arabského sveta.
Arabská civilizácia najmä v arabizovanej časti Španielska sprostredkovala Európe výsledky vedy, vzdelanosti
školstva a kultúry z gréckej antiky
a sama prispela k ich rozvoju. O vzdelanosti a univerzitách v Byzancii nám
bolo veľa cieľavedome zatajeného.
V ďalšej obsiahlej časti sa venuje
rozboru a hodnoteniu vývoja školstva
a vzdelanosti v západnej Európe od
pádu Rímskej ríše po súčasnosť. Samostatná kapitola je venovaná otázke
školstva a vzdelanosti na území Slovenska od stredoveku po súčasnosť.
Je zaujímavé, že samostatná kapitola
je venovaná inteligencii v oblasti práva. Posledná kapitola si všíma súvislosť absurdít školstva so stavom spoločnosti, snaží sa odhaliť súčasných
hýbateľov diania vo svete, ako aj načrtnúť možné východiská z krízového
stavu školstva a spoločnosti.
Autor usiluje podeliť sa s čitateľmi
so svojimi postrehmi z oblasti školstva,
najmä vysokého školstva nielen na Slovensku, ale aj v širších geografických
súvislostiach a vo väčšom časovom intervale, pretože oba faktory sú pre túto
oblasť determinujúce. Kniha si podľa
autora nekladie za cieľ vyčerpať problematiku v celej šírke a hĺbke negatívnych
javov, no má ambíciu prezentovať kate-

górie ťažiskových problémov.
Pokladáme za užitočné upozorniť
čitateľa na zaujímavý fakt z osudu
vydania tejto publikácie. Predchádzalo jej publikovanie štúdie v Kultúre
a v Slovenských pohľadoch. Autor bol
nemilo prekvapený hrubým zásahom
šéfredaktora Kultúry, ktorý cenzuroval
a ideologicky upravil text bez vedomia
a súhlasu autora. Sedem odsekov bolo
vypustených a deväť skrátených. Išlo
o odseky, ktoré prezentovali kritický pohľad na úroveň kléru oboch majoritných
cirkví na Slovensku. Navyše štúdia bola
ideologicky upravená v zmysle ideológie
vatikánskej (katolíckej) cirkvi. Aj takúto
podobu má sloboda prejavu a názoru
v súčasných podmienkach. Autor článku
reagoval tak, že navrhol šéfredaktorovi
spresniť podtitulok na „časopis závislý
od etiky vatikánskeho kléru“!
Ako upozorňuje jeden z recenzentov, autorov opis je kritický. So znalosťou vecí reflektuje korupciu, manipuláciu zo zištných dôvodov, slabú úroveň
pedagógov, kupovanie prospechu,
titulov či lacné získavanie diplomov
študentmi a vedecko-pedagogických
hodností učiteľmi. Odsudzuje morálnu
prázdnotu a praktiky akademických
hodnostárov, pre ktoré vysoké školstvo
nie je pýchou vzdelanosti, ale akýmsi
súborom manufaktúr na výrobu vysokoškolských diplomov. Zdôrazňuje, že
autor sa stotožňuje s poprednými znalcami nepriaznivej situácie v slovenskom
školstve a akceptuje nimi citovaných
sedem hriechov, ktoré sú vlastné slovenskej inteligencii. Tieto vlastnosti
s voľbou neangažovania pripisuje autor
po vzore znalcov národne chladnému,
morálne nevyzretému vysokému školstvu. Produkuje inteligenciu, ktorá by
pasivitou a absenciou morálno-etického cítenia nevybočovala v aktivitách
z rámca priemernosti.
Zdôrazňuje tézu, že inteligencia je
hlavou národa. Úlohou inteligencie
je okrem iného zachovať si schopnosť
sebareflexie a byť tým potrebným korektívom spoločenstva. V tom je inteligencia nezastupiteľná. S poľutovaním
konštatuje, že nízka kultúrna a vedomostná úroveň veľkej časti dnešnej
slovenskej inteligencie ostro kontrastuje s úrovňou štúrovskej inteligencie,
zrejme najvyspelejšej časti slovenskej
inteligencie, ktorá študovala na saských
univerzitách. Bola to počtom malá
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skupina intelektuálov, ktorá vyvinula
veľkú kultúrnu a osvetovú aktivitu
spojenú s obrovským úsilím o záchranu
národného života sociálne, kultúrne
i národnostne utláčaných Slovákov
v zaostalom Uhorsku a zaslúžila sa
o národné prebudenie a obrodenie slovenskej spoločnosti a o jej ďalší rozvoj.
Štúrovci okrem iného vysoko vyzdvihli
myšlienku demokratizmu a demokracie,
a to i za cenu najvyšších osobných obetí. S ľútosťou konštatuje, že v porovnaní
s úrovňou štúrovskej inteligencie je stav
etiky, morálky súčasnej inteligencie na
veľmi nízkej úrovni.
Kriticky hodnotí vývoj v tejto oblasti aj po vytvorení spoločného štátu
Čechov a Slovákov v roku 1918, ktorý
znamenal národnú záchranu Slovákov. Súčasne upozorňuje, že popri pozitívach boli nesporné aj negatíva politické, ekonomické a kultúrne. V rokoch
druhej svetovej vojny popri negatívach
spojených so subordináciou Slovenska
voči Nemecku a najmä s problematikou
judaistov zaznamenal sa aj ekonomický,
sociálny i kultúrny rozvoj Slovenska
i vznik nových vysokých škôl. Povojnové obdobie a najmä jestvovanie totalitného štátu v rokoch 1948-1989 znamenalo podľa neho zahatanie demokratického vývinu Slovenska a negatívne
ovplyvnilo najmä oblasť duchovného
života, aj keď došlo ku kvantitatívnemu rastu vysokých škôl, výskumných
ústavov a kultúrnych zariadení, veľkej
industrializácii Slovenska, sociálnym
istotám a pod.
Koncom r. 1989 došlo k dohode
o prevzatí moci v štáte medzi predstaviteľmi Občianskeho fóra (OF)
a KSČ, čo explicitne vyjadril v televízii
vedúci delegácie OF: „Dohodl jsem se
se soudruhy“. Nebola to žiadna revolúcia, žiaden prevrat, bola to jednoducho
dohoda, ktorá spustila demokratizačné
zmeny. Vytvorením Slovenskej republiky (2003) nastali v nej podmienky pre
slobodný rozvoj. No vývoj pokračoval
podľa nalinajkovanej schémy zo zahraničia, predovšetkým z Medzinárodného
menového fondu (MMF) a Svetovej
banky (SB). V oblasti školstva nastal
prepad kvality školstva umožnený
a usmerňovaný prijatou deravou a nekvalitnou legislatívou. Ako v oblasti politiky a ekonomiky nastalo podriadenie
sa diktátu svetovej finančnej oligarchie,
tak aj v oblasti školstva vývoj usmer-
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ňovala degradačná politika finančných
centier MMF a SB.
K interným príčinám tohto stavu slovenskej spoločnosti patrí podľa autora
predovšetkým permanentná absencia
kvalitnej a početnej inteligencie, hlavne intelektuálov; ďalej hospodárska
a kultúrno-vedomostná nerozvinutosť
v dlhom období vývoja Slovenska
a najmä ukotvenie veľkej časti národa
i inteligencie v ideológii viery, ignorujúc, resp. nepoznajúc racionálne humanistické základy európskej civilizácie,
iniciované v helénskom a helenistickom
Grécku. Slovenská inteligencia je vo
svojom celku nehotová, nezrelá, ba
i defektná.
Recenzovaná práca obsahuje obrovské množstvo faktov, ale aj hodnotení,
ktoré určite zaujmú čitateľa. V prehľadovej časti našej recenzie sa pokúsime
priniesť čitateľovi najmä tie, ktoré
spadajú do oblasti charakteristickej pre
zameranie časopisu Prometheus.
V práci sa zdôrazňuje, že školstvo,
vrátane vysokých škôl i vedy, sú
prejavom kultúry v tom najvšeobecnejšom zmysle slova. V tejto súvislosti
sa vynárajú otázky, kedy a kde vznikli
prvé prejavy kultúry, prvé civilizácie,
prvé naivné predstavy o svete spojené
s predstavami o nadprirodzených silách
a bytostiach, kedy a kde vznikla inteligencia ako spoločenská vrstva, školstvo, veda, technika a pod. Preto v prvej
kapitole sa autor pokúsil stručne
prezentovať poznatky z počiatkov
kultúrneho vývoja civilizácií, ako aj
predchádzajúceho biologického vývoja – stručne o vzniku, vývoji a rozšírení
Homo sapiens a jeho prvých kultúrnych
prejavoch. Kultúrny vývoj ľudstva sa
podľa neho začal až keď ľudstvo vo
svojom biologickom vývine dosiahlo
určitú úroveň, keď biologická evolúcia
vybavila ľudský duch kapacitou vytvárať kultúru a tak pretvárať svoje okolie.
Od vzniku ľudského rodu vo Východoafrickej priekopovej prepadline
ľudstvo má za sebou dlhé obdobie vývinu. Na úsvite dejín hľadeli ľudia na
prírodné procesy, ktoré si nevedeli vysvetliť, ako na prejavy nadprirodzených
síl, čo ovládajú ich osud. V rôznych
častiach sveta vznikli rôzne náboženstvá. Medzi najväčšie náboženstvá
v súčasnosti patrí kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus a budhizmus.
Kresťanstvo, judaizmus a islam vznikli

na Blízkom východe. Monoteistickými
náboženstvami sú islam a dnešný judaizmus, kým staroveký judaizmus bol
polyteistickým náboženstvom. Kresťanstvo po Nicejskom koncile vyznáva
trojicu rôznych božských entít – Boh
Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, je
teda polyteistické.
Pokiaľ Starý zákon je knihou plnou
násilenstiev a vraždenia, Nový zákon
je založený na opačnom princípe lásky
k blížnemu. Zahrnutie týchto dvoch
protikladných kníh ako základných kníh
kresťanstva reprezentuje určitý druh
schizofrénie. Navyše tvorcovia Starého
zákona – rabíni a pisári „vindikovali“ pre
judaizmus rasistický princíp vyvolenosti
tzv. izraelského národa, čo je v elementárnom rozpore s prírodou, ktorá „vyvolenosť“ nevytvára. Tento rasizmus sa
neujal v kresťanstve ani v islame.
Všetky tri náboženstvá spôsobili
v mene svojej viery v histórii veľa
nehumánnych skutkov, vrátane veľkých masových vraždení. Hinduizmus
a budhizmus sú polyteistické náboženstvá, predstavujú cyklické chápanie
sveta, v ktorom sa všetko neustále
vracia a opakuje. Ohľadne rozšírenia
náboženstiev bolo podľa katolíckej encyklopédie koncom 20. stor. zo svetovej
populácie 25- 33 % kresťanov, 12-17 %
moslimov, 0,3 % judaistov, 20-35 %
vyznávačov východných náboženstiev
a ateisti a bez vierovyznania tvorili
zhruba 35  % svetovej populácie.
V Európe je najviac rozšírené
kresťanstvo. Jeho základnou knihou
je Biblia, ktorej prvá časť Starý zákon
je základom ako kresťanstva tak aj základom judaistického Talmudu. Podľa
autora permanentné zatajovanie histórie
obomi náboženstvami a upevňovanie
mýtických predstáv ich klérom má za
následok, že vyše 95 % veriacich nemá
ani elementárne vedomosti o tejto histórii a žije v zajatí mýtov kléru oboch
blízkovýchodných náboženstiev.
Zaujímavé údaje uvádza z výsledkov vedeckej biblistiky, ktorá hľadá
odpovede na otázky ohľadom pôvodu,
autorstva a dátumu vzniku Starého
zákona. Viac než dvesto rokov podrobného štúdia hebrejských textov Biblie
a stále rozsiahlejšie archeologické vykopávky a výskumy vo všetkých krajinách medzi riekami Níl, Tigris a Eufrat
svedčia o tom, že vznik raného Izraela
bol následkom zrútenia kanaánskej
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kultúry, že príbehy praotcov, exodus,
dobytie Kanaánu a dokonca i rozprávanie o slávnom kráľovstve Dávida
a Šalamúna sú skôr výrazom predstáv
silného náboženského hnutia. Teológia
nového náboženstva v 7. stor. p. n. l.
položila základy budúceho judaizmu
a kresťanstva. Toto hnutie vytvorilo
základné biblické texty a základné znaky biblického monoteizmu Na biblické
príbehy by sa malo prihliadať ako na
akúsi národnú mytológiu.
Prví Hebrejci, vyznávajúci judaizmus, sa vyvinuli z pôvodného arabského obyvateľstva Kanaánu. Nebol teda
žiaden útek z Egypta, nebolo dobytie
Kanaánu, v Biblii opisované kráľovstvá
Šalamúna a Davida neexistovali; príbehy o praotcoch Abrahámovi atď. sú vymyslené; Biblia nie je historická kniha,
je to len teologická kniha. Starý zákon
i predstavy najprv bohov a neskoršie
boha spísali šamanskí rabíni a pisári
– kompilátori v 7. stor. p. n. l. v oblasti
Palestíny s určitým politickým cieľom.
V súvislosti s otázkou vývoja zložitejších foriem organizácie spoločnosti
a kultúrnej revolúcie prvé civilizácie
vznikli v údolí štyroch riek – na dolnom toku rieky Tigris a v údolí Eufratu,
v povodí Nílu, v povodí Indusu a na
Žltej rieke. Náhly rozmach miest, sprevádzaný počiatkami gramotnosti, bol
veľmi dôležitou kapitolou vo vývoji
ľudstva. Od tohto obdobia možno hovoriť o skutočnej histórii ľudstva. Začiatok
kultúrnej evolúcie ľudstva je spojený
so začiatkom vytvárania artefaktov.
Evolúcia jazyka sa všeobecne hodnotí
ako vrcholná udalosť zrodu ľudskosti,
akú poznáme dnes a bola určujúcim
bodom v predhistórii ľudstva. Výskyt
písomných prameňov je rozhraním medzi dobou predhistorickou a historickou.
Písmo je nutný predpoklad napredovania civilizácie. Čo sa týka vzdelanosti
treba zdôrazniť fakt, že v gréckych mestách vznikli po prvý raz v histórii verejné školy. Gréci zaviedli verejné školstvo
a majú v Európe prvenstvo aj v zakladaní škôl poskytujúcich najvyššie vzdelanie. Tento typ škôl dostal v stredoveku
názov univerzity. Inteligencia ako
spoločenská vrstva začala vznikať až po
veľmi dlhom období vývinu ľudstva.
Významné kroky v oblasti vzdelanosti a školstva boli dosiahnuté
v Grécku, ktoré bolo na začiatku európskeho vzostupu, potom v Rímskej ríši
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a v Byzantskej ríši od 4. stor. n. l. až
do 15. stor. n. l. V tejto súvislosti právom pripomína byzantskú misiu Cyrila
a Metoda do Veľkomoravskej ríše, ktorá
predstavovala šírenie kresťanstva a založenie prvej vysokej školy nielen na
území Slovenska, ale v celej nebyzantskej Európe a následne aj ďalších dvoch
vysokých škôl v Ochride a v Preslavi.
Byzancia sa stala učiteľkou Západu.
Primeraná pozornosť bola venovaná aj
arabskej vzdelanosti, školstvu a vede.
Obsahom ďalšej kapitoly je hodnotenie vývoja školstva a vzdelanosti
v západnej Európe od pádu Rímskej
ríše po súčasnosť, teda za pomerne
veľmi dlhé časové obdobie. Prezentuje
určujúce politické a kultúrne pohyby vo
svetle historického a politického vývoja, vzniku Franskej ríše spojením trónu
a oltára v Galii v 6. stor. ako aj vzostupu
Nemecka. Sleduje vývoj školstva a vzdelanosti, ako si vzdelávanie monopolizovala cirkev, rast úlohy kláštorov pri
šírení gramotnosti počas šiestich storočí,
vznik univerzít v stredoveku a ich vývoj
až do 21. stor. Nebola to ľahká úloha,
ale domnievame sa, že autor ju zvládol
uvedomujúc si, že výklad histórie je
vždy zaťažený subjektívnosťou interpretujúceho. V tejto súvislosti ponúka výrok
istého intelektuála: „Ani boh nemôže
zmeniť dejiny, iba historici.“ A súčasne,
že v každej epoche a za každého vladára
platilo, že dejiny píše víťaz.
Charakterizujúc situáciu po páde
Rímskej ríše konštatuje, že západorímska časť Európy bola úplne rozvrátená, panoval tam neporiadok a rímska
vzdelanosť prešla do doby temna.
Germáni ako pokoritelia Ríma nemohli
pozdvihnúť Západ, lebo boli analfabeti,
nemali vlastné písmo, nepoznali mestskú kultúru. Na Východe bola politická
a cirkevná moc v rukách cisára. Na
Západe v neprítomnosti pápeži začali
zaujímať jeho miesto, zasahovali do
politického diania. Kmeňoví vodca
Chlodovik sa vraždami kmeňových
náčelníkov, kniežat a všetkých rivalov
stal kráľom Frankov, upevnil svoju moc
pristúpením na kresťanstvo. Spojil „trón
s oltárom“, ktorý sa rozpadol až v roku
1789. V ďalšom období si pápeži a vladári rozdeľovali moc. Cirkev vlastnila
tretinu celého štátneho územia a pápež
už v roku 600 bol najväčším statkárom
celej Európy.
Od 7. stor. sa mapa Európy poma-

