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Na úvod
Ako vonia Rusko

M. Beňo: The aromas of Russia
Abstract:
Editorial about author’s impressions from a recent visit of St. Petersburg.
Nasledujúci rozhovor sa odohral koncom mája t. r. a začal mojou otázkou:
- „Ako si dopadla?“
- „Dobre, možno veľmi dobre.“
- „Ako dlho to trvalo?“
- „Asi tri hodiny, ale to už aj s formalitami, napísaním a podpismi zápisnice
z obhajoby.“
- „Takže si spokojná?“
- „Áno, som spokojná, len si to musím
celé ešte párkrát „prehrať“ v hlave. Celá
obhajoba bola vlastne odborným rozhovorom, ale ten tlak udalosti a trému som
cítila.“
- „Srdečne blahoželám!“
- „Ďakujem pekne.“
- „Urobila si mi veľkú radosť. Mali by
sme sa stretnúť a osláviť to, pravda?“
- „Určite áno. Prídeš do Londýna?“
- „Vieš ako nerád cestujem. Dal by som
prednosť stretnutiu v Bratislave.“
- „Chápem... Ale mám iný nápad.“
- „Čujme.“
- „Čo keby sme sa stretli niekde celkom
inde.“
- „Napríklad?“
- „No napríklad v ruskom Petrohrade.“
- „Čo ti to napadlo? Aj tam by som musel cestovať.“
- „Mohol by si sa premôcť. V Rusku
som ešte nikdy nebola. Ty si ruštinu
azda celkom nezabudol. ... A v Petrohrade – Leningrade si už bol?“
- „Nebol a rusky som už dlho nehovoril,
ale azda niečo vo mne z tohto jazyka
ostalo.“
- „Čo ťa tam tak láka?“
- „...no..., chcela by som vedieť, ako
vonia Rusko.“
- „Dobre vymyslený dôvod.“
- „Keď vystúpim z lietadla v ktorejkoľvek krajine, každá vonia inak. A po niekoľkých dňoch sa vôňa krajiny vo mne
tak „usadí“, že by som ju rozpoznala aj
so zatvorenými očami. Najpríjemnejšie
mi vonia Afrika.“
- „Aj domov vonia. A ako krásne!“
- „Oci, poďme sa tam stretnúť. Prosím.
Oslávime moju obhajobu a uvidíme, čo
sme obaja nevideli. Ruska sú teraz plné
noviny a mňa láka vidieť aspoň kúsok
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tejto krajiny na vlastné oči a dýchať
jej vôňu. Zariadim všetko potrebné:
letenky, hotel, dopravu, vstupenky na
kultúru...“
- „No tak dobre. Daj sa do toho!“
V čase prípravy na cestu som premýšľal, ako mi vonia Rusko v čase, keď
mnohým ľuďom už dosť, či celkom
prestalo voňať alebo sa aspoň tak tvária.
Snažil som sa vyvolať spomienky na
moje návštevy Moskvy a Kyjeva pred
rokmi. Ale spomienky sa mi vracali aj
do oveľa dávnejšej doby, do času z konca 2. svetovej vojny.
Mal som vtedy niečo vyše troch
rokov. Pamätám si, že raz, po zotmení, nastali u nás doma ruch a panika.
„Rýchlo, rýchlo do pivnice“, kričal
a súril nás otec. Mňa, najmladšieho,
schmatla mama pod pazuchu a bežala
so mnou do neveľkej pivnice, ktorú sme
mali pod domom. Všade tma a už bolo

počuť hukot blížiacich sa lietadiel, ktoré
na moje rodné mesto zhadzovali bomby.
Niekoľko z nich vybuchlo v neďalekých
záhradách. Živo si pamätám, ako sa
náš dom mocne otriasal. Vydesilo ma
to. Do histórie ústneho podania príhod
našej rodiny vošlo mnou vtedy vyslovené zvolanie: „Už je po našom dome!“
A dobre si pamätám na strach, ktorý
prežívali moji rodičia a najmä mama.
Jej hlasný nárek ma ešte viac vystrašil.
Ráno, keď sme vychádzali z pivnice,
otec ma niesol na rukách a pod bagančami mu škrípali a praskali kúsky skla
z vybitých okien.
Okrem tohto silného zážitku si ešte
pamätám, ako sme sedeli pri stole v našej kuchyni. Mama ma držala na kolenách, tíšila a mojkala ma, lebo som si
porezal prst na ruke. Reval som ani nie
tak od bolesti, ale môj plač živil pohľad
na vlastnú krv. Pri stole sedeli dvaja vojaci a tiež sa ma snažili upokojiť. Jeden
z nich opakoval: „Neplač, neplač.....“
Sňal si vojenskú čiapku a dal mi ju na
hlavu. Nerozumel som, čo pri tom hovoril, ale celkom zreteľne si spomínam
na vôňu tej čiapky – vojenskej lodičky:
pot, prach, mastnota neumytých vlasov
a ešte čosi, čo sa mi už do nosa nikdy

Autor s dcérou Lenkou pred sochou N. A. Rimskeho-Korsakova
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Historický nápis na priečeli domu na Nevskom prospekte
potom nedostalo. Otcove prepotené
klobúky a čiapky voňali podobne, ale
nikdy nie tak, ako spomínaná vojenská
čiapka. Až neskôr som sa dozvedel, že
to boli ruskí vojaci, ktorí nás oslobodili. Rodičia spomínali, že na istý čas
sa ubytovali v našom dome a my sme
museli odísť k príbuzným. Keď sme sa
vrátili, našli sme na dvore zabudnuté
sane. Už bola jar a sneh mizol, asi ich
už nepotrebovali. V izbe, nad jednou
z postelí, visel farebný obraz fúzatého
muža vo vojenskej uniforme. Bol to
portrét J. V. Stalina, ktorý sme dosť dlho
opatrovali, až kým si ho niekto z rodiny
potichučky neprisvojil.
Pre mňa je dodnes vôňa Ruska vôňou tej vojenskej čiapky, hoci v pamäti
mi ostali aj iné vône, napr. vôňa autami
preplnených moskovských ulíc, prenikavé vône ruských voňaviek, vôňa
ruských hotelov, vôňa moskovského
metra, ale aj vôňa ruského chleba, kvasu, čaju...
Po týchto oživených spomienkach
som už cestu za vôňou Ruska nemohol
odmietnuť. Čoskoro som sa dozvedel,
že odlietame v polovici júna a v Petrohrade pobudneme päť dní, práve počas
bielych nocí. Stretneme sa na letisku
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Pulkovo, kde priletíme s 30 minútovým
rozdielom. Hotel máme zahovorený
v centre mesta.
Deň odletu nastal ani som sa nenazdal. Moje lietadlo z viedenského letiska
pristálo v Petrohrade načas. Dcéra ma
už čakala pri preberaní batožiny. Po
krátkom zvítaní sme išli k východu, kde
nás už s ceduľkou a jej menom čakal taxikár. Jazdil bezpečne a na naše pomery
rýchlo. Zapýtal si vopred dohodnutú
sumu, priepytné odmietol prijať.
Navštívili sme niektoré z mnohých
miest histórie Petrohradu. Všetky boli
doslova obliehané turistami – domácimi
i zahraničnými. Ku vzdialenejším pamiatkam sme cestovali malými mikrobusmi. Aj tu vodič slušne, no rozhodne
odmietol vziať priepytné.
Prechádzajúc okolo benzínových
púmp všimli sme si ceny benzínu a nafty. V porovnaní s našimi boli o viac ako
polovicu nižšie. V záplave áut, ktoré
sme míňali sa nám nepodarilo uvidieť
ani jeden starší sovietsky model (volgu,
moskvič, žiguli...). Tam už premávajú
nové značky a v obľube sú skôr väčšie
autá.
Dlho a často sme sa prechádzali
po nábreží Nevy a početných kanálov.

Udivovala nás až úzkostlivá čistota
chodníkov, ciest a parkov. Pritom počas
celého pobytu sme videli iba jedného
zametača. A ani jedného policajta.
Nedarilo sa nám nájsť stopy blokádou mučeného Leningradu. Iba na
priečelí jedného z domov Nevského
prospektu sme našli nápis: „Občania!
Počas delostreleckej paľby je táto strana ulice najnebezpečnejšia“. Pod tým
je na tabuľke vysvetľujúci text: „Tento
nápis je zachovaný na pamiatku hrdinstva a mužnosti leningradčanov počas
900-dňovej blokády mesta“.
Sedávali sme na terase kaviarne
celkom blízko Kazanskej katedrály,
ktorá v časoch ZSSR bola múzeom ateizmu. Okolo chrámu v priľahlom parku,
ale aj inde práve kvitol a rozvoniaval
orgován!
Obľúbili sme si gruzínsku reštauráciu blízko hotela. Mladý čašník sa nám
trpezlivo venoval, vysvetľoval čo ponúkané jedlá obsahujú a ako chutia. Veľmi
dobrý bol gruzínsky chlieb – koláč chačapuri, dusená jahňacina, ale výborné
boli aj grilované ryby.
Kultúrnym vrcholom nášho stretnutia bol koncert, ktorý sa konal v rámci
23. Hudobného festivalu „Hviezdy bielych nocí“. Zaujala nás už novovybudovaná a originálne riešená koncertná sála
Mariinského divadla. Účinkoval orchester Mariinského divadla, ktorý dirigoval
Valerij Gergijev. Z programu uvediem
iba dve fascinujúce čísla: Symfónia č. 1
„Klasická“ Sergeja Prokofieva a klavírny koncert č. 3 Sergeja Rachmaninova,
v ktorom sa ako sólista predstavil technicky veľmi vyspelý a disponovaný
mladý klavirista Daniil Trifonov. Aplauz nemal konca.
Cestou z koncertu sme sa zastavili
pri budove konzervatória - slávneho
ruského hudobného učilišťa. Vyučovali
a študovali tu mnohí veľkí ruskí skladatelia a výkonní umelci. Veľa o tejto
škole som sa dozvedel v knihe SVĚDECTVÍ. Paměti Dmitrije Šostakoviče. (Praha : AMU, 2006). Vo vzťahu
k navštívenému mestu vo svojej tvorbe
tu ateista Šostakovič uvádza: „Siedma
symfónia sa stala mojím najpopulárnejším dielom. Iba ma zarmucuje, že jej
poslucháči nerozumejú vždy správne,
hoci je v nej predsa všetko jasné...
(s. 205) Myšlienka na Siedmu symfóniu
ma zamestnávala už pred vojnou. Preto
nebola púhym ohlasom prepadnutia
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ku ako vonia Rusko, dcéra odpovedala:
- „Čistotou, poriadkom, pokojom, orgovánom, kultúrou, ochotou, dôstojnosťou
a hrdosťou ľudí.“
- „A čo ti „nevoňalo“?“
- „...Prekážalo mi, že ruskí taxikári, vodiči mikrobusov a trafikantky odmietajú
priepytné! Čo si už len o sebe tí Rusi
myslia?!“ - dodala s hraným pobúrením.
M. Beňo ¢

Koncert v sále Mariinského divadla
Hitlerom. Téma „invázie“ nemá s útokom fašistov nič spoločné. Keď som
túto tému komponoval, myslel som
na celkom iných nepriateľov ľudstva.
Samozrejme, že fašizmus nenávidím.
Ale nielen fašizmus nemecký, ale každý
fašizmus. ...Nenamietam proti tomu,
že sa Siedma symfónia nazýva Leningradská. Ale nejde v nej o blokádu. Ide
o Leningrad, ktorý zničil Stalin. A Hitler
mu zasadil poslednú ranu.“ (s. 209)
Z pohľadu na budovu konzervatória
schovanú za lešením nás vyrušila mladá
huslistka, ktorá sa prehnala okolo nás
z práve skončeného koncertu kamsi za
povinnosťami – na kolobežke.
Nemohli sme vynechať predajňu
kníh. Podrobnejšie sme si pozreli pedagogickú produkciu. Bohato sú zastúpené diela gruzínskeho psychológa a pedagóga Š. Amonašviliho, ktoré vychádzajú v edícii „Základy humánnej pedagogiky“. Na pamiatku som si odniesol
Filozofiu výchovy B. T. Lichačova.
Prekvapujúci zážitok sme mali z
návštevy neveľkej predajne tabaku.
Regály naplnené cigaretami, balíčkami
tabaku, cigár, zapaľovačov a iných pomôcok pre fajčiarov boli prekryté roletami. Tovar nevidno, nijaká reklama!
Obal už nepredáva. Naopak, odstrašuje.
Na otázku, aké majú cigarety, predavačka ukázala na neveľký stolík, na ktorom
bol položený vytlačený zoznam predávaných výrobkov. Mohli sme si v ňom
zalistovať a požiadať o vybraný tovar,
napr. o krabičku zápaliek. Čosi sme
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kúpili a po zaplatení sme chceli predavačke nechať pomerne dosť drobných.
Urazene odmietla!
Vo chvíľach oddychu sme v hotelovej izbe pozerali ruskú televíziu. Z dlhej
predpovede počasia v rôznych podnebných pásmach moja dcéra hlbšie pochopila, v akej veľkej krajine sa nachádzame. Mne v pamäti ostalo niečo iné. Vo
večerných správach premietali nedlhý
záber na vojenské cvičenie jednotiek
NATO na pobreží Baltického mora.
Na otázku reportéra čo si o tom myslí,
jeden prostý ruský občan odpovedal:
„Nevychádzam z údivu! Kričia do sveta,
že Rusko ich ohrozuje a pritom práve
oni sa dotiahli až k našim hraniciam!
Kto koho tu ohrozuje?“
Prišiel deň odchodu. Na moju otáz-

P. S.
Po návrate domov ma zaujali vyhlásenia reprezentantov vlády a niektorých
politický strán o podmienkach prijímania
utečencov. Bola ochota prijať kresťanov.
A čo tak prijať aj ateistov, páni? Najlepším riešením by bolo, keby si každý
utečenec doniesol potvrdenie o príslušnosti k náboženstvu, vierovyznaniu alebo
k cirkvi. S týmto na Slovensku už máme
nejaké historické i súčasné skúsenosti.
Pamätníci iste nezabudli časy, keď slovenskí občania museli do tretieho kolena
dokazovať svoj rasový pôvod. Znepokojujúce sú pokusy zabrániť utečencom
prechádzať hranice. Oprašuje sa starý
a dobrý, no v konečnom dôsledku morálne primitívny, Čínsky múr v novších
modifikáciách: klasický z pletiva, ostnatý
– najlepšie nabitý elektrinou, betónový
– dokonca 6 metrov vysoký! Ohradíme
sa pred ľuďmi, ktorých sme mlčaním
alebo aktívne pomáhali a pomáhame
vyháňať z ich rodných krajín? Hrôza!
Zdravý rozum v tom vidí zámer. Inak by
úsilie „demokratických“ krajín nemohlo
ignorovať príčiny a sústreďovať sa na
zbytočnú námahu pri odstraňovaní dôsledkov.

Carskoje selo (starší názov mesta Puškin) obliehané turistami
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Téma čísla
Cirkev a štát v novoveku

L. Hubenák: Church and state in modern age - reformation
Abstract:
A historical overview of the relationship between church and state during the
time of reformation (Part 1)
Túto časť histórie vzťahu cirkvi a štátu
venujeme vývoju v období novoveku,
a to v podstate od začiatku 16.storočia
do súčasnosti. Tento dlhý časový úsek
možno v základných rysoch rozdeliť na
tri základné etapy:1. etapa 1500 – 1789
– Reformácia a katolícka reforma;
2. etapa 1789 – 1918 – od Francúzskej
revolúcie do 1. svetovej vojny a 3. etapa
od r.1918 do súčasnosti.
Na začiatku tejto etapy stálo reformné hnutie Martina Luthera v Nemecku. Jeho dôsledky natrvalo poznačili
a ovplyvnili aj vývoj vzťahu cirkvi
a štátu.
Reformácia bola nielen najväčšou
katastrofou, ktorá cirkev v celých dejinách postihla, ale poznačila súčasne
celý novoveký vývoj tak výrazne, že sa
s ňou nedá nič porovnávať. Reformácia
nielen zrušila jednotu a hlboko otriasla
spoločným základom viery, ale rozštiepila náboženské myslenie na myslenie
konfesijné. Kresťanské myslenie
prestalo byť jednotné, rozdelilo sa
na katolícke, luteránske, kalvínske
a sektárske.
Na Západe v období stredoveku bol
Boh a druhý svet stredobodom myslenia. Renesancia venovala pozornosť
človeku a pozemskému svetu. Tento
nový pohľad sa odrazil vo vedách,
pričom teológia stratila svoj prvoradý význam a záujem sa sústredil na
človeka a prírodu. Filozofiu obdobia
renesancie nazývame humanizmus.
Sformovaným ideovým hnutím sa humanizmus stáva v období renesancie
(14.-16. stor.). V tomto období je humanizmus charakteristický pre ideológiu
nastupujúcej buržoázie, ktorá bojovala
proti feudalizmu i teologickým názorom
stredoveku a úzko súvisí s pokrokovými
materialistickými názormi. Humanisti
hlásali slobodu ľudskej osobnosti, vystupovali proti náboženskému asketizmu, za práva človeka na rozkoš a uspokojovanie pozemských potrieb. Veľkí
humanisti renesančnej epochy - Petrarca, Dante, Boccaccio, Leonardo da Vin
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ci, Bruno, Rabelais, Montaigne, Koperník, Shakespeare, F. Bacon a ďalší
- zohrali významnú úlohu vo formovaní
svetského svetonázoru. Humanizmus
vrcholí v dielach osvietencov 18. stor.,
ktorí vyhlásili heslo slobody a bratstva
a bránili právo človeka na nerušený
rozvoj svojej „prirodzenej podstaty“.
V čase, keď vrcholila svetská moc
cirkvi, začali sa prejavovať zárodky

„

V čase, keď
vrcholila
svetská moc
cirkvi, začali
sa prejavovať
zárodky jej
úpadku
úpadku a súčasne aj snahy o nápravu
cirkvi. Zárodky úpadku sa prejavovali
najmä v politickej závislosti pápežov
vo Francúzsku v čase, keď pápeži sídlili v Avignone(1305-1378) a v období
pápežského rozkolu – schizmy (13781417), keď boli súčasne dvaja a určitý
čas dokonca traja.
Úpadok pápežskej moci mal za
následok snahy o nápravu cirkvi. Prejavovalo sa to rôznym spôsobom: ako
kacírske hnutie, episkopalizmus, oprávnené snahy na univerzitách alebo nakoniec ako reformácia v najširšom slova
zmysle.
K pokusom o nápravu cirkevného
života došlo už v 12. a 13. stor. v Taliansku a vo Francúzsku v podobe kacírskych hnutí. Kacírstvo ako vedomá

odchýlka od viery hlásanej oficiálne
cirkvou, bolo za feudalizmu jedným
z najťažších a najnebezpečnejších trestných činov proti cirkvi. Mohli sa ho
dopustiť jednotlivci, ale aj skupiny. Kacírstvo ako každý spoločenský jav bolo
historicky podmienené ideologickým
monopolom cirkvi. Malo svoju sociálnu
podstatu. Pod náboženským rúškom
sledovalo aj určité sociálne a politické
ciele, ktoré ohrozovali nielen cirkev, ale
aj štát. Preto bolo oboma prenasledované a potláčané.
V Taliansku už v 12. stor. rozvíjal
kacírske hnutie Arnold z Brescie, upálený pravdepodobne v r. 1155. Jeho podstatou bola kritika svetskej moci a vlády
kňazov spojená s požiadavkou cnostného života duchovenstva v chudobe po
vzore prvotnej cirkvi. V druhej polovici
12. stor. sa začalo rozvíjať v severnom
Taliansku, juhovýchodnom Francúzsku
a v Aragone kacírske hnutie Valdenských. V 12.-13. stor. sa v južnom
Francúzsku rozvinulo hnutie Albigenských. Obe hnutia hlásali návrat k Biblii a prostému životu cirkvi v dobách
apoštolských, ale skončili neúspešne.
Ako upozorňuje H. Küng, biskupi
a pápeži, králi a cisári v horlivej snahe
zničiť hrozbu kacírstva pripravovali to,
čo neskôr naplnilo množstvo strašných
stránok cirkevných dejín pod desivým
názvom inkvizícia – systematické
legálne prenasledovanie kacírov cirkevným súdom, ktorý sa tešil podpore
nielen sekulárnej moci, ale aj širokých
vrstiev ľudu. Inkvizícia sa mala stať
základným charakteristickým znakom
rímskokatolíckej cirkvi.
Jedným z rozhodujúcich faktorov,
ktorý ovplyvnil rozvoj inkvizície bol
cisár Fridrich II., ktorý vo svojich korunovačných ediktoch určil ako trest
za kacírstvo smrť upálením na hranici.
Ďalším bol pápež Gregor IX., ktorý sa
prostredníctvom konštitúcie podujal
bojovať sám (predtým mali na starosti tento boj hlavne miestni biskupi).
V r. 1231 pápež Gregor IX. nariadil
vytvoriť osobitné súdy pre albigencov
v juhofrancúzskom kraji LaguedocRousillon. Ich úradníci mali vo vlastnej
a výlučnej réžii sledovať a trestať delikty čarodejníctva, kacírstva, odpadlíctva
a mágie. Ich vyšetrovacia metóda – mučenie. Ich najčastejší rozsudok: trest
smrti verejným upálením. Kto sa pred
popravou obrátil, toho milostivo „len“
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zahrdúsili.
Kacíri odsúdení cirkvou mali byť
odovzdaní sekulárnemu súdu, aby ich
dal upáliť alebo im aspoň vyrezať jazyk. Vo veciach viery smeli rozhodovať
len cirkevné autority a žiadna sloboda
myslenia a slova nebola dovolená.
Inocent IV. poveril inkvizíciu, aby
sekulárnym úradom dovolila obete aj
mučiť, a tak z nich dostať priznanie.
Telesné mučenie bolo príčinou toho,
že obete inkvizície končili ako žobráci
najhoršieho druhu. Pod známym názvom „inkvizícia“ dosiahlo toto hrôzostrašné súdnictvo v čase protireformácie
a rozmachu iberských koloniálnych ríš
v Južnej Amerike, v oblasti Karibských
ostrovov, v Afrike a v častiach Ázie,
svetovládu. Spustošilo celé krajiny, zabrzdilo kultúrny rozvoj početných národov, povraždilo státisíce ľudí. Barbarské
mučenie a hranicu pre kacírov zrušilo
až osvietenstvo, no rímska inkvizícia
naďalej pokračovala vo svojej činnosti,
len pod iným menom (Sväté ofícium,
Kongregácia pre učenie viery) a ešte aj
dnes je jej činnosť v súlade so stredovekými princípmi. ( Küng, H.: Katolícka
cirkev. s. 120)
Jeden z najvyšších predstaviteľov
cirkevnej hierarchie na Slovensku
J. Ch. Korec priznáva, že možno len
„opravdivo ľutovať, ak sa samotní predstavitelia Cirkvi v priebehu dejín previnili tvrdosťou, ktorá nebola kresťanská.
To nemožno nikdy ospravedlniť.“(Kore
c, J. Ch.: Cirkev v zápase storočí. Bratislava : Lúč. Bratislava 1990, s. 50)
Právom ďalej konštatuje, že dejiny
cirkvi sú výrazne poznačené zápasom
s herézami. Herézy podľa neho svojou náukou, svojim postojom k životu
a svojim správaním ohrozovali kresťanskú náuku a poriadok cirkvi a určitým
spôsobom aj život občianskej spoločnosti. Cirkev a štát mali často spoločný
záujem, aby sa sekty nešírili, lež aby
ich spoločným úsilím vykorenili. Úloha
zistiť kde a kto heretické názory šíri
a organizuje ľudí do sekty, bola zverená
inštitúcii, ktorá neskôr dostala meno
„inkvizícia“.
Ale J. Korec odmieta názory prezentované v literatúre, v knihách a filmoch,
ktoré často zobrazujú otrasné scény
mučenia a tvrdí, že to „čím chce niekto
ubíjať dnešnú Cirkev je vymyslené, celý
postoj voči Cirkvi je nielen nepriateľský, ale predovšetkým lživý.“ Zdôraz-
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ňuje, že „Cirkev bludárov nemučila, ani
nepopravovala. Ak nedovoľovala, aby
niekto v jej mene učil nepravdy, mala
na to právo. A práve toto právo použila,
keď zistila že niekto je heretik a keď to
povedala verejne aj svetskej vrchnosti.
Ak svetská vrchnosť zakročila, robila
to, čo robí vrchnosť aj dnes, niektorá
až príliš horlivo. Čísla postihnutých
bludárov, ktoré nepriatelia Cirkvi pripisujú stredovekej inkvizícii podľa neho
nikdy nedosiahli tisíce, ako sa niekto
pokúša dnes nahovoriť.“ (Korec, J, Ch,:
c. d., s. 69) Ale toto jeho tvrdenie je
v rozpore s historickou pravdou.
Iný autor, Ch. Dolan v práci „Obžaloba náboženstva“ napr. uvádza, že „
honba na bosorky vykynožila viac než
200 000 žien medzi rokmi 1450 a 1750

