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Na úvod
Prečo sa hanbím aj za nehanebníkov?
M. Beňo: Why am I ashamed on behalf of the shameless?

Abstract:
An analysis of negative social phenomena and social ills as a source of
embarrassment which need to be cured, eradicated and defeated. It is a shame
that they occur, but some of them continue to exist and deepen. It is an even
great shame that we have become accustomed to them as unavoidable evils. The
virtues of sympathy and care are crucial to the humanist morals and therefore
contributing to the prevention and elimination of these and other ills belong to
the programmatic goals of all humanists, atheists, sceptics, agnostics, etc.
Dosť často bývam svedkom, keď sa
niekto v istej situácii dostane do problémov, ťažkostí, prípadne aj do životu
nebezpečnej situácie. Je mi ho ľúto.
Keď sa to dá, usilujem sa mu pomôcť.
Keď sa to z nejakých dôvodov nedá, určite s takýmto človekom aspoň súcitím.
Poznám však ľudí, ktorí v opísaných situáciách nedokážu prejaviť ani najmenší
súcit a už vôbec nie pomoc. A nielen
to. Z nešťastníkov si dokonca uťahujú,
robia si z nich posmech, urážajú a ponižujú ich. Tieto postoje vnútorne nielen
odmietam, odsudzujem, ale za posmeškárov a vysmievačov sa – neviem prečo
- aj hanbím.
Moja hanba je ako ozvena ich
nefungujúceho svedomia, ich nefungujúcej zodpovednosti, neschopnosti
vcítiť sa do situácie iných. Nemôžem si
pomôcť, ale natoľko sa považujem za
súčasť spoločenstva, že cítim zodpovednosť, hoci aj nepriamu, za hanebné činy,
ktoré som priamo nespáchal, ani som
k ich spáchaniu priamo neprispel. Cítim
sa ako kvapka vody, ktorá sama o sebe
nevyvolá povodeň, ale spolu s mnohými
ďalšími dokáže napáchať katastrofálne
škody.
Z približne rovnakých, často nejasných, dôvodov sa hanbím, keď
prechádzam okolo žobrákov. Hanbím
sa za polihujúcich alebo bezcieľne sa
motajúcich bezdomovcov. Hanbím sa
za „bitky“ dôchodcov, pri ich, niekedy
márnej snahe, urvať si aspoň čosi zo
zľavneného tovaru v hypermarkete.
Hanbím sa za deti a vnukov týchto dôchodcov, keď podvečer nadávajú, že „tá
dôchodcovská pliaga“ vykúpila všetok
tovar v akcii.
Skoro denne z okna bytu alebo počas prechádzky po sídlisku stretávam
a hanbím sa za decentne oblečené dvojice dám, ktoré v osobnom duchovnom
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suchu hľadajú zmysel života vnucovaním sa okoloidúcim, aby im, ako
predlžené ruky svojej sekty, zvestovali
„božiu pravdu“.
Hanbím sa za stredoškolákov, ktorí
cestou do a z neďalekej školy hovoria

Matej Beňo

hrubo, oplzlo, nadávajú a hrešia, vrátane, ba niekedy najmä, dievčat.
Hanbím sa za dobre situovaných
ľudí, ktorí sa nehanebne prezentujú
majetkom, vecami, nezmyselnými
nákupmi, exkluzívnymi dovolenkami,
honosnými vilami...
Veľmi sa hanbím za to, že aj dobrí
spisovatelia si musia hľadať sponzorov,
že vydavateľstvá ich „vyplácajú“ istým
počtom výtlačkov ich vlastných kníh,
ktoré si môžu sami predať, aby získali
aký-taký honorár. Hanbím sa za úbohé
výkony „tvorcov“ programov našich
televízií.
Hanbím sa za platy, ktoré štát dáva
učiteľom a pedagogickým pracovníkom,
ale hanbím sa aj za takých učiteľov,
ktorí s sarkasticky hovoria, že pracujú