ly menila. Na Pyrenejský polostrov
a do južného Francúzska prenikol islam.
V r. 800 existovali dve kresťanské ríše
– Byzancia a Franská ríša. Za Karola
Veľkého boli na dedinách budované
fary (cirkev bola zoštátnená) s kostolmi
a typickým javom bolo mníšstvo s kláštormi, ktoré zaznamenali v klerikálnej
kultúre do 11. stor. dobu rozkvetu. Kláštory boli kultúrnymi strediskami, zhromažďovali, uchovávali a v skriptóriách
rozmnožovali antickú literatúru, pestovali latinčinu. Ríša Karola Veľkého
sa rozpadla r. 843 na tri časti a v r. 924
zaniklo cisárstvo. Feudálna Európa bola
roztrieštená až do 11. stor. Boli to tri
storočia zmätkov, súkromných vojen,
v západnej Európe zavládli divé pomery. Vznikol feudalizmus, spoločnosť sa
delila na duchovenstvo, šľachtu a ľud.
Vtedajšia feudálna spoločnosť
spolu s klérom sa oddala bezuzdným
telesným vášňam, vyšší i nižší klérus
ovládol duch mamony, pôžitkárstva
a nemravnosti. Pápežský dvor v Ríme
ovládla pornokracia – tri bezuzdné
a nemravné ženy na 50 rokov ovládli
Rím. Navyše katolícka cirkev mala
naraz až troch vatikánskych biskupov
– pápežov. Opáti a mnísi hýrili so
svojimi ženami v kláštoroch.
V tomto období zanikla Veľká
Morava, starí Uhri opanovali Panóniu
a v r. 997 založili štát Uhorsko, ktoré
v r. 1000 prijalo kresťanstvo.
Prvotno-kresťanská západná
Európa dlho žila v zajatí cirkevných
dogiem a duchovných pút feudalizmu, v spojení „trónu a oltára“.
Nielenže stagnovala vo vývoji, ale v porovnaní s úrovňou vzdelanosti antickej
a helenistickej civilizácie nastal regres.
Stredovek priniesol návrat do stavu pred
gréckym vzopnutím, návrat o zhruba
12. stor. späť, a to vinou katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev vytvorila v stredoveku fanatické hnutie inkvizície.
Od 12. stor. prevzali úlohu centier
vzdelanosti univerzity, ktoré zakladali
pápeži alebo panovníci a boli podriadené cirkvi. Scholastika bola v ranom
a vrcholnom období relatívne pokrokom
v myslení a prispela k rozvoju nových
druhov škôl v stredoveku, hlavne univerzít. No cirkev bola nepriateľom
vedy už od 6. stor. až do 19. stor. Celá
antická vzdelanosť bola pápežstvom
prehlásená za výplod zlého démona. Západná Európa sa začala prepracovávať
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d opredu v 12. a 13. stor., no obdobie
pokroku nastalo až po 16. stor.
Vznikajúci sekularizmus, od renesancie koncom 13. stor. až po stimulačné osvietenstvo vyvolal sústredenie sa
na bádanie s následným pokrokom vo
vzdelanosti, vede a technike. Kvalitatívna zmena v úrovni inteligencie nastala
až v renesancii. Renesančný intelektuál
neuznával žiadne autority a nesporné
pravdy, usiloval sa o poznanie opreté
o skúsenosť – pozorovanie, meranie
a výpočet ako protiklady k špekuláciám a len rozmýšľaniu. Tu vznikla
koncepcia vedy ako cesty k poznaniu
a pravde. Tu má pôvod experimentálna
veda. Učenec sa menil na vedca. Bola
kodifikovaná vedecká metóda ako základná metóda poznávania. Od konca
16. a v priebehu 17. stor. sa uskutočnil
v Európe proces, ktorý možno nazvať
vedeckou revolúciou. Devätnáste storočie a najmä jeho druhá polovica priniesla obrovský počet vedeckých objavov
a technických vynálezov. V tomto období bol položený základ dnešnej vysoko
vyspelej svetovej vedy a techniky.
Po období renesancie nastúpilo
osvietenstvo, ktorého hnacou silou
a motorom poznania nebola viera,
ale rozum. Rozum sa stal garantom
pravdy, začal spochybňovať dogmy
a rúcať princípy tradičnej metafyziky.
Osvietenstvo malo nesmierny význam
pre povznesenie kultúry. Osvietenci sa
snažili dosiahnuť ľudskejšie a spravodlivejšie usporiadanie sveta. Realizovali
myšlienku náboženskej tolerancie.
Myšlienkovým základom osvietenstva
bolo presvedčenie o prirodzenom práve.
Pokrok vedy viedol už od 17. stor. k vydávaniu encyklopedických diel.
V stredoveku to boli práve univerzity, ktoré ako inštitucionálne a vzdelávacie zariadenia vznikli najskôr. Neskoršie
vzniklo školstvo gymnaziálneho typu
a až ku koncu 18. stor. a začiatkom
19. stor. sa etablovalo základné školstvo.
Špecializácia koncom 19. a začiatkom
20. stor. spôsobila vznik odborných škôl,
stredných i vysokých, ďalej tiež univerzít, technických vysokých škôl.
Inštitúcia, ktorú dnes poznáme
pod menom univerzita, sa začala formovať v Bologni koncom 11. storočia
a bola pravdepodobne prvou univerzitou v latinskom svete v stredoveku.
V 13. stor. vzniklo v západnej Európe
postupne viacero univerzít. Všetky vzni-
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kali so súhlasom pápeža a univerzitná
výučba bola funkciou cirkvi. Cirkev
potláčala výučbu predmetov, ktoré mohli byť v rozpore s teológiou. V 16. stor.
začali v záujme cieľov vedeckého bádania vznikať vedecké akadémie.
Osobitne treba vyzdvihnúť, že kvalitatívny zvrat vo vysokom školstve
nastal v r. 1810 založením sekulárnej
berlínskej univerzity F. W von Humboldtom ako Universitas litterarum
a následne začali vznikať vo svete sekulárne univerzity. Od začiatku 20. storočia sa zdôrazňoval význam univerzít
a vedy. Táto nová fáza vývoja univerzít
bola podporená aj veľkými výskumnými projektmi.
Po druhej svetovej vojne nastalo
obdobie masového prístupu k vzdelávaniu a radikálne sa menili pohľady

na funkcie univerzity. Globalizácia
zmenila úlohy univerzity. V r. 1999
v dôsledku Bolonskej deklarácie nastala
ďalšia podstatná zmena v oblasti univerzitného vzdelávania v kontinentálnej
Európe, a to nekritickým prevzatím
angloamerického systému univerzitného
vzdelávania, v ktorom protovedecké
bakalárske štúdium umožňuje absolvovať VŠ aj nedoštudovaným. Likviduje
zmysel univerzity ako miesta vedeckej
prípravy na povolanie. Autor to hodnotí
ako protiuniverzitný krok. Veľmi kriticky a otvorene a podľa nášho názoru
správne a vecne konštatuje, že bakalársky stupeň nebol v kontinentálnej
stredno-východnej Európe potrebný,
nebol adekvátny štruktúre školstva,
bol násilne politicky zavedený.
Koncom 20. a začiatkom 21. stor.

globalizácia spôsobila ovládnutie univerzít ekonomickou subkultúrou. Univerzity boli reformami posledných
desaťročí beznádejne zruinované diktátom rankingu. Navyše, vzdelanie sa
stalo novou a mimoriadne atraktívnou
príležitosťou pre kapitál a pre tvorbu
jeho zisku. Vo vývine inteligencie bol
konštatovaný regres – temer absolútna
prírodovedná a technická negramotnosť
väčšiny ľudí z humanitných disciplín.
Právom sa zdôrazňuje, že je úžasné
a obdivuhodné, čo všetko dosiahlo ľudstvo vo vede a technike, v poznaní živej
i neživej hmoty, v medicíne i biológii,
v odkrývaní predhistórie a histórie ľudstva i vesmíru, v jeho prieniku do kozmu. Všetko vďaka exaktnej vede a technike, ktoré sú ťahúňmi vývoja spoločnosti. Podľa názoru autora k rozvoju
spoločnosti menej prispievajú humanitné disciplíny, ba v mnohých oblastiach
pôsobili a niektoré pôsobia retardačne
i spiatočnícky. Najmä tie, ktoré boli
a sú ovplyvňované akademickou klikou
v službe nenásytných vládcov, v súčasnosti nenásytného molocha – finančnej
oligarchie a globálnych priemyselných
skupín. Existuje obrovská nesúmerateľnosť medzi výsledkami exaktných vied
a techniky a humanitných disciplín.
Morálnu aj intelektuálnu biedu
západnej spoločnosti, ktorá v mene utilitárnej vykonštruovanej relativizujúcej
morálky v tzv. kresťanských štátoch
nekresťansky (v zmysle pôvodného
kresťanstva, nie prenasledujúceho
a vraždiaceho kresťanstva od 5. stor.
n. l.) zbíjajú a vraždia tam, kde sa im
zachce, v záujme šialenstva a patologickej chamtivosti vládnucej pseudoelity
s paleolitickými inštinktami z predcivilizačného obdobia. V tomto hyenizme
vedúcu úlohu majú USA so svojím mopslíkom Veľkou Britániou a inými tzv.
kresťanskými štátmi západnej Európy
ako sú Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Španielsko, či
Izrael a ďalšie.
Zaujímavé kritické postrehy, myšlienky a hodnotenia obsahujú aj subkapitoly – Vzdelanostná spoločnosť
verzus dezinformačná spoločnosť;
Digitálne vzdelávanie; Z vývoja vedy;
Z vývoja techniky po začiatku vedeckej revolúcie, priemyselné revolúcie.
A konštatuje, že technika okrem ohromujúcich objavov a vynálezov, ktoré
zmenili aj každodenný život ľudí, vedľa
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pozitívnych javov prináša aj negatívne
javy. Zdokonaľovaním vojnových prostriedkov ohrozuje existenciu človeka,
priemyselné exhaláty ohrozujú zdravie človeka. Pokrok techniky sa však
prejavuje aj nepriaznivými sociálnymi
vplyvmi (nezamestnanosť). Za následky
použitia techniky však nemožno považovať za zodpovednú samotnú techniku.
Záleží len na ľudskej spoločnosti, či
technika bude využitá na skazu alebo na
prospech ľudstva.
Najobsiahlejšia časť práce je venovaná problematike školstva a vzdelanosti na území Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Čitateľovi prezentuje etnogenézu Slovákov a Slovanov,
úlohu Veľkej Moravy v našej histórii
a akú civilizačnú úroveň predstavovala
táto ríša v porovnaní napríklad s vtedajšími Germánmi. Charakterizuje vývin
našich predkov po páde tejto ríše v rámci Uhorska až do vzniku ČSR v roku
1918, venuje pozornosť politickému
vývinu, rozvoju školstva a vzdelanosti,
vzniku univerzít, učených spoločností,
literárnej tvorbe po zavedení kníhtlače.
Osobitnú pozornosť venuje spoločenstvu viery – judaistom, ich príchodu
na Slovensko, ich početnému vzrastu
najmä po tolerančnom patente a rastu
ich ekonomickej a politickej moci neúmernej ich percentuálnemu zastúpeniu.
Predmetom obsahu ďalších subkapitol
je vývoj Slovenska v spoločnej republike a následných rokov vojny a existencie Slovenskej republiky, ďalej politický
vývoj a vývoj školstva po roku 1945
a najmä po roku 1948. Podrobnejšie sa
zaoberá vývojom školstva po politickej
zmene v roku 1989 a osobitnú pozornosť venuje východnému Slovensku.
Vychádzajúc z tézy, že sa prejavuje
značná nevzdelanosť o histórii Slovákov a Slovanov, považoval za potrebné
venovať väčšiu pozornosť etnogenéze
Slovákov a Slovanov a prezentoval
svoj návrh periodizácie etnogenézy
Slovanov. Vysoko hodnotí obdobie
existencie Veľkomoravskej ríše a uvádza, že písomne zachytené dejiny kultúry a vzdelanosti Slovenov – Starých
Slovákov sa začínajú kresťanstvom
a prvou školou, ktorá poskytovala najvyššie vzdelanie v stredovekej Európe.
Prvým spisovným jazykom na území
Slovenska bola staroslovenčina, vlastná
cirkevná organizácia, vlastný liturgický
jazyk zásluhou bratov Cyrila a Metoda,
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pretože byzantská misia predstavovala
kvalitatívny zvrat a rast civilizovanosti
a vzdelanosti našich predkov. Vďaka
byzantskej vzdelanosti Veľkomoravská
ríša stála na vyššej kultúrnej úrovni ako
ktorákoľvek germánska krajina.
Ďalší vývoj Slovenska prebiehal
v rámci nového štátu – Uhorska, ktorý
bol mnohonárodnostným štátom. Dorozumievacím jazykom šľachty bola latinčina. Do diania v Uhorsku významne
zasiahla reformácia, ktorá bola všeobecne snahou o nápravu cirkvi so systémom
inštitucionalizovaného pokrytectva,
bezuzdnej zmyselnosti a neresti pápežských dynastií. V r. 1546 sa konala prvá
evanjelická synoda k augsburskému
vierovyznaniu, v r. 1610 Žilinská synoda
osamostatnila evanjelickú cirkev a dobudovala jej organizáciu. Kardinál Pázmaň
hlásil do Ríma, že 90 % obyvateľov
Uhorska sú protestanti. Nasledovalo protireformačné ťaženie katolíckej cirkvi.

Základom
vzdelávacej
sústavy do
r. 1848 boli
cirkevné školy
V r. 1781 cisár Jozef II. vydal Tolerančný patent, ktorým vyhlásil slobodu vierovyznania, zrušil rehoľné spoločnosti
a zrušil vyše 700 kláštorov, z toho 140
v Uhorsku. Pôvodná rovnoprávnosť národov Uhorska bola právne po prvý raz
narušená zákonným článkom 16/1791
uhorského snemu.
Vyššie vzdelávanie bolo v Uhorsku
okolo r. 1100, podobne ako v ostatnej
Európe, monopolom katolíckej cirkvi.
Od 16. stor. sa zakladali evanjelické
lýceá, ktoré mali v najvyšších triedach
filozofický, teologický, neskôr aj právny
kurz a pripravovali na vysokoškolské
štúdium. Územie Slovenska bolo po vyhnaní Metodových žiakov bez vysokej
školy. Až 19. mája 1465 vydal pápež
Pavol II. listinu, ktorou dal súhlas
na založenie univerzity v Bratislave
s názvom Universitas Istropolitana.
Jezuitské gymnázium bolo povýšené
na univerzitu v r. 1635. Ďalšou univer-