„

V Oxforde
vystúpil
v 2. polovici
14. storočia
s novým
učením o cirkvi
Ján Viklif
v Európe a Amerike“ a ďalej, že „tisícky kacírov bolo zaživa upálených španielskou inkvizíciou, mnohých ďalších
upálila kráľovná Mária za to, že neuctievali pápeža.“ (Dolan, Ch,: Obžaloba
náboženstva. Bratislava : Spoločnosť
Prometheus. 2006, I. diel, s. 75)
Predstaviteľom ďalšieho reformného
hnutia bolo vyššie duchovenstvo, usilujúce o zmeny v cirkvi, tzv. episkopalizmus. Podľa neho patrí najvyššia moc
v cirkvi biskupstvu, čiže všeobecnému
koncilu, ktorý v prípade zneužitia moci
má právo súdiť aj pápeža. Episkopalizmom boli síce ovládané niektoré
koncily (v Pise 1409, v Kostnici 14151418, v Bazileji 1431-1447 ), avšak
hnutie dosiahlo len čiastkové úspechy.
Už v r. 1488 Viedenský konkordát me-

dzi cisárom Fridrichom III. a pápežom
Mikulášom V. opustil zásady koncilu
a uznal pápežovu zvrchovanosť v cirkvi.
V 14. stor. začínajú reformné snahy
na univerzitách. Začiatkom storočia
vystúpil na univerzite v Paríži Marsilius
Paduánsky, ktorý v spise Obranca mieru
(Defenzor pacis) obhajoval štát proti
pápežovi a cirkvi.
V Oxforde vystúpil v 2. polovici
14. storočia s novým učením o cirkvi
Ján Viklif (anglicky sa jeho priezvisko
píše rôzne: Wyclif, Wyclyf, Wicliff,
Wiclif, Wicklef, Wycliff, ale aj Wickliffe), ktorý počas sporu medzi anglickým
parlamentom a pápežom v spise „O vláde“ vyhlásil, že vo veciach svetských je
kráľovská moc nadradená moci pápežskej. Svoje reformné názory prezentoval
Viklif v rade spisov a obhajoval na univerzitnej pôde. V najznámejších traktátoch „O cirkvi“(De ecclesia) a „O moci
pápežskej“,(De potestate papae) sa
Viklif staval proti svetskej moci kňazov
a požadoval návrat cirkvi, duchovenstva
i pápeža k Biblii a chudobe v dobách
apoštolských. Jeho učenie sa stalo
jedným zo zdrojov husitskej ideológie
a reformácie.
Začiatkom 15. stor. vystúpil na pražskej univerzite majster Ján Hus, ktorý
sa stal najvýznamnejším hovorcom českej reformácie. Tiež požadoval návrat
k Biblii a usiloval sa o povznesenie štátnej moci. Cirkvi sa malo odňať svetské
panstvo. Husovou zásluhou sa obrodné
myšlienky dostali medzi ľud a na fórum
kostnického koncilu
Rímska cirkev prekonávala najvážnejšiu krízu vo svojej histórii. V období
konfliktu medzi Bonifácom VIII. a Filipom Pekným vznikla teória, podľa
ktorej by mala najvyššia moc v cirkvi
prejsť na zhromaždenie biskupov ako
zákonných predstaviteľov cirkvi a všetkých veriacich. Zrodila sa tak nová koncepcia koncilu, ktorá je porovnateľná so
stavovskými snemami, alebo generálnymi stavmi. Ekumenický koncil v Pise
uviedol túto teóriu do praxe. Obaja pápeži boli zosadení ako kacíri a konkláve
zvolila nového. Lenže ani Rím ani Avignon sa tomuto rozhodnutiu nepodriadili
a západná kresťanská cirkev mala až
troch pápežov. Prvý pokus o zjednotenie
rímskej cirkvi sa teda nepodaril.
Pod záštitou cisára Žigmunda bol
zvolaný kostnický koncil (1414-1418),
Prometheus 2/2015
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ktorý prijal zásadu svojej nadradenosti
nad pápežom. Pápeži v Ríme a v Pise
prijali vôľu koncilu a odstúpili dobrovoľne. Avignonského pápeža zosadili.
Novozvoleného pápeža Martina V.
uznali všetci. Jeho nástupcovia sa usilovali opäť obnoviť svoju zvrchovanosť
nad koncilom. Bazilejský koncil (14311449) na istý čas potvrdil nadradenosť
pápežov nad koncilmi.
Okrem schizmy západného kresťanstva sa kostnický koncil podujal vyriešiť aj husitské nepokoje v Čechách.
Rímska teológia prišla v Kostnici s odsúdením oxfordského učenca J. Viklifa
a pražského majstra Jána Husa. Ján Hus
odmietol uznať Viklifovo učenie za
bludné a odvolať svoje výroky a tézy,
ktoré koncil označil za kacírske. V neprítomnosti pápeža koncil odsúdil J. Husa ako heretika a odovzdal ho svetským
úradom na popravu upálením. Hanebné
upálenie českého vlastenca a reformátora Jána Husa bol škandál, pretože dostal
prísľub cisára, že ak sa zúčastní koncilu,
nebude zatknutý. Husitské revolučné
hnutie, ktoré prepuklo po upálení J. Husa malo okrem náboženskej zložky aj
dôvody sociálne a národnostné. Jeho
symbolom sa stal kalich. Pápež Martin V. vyzval na križiacku výpravu proti
husitom. Následné husitské vojny, ktoré
trvali až do r. 1436, priniesli prostému
obyvateľstvu veľa utrpenia a biedy,
napokon skončili neúspešne.
Je tragédiou kresťanstva, že proti
križiackym vojskám pod znamením
vykúpenia (krížom) stáli husitskí „boží
bojovníci“ pod práporom kalicha, symbolom vyliatej krvi Kristovej. Kalich,
zakázaný kostnickým koncilom už
15. júna, sa stal znakom všetkých reformačných hnutí. O sto rokov neskôr,
v r. 1517 vystúpil na univerzite vo Wittenbergu Martin Luther, ktorého učenie
sa stalo základom nemeckej reformácie.
Jedným z najhorších rozhodnutí
kostnického koncilu je nariadenie, že
laici nesmú piť pri Eucharistii víno, čo
prinútilo teológov, akým bol Luther,
spochybniť dokonca aj neomylnosť
koncilov. (Küng, H,: Katolícka cirkev.
s. 140)
Významnou postavou, ktorá sa usilovala o reformu katolíckej cirkvi a jej
vzťahu k moci, bol humanista Erazmus
Roterdámsky, ktorý v diele Chvála bláznovstva kritizoval zlo v cirkvi a v živote. Na rozdiel od svojho súčasníka
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M. Luthera však zostal verný katolíckej
cirkvi.
16. stor. je storočím veľkých
zmien i storočie veľkých mien. Svet
sa i zásluhou veľkých zámorských objavov ocitol zrazu na prahu novoveku.
Menila sa tvár Európy i ostatného sveta.
V 16. stor. sa dramaticky vystupňoval
náboženský i spoločenský nesúlad, čas
neznášanlivosti, nevraživosti medzi
ľuďmi, čas vojen. Tieto javy vyvolali krízu humanistickej vzdelanosti
a umenia. Nové storočie prinieslo však
renesanciu, renesanciu ducha, kultúry,
umenia, novú životnú filozofiu, nové
ideály, načrtlo nové obzory. 16. stor. sa
stalo storočím veľkých objavov, spoločenských pohybov, reformácie, genocíd,
epidémií, ale najmä osobností, slávnych

don Bartolomé de Las Casas
korunovaných hláv, reformátorov cirkví, mysliteľov, umelcov, vedcov.
V Anglicku pôsobil Thomas More
a vládol Henrich VIII, v Nemecku narobil cirkevnej a svetskej moci starosti
Martin Luther, v Taliansku tvoril Michelangelo, Švajčiarsko malo svojho
Kalvína, Poľsko Koperníka, v Rusku
kruto vládol cár Ivan Hrozný, dejiny
Španielska výrazne ovplyvnil kráľ Karol V.
Veľké plavebné objavy tvoria jednu
z najvýznamnejších etáp v dejinách
ľudstva. Európa sa stretla s národmi
ktoré neveľmi poznala alebo o ktorých
nevedela. Príchod Európanov vyvolal
šok, z ktorého sa určité domorodé spoločnosti (napr. karibské) nespamätali.
Iberskú kolonizáciu nemožno oddeliť od náboženstva. Šírenie kresťan-

stva, prevažne násilné, malo za následok zničenie indiánskych civilizácií aj
s ich „božstvami“. Napriek tomu treba
uviesť, že misionári zohrali významnú
úlohu v oblasti výchovy a vzdelávania.
Španielsky trón disponoval zvrchovanou mocou na objavených územiach
a domácemu obyvateľstvu vládol podľa
svojich zákonov. Pri objavení Ameriky
na palube lodi boli aj katolícki kňazi
– misionári.
Hernando Cortez, konkvistador,
krvilačný, chamtivý dobyvateľ, podrobil španielskej krutovláde obrovské
oblasti Nového sveta (Ameriky). Keď
ako veliteľ žoldnierskej armády vstúpil
na mexické územie, masakroval nevinných, plienil krajinu, zničil kultúru
Aztékov a získal obrovské bohatstvo.
Keď konkvistadori začali okupovať
Južnú Ameriku, zničili ríše, ktoré tu
prekvitali stáročia. Jednou z nich bola
aj ríša Aztékov. Ďalšou bola ríša Inkov,
ktorá sa rozprestierala na peruánskych
vysočinách a územie ostrovov v Karibskej oblasti.
Proces násilného pokresťančovania a milióny mŕtvych v tomto procese zostanú navždy hanebnou škvrnou
v dejinách rímskokatolíckej cirkvi.
Výrazné svedectvo o tom podáva priamy účastník tohto procesu don Bartolomé de Las Casas, chiapsky biskup,
nazývaný Ochranca Indiánov, mysliteľ,
humanista, historik, etnograf a spisovateľ. Píše o tom vo svojej Krátkej správe
o pustošení krajín, ktoré v priebehu päťdesiatych rokov objavili a dobyli španielski konkvistadori.(IZAKOVIČ, J.:
Biskup a kráľ. Bratislava : Ikar, 2004,
s. 9) Išlo o sugestívny súpis neuveriteľných zverstiev, ukrutností, okrádania
a mučenia domorodých obyvateľov,
ktorým podľa mylného presvedčenia
Krištofa Kolumba, že doplával k brehom Indie, prischlo meno Indiáni.
Na prijatí u kráľa Ferdinanda II.
Aragónskeho Las Casas uviedol, že je
„veľmi smutné, až tragické, že nedávno
objavené krajiny sa zásluhou väčšiny
konkvistadorov premieňajú na púšť a že
v mene šírenia kresťanstva Španieli domorodcov ponižujú, bijú, mučia, vešajú,
upaľujú, vraždia malé deti, znásilňujú
ich matky“.
Podľa neho konkvistadori neľudskými, krutými a bezbožnými činmi vyľudnili a premenili na púšť „desať kráľovstiev väčších ako celé Španielsko“.
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Odhaduje, že priamym dôsledkom
štyridsaťročnej konkvisty je pätnásť
miliónov mŕtvych. A túto kataklizmu
majú na svedomí ľudia, ktorí sa vydávali za kresťanov a tvrdili, že sú odhodlaní
šíriť kresťanstvo v Novom svete tak,
ako to od nich očakávali ich kresťanské
veličenstvá. Pritom bez prestania viedli
proti Indiánom „nespravodlivú, krutú,
krvavú vojnu“.
Bohatstvá Cuzca boli poškvrnené
krvavými udalosťami pri rozvrátení ríše
Inkov, jeho sláva zhanobená krvavou
vojnou, vraždami a popravami. Bola
preliata krv desaťtisícov Inkov, brániacich svoju slobodu. Vykonali nezmyselnú popravu posledného vládcu Inkov
Atahualpu.
Vo Valladolidskej dišpute Las Casas
upozornil, že „konkvistadori v nových
provinciách viedli a vedú proti tamojšiemu obyvateľstvu krvavú, dobyvateľskú, tyranskú, nespravodlivú a teda
nekresťanskú vojnu“. Mám pocit, hovorí, že niektorí ľudia nemajú iné starosti,
ako zatajovať neslýchané sužovanie,
mordovanie, vyvražďovanie celých
rodín, dedín, miest, národov. Počet obetí
ich zvlčilosti sa ráta na milióny. (Tamtiež, s. 204)
Za povšimnutie stojí , že v polemike s Las Casasom doktor Sepulvéda
obhajoval konkvistadorov tvrdiac, že
„horlivosť v šírení kresťanskej viery
rozhodne nemožno odsudzovať, a už
vôbec nie vystavovať na pranier a dokonca trestať“. Zdôvodňoval to slovami
Písma svätého. „Sídla modloslužobníkov musia byť zničené a vyhladené
z povrchu zemského tak ako Sodoma
a Gomora.“ Las Casas mu oponoval:
„šírenie kresťanstva ohňom a mečom
nemôže pravý kresťan schvaľovať,
vojny nemožno viesť v Božom mene.
Vojna nie je kresťanský spôsob šírenia viery. Vojna to sú doráňaní, mŕtvi
chlapi, kaliky, to sú znásilňované ženy
a dievčatá, hladujúce deti, rozvrat, choroby, spáleniská. Zločin vždy zostáva
zločinom, vojna vojnou. Nech ju niekto
nazýva svätou, vynútenou, záštitnou
a ktovie ešte akou.“ (Tamtiež, s. 223.)
Konkvistadori v honbe za zlatom, za
ukrytými pokladmi Inkov, odrezávali
miestnym hodnostárom uši, nosy, odsekávali im ruky, pálili chodidlá, vešali
nevinné obete.
To všetko sa dialo pod znamením
kríža, v mene Ježiša Krista a za získanie

prometheus.casopis@gmail.com

obrovského bohatstva. Veď, ako povedal Krištof Kolumbus, „Kto má zlato,
má všetko, pomocou neho získa, čo len
chce, aj večnú slávu a spásu.“ A do denníka si napísal: „Zlato je nádherná vec.
Ten, kto má zlato, môže mať všetko,
čo si len zažiada. Za zlato sa dokonca
dušiam otvárajú brány raja.“ (Tamtiež,
s. 77.)
Po návrate domov z cesty do „Indie“
sa dozvedel desivé fakty o činnosti Svätej inkvizície, cirkevného súdu, na čele
ktorého stál kardinál Jimenéz. Dobre
vedel, že pápež Inocent IV. povolil mučenie kacírov ako donucovací prostriedok. Počas rokov, ktoré strávil za morom, veľký inkvizítor rozhodol o osude
tisícov ľudí. Tritisíc ľudí už našlo smrť

„

Humanizmus
kladie
človeka
natrvalo
do centra
akéhokoľvek
uvažovania.

v plameňoch, pritom počet takzvaných
kacírov, ktorí hynuli v žalároch inkvizície, sa odhadovalo na desaťtisíce.
Don Bartolomé de Las Casas bol
jedným z prvých ľudí na svete, čo pozdvihli hlas proti peklu, ktoré v Novom svete rozpútali jeho krajania,
španielski konkvistadori, dobyvatelia.
Svojím životom a dielom sa zapísal do
dejín ľudstva výraznejšie ako mnohé
korunované hlavy, pritom za svoj
humanizmus musel zniesť veľa urážok, príkorí, čeliť nenávisti, osočovaniu i prenasledovaniu. Nik neurobil
pre pôvodných obyvateľov Nového
sveta toľko, ako tento Španiel, najneohrozenejší, najvytrvalejší zástanca
práv utláčaných, prenasledovaných

a vyvražďovaných Indiánov. Zaslúži
si preto nehynúcu úctu. Uviedli sme
podrobnejšie tieto údaje, pretože sa
na ne akosi zabúda. Náhodou?
Pápež ako duchovná záruka všetkých národov, usilujúci sa o vyššiu
medzinárodnú moc sa rozhodol zasiahnuť do rozdelenia území bulou Inter
Caetera, ktorá rozdeľovala svet medzi
Portugalcov a Španielov. Ako prvý
poprel pápežskú moc František I., keď
spochybnil jej právny pôvod na základe
prirodzeného práva.
Reformácia a katolícka reforma
V 16. stor. vrcholila renesancia. Šírila sa v Európe vďaka hospodárskemu
rozmachu. Humanizmus kladie človeka natrvalo do centra akéhokoľvek
uvažovania. Slobodné uvažovanie podnietilo požiadavku slobody vyznania.
V r. 1517 vyvolal Martin Luther v Nemecku hlboké náboženské reformné
hnutie, ktoré znamenalo koniec jednoty
západného kresťanstva.
Volanie po reforme cirkvi bolo tak
všeobecne rozšírené preto, lebo reformy
sa tak dlho vliekli. Cirkev bola v tom
čase stále vedúcou duchovnou mocou
a cirkevný život prenikal celou štruktúrou spoločnosti. Cirkev zlyhávala
a mnohí ľudia sa od tejto „viditeľnej“
cirkvi odvracali k cirkvi „neviditeľnej“, duchovnej. Už pred reformáciou
existovalo veľmi rozšírené „biblické
hnutie“. Veľké zásluhy o bibliu si získal
Erasmus Rotterdamský, „knieža humanistov“, ktorý s predstihom postihol
dobové otázky a spájal naliehavosť
reformy s evanjeliom. Erasmove reformné návrhy nachádzali nadšený
súhlas. V tom okamihu vstúpil na scénu
Martin Luther, ktorý zatriasol stredovekou cirkvou.
Rím blokoval celé stáročia akékoľvek reformy, teraz po r. 1517 stál
zoči-voči reformácii, vyznačujúcej sa
neuveriteľnou náboženskou politickou
a sociálnou dynamikou. V Nemecku sa
nový model teológie a cirkvi čoskoro
pevne ujal. Už sa nedalo prehliadať,
že po veľkom rozkole všeobjímajúcej
katolíckej cirkvi medzi Východom
a Západom došlo na Západe k druhému
rozkolu medzi Severom a Juhom. Pre
Rím, ktorý prišiel o Východ, to bola
druhá katastrofa, ktorá ho stála doslova
celú severnú polovicu ríše. A so stratou
Prometheus 2/2015
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jednoty bola spochybnená aj katolicita
(univerzálnosť) tejto cirkvi.
Katolíci čoskoro začali nazývať
svoju cirkev rímskokatolíckou cirkvou
bez toho, aby si všimli, že prívlastok
„rímska“ popiera prívlastok „katolícka“
– že je to nefalšovaný oxymoron. Kresťanstvo sa teraz už delilo na tri cirkvi:
katolícku, ortodoxnú a evanjelickú.
Z reformácie zároveň vzišiel veľký
počet iných hnutí, ktoré potvrdzovali
určité aspekty viery a náboženstva. Pre
jednotu cirkvi bolo 16. stor. určite najhoršie. Pod pojmom ortodoxná cirkev
sa rozumejú všetky ortodoxné cirkvi,
ktoré vznikli po rozdelení cirkvi pri
východnej schizme r. 1054 na katolícku
a ortodoxnú. Spoločná (jednotná) pre
všetky ortodoxné cirkvi je liturgia a obsah viery. Jednotlivé ortodoxné cirkvi sú
v zmysle svojho spravovania samostatné a vedú ich patriarchovia.
Rím, ktorý nemal najmenšiu
ochotu sa reformovať, odpovedal
na požiadavku reformátora vrátiť sa
k evanjeliu Ježiša Krista ako vždy
zjednodušenou požiadavkou podriadiť
sa učeniu cirkvi. Predpokladajúc, že
cirkev, pápež a evanjelium sú jedno a to
isté. Niet pochýb o tom, kto bol predovšetkým za to, že spor o pravej ceste
k spáse a o praktickom uvažovaní cirkvi o evanjeliu sa veľmi rýchlo zmenil
na celkom iný spor, na spor o autorite
a neomylnosti pápeža a koncilov; nebol
to reformátor Luther, ale Rím a jeho
nemeckí pätolizači, ktorý nemali najmenšiu snahu sa reformovať. Luther
našiel viac než hocikto iný v tisícpäťsto
ročných dejinách cirkvi priamy existenčný prístup k náuke svätého Pavla
o ospravedlnení hriešnika samotnou
vierou a nie prostredníctvom dobrých
skutkov. Tá bola celkom prekrútená zavedením odpustkov v katolíckej cirkvi,
podľa ktorej sa hriešnik mohol spasiť
pokáním, a dokonca zaplatením určitej
sumy peňazí. Hans Küng z toho vyvodil záver, že znovuobjavenie posolstva
o ospravedlnení je epochálny a ohromujúci teologický úspech, o ktorom sám
reformátor vždy hovoril ako o prejave
zvláštnej Božej milosti. Vzhľadom na
tento ústredný bod mal Rím už dávno
Luthera oficiálne rehabilitovať a zrušiť
jeho exkomunikáciu. Je to jeden z aktov
nápravy, ktorý mal nasledovať po priznaní viny súčasným pápežom. (Küng.
H,: Tamtiež, s. 150.)
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Keď sa M. Luther r. 1517 postavil
proti nemorálnosti obchodovania s odpustkami, cítil sa obhajcom rýdzeho
cirkevného učenia proti jeho zneužívaniu, ktoré sa s posvätnými vecami
skutočne hanebne vykonávalo. Lev X.
aby získal prostriedky na financovanie
svätopeterského chrámu, ale aj na svoje
radovánky, vydal dekrét o odpustkoch,
s ktorými sa obchodovalo tak ako sa
predáva tovar na verejnom trhu. Obchod
s odpustkami sa stal rozmáhajúcim sa
zdrojom príjmov cirkvi. Nie náhodou sa
stal pohnútkou vzniku reformácie, teda
obnovy cirkvi a stal sa pohnútkou k napísaniu 95 téz M. Lutherom. Tézy mali
obrovský ohlas. Luther sám bol presvedčený, že cirkev obhajuje, ale v sku-