„iba do výšky platu“.
Hanbím sa za hrabivosť cirkevnej
hierarchie, ale aj za pôžitkárstvo, nadutosť a intelektuálnu (pod-)priemernosť
časti kňazov.
Hanbím sa za nehanebné klamstvá
našich politikov, ktoré spočívajú najmä
v priepasti medzi ich (predvolebnými)
sľubmi a ich skutočným politickými
výkonmi.
Hanbím sa za štát, našu republiku,
moju vlasť, že nevie dať prácu teraz asi
400 tisícom ľudí a tak ponižuje ich ľudskú dôstojnosť. Hanbím sa za Slovenskú republiku, ktorá vedome porušuje
svoj vlastný základný zákon – Ústavu
SR – tým, že sa viaže na cirkví a náboženstvá i ideológiu aktuálneho zamerania, preto ani nie je demokratickým a
právnym štátom.
Skrátka, hanbím sa za všakovakých
nehanebníkov, ktorí nepoznajú, čo je
hanba. V prvom rade sa však hanbím
za vlastné vedomé i nevedomé chyby,
ktoré som v doterajšom živote urobil.
Prečo o tom píšem. Najmä preto,
že i keď ide o notoricky známe javy
a problémy, po čase ich vnímame,
aspoň podaktorí, ako normálne. Prestaneme ich vnímať, odsudzovať a ako
súčasť spoločnosti aj hanbiť sa za ne.
Lenže uvedené a mnohé ďalšie sociálne
hanebné úkazy nie sú normálne. Sú to
sociálne choroby, ktoré treba liečiť,
odstraňovať, hubiť. Hanbou je, že
vznikli, niektoré sa aj prehlbujú, ale
ešte väčšou hanbou je, že sa s nimi
zmierujeme, že ich pripúšťame ako
nevyhnutné zlo.
Program humanistov je obsažný
a zďaleka nezahŕňa len úzko chápaný
ateizmus, ako to pri každej príležitosti
tvrdia naši oponenti napr. z radov cirkvi. Pre morálku humanistov sú podstatné aj cnosti súcitu a starostlivosti.
K cieľom humanistov, a teda aj ateistov, skeptikov, sekularistov... patrí:
- prispievať k likvidácii chudoby
a podvýživy, zabezpečeniu primeranej
zdravotnej starostlivosti a primeraného
bývania pre všetkých ľudí;
- snaha poskytnúť každému človeku
ekonomickú istotu a primeraný príjem. Každý má mať možnosť nájsť si
zamestnanie a má mať zabezpečený
starobný dôchodok;
- pomáhať pri ochrane ľudí pred neodôvodnenými a zbytočnými krivdami,
(Pokračovanie na s. 4)
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(Pokračovanie zo s. 3)
hrozbami alebo smrťou. Každý človek
si musí byť istý, že mu fyzicky nesmie
nikto ublížiť a že mu nikto neukradne
osobné vlastníctvo. Nesmie byť zastrašovaný ani podnikateľmi, ani sociálnymi či politickými inštitúciami;
- prispievať k vytváraniu záruk jednotlivcov na právo žiť v rodine alebo domácnosti podľa vlastnej voľby a podľa
svojich príjmov;
- zaručiť každému všeobecné právo a
možnosť vzdelávať sa, kultúrne sa obohacovať. Možnosť vzdelávať sa má byť
prístupná pre všetky vekové skupiny,
vrátane dospelých;
- nepripúšťať diskrimináciu na základe
rasy, etnického pôvodu, národnosti,
kultúry, kasty, triedy, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Každý ma mať právo
veriť a praktizovať svoje náboženstvo
alebo vieru bez akejkoľvek diskriminácie. Rovnocenné je právo nepraktizovať
nijaké náboženstvo vlastné náboženským disidentom, agnostikom a ateistom, ktorých názory si zaslúžia rovnaký
rešpekt;
- rešpektovanie zásady rovnosti v celom
civilizovanom svete, ktorá má zmysel