zitou bola Košická univerzita, viedli ju
jezuiti. V r. 1777 po preložení Trnavskej
univerzity do Budína vznikli v Trnave
a v Košiciach Kráľovské akadémie, na
ktorých bolo možné študovať právo
a filozofiu, prípadne teológiu. V r. 1783
bola preložená do Bratislavy a na jej
základe uhorský parlament zák. článkom
36/1912 zriadil Bratislavskú Alžbetínsku
univerzitu, ktorá pracovala do r. 1919.
V oblasti technických disciplín sa
uvádza ako prvá banícka škola v Banskej Štiavnici. Dvorská komora vydala
22. júna 1735 dekrét, ktorý sa považuje
za založenie prvej riadnej baníckej
školy v Banskej Štiavnici. Panovníčka
dala súhlas povýšiť školu nariadením
o zriadení Banskej akadémie v Banskej
Štiavnici 13. decembra 1762.
Po r. 1700 nastal rozvoj školstva na
Slovensku zakladaním piaristických
gymnázií. V r. 1777 vydala Mária Terézia významný dokument – Ratio
educationis, ktorým ustálila sústavu
štátnych škôl podriadených štátnemu
sekretariátu. Pod tlakom absolutistických režimov v r. 773 zrušil pápež
rehoľu jezuitov, ktorá sa plietla aj do
politiky a obchodu a bola všeobecne
nenávidená ako nástroj pápežstva. Rehoľa mala na Slovensku dve univerzity
a 16 gymnázií.
Posledné desaťročia 18. stor.
predstavujú počiatok emancipácie
a sekularizácie moderných školských
systémov v strednej Európe. Základom
vzdelávacej sústavy do r. 1848 boli
cirkevné školy. V r. 1862 cisár František Jozef I. povolil založiť tri slovenské
gymnáziá a Maticu slovenskú. V r. 1871
bola v Liptovskom Hrádku zriadená
prvá a jediná poľnohospodárska škola
v Uhorsku. V r . 1872 bola založená
prvá priemyslová škola v Košiciach.
Po Rakúsko – maďarskom vyrovnaní v r. 1867 vzniklo dvojštátie s následným zhoršením postavenia nemaďarských národov v Uhorsku. Cielený útok
bol vedený najmä v oblasti školstva.
S problematikou školstva, vedy
a vzdelania priamo súvisí aj otázka
práce a vývoja učených spoločností.
Podmienky na ich vznikanie nastali už
v polovici 18. stor. Vývoj vzdelanosti na
Slovensku ovplyvnili aj tlačiarne. Prvé
zachované tlačoviny zhotovil v Bratislave v r. 1477 neznámy tlačiar. Od r. 1560
až do súčasnosti pracovalo na Slovensku 2 500 tlačiarní, vrátane putovných
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tlačiarní. Za prvú slovenskú tlačenú
knihu možno považovať evanjelický
modlitebník, ktorý vydal Vaško Záleský
v r. 1546 vo Wittenbergu. V r. 1771 začal v Bratislave vychádzať prvý časopis
venovaný aj vede.
Vytvorenie ČSR v r. 1918 bol dôležitý medzník v živote slovenského
národa a znamenal záchranu nielen jeho
inteligencie, ale celého národa pred
pomaďarčením. Pred vznikom nového
štátu sa k slovenskej inteligencii hlásilo len 3 910 ľudí, z toho 3 119 evanjelikov (79 %) a 791 katolíkov (21 %).
Vznik ČSR mal pre slovenský národ
popri pozitívach aj negatívne dimenzie.
Ako argument autor uvádza najmä tézu
o tzv. československom národe, ktorú
reprezentovali najmä T. G. Masaryk
a E. Beneš a tiež zdecimovanie slovenského hospodárstva.
Slovenské školstvo sa nachádzalo
v r. 1918 v katastrofálnom stave, negramotnosť v slovenských župách dosahovala 34,9 %. Špecifickým problémom škôl na Slovensku bol nedostatok
učiteľov na všetkých stupňoch a chýbajúce učebnice. Situáciu s učiteľmi
pomohol riešiť prísun približne 1 400
českých učiteľov.
Po vzniku ČSR zanikli na Slovensku vysoké školy. Až zákonom č. 375/
1919 Zb. bola zriadená Česko-slovenská štátna univerzita, ktorá dostala
názov Univerzita Komenského. Bol
to obrovský kultúrny úspech. V r. 1921
bola zriadená Katolícka bohoslovecká
fakulta a v r. 1934 bola založená Teologická fakulta Evanjelickej cirkvi na
Slovensku. Požiadavka zriadenia vysokej školy technického zamerania bola
v medzivojnovom období dlho ignorovaná a až v r. 1937 bol prijatý zákon
o zriadení Štátnej vysokej školy technickej v Košiciach.
Obdobie rokov 1939 – 1945 je obdobím existencie totalitného štátu – Slovenskej republiky, čo malo svoj odraz aj
v oblasti školstva a vedy. Školstvo bolo
po Viedenskom diktáte ovplyvnené okupáciou horthyovským Maďarskom. Až
766 učiteľov muselo opustiť okupované
územie. Slovenská vláda dala českých
učiteľov k dispozícii Prahe. Základnými
atribútmi školskej politiky Slovenského
štátu bol jeho kresťanský a národný
charakter. Zmena v koncepcii a štruktúre základného a stredného školstva
nastala v období SNP a kreovaní SNR.
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Musíme na tomto mieste odmietnuť
názov „bystrické povstanie“, ktorý
autor používa a prevzal ho od exilových a proľudácky orientovaných
historikov.
V tomto období nastal rozvoj vysokého školstva. Slovenská vysoká škola
technická bola preložená do Bratislavy
a dobudovaná na komplexnú univerzitnú inštitúciu s ôsmimi študijnými odbormi. V r. 1939 vláda zriadila Vojenskú
akadémiu v Banskej Bystrici, v r. 1940
zriadila Vysokú školu obchodnú,
v r. 1941 štát prevzal do svojej správy
Hudobnú a dramatickú akadémiu a pretvoril ju na Štátne konzervatórium.
V r. 1941 bola zriadená Slovenská
národná knižnica a významné kroky sa
urobili aj v organizácii profesionálnej
výskumnej činnosti. V r. 1942 bola zriadená Slovenská akadémia vied a umení.
Rozmach zaznamenalo vydávanie kníh
a časopisov, vznikol Slovenský rozhlas,
Slovenské ľudové divadlo v Bratislave,
Slovenské komorné divadlo v Martine.
Nechceme popierať niektoré pozitíva, ktoré sa na Slovensku v tomto období dosiahli, ale musíme kriticky odmietnuť aj na tomto mieste prevzaté
hodnotenia spomenutých historikov,
hrubo znevažujúcich SNP, tvrdiac,
že to nebolo národné povstanie, že
malo skôr pučistický charakter, ktorý zapríčinil katastrofálne následky.
Pritom ani len slovkom sa nemienil
o holokauste.
Určujúci politický vývoj Slovenska
po druhej svetovej vojne bol determinovaný rozdelením sfér vplyvu víťazných mocností na Jaltskej konferencii
v r. 1945. Vnútorný zápas vyvrcholili
vo februári 1948 a jednomyseľným
prijatím vyhlásenia novej Gottwaldovej
vlády obrodeného Národného frontu,
čím legalizoval prevzatie moci v štáte
komunistami. V dôsledku politických
zmien nastali po r. 1945 viaceré zmeny
aj v oblasti školstva. Došlo k poštátneniu všetkých konfesionálnych škôl,
k zrušeniu maďarských a nemeckých
škôl, zrušená bola povinná účasť žiakov
na rozličných náboženských úkonoch.
Do vydania prvého vysokoškolského
zákona v r. 1950 sa jednotlivé úpravy
v živote vysokých škôl uskutočňovali
na základe Košického vládneho programu a najmä výnosmi ministerstva školstva. V oblasti vysokého školstva nastali
aj organizačné zmeny, došlo k vytvo-

reniu ďalších vysokých škôl a fakúlt
a boli poštátnené internáty. Pri historickom hodnotení tohto obdobia sa autor
odmietavo stavia k produkcii práce
pracovníkov Historického ústavu SAV
a za jedine správne označuje len dielo
mladého vysokoškolského pedagóga.
Obsiahla stať je venovaná problematike školstva v období komunistickej diktatúry v rokoch 1948 – 1989.
V úvode však autor považuje za potrebné tvrdo útočiť na Sovietsky zväz a jeho
systém ako krutý policajný despotický
štát a zdôrazniť, že veľmi negatívnu
úlohu zohrali judaisti - tak pri jeho vzniku ako aj počas jeho existencie, pretože
na vrchole mocenskej pyramídy boli
ruskí Židia. A takýto politický systém
nám bol nanútený po februári 1948 a to
podľa neho aj za prispenia intrigánskeho a zbabelého Beneša. Súčasne tvrdo
odsudzuje a odmieta práce tzv. marxistických historikov z bývalých ústavov
marxizmu – leninizmu, z historických
ústavov SAV, ČSAV, katedier histórie
vysokých škôl atď., ktorí sa podľa neho
spreneverili úlohe historikov. Klamali celé generácie občanov a stali sa
„kňazmi„ a obhajcami komunistického
náboženstva, ktorých diela preto možno
zaradiť medzi adoračnú, neobjektívnu
a mýtofilnú literatúru. Pre neho sú vierohodní len protisovietski píšuci autori.
Vývoj a deformácie vysokého školstva (ďalej len VŠ) hodnotí v časových
úsekoch – v rokoch 1948-1980 a potom
v období po vysokoškolskej reforme
v roku 1980. Vychádza z konštatovania,
že na vysokých školách začali masové
previerky študentov a učiteľov. Tzv.
demokratická očista mala charakter nátlakového politického zásahu akčných
výborov Národného frontu. Po roku
1956 pokračovalo čistenie od tzv. revizionistických živlov. Po roku 1969 sa čistky obnovili. Mnoho študentov i profesorov muselo z VŠ odísť. Parciálne zmeny
legislatívne potvrdil Zákon o vysokých
školách č.58/1950, ktorý významnou
mierou obmedzil dovtedajšie akademické slobody a samosprávne aktivity.
Kriticky hodnotí najmä historiografiu, jednostrannú výučbu, vulgarizáciu, zaklínadlom bol tzv. proletársky
internacionalizmus. Za negatívum
označuje aj vysoké smerné čísla pre
prijímanie študentov najmä na technických a poľnohospodárskych fakultách,
pretože veľké počty študentov neboli
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v ykompenzované dostatočným počtom
kvalitných a skúsených učiteľov. Po
r. 1949 nastal kvantitatívny rozvoj vysokých škôl a fakúlt sprevádzaný budovaním nevyhnutnej infraštruktúry VŠ,
najmä internátov a študentských jedální.
V r. 1956 bola prijatá novela zákona o VŠ, ktorá nadviazala na zákon
z r. 1950 a pokračovala v intenciách
pražskej centralizácie. Za pozitívny prvok zákona považuje možnosť zriaďovať pri VŠ nielen vedecké (umelecké)
ústavy, ale aj vedecké laboratóriá, kabinety, knižnice, kliniky a iné zariadenia,
ktoré mali prispieť k rozvoju vedeckej
(umeleckej) činnosti VŠ. Výsledkom
oboch zákonov bolo rozšírenie počtu
vysokých škôl.
Vo vývoji slovenskej spoločnosti
nastalo určité uvoľnenie najmä v druhej
polovici 60-tych rokov. V oblasti VŠ
to našlo odraz v liberálnejšom zákone
č. 19/1966 Zb. O vysokých školách,
ktorý VŠ charakterizoval ako pedagogické, vedecké a kultúrne pracoviská
najvyššej úrovne a členil ich na školy
univerzitného, technického, ekonomického , pôdohospodárskeho a umeleckého smeru.
Okupácia armádami Varšavskej
zmluvy v r. 1968 ovplyvnila život celej
spoločnosti, nastalo obdobie normalizácie s ďalšími politickými čistkami. Bola
v roku 1969 prijatá novela zákona
o VŠ, ktorá zaviedla prísnejšiu centralizáciu ich riadenia.
V r. 1980 bol prijatý zákon č. 3/1980
Zb. O vysokých školách, ktorý potvrdil
ústredné postavenie ministra školstva
pri riadení VŠ a zaviedol na VŠ inšpekcie ako nástroj kontroly plnenia úloh,
t. j. straníckych direktív vo výchovno-vzdelávacom procese. Konštatuje,
že tento zákon bol horší ako zákony
z rokov 1950, 1956, 1966, 1969 a jeho
následok bol silný ideologický tlak, centralizácia, devalvácia akademických titulov a habilitačných pokračovaní. Kriticky sa stavia k otázke intervencií, protekcii a označuje túto dobu za obdobie
produkcie nedovzdelanej inteligencie.
Osobitne kritizujúc diaľkové štúdium,
úroveň absolventov právnických fakúlt
najmä z radov pracovníkov bezpečnosti.
Medzi hlavné negatíva školstva v tomto období radí permanentné „čistenie“
školstva od osobností, ktoré nevyhovovali momentálnemu politickému trendu.
Autor však hovorí, že kvôli objek34
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tívnosti sa žiada uviesť aj pozitívne
stánky vývoja. Za také považuje fakt,
že v porovnaní so ZSSR bola politika
KSČ umiernenejšia a súdne vraždy
a kruté represálie boli len na začiatku
jej vládnutia, že bola väčšia orientácia
na sociálny štát, každý mal zamestnanie a byť zamestnaný bola zákonná
povinnosť. Bolo bezplatné lekárske
ošetrenie a lieky. Podporovala sa výstavba bytového fondu, vyrástli nové
mestské štvrte s vybavenosťou službami, školstvom, obchodmi, kultúrnymi
domami, knižnicami a pod. Slovensko
bolo v krátkej dobe spriemyselnené. Po
násilnom združstevňovaní a masovou
vlnou v rokoch 1955/56 a počiatočných negatívach sa slovenská dedina
zmenila na nepoznanie. K pozitívam
vývoja nesporne patrí rozšírenie siete
vysokých škôl, vybudovanie internátov, bezplatné štúdium, zavedenie
sociálnych a prospechových štipendií
a rast percentuálneho zastúpenia vysokoškolsky vzdelaných ľudí z 0,91 %
v r. 1950 na zhruba 9 % v r. 1989.
Čo sa týka základného a stredného
školstva vychádza sa z faktu, že februárové víťazstvo v politickom zápase
umožnilo už v apríli 1948 prijať dlho
diskutovaný zákon „o základnej úprave
jednotného školstva“ č. 95/1948 Zb.,
ktorý zmenil školský systém navonok,
ale aj vo vnútri. Aj na tomto úseku sa
odohrali čistky. Rok 1949 priniesol
ďalšie spolitizovanie školstva. Autor
uvádza, že sa aj na stredných školách
vyskytli prejavy odporu. Na deformáciách školstva v oblasti štruktúry a obsahovej náplne výučby v celoštátnom
meradle sa podieľala reforma z r. 1953.
Jeden z vážnych dôsledkov na vzdelanosť bol ten, že systém štúdia a maturitných skúšok na stredných školách
viedol k znižovaniu úrovne vedomostí
maturantov. Devastácia školstva sa stala súčasťou devastácie kultúry a vzdelanosti vôbec. Extrémom vzdelávania
boli dočasné štátne kurzy pre prípravu
pracujúcich na vysoké školy, čo boli
jednoročné kurzy prípravy robotníkov
na vysoké školy.
Slovenské školstvo čelilo v 80-tych
rokoch množstvu chronických problémov, politických limitov a ekonomickej poddimenzovanosti. Školská reforma v r. 1978 si dala za cieľ zabezpečiť
všetkej mládeži úplné stredoškolské
vzdelanie v systéme stredných škôl.