Martin Luther
točnosti len uvoľnil dlho zadržiavanú
lavínu nespokojnosti s jej pôsobením.
Katolícky cirkevný historik A. Franzen
konštatuje, že o „čistote jeho reformných zámerov niet pochýb o nič viac
ako o oprávnenosti jeho požiadavky dôkladne reformovať povážlivý stav cirkvi
neskorého stredoveku“. Konštatujeme,
že Luther sám bol vlastne len jedným
z predstaviteľov mocného reformného
snaženia, ktoré vzniklo vnútri cirkvi.
Odpoveďou z Ríma bolo, že v júni r. 1518 začal v Ríme proces proti
M. Lutherovi pre podozrenie z herézy.
Na ríšskom sneme v Augsburgu ho vypočúval pápežský legát kardinál Tomáš
Gaetano. Luther svoje tézy neodvolal.
V r. 1520 pápež Lev X. v bule Exsurge Domine odsúdil Lutherovo učenie

a pohrozil mu kliatbou. Luther uverejnil
ďalšie články, v ktorých popieral inštitučnú cirkev a jej hierarchický charakter, neuznával celibát, zo sviatostí iba
krst, prijímanie, čiastočne spoveď.
Pápež Lev X. 3. januára 1521 bulou Decet Romanum Pontificem uvalil
na Luthera cirkevný trest. Pre cirkev
je tragické, že pri svojom mohutnom
vystúpení nezostal v cirkvi, ale stal sa
reformátorom proti nej. (Franzen, A.:
Malé cirkevné dejiny. s. 187.) Luther
bol predvolaný pred cirkevných hodnostárov po rôznych vypočúvaniach a nariadeniach, aby sa svojho učenia zriekol, bol na sneme vo Wormse v r. 1521
vyhlásený za kacíra a vyvrheľa a jeho
spisy boli zakázané. Čakalo ho snáď aj
upálenie na hranici. Jeho názory si však
získali širokú podporu nielen medzi
nemeckým ľudom, ale aj medzi kniežatami, podarilo sa mu vyše roka ukrývať
sa a vyhnúť sa trestu.
Luther sa nestal reformátorom z rozhorčenia nad cirkevným zlom, ale preto,
že objavil nové náboženské a teologické
stanovisko, ležiace mimo sviatostnú
(sakramentálnu) cirkev a nezmieriteľné
so životom starej cirkvi. Nešlo už o
reformu v zmysle vnútorného očistenia
cirkvi, ale o reformáciu. Reformácia
však zohrala dôležitú úlohu aj v intelektuálnom rozvoji Európy.
Od svojho prvého vystúpenia
v r. 1517 prešiel Luther zložitým vývojom. Jeho prvé vystúpenie proti dogmám katolíckej cirkvi malo zjednotiť
všetky opozičné sily naladené proti
katolíckej cirkvi. Radikálne výzvy vyvolali širokú odozvu medzi sedliakmi,
mestskou chudobou, umiernenými
mešťanmi, nižšou šľachtou a dokonca
i kniežatami. Reformácia nadobudla
povahu politického a sociálneho hnutia,
zatláčajúc do pozadia čisto náboženský
aspekt. Luther sa priklonil na umiernenú
stranu a namiesto hlásal radikálne heslá,
pokojný vývoj a pasívny odpor.
Luther pôvodne nechcel organizovať novú cirkev, ale usiloval sa len
o reformu cirkvi Jeho učenie však vo
svojich dôsledkoch zasahovalo nielen
do cirkevnej organizácie, ale aj do vzťahu medzi štátom a cirkvou. M. Luther
rázne odolával všetkým snahám spájať
svoje meno s názvom novej cirkvi. Márne. M. Luther v žiadnom prípade nebol
nekatolícky rebel, akým sa ho celé stáročia snažila urobiť rímska polemická

prometheus.casopis@gmail.com

Téma čísla
a cirkevná historiografia. Bulou Exsurge Domine (z 15.6.1520) Lutherovi
hrozili kliatbou, ak sa do 60 dní nevzdá
41 bludných článkov vybraných z jeho
spisov. Napriek pápežovým napomenutiam Luther svoje tézy neodvolal.
10. decembra 1520 pred Elsterskou
bránou vo Wittenbergu verejne spálil
bulu hroziacu kliatbou a s ňou aj cirkevné zákonníky. 3. januára 1521 bola
nad ním v Ríme slávnostne vyhlásená
kliatba. Rozdelenie bolo dokonané. Jeho
učenie sformuloval jeho žiak Filip Melanchton v Augsburskom vierovyznaní
(r. 1530), v skutočnom kréde luteránskeho vyznania.
Snaha zbaviť cirkev všetkých
svetských prvkov a urobiť z nej spoločnosť spojenú len náboženským učením a sviatosťami, viedla v Nemecku
v praxi k tomu, že riadenia cirkevných
záležitostí nových evanjelických sa ujal
štát. Následkom toho sa cirkevné zriadenie stalo súčasťou štátneho zriadenia.
Panovník tej- ktorej krajiny viedol
správu cirkevných záležitostí pomocou
a prostredníctvom konzistórií. Cirkevné
zriadenie bolo upravené cirkevnými
poriadkami (Kirchenordnungen), ktoré
vydával štát. Ten formou zákonov vyhlasoval i zásady viery.
Ovládnutie evanjelických cirkví
panovníkom sa vysvetľovalo pomocou
teórie o prenesení biskupskej moci na
panovníka. Pretože sa panovník podľa tejto teórie pokladá za najvyššieho
biskupa evanjelickej cirkvi vo svojom
štáte, hovorí sa o tzv. sumepiskopáte
(najvyššom biskupstve) panovníkov.
Mnohé kniežatá prestúpili na novú
vieru, aby si posilnili postavenie proti
cisárovi a zmocnili sa majetku cirkvi.
Luther totiž hlásal spojenie cirkevnej
a svetskej moci.
Reformácia sa šírila plnou parou.
Protestantský tábor však nedokázal
udržať svoju jednotu. Od začiatku sa
objavovali početné skupiny, spoločenstvá, zhromaždenia a hnutia, ktoré uskutočňovali reformáciu po svojom. Už za
Lutherovho života došlo v protestantizme k prvému rozkolu na ľavicovú
a pravicovú reformáciu. K druhému
rozkolu došlo medzi luteránmi a reformovanými (Ulrich Zwingli v Zürichu,
Ján Kalvin v Ženeve). Práca J. Kalvína
Institutio religionis christianae, v ktorej
predstavil svoje chápanie reformovaného kresťanstva, sa stala najvýznamnej-
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šou kresťanskou dogmatickou prácou
od čias Tomáša Akvinského.
Hnutie, ktoré vyvolala reformácia
bolo také silné, že celé štáty odpadli od
katolíckej cirkvi, ktorá stratila silu, aby
odpadlíkov a heretikov priviedla k poslušnosti. Cirkev samotná bola v rozvrate, prevádzajúc svoju reformu in capite
et in membris, štáty neposkytovali viac
brachium saeculare proti heretikom
a schizmatikom, staviac sa naopak na
ich stranu.
Reformácia sa neobmedzila len na
nemecké oblasti. Švajčiarska reformácia sa začína podobne ako nemecká
v 16. stor., a to tak v nemeckej, ako
aj vo francúzskej oblasti. Hlavným
predstaviteľom bol Ulrich Zwingli

Ján Kalvín
(1484-1531), ktorý podobne ako Luther,
kládol vo svojom učení dôraz na Bibliu,
avšak na rozdiel od Luthera viac zdôraznil požiadavku vonkajšej organizácie
cirkvi. Zwingli považuje moc svetskú
i duchovnú za dve stránky štátnej činnosti. Následkom toho cirkev splýva so
štátnym zriadením, štát následkom toho
môže mať len kresťanskú vládu. Zürišská rada prijala v r. 1532 jeho reformu,
ktorá sa šírila ďalej do Bazileja a Bernu.
Hlavným predstaviteľom reformácie
vo francúzskej oblasti sa stal Ján Kalvín (1509-1564), ktorého vplyv ďaleko
presiahol hranice Švajčiarska. J. Kalvín
sa pripojil k Lutherovým myšlienkam.
V r. 1536 sa usadil v Ženeve, kde vydal
po latinsky svoje majstrovské dielo
Zásady kresťanského náboženstva.

V novo organizovanej cirkvi sa vyvinulo tzv. presbyteriálne zriadene. Pokiaľ
ide o štát a cirkev, zastáva Kalvín názor,
že ide o dve samostatné spoločnosti.
Štát mal podľa neho vykonávať príkazy Písma a chrániť vieru.. Kalvínovo
učenie sa rozšírilo ešte za jeho života
do viacerých krajín, okrem iného aj do
Francúzska.
Na rozdiel od luteránskeho hnutia,
ktoré sa rozšírilo v susednom Nemecku
od počiatku pod ochranou kniežat, kalvínske hnutie narazilo vo Francúzsku na
odpor monarchie. Nepriateľský postoj
kráľovskej moci sa dá vysvetliť okrem
iného aj tým, že kalvínske náboženstvo
sa stalo náboženstvom tých síl, ktoré
sa stavali proti centralistickým snahám
monarchie.
Prvé náznaky reformačného hnutia
vo Francúzsku koncom stredoveku a na
začiatku novoveku sú späté s Lefévrom
´d Etaples (1455-1536), ktorý však narážal na odpor parížskeho parlamentu
a Sorbonny, brániacich spolu s kráľom
zásadu „Jedna viera, jeden zákon, jeden kráľ“ (Une foi, une loi, une Roi).
Kráľovská moc sa ostro postavila proti
kalvinizmu tak súdne (v rokoch 15471550 bolo odsúdených vyše 5000 osôb
) ako aj svojimi Ediktami z rokov 1549,
1551 a 1557. Za vlády Henricha II.
(1547-1559) rástol vo Francúzsku počet
stúpencov kalvinizmu.
Kalvínska cirkev sa riadi podľa
demokratických zásad: pastorov ustanovujú veriaci a hierarchia je odstránená.
Cirkev je úzko spätá so štátom – konajú
ako zástupcovia Boha a sú tlmočníkmi
jeho vôle.
Kalvinizmus sa rýchlo šíril vďaka
pastorom, dôkladne vyškoleným na
ženevskej akadémii. Nové učenie sa
presadilo vo Švajčiarsku, Anglicku,
v Taliansku a Španielsku, kde vznikli významné kalvínske strediská. Vo
Francúzsku a v Holandsku sa rozpútali
„náboženské vojny“. V Škótsku si presbyteriánska cirkev získala kráľovnú
Máriu Stuartovú. Začiatkom 17. stor. sa
dostala na sever do Írska. Kalvinizmus
zasiahol aj Uhorsko, Čechy a Poľsko.
Kalvínovo učenie sa tešilo podpore
meštianstva aj šľachty, ktorá závidela
cirkvi jej bohatstvo.
Napriek prenasledovaniu je kalvínske náboženstvo označované právom
za jedno z najbojovnejších. Ďalej sa
rozširovalo a už v r. 1555 bol zvolený
Prometheus 2/2015
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prvý kalvínsky pastor a vytvorená prvá
kalvínska obec v Paríži. Francúzska
reformovaná či hugenotská cirkev doplnila Kalvínovu sústavu národnými
a provinčnými synodami. Tak bolo vo
Francúzsku zavedené presbyteriálne
zriadenie, ktoré sa neskôr rozšírilo
i v Nemecku.
Vo Francúzsku sa pre svoju náboženskú neznášanlivosť do dejín krvavo
zapísala kráľovná Katarína Medicejská,
regentka v čase neplnoletosti jej syna
Karola IX,, známa svojim odporom proti francúzskym protestantom – hugenotom. Krajina sa zmietala vo vražedných
náboženských vojnách (1562-1598).
Kráľovná presvedčila Karola, aby dal
súhlas so zavraždením takmer dvesto
popredných hugenotov v noci na 24. augusta. Nasledujúcich päť dní sfanatizovaný dav len v Paríži vyvraždil tritisíc
hugenotov a tisíce ďalších bolo zabitých
mimo mesta, keď sa nepokoje rozšírili
do provincií. Bola to najotrasnejšia náboženská masakra storočia, ktorú vysoko ocenil španielsky kráľ Filip II.
V r. 1589 za náboženských vojen
medzi katolíkmi, reprezentovanými
katolíckou Ligou a hugenotmi, reprezentovanými kalvínskou Úniou, sa
po zavraždení kráľa Henricha III. stal
francúzskym kráľom vodca hugenotov
navarrský kráľ Henrich Bourbonský.
Ale jeho nástup na trón, aj keď bol v súlade s nástupníckym právom, bol však
v rozpore s požiadavkou katolíckeho
vyznania kráľa zdôrazneným v r. 1588
Ediktom o jednote (Edit de ĺ Union),
preto Henrich Navarský prestúpil na
katolícku vieru v r. 1593 a bol korunovaný ako Henrich IV. Tento krok mu
síce zabezpečil trón, avšak postavil proti
nemu bývalých spojencov – hugenotov.
Preto kráľ v r. 1598 vydal tzv. Nantský
edikt (Edit de Nantes), ktorým zaručil
hugenotom slobodu svedomia. Tým
Francúzsko zaviedlo ako prvé v Európe náboženskú slobodu. V r. 1685
však bol edikt odvolaný a Francúzsko sa
znova stalo katolíckou krajinou.
Počas reformácie sa teda objavili tri
odlišné typy protestantského kresťanstva: luteráni, reformovaní a slobodná cirkev. K nim treba pridať aj štvrtý
typ – anglikanizmus.
Za pozornosť stojí vývoj v Anglicku, kde došlo za Henricha VIII. k roztržke s pápežom, dôsledkom čoho došlo
k odtrhnutiu anglickej cirkvi od Ríma
12
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a reformácia bola vykonaná zhora. Kráľ
Henrich VIII., keď pápež odmietol dať
súhlas k vyhláseniu neplatnosti jeho
manželstva s Katarínou Aragónskou
a povoliť mu oženiť sa s Annou Boleynovou, vyhlásil svoj vlastný rozvod
a na základe výnosu zvrchovanosti
z r. 1534 sa stal hlavou anglikánskej
cirkvi. V r. 1538 založil Henrich VIII.
samostatnú anglickú cirkev tým, že zo
štátneho územia úplne vylúčil pápežskú
moc a vyhlásil sa za hlavu cirkvi. Viera,
kult a biskupské zriadenie boli ponechané v platnosti. Prenasledoval opozíciu
katolíkov aj protestantov.
Reformácia Henricha VIII. v Anglicku nebola len vecou rozvodu, ako
o nej často hovoria katolíci, nebola ani
ľudovým hnutím ako v protestantskom

Henricha VIII.
Nemecku, ale rozhodol o nej parlament
a uskutočnil ju kráľ. To znamenalo rozkol s Rímom, nie však s katolíckou vierou. Anglikánska štátna cirkev sa okrem
toho nestala protestantskou vo svojom
živote a zriadení tak ako v Nemecku.
Mária Tudorova, kráľovná Anglicka
a Írska v r. 1553-1558, prvá žena na anglickom tróne, sa do dejín zapísala ako
Mária I. Krvavá. Nastolila krutý náboženský teror a protivníkov upaľovala na
hranici, aby obnovila a posilnila katolicizmus. Usilovala sa o zvrat a potlačila
protestantskú reformáciu, ktorú začal jej
otec Henrich VIII. Za hlavný cieľ si vytýčila obnoviť rímsky katolicizmus ako
štátne náboženstvo. Obnovila drakonické zákony trestajúce kacírstvo. Ako
konštatuje S. Montefiore, v mene svojej

viery poslala nevinných na zdĺhavú
a mučivú smrť. Robila to s krutou zanietenosťou, typickou pre dogmatických
fanatikov, a preto si právom zasluhuje
prezývku Mária Krvavá.
Alžbeta I. (1533- 1603) bola najväčšou anglickou kráľovnou. Udržala
pod kontrolou domáce náboženské
konflikty, umožnila bezprecedentný
rozkvet kultúry a vyburcovala svoj ľud
na odpor proti agresii najmocnejšieho
zahraničného nepriateľa - katolíckeho
Španielska. V náboženských otázkach
zachovávala opatrnosť. Anglikánska
cirkev, ktorú založila, bola síce v zásade
protestantská, no obsahovala aj prvky
katolicizmu. Od svojich poddaných
očakávala, že sa navonok prispôsobia
a budú ju rešpektovať ako hlavu cirkvi,
nezaoberala sa však ich vnútorným
presvedčením. „Nehodlám otvárať okná
do ľudských duší“ – vyhlásila. Politika
Vatikánu však nemala v programe takú
veľkú tolerantnosť. Pápež Pius V. Alžbetu exkomunikoval a zbavil ju aj práva
na anglický trón. Pre niektorých katolíkov bola právoplatnou panovníčkou
škótska kráľovná Alžbetina katolícka
sesternica Mária Stuartová, ktorá sa
potom, keď ju zbavili škótskeho trónu,
vrátila do Anglicka. V r. 1587 ju však
odsúdili za zradu a popravili. Vtom čase
sa náboženské napätie v západnej Európe vyostrilo a španielsky kráľ Filip II.,
veľký bojovník za katolícku Európu,
vyslal proti Anglicku mohutné loďstvo.
V r. 1599 zaviedla Alžbeta I. nové
cirkevné zriadenie, ktoré síce vychádzalo z predchádzajúceho stavu, avšak
panovník sa stal len správcom cirkvi.
V r. 1563 bola vypracovaná anglická
konfesia, stojaca zhruba medzi katolíckymi a protestantskými názormi, ktorú
parlament v r. 1571schválil. Tým však
reformné hnutie v Anglicku neskončilo
a v ďalších rokoch zaznamenalo zložitý
vývoj. Nová presbyteriálna cirkev bola
v príkrom rozpore s oficiálnou anglikánskou episkopálnou cirkvou. Preto
bola prenasledovaná cirkvou i štátom.
Presbyteriánske náboženstvo sa
rozšírilo najmä v Škótsku. V r. 1560
sa presbyteriánska cirkev stala v Škótsku cirkvou národnou. V r. 1580 bola
uzavretá tzv. Národná dohoda (National
Covenant) medzi kráľom a zástupcami všetkých stavov, ktoré sa zaviazali
chrániť cirkev a kráľa. Keď Jakub I.
zaviedol v krajine episkopálne zriadenie
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a Karol I. dokonca i obrady, Škóti
v r. 1638 podpísali Slávnostný spolok
a dohodu (Solemn League and Covenant) na obranu reformnej cirkvi. Konflikt medzi nimi a Karolom I. vyústil do
vojny, ktorá oslabila postavenie kráľa
a donútila ho k zvolaniu najskôr Krátkeho a potom Dlhého parlamentu.
V 17. stor. v Anglicku dve politické
revolúcie so silným sociálnym nábojom
a náboženským zafarbením prekazili
absolutistické zámery Stuartovcov
a umožnili nastoliť v krajine konštitučnú monarchiu. V priebehu anglickej
buržoáznej revolúcie (1640-1660), keď
bolo ustanovené, že národná cirkev má
mať presbyteriálne zriadenie, došlo medzi puritánmi k rozkolu. Konflikt medzi
presbyteriánmi a nezávislými sa vyriešil
až po revolúcii.
Reformácia smerovala vo všetkých
krajinách spočiatku len k náprave verejného a súkromného života vnútri cirkvi.
Prostriedkom k tomu malo byť odňatie
svetského panstva cirkvi, pretože podľa názoru reformátorov sa: a) týmto
svetským panstvom cirkev vzdialila od
svojho pôvodného poslania a b) len pre
toto panstvo bola v priebehu storočí
vybudovaná cirkevná organizácia neprimeraná vlastnému poslaniu cirkvi.
Cirkev podľa názoru reformátorov
mohol zachrániť len návrat cirkvi k dobám apoštolským a k zásadám Písma.
Reformácia zrevidovala aj pojem cirkvi, pretože reformátori hlásali rozdiel
medzi cirkvou pravou, ktorú tvorili
členovia spravodliví a nedokonalou
cirkvou vonkajšou. Základné myšlienky
reformácie – návrat k Biblii a snaha
o povznesenie štátnej moci, bola vlastná
už českej reformácii.
Luteránska cirkev sa ďalej rozširovala. Okolo r. 1560-1570 boli protestantské už dve tretiny Nemecka.
Protestantstvo preniklo aj do Rakúska,
Uhorska, do Čiech, Poľska, ale neovládlo ich vo väčšom rozsahu.
Katolícka cirkev bojovala proti
protestantskej hrozbe vypracovaním téz
a v rokoch 1545-1563 sa pokúsila na
koncile v Tridente prehodnotiť vlastné
učenie.
Pokračovanie v č. 3/2015.
prof. Ladislav Hubenák ¢
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Z rokovania Ústrednej rady
Spoločnosti Prometheus

F. Jedinák: Meeting of the Executive board of Prometheus
Society

Abstract:
Report about the session and results of the Prometheus Society Executive
board meeting.