najmä ako rovnosť pred zákonom, rovnosť v dôstojnosti, uspokojovanie základných potrieb a rovnosť možností;
- každý človek má právo žiť svoj život
dobre podľa svojich zásad, sledovať
svoje šťastie, dosahovať tvorivé uspokojenie a uvoľnenie podľa svojich predstáv - keď pri tom neubližuje iným;
- jednotlivci majú mať možnosť zúčastňovať sa umeleckého života - vrátane
literatúry, poézie, drámy, sochárstva,
tanca, hudby a spevu atď.;
- nikomu sa nesmie bez príčiny obmedzovať alebo zakazovať činnosť, pre
ktorú sa rozhodol z vlastnej vôle (Humanistický manifest 2000).
Nemyslite si však, že kade chodím,
tade sa od hanby červenám. Sú situácie, ktoré ma potešia, ale niektoré ma
napĺňajú uspokojením, radosťou ba
i hrdosťou. Nemyslím si, že dôvodov na
radosť je u nás málo, len často sú ako
keby dobre utajené. Súkromné médiá,
ktorých je väčšina, nám predkladajú
skôr informačnú otravu, nie potravu.
Vyberajú, zostavujú a interpretujú informácie tak, aby sa čo najlepšie predávali.
Ak takých správ niet, vymyslia si ich.
Naposledy ma chuťou do života

Cirkev a štát v stredoveku
3. časť

L. Hubenák: Church and state in the Middle Ages – Part 3
Abstract:
Third part of a historical analysis of the relations between the church and state
in the Middle Ages.
Pre vzťah štátu a cirkvi v stredoveku je
charakteristické, že západné spoločenstvo národov sa zakladalo na jednotnom
postoji k náboženstvu a k názorom
na svet. Existovala len jediná pre
všetkých ľudí záväzná pravda, jeden
najvyšší nepopierateľný mravný zákon
a jediná najvyššia morálna autorita
na zemi, pred ktorou sa všetci skláňali.
Dbalo sa veľmi dôsledne, aby hriešnici
a heretici nezničili jednotu Západu.
Inkvizícia a prenasledovanie kacírov
slúžili na to, aby zabraňovali pokusom
o narúšanie kresťanskej jednoty, ktorá
bola pokladaná za bezpodmienečne
potrebnú.
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Symbióza cirkvi a štátu
Vnútorný život spoločnosti bol určovaný symbiózou cirkvi a štátu. Vzájomný vzťah oboch mocí bol chápaný
dualisticky – pápežstvo a cisárstvo. Na
rozdiel od východného - byzantského
centralizmu, bol na Západe od počiatku
základom dualizmus a stal sa rozhodujúcim pre rozvoj celého západného
myslenia. Len čo bol tento vzťah narušený, dochádzalo k napätiu a zápasom
medzi pápežstvom a cisárstvom.
Stavovské členenie spoločnosti
a verejného života sa pokladalo za Bohom daný poriadok na zemi. Na tomto
zriadení sa zakladalo lénne právo a feudálny poriadok. Až do veľkej sekularizácie určovali vonkajšiu podobu cirkvi