Učňovské školy boli transformované na
stredné odborné učilištia (SOU) s trojročnou učňovskou prípravou a štvorročnou maturitnou prípravou.
Ďalšia časť tejto kapitoly je venovaná problematike vedy a výskumu
na vysokých školách v rokoch 1948
– 1980 nadväzujúc na predchádzajúci
vývoj. Upozorňuje, že politika KSČ
v povojnovom období nasmerovala základný výskum do SAVU, potom SAV,
ktorá bola zriadená v roku 1953. V kádrovej oblasti sa prebral sovietsky dvojstupňový systém vedeckých hodností
CSc. a DrSc. Vedecká hodnosť DrSc. sa
v niektorých vedných odboroch odporúčala pre profesúru. Pravda, aj v tejto
oblasti sa prejavoval rad problémov.
Mimoriadny záujem čitateľa určite
vzbudí kapitola s názvom Absurdity
školstva po politickej zmene v roku
1989 – Kultúrna degradácia školstva. Autor správne konštatuje, že vo
vývoji spoločnosti nastala zmena, keď
vedúci delegácie Občianskeho fóra po
rokovaniach s najvyššími predstaviteľmi KSČ a štátu deklaroval v ČTV:
„Dohodl jsem se se soudruhy“. Bola to
zmena politického systému zákulisnou
politickou dohodou o prevzatí moci,
nebola to žiadna revolúcia, ani prevrat.
Absurdity sa diali hneď po zmene
v roku 1989 aj vo sfére riadiacich pracovníkov VŠ. Boli implantované na
VŠ aj z najvyšších štátnych kruhov,
priamo od prezidenta ČSFR. V. Havla
charakterizuje ako nedemokraticky zvoleného verejným hlasovaním totalitného
komunistického parlamentu po predchádzajúcich zákulisných rokovaniach.
Ako vedúci delegácie OF prisľúbil KSČ
a ich prisluhovačom beztrestnosť. Prezident sa prejavil ako naivný amatér. Po
svojom „zvolení“ sa zmenil na kabinetného čechofilského prezidenta. Vypustil
z väzníc viac ako 20 000 zločincov.
Svojou legislatívnou iniciatívou chcel
vládnuť temer absolutisticky, chcel mať
právomoc aj nad parlamentom. Bol
jeden z prvých, ktorí sa podpísali pod
rozpad Československa. Vrcholom jeho
amorálnosti ako prezidenta ČR bolo
označenie bombardovanie Srbska „kresťanskými“ štátmi NATO ako humanitné
bombardovanie. Nebola to podporou
barbarského vraždenia, nebolo to pokrytecké, antimorálne a antihumánne?
V práci sa čitateľ dozvie aj to, akú
absurditu vyviedol tento prezident
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v školstve. V r. 1990 menoval nových
rektorov VŠ bez odsúhlasenia v akademickej komunite a v rozpore s akademickými slobodami. A medzi nimi
bol aj rektor Univerzity Komenského,
profesor marxisticko-leninskej filozofie,
bývalý vrcholový funkcionár ÚV KSS.
Stručne možno konštatovať, že stav
v školstve, vrátane VŠ po zmene v roku
1989, bol poznačený mravnými i odbornými deformáciami.
Určité „samoočistenie“ VŠ pracovísk od učiteľov a funkcionárov, ktorí
sa spreneverili zásadám akademickej
cti, sa začalo na katedrách po zmene
v r. 1990, ale dôsledná očista sa neudiala. Nový legislatívny rámec pre
činnosť VŠ začal prijatím nového zákona o vysokých školách č. 172/ 1990,
ktorý vznikol v demokratizačnom ošiali.
Zákon umožnil vznik bakalárskeho
štúdia i inštitucionálneho celoživotného vzdelávania. No vlastne vytvoril
a zabezpečil legislatívny priestor na
účinné lobistické pôsobenie rôznych
lokálnych skupín, mafií a pod. Vytvoril
aj nezmyselnú duplicitu vedeckej rady
a akademického senátu. Celý zákon mal
charakter politickej koncepcie bývalej
VPN.V prvej polovici 90-tych rokov
došlo aj k niektorým zmenám v organizácii výučby.
Zákon o VŠ bol novelizovaný zákonmi z rokov 1994, 1996 a 1997. Vysoké
školy sa rozdelili na štátne a neštátne,
bola povolená podnikateľská činnosť VŠ
i fakúlt. Zaviedli sa kategórie hosťujúceho profesora a docenta, namiesto vedeckej hodnosti CSc. boli zavedené akademické tituly PhD. a ARTD. Štúdium
bolo usporiadané podľa vzoru anglosaských krajín na tri stupne. Ako nový druh
bol zavedený bakalársky stupeň, ktorý
bol zavedený ešte v stredoveku a udržal
sa v anglosaských krajinách. Väčšie
zmeny oproti novelám priniesol zákon
č. 131/2002 Z. z., ktorý bol prijatý v súlade s Bolonskou deklaráciou z r. 1999.
V graduovaní štúdia bol naoktrojovaný sporný bakalársky stupeň. Jeho
zavedenie nevyplynulo z odbornej
potreby hospodárskej praxe v štátoch
kontinentálnej Európy, bola to politická požiadavka. Bakalárske štúdium
sa po jeho zavedení zvrhlo v našich
podmienkach na boj o študenta, najmä na technických vysokých školách.
Tento zákon bol novelizovaný novelou
č. 528/2002 Z. z., ktorý definoval tri
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kategórie VŠ – verejné, štátne a súkromné. Reforma VŠ z r. 2002 má iný smer,
nie univerzitný. Možno teda oprávnene
tvrdiť, že je to reforma VŠ bez požadovania a záruk kvality.
V práci sa vecne konštatuje, že
v rámci EÚ nejestvuje jednotná
vzdelávacia sústava. Európske školstvo je dominantne štátne resp. verejné,
neštátne je jeho zanedbateľným doplnkom. Snaha ministra školstva za KDH
presadiť jeho 20 %-ný podiel vyznela
ako nepodarený žart. Minister forsíroval
súkromné a cirkevné školstvo.
Neštátne školstvo je osobitnou kapitolou slovenského školstva. Popri sieti
štátnych škôl začali po zmene vznikať
súkromné a cirkevné školy. Ako autor
právom konštatuje, jeho vývoj išiel neštandardným spôsobom, nemá štandardné európske parametre. Zo súkromného

V rámci EÚ
nejestvuje
jednotná
vzdelávacia
sústava
školstva sa vytvorilo bezbrehé podnikanie bez ohľadu na žiakov. Normatívny
systém financovania urobil zo žiaka
tovar. Štát nadštandardne vysoko financuje neštátne školy, ktoré navyše môžu
vyberať poplatky, čo nie je umožnené
štátnym školám.
Absurditou v základnom a strednom školstve je aj to, že dokonca ani
v r. 2005 sa nerealizovala komplexná
analýza stavu slovenského školstva.
Ministri (2002-2006) zanechali po sebe
spustošený a zdevastovaný, demotivovaný školský svet, urobili nesystémové
kroky, ktoré treba naprávať, najmä
model financovania školstva. V tejto
súvislosti sa žiada uviesť, že pôvodný
školský zákon z r. 1984 bol po zmene
najmenej 19 ráz novelizovaný, mnohé
úpravy boli formálne. Národná rada
v r. 2008 prijala nový školský zákon.
Autor právom kritizuje, že reforma
redukuje prírodovedné vzdelávanie
mladej generácie, najmä v matematike
a fyzike, hoci škola nemá dôležitejšiu

úlohu, ako učiť jasnému mysleniu,
preto musí odvrátiť pozornosť od všetkého, čo nie je pre tieto úlohy vhodné.
Napríklad náboženstvo, ktoré je záležitosťou viery a nie rozmýšľania. Podľa
neho povinné zavedenie výučby náboženstva je porušením ústavy; pritom
alternácia výučby náboženstva s etickou výchovou je výsmechom celého
zámeru etickej výchovy.
Pri celkom hodnotení tejto problematiky konštatuje, že nastalo rozbitie
jednotného školstva, zrušenie osnov,
rozmach súkromného školstva, domácich vzdelávaní a viacročných gymnázií, znižovaniu nárokov na žiakov,
likvidácia učňovského školstva a hlúpe
preberanie cudzích vzorov typu „USA
– náš vzor“, vzor s tradične nízkou kvalitou základného a stredného školstva.
Práve odtiaľ prišli alternatívne vzdelávacie programy, ktoré kladú hlavný
dôraz na slobodu dieťaťa a potláčajú
výchovu k zodpovednosti a plneniu
povinností. Maturanti majú stále menej
a menej vedomostí.
Nelichotivé údaje obsahuje kapitola, ktorá sa zaoberá poklesom
úrovne vedomostí a morálky vysokoškolských študentov. Konštatuje, že
pokles kvality slovenských vysokých
škôl začal v posledných dvoch desaťročiach, hoci práve po novembri 1989 sa
očakával opačný trend. Na VŠ nastala
doba produkcie univerzitných diletantov
a v mnohých prípadoch sa dá hovoriť,
že „VŠ sa stali tlačiarňami diplomov“.
Je to smutné konštatovanie.
Ale otrasné je aj uvedenie príkladov
o profesoroch podvodníkoch a masovej
výrobe neoprofesorov a pseudoprofesorov. Absurdity sa udiali u VŠ učiteľov
v oblasti etickej i odbornej – vedeckej,
výskumnej i pedagogickej. V celej
legislatíve dôslednou ignoráciou výsledkov práce na medzinárodnej úrovni,
reprezentovanou aj vedeckou hodnosťou
DrSc., sa otvorila cesta k zníženiu úrovne profesúr, nastal pokles úrovne profesorov. Vznikla kategória neoprofesorov.
Docentmi a profesormi sa stali v priebehu 90-tych rokov osoby so zanedbateľnou publikačnou činnosťou v karentovaných časopisoch. Inflácia docentov
a profesorov pokračovala. A bola svojim
rozsahom nepomerne väčšia ako pred
rokom 1989. Prispelo k tomu aj rozšírenie VŠ až do okresných miest. Ak už
vznikla VŠ, vznikli aj funkčné miesta,
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ktoré bolo treba obsadiť.
Absurdity sa prejavujú aj u akademických funkcionárov a akademických
orgánov fakúlt i vysokých škôl. Stávalo
sa to napr. v súvislosti s prijímacími
pohovormi. Azda najväčší pedagogický
podvod sa udial na Trenčianskej univerzite. Etika akademických funkcionárov
je na veľmi nízkej úrovni. Reflektovaná
súčasnosť vo vysokom školstve, v celom školstve, ba i v celej spoločnosti
svedčí o „balkanizácii školstva a spoločnosti“.
Vysokoškolská komunita nebola pripravená na nástup rôznych lobistických
skupín, VŠ trápi rozložená morálka,
vzájomné boje a intrigy, priemernosť
až podpriemernosť, izolovanosť, provinčnosť a neschopnosť spolupracovať.
Vzniklo priveľa nových vysokých škôl
a fakúlt. Napr. na Slovensku popri štyroch verejných právnických fakultách
existujú aj dve súkromné. V oblasti
ekonomického vzdelávania vzniklo 11
ekonomických fakúlt, čo je dvojnásobok v porovnaní s NSR vo vzťahu
k počtu obyvateľstva. Neduhom je
existencia tzv. lietajúcich profesorov
a garantov a mimoriadnych profesorov.
Grotesknou absurditou bolo premenovanie VŠ na univerzity napriek zápornému
stanovisku Akreditačnej komisie. Snaha
mať v každom okresnom meste VŠ
viedla k poklesu kvality štúdia i kvality
absolventov.
Zakladanie tzv. cirkevného vysokého školstva od začiatkov vedeckej revolúcie, respektíve od doby zakladania
sekulárnych univerzít v 19. a 20. stor.,
minimálne od polovice 20. stor. možno
pokladať za anachronický jav, návrat
o osem storočí späť do 12. stor. Autor
hovorí, že v súvislosti s náboženskými univerzitami sa vynára rad otázok:
Čo znamená rozvíjať univerzitu na
cirkevnej báze? Čo je obsahom pojmu
kresťanská respektíve katolícka univerzita? Kto vôbec potrebuje katolícku
univerzitu? V r. 2000 vznikla po rôznych ťahaniciach Katolícka univerzita
v Ružomberku. Na túto školu si sťažovali Poliaci, že ich učitelia chodia na
Slovensko za titulmi. Absurditou je aj
to, že jej rektor, poľský štátny občan,
katolícky farár, je súčasne garantom
štúdia žurnalistiky, pričom v oblasti informovania, historiografie i žurnalistiky
katolícka cirkev napáchala nespočetné
množstvo neprávostí, podvodov a hrie36
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chov počas mnohých storočí, počnúc
šiestym storočím.
Katolícke univerzity slúžia aj na
výchovu katechétov. Podľa Noama
Chomského náboženské vyučovanie
je vnucovanie nevedomosti. Teológia
je limitovaná vierou. Ako nedostatok
svetla znamená tmu, tak nedostatok
poznania znamená tmu duše. V náboženstvách sa zámerne udržujú falošné
obrazy reality. A krikľavý rozpor
medzi cirkvami a nimi hlásanou etikou je tabu.
Za udivujúci jav a absurditu uvádza
aj založenie etnickej VŠ v okresnom
meste Komárno fakticky na etnickom
princípe, pre maďarskú národnostnú
menšinu. Vláda i parlament to odsúhlasili, hoci existuje v Nitre pedagogická
fakulta pre výchovu učiteľov maďarských škôl.
V podstate možno rozlíšiť dve etapy
degenerácie školstva, vrátane vysokých škôl najmä politickými činiteľmi
na vládnej úrovni. Prvá etapa začala
liberálnym vysokoškolským zákonom
z r. 1990, ktorý spustil devalvačný
proces a druhá etapa humpľovania je
spojená s obdobím po roku 1998 a najmä nekritickým vazalským prevzatím
anglo-amerického modelu, akceptáciou
globalizačných tendencií v školstve, nahradenie univerzitnej morálky a univerzitného ducha subkultúrou ekonomiky
a žurnalizmu, ako aj výučbou bakalárov
na protovedeckej úrovni. Za tento stav
nášho školstva sú zodpovedné všetky
vlády po politickej zmene v roku 1989.
Zaujímavá je otázka: súkromné
verzus štátne školy. Faktom zostáva,
že väčšina škôl vo svete sú štátne školy.
Podpora súkromného školstva zo strany
štátu je netypické riešenie, lebo súkromné školy vznikli na podnikateľskej báze.
Neobstojí tvrdenie, že súkromné školy
poskytujú kvalitnejšie vzdelanie. ani
argumentácia príkladom USA.
U nás nastal dramatický pokles
vzdelávania po zmene na všetkých
stupňoch škôl, na štátnych i na novovzniknutých súkromných a cirkevných. V prípade súkromných škôl ide
o čistý biznis, o obchod so vzdelaním.
Súkromné školy pôsobia ako „vysávačky peňazí“ veľmi často bez vplyvu
na kvalitu vzdelávania. Ako príklad
možno uviesť výrok docenta Právnickej
fakulty v roku 2005, že tí uchádzači,
ktorí neboli prijatí na ich fakultu, boli

prijatí na súkromnú Bratislavskú vysokú
školu práva, ktorá sa tak stala zberňou
nekvality, čo súviselo s vedomostným
aspektom: „Takýmto spôsobom sa budú
z milionárov vrátane lumpenburžoázie
produkovať osoby s titulom JUDr. Po
roku 2002 za ministra školstva z KDH
sa zaviedol a uplatnil princíp rovnakých
financií na žiaka zo štátneho rozpočtu
pre všetky školy. Ale súkromné školy
mohli podnikať, zarábať prenajímaním
priestorov a získavať finančné prostriedky, kým štátne školy nie. Naopak, svoje
príjmy museli odviesť štátu. Absurdita
na slovenský spôsob od rezortu vedeného KDH. Žiaľ nie je to jediný protislovenský krok toto hnutia.
Dôležitým faktorom je aj otázka
finančného zabezpečenia vysokých
škôl, vrátane spravodlivého odmeňovania pracovníkov. Po roku 1989 došlo
k prudkému poklesu podpory vedy
a vzdelanosti zo strany štátu. Ale štát
významne podporuje súkromné a cirkevné školstvo. V tejto súvislosti by
bolo zaujímavé porovnanie výdavkov
štátu na vedu a na cirkví. Je nemorálne a nekresťanské, ak cirkví odmietajú zverejniť výšku svojho majetku
a je choré, ak to neurobí štát a neinformuje občanov.
Problémy kvality vysokých škôl
a pokles úrovne vedomostí ich študentov nie je problémom len v SR, ale aj
v štátoch Vyšehradskej štvorky. Okrem
poklesu vedomostí boli registrované aj
podvody a plagiátorstvo. Najväčšiu aféru českého vysokého školstva odštartovala Právnická fakulta ZČU v Plzni. Až
400 študentom rozdala tituly práva, hoci
do školy nechodili päť rokov. Medzi
prominentnými študentmi bol dokonca
bývalý premiér ČR. Ale absurdity sa
prejavili aj v Poľsku a v Maďarsku.
Špecifiká východného Slovenska
a rusínska problematika približuje tento
región a jeho odlišnosti od ostaného
územia. Tie sa prejavovali v kolektívnej forme aj v individuálnom konaní
v priebehu niekoľko storočí od 14. stor.
do súčasnosti. Popri katolíckej a evanjelickej cirkvi ovplyvňovala dejiny východného Slovenska aj uniatska cirkev.
Absurdity neobchádzali ani akademické
orgány a akademických funkcionárov
na východe Slovenska. Sú to otrasné
údaje. Registrované absurdity školstva
na východe Slovenska dokumentujú,
že nožnice zaostávania civilizačného
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a kultúrneho vývoja sa tam nezatvárajú.
Nelichotivý je celkový záver hodnotenia tejto etapy vývoja. Po dohodnutom
prevzatí moci v r. 1989 boli vytvorené
predpoklady na pozitívny vývoj školstva i celej spoločnosti, no absurdity sa
diali hneď po zmene. Rozhodujúce sily
finančnej oligarchie - pseudoelity z Wall
Stretu - nasmerovali vývoj pomocou
obslužnej pseudoelity (MMF, SB,
GATS) a lokálnych pseudoelít - v prospech tzv. trhovej orientácie štátu podľa
ich smerníc a ústup od sociálneho štátu.
Nastala devastujúca strata akademických a iných hodnôt, pokles kvality
vedenia a kvality vôbec. Pretrváva
katastrofálny nedostatok intelektuálov v riadiacich funkciách takmer
celého školstva, na vysokých školách
už od katedier až po najvyššie rektorské funkcie a deformáciám tróni
ministerstvo školstva.
Nie náhodou dostala v práci samostatný priestor otázka inteligencie
v oblasti práva, pretože právo určite patrí
medzi najdôležitejšie oblasti spoločnosti,
lebo ju pozdvihuje do civilizovanej formy. Ak zlyháva právo, zlyhávajú základné právne istoty občanov. Je dôležité,
aby východiskom i záverom legislatívy
boli princípy spravodlivosti a morálky,
aby podľa týchto princípov schválené
zákony boli nielen právne, ale aj mravné. Kvalita zákonov je priamo úmerná
kvalite ich tvorcov a schvaľovateľov
v NR SR. Úroveň práva ako teórie tak aj
praxe je ovplyvnená aj predchádzajúcim
vývojom. Dnes je všeobecne prezentovaný názor, že deformácia práva nastala
len v rokoch 1948–1989. Pri moci bola
KSČ, ktorej vedúca úloha bola zakotvená priamo v ústave. Ale už v prvej ČSR
dochádzalo k porušovaniu práva, podobne aj za Slovenského štátu a potom aj v
období rokov 1945-1948. Justícia v značnej miere spoluvytvárala dobu totality.
Po páde moci KSČ boli v období do júna
1990 prijaté v zrýchlenom legislatívnom
procese, presne ako v r. 1948 hlavné
zákony, týkajúce sa politického systému
a po vzniku SR boli inkorporované do jej
legislatívy a platia dodnes.
Po vypustení čl. 4 o vedúcej úlohe
KSČ v spoločnosti sa mohlo zdať, že
právo sa bude vyvíjať smerom k spravodlivosti. No vývoj práva, najmä súdnictva, zakrátko po zmene ukázal, že
právo sa opäť dostalo do područia politiky a nastúpilo trajektóriu marginalizo-
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vania a ignorovania princípu spravodlivosti. Ilustráciou deformovania práva už
v r. 1990 bolo úsilie nového prezidenta
(kulisár a dramatik) politicky riadiť
a usmerňovať generálneho prokurátora,
ktorý odstúpil s vysvetlením: Urválka
im robiť nebudem. Absurdnosť práva
a jeho podriadenosti politickej moci
pokračovala. Prvý lustračný zákon predstavuje popretie právneho štátu, dovolil
šikanovať ľudí za mnohokrát pochybné
uvedenie v zoznamoch ŠtB bez dôkazu
ich konkrétnej viny. Havel a jeho kompánia nekompetentných spustili hon
na čarodejnice. Istý intelektuál označil
existujúci právny stav v SR ako „právnickú demokraciu“. Naďalej panovala