V predposledný májový deň (30.5.2015)
sa v Banskej Bystrici zišli na rokovaní
Ústrednej rady SP členovia tohto orgánu, aby prerokovali a schválili dôležité
dokumenty, súvisiace s ukončením aktivít v roku 2014 a novými úlohami na
rok 2015.
Okrem kontroly plnenia úloh z ostatného rokovania Ústrednej rady, ktoré
bolo v novembri 2014 a kontroly plnenia úloh z predchádzajúcich rokovaní
Predsedníctva ÚR, boli na programe
ekonomické otázky SP a predovšetkým
príprava najdôležitejšej aktivity v prvom polroku – Dňa humanistov 2015
a s tým súvisiace oceňovanie humanistov.
Podpredseda SP M. Baťala informoval, že úlohy ÚR SP týkajúce sa rozpočtu, programu činnosti a plánu práce
boli plnené priebežne. Nesplnené ostali
úlohy, týkajúce sa výmeny členských
preukazov a aktivizácie činnosti klubov. Tieto ostávajú v platnosti aj v roku
2015.
Správu o činnosti Predsedníctva
ÚR SP predniesol predseda R. Hradecký. V uplynulom období prioritou
boli otázky referenda a poreferendovej komunikácie so subjektmi, ktoré
prejavili záujem o presadzovanie
odluky cirkví od štátu. Kancelária SP
pracovala štandardne. Finančná situácia
organizácie je stabilná; venovali sme sa
získavaniu 2 % z daní členov a sympatizantov. Spoločnosť Prometheus bola
definitívne zaregistrovaná na doméne
SP prometheus.sk.
Materiály týkajúce sa hospodárenia
organizácie, predložil podpredseda
M. Baťala. Rozpočet na rok 2014 sme
čerpali menej ako bolo naplánované aj
preto, lebo s ohľadom na realitu predchádzajúceho roka bol mierne navýšený. Daňové priznanie za rok 2014 bolo
podané v termíne.
Deň humanistov 2015 a oceňovaniu
humanistov bude 21. júna tohto roku,

- podklady k organizácií tohto podujatia
predložil podpredseda S. Kizek. Boli
rozdelené organizačné úlohy k príprave
a zabezpečeniu dôstojného priebehu
celého podujatia, pričom miesto konania nebolo definitívne dohodnuté.
Rokovania s organizáciami, ktoré sú
nám ochotné poskytnúť priestor a vyhovujúce podmienky, ešte stále prebiehajú.
Kultúrny program bude zabezpečený
v spolupráci s jednou z bratislavských
ZUŠ.
Návrhy na udelenie cien Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu
prišli v písomnej forme, niektoré boli
predložené ústne priamo na rokovaní
ÚR. Po diskusii k všetkým predloženým
návrhom sa ÚR zhodla a hlasovaním
schválila tieto návrhy: čestný titul Veľvyslanec humanizmu udelí Františkovi Jedinákovi a čestný titul Humanista
roka 2015 bude udelený redakcii denníka PRAVDA. ÚR požiadala všetky
kluby i individuálnych členov, aby sa
osláv Dňa humanistov 2015 zúčastnili
v čo najväčšom počte. Pozvánky rozošle
kancelária SP.
ÚR SP sa obracia na všetkých členov svojich orgánov, kluby a členov SP,
aby sa aktívne zapojili do plnenia úloh,
ktoré vyplývajú pre našu organizáciu
z programových zámerov a úloh na rok
2015. V závere rokovania boli schválené všetky predložené správy i návrh
rozpočtu na tento rok.
F. Jedinák ¢
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Zo života SP
Slávili sme Svetový deň humanistov
Celebrations of World Humanist Day

Abstract:
Report from celebrations of World Humanist Day 2015 in Bratislava..

Spoločnosť Prometheus si v tomto roku
pripomína 25. výročie svojho vzniku.
Napriek tomu, že humanisti nemajú
sklony ku konzervativizmu, majú svoje
progresívne tradície, ku ktorým sa hlásime aj na Slovensku. Takouto tradíciu
je Svetový deň humanistov, ktorý sa
začal oslavovať v osemdesiatych rokoch
minulého storočia. Máme však i vlastnú
tradíciu, ktorou je odovzdávanie výročných ocenení humanistom práve 21.
júna na Deň humanistov.
V poradí už ôsmy ročník odovzdávania ocenení humanistom sa uskutočnil
opätovne v Justiho sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave. Uviedol ho Mgr.
Igor Šabek slovami: „Mier, pokoj, šťastie každého človeka, našich blízkych
i celej spoločnosti. Azda nikdy sme si
tak intenzívne neuvedomovali skutočný
význam týchto slov, ako v posledných
mesiacoch. Pretože všetci aspoň tušíme,
že do nášho bytia vstúpil nový rozmer.”
Pripomenul, že Deň humanistov sa
koná práve v deň slnovratu, takže letný
slnovrat je náš sviatok, symbol a tiež
inšpirácia.
Potom už podpredseda Spoločnosti
Prometheus (ďalej len SP) JUDr. Marián Baťala oficiálne otvoril podujatie,
v mene SP privítal účastníkov a odovzdal slovo predsedovi SP PhDr. Romanovi Hradeckému. Ten informoval
prítomných humanistov, ich priateľov
a hostí o tom, že záštitu nad podujatím
prevzali Ľuboš Blaha, predseda výboru
14
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NR SR pre európske záležitosti a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko,
za čo obom poďakoval. Poďakoval
tiež Mestskému úradu hlavného mesta
Bratislavy za poskytnutie dôstojných
priestorov. Zároveň ospravedlnil neúčasť primátora Jána Noska, ktorý sa na
podujatí kvôli zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť. Po tomto úvode nasledovalo odovzdávanie ocenení sprevádzané
kultúrnym programom.
Kultúrny program pripravila Základná umelecká škola Jána Albrechta
v Bratislave. Troma vstupmi sa prítomným predviedli a skvelým výkonom ich
potešili a upútali: doktorand na VŠMU,
klavirista Mgr. art. Peter Šandor - jeden
z najtalentovanejších mladých klavírnych virtuózov Slovenska a 17-ročný
talentovaný barytonista David Šavlík.
V programe zazneli časti z diel Petra
Iľjiča Čajkovského, Mikuláša Schneidera Trnavského a Wolfganga Amadea
Mozarta.
Laureátmi Cien humanistov 2015
sa stali František Jedinák a denník
PRAVDA. Ocenenia z rúk predstaviteľov Spoločnosti Prometheus prevzali:
za redakciu denníka PRAVDA šéfredaktora Nora Slišková ocenenie Humanista roka 2015. Ocenenie Veľvyslanec
humanizmu si osobne prevzal František
Jedinák.
V odôvodnení ocenenia denníka
PRAVDA bolo zdôraznené: „Spoločnosť Prometheus - združenie svetských

humanistov udeľuje redakcii denníka
PRAVDA v súlade so štatútom pre
udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2015 za vyváženú
prezentáciu názorov na ľudskoprávne
otázky, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje,
za obhajobu sekulárneho charakteru
štátu, osobitne za prezentáciu názorov
k tzv. referendu o rodine v roku 2015.“
František Jedinák prevzal ocenenie
Veľvyslanec humanizmu „Za významný
prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za
dlhoročnú propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a za
rozvíjanie spolupráce s humanistickými
organizáciami v zahraničí.“
Na záver slávnostnej časti programu Igor Šabek zdôraznil: „Dvadsaťpäť
rokov je vek, ktorý Spoločnosť Prometheus v marci tohto roku oslávila. Významné jubileum. Prometheus je mladý
a verím, že aj plný síl, ktoré potrebuje
na ceste za poznaním. Lebo taký je náš
údel nielen prometheovsky - poznávať
a poznané ďalej odovzdávať.”
Po odovzdaní ocenení a poslednej
hudobnej skladbe kultúrneho programu
nasledovala časť venovaná prednáške
o humanizme. Ľuboš Blaha, poslanec
NR SR a filozof, vo svojom vystúpení formuloval a vysvetľoval svoje
ponímanie humanizmu a osobnosti
humanistu. Po jeho vystúpení účastníci
diskutovali k danej téme, ale i k aktuálnym spoločenským otázkam a postaveniu humanistov v SR. Vystúpenie
Ľuboša Blahu bolo zaznamenané na
video a SP pripravuje jeho sprístupnenie
na You Tube SP.
Podujatie ukončil predseda SP
R. Hradecký, ktorý poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich
na čašu vína. Prof. Ladislav Hubenák
predniesol prípitok a po ňom sa už v
Justiho sieni Primaciálneho paláca rozbehli neformálne rozhovory a výmena
názorov na spoločné aktuálne témy i na
bežné ľudské problémy.
Žiaľ, všetko má svoj koniec a tak sa
postupne nakoniec prítomní humanisti,
ktorí do Bratislavy pricestovali z celého
Slovenska, postupne rozchádzali s myšlienkou na stretnutie o rok, ale aj s tým
že dovtedy treba ešte pre propagáciu a
rozvoj humanizmu na Slovensku urobiť
veľa práce.
redakcia ¢
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Účastníci osláv v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Nora Slišková

Ľuboš Blaha

Prípitok prof. L. Hubenáka

Zľava: Peter Šandor, Ivan Poljak, Roman Hradecký, Marián
Baťala a David Šavlík počas kultúrneho programu
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Humanisti v zahraničí
Náboženstvá sú stále nebezpečnejšie
A. Ševelovová: Religions are growing more dangerous

Abstract:
Translation of an interview with Dimitry Uzlaner, professor at the Russia
Academy of National Economy and Public Administration, chief editor
of the journal State, Religion and Church.

Dimitrij Uzlaner
Ako sa stalo, že sú ľudia stále religióznejší, veriaci urážlivejší a kedy, do
čerta, budeme mať prvého pravoslávneho duchovného ženu.
Koncom januára vo Veľkej Británii
vysvätili prvýkrát v histórii za biskupa
ženu a to vyvolalo medzi veriacimi
búrlivú diskusiu. Zdá sa, že bez Ruskej
pravoslávnej cirkvi (ďalej len RPC) sa
už nezaobídu ani jedny správy: zástupcovia RPC kritizujú zákon o domácom
násilí, navrhujú zakázať bezplatné
interrupcie, zakazujú reklamnú inštaláciu Sauronovho oka. Náboženstvo
sa nevzdáva pozícií: počet veriacich
rastie, religiozita dostáva extrémistické
formy, počínajúc pravoslávnymi aktivistami, ktorí maria koncerty, až po islamských fanatikov, ktorí sa vyhlasujú
za najvyšších predstaviteľov všetkých
pravoverných moslimov a pomstia sa
za urážlivé karikatúry, a to je problém.
The Village sa od docenta Ruskej
akadémie národného hospodárstva a
štátnej služby (RANHaŠS) Dimitrija
Uzlanera, hlavného redaktora časopisu
Štát, náboženstvo a cirkev dozvedel
prečo je veriacich stále viac, v čom je
nebezpečenstvo pripojenia Krymu pre
RPC a ako sa to stalo, že v kresťanstve
je viac žien a v islame mužov.
16
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O tom, prečo je tak veľa veriacich
– Dokonca aj keď vynecháme islam, stále sme nútení čítať a posudzovať náboženské správy: cirkev sem,
cirkev tam. Ako sa stalo, že sa svet
tak obrátil k náboženstvu? Zdalo by
sa, že je 21. storočie, rozšifrovali sme
DNA, ale napriek tomu sa stále prieme o Koráne alebo Biblii.
Ak máme veriť sociológom, tak od
sedemdesiatych rokov vzrástol počet
ľudí, ktorí sa asociujú so slovom veriaci. A počet tých, ktorí sa asociujú s ateizmom a nevierou sa znížil. Z desiatich
ľudí, ktorí dnes žijú na zemi, sa osem
až deväť hlási k nejakému náboženstvu.
To je jednoducho štatistika. Náboženské
spoločenstvá a ľudia, ktorí ich zastupujú
(pomenujme ich kapitánmi náboženského priemyslu alebo náboženskými
podnikateľmi), sa opierajú o tento ľudský zdroj a menia sa na veľmi úspešné
vplyvné skupiny s bohatým arzenálom
prostriedkov vplyvu: povedzme od
vzdelávacích po nelegálne. Čo ukázali
aj posledné udalosti vo Francúzsku.
– To znamená, že hlavami náboženských spoločenstiev nie sú nevyhnutne len mullahovia, pastori alebo
duchovní?
Jednou z kľúčových otázok je, kto
je legitímnym zástupcom náboženských
spoločenstiev? Kto má právo hovoriť
v mene veriacich? Zhruba povedané,
kto má právo postaviť sa pred kameru
a povedať: „My, moslimovia, sme pobúrení“, alebo: „My, pravoslávni, sme
pobúrení“? Je to takmer zásadná otázka.
– Ako na ňu odpovedáte?
Právo hovoriť v mene obrovskej
skupiny, to je najsilnejší nástroj a obrovská moc. O ňu sa teraz bojuje. Keď
vo Francúzsku rozstrieľali redakciu časopisu Charlie Hebdo, začali Európania
a po nich aj my akosi prestrašene hovoriť o hraniciach slobody slova, o neprípustnosti zobrazovania proroka Mohameda a útočenia na svätyne. Ale čo
s tým má vôbec sloboda slova a sloboda

vyjadrovania, ktorú ako by sme zneužívali? Pozrite si zoznam zabitých počas
útoku na Charlie Hebdo: Môže niekto
povedať, aké karikatúry konkrétne nakreslili tí zabití ľudia? Aké karikatúry
nakreslil policajt, ktorého zastrelili celkom zblízka? Aké karikatúry nakreslili
zákazníci obchodu s kóšer potravinami,
ktorý bol obsadený? A mimochodom,
aké karikatúry kreslili moskovskí vodiči
zabití bandou GTA (GTA - počítačová
hra na zločincov pozn. prekl.) (ktorá sa,
usudzujúc podľa všetkého, trénovala
pred odchodom do ISIL)? Sú to všetko
ohnivká jednej skurvenej reťaze.
Hovoriac o slobode slova sme v tom
teroristickom akte identifikovali nespokojnosť moslimov a fakticky priznali
právo teroristov – radikálov, aby sa stali
ich hlasom. Keď si v reakcii na teroristický akt začíname namýšľať, akí sme
vinní, fakticky legitimujeme radikálov
– ľudí, ktorí využívajú vydieranie,
vraždy, násilie na to, aby vyhrali v boji
o moc. Teraz budú barbari z podzemia
Iraku diktovať celému svetu, čo si myslia moslimovia a čo treba urobiť, aby
sme nepocítili ich spravodlivý hnev.
Ale hlas inteligentných, vzdelaných
veriacich tíchne. Hovoríte, že sme sa
naučili rozšifrovať DNA, ale to sa deje
v relatívne neveľkej časti sveta. A celý
svet sa už dávno stal tým, čo Marshall
McLuhan pomenoval globálnou dedinou: významní vedci sa s obyvateľmi
dedín a dediniek vďaka internetu dotýkajú nosmi. Nemecký školák nakreslí na
tabuľu hlúpu karikatúru a na nasledujúci
deň podpália v Egypte nemecké veľvyslanectvo. To, čo sa deje vo Francúzsku,
okamžite vyvoláva reakciu po celom
svete. Kým nebola taká úroveň globalizácie, bolo možné v Európe žiť, chodiť
na návštevu k priateľom, popíjať čaj
a myslieť si, že svet smeruje k pokroku
a vzdelanosti. Ale teraz pozeráme na
svet a vidíme, že to tak nie je.
– Ale, ako sa mohlo stať, že ľudia
v 70-tych rokoch začali viacej veriť?
Čo im chýbalo?
Čiastočne je to spojené s rozčarovaním zo svetských ideológií a svetonázorov (scientizmus, pozitivizmus, socializmus). Z nejakého dôvodu sa ľudia viac
nenadchýnajú napríklad historickým
a dialektickým materializmom. Ba aj
za komunizmus sa málokomu chce
bojovať. Alternatívou sa stáva napríklad politický islam, alebo politické
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pravoslávie. Politický islam fakticky
vyjadruje tie očakávania, ktoré predtým
vyjadroval socializmus. Je to hlavne
protisystémové hnutie 21. storočia. Na
Blízkom Východe môžeme vidieť, ako
zanikajú socialistické strany a nahrádzajú ich strany, ktoré sú budované na islame. Socialista Asad, ktorý zúfalo bojuje
proti islamistom, je dobrým príkladom
prebiehajúcich procesov.
– Ukazuje sa, že svet bude v budúcnosti ešte religióznejší?
Ťažko povedať. Ak budeme predpokladať, že sa nič nezmení a svet sa bude
rozvíjať tak ako dnes, potom v roku
2050 bude svet religióznejší. Religiózni
ľudia majú viacej detí. Iná vec je, že
deti rastú a často sa vzdávajú náboženstiev, v ktorých ich vychovávali, preto je
budúcnosť otvorená.
O neatraktívnosti ateizmu
– Prečo je ateizmus nepopulárny?
Súdiac podľa mne známych výskumov je pre človeka religióznosť prirodzenejším stavom ako ateizmus. Aby ste
boli veriaci (hoci dokonca len v zmysle
poverčivosti), netreba žiadne zvláštne
úsilie, ale k tomu, aby ste sa stali ateistom a zvykli si na vedecký svetonázor,
treba na sebe dosť vážne popracovať.
Preto budú ateisti v menšine, ale ani
veriacich, ktorí pristupujú ku kresťanstvu, budhizmu, alebo islamu rozumne,
nebude veľa. A väčšina sa bude pridržiavať ducha povier a etnických a náboženských praktík.
– Nie je záujem o náboženstvo
spojený s tým, že druhá polovica 20.
storočia bola obdobím urbanizácie
a nový mestský človek má jednoducho nejasnú identitu? To znamená, že
na otázku sociológa „K akej viere sa
hlásite?“ Človek odpovie: som pravoslávny, hoci na druhú otázku, „Veríte
v boha?“ Môže odpovedať: „Nie“,
ako v prieskume Levada centra, keď
sa 40 % pravoslávnych priznalo, že
neveria v boha.
Súhlasím, ľudia sa potrebujú identifikovať. Ale vzniká problém. Nikto
nevie, čo znamená slovo „veriaci“ alebo
slovo „pravoslávny“; ani vedci, ani
samotní ľudia, ani cirkvi. Sú to také pojmy, ktoré akoby niečo znamenali, ale čo
konkrétne, to sa nedá celkom pochopiť.
Môžeme povedať, že nejaké množstvo
ľudí sa identifikuje alebo neidentifikuje
s daným súborom zvukov alebo písmen.
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Ale skúste sama sebe položiť otázku
„Verím v boha?“ Okamžite sa utopíte
v množstve otázok: čo je to boh? Odkiaľ viem o jeho existencii? Skutočne
verím? Skutočne verím tak, ako má
veriť pravoslávny? Hľadanie odpovedí
na tieto otázky môže trvať celý život,
ale my pracujeme s blitz interview
(bleskový rozhovor – pozn. prekl.),
s ľuďmi, ktorí sa ponáhľajú za svojimi
povinnosťami.
– Ale vy ako religionista viete, kto
sú veriaci?
Môžem vám dať milión definícií.
Ale ak je definícií milión, znamená to,
že nie je žiadna. Stručne povedané, neviem, kto sú veriaci. Jednoducho tento
súbor zvukov je dnes v móde. A potom
sa už objavia tí religiózni podnikatelia,

„

Teraz budú
barbari
z podzemia
Iraku diktovať
celému svetu,
čo si myslia
moslimovia
ktorí sa snažia otočiť toto slovo tak, ako
je pre nich výhodné. Dnes je jedným
výhodné, aby pravoslávnych veriacich
v Ruskou bolo 80 %. Zajtra im bude
výhodné, aby veriacich boli 2 %. Potom
budú veriacich chápať iným spôsobom.
My ako vedci môžeme iba pozorovať
priebeh tohto boja a robiť si nejaké poznámky. Bezmyšlienkovito narábať so
slovami, napríklad so slovom „veriaci“,
je ľudská vlastnosť. To slovo ich potom
uchváti a vtiahne do víru, ktorý už neovládajú. Označil si sa za veriaceho, nuž
čo, buď pripravený, že teraz ti vysvetlia,
čo máš robiť. Buď pripravený urážať sa.
O urážlivosti veriacich
– Nuž áno, urážka citov veriacich.

Náboženské city – to je absolútne
nový výraz, ktorý sa interpretuje ako
autentický, takmer až tradičný spôsob
prežívania svojej viery. Svätokrádež,
rúhanie, to poznám. Ale urážku náboženských citov, nepoznám. Je to akási
novota 20. storočia s jeho emocionálnou spiritualitou. Namiesto rozumných
náboženstiev (len sa pozrite na históriu
kresťanského myslenia) máme do činenia s náboženskými hystériami neschopnými vysporiadať sa so svojimi
emóciami. Okrem toho sa s emóciami
dá ľahko manipulovať. Holandský
škandál s karikatúrami vyrástol práve na
takejto manipulácii: Keď sa v roku 2005
v holandských novinách Jyllands Posten
objavili karikatúry, nič mimoriadne sa
nestalo.
Intifáda kvôli karikatúram sa začala
až vtedy, keď sa aktivizovala skupina islamských náboženských podnikateľov:
objavil sa nimi zostavený dokument
o stave islamu v Európe, v ktorom bolo
k reálnym karikatúram doplnených ešte
niekoľko vymyslených (napríklad prorok s prasacím rypákom). Náboženstvo
je vo všeobecnosti veľmi nebezpečná
vec a treba ho brať vážne. Hranica
medzi štúdiom Koránu a účasťou na
revolučnom džiháde, medzi oddanosťou
a šialenstvom je veľmi tenká. Dá sa
balamutiť kadejakými historicko-filozofickými koncepciami o treťom Ríme,
Svätej Rusi a Ruskom svete ale potom
sa začína vojna so susedmi.
– Ak už hovoríme o Rusku, bolo
by treba spresniť: nadšenie nášho
štátu nad pravoslávím, ich zbližovanie sa začalo po roku dvetisíc?
Prečo iba po roku dvetisíc? Ruská
pravoslávna cirkev nemá naporúdzi
iný model vzťahov so štátom ako ten,
ktorý sa v rôznych variantoch celý čas
snaží obnoviť. Najpohodlnejšie je pod
krídlami štátu, dokonca aj keď ten štát
bije a mučí. Tak to bolo vždy. Kde vziať
alternatívu? A mimochodom, prečo by
sa štát vzdával takého zdroja? Teoreticky sa tu musí zapojiť teológia, ktorá
môže premyslieť kresťanské chápanie
podstaty štátu, vrátane štátu autoritatívneho, totalitného a ponúknuť alternatívne modely pozície cirkvi. Napríklad
také, ktoré predpokladajú istú autonómiu pre prípad, že sa štát vykoľají. A ak
niet teológie a žiadnej tradície reflexie,
kde zobrať alternatívu? Teológiu začlenili do zoznamu vedeckých disciplín
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( 25. januára 2015 schválila vyššia
atestačná komisia (VAK) teológiu ako
vedeckú disciplínu, bez udeľovania
kandidátskych a doktorských hodností,
pozn. red.) ale teológie jednak nebolo,
jednak jej niet, ale je potrebná.
– V Poľsku sa počas komunistického režimu podarilo katolíckej
cirkvi stať pevnosťou disidentov. Ak
si veriaci, tak to mlčky znamená, že
si disident. To znamená, že existujú
nejaké alternatívy.
V ZSSR inteligencia tiež nachádzala v náboženstve zdroj odporu proti
komunistickej ideológii. Ak hovoríme
o vzájomných vzťahoch cirkvi a štátu
v sovietskom období... nuž, keď sedíte
v jame s agresívnym medveďom, ktorý
pred vašimi očami roztrhal veľa ľudí,
začne sa prejavovať pud sebazáchovy.
Tých, ktorí sa protivili, buď zničili, alebo nejako inak vylúčili z hry, ostali len
od počiatku súhlasiaci spolupracovníci.
Ale je tu aj iný problém: blízky vzťah
so štátom – to sa týka i sovietskeho
–niekedy je dokonca veľmi výhodný.
Napríklad v boji proti konkurentom.
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev bola
v roku 1946 úspešne nahradená spoločnými silami cirkvi a štátu. Čiastočne
je v tom podstata mnohých súčasných
problémov.
– Dobre, pochopila som: historicky sa situácia vyvinula tak, že u nás
je cirkev vo vzťahu k moci v podriadenom postavení. Ale prečo nemôže
ostať v sfére súkromného života?
Prečo je cirkev už i vo vzdelávaní,
v práve, posudzuje Leviatana a nedovolí zavesiť Sauronovo oko? Človek,
ktorý, možno ani nie je proti cirkvi,
už sedí a premýšľa: dokedy?
Prečo by sa mala obmedzovať na
súkromný život? V akom zákone je to
napísané? Veriaci sú takí istí občania,
ako i ostatní. Môžu mať najrôznejšie,
nie vždy najpríjemnejšie názory na rôzne otázky. Ich prítomnosť vo verejnom
priestore je normou demokratického
štátu. Na druhej strane treba vedieť, kde
sa zastaviť. Ale ak vo vnútri nie sú žiadne ohraničenia, prečo nehovoriť v mene
celého národa? Celkovo netreba pozerať
na náboženstva ako na niečo mystické
a záhadné. Základom náboženstva je
skúsenosť onoho sveta, ale cirkvi ešte
stále riadia ľudia. A ľuďmi často hýbu
obyčajné ľudské motívy: rozšírenie
sféry vplyvu, túžba po moci, koniec
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koncov i po peniazoch. Ak je možnosť
uchvátiť do sféry svojho vplyvu podľa
možnosti čo najviac zdrojov, prečo by
to neurobili? Aby sa objavili tieto obmedzenia je potrebná reflexia, je potrebná
teológia, je potrebný intelekt.
– Ale tí teológovia budú z tej istej
Ruskej pravoslávnej cirkvi. Myslíte
si, že budú vysvetľovať, prečo netreba zavádzať základy pravoslávia v
školách?
Neviem, čo konkrétne budú vysvetľovať, ale existujú vážne dôvody,
vrátane bohosloveckých, prečo je lepšie
držať sa od štátu a štátnych škôl ďalej.
Predovšetkým v Rusku.
– Prečo?
Napríklad jeden z najzaujímavejších
súčasných amerických bohoslovcov,