a obrovskou radosťou naplnil úvodný
koncert novej (65.) sezóny Slovenskej
filharmónie, kde sa predviedol mladý
slovenský virtuóz D. Karvay husľovým
koncertom D dur J. Brahmsa. Po skvelom výkone si obecenstvo „vytlieskalo“
ešte dva prídavky, v ktorých Dalibor
preukázal svoje schopnosti brilantnej
a technicky nesmierne náročnej hry.
Druhá časť koncertu, v ktorej SF pod
taktovkou, bratislavským publikom veľmi obľúbeného a uznávaného Alexandra
Rahbariho (rodáka z Teheránu, žijúceho
vo Viedni), predviedla Beethovenovu
Symfóniu č. 3 Es Dur Eroicu (hrdinskú). Po doznení diela, v neutíchajúcom
potlesku obecenstva, mi bolo, okrem
iného, ľúto, že sa, do posledného miesta
obsadenej koncertnej siene SF, nevošlo
viac poslucháčov. Vlastne sieň nebola
celkom plná, lebo tzv. prezidentská,
resp. vládna lóža bola prázdna... A znova som sa musel zahanbiť.
Svoje podnety, pripomienky a príspevky do ďalších čísel posielajte na
e-mailovú adresu:
prometheus.casopis@gmail.com
Matej Beňo
a odôvodňovali monopol šľachty na
biskupské stolce a na najbohatšie majetky cirkvi – tie sa dostali skoro výhradne
do rúk vyšších stavov.
Počas dlhých storočí mal klérus
monopol na písomnú kultúru, ktorá
sa spájala s latinčinou. Ak panovníci
potrebovali poradcov a mužov schopných písať dekréty, patenty, či knihy,
boli nútení obracať sa na duchovných.
Cirkev ako najsilnejšia kultúrna moc
mala monopol na vzdelanie, ktorý sa
až do 13. stor. pokladal za samozrejmý. Každý duševne činný človek bol
klerik, duchovní viedli kancelárie na
kráľovských a kniežacích dvoroch. Aj
univerzity s pápežskými privilégiami
vznikali okolo r. 1 200 ako cirkevné
inštitúcie. O vrstve vzdelaných laikov
možno hovoriť až koncom stredoveku.
(LAMPARTER, M.: Vztah církve a státu, s. 16.)
Vo Franskej ríši, ktorá má pre západoeurópske a stredoeurópske pomery
rozhodujúci význam, nastalo po smrti
Karola Veľkého (r. 814) prenikavé oslabenie štátnej organizácie. Obdobie
vlády posledných Merovejovcov a pr-
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vých Karolovcov je obdobím veľkého
rastu cirkevného bohatstva, ktoré cirkev
získala najmä vo forme nebývalého
počtu darov (najmä pozemkov) od kráľov, veľmožov i drobnejších vlastníkov.
Došlo k porušeniu rovnováhy a cirkev využila svoju prevahu na útok,
začala hlásať emancipáciu duchovnej
moci, snažila sa vymaniť zo závislosti
na svetskej moci, vystúpila s požiadavkou práva na samostatnú politiku a nakoniec žiadala podrobenie kráľovskej
a cisárskej moci vláde duchovenstva,
predovšetkým rímskeho pápeža.
Mikuláš I. (858-867) bol prvý pápež,
ktorý sa označil za nástupcu Krista, teda
ako vicarius Cristi. S tým bola spojená
najvyššia autorita v kresťanskej náuke
vo všetkých otázkach viery a zároveň
najvyššia správna a cirkevná autorita
(Viery a vyznania. Slovart : Bratislava,
2006, s. 40). Začal sa boj o teokraciu,
ktorý ovládol politické myslenie európskeho stredoveku až do 14.storočia.
Nadvláda duchovenstva nad svetským štátom
Prvé pokusy o presadenie nadvlády
duchovenstva nad svetským štátom boli
podniknuté v oblasti práva, pretože staré
normy práva rímskeho i kanonického
svedčili jednoznačne o závislosti cirkvi
na štátnej moci. Už v prvej polovici
9. stor. sa objavili zbierky, ktoré sčasti
tendenčne vyberali, opravovali alebo
falšovali predchádzajúci právny materiál. K najznámejším patria tri kompilácie, ktoré vznikli niekedy v r. 846-852
v meste Le Mans, kde pôsobila veľmi
známa falzifikátorská dielňa.
Prvá z týchto kompilácií má názov
Capirula Angilrami, druhá je zbierka
falošných kapitulárov Benedikta Levita
a tretia - nepochybne najvýznamnejšia
- je tzv. Collectio Pseudoisidoriana
(Zbierka Lžiizidorská), ktorá patrí
k najslávnejším a po dlhé stáročia veľmi
často citovaným podvrhom stredoveku.
Politická tendencia zbierky je priehľadná - podvrhnuté a interpolované
texty sledujú v podstate dvojaký cieľ:
dokázať, že a) svetská moc bola oddávna podriadená moci cirkevnej a b) rímsky biskup požíval v cirkvi oddávna
privilegované postavenie. Preto sa ostro
odmietali zásahy svetskej moci do
cirkevných záležitostí; preto sa pre
spory klerikov kategoricky požaduje
fórum cirkevné; preto sa zdôrazňuje
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samostatné postavenie biskupov proti
metropolitom a provinčným synodám,
ktorého vonkajším výrazom je najmä
právo biskupov odvolávať sa priamo
k pápežovi.
Lžiizidorská zbierka bola prvý raz
použitá v r. 863.V širšom meradle sa
rozšírila až za pontifikátu Leva IX. Ako
falzifikát bola s konečnou platnosťou
odhalená až koncom 16. resp. začiatkom 17. stor. (r. 1628). Zbierka zohrala
v zápase svetskej a cirkevnej moci významnú úlohu, pretože stúpenci
teokracie sa odvolávali na zbierku a falošné pápežské dekréty sa na dlhú dobu
stali priamo základným kameňom kanonického práva.
Boj cirkvi so svetskou mocou, ktorý
sa začal nesmelými útokmi proti kráľom
a cisárom už v 8. stor., sa postupom
času rozhorel na mocný plameň zápasu
na život a na smrť. Vrchol dosiahol
v 11 stor., najmä za pontifikátu fanatického pápeža Gregora VII. (1073-1088).
Tento pápež formuloval „Dictatus papae“- manifest kresťanskej teokracie
a pápežského absolutizmu, prinútil
cisára Henricha IV. k potupnej ceste
do Canossy, zasahoval do politických
pomerov v Anglicku, vo Francúzsku,
Španielsku, Poľsku, Dánsku, Uhorsku
a inde.
Prudké útoky proti svetskej moci
vyvolávali rovnako prudké reakcie
odporcov teokracie. Fanatická a nekompromisná politika Gregora VII.
nakoniec stroskotala, pretože narazila
na prudký odpor nielen v kruhoch stúpencov cisára, ale vyvolávala nesúhlas
i vo vnútri samotnej cirkvi.
Jedným z najznámejších kritikov bol
Bernard z Clairvaux (1090-1153) a hla-