Alternácia
výučby
náboženstva
s etickou
výchovou
je výsmechom
celého zámeru
etickej
výchovy
slabá vymožiteľnosť práva, súdne prieťahy, prechmaty exekútorov, formálne
pochybenia sudov, ktoré spôsobujú,
že vrahovia sa pohybujú na slobode.
Prezentovaný stav v deformácii práva
pripomína Rímsku ríšu v jej rozklade,
paralyzovanú právnickým stavom, keď
vykonávanie práva bolo presiaknuté
korupciou podobne ako pôsobenie
štátnych úradníkov a mnohí právnici
sa správali ohavne, panovala desivá
krvilačná justičná neľudskosť. Korupcia
prenikla do samého centra súdnictva.
Prezentovaná reflexia zlyhania práva
a právnikov je dôkazom neschopnosti vzdelancov jednej z humanitných
disciplín – práva – riešiť problémy
spoločnosti. U občanov pretrváva pocit
bezmocnosti a letargie, podobne ako za
totality. Z kruhov notárov zaznievajú

tvrdenia, že Slovensko nie je právny
štát. Pre zvýšenie disciplíny dodržiavania zákonov súdnou mocou by boli
vhodné aj prísnejšie postihy pre právne
kvalifikované osoby. Je potrebná reforma súdnictva od základu. Základným
predpokladom na očistenie súdnictva
je však čisté, transparentné konanie vo
všetkých ohľadoch. Základom je právna a mravná legislatíva, vychádzajúca
z princípov právneho štátu a z princípov
demokracie. Je na mieste otázka: kto
vyčistí tento Augiášov chliev v práve
a politike na Slovensku?
Reflektovaná problematika vývoja
školstva a inteligencie na Slovensku
najmä koncom 20. storočia a začiatkom
21. storočia vyvoláva otázky príčin degradácie školstva , ba celej spoločnosti.
Vzdelanosť je kľúčom do budúcnosti
a rozhodujúcim faktorom ekonomického
rastu, a preto škola má byť najdôležitejšou inštitúciou, a nie banka či iný subjekt. Učiteľstvo má byť najprestížnejším
povolaním, nie pracovník banky či iného
subjektu. A v rámci školstva univerzita
má byť motorom vzdelanosti, vedy, inovácií a vývoja nových technológií.
Inteligencia je hlavou národa a jej
úlohou je uchovať si schopnosť sebareflexie, reflexie spoločnosti a byť jej
autokorektívom. V tom je inteligencia
nezastupiteľná. No pri hľadaní optimálnych a spravodlivých riešení problémov
zlyhávala a zlyháva humanitná inteligencia na Západe i na Východe. Na
mieste je otázka, aká kvalitná mala byť
inteligencia v období politickej zmeny
a ako sa zhostila úlohy vedenia spoločnosti po nežne papučovej politickej
zmene v r. 1989.
Po r. 1989 malo byť prvoradým
cieľom odstránenie krívd uplynulého
obdobia, spoznanie trendov vývoja
vo vyspelom zahraničí a nadväzne
na to riešenie otázky udržateľnosti
a zlepšovania kvality života občanov
a optimálneho fungovania štátu v ich
záujme. Protagonisti v ČSFR neboli
na to pripravení. Dokazuje to aj príklad exlustrovaného informátora ŠtB,
neskoršieho prezidenta na Letenskej
pláni v Prahe v decembri 1989: „Vývoj
neprinesie sociálne stresy, nezamestnanosť, infláciu a iné problémy...a žiadne
gigantické zdražovanie ...už nikdy do
žiadneho paktu nepôjdeme“. Porovnanie
týchto sľubov s následnou každodennou realitou odhalili, že tieto výroky
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r eprezentovali nevedomosť, nerozhľadenosť, bezzásadovosť a amaterizmus
na úrovni štamgasta krčmy 4. cenovej
skupiny.
Chartisti ani študenti svojimi možnosťami, schopnosťami ani osobnými
kvalitami nemohli urobiť žiadnu zmenu.
Neboli početnou spoločenskou silou,
nemali kvalifikáciu ani skúsenosti, boli
nekompetentní na prevzatie zodpovednosti za riadenie chodu štátu. Zrejme
ich úplná bezradnosť a neschopnosť
bola príčinou, že dominantnú úlohu
prevzali sily Západu, ktoré ich postrčili
na scénu, aby robili papagájov a lokajov
podľa ich scenára. Divadelnú scénu
pripravili bezpečnostné zložky, predstavenie sa začalo.
Uzlový bod ďalšieho vývoja predstavuje rokovanie delegácie Občianskeho fóra s premiérom ČSFR a následne
zahraničím riadená celá politika zmien
v roku 1990. Zahraničný vplyv sa
v celom ponovembrovom procese stal
určujúcim a rozhodujúcim, prebral
úlohu hlavného prúdu, i keď formálne
fungoval len v pozadí. Až pád komunizmu ukázal, aké máme bohatstvo blbcov
– nekomunistov.
Celé ďalšie obdobie je plné absurdít. Už prvou bola nedemokratická
aklamačná voľba Havla za prezidenta
29. decembra 1989, ktorú neskôr George Buch označil za jeden z najväčších
a najlepších amerických nápadov.
Obrovské škody spoločnosti i utrpenie
tisíckam obyvateľov priniesla neuvážená amnestia vyše 23 500 väzňov,
vrátane zločincov a vrahov. Hanebným
spôsobom sa zabezpečila druhá voľba
Havla, keď nechali uväzniť opozičného
poslanca Národného zhromaždenia na
jeden deň počas voľby. Nastali dni plazivého vytvárania kultu Havla.
Nemožno tu uvádzať všetky absurdity, ktoré sa udiali a dodnes sa dejú vo
všetkých oblastiach života spoločnosti.
Ide aj o oblasť hospodárstva. Myšlienkou transformácie podľa Washingtonského konsenzu bolo sprivatizovať štátny majetok s tým, že štát je zlý vlastník.
Kupónová privatizácia napáchala najväčšie zlo a založila korupciu. Stratili
sme sebestačnosti v rámci poľnohospodárstva a rozvoja domácej produkcie
atď. Korupcia, rozkrádanie a neefektívnosť vládne nielen na vysokej politickej
úrovni, ale ešte viac na municipiálnej
úrovni. Politický analfabetizmus zapus38
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til hlboké korene. A slovenská inteligencia je v skutočnej kríze, pričom „svetlo
na konci tunela nevidieť“. Zdravá
spoločnosť potrebuje mať intelektuálov,
nielen inteligentov.
Médiá sa po r. 1989 stali tvorcami
virtuálnej politiky a sú nástrojom
sociálnej kontroly. Publicistické slovo
je oddelené od pravdy. Spravodajstvo je
plné bľabotania, nezmyselných skratov,
amaterizmu a neznalosti podstatných
súvislostí. Vládne bezduchý humor z TV
obrazovky. Médiá rezignovali na kritické myslenie, otupujú vedomie a svedomie. Korporatívna žurnalistika je hlavným vinníkom našej neinformovanosti.
Z USA pretláčaný newspeak je obyčajné
pokrytectvo, ktoré vymysleli primitívni
hlupáci. Napríklad štátny terorizmus
USA a nimi organizované teroristické
prevraty vo viacerých krajinách nazývajú bojom za demokraciu, a okupáciu
mierovými misiami a podobne.
Médiá vytvárajú a podporujú vládu
peňaženky, sex a hmotárstvo. Slovenské
médiá slepo nasledujú hlúpu západnú
žurnalistiku. Televízia, rozhlas a tlač do
veľkej miery rozhodujú o výsledku volieb. Nevídaná koncentrácia vlastníctva
médií to umožňuje. Ten, kto nemá k dispozícii masmédiá, akoby ani politicky
neexistoval. Slovenský divák sa stal
terčom mediálneho teroru dokonca zo
štátnych verejnoprávnych médií. Takmer všetky súkromné médiá sú dotované zo Západu a pracujú podľa cieľov
stanovených tam. Čo si myslí kapitál
prečítate si najmä v SME, Pravde, Hospodárskych novinách a pod.
Médiá zohrali kľúčovú úlohu
v podvode pri politickej zmene v roku 1989. Namiesto objektívneho a
komplexného hodnotenia obdobia pred
r. 1989 prezentujú už vyše 20 rokov len
čierny obraz o ňom. Majstrami manipulácie sú rozličné združenia a nadácie
tretieho sektora. Vlády si neplnia jednu
zo základných úloh – poskytovať v tomto dezinformačnom prostredí objektívne
informácie. Pozitívnu úlohu zohrávajú
len niektoré periodiká so snahou o pravdivé a objektívne spravodajstvo. Absentuje proslovenský denník. Ako mor
sa rozšírila v médiách reklama, ktorá
vo väčšine prípadov zavádza a vymýva
mozgy. Nastúpil internet, prostredníctvom ktorého sa šíria nielen objektívne
informácie, ale aj civilizačná deštrukcia,
nekultúrnosť, mravné a sexuálne exce-

sy, zneužívanie detí a mládeže, neuveriteľné ohlupovanie dospelých.
Možno konštatovať, že príčiny
rozvratu školstva nielen v SR, ale aj
v iných štátoch a v širšom kontexte aj
spoločnosti sú nielen interné, ale aj externé a to pre malé krajiny zvlášť. Pre
Slovensko, najmä keď sa stalo členom
EÚ a militantnej organizácie NATO.
Svetová politika do r. 1989 bola
určovaná mocenskou bipolaritou medzi ZSSR a USA. Po rozpade ZSSR
v r. 1991 zostali USA jedinou globálnou
superveľmocou. Po 2. svetovej vojne
a najmä po rozpade bipolárneho sveta,
USA zasahujú všetkými nátlakovými
prostriedkami, vrátane priamej vražednej vojenskej okupácie, prakticky takmer všade vo svete. Americký spisovateľ Gore Vidal sa koncom 90-tych rokov
vyjadril, že USA po 2. svetovej vojne
nikomu vojnu nevyhlásili, ale viedli 147
vojen, všetky so zištnými cieľmi. Kapitál toto hyperimpérium splnomocňuje,
aby bolo svetovým policajtom, sudcom
a katom, ktorého násilie je legitímnym
zdrojom vo svetovom meradle. Toto
hyperimpérium je skutočnou ríšou zla,
má nástroje svetovej finančnej moci, cez
ktoré USA ako svetová superveľmoc
realizujú svoju moc, a to cez Svetovú
banku a Medzinárodný menový fond.
Štáty Západu sa zvyknú označovať
ako demokratické. No kapitalizmus,
osobitne neoliberálny, nie je zlučiteľný
s demokraciou.
Z obrovského množstva problémov
i absurdít prezentovaných v recenzovanej práci uviedli sme iba niektoré,
týkajúce sa najmä otázok školstva a inteligencie. Sú to miestami otrasné údaje
svedčiace o nedobrom morálnom stave
spoločnosti. Autor našiel odvahu nastaviť zrkadlo týmto absurditám a snažil
sa z dostupných zdrojov a vlastných
skúseností reflektovať absurdity i karcinómy vývoja školstva, vzdelanosti
a inteligencie. Nie so všetkým plne
súhlasíme, na niektoré veci sme upozornili v texte. Chceli by sme vysloviť
očakávanie, že sa k problémom vyjadria
dotknuté osoby a inštitúcie, ale najmä
že sa vyvodia aj adekvátne závery a náprava. Predpokladáme, že autor „nebude
vystavený nebezpečenstvu a trestaniu za
obraz o absurdít v slovenskom školstve
a v kruhoch riadiacich persón“.

prof. Ladislav Hubenák ¢
prometheus.casopis@gmail.com

Z nových kníh
P. Z. Myers – biológ z Minnesoty
P. Z. Myers – Biologist from Minnesota
Abstract:
Translation from statements of PZ Myers in Chris Johnson’s book “100 atheists
speak out on joy & meaning in a world without god” on page 203.

P. Z. Myers
Z knihy Chrisa Johnsona 100 známych i menej známych ateistov o živote bez boha a o jeho zmysle.
Paul Zachary Myers (9. 3. 1957) je
americký vedec a profesor biológie na
Minnesotskej univerzite v Morrise. Je
zakladateľom a spoluautorom vedeckého blogu Paryngula, ktorý v roku 2006
časopis Nature označil za jeden z piatich najpopulárnejších vedeckých blogov. Bol vychovaný v evanjelickej viere,
ale pred konfirmáciou začal chápať, že
z náboženstva neverí ani jedinému slovu. Fanúšikom vedy sa stal už v rannom
detstve. Zaujala ho zoológia a morská
biológia, keď počas rybačky s otcom
videl vnútorností rýb. Je ateista, kritik
inteligentného dizajnu a kreacionizmu.
V r. 2009 bol ocenený Americkou humanistickou asociáciou ako humanista
roka a IHEU mu udelila Medzinárodné
humanistické ocenenie v roku 2011. Na
jeho počesť bol pomenovaný asteroid 153298 Paulmyers, objavený D. Healym 29. 3. 2001. V uvedenom Johnsonovom diele Myers o sebe hovorí:
„Som už tridsaťdva rokov ženatý
a mám tri deti. Keby ste sa ma opýtali,
čo je pre mňa na svete najdôležitejšie,
odpovedal by som, že môj vzťah k tým-
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to blízkym ľudom. Aj veda dáva môjmu
životu zmysel, pretože som ho zasvätil
hľadaniu skutočných odpovedí. Zaujíma
ma predovšetkým to, ako svet naozaj
funguje – najmä po biologickej stránke.
Kde sme sa tu vzali? Prečo sme práve
takí, akí sme? Čo nás poháňa dopredu?
Moja práca je úžasná a vzrušujúca. Ďalej by som, pravdaže, povedal, že uspokojenie nachádzam v komunite ľudí,
ktorí ma obklopujú. Jedným z cieľov
ateistov musí byť upevňovanie a zlepšovanie spoločenských vzťahov. Práve
tieto siete sú základom našej komunity,
stmeľujú nás, aby sme dosahovali veľké
veci. Ateisti boli veľmi dlho iba uhundraní osamelí bežci, a to na spoločenskú
zmenu nestačí.
Mnoho ľudí je presvedčených, že
ateizmus, to je iba neviera v Boha. To
však nie je pravda. Viem to, pretože
človek nepríde na myšlienku, že Boh
neexistuje, iba tak z ničoho nič. K tomuto poznaniu ho dovedú isté podnety
a predstavy. Preto je podľa mňa vysvetlenie, ako sa človek k takémuto postoju
dopracoval, oveľa zaujímavejšie než to,
že je ateista. Inak povedané, prečo uvažuje práve tak ako uvažuje? Ako som
povedal, označenie „ateista“ je nedostatočné. Je to stručný, hutný pojem, ale
nevyjadruje všetko, čo by mal. Na vysvetlenie takéhoto postoja treba povedať
oveľa viac, pretože keď sa označíte za
ateistu, popierate existenciu nebeského
svätého otca, ktorý nám zhora zosiela
zákony. Tvrdíte tým, že nič také sa
v skutočnosti nedeje. Popierate posmrtný život, v ktorom má človek znášať
dôsledky svojho správania. Znamená to,
že musíte nachádzať nové dôvody pre
svoje konanie. Už sa nemôžete opierať
o dogmy a autority.
Z evolučnej biológie vieme, že pri
vývine človeka zohrali dôležitú úlohu
nepredvídané udalosti a náhody. Z úst
veriacich často počujete slová ako osud,
údel či boží plán. Podľa nich tu sme,
lebo je to boží zámer. Lenže my si myslíme pravý opak. Keď čítate knihu Život

s jasným cieľom od Ricka Warrena,
musíte sa zhroziť. Mojou nočnou morou
je predstava života, v ktorom mám jasne
vytýčený cieľ, a to slúžiť najvyššiemu
tyranovi na nebesiach, pričom mojou
odmenou za prežitie takejto existencie
je večný život strávený pochlebovaním.
Nie, oveľa viac sa mi páči život riadený
náhodami a občasnými nepredvídateľnými udalosťami. Páči sa mi predstava,
že naša existencia nemá iný zmysel, iba
ten, ktorý jej dám ja sám.
Život som prežil budovaním silnejšej a šťastnejšej rodiny ateistov. A to je
dobré. No domnievam sa, že je to niečo
viac než šťastie. Je to môj cieľ a moje
poslanie. Občas sa pohodlne usadím
a meditujem, snažím sa povzniesť nad
všetko a oddýchnuť si. Niekedy pri tom
premýšľam, ako bude vyzerať život
o sto rokov. Uvedomujem si, že v tom
čase budem dávno mŕtvy, dokonca ani
moje deti už nebudú na svete – čo je
trochu desivá predstava. No isté uspokojenie a radosť mi prináša pomyslenie
a nádej, že ľudstvo tu stále bude. Dúfam,
že ľudia budú stále vytvárať komunity,
ktoré sa budú stretávať, tancovať, počúvať hudbu alebo rozprávať sa o knihách.
V podobných úvahách nachádzam potešenie. Nie je v tom nič transcendentné;
jednoducho sa mi páči myšlienka, že
svet, ako ho poznáme, bude v nejakej
podobe naďalej existovať.“
Vybral a preložil: F. Jedinák ¢
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Nové knihy
Z nových kníh
Review of new books
BIELIKOVÁ, M.: Uplatňovanie ľudských práv z pohľadu učiteľov základných škôl.
Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014. 1. vyd. 50 s.
Výsledky výskumu.