„

Základom
náboženstva
je skúsenosť
onoho sveta,
ale cirkvi
ešte stále
riadia ľudia
Stanley Hauerwas, kritizoval ideu kresťanskej modlitby v štátnych školách.
Pričom z celkom teologických dôvodov:
chcel, aby kresťanská modlitba ostávala
jednoducho modlitbou a nemenila sa
na prostriedok zjednotenia a posilnenia
kresťanského národa. Zreteľná, rozumná pozícia. V dnešnom pravosláví je
veľa rozumných a inteligentných ľudí,
ktorí veľmi dobre chápu nebezpečenstvo blízkosti k štátu.
O ukrajinských veriacich RPC
– Dnes má nezainteresovaný pozorovateľ pocit, že rozumné a inteligentné pravoslávie sa niekde stratilo,
že je potlačené.
Viete, rozumné a inteligentné nie

je potlačené iba v pravosláví. Vo všeobecnosti bol súd so skupinou Pussy
Riot medzníkom: výraznejším sa stal,
keď sa objavila skupina aktívnych pravoslávnych laikov, ktorí si dovolili verejne nesúhlasiť s pozíciou oficiálnych
predstaviteľov, ba čo viac, aktívne sa od
tejto pozície dištancovali. Izolácia tejto
skupiny sa zvyšuje. Sú to ľudia, ktorí
dnes, napríklad protestujú proti vojne
na Ukrajine. A vzniká otázka: Čo robiť
s týmito ľuďmi vo vnútri RPC? Čo robiť s tými, ktorí nezapadajú do nového
Krymského konsenzu? Čo robiť s tými,
ktorí takpovediac ne sú pripravení v plnom rozsahu prevziať zodpovednosť
za interrupciu zo západnej civilizácie.
Ak sa budeme izolovať od sveta, ako
sa potom napríklad vyrovnáme so skutočnosťou, že naša cirkev je katedrálna,
katolícka, univerzálna (ako sa hovorí vo
vyznaní viery)?
Teoreticky je povinná zjednotiť
všetkých pravoverných a nie iba tých,
čo žijú na území Ruskej Federácie. Čo
robiť s veriacimi, ktorí patria k Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu? Veď oni pozerajú
a nechápu, čo robiť: z jednej strany sú
lojálni Moskve, z druhej štátu, v ktorom
žijú. Samotná RPC sa ocitá v zložitej
situácií: na jednej strane musí podporovať štát, podporovať štát však v istom
zmysle znamená zradiť časť svojich
veriacich, ktorí sú na Ukrajine. Ale ešte
je tu aj Bielorusko. To je jednoducho
očividný príklad toho, ako sú záujmy
štátu a cirkvi v rozpore. To je odpoveď
na otázku, prečo pristupovať k štátu
opatrne.
O RPC a ľudských právach
– Vy máte kontakty s predstaviteľmi RPC. Aké je jej vnútorné usporiadanie? Je zrkadlovým obrazom moci,
je tam rovnaká byrokracia a prísna
podriadenosť?
Otázka je aj kto koho kopíruje. Hierarchia a vertikálne usporiadanie moci
je pravdepodobne viac charakteristická
pre RPC ako pre ruský štát. Dokonca
ani náznak demokracie, ktorá je v spoločnosti, vo vnútri cirkvi ako byrokratickej štruktúry neexistuje. Vládne tam
takmer vojenská disciplína.
– Správne chápem, že na začiatku
bola dobrá myšlienka – prísť s národnou ideou? Poverili tým RPC a tá
sa ňou tak nadchla, že začala hovoriť
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v mene všetkých Rusov vrátane tých,
ktorí sa k cirkvi nehlásia? Ako sa
mohlo stať, že Rusko sa zmenilo na
pravoslávnu Rus?
Ak neexistujú žiadne obmedzenia,
prečo by nehovorili? Je výhodnejšie
hovoriť v mene miliónov namiesto
neveľkého množstva skutočných kresťanov. A problém nie je v koho mene
sa hovorí, ale i v tom, čo sa hovorí.
Zoči-voči možnosti vypadnutia z civilizácie sa rozhovory o svojbytnosti a
jedinečnosti javia ako balast. Veď sú
notoricky známe ľudské práva. V Rusku
ich dlho kritizovali aj z pravoslávnej
pozície. Existuje dokonca dokument
Základy učenia Ruskej pravoslávnej
cirkvi o dôstojnosti, slobode a ľudských
právach, ktorý tieto ľudské práva celkom fundovane kritizuje a stavia proti
nim učenie o dôstojnosti. To znamená,
akoby v rozpore s Európou, s jej právami menšín. Ale ľudské práva, to nie
je jednoducho abstraktná filozofická
koncepcia. Je to koncepcia opierajúca sa
o konkrétne orgány zabezpečujúce dodržiavanie daných práv, vrátane územia
RF. Udreli vás na milícii pelendrekom
po hlave? Nepomohli vám naše súdy?
Vždy máte možnosť obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Ak vystúpi Rusko z tohto súdu a zavrhne ľudské práva, aké mechanizmy
zabezpečenia tejto dôstojnosti ostanú?
Ak na nejakom odľahlom oddelení polície ponížia človeka, kam potom pôjde
so svojou dôstojnosťou?
O neduchovnej Amerike a Európe
– Správne chápem, že USA sú
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dnes najreligióznejšou krajinou, bez
ohľadu na rozvoj vedy a techniky?
Ako sa to stalo?
Pre USA je náboženstvo dôležité od
samotného vzniku: ľudia, ktorí si v tom
čase nemohli nájsť miesto v nie práve
najtotalitárnejšej Európe, sadli na lode
a odplávali do Nového sveta. Hľadali
predovšetkým náboženskú slobodu.
A budovali štát na myšlienke náboženskej slobody. Úroveň takejto náboženskej slobody je pre nás absolútne nepredstaviteľná: človek si môže na ulici
v New Yorku postaviť stolček a začať
kázať. To je iná planéta. Existuje akýsi
absolútne neuveriteľný náboženský
marketing: ak chce mať spoločenstvo
viac veriacich, osloví PR agentúru,
ktorá vymyslí reklamu, rôzne akcie
a podobné nástrahy na prilákanie veriacich. Dovolené sú ľubovoľné formy
vyjadrenia nábožnosti – od zvláštneho
náboženského stand-upu až po mávanie
zázračným kabátom. Existuje jedna nie
nezmyselná vedecká teória, podľa ktorej
čím je väčšia náboženská rôznorodosť,
tým viac ľudí si nájde vieru podľa svojho vkusu. V Amerike sa táto rôznorodosť blíži k maximu.
– Čo sa deje s náboženstvami
v Európe? V Anglicku vysvätili za
biskupa ženu, schvaľujú manželstvá
homosexuálov. A vôbec, nemajú tam
už kresťanstvo, ale akési záujmové
kluby. V Rusku radi hovoria, že európske kresťanstvo zahubí ich liberalizmus.
Nezdá sa mi, že kresťanstvo sa
redukuje na otázku o ženskom svätení
a právnom statuse spoločne žijúcich

osôb rovnakého pohlavia. Ale aj keby
sme porovnali rodinné hodnoty, aj
tak sotva vyzeráme na pozadí Európy
priaznivo. Viete, bol taký Dietrich Bonhoeffer, jeden z najväčších teológov
20. storočia. Fašisti ho umučili za to,
že nebol patriot. Bonhoeffer mal zaujímavú myšlienku o nereligióznom kresťanstve. V čom je podstata kresťanstva?
V osobitných religióznych atribútoch
a dogmatike, v poklonách a pôstoch?
Alebo v obetavosti, zmierení, bratskom
vzťahu ku všetkým ľuďom, v úcte
k ľudskej slobode? Ak je kresťanstvo to
prvé, tak potom Európa skutočne opustila kresťanstvo; ak to druhé, potom je
tak ako dosiaľ kresťanská, hoci aj nie
v náboženskom zmysle. Ale existuje
opačný jav – religiózne nekresťanstvo.
V podstate ako by všetko bolo v poriadku: kupoly sú pozlátené, sviečky
zapálené, stoličky usporiadané, ale čosi
podstatné chýba. Skrátka a dobre, film
Leviatan je práve o tom: všetko je kanonické a grandiózne ale v podstate to
vedie k zničeniu človeka.
O tom prečo islam nie je
náboženstvo
– Čo sa v súčasnosti deje s islamom?
Začnime tým, že islam nie je náboženstvo. Pod náboženstvom sme si
zvykli chápať samostatnú, oddelenú
sféru ľudskej činnosti, oddelenú od
politiky, ekonomiky, umenia, práva.
Náboženstvo môže komunikovať s mimoreligióznou sférou, vplývať na ňu,
kvôli tomu nestráca svoju samostatnosť.
Zakladateľ islamu v podstate založil
nový štát, ustanovil nový spôsob života,
kde sa musela celá totalita ľudskej existencie zhodovať s božou vôľou zafixovanou v Koráne. Islam, ktorý nevznikol
skôr ako v ranom stredoveku nie je náboženstvom v západoeurópskom ponímaní. Kresťanstvo pozná princíp Bohu,
čo je božie, a cisárovi, čo je cisárovo,
ale islam s tým má problém. Poviem
teraz nahlas paradoxnú vec: náboženstvo vzniká v procese sekularizácie. Ak
sa preruší sekularizácia, alebo sa otočí
späť, zmizne aj náboženstvo.
Politický islam, to je práve náznak
toho, čo sa môže objaviť po zániku
náboženstiev a desekularizácií. Iná vec
je, že počas histórie, veď islam má viac
ako tisíc rokov, vznikali rôzne mechanizmy prispôsobovania sa podmienkam
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hnutnosťou, potom sa treba pripravovať
k stretu. Na to, že svet už nikdy nebude
ako predtým.

reálneho sveta, ktorý nie vždy môže
zodpovedať požiadavkám šarie. Tradičný islam, ktorý sa formoval stáročia,
mal nástroje na nivelizáciu radikálnych
impulzov, ktoré periodicky vznikajú
v každom náboženstve. Ale modernizácia a westernizácia podkopali tradičný
spôsob, kontinuitu umožňujúcu odovzdávať z pokolenia na pokolenie náboženský systém a v ňom sa nachádzajúce
poistky pred radikalizmom.
Vznikol fenomén, ktorý francúzsky
vedec Olivier Roy pomenoval náboženstvom bez kultúry: to znamená, že súčasní technologizovaní barbari odtrhnutí
od tradičného systému svojich predkov
objavujú pre seba náboženstvo akoby
od nuly. Doslova vedia iba to, čo bolo
v tento deň zverejnené na nejakom internetovom portáli, ktorý čítali v telefóne, kým cestovali domov metrom. Títo
barbari sa ľahko zapájajú do extrémistických skupín. Zvlášť, ak v náboženstve začínajú prevládať emócie a pocity.
– Moslimovia v Európe to tiež
nemajú ľahké: vo Francúzsku boli
škandály, keď v moslimských rodinách zabili ženy, ktoré pošpinili česť
rodiny.
Ako byť skutočným moslimom
a súčasne uznávať svetské zákony, ktoré
často protirečia tomu, čo je napísané
v Koráne? Ukazuje sa, že potom nie
si skutočný moslim, ale že skutočný
moslim je ten, ktorý teraz bojuje v Islamskom štáte. Túto myšlienku nie je
také ťažké poskytnúť mladému romantickému človeku, ktorý túži po dobrodružstvách.
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– Áno. V Nemecku, vo Francúzsku
a vo Veľkej Británii aj verbujú mladých ľudí a posielajú ich do Sýrie.
Nielen v Európe, ale i v Rusku sa
deje to isté. Vo všeobecnosti sa džihád
stáva zvláštnym sociálnym výťahom:
vykonal si teroristickú akciu, zabil si
– a ž si osobnosťou pre dostatočne
veľké a vplyvné spoločenstvo; rodičia
chcú za teba vydať svoje dcéry, sponzori žiadajú poslať ďalší podnikateľský
plán. To tiež treba chápať, ak hovoríme
o znevažujúcich karikatúrach a šľachetnom hneve pomstiteľov.
– Čím sa skončí Islamský štát?
Zatiaľ iba ukazuje svoju silu a straší
ľudí: homosexuálov zhadzujú z budov, kameňujú ženy, pred kamerami
zabíjajú žurnalistov. Existuje nejaký
spôsob, ako ich upokojiť?
Už sme pochopili, že tamojší moslimovia dobre bojujú. Ale môžu vytvoriť
taký mierový systém, kvôli ktorému
sa ich deťom nebude chcieť utiecť na
koniec sveta? A vôbec, v histórii nastávajú tektonické pohyby: na Arabskom
polostrove to do 7. storočia nebolo nič
mimoriadne – a odrazu, prásk! O 150
rokov tu už bolo impérium ovládajúce
polovicu sveta. Alebo Alexander Macedónsky: kto ho vytiahol na pochod
na východ? A predsa šiel a vytvoril
impérium, ktoré zjednotilo východ so
západom, čo do značnej miery podmienilo chod dejín minimálne v náboženstve. V histórii dochádza k periodickým
výbuchom aktivity. Pre uspokojenie sa
dajú prijímať nejaké opatrenia, ale ak
máme do činenia s historickou nevy-

O tom, prečo je ťažké byť
cirkevným „machom“
– Čo sa dnes deje s vedou o náboženstve?
Je stále populárnejšia. Ak nerv histórie pulzuje niekde blízko náboženstiev,
potom aj veda, ktorá ich študuje, púta
na seba stále väčšiu pozornosť. Vzniká
potreba vysvetliť fenomén náboženstva. Módne vedecké smery ju začínajú
zahŕňať do okruhu svojich záujmov.
Napríklad vedci skúmajúci mozog si
kladú otázku, či je v hlave oblasť zodpovedná za modlitbu, meditáciu a vôbec
pocit prítomnosti božského. Evolučná
biológia sa pokúša vysvetliť fenomén
náboženstva sprevádzajúci človeka počas celej jeho histórie.
– A výskumy rodovej rovnosti
existujú?
Samozrejme. Zaujímavé by bolo pochopiť, prečo je napríklad v islame viac
mužov a v kresťanstve viac žien.
– Prečo?
Napríklad aj preto, lebo v islame
môže byť človek súčasne „machom“
aj veriacim, ale kresťanstvo sa v istom
zmysle feminizovalo. Muž – „macho“
sa ťažko môže realizovať v kresťanstve.
Náboženstvo, ktoré kladie dôraz na deti,
domov a rodinu, určite viac imponuje
ženám.
– Prečo sa pravoslávna cirkev
bojí akýchkoľvek zmien? Koncom
januára anglikánska cirkev vysvätila za biskupa prvú ženu a nikto
nezomrel. Nedá sa povedať, že žena
ako duchovný je niečo kozmicky
vzdialené pravosláviu. Veď je známe,
že v sovietskom období, keď nebolo
mužov, brali na seba ženy funkciu
duchovných: krstili deti, pochovávali
nebožtíkov.
Tradícia a kontinuita. Tak sa to stalo.
Domnievam sa, že už nikto nevysvetlí
prečo. Robili to otcovia i dedovia. Mimochodom, cirkev sa tak či tak mení
a to aj bez toho, aby na tieto zmeny vo
veľkom upozorňovala. Preto nikto nevie, čo bude o nejakých päťdesiat rokov.
Dostupné na: http://goo.gl/yYIZo6
Vybral a preložil: F. Jedinák ¢
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Humanisti v zahraničí
Pravda páně vítězí

J. Jírovec: Truth of the Lord wins
Abstract:
Contemplation of author, a Czech humanist, on the message of Jan Hus.

To řekl katolík Hus, ale na československou prezidentskou standardu se to
dostalo ve zpotvořené podobě. Tak alespoň praví kardinál Vlk.
Je v tom háček, protože bez pána nemůže žádná pravda páně existovat. A pro
existenci boha neexistují žádné jiné důkazy než ty, které si vymysleli lidé.
Hus žil v době, kdy si nikdo nedovolil o existenci boha pochybovat,
takže jeho výrok znamená, že pravda
vás podvodníků, kteří se jménem božím
oháníte, nezvítězí.
Jistý britský spisovatel řekl v rozhovoru, že bůh buď neexistuje, nebo je
šílené hovado, když připouští, aby lidé
jeho jménem páchali tak hrozné zločiny.
Mezi tím nic jiného není.
Hus možná v poslední chvíli o
existenci boží zapochyboval, protože
mohl jen těžko pochopit, že ho parta
církevních šejdířů může vydat jménem
božím k upálení. A všemohoucí bůh,
jehož pravdu hájí, nehne prstem. Žádné
zatmění slunce, zemětřesení nebo povodeň. Čecháček Hus mu za to nestál.
Dočkal se Hus věčného spasení a jeho paliči smažení v pekle?
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Katolík Hus se dostal do trablů kvůli
obhajování pravdy páně. Zhřešil tím, že
si dovolil zpochybnit jejich pravdu, tedy
pravdu šizuňků, kteří se dokázali zaštítit
bohem lépe než on. Vydali kacíře světské moci, která si s ním poradila.
Totéž lze říct o Giordanu Brunovi, kterého dala církev za jeho názory
upálit v roce 1600. No aby ne, když
zpochybnil legendu o tom, že Ježíš byl
syn boží.
Katolická církev se dokázala vypořádat i s Galileo Galileem. Jeho pravda
se v roce 1633 dostala do rozporu
s pravdou, kterou církev, jako vždy,
vydávala za pravdu boží. Moc bezmocného spočívala v tom, že odvolání bylo
pro církev lepší variantou než mučednická smrt.
Církevní šaškové mu dávali svou
moc najevo ukazováním mučicích nástrojů a hrozbou smrtí. Galileo k pánu
moc nespěchal a tak odvolal. Nechat se
zabít pro nic za nic za to nestojí.
Středověk, jak kdysi vysvětloval
Werich, není nic konstantního, ale posouvá se plynule po časové ose. Církev
dál kupčí s vírou a ve jménu boha žehná

zbraním a v česku i tunelům na silnici
nebo lékařským přístrojům. Potřebuje
mít nohu ve dveřích a udržovat se u moci.
Samozřejmě by se jim hodilo, kdyby
na té standartě bylo napsáno, že jejich
katolická pravda zvítězí. Kšeft s vírou
by pak byl snadnější. Zvlášť když desatero bylo dávno zapomenuto a ve světě
daleko víc platí české pozorování: „Lidi
jsou kurvy, mrdaj a kradou“. A hojně
zabíjej, lze dodat.
Nejvyšší představitel katolické
církve, papež, je považován za zástupce
boha na zemi. Pokud tuto „jejich“ pravdu
přijmeme, musíme se ptát, proč současný
papež neexkomunikuje z církve politiky,
kteří se zasloužili o poslední války. Nebo
mu to jeho bůh pro jistotu neradí?
V souvislosti s Husem je pozoruhodná i konstrukce ministra kultury Hermana, který by k upálenému rád přihodil
Václava Havla – tedy jako hybatele
dějin. Co proboha tento ateista, chabý
vzor lidské morálky, údajný humanista,
který nakonec lezl mocným do zadku
a podporoval jejich války, přinesl světu
a Česku dobrého? Nenechme Husa tak
urážet!
JIŘÍ JÍROVEC ¢
Tento text uveřejňujeme z láskavým
dovolením redakcie týždenníka Literatura Umění Kultura, Týdeník Unie
českých spisovatelů z. s., číslo 29/2015
- 22. července 2015.
Dostupné na: http://goo.gl/5S3ztN
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Časy se (ne)mění

Kočka Malvína: Times (don‘t) change
Abstract:
A critical reflection on the contemporary message of Jan Hus.
Dne 6. července si celý národ připomněl
šest set let od upálení českého reformátora a kazatele Mistra Jana Husa. Husův
odkaz, mistrovsky a pro současný lid
obecný stravitelnou formou podaný
v podobě opery Živý Hus provedené
právě v den výročí jeho upálení, je
aktuální i v současnosti. Jan Hus totiž
žil v době, kdy si zglajchšaltovaná a
prohnilá církev definitivně přisvojila
právo rozhodovat o tom, co je správné,
jak se má správně oslavovat vládce všehomíra, ba i možnost šířit prázdné kecy
o strašném trestajícím Ježíši a jeho otci,
jimiž strašila lid obecný, aby z nich do
slova a do písmene mohla ještě sedřít
kůži. Ba ještě si své výsostné postavení
pojistila likvidací Valdenských a zamezením přístupu ke čtení Bible prostým
lidem. Však jim také oba Janové, Hus
i Viklef, pořádně zavařili nebo spíš dali
Satanovi pořádně zahulit.
V době, kdy Jan Viklef a Jan Hus
žili a působili, totiž církev ve své pýše
a sobectví výrazně přispívala k rozkvětu
korupce, zločinnosti a zahálky, která je,
jak známo, počátkem všeho zlého. Lidem byl do hlavy nasazen mozkožrout
zvaný sebemrskačství, takže si mysleli, že když budou dodržovat obřady,