sy proti svetskému panovaniu kléru sa
ozývali z rôznych strán, ale cirkev bola
ešte stále príliš mocná, aby sa vzdala
svojich nárokov.
Polemická publicistika o týchto
otázkach silne ovplyvnila politické
myslenie celej stredovekej kresťanskej
Európy. Ideologické východiská a postuláty stúpencov nadvlády duchovenstva a pápežského absolutizmu prenikali
celým oficiálnym cirkevným učením.
Dôležité je najmä to, že sa stali aj teoretickou základňou vývoja a rozmachu
kánonického práva.
Rozmach kánonického práva
Kánonické právo sa pomocou
podvrhnutých noriem snaží podlomiť
autoritu svetských panovníkov a suverenitu v ich ríši. Hlavným prameňom
kánonického práva boli v ranom stredoveku uznesenia cirkevných snemov
(koncilov) a výnosy (dekréty) rímskych
pápežov. Autoritu zákona požívali naďalej aj normatívne výroky Písma svätého a spisov významných cirkevných
otcov. Postupom času sa nahromadilo
veľké množstvo noriem kanonického
práva a dochádza k pokusom uviesť ich
do systému a dať im prehľadnú súbornú
podobu, teda kodifikovať ich. Všetky
pokusy zatlačila do pozadia kodifikácia
bolonského magistra Gratiana.
Graciánov dekrét (Decretum Gratiani) je zbierka prameňov kanonického
práva, vrátane nekritického prevzatia
početných falzifikátov (pseudoizidorské
dekréty), ktorú zostavil pôvodne ako
pomôcku pri vyučovaní práva. Stala sa
však všeobecne používanou pomôckou
nielen v školskej výchove, ale aj
(Pokračovanie na s.6)
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Téma čísla
(Pokračovanie zo s.5)
v cirkevnom súdnictve. Graciánov dekrét má mimoriadny význam, pretože
podstatne ovplyvnil ďalší vývoj kánonického práva v stredoveku. Podľa jeho
vzoru vyšli ďalšie zbierky dekrétov,
ktoré spolu s Gratiánovým dekrétom
tvoria Corpus iuris canonici (Korpus
kanonického práva), používaný ako
oficiálny prameň kanonického práva
rímskokatolíckej cirkvi až do r. 1917.
Graciánov dekrét, napriek jeho niektorým nedostatkom, je významným
dielom stredovekého právneho myslenia. Cirkev mala horlivých stúpencov
v radoch tzv. kánonistov, t. j. právnikov,
ktorí pestovali kánonické právo. Z hľadiska boja o teokraciu a pápežský absolutizmus v 12. a 13. stor. treba dodať, že
kánonické právo bolo vždy nástrojom
oficiálnej cirkevnej politiky.
Vyvrcholenie boja za teokraciu
Druhá polovica 12. stor. a 13. stor.
sú právom pokladané za zlatý vek
katolíckej cirkvi. Vrcholí jej mocenská politika, rovnako aj výstavba jej
ideologického aparátu. Na prelome
12. a 13. stor. sedel na pápežskom
stolci energický a bojovný pápež Inocent III.(1198-1216), nepochybne jeden
z najväčších, ktorý kedy vládol. Ako
dôstojný nástupca fanatických pápežov,
viedol nekompromisnú politiku voči
svetským panovníkom a suverénne
zasahoval do záležitostí Anglicka,
Francúzska, Poľska a iných európskych
štátov. Pápežská politika zaznamenávala ešte aj začiatkom 13. stor. politické