DOKULIL, M.: Křesťanství v perspektivě (1700 letého výročí milánského ediktu).
Brno : vlastným nákladom autora :
2014, EAN/ISBN: 9788026305880.
Po mnohých rokoch prvá česká kniha
dokladajúca problematickosť svedectva,
ktoré je v evanjeliách. Zdá sa byť paradoxom, že Ježiš kresťanstvo nezaložil.
Stabilizačnou silou Rímskeho štátu sa
stalo po roku 325. Text nekritizuje, len
s rozpakmi konštatuje.
EPIKUROS: O šťastnom živote I.
Z gréc. originálu prel. M. Okál.
Martin : Thetis, 2013. 1. vyd., 269 s.
Prvý zväzok obsahuje zachované dielo,
zlomky a fragmenty učenia gréckeho
filozofa (341-270 p. n. l.
EPIKUROS: O šťastnom živote II.
Z gréc. originálu prel. M. Okál.
Martin : Thetis, 2013. 1. vyd., 213 s.
Druhý zväzok obsahuje fragmenty
z Epikurovej etiky, životopis autora
a zlomky z diel jeho žiakov a stúpencov.

BIĽAK, V.: Až po mé smrti.
Praha : Nakladatelství BVD, s.r.o.,
2014, 351 s.
Osobné svedectvo autora (zomrel
v Bratislave 6.2.2014 vo veku 96 rokov)
o mnohých udalostiach a javoch, ktoré
nie sú v archívoch. Pre historikov, ktorí
sa pokúsia priblížiť históriu našej krajiny budúcej generácii, môžu spomienky
tvoriť dôležitú čiastočku našej novodobej histórie.
BORODOVČÁKOVÁ, M.: Sofokles.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa
2013. 1. vyd., 136 s.
Monografia podáva ucelený obraz života a diela antického dramatika.
DE LA BOÉTIE, E.: O dobrovoľnom
otroctve. Z franc. orig. prel. A. Záturecký.
Bratislava : Občianske združenie
HRONKA, 2014, 1. vyd. 61. s.
Publikácia francúzskeho filozofa (15301563) s podtitulom Poetický príhovor
o dobrovoľnom otroctve na oslavu slobody proti tyranom.
40
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HOLLÝ, K.: Veda a slovenské národné hnutie.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2013.
1. vyd., 130 s.
Zbierka prameňov z dobovej tlače
s podtitulom Snahy o organizovanie
a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch
1863-1898.

tov autorky. Mnohé z nich publikovala
v novinách a v časopisoch. Niektoré
vychádzajú v tlačenej podobe prvýkrát.
Od chvíle, keď sa Procházkovej zásadnou témou stali cirkevné reštitúcie, sa
už jej kritické články objavujú len na
internetových serveroch. Jej tvár a hlas
zmizli aj z verejnoprávnej televízie. Aj
natáčanie filmu o Janovi Masarykovi,
ku ktorému napísala scenár, bolo Českou televíziou odložené. Procházková
to hodnotí lapidárne: „Já jsem začínala
v samizdatu, takže jsem si odpočátku
zvykla psát svobodně, bez cizí nápovědy.
A pokud je dnes upřímnost opět vnímaná jako hřích, není to pro mě žádná
nová zkušenost a ani nová křižovatka.
Zkrátka v tom ‚hříchu‘ setrvám.”
Texty zbierky Bílý klaun sú dôkazom
toho, že ich autorka (dcéra spisovateľa
Jana Procházku) prevzala otcovo krédo,
že politika má byť pre každého a že: Nie
je nič stratené, pokým to nevzdáme my
sami... Kniha obsahuje i znenie archívnych dokumentov (trestní oznámení na
členy vlády Petra Nečasa i na kardinála
Dominika Duku a listy odoslané pápežovi Benediktovi a pápežovi Františkovi).

KOLLÁR, K.: Slovenské filozofické
periodiká v 40. rokoch 20. storočia.
Bratislava : Filozofický ústav SAV,
2013. 1. vyd., 100 s.
Monografia k výskumu dejín slovenského filozofického myslenia.
NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako
poznanie. Z nem. orig. prel. T. Münz.
Bratislava : Kaligram, 2014. 1. vyd.,
112 s.
Časť práce nemeckého filozofa (18441900), v ktorej aplikuje vôľu k moci na
teóriu poznania. Vychádza v edícii Filozofia do vrecka.
PROCHÁZKOVÁ, L.: Bílý klaun.
Sbírka fejetonů a jiných krátkých
textů.
Praha : Epocha 2014. 208 s. ISBN: 97880-7425-209-9 EAN: 9788074252099
Zbierka fejtónov a iných krátkych tex-

RUISEL, I.: Epizódy z histórie poznávania.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 1. vyd. 370 s.
Poznávanie kultúr a ich technologický
a politický vývoj.
redakcia ¢
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Historicko-literárna príloha