Pamätník Jána Husa
v Brezovej pod Bradlom,
ako jediný na Slovensku
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platit desátky a dávat dary žebravým
mnichům i církevním řádům, nechají
se bičovat anebo si otlačí a odřou kolena šplháním vkleče na Španělských
schodech v Římě, dojdou milosti před
tváří boží. A kde zůstalo milosrdenství,
kde zůstala láska? Někde u sousedů
na návštěvě anebo, to spíš, se utopila
v bludech pomýlených společenských
tradic. Právě to Viklef a po něm i Hus
tvrdě kritizovali.
Viklef dokonce způsobil pořádnou
bouři v nevymyté sklenici katolické
církve, neb ponoukl anglického krále,
aby církvi odmítl platit výpalné. A ještě
si, drzoun jeden, troufnul kritizovat
prodej odpustků a úpadek vzdělanosti
a vážnosti a úcty k poctivé práci způsobený a zapříčiněný rozvojem řádu
žebravých mnichů odčerpávajících
prostředky národní ekonomiky. To nejhorší, jak víme z trilogie pana režiséra
Otakara Vávry, teprve na zkorumpované, prohnilé a vypasené církevní hodnostáře teprve čekalo: pořádná evropská smršť husitského a reformačního
hnutí. Jak to dopadlo, víme všichni.
Pravda se totiž nedá ukřičet, ba dokonce ani upálit.
Jan Hus byl zarputilým obhájcem
pravdy a zapřisáhlým bojovníkem za
spravedlivou společnost, v níž bude
člověk člověku nikoli vlkem, ale bratrem. Kdyby se dnes mohl stejně jako
šestého ve Valdštejnské zahradě zhmotnit ne na chvíli, ale na příštích dvacet,
let, čubrněl by na drát, jak všechno
zůstalo stejné: od farizejů, kteří si z
lidského neštěstí dělají výhodný kšeft,
přes úpadek vzdělanosti, vysokou kriminalitu a neúctu k poctivé práci, až po
císaře a potentáty plnící místo vládnutí
příkazy zvenku (tentokrát pro změnu
EU a USA).
Na pořad dne se tedy stále více dere
otázka: Přijde nová reformace?
LUK Ročník 2015 č. 32/2015 - 12.
srpna 2015.
Dostupné na:
http://goo.gl/uBgkXq ¢

OPRAVA

V časopise PROMETHEUS
č. 4/2014 na s. 21-24 sa vinou redakcie
vyskytli nasledujúce chyby:
- Nadpis článku o Jánovi Husovi má
správne znieť Smrť, ktorá znamenala
nesmrteľnosť.
- Na s. 22 v 1. stĺpci, 3. odseku veta
„Išlo o náboženské hnutie so sociálnym
nábojom, nazvané po zakladateľovi,
lyonskom kupcovi Petrovi Valdesovi,
rozšírené v druhej polovici 13. stor. najmä v južnom Francúzsku.“ Má správne
znieť: „Išlo o náboženské hnutie so
sociálnym nábojom, nazvané po zakladateľovi, lyonskom kupcovi Petrovi
Valdesovi, rozšírené v druhej polovici
12. stor. najmä v južnom Francúzsku.“
- Na s. 23, 3. stĺpec, podnadpis „Jari
Hus a katolícka cirkev“ má znieť „Ján
Hus a katolícka cirkev“.
- V tom istom stĺpci 2. odsek pod
citovaným podnadpisom veta: „V prejavoch novodobej oficiálnej cirkví
a serióznejších katolíckych historikov
nechýbajú prejavy poľutovania nad
prenasledovaní „kacírov.“ má znieť:
„V prejavoch novodobej oficiálnej cirkvi a serióznejších katolíckych historikov nechýbajú prejavy poľutovania nad
prenasledovaním „kacírov“.“
- V tom istom stĺpci 3. odsek pod
citovaným podnadpisom je nesprávne
uvedená veta „Pre cirkev je však zrejme
problémom vzoprenie sa Jána Husa ako
kňaza a teológa proti požadovanej absolútnej autorite oficiálnej cirkvi.“ Správne
má znieť: „Pre cirkev však zrejme zostáva problémom vzoprenie sa Jána Husa
ako kňaza a teológa proti požadovanej
absolútnej autorite oficiálnej cirkvi.“
Autorovi a čitateľom sa za uvedené chyby hlboko ospravedlňujeme.
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Humanisti v zahraničí
Medzinárodná konferencia
humanistov z východnej Európy

I. Poljak: International conference of humanists from eastern
Europe

Abstract:
Report from the organization and content of the event.

je členskou organizáciou IHEU. V súčasnosti v nej aktívne pôsobia členovia
z 15 krajín.
Dvojdňového rokovania sa zúčastnili delegáti 21 krajín, prevažne
z východnej Európy. Rokovalo sa aj
v diskusných skupinách. Stredom záujmu bolo päť najdôležitejších okruhov
problémov, ktoré sa dotýkajú mladých
európskych humanistov:
1. Pasivita spoločnosti
2. Posilňovanie vplyvu cirkví a náboženských spoločností
3. Porušovanie práv sexuálnych menšín
4. Porušovanie práv náboženských a etnických skupín
5. Spolupráca medzi štátom a cirkvami

Foto z konferencie mladych humanistov v Bukurešti
V dňoch 23.-24.4.2015 sa v rumunskej
Bukurešti uskutočnila konferencia
humanistov z východnej Európy (Humanist East European Conference),

ktorú organizovala Medzinárodná humanistická a etická mládežnícka organizácia (IHEYO), združujúca mladých
humanistov vo veku od 18 do 35 rokov

Asistované zomieranie a eutanázia
Assisted suicide and euthanasia

Abstract:
Translation of basic terms and an overview of options for assisted dying and
euthanasia in selected countries.
Asistovaným zomieraním sa rozumie
pomoc nevyliečiteľne chorým, ktorých
čaká dlhé a veľmi bolestivé zomieranie.
Možno ho rozdeliť na pasívne a aktívne.
Pri pasívnom spôsobe lekár, ktorý
má povinnosť udržiavať pacienta nažive
čo najdlhšie, prestáva podávať potrebné
lieky a tým urýchli smrť nevyliečiteľného pacienta.
Pri aktívnom spôsobe poskytne lekár
pacientovi liek v smrteľne veľkej dávke
a súhlasiaci pacient použije túto smrtiacu dávku sám.
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Eutanázia znamená, že lekár, so
súhlasom nevyliečiteľne chorého a silne
trpiaceho pacienta, podá mu prostriedok
v dávke, ktorá pacientovi spôsobí nebolestivú smrť.
Je zrejmé, že vo všetkých uvedených prípadoch sa tieto postupy stretávajú nevyhnutne s veľkou dilemou
či je správne ich pripustiť, ba dokonca
vykonať.
Napriek tomu povolenie na takéto
postupy sa pomaly, ale iste dostáva do
legislatívy niektorých krajín tohto sve-

Ústrednou myšlienkou stretnutia
východoeurópskych humanistov je konštatovanie, že sekularizmus, tolerancia
a racionalita myslenia sú základnými
piliermi zjednocujúcimi európsku
civilizáciu.
Zo Slovenska sa konferencie zúčastnil Metod Rybár z občianskeho združenia ETHOS.
Na spomínanej konferencii sa hovorilo aj o možnostiach získavania grantov
z fondu Európskej humanistickej federácie (EHF). To by mohla byť príležitosť získať finančné prostriedky aj pre
Spoločnosť Prometheus.
Ivan Poljak ¢
ta. Príčinou je snaha ušetriť pacienta
ukrutných bolestí, ktoré sprevádzajú
jeho neodvratnú smrť. Vo všetkých
prípadoch sa na to vyžaduje súhlas samotného pacienta.
Pojmy „asistované zomieranie“
a „eutanázia“ sa neraz zamieňajú. Isté
je, že sú si blízke, aspoň podľa ich konečného výsledku.
Eutanázia sa definuje ako zámerné ukončenie života jedinca s cieľom
zbaviť ho neznesiteľných bolestí, pričom podmienkou je nevyliečiteľnosť
jeho choroby. Ak napr. lekár má podať
pacientovi trpiacemu nevyliečiteľnou
chorobou predávkovaný liek, ktorý
ukončí pacientov život, pokladá sa to za
eutanáziu.
Vedomá pomoc alebo nabádanie jedinca spáchať samovraždu sa
pokladá za asistované zomieranie.
Príkladom môže byť prípad, ak dostane
Prometheus 2/2015
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p acient od lekára silné sedatívum s plným vedomím, že ho sám pacient použije na samovraždu.
V ktorých krajinách je eutanázia legálna?
Belgicko
Belgicko je jedna z krajín, kde legalizovali eutanáziu a tento zákon bol prijatý v septembri 2002. Zákon stanovuje,
že dvaja lekári a jeden psychológ musia
s eutanáziou súhlasiť aj v prípade, že
rozhodovacia spôsobilosť pacienta je
pochybná. Lekári s pacientom dohodnú
konkrétny postup, ako pacienta zbavia
života. Môže to byť aj podaním veľkej
- smrtiacej injekcie.
Kolumbia
Dňa 20. mája 2010 Ústavný súd
Kolumbie vydal rozhodnutie, že nikto
nebude trestne stíhaný kvôli ukončeniu
života smrteľne chorého pacienta, ktorý
s tým súhlasil. Súd termínom „smrteľne
chorý“ rozumie jedinca s takými chorobami, ako je napr. AIDS, zlyhanie
obličiek, rakovina a iné choroby spojené
s veľmi veľkými bolesťami. To znamená, že kolumbijský zákon o eutanázii
nepovoľuje zámerné zbavenie života
pacienta trpiaceho degeneratívnymi
chorobami ako je Lou Gehrigova choroba, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. (Amyotrophic lateral
sclerosis (ALS) - Lou Gehrigova choroba je ochorením motorických neurónov,
charakteristická kŕčmi svalstva a rýchlo
napredujúcou slabosťou spôsobenou
atrofiou. Príznakmi sú ťažkosti pri hovorení, hltaní a dýchaní.)
India
India je ďalšia krajina, v ktorej je
eutanázia legálna. Avšak zákon povoľuje iba pasívnu eutanáziu. Tento zákon
24
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bol prijatý Najvyšším súdom Indie
v r. 2011 ako dokument umožňujúci
zbaviť života pacientov, ktorí sú trvale
vo vegetatívnom stave žitia (dýchajú,
srdce im bije, ale nekomunikujú s okolím). Aktívna eutanázia v Indii je ešte
stále nezákonná
Írsko
V Írsku je aktívna eutanázia nelegálna. Nie je však nezákonné zastaviť
liečebné postupy udržiavajúce pacienta
pri živote. Podľa zisťovania verejnej
mienky, 57 % občanov súhlasí so samovraždou pod lekárskou kontrolou, ak
o to pacient požiada.
Luxembursko
Luxembursko bolo treťou krajinou
v EÚ, ktorá legalizovala eutanáziu. Zákon bol schválený výnosom parlamentu,
ktorý povoľoval lekárom ukončiť život
nevyliečiteľne chorého pacienta. Zákon
stanovuje, že toto rozhodnutie treba
prijať so súhlasom pacienta v komisii
dvoch expertov a dvoch lekárov.
Mexiko
Hoci je tam aktívna eutanázia nezákonná, dovoľuje sa pasívna eutanázia.
Blízki príbuzní smrteľne chorého pacienta, ak tento nie je pri vedomí, môžu
odmietnuť ďalšie liečenie. Tento zákon
je použiteľný od r. 2008 a podobný zákon, ktorý rozširuje podmienky čaká na
schválenie.
Holandsko
V Holandsku sú eutanázia aj asistované zomieranie legálne. Hoci zákon
bol schválený v r. 2002, súdy dovoľovali jeho praktizovanie od 80-tych rokov
20. storočia. Lekári nie sú povinní udržiavať pacientov nažive, ak si to pacienti neželajú. Viac než 20 rokov holandské
súdy nestíhali lekárov, ktorí poskytovali

eutanáziu.
Eutanázia v USA
Eutanázia v USA je legálna iba
v niektorých štátoch. Patria k ním Oregon, Washington, Montana a Vermont.
Asistované zomieranie v Anglicku
7. novembra 2014 bol v snemovni
lordov prerokovaný zákon o asistovanom zomieraní. Výkonný riaditeľ
National Secular Society Keith Porteous Wood tvrdí, že hoci sa asistované
zomieranie sotva dostane do ústavy
v tomto volebnom období, bol v tejto
veci dosiahnutý veľký pokrok. National
Secular Society podporuje pokusy legalizovať dobrovoľnú eutanáziu v UK.
Asistované zomieranie v Anglicku nie
je teraz otázkou či, ale kedy.
V priebehu rokovania bolo zaznamenaných takmer 200 návrhov zmien
v znení zákona, najmä zo strany oponentov. Niektoré z nich boli podané
s cieľom spomaliť debatu, ak už nie
celkom zmariť prijatie zákona. Navrhovatelia sa rozhodli z taktických dôvodov
prijať návrh zmeny, ktorý vyžaduje
súdne overenie diplomov zainteresovaných lekárov. Po prijatí tejto zmeny
bolo jasné, že prevažná väčšina parlamentu je spokojná s pokračovaním debaty o zákone. Oponenti, vychádzajúci
zväčša z náboženských zásad to pocítili
a rozhodli, že nebudú provokovať rozkol vo vlastných radoch, ktorý by odhalil, akú slabú majú podporu.
Keď návrh zákona prekoná všetky
prekážky zo strany snemovne lordov,
stane sa platným zákonom až po tom,
čo ho schvália poslanci dolnej komory
parlamentu. To je však dosť nepravdepodobné, pretože ministerský predseda
vyjadril neochotu podporiť prijatie
zákona.
Podporovatelia zákona dúfajú, že
po voľbách sa budúca vláda pripojí k
podpore zákona (73 % občanov návrh
zákona podporuje) a dúfajú, že nová
vláda si nájde čas a proces schvaľovania
začne znovu v dolnej snemovni. To by
nevyžadovalo, aby vláda odsúhlasila
zákon, podpora sa stane otázkou svedomia tak, ako to bolo v prípade zákona
o manželstve (sobáše občanov rovnakého pohlavia).
Podľa: http://goo.gl/1wTuDL a https://goo.gl/LfeuEq
Newsline/secularism.org.uk /14
November 2014
Vybral a preložil A. Klanecký ¢
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Humanisti v zahraničí
Výzva na zrušenie zákona o rúhaní
v Írsku
A call to repeal blasphemy laws in Ireland

Abstract:
Translation of an internet article.
Írsky ministerský predseda End Kenny
zapiera svoj sľub vypísať referendum
o platnosti sedem rokov starých zákonov.
Medzinárodná skupina ateistov a sekularistov, vrátane Richarda Dawkinsa a Stevena Pinkera, ho vyzvala, aby inicioval
referendum o zrušení írskeho zákona
o rúhaní, ktorý bol schválený len v tomto
storočí. Skupina Kennymu pripomenula,
že je jeho povinnosťou „obhajovať stanovisko tých, čo sú v Írsku zastrašovaní
a ešte viac tých, ktorí čelia poprave za
to, že citovali írsky zákon o rúhaní je
zneužívaný na oprávnenie a zmiernenie
vlastných postojov”.
Zákon o rúhaní bol zavedený v júli
2009 vtedajším predsedom vlády, ktorý
patril k vtedy vládnucej politickej strane
Fianna Fail. Porušenie tohto zákona je
trestané pokutou až do výšky 25 000 eur.
List zaslaný ministerskému pred-

sedovi republiky, podpísaný Edom
Byrneom a aktivistom za práva homosexuálov Rory O´Neillom, ako aj ďalšími
významnými postavami vedy a politiky,
kritizoval rozhodnutie Dublinskej vlády
odstúpiť od svojho sľubu iniciovať referendum o platnosti rúhačského zákona.
V jeseni minulého roka sa zdalo, že
írska vláda začlení rúhačský zákon do
série chystanej pre národné referendum
v máji, vrátane rovnosti manželstva
medzi homosexuálmi a zníženia veku,
keď írsky občan môže kandidovať na
prezidentskú funkciu. Avšak zákon o rúhaní bol z toho vynechaný.
Vedci, spisovatelia, herci a politici,
ktorí podpísali list poznamenali, že
Kenny „bol šokovaný a zdesený brutálnym a strašným zabíjaním v budove
Charlie Hebdo, v Paríži... Ale musíte si
byť vedomý, že tí, čo podporujú vražde-

Hodnoty sekulárnej rodiny
P. Zuckerman: Values of a secular family

Abstract:
Translation of an article.

prof. Phil Zuckerman
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Viac detí než kedykoľvek predtým
nám „vyrastá bezbožných“ (rozumej
v USA). Sú to potomkovia rastúcej
sekulárnej spoločnosti, do ktorej patrí
nová kvitnúca kategória Američanov,
ktorí si hovoria „Nijakí“. Takto sa nazývajú preto, lebo sami sa identifikujú ako
„neveriaci v nič“ (podľa štúdie výskumného centra Pew z r. 2012).
Počet amerických detí vychovávaných bez náboženstva významne
vzrástol. Podľa viacerých celonárodných štúdií od päťdesiatych rokov, keď
menej než 4 % Američanov uvádzali, že
vyrástli v nenábožnej domácnosti.
Tento počet narástol na dvojciferné
číslo, keď štúdia z r. 2012 ukázala, že
11 % ľudí narodených po r. 1970 pove-

nie kvôli rúhačstvu sú aj predstavitelia
vlád niektorých štátov“, konštatuje sa
v liste. Pokračujúci prípad Asie Bibi
z Pakistanu vyvolal globálnu pozornosť
a veľa iných bolo už za rúhanie sa tragicky popravených. (Pakistanský súd
potvrdil trest smrti pre kresťanku Asiu
Bibiovú, ktorú v roku 2010 uznali vinnou z bohorúhačstva proti islamu. Jej
prípad bol v tom čase široko medializovaný a v západných krajinách vyvolal
vlnu nevôle. Matka štyroch detí sa stala
prvou ženou odsúdenou na základe kontroverzného pakistanského bohorúhačského zákona.)
A list pokračuje: „Napriek vašej
nedávnej vytáčke, my podpísaní vás
vyzývame, aby ste dodržali svoj sľub na
vypísanie referenda na zrušenie všetkých zákonov o bohorúhaní“.
Akademici, spisovatelia a politici
zdôrazňujú, že Írsko je jediná európska
krajina, ktorá zaviedla bohorúhačský
zákon v 21. storočí. Na zhromaždení
OSN o ľudských právach v r. 2009,
Pakistan navrhol presné znenie írskeho
zákona o rúhaní v mene Organizácie islamskej spolupráce, ktorá presadzovala
zamedzenie výsmechu náboženstiev.
Podľa: http://goo.gl/kEz9xA vybral
a krátene preložil: A. K. ¢
dalo, že vyrástli v sekulárnych rodinách.
To môže pomôcť vysvetliť, prečo 23 %
dospelých v USA vyhlasuje, že nepatria k žiadnemu náboženstvu a viac než
30 % Američanov vo veku medzi 18. až
29. rokom tvrdia to isté.
Teda ako funguje mravná výchova
rastúcich počtov detí bez modlitieb
v čase jedenia a bez vyučovania v nedeľnej škole? Funguje veľmi dobre.
Táto výchova zďaleka nie je nefunkčná, nihilistická, bez pravidiel, bez
istoty a prínosov rovnakých ako náboženstvo. Podľa Vern Bergstona, profesora gerontológie a sociológie, sekulárne
domácnosti dávajú deťom zdravý a pevný mravný základ.
Takmer 40 rokov Berngston longitudinálne študoval a skúmal generácie,
takže jeho štúdia sa stala najväčšou
štúdiou náboženstva a rodiny, života
po viaceré generácie v USA. Keď Berngston zbadal narastajúce počty Američanov bez náboženstva, rozhodol sa
pridať sekulárne rodiny do svojej štúdie
v r. 2013. Bol motivovaný pokusom
Prometheus 2/2015
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prof. Phil Zuckerman počas televízneho rozhovoru
pochopiť, ako život v rodine a vplyvy
medzi generáciami pôsobia v kruhu
nenábožných ľudí.
Bol prekvapený tým, čo zistil. Pri
vysokom stupni solidarity a emocionálnej blízkosti medzi rodičmi a nenábožnými deťmi, boli najmladšej generácii
v takýchto rodinách odovzdávané silné
etické štandardy a morálne hodnoty.
„Mnohí nenábožní rodičia boli viac
súdržní a viac odovzdaní svojim etickým zásadám, než niektorí z nábožných
rodičov v tejto štúdii“, povedal mi
Berngston. „Väčšina z nich si žije život
vedený morálnymi zásadami a zmyslom
pre účel.“
Môj vlastný, prebiehajúci výskum
medzi sekulárnymi Američanmi – podobne ako aj hŕstky ďalších sociálnych
vedeckých pracovníkov, ktorí sa iba
nedávno zamerali na sekulárnu kultúru
– potvrdzujú, že život v nenáboženských rodinách je plný ich vlastných
morálnych hodnôt, obohacujúcich ich
etické zásady.
Najdôležitejšie medzi nimi je riešenie racionálnych problémov, osobná
autonómia, nezávislosť myslenia, vyhýbanie sa telesným trestom, duch vypytovania sa na všetko a nadovšetko empatia
(empatia = alebo vcítenie sa označuje
porozumenie emóciám a motívom druhého človeka).
Pre sekulárne orientovaných ľudí
morálka stojí na jednoduchom princípe vzájomnej empatie, známej ako
zlaté pravidlo: správaj sa k iným tak,
ako by si sám chcel, aby sa iní správali k tebe. Je to starodávny, univerzálny
etický imperatív. A nevyžaduje žiadnu
vieru v nadprirodzené bytosti. Ako jed26
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na ateistická mamička, ktorá sa chcela
nechať menovať len ako „Debbie“ mi
povedala: „Spôsob ako deti učíme čo
je dobré a čo zlé je pokus naučiť ich
trochu empatie … ako sa iní ľudia cítia.
Viete, iba dať im túto schopnosť chápať
ako sa cíti ten na druhej strane, im dáva
možnosť predstaviť si, ako ich vlastný
skutok dopadne. K tomu nepociťujem
žiadnu potrebu boha...“
„Ak vaša morálka je spojená s predstavou boha.... čo ak sa v istom čase
začnete sám spytovať na existenciu
boha? Znamená to azda, že váš zmysel
pre morálku sa zrazu zosypal? Spôsob
ako učíme deti …nezávisle na tom čo
budú veriť v živote neskôr – trebárs aj
keď sa stanú nábožnými – budú sa pridržiavať tohto systému.“
Výsledky sekulárnej výchovy detí
sú povzbudzujúce. Štúdie potvrdili, že
sekulárni tínedžeri sa zvyčajne menej
zaujímajú o veci, o aké sa zaujímajú ich
nábožní priatelia, a o ktorých „obyčajným tínedžerom“ sa zdá alebo vyjadrujú
nutnosť sa s nimi vyrovnať. Podľa štúdie Univerzity Duke z r. 2010. keď títo
tínedžeri dospejú a stanú sa „bezbožnými“ dospelými, vykazujú menej sklonov
k rasizmu, než ich nábožní rovesníci.
Mnohé psychologické štúdie ukazujú,
že sekulárni dospelí majú menšie sklony k pomstychtivosti, k nacionalizmu,
k militarizmu, sú v priemere menej autoritatívni a sú tolerantnejší, než skupiny nábožensky veriacich dospelých.
Výskum v poslednom čase tiež ukázal, že deti vychované bez náboženstva
majú sklon ostať nenábožnými – a sú
azda otvorenejšie pre nové poznatky.
Sekulárni dospelí lepšie rozumejú a pri-

jímajú vedecké poznatky, týkajúce sa
globálneho otepľovania a viac podporujú
rovnoprávnosť žien a práva homosexuálov. Významný je fakt z oblasti
kriminológie, že ateisti takmer chýbali
v našej populácii väzňov. Podľa údajov
Federálneho štatistického úradu, v 1990tych rokoch predstavujú ateisti iba pol
percenta tých, ktorí sú za mrežami.
Toto odráža fakt, ktorý kriminológia dokumentovala už viac než pred storočím
– nenáboženskí ľudia páchajú oveľa menej zločinov. Ďalší významný a podobný
fakt: demokratické krajiny s najnižším
výskytom nábožensky orientovaných
občanov – ako sú napr. Švédsko, Dánsko, Japonsko, Belgicko a Nový Zéland
– majú najnižšie počty násilných zločinov na svete a tešia sa vysokému stupňu
sociálnych dobrodení. Ak by sekulárni
ľudia nemohli vychovávať svoje deti
morálne, potom by prevaha násilných
zločinov v spoločnosti bola katastrofálna.
Opak je však pravdou.
Ako sekulárny rodič a trochu aj
expert na sekulárnu kultúru viem dobre
o úzkosti, akú mnohí americkí sekularisti pociťujú, keď sa sami seba pýtajú:
dopustil som azda omylu, keď som
svoje deti vychoval bez náboženstva?
Jednoznačná odpoveď je NIE. Deti
vychované bez náboženstva nemajú
nedostatok pozitívnych čŕt a cností,
mali by byť vrelo prijímané v americkej
demokracii.
Phil Zuckerman je profesor sociológie a sekulárnych štúdií na Pitzer College a autor knihy: „Žiť sekulárnym životom: Nová odpoveď na staré otázky“.
Podľa: http://goo.gl/KHkc5v vybral
a preložil A. K ¢.
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Kriticky a lapidárne
Critical and lapidary

.