úspechy: obnovením latinského cisárstva v Byzancii sa na čas znovu spojila
západná cirkev s východnou; celý rad
európskych štátov (napr. Portugalsko,
Bulharsko, Srbsko, Uhorsko) uznala
lénnu zvrchovanosť cirkvi atď.
Inocentovi IV. (1243-1254) to
umožnilo, aby pápežským nárokom
na svetovládu položil pevné teoretické
základy a novo formuloval požiadavky
kúrie ako požiadavky božského pôvodu.
Apoštolský stolec, podľa neho, nezískal vládu nad svetom od Konštantína,
ako to tvrdila Donatio Konstantini;
právo ovládať svetské štáty patrí cirkvi
od samého počiatku. „Oba meče (duchovný i svetský)“ – píše Inocent IV.
- „sú ukryté v lone cirkvi; moc meča
svetského je uložená v cirkvi, avšak
skrze cisára, ktorý ju od nej prijíma sa
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rozvinie a moc, ktorá je v lone cirkvi
uložená ako potenciálna, sa prenesením
na cisára stáva opravdivou“ (KINCL, J.:
Všeobecné dějiny státu a práva. Panorama : Praha, s. 217).
V duchu agresívnych snáh Inocenta III. a Inocenta IV., formuloval svoj
politický program aj posledný z radu
bojovníkov za teokraciu, pápež Bonifác VIII. (1294-1303). Za jeho pontifikátu vstúpil boj do vrcholného štádia. Je
rozhodnutý viesť boj na život a na smrť.
Za Bonifáca VIII. dostali definitívnu podobu kodifikácie kanonického práva
a v polovici 13. stor. bola daná definitívna
podoba aj cirkevnej filozofii.
Pápež Bonifác VIII. presadzoval
myšlienku nadvlády duchovenstva nad
svetskou mocou od začiatku svojho
pontifikátu. Zasahoval do najrôznejších
záležitostí európskych štátov a svojimi
bulami sa celkom otvorene vyhlasoval
za pána celého ľudstva. Kulminačným
bodom snáh o nadvládu (potestas directa) je bula Unam sanctam z r. 1302,
v ktorej sa píše: „Preto prehlasujeme,
hovoríme, ustanovujeme a rozhlasujeme, že pre každé ľudské stvorenie je
ku spáse potrebné, aby bolo podriadené
rímskemu veľkňazovi.“ (KINCL, J.:
Všeobecné dějiny státu a práva. Panorama : Praha, s. 218) To bol vrchol, ďalej
už nebolo možné ísť a ak nechcela svetská moc ustúpiť, musel prepuknúť konflikt. Francúzsky kráľ Filip IV. - Pekný
v ňom zvíťazil a pápežská moc musela
v r. 1306 zmierlivo prehlásiť (bulla Meruit), že na Francúzsko sa nevzťahujú
jej nároky a že krajina má osobitné postavenie. Za kráľa Filipa IV. bol zvolený
za pápeža Francúz a sídlo pápeža sa
prenieslo do Francúzska (tzv. Avignonské zajatie 1309-1377).
Boj o nadvládu pokračuje
Porážka Bonifáca VIII. bola prvou veľkou prehrou katolíckej cirkvi. Nebola však rozhodujúca, pretože
jedinou ranou nemohla byť zničená
duchovenstvom dlhé stáročia budovaná
celá mohutná hospodárska a ideologická
stavba.
Moc cirkvi trvá a boj o nadvládu
pokračuje ďalej. V 13. a 14. stor. sa
objavujú veľké mená obhajcov svetskej
moci, teda teoretikov proticirkevných
a protirímskych. Sú to myslitelia, ktorí
akoby ohlasovali nástup renesancie
a budúcej reformácie. K najvýznamnej-