Konsolidovaná brigáda v akcii

(Dokončenie z čísla 1/2014)
Trvalo to istý čas než som si na túto novo pridelenú funkciu
privykol. Môj pobyt na štábe prelomil aj istú nedôveru alebo odstup, ktorý som niekedy pociťoval voči sebe zo strany
Přikryla. Plk. Přikryl i kpt. Glider mi nikdy nezabudli, že s mojou pomocou našli opäť svoje jednotky vo Vajskovej doline
a prestali predo mnou mať tajnosti. Nevdojak som sa dozvedel
veľa vecí, ktoré mali mať viac-menej veľmi dôverný charakter,
a ktoré do značnej miery ozrejmujú aj atmosféru v Přikrylovom štábe. Išlo o dilemy, ktoré museli riešiť, ale problematické
boli aj vzťahy vzájomnej spolupráce s HŠPH, resp. s niektorými osobami tohto štábu. K týmto otázkam sa ešte vrátim,
hoci už nesúviseli s mojou funkciou šéflekára, ale viac s novou
funkciou pomocníka a dôverníka štábu. (Koniec časti Prepad
na Krpáčovej.)
Po nejakom čase, asi v polovici decembra, sa plk. Přikryl
a kpt. Glider nasťahovali do chaty „Na Práčovni“. Spolu s nimi
tu boli vrchný strážmajster Minárik a jeho dvaja žandári Hatiar
a Bobčák, dvaja dôstojníci zo slovenskej armády (por. Čulka
- nový náčelník štábu a kpt. Novák), ako aj traja poddôstojníci - príslušníci brigády. O príčinách presťahovania je ťažké sa
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vyjadriť. V chate pod Ždiarom bola výhoda, že to bolo bližšie
k Slánskemu a Lietavcovi, ktorí bývali o niečo vyššie v jednej
odľahlej chate pod Skalkou a bližšie k plk. Asmolovovi. Tu
bolo tiež lepšie spojenie na Pazderku, resp. na Slánskeho. Isté
je, že chata skupiny Pazderku bola dosť preplnená a podmienky na riadiacu prácu neboli najvhodnejšie. Za chytenie Přikryla
bola vypísaná cena pol milióna korún, čo iste neprispelo k pocitu bezpečnosti hostiteľov v chate pod Ždiarom a bezpečnosti iných skupín vojakov a partizánov, ktorí bývali ešte vyššie
- smerom k úpätiu hôr (Laušman, Slánsky, Lietavec, Asmolov).
Toto azda aj vysvetľuje, prečo sa Přikryl rozhodol bývať oddelene.
Do chaty „Na Práčovni“ bol z Vajskovej doliny prístup tak
strmý, že z tejto strany nehrozilo nebezpečenstvo prepadu. No
chata nebola zďaleka ideálne situovaná, pretože prístup z Horného Lomu bol pomerne ľahký a bolo ho treba ustavične strážiť.
Plk. Přikryl trval na tom, aby som pravidelne dochádzal
k ním na štáb a často sa stávalo, že som tam musel aj prenocovať. Obaja spolu s Gliderom mi dávali pri každej príležitosti
najavo ich vďačnosť za moju vernosť brigáde. Zrejme mali na
mysli aj moje lojálne chovanie v kritickom čase, keď sa od
nich mnohí odvrátili. Stal som sa akýmsi „pribratým členom
ich skupiny“ a často som dostával úlohy sprostredkovať styk
s inými skupinami v blízkosti. Vojakov, ktorí bývali s nimi
v chate vysielali ako spojky do vzdialenejších miest, aby zisťovali polohu rozptýlených skupín brigády.
Posledné udalosti, t. j. prepad lomu Krpáčová, spôsobili
zvýšené rozptýlenie príslušníkov brigády. Bolo potrebné pozisťovať ich stavy a rozmiestnenie, nehovoriac o tom, že vznikli
opäť aj zásobovacie problémy.
Napr. z piatich lekárov, ktorí boli ešte okrem mňa na Soliskách, ostal iba dr. Igor Löb, ktorý napokon našiel útočisko
v chate „Pod Smrečinami“. O ostatných štyroch sme sa dozvedeli až keď sa sústreďovala brigáda v Kežmarku, t. j. po
skončení bojov v horách. Už vtedy sa vedelo, že na severnej
strane Nízkych Tatier je naša skupina pod vedením kpt. Muzikanta. O škpt. Štěrbovi sa nevedelo, Fišerova skupina sa po
prepade, ktorý nasledoval pár dní po prepade Krpáčovej, opäť
konsolidovala. V tej istej oblasti pri Mýte pod Ďumbierom sa
zdržiavali kpt. Pivolúska, npor. J. Mráz, mjr. Voves a iní.
Do Vajskovej doliny sa okrem iných presunuli po prepade
lomu bratia Grausovci a kpt. Steiner. Až neskôr sa k nám dostala správa, že škpt. Stanek bol zajatý Nemcami. Najviac úzkosti a neistoty sme prežívali okolo skupiny Marcelyho, o ktorej v tom čase neboli správy. Po sústredení v Kežmarku vyšlo
najavo, že boli prepadnutí a Marcely ťažko ranený.
Pri svojich veľmi častých návštevách na štábe v chate „Na
Práčovni“ som si všimol živý styk uskutočňovaný prostredníctvom spojok s ilegálnymi pracovníkmi v dedinách. Reorganizáciou boli zvyšky mužstva brigády rozdelené na I. prápor,
ktorý pozostával zo skupín vo Vajskovej doline pod velením
pplk. M. Vesela a II. prápor v oblasti nad Mýtom pod Ďumbierom. Z týchto skupín iba I. prápor pplk. Vesela bol použiteľný
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na bojové akcie. Spojenie s druhým práporom bolo ťažké
a škpt. Fišera nesúhlasil, aby Přikryl za ním vysielal spojky.
Vo Vajskovej doline pribudli ďalší vojaci a teda pribudlo
aj viac hladných krkov k tým, čo aj tak trpeli chronickou podvýživou. S veľkými obavami som sledoval, že sa opäť začali
ukazovať príznaky hladovania, opuchy, apatia, svalová slabosť
a zlé hojenie rán.
Ošatenie a obuv mali mnohí v takom zlom stave, že ani
nemohli vychádzať zo zemianok. Brigáda, ktorá bojovými akciami kryla celý ústup armády do hôr, kde opäť na viacerých
miestach bojovala s Nemcami, mala už takmer úplne vyčerpané strelivo.
Odhodlal som sa upozorniť Přikryla na tieto hrozivé okolnosti. On síce o nich vedel, ale nebol si vedomý nebezpečenstva podvýživy, keby bola trvala ešte dlhšie. Vypytoval sa ma
veľmi podrobne, takže som musel vysvetliť, že ak hladovka
prekročí istú hranicu, môže byť aj nezvratná, ba bez nemocničnej odbornej liečby až smrteľná. S veľkou trpkosťou sa mi
vtedy Přikryl zveril, že z mnohomiliónových súm, ktoré sa rozdeľovali medzi veliteľov pri ústupe armády do hôr dostal na
vyživovanie brigády raz 100 tisíc od Asmolova a raz 50 tisíc
od Slánskeho. Tieto prostriedky boli už dávno spotrebované.
Má však prisľúbené peňažné fondy od civilných darcov. Neveril prísľubom zásielky streliva, trhavín a ošatenia, ktoré mali
byť zhadzované padákmi začiatkom decembra. Bol som veľmi
smutný, keď som si uvedomil, že brigáda, ktorá bola vždy až
doteraz v najriskantnejších situáciách vystavovaná najväčšiemu ohrozeniu, musí teraz žobrať, aby prežila. Bolo paradoxné,
že práve táto bojaschopná jednotka nebola vybavená ani peniazmi na stravu, ani strelivom.
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Môj styk so štábom sa stal prakticky každodenným, keď na
ťažký akútny zápal obličiek ochorel strážmajster Hatiar. Úplný pokoj na lôžku a diéta sú síce rozhodujúcou liečbou, avšak
možnosť ohrozenia z komplikácie na srdci a zlyhanie obličiek
som nemohol podceňovať. Pacient Hatiar bol pri tom buď nedisciplinovaný alebo azda ani podmienky v chate nedovoľovali dodržiavať moje lekárske nariadenia, najmä ležať na lôžku. Preto cez zamestnancov v lome sme už pripravovali jeho
presun do nemocnice v Podbrezovej. Zatiaľ som však musel
jeho stav prakticky denne kontrolovať. Našťastie bol priebeh
choroby priaznivý a obišlo sa to bez hospitalizácie.
Pri týchto návštevách, ktoré sa preťahovali až do noci, som
sa často stretával s bratmi Búrikovými zo slovenskej armády,
ktorí organizovali spolu s plk. Kiššom pomoc brigáde zbierkou
peňazí a oblečenia. Na štáb boli dopravené písacie stroje a rádio. Celý deň sa sledovali správy. Informácie čerpané z rozhlasových správ slúžili na písanie letákov. S pomocou národných výborov sa predbežne vybavilo aj zásobovanie brigády
prostredníctvom potvrdeniek o odbere potravín, ktoré podpísali plk. Přikryl a Glíder. V oblasti Liptovského Mikuláša naše
spojky medzitým nazbierali vysoké finančné sumy na zásobovania brigády. Táto zbierka bola úspešná, pretože brigáda sa
tešila u obyvateľov povesti legendárnej jednotky.
Predvianočné obdobie bola relatívna pokojné. Využil som
ho na zdravotnícku osvetu o nutnosti sústavného odvšivovania,
lebo som mal obavy z možnosti epidémií. Naliehal som, aby
sa sledoval každý prípad so zvýšenými teplotami. U napoly
hladujúcich vojakov bola oslabená imunita, a preto aj skreslená schopnosť tela reagovať vysokou teplotou na vážne infekcie. Tejto osvetovej činnosti neunikla ani chata „Na Práčovni“,
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kde sa disciplinovane podriadili mojim inštrukciám a denne sa
svojpomocne odvšivovali.
Vianoce som strávil so svojou skupinou v zemlianke
škpt. Uchytila, kde môj ošetrovateľ Marek Hefka pripravil na
štedrý večer trochu nezvyklé a skromné jedlo - makové slíže.
Prepad lomu však ovplyvnil aj ďalšiu prácu štábu.
Plk. Přikryl a komisár Glider na vlastnej koži pocítili, čo znamená pohybovať sa hladný, smädný, nevyspaný v obkľúčení
nepriateľa, nemať kde hlavu skloniť. Uvedomili si aj, že prepadom v lome došlo k odcudzeniu štábu a ku kritike štábu zo
strany dôstojníckeho zboru brigády. Najlepším dôkazom toho
bolo veľmi chladné správanie sa inak disciplinovaného dôstojníka akým bol kpt. Pazderka alebo to, že neskôr, keď vyslali za
Fišerom spojky, ten naliehal, aby za ním viac nikoho zo štábu
neposielali. Veliteľ brigády ho preto vo funkcii veliteľa II. práporu neskôr nahradil škpt. Šterbom.
Přikrylovi i Gliderovi však bolo jasné, že nemožno pripustiť ďalšie nešťastné prepady brigády, pretože by znamenali
jej tragický koniec. To, čo už v partizánskych skupinách bolo
dávno samozrejmé, t. j. nutnosť udržať jednotky rozdelené do
menších skupín, realizovalo sa v brigáde až teraz za cenu trpkých skúseností. Všetko to viedlo k hľadaniu opory pre brigádu v radoch ilegálnych pracovníkov v okolitých dedinách.
Táto činnosť začala tvoriť jednu z podstatných zložiek práce
štábu. Treba tu spomenúť, že nikto iný nebol na to lepšie povolaný ako štáb brigády, keďže jednotka mala dobrú povesť,
každý o nej vedel a ani žiadna iná jednotka v horách nebola
v tomto smere aktívnejšia než brigáda. Už počas pobytu v lome sa nadviazali kontakty, s ktorými sa obnovil styk na nezvyčajne širokej báze. Veliteľ sa stal oveľa uvážlivejší a usiloval
sa podstatne viac opierať o mienku ostatných dôstojníkov zoskupených hlavne vo Vajskovej doline. Pplk. M. Vesel, ktorý
bol veliteľom I. práporu, t. j. všetkých skupín vo Vajskovej
doline, bol častým návštevníkom na štábe a jeho informácie,
názory i vojenské schopnosti pomáhali Přikrylovi naozaj vo
veľkej miere.
Na pokyn veliteľa Přikryla som sa niekedy po Vianociach
nasťahoval do chaty „Na Práčovni“ a zdravotnú starostlivosť
som prenechal MUDr. Igorovi Löbovi, ktorý bol v chate „Pod
Smrečinami“. Poverili ma úlohou zapisovať správy z moskovského a londýnskeho rozhlasu, ako aj iných staníc na ich
spracovávanie formou letákov. Okrem toho, tak ako každý
iný užívateľ chaty okrem Přikryla a Glídera, striedal som sa
so strážami hliadkujúcimi v okolí, čo som privítal. Udržiaval
som však aj naďalej hlavne kontakty s Vajskovou dolinou,
kde som občas aj musel prespať v našej zemlianke v skupine
štkp. Uchytila.
Počas pobytu v chate „Na Práčovni“ bolo čoraz viac cítiť
isté napäté, ktoré zavládlo voči Hlavným partizánskym štábom
a štábom brigády. Dôkazom toho boli časté výmeny listov, čo
podľa mňa vyvracia tézu, že štáb sa po prepade lomu Krpáčová
ukrýval. Veď už o niekoľko dní po prepade lomu, ihneď po
svojom návrate do Pazderkovej chaty pod Ždiarom, sa uskutočnilo osobné stretnutie so Slánskym. V našej skupine sme
sa to dozvedeli od pplk. Vesela, ktorého vtedy ustanovili za
veliteľa I. práporu.
Niekedy v prvej tretine januára sa Glider osobne odobral
do Hlavného partizánskeho štábu na rokovanie o situácii, ako
aj na vyžiadanie streliva, ktorým partizánsky štáb disponoval.
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Naša skupina vo Vajskovej doline mala takmer úplne vyčerpané zásoby streliva a sám som bol svedkom toho, že vojaci,
ktorí odchádzali na stráž na Dve Vody si museli požičiavať
náboje od iných. Glider sa vrátil bez nábojov, avšak priniesol
so sebou písomný rozkaz, ktorý bol určený na aktivizáciu bojových operácií. Rozkaz obsahoval nereálne frázy o „zdrvujúcich útokoch“ na nepriateľa a podobné povzbudenia.
Z obsahu týchto často prichádzajúcich listov v štábe brigády panovala nervozita. Iba postupne a úryvkovite som sa
dozvedal o problémoch, ktoré viedli k vzájomnej, obojstrannej
kritike a rezervovanosti. Spomeniem iba niektoré kritiky, ktorými sa Glider netajil.
Hlavný partizánsky štáb sa zdržiaval ukrytý hlboko v horách a nemal priamy osobný kontakt so skupinami. Opieral sa
iba o správy, ktoré k nim prenikali nepriamo a živelne. Najbližšími jednotkami boli však stále jednotky paradesantnej brigády, ktoré obklopovali HŠPH zo všetkých strán. Na základe
tohto, vysvetľoval Glider, dochádzalo niekedy k nereálnym
rozkazom, napr. nadviazať kontakt s Lichnerovou skupinou,
ktorá sa už medzitým dávno presunula na celkom iné miesto.
Podľa Glidera k prepadu lomu by nebolo došlo, keby brigáda
tam nebola čakala na zásielku streliva a padákov, ktorú prisľúbil HŠPH.
Čoskoro po prepade lomu, na porade v chate na Skalke,
Slánsky žiadal Prikryla, aby sa I. prápor presunul z Vajskovej
doliny na druhý breh Hrona. Už samotný presun by bol ohrozil
brigádu tým, že ju zmasakrujú po ceste, pretože celé Pohronie
mali Nemci dobre a husto obsadené. Nehovoriac o tom, že 2.
a 3. prápor boli vtedy severne od Hronu odtrhnuté od velenia
a ikdy viac by sa už nedal s nimi nadviazať kontakt. Oponovaním si Přikryl urobil zo Slánskeho nepriateľa.
Nedostatok finančných zdrojov nútil nás kupovať potraviny na potvrdenky, podpísané Přikrylom. To ohrozovalo bezpečnosť vyzradením miesta pobytu. Partizáni chodili dolu, do
dedín, za dňa. Niektorí nezodpovední z nich strieľali, robili
výtržnosti, ba došlo aj k tomu, že bol prepadnutý a okradnutý o hodinky jeden dedinčan. Dokonca vylúpili poštovnú pokladnicu s inkasovanými peniazmi. Nešlo vždy len o radových
partizánov, ale Glider sa sťažoval aj na jedného z nich, ktorý
bol veliteľom partizánskeho oddielu. Aj keď išlo o ojedinelé
a výnimočné prípady, ktoré neunikli potrestaniu, ohrozovalo
to bezpečnosť brigády, narušovalo spoluprácu s dedinčanmi,
na ktorých bola brigáda totálne odkázaná. Kritika partizánov
neprispievala k tomu, aby HŠPH podporoval brigádu. Naopak,
vzájomné vzťahy sa priostrovali. Glider otvorene obviňoval
HŠPH, že sa správa voči brigáde macošsky. Kritizoval, že zlí
poradcovia (medzi inými Laušman), ovplyvňujú rozhodovanie
komisára HŠPH Slánskeho a niekedy naznačoval aj to, že za
Švermovu smrť boli zodpovední predovšetkým jeho sprievodcovia, ktorí boli členmi partizánskej skupiny.
Názorové diferencie panovali aj v otázke použitia ilegálnych ozbrojených družín. HŠPH chcel s nimi začať občianske
ozbrojené povstanie proti Nemcom, hoci ich výzbroj pozostávala zatiaľ iba zo smiešne nepatrného počtu strelných zbraní.
Glider varoval, že by takýto nepremyslený čin nemal
úspech, ba naopak, hrozilo tým, že by Nemci vyvraždili a vypálili celé dediny. Ostro kritizoval aj dvojkoľajnosť vo vedení
HŠPH, ktorá vznikla tým, že Slánsky sa na určitý čas odsťahoval od Asmolova, čo viedlo k chaotickým direktívam.
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Asmolov kritizoval našu brigádu, že sa ju Přikrylovi nepodarilo udržať pohromade. Glider namietal, že Jegorovova skupina, v ktorej bolo vyše 3 000 mužov, bola rozpustená a Jegorov sa koncom novembra hlásil na HŠPH iba s 18-timi mužmi,
čo mu nielen hladko prešlo, ale dokonca bol opäť poverený
velením partizánov v lome. Tieto polemiky neviedli k obľube
brigády predstaviteľmi HŠPH a po vojne sa vrátili ako bumerang na hlavu celej našej 2. paradesantnej brigády.
Tento nezdravý a napätý vzťah pretrvával do konca pobytu
v horách, čím sa Přikryl dostal medzi dva mlynské kamene.
Hlavný partizánsky štáb stále nachádzal v jeho riadiacej činnosti chyby a dokonca z neznámych príčin ho obvinil z absurdných činov, že vraj sa usiluje o znovu vybudovanie Viestovej
armády v horách. Žiaľ, po vojne aj mnohí poprední politickí činitelia, ktorí z veľkej časti prežili toto obdobie v teple a v bezpečí, odhodlali sa „písať dejiny“ a obraz brigády opisovali tak,
že preberali a neustále opakovali tieto krivé obvinenia.
Podriadené jednotky brigády nevedeli nič o týchto ostrých
výmenách názorov a nevideli ich pozadie. Přikrylovu autoritu
podrývali rozkazy, ktorými iba tlmočil príkazy HŠPH na aktivitu, ktorá nemala žiadne materiálne ani situačné predpoklady na úspech (napr. pripraviť „povstanie“ alebo dať zdrvujúci
úder „ustupujúcemu nepriateľovi“ atď.). Mnohí dôstojníci brigády nevedeli, že tieto inštrukcie pochádzajú z HŠPH, že ich
nevymýšľa plk. Přikryl.
Na základe nesprávnych informácií o stave nepriateľa sa
1. februára 1945 uskutočnil prepad údajne ustupujúcich jednotiek v Dolnej Lehote. Tento príkaz zhora plnil pplk. Vesel s celým I. práporom. Došlo k prepadu Nemcov v dedine, no ukázalo sa, že buď zlyhali orosené automaty alebo zlyhalo zmrznuté
a zvlhnuté strelivo. Z našich automatov namiesto súvislých
sálv vychádzali iba ojedinelé výstrely. Po zuby vyzbrojených
Nemcov v dedine vtedy bolo najmenej 4-5 krát toľko ako bol
počet mužov našej prepadovej skupiny. Viedlo to k prenasledovaniu našich až do Vajskovej doliny po chatu „Dve vody“.
Pplk. Vesel duchaprítomnosťou a odvahou zachránil skupinu
tým, že vyšiel na strmé svahy nad cestou a hodil na útočníkov
niekoľko protitankových granátov a uštedril im niekoľko sálv
z automatu. Tým ich nielen zastavil, ale aj donútil na ústup.
Tento prepad zhoršil zásobovanie vo Vajskovej doline, pretože dediny boli obsadené Nemcami a zásoby práporu sa čoskoro úplne vyčerpali.
V brigáde sa už začiatkom roka vytvárali viaceré diverzné
skupiny a okrem toho sa pravidelne vysielali hliadky do tyla
Nemcov, aby zistili pohyb nepriateľa. Výsledky prieskumu
sa vysielačkou HŠPH podávali veliteľom ukrajinského frontu. Zásluhy za túto prieskumnú činnosť ani doteraz nikto nepripísal jednotkám paradesantnej brigády. Diverzné skupiny
odchádzali do okolitých oblastí, ktoré boli niečo vzdialenejšie
od ubytovacích priestorov brigády a od blízkych dedín, aby
nevyprovokovali odvetné akcie Nemcov. Akcie boli úspešné.
Spomeniem iba úspechy Pazderkovej a potom aj Grausovej diverznej skupiny, ktorým sa podarilo zničiť autá, ktoré prevážali
nemeckých vojakov. Okrem toho, pri Predajnej škpt. Margitan
vykoľajil vlak. Niekoľkými sabotážnymi akciami sa podarilo
zadržať nemecké vlaky. (Keďže všetky tieto a ďalšie akcie sa
odohrávali na miestach vzdialených od sídla brigády, dnes ich
už ani nikto - okrem niekoľkých historikov - nepripisuje brigáde. A možno sa o nich ani nevie.)
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Vrátim sa k iným činnostiam brigády, a to k málo známej
úspešnej diverznej činnosti a k politicko-organizačnej práci.
Najmä táto mala veľký avšak doteraz nedocenený význam.
V politicko-organizačnej práci boli na brigádu naviazané
početné ilegálne národné výbory. V ilegálnom okresnom výbore komunistickej strany mala brigáda svojho spojovacieho
dôstojníka a úspešne sa rozvíjala aj organizácia početných
ozbrojených družín zložených z civilného obyvateľstva. Tieto práce boli koordinované aj na spoločnom aktíve ilegálnych
pracovníkov a brigády v januári v Hornom Lome.
Ako hrom z jasného neba prišiel do toho rozkaz R. Slánského Gliderovi. Výhradným vedením ilegálnej politickej
práce a prípravou ozbrojeného povstania obyvateľstva v našej
oblasti (Brezno, Podbrezová) namiesto M. Glidera poveril Štefana Krčmárika. Glider potom disciplinovane sprostredkoval
na Dvoch Vodách stretnutie Krčmárika s jedným popredným
civilným predstaviteľom ilegálneho hnutia, avšak bol veľmi
roztrpčený, pretože došiel k presvedčeniu, že tento zásah Slánskeho vnesie dvojkoľajnosť a zmätok do celej politickej práce,
vykonanej doteraz zásluhou a s nemalou námahou brigády.
Aj organizačná štruktúra brigády sa vylepšila. Škpt. Šterba,
s ktorým bolo dočasne prerušené spojenie prišiel neočakávane do štábu brigády a posilnil svojou skupinou naše jednotky
v oblasti Mýta pod Ďumbierom, kde bol poverený vedením
II. práporu.
Obnovil sa aj kontakt so škpt. Muzikantom a kpt. A. Kováčom, ktorí sa zdržiavali na severnej strane Nízkych Tatier.
Muzikantova skupina sa usadila v priestore Svilbová - Príslop
nad Hornou Lehotou ako III. prápor a mala na starosti aj civilné družiny.
Hlavný partizánsky štáb už vtedy uvažoval o prekročení
frontu a vyslal dvoch sovietskych dôstojníkov - partizánov
spolu s naším styčným dôstojníkom Andrejčíkom za Přikrylom. Žiadal ho o sprievodcov, ktorí poznajú okolité hory, aby
ich previedli cez frontovú líniu. Tento pokus stroskotal, pretože ich Nemci rozprášili a niekoľkí členovia v zúboženom stave
a vysilení sa vrátili na štáb brigády. V tom čase, bez ohľadu na
neúspech tejto hliadky, došiel na štáb brigády rozkaz plk. Asmolova a Slánskeho, aby sa celá brigáda cez vrchol Ďumbiera
presunula za frontovú líniu. Snehové podmienky boli veľmi
zlé a uskutočniť túto cestu by nebolo možné ani na lyžiach.
Ak by sa teda Přikryl odhodlal splniť tento rozkaz, bola by to
istá samovražda celej brigády. Okrem toho pri brigáde hľadalo útočisko aj množstvo civilných osôb, ktoré nebolo možné
nechať ich osudu, keď nechcel Přikryl riskovať, že bude za to
postavený pred súd. Preto Přikryl s Gliderom túto stratégiu zamietli. Oznámili HŠPH, že poslúchnutie rozkazu by znamenalo fyzickú likvidáciu brigády. V ten istý deň však bol poverený
škpt. Pazdereka so svojou hliadkou spojiť sa s II. a III. práporom a preskúmať bezpečné cesty prekročenia frontovej línie.
Pazderkova hliadka sa vrátila 16. februára a hlásila, že
II. prápor aj III. prápor sa prebojovali k Červenej armáde; pričom najmä III. prápor spôsobil nepriateľom dosť veľké straty
a zajal aj nejakých vojakov, ktorých odovzdali rumunskej oslobodzovacej jednotke. Potom Pazderka previedol do tyla frontu
rumunskú rozviedku a chystal spoločný útok brigády a Rumunov v priestoroch nad Hornou a Dolnou Lehotou na ráno.
17. februára Rumunské jednotky aj jednotky brigády tento
priestor už aj obsadili a boli pripravené na akciu. Naše skromné
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Štábny kapitán Ivo Pazderka
obväzisko bolo na Hornom Lome. Rumunské velenie útok
však odložilo. Potom dostali udalosti rýchly spád. 18. 2. 1945
prišiel na štáb brigády kpt. Alexander Kováč s osobným rozkazom od generála Slobodu ihneď prejsť cez front k náhradnému
práporu v Poprade. Tento rozkaz mal taký teoreticky aj prakticky dopad, že od chvíle jeho prevzatia zrušil aj nereálny - pre
nás samovražedný rozkaz ústupu brigády cez Ďumbier. Přikryl
poslal správu na hlavný partizánsky štáb, ktorý sa rozhodol, že
aj hlavný partizánsky štáb sa pripojí k brigáde a spolu s ňou
prekročí frontovú líniu.
Už v noci sa zhromaždili všetky skupiny I. práporu.
19. 2. 1945 o 6. hodine spolu s civilnými občanmi sa vybrala
brigáda a pod jej ochranou Hlavný partizánsky štáb na cestu preskúmanú predtým našou hliadkou vedenou Pazderkom.
Zvyšok bola už takmer príjemná, avšak napínavá prechádzka
okrajom lesa, pretože sme prechádzali ponad frontovou líniou, kde boli oproti sebe rozostavené rumunské a nemecké
jednotky. V Mýte pod Ďumbierom sme sa už zvítali s príslušníkmi Červenej armády a rumunskej armády. Stretali sme tu
aj niekoľkých partizánskych veliteľov, ktorí zostupovali z hôr
v sprievode neveľkých - piatich až desiatich svojich spolubojovníkov, avšak veľké skupiny ako bola naša, sme nevideli.
Rovnako sme už nestretli v Mýte nikoho z príslušníkov iných
práporov brigády.
Nasledoval presun do Brezna, kde sme strávili niekoľko
dní hygienickou očistou, aby sme sa čoskoro mohli sústrediť
v Kežmarku a stretnúť kamarátov, ktorých osud ušetril a nechal na žive.
V Kežmarku sa doliečovali ešte niektoré následky pobytu
v horách. Zaskočila nás aj zvláštna horúčkovitá choroba, ktorá
bola sprevádzaná niekedy aj miernymi príznakmi zápalu moz-
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gových blán. Ochorel ňou aj kpt. Glider, ktorý však okrem mňa
nepripustil k sebe žiadneho iného lekára. Pri mojich častých
návštevách niekedy naznačoval, že je nepohodlným svedkom,
pretože veľa vie o pozadí udalostí, ktoré sme prekonali, a preto
sa proti brigáde zbierajú skreslené kompromitujúce materiály.
Vtedy som týmto obavám nepripisoval význam, pokladal som
ich skôr za prejav vyčerpania a choroby.
Až ďalší vývoj, ktorý nasledoval po vojne ma presvedčil,
že Gliderove slová o očierňovaní zásluh brigády boli pravdivé. Toto nepriateľstvo HŠPH voči brigáde som vtedy nevedel
pochopiť, pretože HŠPH mohol byť vo veľkej miere zaviazaný parabrigáde za svoje prežitie v horách. Veď všetky presuny
členov HŠPH v horách sa udiali pod ozbrojenou ochranou brigády - počnúc útokom Nemcov na Prašivej, ktorý nik iný než
príslušníci brigády odrazili, čím zachránili pred likvidáciou
masy ľudí, vrátane členov HŠPH. Únik HŠPH zo Soliska cez
Chabenec zabezpečili pred nemeckým útokom tiež výhradne
jednotky parabrigády. Napokon prechod na oslobodené územie
cez frontovú líniu preskúmaný hliadkou Pazderku zabezpečovala pre HŠPH rovnako brigáda, čím uchránila HŠPH pred riskantným prechodom cez Ďumbier.
Stačí pozrieť na mapu a presvedčiť sa, že samotné rozloženie
jednotiek brigády bolo také, že z veľkej časti chránilo prístupy
k sídlu HŠPH, ktorý bol bezpečne ukrytý hlboko v horách.
Vynára sa teda otázka, prečo vznikla postupne táto rivalita HŠPH voči brigáde, hoci vzťahy boli spočiatku veľmi
priateľské. Boli by sme naivní, keby sme nerátali s osobnými
motiváciami zúčastnených osôb. Niektoré nešťastné a netaktné prístupy komisára Glidera iste zohrali tiež svoju rolu. Partizánskemu štábu nemohla byť príjemná otvorená Gliderova
kritika, že HŠPH macošsky pristupuje k brigáde, že finančne
pridelil brigáde sotva jednu desatinu prostriedkov v porovnaní
s inými skupinami. Ľahostajná nemohla byť ani jeho kritika týkajúca sa lúpežného vyčíňania niektorých partizánov. No najnebezpečnejšou Gliderovou výčitkou boli jeho narážky na to,
že Švermovu smrť zavinili viac-menej jeho najbližší druhovia
v partizánskom štábe, ku ktorému Šverma patril. Pravda, pri
tragických udalostiach na Chabenci, ktoré viedli k Švermovej
smrti neboli svedkami iba Přikryl a Glider, ale takýmito potenciálnymi svedkami boli prakticky všetci príslušníci brigády, ktorí tam boli. Už samotný tento fakt mohol dať podnet,
že nepohodlných svedkov bolo účelné aspoň politicky umlčať
spochybnením ich dobrej až legendárnej povesti. Brigáda sa
skutočne aj počas jej pobytu v horách tešila obrovskej obľube
obyvateľstva a tiež zvyškov povstaleckej armády. Brigáde dôverovali viac, než iným a hľadali s ňou spojenie (napr. skupiny
okolo Zvolena, skupina Tlachova na Pohroní atď.). Toto mohlo
vzbudzovať žiarlivosť až rivalitu.
Podriaďovať roztrúsené jednotky bolo jedným zo základných dohovorených smerníc partizánskeho hnutia, avšak o rivalite a pohoršení, ktoré z toho vyplynuli pre brigádu svedčí
nepochopiteľná výčitka HŠPH proti Přikrylovi, že údajne
chcel reorganizovať „novú Viestovu armádu“. Pocity rivality
vzbudzovala aj úspešná politicko-organizačná činnosť brigády,
čoho dôkazom bol nepochopiteľný príkaz Slánskeho Gliderovi
prerušiť okamžite túto činnosť a odovzdať ju Krčmárikovi.
Vnucuje sa aj otázka, či korene stalinských metód, ktorými
sa odstraňovali nepohodlné osobnosti umelo  vykonštruovanými
obvineniami nezohrávali svoju úlohy už vtedy, pri zrode niektorých
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pokrivených tvrdení o parabrigáde, s ktorými si zatiaľ nikto nedal
prácu, aby vypočul aj druhú stranu. Ako je známe, okrem slovenského jadra brigády boli k parabrigáde pridelené aj doplnky dôstojníkov z Anglicka. Títo sa zväčša ukázali ako čestní a obetaví
bojovníci a samotné prostredie brigády vplývalo pozitívne na ich
politické presvedčenie. V povojnových časoch však všetkých hádzali do jedného vreca bez toho, aby každého z nich posudzovali
individuálne. Diskriminácia tzv. Londýnčanov sa nevyhnutne odrazila aj v prístupe k parabrigáde. V tom čase si nikto nemohol