Jonathan Franzen
Sme chorobne závislí od
technológií
We are morbidly addicted to technology
Americký spisovateľ J. Franzen
(*1959) v rozhovore s M. Procházkom
tvrdí, že „Sme chorobne závislí od technológií. Dnes sa nemusíš trápiť so životom, lebo veď si si nahral nové pesničky, práve sťahuješ dve časti obľúbeného
seriálu a esemeskuješ si s priateľkou.
Esemesky sú ako cigarety, internet ako
kofeín. To nie je život. Je to mizerné
táranie o ňom. Život nespočíva v spotrebúvaní a používaní elektronických
výrobkov. To všetko je šum. Samozrejme,
vymieňajúc si názory na rozličných
fórach, môžeš pocítiť, že sa do čohosi
zapájaš, že nie si sám. Mám však dojem,
že keď vás vtiahne dobrá knižka - často
od kohosi mŕtveho, kto rozpráva príbeh,
ktorému verím, veci, ktoré sa mi vidia
pravdivé, ale prv som ich nevedel postrehnúť -, cítim sa oveľa menej osamelý
ako vo chvíľach, keď som si s kýmsi
mailoval a esemeskoval. Táto technologická konzumpcia je dobrá na zahnanie
chvíľkového pocitu prázdnoty, ale nepomáha pri ozajstnej samote a opustenosti. Ako spisovateľ-románopisec sa
nazdávam, že mojou úlohou je stavanie
mostov medzi vnútrom mojím a cudzím.
Na hlbšie a dlhšie učičíkanie samoty.“
PROCHÁZKA, M.: Mojou úlohou sú mosty medzi vnútrom mojím
a cudzím (Rozhovor s Jonathanom
Franzenom). Slovenské pohľady
2014, č.11, s. 93.
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Kto utečie - my, či oni?
Who will run away – us or them?
„Nechcem odštartovať rojenie osvetárov, ktorí agresívnou pacifistickou,
environmentálnou či náboženskou
propagandou zvrátia koleso dejín. Skôr
upozorniť, že v súčasnosti neexistuje
triedny boj - aj preto, že ako politická
trieda funguje, presadzuje svoje záujmy
len trieda globálnej oligarchie. Tretí
stav (masová civilizácia) neexistuje
ako subjekt politiky a dejín, je rozdelený, majetkovo, nábožensky, politicky,
kultúrne a tisíckou ďalších deliacich
čiar. Civilizácia je rozparcelovaná na
individuality či nestabilné protokmeňové, protonárodné a protogeneračné či
inak definované komunity. Je neschopná
sebauvedomenia.
V inflácii slov, v informačnom marazme, v kultúrnom vykorenení však tento
proces nenaštartuje ani nijaký manifest,
ani žiadna encyklopedická iniciatíva.
(Neviem sa ubrániť „konšpiratívnej“
teórii, že paralyzácia komunikačného
priestoru nespracovateľným objemom
„informácií“ je sofistikovaným projektom na udržiavanie tohto stavu.)
Obrovská koncentrácia moci, potenciál zdrojov a kapacít, účinný systém monitorovania a efektívna likvidácia odporu
prakticky vylučuje priamu konfrontáciu
masovej populácie s dominantným systémom. Novú civilizáciu zrejme naštartuje
až jej priama konfrontácia s brutálnou
zvieracou tvárou súčasného dekadentného systému. Honba za ziskom ho
(globálny kapitalizmus) zákonite vedie
a dovedie za hranice ľahostajnosti davu,
a žiadna kamufláž a propaganda túto
odpornú tvár nebude schopná skryť.“
JANOŠOVSKÝ, J.: Utečieme?
... A kam? (II) Literárny týždenník
(dvojčíslo 23-24), 17.6.2015, s. 14

darilo sa mu to, no nebol vypočutý. Dav
ho vypískal. Dnes, po 26-tich rokoch
hovorí k verejnosti aj naďalej, znova
a znova. Hovorí múdro a prezieravo aj
v čase, keď väčšina tribúnov novembra
zaliezla do osobného komfortu, v nežnej
revolúcii „vybojovaného“ blaha a tribúny
sa dávno vyprázdnili. Marazmus troskotajúceho kapitalizmu, nezamestnanosť,
chudoba, korupcia a ďalšie neduhy sa ich
už netýkajú. Janošovského však nielen
trápia aj naďalej, ale podnecujú ho k hľadaniu východísk.

Juraj Janošovský

Náboženské experimenty matky
A. Christie
Religious experiments of A. Christie’s
mother
„…maminka měla zalíbení v nových
experimentech.
Sama experimentovala hlavně v náboženství. Byla, myslím, od přírody
mysticky založená. Měla dar modlit

Juraj Janošovský je jedným z nemnohých slovenských ľavicových publicistov, ktorý dokáže klásť patričné, náležité,
produktívne a provokatívne otázky,
týkajúce sa budúcnosti. Ako jeden z mála
bývalých politikov sa v novembri 1989
snažil dostať na tribúnu a prehovoriť. Po-

Zo životopisu Agaty Christie
From the biography of Agatha Christie
Svetoznáma spisovateľka Agata
Christie napísala svoj vlastný životopis
v rokoch 1950 – 1965. Rukopis dokončila ako sedemdesiatpäť ročná. Kniha
bola v angličtine vydaná pod názvom An
Autobiography v r. 1977. Nám sa dostala do rúk česká verzia v krásnom preklade Marty Staňkovej CHRISTIE, A.:
Vlastní životopis. Praha : Knižní klub,
2013, s. 574. Radi by sme upozornili na
niektoré pasáže tejto zaujímavej knihy.
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Agata Christie
se a rozjímat, ale při její vroucí víře
a zbožnosti pro ni bylo obtížné vybrat
si odpovídající způsob bohoslužby. Můj
trpělivý otec se nechal vodit hned na
jeden, hned na jiný typ bohoslužeb.
Tohle náboženské koketování z valné části probíhalo, než jsem se narodila.
Maminka byla málem přijata do římskokatolické církve, couvla však, že bude
unitářkou (v důsledku toho nebyl můj
bratr vůbec pokřtěn), poté se stala nadějnou teosofkou, ale když slyšela kázat
paní Besantovou, pocítila k ní antipatii.
Po krátkém, ale živém zájmu o zoroastrismus se k tatínkovu nemalému
ulehčení vrátila do bezpečného přístavu
anglikánské církve, v níž se ovšem
přikláněla k ortodoxnějšímu křídlu.
Měla u postele obraz svatého Františka
a večer i ráno si četla v Následování
Krista.Tutéž knihu pořád mám na nočním stolku i já.
Tatínek byl bezelstný upřímný křesťan. Každý večer odříkal své modlitby
a každou neděli chodil do kostela. Jeho
víra byla prostá a obešla se bez složitého sebezpytování - ale pakliže se mamince líbilo mít svou víru přizdobenou,
bylo to podle něj docela v pořádku. Jak
už jsem řekla, byl to milý člověk.
Myslím, že se mu ulehčilo, když se
maminka vrátila do anglikánské církve
v době, kdy bylo načase dát mě ve farním kostele pokřtít. Po babičce jsem dostala jméno Mary, po mamince Clarissa,
a Agatha byl dodatečný nápad, na který
maminku cestou do kostela přivedla
jedna její přítelkyně, která prohodila, že
je to hezké jméno.
28
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Sama jsem náboženské názory přejímala především od chůvinky, jež byla
vyznavačkou bible. Do kostela nechodila, ale doma si četla v bibli. Bylo velice
důležité světit den sváteční, a mít v
neděli světské zájmy bylo v očích Všemohoucího těžké provinění. Sama jsem
byla při svém přesvědčení, jak náležet
k těm „vykoupeným“, nesnesitelně puntičkářská. Odmítala jsem v neděli hrát
jakékoli hry či zpívat nebo brnkat na
piano a měla jsem příšerný strach, zda
bude nakonec spasen můj otec, který
v neděli odpoledne lehkovážně hrával
kroket a vesele vtipkoval o kaplanech
a jednou dokonce i o biskupovi.“
(CHRISTIE, A.: c. d. s. 25.)
Posadnutosť náboženstvom
Obsession with religion
„Je to až s podivem, že se člověk ve
svých zálibách nijak nemění. Můj synovec Jack byl už od let, kdy chodil na
procházky s chůvou, jako posedlý vším,
co souviselo s náboženstvím. Když
vám zmizel z očí, obvykle jste ho našli
v kostele, jak obdivně hledí na oltář.
Kdykoli dostal barevnou plastelínu,
vždycky z ní modeloval triptychy, krucifixy nebo nějaké náboženské ozdoby.
Zvláště ho fascinovaly římskokatolické
kostely. Tato záliba nikdy nepominula
a z církevních dějin prostudoval více
než kdokoli, koho jsem kdy poznala.
Když mu bylo kolem třiceti, do římskokatolické církve nakonec vstoupil
- byla to hrozná rána pro mého švagra,
jehož mohu charakterizovat jedině jako
dokonalý vzor „zapřisáhlého protestan-

ta“. Jako vždy vlídně pravil: „Nemám
předsudky, opravdu nemám předsudky.
Jenom nemohu pominout mlčením, že
všichni římští katolíci jsou strašní lháři.
To není předsudek, prostě to tak je.“
Babi byla také pěkný případ zapřisáhlé protestantky a s velkou zálibou
mluvila o špatnosti papeženců. Ztišila
hlas a říkala: „Všechna ta krásná děvčata,
co mizí do klášterů - a nikdy je už nikdo
nespatří“. Zaručeně byla přesvědčena, že
všichni kněží si vybírají milenky ze speciálních klášterů s krásnými dívkami.
Wattsovi byli nonkonformisté, tuším
metodisti, což právě možná vedlo ke
sklonu dívat se na římské katolíky jako
na představitele „šarlatové děvky babylonské“. Kde se v Jackovi vzala jeho
vášeň pro římskokatolickou církev, to si
neumím vysvětlit. Nemohl to dost dobře
podědit po nikom z rodiny, a přece to
v něm bylo pořád, od útlého věku. Za
mého mládí se náboženstvím zabýval
každý. Vedly se o něm dlouhé a barvité
debaty, mnohdy bouřlivé. Jeden přítel
mému synovci někdy v pozdějších
letech řekl: „Opravdu nechápu, Jacku,
proč ty nemůžeš být taky takový smířlivý kacíř jako každý jiný, všechno by
bylo o tolik pokojnější.“
Pokojná smířlivost ovšem byla
to poslední na světě, nač by byl Jack
kdy pomyslel. Jak jednou pravila jeho
chůva, když ho po delším hledání našla:
„Proč pan Jack tak rád chodí do kostelů,
tomu prostě nerozumím. Je to takové
komické, když po tom touží dítě.“
Osobně si myslím, že byl reinkarnací
nějakého středověkého duchovního. Jak
stárnul, dostával, jak bych to označila, výraz duchovního - nikoli mnicha,
a určitě ne vizionáře -, onoho typu duchovního, který je kovaný v církevních
praktikách a je schopen si dobře poradit
třeba na (147) koncilu tridentském a který si je naprosto jist počtem andělů,
co se dokážou udržet na špičce jehly.“
(CHRISTIE, A.: c. d. s. 147-148.)
Výchovný vplyv učiteľky
A teacher’s educational influence
„Před očima mám jednu tamější
učitelku (z dievčenskej školy v Torquay
– pozn. -oj-) - na její jméno si nemohu
vzpomenout. Byla malá, hubená a pamatuji si její výbojně předsunutou bradu.
Jednoho dne se úplně nečekaně (myslím,
že uprostřed hodiny aritmetiky) najednou
rozhovořila o životě a o náboženství. „Vy
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všechny,“ pravila, „každá z vás - si prožijete chvíle, kdy budete propadat zoufalství. Dokud člověk neprožije zoufalství,
neví, co je to být křesťan, nechápe křesťanský život. Abyste byly křesťankami,
musíte prožít a vyrovnat se s takovým
životem, jaký prožíval a s jakým se vyrovnával Kristus; musíte se z něho radovat, jako se radoval on; být šťastný jako
on při svatbě v Káně Galilejské; znát
vyrovnanost a štěstí; skýtá život v souladu s Bohem a Boží vůlí. Ale musíte také
poznat stejně jako on, co to je, zůstat v
Getsemanské zahradě sám, cítit, že vás
vaši přátelé opustili, že se od vás odvrátili ti, k nimž chováte lásku a důvěru, že
vás opustil sám Bůh. Potom se upnete
k víře, že to není konec. Pokud milujete,
budete trpět, a pokud nemilujete, necháte
smysl křesťanského života.“
Pak se se svou obvyklou vehemencí
vrátila k problematice úrokování, a je
zvláštní, že ve mně těch několik málo
slov uvízlo hlouběji než jakékoli kázání, které jsem kdy vyslechla, a že mi ta
slova po letech zase vytanula a naplňovala mě nadějí v době, kdy mě drtilo
zoufalství. Byla to dynamická osobnost
a také, myslím, ryzí učitelka; škoda
že mě neučila déle.“ (CHRISTIE, A.:
c. d. s. 156-157.)
Pripravená prijať smrť
Ready to accept death
„A teď, když už mám za sebou
pětasedmdesátku, je asi ta pravá chvíle
skončit. Neboť pokud jde o život, není
už co dodat.
Prožívám teď čas, který mi byl
propůjčen, v předpokoji čekám, kdy
budu povolána, a to nevyhnutelně budu.
A potom - přejdu k tomu dalšímu, ať je
to cokoli. S tím si člověk naštěstí nemusí dělat starosti.
Jsem teď hotova přijmout smrt.
Štěstí mi přálo jako málokomu. Mám
manžela, dceru, vnuka, milého zetě
- lidi tvořící můj svět. Ještě jsem se
nedostala tak daleko, abych jim byla jen
a jen na obtíž.
Odjakživa chovám obdiv k Eskymákům. Jednoho krásného dne se milované babičce uvaří něco velice dobrého,
a ona pak po ledu odejde pryč - a už se
nevrátí.
Člověk může být hrdý, když odchází
ze života takto - důstojně a odhodlaně.“
(CHRISTIE, A.: c. d. s. 561.)
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Nie, pán generál, išlo o starý
program s novou taktikou
No, General, it was an old program with
a new tactics
Generálmajor Anton Rašla vo svojej
spomienkovej knihe Zastupoval som československý štát. Vyznanie, opatril jednu
zo záverečných častí nadpisom „Nový
program alebo nová taktika?“ Píše:
„Prečo Čarnogurský po piatich
rokoch od nášho stretnutia uverejnil
o našom rozhovore skreslený senzačný článok v samizdatovom časopise?
Z tohto článku bolo vidieť tendenciu
oživiť starú legendu, že za Tisov osud
je zodpovedný Beneš, Česi a komunisti.
Ale prečo... mi autor vkladal do úst
vety, ktoré som nepovedal? ...napísal
som akoby odpoveď do Nového slova.
Došiel som totiž k presvedčeniu, že podľa názoru ľudáckeho vedenia by bolo
výhodné „prešmyknúť“ sa do českého
disidentského prúdu, v ktorom už plávala kritika komunistického režimu nielen
za eštebácke procesy, ale aj za prenasledovanie katolíckej cirkvi v Čechách,
za „excesy“ pri vysídľovaní Nemcov po
oslobodení (teraz sa tomu už hovorilo
vyhnanie) a tiež kritika Benešovej koncepcie zabezpečiť ČSR tesným opretím
sa o Moskvu. Ľudácke vedenie (Pavol
Čarnogurský bol jeho hovorca) spoznalo, že bolo chybou nevyužiť možnosti,
ktoré sa ponúkali aj slovenskému disentu pri zakladaní KAN-u, K 231 z roku 1968, Charty 77. Preto v roku 1987
už boli ľudáci múdrejší. Musia sa stoj
čo stoj votrieť do Česko-slovenskej jednotnej koalície protikomunistickej, ktorá
má zahraničné krytie, medzinárodný
ohlas, a teda šance na úspech. Ak sa
pri tom Slovensko prejaví aj nejakou
manifestačnou reklamou, bude prijaté
s otvorenou náručou českými bojovníkmi za ľudské a občianske práva. Veľmi
dômyselne sa teda pripravila akcia.
Bola to návnada, ktorú dychtivo zhltli
nadržaní eštebáci a nervózni bratislavskí stranícki bonzovia - pokojná púť
sviečkových babičiek po hlavnej ulici
mesta. Boli medzi nimi aj osoby mužského pohlavia - nepochodovali v čižmách,
modlili sa ruženec, v rukách mali zapálené sviečky, sem-tam sväté obrázky,
avšak nie Tisov portrét (aranžérom sa to
zdalo ešte predčasné). A niekto zo smelých čakateľov na povýšenie do vyššej
funkcie si odrazu povedal: „Dosť, to si
už príliš dovoľujete a skúšate bod varu

našej trpezlivosti!“ A dal pokyn k paľbe
z vodných diel! Na Slovensku je to tak
– k zhasnutiu sviečok a schladeniu horúcich hláv stačí prúd vody a nie zásah
tankových brigád ako v Pekingu.
Sviečková demonštrácia splnila
funkciu vstupenky do klubu československých obetí systému teroristického prenasledovania občanov pre ich náboženské presvedčenie. Dogmaticky zadubení
a politicky nepredvídaví držitelia straníckej moci v Bratislave očividne zlyhali. To pražskí „bezpečácki režiséri“ mali
viac fantázie o rok neskôr, 17. novembra
pri pacifikácii študentkej manifestácie!
Mali asi vlastný plán „prevratu“. Nevyšiel im však hlavne preto, že z dávno tlejúceho hnutia nespokojnej verejnosti so
systémom vnucovania a donucovania,
teda systémom násilia, reťazová reakcia
sa už zastaviť nedala. Uskutočnil sa
novembrový prevrat v celej republike.
Vláda KSČ - Národný front - vedúca
úloha strany - to všetko sa odstraňovalo
po kúsku, zo dňa na deň, hoci formálne
(alebo fakticky?) staré štruktúry fungovali ďalej.“
Na okraj týchto Rašlových úvah
nemôžeme nepoznamenať, že nešlo
o nový program a novú taktiku, ale,
z hľadiska ľudákov, išlo o starý program
a novú taktiku.
RAŠLA, A.: ZASTUPOVAL SOM
ČESKOSLOVENSKÝ ŠTÁT. Vyznanie. Vyšlo vo vydavateľstve PRIVATPRESS. Rok vydania neudaný. 281 s.
ISBN 80-967053-0-X
-oj- ¢
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Osobnosti humanizmu
Francisco Ferrer Guardia - priekopník
modernej školy v Španielsku
I. Poljak: Francisco Ferrer Guardia – a pioneer of modern
school in Spain

Abstract:
A profile of a humanist.