ším z nich patrí autor Božskej komédie
Dante Alighieri.
Stredoveká európska civilizácia
vychádzala z troch základných prvkov:
Rímskej ríše, kresťanstva a germánskych vplyvov. Spojenie rímskych
a kresťanských prvkov sa uskutočnilo
ešte v rámci stredomorskej civilizácie
ediktom Konštantína Veľkého (r. 313),
ale pri druhej veľkej udalosti – korunovácii Karola Veľkého (r. 800) – bola
už situácia celkom odlišná. Karolovská
ríša zanikla tesne pred koncom 9. stor.
a obrysy novej Európy sa zjavili až na
prelome tisícročia.
Po zániku Rímskej ríše zakúsilo kresťanstvo svoju druhú veľkú
premenu, keď prišlo do styku s iným
svetom. Prvý veľký prelom bol pri jeho
strete s pôvodným židovským kresťanstvom po rozšírení do helénskej duchovnej oblasti. Aby sa cirkev rozšírila
aj v inom svete, musela urobiť ústupky.
Veľa pohanských sviatkov a obyčajov
pretrvalo a jednoducho sa prekryli
kresťanským názvami a obradmi. Táto
premena postihla najskôr len západnú
cirkev. Východná cirkev po oddelení od
západnej tzv. veľkou schizmou v r. 1054
v Byzancii, mohla udržiavať neprerušenú tradičnú líniu, až kým Konštantinopol, nazvaný v istom období Byzanciou
(dnešný Istanbul) nebol v r. 1453 dobytý Turkami.
Rozkol v cirkvi
Rozdielnosť kultúr, teologické
a politické názory, súvislosti a jazyky
(latinský a grécky), ako aj iný liturgický
zmysel, viedli od začiatku kresťanstva
v priebehu storočí vždy k väčším a prehlbujúcim sa rozdielom medzi západným a východným kresťanstvom, čo
napokon viedlo k schizme, teda oddeleniu a rozkolu.
Rozdelenie cirkvi na rímsko-katolícku a grécku ortodoxnú zostalo
až do dnešných dní. Počas trvania
západného kresťanstva vždy viac vystupoval do popredia cirkevnoprávny
aspekt v stredoveku. No napr. ortodoxná
cirkev sa predovšetkým sústreďovala
na mníšsky život. V 14. stor. to viedlo
k duchovnému a spirituálnemu rozkvetu
ortodoxie. Západné kresťanstvo bolo
pritom poznačené napätými vzťahmi
medzi cisármi a pápežmi, takže napr.
niekedy cisár vymenúval pápeža. Až od
11. stor. sa mohol pápež vymaniť z ci-
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sárskeho zovretia.
Obdobie od konca 7. stor. do polovice 10. stor. bolo rozhodujúcou
etapou vývoja pri prechode od stredomorskej civilizácie k tzv. európskej
civilizácii. Významnou skutočnosťou
sa stala rozpínavosť islamského sveta.
V 8. stor. sa dostala celá západná časť
stredomorskej panvy pod nadvládu
Arabov a v tom istom čase sa postupne
oslabovali vzťahy medzi Byzanciou
a Západom. Dôležitým činiteľom bola
aj rastúca autonómia západnej cirkvi vo
vzťahu k byzantským cisárom.
Pôdu pre širšie prenikanie kresťanstva pripravili anglosaskí mnísi
v druhej misijnej vlne. Bonifác a Karol
Veľký vytvorili podmienky pre vznik
kresťanského Západu tým, že pomohli
k uzavretiu zväzku medzi univerzálnou rímskou cirkvou a Franskou ríšou
(FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny.