dovoliť oslavovať nielen týchto Londýnčanov, ale ani jednotky
parabrigády, ktorým velili, hoci títo ľudia nikdy nesklamali.
Tendencie diskriminácie Londýnčanov a potieranie zásluh
parabrigády sa prejavovali už pri pobyte parabrigády v horách.
Pre mňa je stále otvorenou otázka, kto tieto tendencie vniesol
do Hlavného štábu partizánskeho hnutia, veď samotný hlavný veliteľ plk. Asmolov, keby ho niekto nebol v tomto smere
ovplyvňoval, nemohol vedieť o Londýnčanoch v parabrigáde.

Doslov

Autor Alexander Rehák v roku 1945
Koniec vojny nedal na seba dlho čakať a zastihol našu, už zreorganizovanú, brigádu práve na presune v Žiline. Potom už
brigáda zabezpečovala južnú hranicu Slovenska a veliteľstvo
sa dostalo do Banskej Bystrice. Doplnením sa zmenila brigáda
v máji r. 1945 na 2. divíziu, kde som vykonával funkciu prednostu zdravotnej služby.
Na veľkej slávnostnej prehliadke našich vojsk v Prahe sa
zúčastnili všetky jednotky okrem II. paradesantnej brigády.
Zrejme už vtedy sa začali sťahovať mračná nad našimi hlavami. Rokovania o mojej aktivácii do služieb armády sa preťahovali, a preto v apríli r. 1946 som odišiel do civilného zamestnania. Tu som začínal celkom „od piky“. V nasledujúcich
rokoch, ba desaťročiach, chodili za mnou a ešte viac za niektorými inými dôstojníkmi brigády naši bývalí príslušníci, ktorým
bolo treba pomáhať, pretože na každom kroku ich odstrkovali
a niekedy šliapali aj po zákonoch, ktoré boli na ich strane. Po
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rokoch sa niektorí z našich príslušníkov vypracovali do vysokých vojenských funkcií, avšak dali sa zrátať na prstoch jednej
ruky. Z mnohých strán sa ozývali nekonkrétne námietky proti
brigáde a zatiaľ, čo sa vyzdvihovali hrdinstva iných o brigáde
sa viac-menej veľmi dlho mlčalo.
Čoraz viac sa ukazovalo, že ak niekoho chcú biť, na toho
si palicu nájdu. Vypuklo sa to prejavilo v období vykonštruovaných politických procesov, keď mnohých našich bývalých
dôstojníkov bezdôvodne väznili, avšak doteraz sa nik z nich
nedozvedel prečo a kto v tom mal prsty. Bolo tragédiou, že
medzi týchto uväznených sa dostal aj plk. Přikryl, veliteľ brigády. Všetci boli neskôr rehabilitovaní. Přikryl mal podlomené
zdravie tak, že mu to už znemožňovalo účasť na našich stretnutiach.
Život lekára ma naučil reálne hodnotiť ľudskú povahu,
vlastnosti, sily aj slabosti. Hrdinovia sa nerodia. Iba životné
situácie vytvárajú momenty, v ktorých duševné a morálne sily
človeka nútia rozhodnúť sa, či jeho konanie bude smerovať
k dobru druhých ohrozených ľudí, prípadne celej spoločnosti.
V takýchto momentoch treba často potlačiť všetky osobné záujmy. Kto to dokáže v osobitne komplikovaných a nebezpečných situáciách prejaví sa často ako hrdina. No, ten istý človek,
ktorý je v jednej situácii schopný takéhoto rizika sebaobetovania a teda hrdinstva, v inej situácii môže sklamať, ba môže sa
zachovať aj opovrhnutia hodným spôsobom.
V zložitých situáciách, v ktorých život utváral rôzne podmienky pre osudy druhej paradesantnej brigády, zohrali úlohu tisícky neznámych vojakov, alebo aj viac-menej známych
postáv, z ktorých som spomínal tých, s ktorými sa moje osudy
skrížili. Želal by som si iba toľko, aby raz história bola spravodlivým sudcom a vyhodnotila, kto z týchto postáv hral svoju rolu altruisticky a hrdinsky, kto robil chyby a kto podrážal
nohy iným pre svoje vlastné, egoistické záujmy.
Jedno mi utkvelo v pamäti: bez totálnej a spontánnej podpory civilného obyvateľstva by všetky akcie paradesantnej
brigády neboli vôbec možné. Celý národ, s mizivou výnimkou zradcov alebo kolaborantov, ktorí mali krvavé ruky, stál za
nami. Časti týchto kolaborantov sa podarilo ujsť aj za hranice
a ich zhnité myšlienky prežívali. S úžasom možno sledovať,
ako sa tieto myšlienky na ponovembrové Slovensko importujú
a všemožne propagujú.
Dnes celý civilizovaný svet jednoznačne zavrhol a odsúdil fašizmus. Slovensko je však jedinou výnimkou, kde sa
fašizmus vychvaľuje a propaguje. Nápadné s týmito činnosťami je aj ich prepojenie s expanzívnou politikou Ka-
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Historicko-literárna príloha
tolíckej cirkvi na Slovensku, aká tiež nemá páru na celom
svete. Stačí uviesť z neprehľadného množstva udalostí iba niekoľko údajov.
Kniha Milana Ďuricu, obsahujúca ohováračné bludy o protifašistickom odboji na Slovensku bola z týchto dôvodov pôvodne stiahnutá zo škôl na nátlak európskych demokratických
orgánov. Dnes vychádza jej tretie vydanie vo vydavateľstve
náboženskej literatúry Lúč. Aktuálna prezentácia sa konala na
pôde Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK. Tento fakt
je vychvaľovaný v časopise (katolíckej kultúry) „Kultúra“
č. 11/2003.
Bolo vydané aj tretie vydanie knihy exponenta fašistického
štátu Jozefa M. Kirschbauma: Krvácajúca hranica miestnym
odborom Matice slovenskej v Prievidzi.
V časopise Kultúra č. 5/2003 (Július Handžárik). hodnotí 14. marec ako oslobodenie slovenského národa od českého
útlaku. Adolf Hitler je tam predstavovaný ako dobrodinec slovenského národa. Pre fašistický totalitný režim sa vynašiel aj
nový „lahodiaci“ názov „autoritatívny režim“.
Slúžia sa pietne omše za mučenícku smrť prezidenta Tisa,
na ktorej arcibiskup metropolita Ján Sokol začal volať posunkami ľudí k oltáru a rozdávať im Sidorovu knihu Takto vznikol
Slovenský štát (Kultúra č. 9/2003).
Pri odhaľovaní súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne
12. júla 2003 niektorí účastníci pochodoval v gardistických
uniformách, aby tak prejavili obdiv k tomu režimu.
Každému uvažujúcemu človeku sú súvislosti, ako aj zámery uvedených príkladov úplne jasné. Nie je jasné iba jedno: či
s touto politikou bude možný náš vstup do Európskej únie.
Napokon by som chcel povedať, že moje osobné spomienky nemôžu konkurovať vedecky spracovaným historickým
dielam. Oba tieto žánre sa však doplňujú. Široké pramene použité pri historických štúdiách viac- menej približujú informáciu k objektívnej skutočnosti. Takéto štúdie však dnes, okrem
odborníkov, sotva kto číta. Na druhej strane, osobné zážitky sa
zužujú na miestne dianie, ktoré prežíval jednotlivec alebo istá
skupina ľudí; niekedy môžu teda byť aj poplatné istému subjektívnemu názoru. Bezprostrednosť takýchto zážitkov však
ďaleko prekračuje suchopárne konštatovanie faktov a ich hodnotenia historickej štúdie. Toto bolo mojím cieľom, keď som
sa rozhodol napísať a uverejniť svoje zážitky v období stretu
diametrálne odlišných názorov na históriu nášho oslobodzovania. Keď prečítanie týchto riadkov povedie niektorých ľudí
k zamysleniu a k porovnávaniu historických faktov a udalostí
s tendenciami, ktorých sme svedkom v súčasnosti, potom moje
spomienky splnili svoj cieľ.

Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc. (1. 2. 1918) sa zúčastnil v domácom i zahraničnom odboji ako šéflekár 2. paradesantnej brigády v Karpatsko-duklianskej operácii a SNP.
Po skončení druhej svetovej vojny pôsobil ako asistent na
Klinike kožných chorôb v Bratislave. Je zakladateľom histopatológie kožných chorôb. Patrí i medzi zakladateľov pediatrickej dermatológie na Slovensku. Bol prvým prednostom oddelenia, neskôr kliniky pre detské kožné choroby v Bratislave.
Pôsobil ako profesor lekárskej fakulty v Iraku, profesor
konzultant na oddelení pre kožné choroby v Kuvajte i ako poradca tamojšieho ministra zdravotníctva.
Je zakladajúci člen, funkcionár Spoločnosti Prometheus, ktorý mal dlhé roky na starosti medzinárodné styky SP;
zriaďovateľ i správca prvej internetovej stránky Spoločnosti
Prometheus, neformálny člen redakčnej rady a veľmi aktívny
spolupracovník a dopisovateľ časopisu Prometheus, ktorý vychádza od roku 2004.
Za svoje aktivity v prospech rozvoja humanizmu na
Slovensku bol v roku 2008, pri príležitosti 90. narodenín,
ocenený čestným titulom Veľvyslanec humanizmu.

Bratislava, august 2003
plk. zdrav. v. v. MUDr. Alexander Rehák
Spomienky šéflekára 2. paradesantnej brigády sme uverejňovali na pokračovanie v číslach 4/2013, 1/2014 a 2/2014.
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