Francisco Ferrer Guardia
Popredné miesto v galérii bojovníkov
proti klerikalizmu patrí voľnomyšlienkarovi, osvetovému aktivistovi, pedagógovi, anarchistovi Franciscovi Ferrerovi
Guardiovi (1859-1909).
Pochádza z malého mestečka Allela
neďaleko katalánskej metropoly Barcelona, kde sa narodil (14.1.1859) v početnej ortodoxnej katolíckej rodine.
Úroveň vzdelania v Španielsku
v tom čase bola na veľmi nízkej úrovni. Školský systém bol úplne ovládaný
katolíckou cirkvou. Alarmujúca situácia
v školstve si vyžiadala uskutočnenie
reformy v r. 1857, na základe ktorej bol
prijatý zákon o povinnej školskej dochádzke. Napriek tomu sa však situácia
ani potom nezlepšovala, vzdelávanie
stagnovalo, o čom svedčí fakt, že po
20 ročnej účinnosti zákona bolo zo 16
miliónov obyvateľov Španielska až 12
miliónov negramotných.
V r. 1879 sa stal mladý Ferrera revízorom cestovných lístkov na železničnej
trati Madrid - Zaragoza. V tom čase
ho oslovili myšlienky republikánskeho
hnutia, ktorého vodcom bol Ruiz Zorillo, ktorý bol nútený ako politický rebel
opustiť Španielsko a žiť ako emigrant
vo Švajčiarsku. Bol to zapálený revolu30
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cionár a vodca protivládneho povstania
v r. 1868. Ferrerovo pracovné zaradenie mu umožňovalo rozširovať správy
o dianí v Španielsku medzi emigrantskými kruhmi a možno povedať, že bol
vlastne akousi Zorillovou spojkou.
V r. 1885 vypuklo revolučné vystúpenie republikánov pod vedením generála Villacampa, ktorého sa zúčastnil aj
Ferrera. Po jeho potlačení bol nútený
opustiť Španielsko. Usadil sa v Paríži,
kde sa stal najbližším Zorillovým spolupracovníkom. Napriek tomu, že mal
štyri deti, rozviedol sa a v roku 1899 sa
znovu oženil s bohatou učiteľkou.
Počas parížskeho pobytu sa zamýšľal nad príčinou pretrvávajúcej zaostalosti Španielska, ktoré sa v napredovaní
nemohlo nijako porovnávať s Francúzskom, či inými krajinami západnej
Európy. Hlavnú príčinu zaostávania
Španielska videl v tom, že španielske
školstvo je v područí katolíckej cirkvi,
ktorá mala vo všetkom rozhodujúce slovo. Preto treba vynaložiť všetko úsilie,
aby školstvo bolo od tohto negatívneho
vplyvu oslobodené. Moderná škola
musí byť východiskom uskutočňovania
modernej národnej osvety. Preto sa zaoberal myšlienkou vytvorenia „vzorovej
sústavy racionalistického vyučovania“.
Tento spôsob mal byť náhradou za vyučovanie riadené cirkvou.
Vo Francúzsku sa stal univerzálnym
dedičom majetku vdovy po bohatom
architektovi, ktorý plne využil na uskutočnenie predstáv o moderne koncipovanej škole.
Po návrate z francúzskeho exilu
v r. 1901 založil v Barcelone modernú
školu pre príslušníkov strednej vrstvy
pod názvom Moderná škola (Escuela
Moderna). Pri otvorení mala táto škola
18 chlapcov a 12 dievčat, no ich počet
z roka na rok narastal, takže po roku
ju už navštevovalo 70 žiakov a v roku
1906 sa dokonca mohla pochváliť 130
žiakmi.

Podobné typy škôl začali vznikať aj
v ďalších mestách a dokonca podľa tohto vzoru aj v zahraničí. V tejto škole sa
mali uplatňovať najnovšie pedagogické
poznatky, aby výchova bola oslobodená
od vplyvu náboženského dogmatizmu.
Ciele výchovy mali byť podriadené prirodzeným danostiam žiakov, vychádzali
z bezprostredného pozorovania života
a prírody. Podľa Ferrera spoločenské
premeny bude možné dosiahnuť v tom
prípade, ak nové pokolenie bude získavať modernú výchovu v prospech „nových foriem spoločenského života“.
Ferrerove pedagogické myšlienky,
na základe ktorých sa mali budovať
moderné školy, môžeme sledovať v jeho
publikovanom článku pod názvom Obrodenie školy: „Celá hodnota výchovy
spočíva v rešpektovaní fyzickej, intelektuálnej a morálnej výchovy dieťaťa.
Tak ako nie je vo vede možný dôkaz
bez faktov, tak za skutočnú výchovu
je možné považovať len takú, ktorá je
očistená od akéhokoľvek dogmatizmu,
takú, ktorá ponecháva dieťaťu riadenie
jeho úsilia a ktorá pomáha tomuto úsiliu.“ (Ferrer, F.: Obnovenie školy. Praha, 1928, s. 22-23.)
V roku 1868 prebehla v Španielsku násilná revolučná zmena, ktorej
dôsledkom bola zvrhnutá monarchia
a vyhlásená republika (1873-74). Nepokoje prebiehali so striedavým úspechom
odporcov režimu.
Po návrate z emigrácie sa Ferrerov život vyvíjal mimoriadne zložito.
V r. 1906 vypuklo v Madride povstanie,
počas ktorého sa uskutočnil atentát na
kráľovskú rodinu. Hoci neboli priame
dôkazy o Ferrerovej účasti, bol zatknutý
a prepustený až po ročnom pobyte vo
väzení. Na ozbrojenom vystúpení sa
totiž zúčastnil Mateo Morral, ktorý istý
čas pracoval vo vydavateľstve Modernej
školy, čo úrady s radosťou využili na
perzekúciu Ferreru, Tento bol odsúdený
na 16 rokov 5 mesiacov a 10 dní.
Treba spomenúť, že počas pobytu
vo Francúzsku sa Ferrero stal prívržencom anarchistického hnutia. Jeho
anarchizmus bol však nedôsledný,
pretože voči účinnosti jeho metód bol
značne skeptický. Bol akýmsi filozofickým anarchistom. Zastával myšlienky
anarchosyndikalistického hnutia v tých
formách, ako ho mal možnosť poznať
počas emigrácie vo Francúzsku.
So životom Francisca Ferrera sú

prometheus.casopis@gmail.com

Osobnosti humanizmui

Vitráže dielo Flavia Costantiniho pripomínajúce popravu Francisca Ferreru
spojené aj ´ďalšie udalosti, keďže bol
všestranne politicky angažovanou osobnosťou. Bolo to predovšetkým založenie Španielskej socialistickej strany
v roku 1879. Aktívnym bol aj ako člen
Spoločnosti priateľov pokroku a vedúci
činiteľ Medzinárodného spolku voľnomyšlienkarov.
Ferrera sa v r. 1908 pričinil o založenie Medzinárodnej ligy pre racionalistickú výchovu detí, ktorej čestným
predsedom sa stal významný vo svete
uznávaný spisovateľ Anatole France.
Táto organizácia vydávala časopis Obrodená škola so sídlom najprv v Bruseli,
potom v Paríži. Vytýčia za cieľ uplatňovanie vedeckého prístupu pri výchove.
Vyučovanie by malo byť neoddeliteľne
spojené s výchovou, v ktorej sa okrem
rozvíjania intelektu bude formovať aj
osobnosť žiaka. V takomto type školy
sa predpokladá vylúčenie vysvetľovania
nadprirodzených a mystických javov.
Preto by metódy vyučovania mali byť
v súlade s psychológiou dieťaťa.
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Do ďalšieho Ferrerovho života významne zasiahli nepokoje, ktoré vypukli
v r. 1906. Obvinili ho z priamej účasti
na anarchistickom sprisahaní, ktorého
súčasťou bol aj atentát na kráľovskú
rodinu. Bol považovaný za akéhosi
ideového vodcu demonštrácií, zatknutý
a odsúdený vojenským tribunálom do
väzenia na 16 rokov, 5 mesiacov a 11
dní. Keďže jeho účasť nebola priamo
dokázaná, po ročnom väzení bol napokon zbavený obvinenia a prepustený na
slobodu.
Osudovým sa stal rok 1909. V tomto roku sa rozšírili rozsiahle protivládne demonštrácie po celej západnej Európe, ktoré mali najbúrlivejší priebeh
v Španielsku a tu boli aj najbrutálnejšie
potlačené. V Barcelone nastalo masové zatýkanie všetkých podozrivých
z protištátnej činnosti a začali súdne
pojednávania na základe stanného práva. Medzi postihnutým represáliami
patril aj Francisco Ferrera. Ako dlhé
roky sledovaný tajnou políciou známy

voľnomyšlienkar a anarchista bol postavený pred vojenský súd, odsúdený
na smrť a popravený.
Ferrerova smrť bola považovaná
za justičnú vraždu a namiesto zastrašenia vyvolala ostré protesty a prejavy
sympatií k voľnomyšlienkarom po celej
Európe. Tragická smrť tejto medzinárodne uznávanej osobnosti viedla k sérii
nepokojov. Tieto spôsobili, že sa demokratická verejnosť zomkla a napokon
celosvetový tlak si vynútil revíziu súdneho procesu. Napokon v r. 1911 bolo
rozhodnuté o Ferrerovej nevine.
Ferer bol významnou osobnosťou
Španielska druhej polovice 19. stor.
Svojim čestným a prácou naplneným
životom sa zaradil medzi popredných
reformátorov školstva a pedagogiky.
Jednoznačne prispel k významnému
duchovnému povzneseniu spoločnosti
na začiatku 20.storočia.
Ivan Poljak ¢
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Osobnosti humanizmu
Rebelant a kritik katolíckej cirkvi
v Írsku

N. Čeklovská: Rebel and critic of the Catholic Church in
Ireland
Abstract:
Essay about a possible revitalization of James Joyce’s
phenomenal novel Ulysses
„Katolicizmus? Mágia, ktorá má na život negatívny vplyv, sa volá čierna mágia.“
James Joyce

James Joyce
Katolícku cirkev v Írsku, postavenú na
tvrdých konzervatívnych základoch,
síce v súčasnej dobe poznačila krutá
rana v zmysle legalizácie zväzkov osôb
rovnakého pohlavia, avšak na prelome
19. a 20. storočia bola situácia dobového kléru diametrálne odlišná a miestny
okruh umelcov – intelektuálov sa stal
súčasťou nepretržitého boja o návrat
individuálneho hlasu pravdy.
James Joyce, jeden z popredných
prozaikov svetovej literárnej scény,
vyrastajúci v osemdesiatych rokoch 20.
storočia v katolíckej rodine v Dubline,
trávi sedem rokov života (1914-1921)
písaním románu ULYSSES (rímska
obdoba mena Odysseus), ktorý sa stal
podľa kritikov (Larbaud, Burgess,
Zweig, ...) najvýznamnejším literárnym
dielom storočia a natrvalo ovplyvnil
nasledujúce generácie spisovateľov.
V tomto románe Joyce vytvoril pomyselnú paralelu k Homérovej Odysei
32
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– v 12 111 hexametrických veršoch iónskeho nárečia rozdelených do 24 spevov
otvoril ozajstnú „odyseu“ – v zmysle
dlhej, strastiplnej cesty itackého kráľa,
syna hrdinu Láerta a jeho manželky
Antikleie. Umenie Grécka sa v archaickom období (kedy približne dochádza aj
k zrodu dórskeho slohu) vydalo na cestu
antropomorfizácie s nesmiernou vášňou
a dôslednosťou a jeho stredom bol prvýkrát v dejinách človek. Dejiny gréckeho
maliarstva hovoria o dobytí priestoru
a svetla v 5.-4. stor. pred n. l., no nielen
v starovekom Grécku, ale aj v celých
dejinách západného umenia dochádza
k vzájomnému pôsobeniu medzi naratívnym zámerom a obrazovým realizmom.
Grécke umenie sa prebúdza z konceptuálnej strnulosti približne v rovnakej dobe
ako dochádza k rozmachu básnictva,
ktoré mení povahu gréckeho rozprávania
(rozvíja ho od mýtov smerom k „vedomým fikciám“), a tak v dôsledku rodiacej sa homérskej slobody rozprávania sa
i maliarstvo vedno so sochárstvom vymaňujú zo svojho predošlého kontextu.
Imaginárnym utopením „jablka
sváru“ v posvätnej rieke podsvetia Styx
a následným preplávaním jej vôd, sa
Joyce vymanil z košatosti a parataktickosti Homérových textov a duševným
blúdením pána Blooma, zmietajúceho
sa v znepokojujúcom prúde (s)vedomia,
opisuje jeden dublinský deň. Analógia medzi Homérom a Joyceom ako
spisovateľmi je tu zjavná – paralely
s Odyseom i „odyseou“ sú čitateľné.
Hamletovský problém vinúci sa sujetom
Joyceovej odysey, Stephen Dedalus ako
umný, občas zádumčivý Telemachos,
židovský reklamný akvizitér Leopold
Bloom ako udatný Odyseus a jeho
manželka Molly ako neverne verná
Penelopa.

Evokáciou národných, náboženských
a jazykových reminiscencií vytvoril Joyce nadčasový mýtus, no kvôli obvineniu
z obscénnosti zašifrovanej v Ulysses
trval zákaz distribúcie a čítania románu
až do konca tridsiatych rokov.
V dnešných časoch stráca katolícka
cirkev v Írsku značnú časť svojho mocenského vplyvu na súdobú spoločnosť.
Na území svätého Patrika, považovaného za zakladateľa kresťanstva v Írsku,
sa tak rozmohol ideologický zápas
medzi liberálnejším svetonázorom na
jednej strane, voči ktorému sa postavili
katolíci s miestnym arcibiskupom, prehodnocujúci súčasnú pastoráciu mládeže. Joyce kritizoval Írov kvôli malomeštiactvu a provinčnosti a poukazoval na
zneužívanie detí v írskych katolíckych
internátnych školách už v tridsiatych rokoch 20. stor. (v súčasnosti je všeobecne
známa tzv. Murphyho správa, ktorá bola
zavŕšením vyšetrovania prípadov sexuálneho zneužívania v írskej katolíckej
cirkvi) a znechutený aroganciou katolíckej cirkvi k obyvateľstvu opúšťa vo
svojich tridsiatich rokoch rodnú krajinu.
Nezabudol pritom poznamenať, že v Írsku nezostáva nik, kto si váži sám seba.
V Joyceovom diele môžeme dekódovať modernú obmenu stredovekého
trivia, pričom zdrojom prozaikovej
inšpirácie bolo anglické estetické hnutie konca 19. stor. a moderná európska
dráma vrátane scholastickej tradície
ukotvenej v jezuitských školách („My
sme lénni poddaní európskeho katolíckeho rytierstva, ktoré stroskotalo pri
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Osobnosti humanizmui

James Joyce (uprostred) s milenkou a neskoršou manželkou Norou Barnacleovou (vľavo)
Trafalgare, poddaní ríše ducha, nie
impéria, ktoré podľahlo pri Aegospotami aténskemu loďstvu“, Ulysses, s. 127;
všetky citáty z tejto knihu sú prevzaté
z jej slovenského vydania: JOYCE, J.:
Ulysses. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2002. ISBN 80-220-11460.). Joyce
v románe Ulysses aplikuje Nietzscheho
teóriu znázornenej kružnice, v ktorej
logicky absentuje koniec (a predstavuje
opak lineárneho poňatia kresťanskej teórie) a teda, odpadá morálna povinnosť
a zmysel konania sa odtláča do večnosti: „Biedni zvrhlíci, ste boli obeťou preludu a už sa ozýval hlas rozhnevaného
Boha, ktorý hrozil ich dušiam, zatracoval ich za rúhanie a nedodržiavanie
jeho prikázania, z ktorého vyplýva, že sa
ľudia majú plodiť a množiť.“ (Ulysses,
s. 378). Jeho knižní hrdinovia hľadajú
vo viere odpovede na otázky týkajúce
sa ich vlastnej existencie, ktoré však ani
po dlhotrvajúcom skúmaní v cirkevných dogmách nenachádzajú. Stephen
Dedalus sa zrieka pevného statusu
v cirkvi, keď odvrhuje ponuku kňazstva
a volí voľnosť umenia, ktoré mu naplno
umožňuje rozvinúť zmyslový život:
„Spoveď. Každý sa potrebuje vyspovedať. Zo všetkých hriechov sa vyznávam.
Pokánie. Prosím o potrestanie. Majú
v rukách mocnú zbraň. Zmôžu viac než
lekár alebo advokát. (...) Dobrý boží
trik. Potom vyjde zo spovednice. Naoko
kajúcne. (...) V Ríme sedia bystré hlavy:
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pevne držia svoj podnik v rukách. A nevytlčú z toho peniaze?“ (Ulysses, s. 78).
James Joyce si vo svojom diele vzal
na paškál aj filozofiu scholastického
teológa Tomáša Akvinského: „Temnou
rozkošou to nazýva ten pupkáč Aquinský, frate porcospino. (...) Môj jazyk nie
je o nič horší ako jeho. Mníšske slová,
hrkot ružencových zrniečok, ktorými je
opásaný. Diabolské slová: vo vrecku
mu cvengocú zlatky“ (Ulysses, s. 45).
A kým tomistická filozofia ponímala
umelecké dielo ako artefakt vyjadrujúci vlastné štruktúrne zákony, pričom
osobnosť autora absentovala, toto
potláčanie individuality, zaoberanie sa
„len“ teóriou umenia, rozširuje Joyce
opodstatnene o tvoriaci proces, ktorému
vštepuje punc subjektivity, akou sa prejavujú jeho knižné postavy, žijúce zväčša nezávislým, samostatným životom:
„Poskytujem tu odstrašujúci príklad
voľnomyšlienkarstva, povedal Stephen
s chmúrnou nevôľou.“ (Ulysses, s. 19).
V prvom desaťročí dvadsiateho
storočia predstavovala v Írsku deväťdesiatpercentná rímskokatolícka prevaha
puritánsku časť vtedajšieho obyvateľstva, u ktorého sa antisemitizmus prejavil
v stereotypnej predstave o Židoch ako
protikresťanoch. Joyce pranieruje túto
neodškriepiteľnú skutočnosť a náboženstvo v Írsku vykresľuje vo všeobecnosti
ako ideológiu nepreskúmateľného klišé,
pričom rímskokatolicizmus i antisemi-

tizmus poníma ako skostnatenie mŕtvych
myšlienok a mŕtvej epiky, s patričnou
dávkou jeho špecifickej irónie: „Prečo
vy, Židia, nechcete prijať našu kultúru,
naše náboženstvo a náš jazyk? Predsa
ste iba kmeň kočovných pastierov; my
sme mocný národ. Nemáte mestá ani
bohatstvo... Vy sa iba vynárate z primitívnych pomerov: my máme literatúru,
kňazstvo, dlhovekú históriu a organizovanú spoločnosť.“ (Ulysses, s. 135).
V našom zrkadliacom archaickom
podvedomí sa zachováva svet vo svojej integrite, človek v mýte splynul
s prírodou, zoomorfné, kozmologické
a antropologické faktory organicky
splynuli. Náboženstvo dávnych Keltov
bolo na írskom území už pred dávnymi
vekmi potlačené a súčasná prevaha
katolíkov (cez ktorých sa s minimom
percenta prediera odnož anglikánskej,
presbyteriánskej a metodistickej cirkvi)
svedčí o zaujímavom paradoxe, ktorý
v Írsku nastal. Akým novým spôsobom
má katolícka vrchnosť osloviť svojich
veriacich, ktorí sa v spomínanom referende vyjadrili kladne?
Túto úvahu, náhľad na možnú revitalizáciu fenomenálneho románu Ulysses,
môžeme zavŕšiť Joyceovými slovami
s jemným nádychom irónie: „Črieda kacírov s mitrami nakrivo sa dáva na útek...
Kto kradne chudobnému, požičiava Hospodinovi.“ (Ulysses, s. 20 a 22).
Mgr. Naďa Čeklovská, PhD. ¢
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Nové knihy
Z nových kníh
Review of new books

ktorá chce pripomenúť nielen životné
cesty autora, ale aj osudy mnohých
ľudí, najmä krajanov.

Bratislava : Kalligram, 2014, 433 s.
Polemika B. Grünwalda
s M. Mudroňom o slovenskej identite po
rakúsko-uhorskom vyrovnaní.

Dejiny Slovenskej akadémie vied.
Zost. D. Kováč.
Bratislava : Veda 2014, 687 s.
Komplexný pohľad na dejiny SAV od jej
vzniku až po súčasnosť.
BLUMENBERG, H.: Paradigmy
k metaforológii. Z nem. orig. prel.
M. Mičaninová, E. Dzuriková
Bratislava : Kalligram 2015, 204 s.
Kľúčové dielo nemeckého filozofa
(1920-1996). Analyzuje vzťahy medi
pojmovým, nepojmovým a preneseným
spôsobom vyjadrovania.

Encyklopédia osobností Českej
a Slovenskej republiky.
B. m. Oxford Encyclopedia Ltd., 2014,
497 s.

ČELKO, J.: Spomínanie.
Bratislava : Vlastným nákladom 2015,
141 s. Mozaika osobných príbehov,

HEGEL, G. W. F.: Fenomenológia
ducha. Z nem. orig. prel. P. Elexová.
Bratislava : Kalligram 2015, 579 s.
Vrcholné dielo tvorby nemeckého
filozofa (1770-1831) zahŕňa
epistemológiu, sociálnu a politickú
filozofiu, filozofiu umenia
a náboženstva, ontológiu a metafyziku.
HEIDEGGER, M.: Zdroj umeleckého
diela. Z nem orig. prel. F. Novosád
Bratislava : Občianske združenie
HRONKA 2014, 1. vyd., 140 s.
Esej nemeckého filozofa (1889 – 1976)
o fenoméne umeleckého diela, s úvodom
H. G. Gadamera.

Životopisy osobností rôznych profesií,
ktoré sú významným prínosom pre našu
spoločnosť.
GRÜNWALD, B. – MUDROŇ, M.:
Horný vidiek – Felvidék. Z maď. orig.
prel. K. Wlachowský
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Nové knihy
HERETIK, A.: Zlo.
Bratislava : Ikar, 2015, 182 s.
Forezný psychológ analyzuje kriminálne
prípady zo svoje súdnoznaleckej praxe.

V tichu a piete. Zost. A. Ťureková
Banská Bystrica : Združenie ZPOZ
človek človeku v SR, 2014, 140 s,
Zborník scenárov, príhovorov a poézie
k smútočným obradom z XXII.
Celoslovenskej prehliadky programov
ZPOZ.
VIRŠINSKÁ, - PODOLAN, P.:
Slovenské dejiny III. 1780-1914.
Bratislava : Literárne informačné
centrum 2014, 405 s.
Pohľad historikov na politické, kultúrne,
sociálne a hospodárske pomery
v habsburskej monarchii, Uhorsku a na
Slovensku.

MICHELKO, R.: Slovenská republika
v rokoch 1939-1945.
Bratislava : Politologický odbor Matice
slovenskej 2014, 107 s.
Súbor vedecko-populárnych
a vedeckých štúdií o dejinách Slovenska
v rokoch 1939-1945.

Nemnožme sa! Antológia
preľudnenosti a depopulácie. Zost.
Rastislav Škoda
Bratislava : Vlastný náklad R. Škodu,
2015, 251 s.
Antológia vyjadruje úsilie zostavovateľa
pripojiť sa k akémukoľvek hlasu, ktorý
sa prihovára ľuďom s cieľom zvýšiť ich
povedomie o nutnosti depopulácie.
POPELKOVÁ, K. a kol.: Čo je to
sviatok v 21. storočí na Slovensku?
Bratislava : Ústa etnológie SAV, 2014,
319 s.
Výskum osvetľuje význam a funkcie
sviatkov v súčasnej spoločnosti.
Akrécia Zeme s podporou
impulzných magnetických polí.
Bratislava : Geofyzikálny ústav SAV,
2014, 317 s.
Publikácia vysvetľuje novú teóriu
vzniku planét.
Analýza religiozity mladých
katolíkov na Slovensku. Poznatky
zo sociologického výskumu. Zost.
J. Matulník a kol..
Trnava : Dobrá kniha, 2014, 347 s.
Výsledky celoslovenského
reprezentatívneho sociologického
výskumu.
redakcia ¢
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25. výročie vzniku
Spoločnosti
Prometheus

1990 – 2015
Už 25 rokov
pracuje pre
humanizmus