Zvon : Praha, 1992, s. 8). V cirkvi sa
výrazne prejavovali základné štruktúry
germánskeho života a uplatňovali sa aj
v germanizácii organizačných foriem
kresťanstva. Napr. sakrálne chápanie
kráľovskej hodnosti viedlo v germánskych krajinách k vzniku idey zemskej
cirkvi, na čele ktorej stál kráľ. Panovníci chápali svoje postavenie cirkevno-nábožensky a tak ho aj budovali. Nielenže
prepožičiavali a rozdávali cirkevný majetok, ale aj zosadzovali a dosadzovali
biskupov a voľne nakladali s tzv. ríšskym cirkevným majetkom.
Zásahy do cirkevného práva obsadzovať hodnosti nutne vyvolali reakciu
cirkvi. Heslom reformátorov sa stal
boj proti laickej investitúre a simonii
(simonia - kúpa, predaj alebo požičiavanie duchovných hodností alebo iných
hodnôt za peniaze; svätokupectvo). Veľkým problémom sporu o investitúru bol

Pripravujeme Valné zhromaždenie
Spoločnosti Prometheus
I. Poljak: Preparation for Prometheus Society General
Assembly

Abstract:
Report from Prometheus Society Board Meeting from September 21, 2013
in the second quarter of 2013.
Po letnej prestávke sa zišlo 21.septembra 2013 v Banskej Bystrici Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus. Úlohy,
ktoré boli v priebehu prvého polroka
plánované, sa podarilo splniť. Ako
úspešné bolo vyhodnotené aj podujatie
Deň humanistu 2013, ktoré sa uskutoč-

nilo 21. júna 2013 v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Od konania posledného Valného
zhromaždenia, ktoré sa konalo v novembri r. 2011 uplynie v novembri 2013
dvojročné obdobie. V zmysle Stanov
SP schválených Valným zhromaždením

Vzniklo občianske združenie ETHOS
Founding of the civic association ETHOS

Abstract:
Report of the founding and program of a new humanist organization
in Slovakia.
V júni 2013 bolo v Bratislave založené
nezávislé občianske združenie ETHOS,
so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktoré
sa svojou činnosťou zameriava na etiku,
toleranciu, humanizmus, občianstvo
a sekularizmus.
Hlavným cieľom tohto občianského
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združenia je budovanie a posilňovanie
sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže
na žiadne náboženstvo ani ideológiu
a zároveň je založená na svetonázorovej
neutralite.
Okrem toho ETHOS chce vo svojom
programe sledovať:

zápas o oslobodenie cirkvi zo zovretia
štátu a svetských veľmožov.
Do Poľska a do Čiech kresťanstvo
preniklo až po vzniku Magdeburského
arcibiskupstva (r. 968) a pražského arcibiskupstva (r. 973) zo spoločnej iniciatívy Ota I. a pápeža. Keď v r. 955 Otova
armáda porazila Maďarov pri Lechu,
skončili sa ich nájazdy na talianske
a nemecké územia. V r. 1000 ich vojvoda Štefan I. prestúpil na kresťanskú
vieru a bol korunovaný za kráľa s požehnaním pápeža. O dvadsaťpäť rokov
neskôr bolo rímskou cirkvou uznané
aj poľské kráľovstvo. V rokoch 10101030 prestúpili na kresťanskú vieru aj
normanskí vojvodcovia, nórski, švédski
a dánski králi a začlenili svoje územia
do kresťanského sveta.
prof. L. Hubenák

Spoločnosti Prometheus v roku 2007 sa
naplnil čas zvolania tohto najvyššieho
orgánu spoločnosti. Preto ústredným bodom programu P ÚR bola jeho príprava
po organizačnej a obsahovej stránke.
Termín konania VZ SP bol stanovený na
30. novembra tohto roka, miesto konania bude určené na októbrovom zasadnutí Predsedníctva ÚR.
Pre členov je iste zaujímavou informáciou, že sa plánuje vydanie nových
členských preukazov v roku 2014, čo
umožní vykonať kontrolu evidencie
členskej základne a následne zefektívniť
fungovanie našej organizácie. Pozornosť chceme venovať rovnako klubom
ako i individuálnym čleonm SP.
Ivan Poljak
- rovnosť všetkých občanov bez ohľadu
na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické,
sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely
a sexuálnu orientáciu;
- ochranu práv ateistov, agnostikov,
skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí;
- všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky
a podporu dialógu medzi nenábožensky
a nábožensky založenými ľuďmi;
- podporu a prehlbovanie princípov
tolerancie, demokracie, pluralizmu,
(Pokračovanie na s. 9)
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Ladislav Hubenák 85-ročný
85th birthday Ladislav Hubenák

Ladislav Hubenák
27. októbra 2013 oslávi prof. JUDr.
PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc. významné životné jubileum - 85. výročie
narodenia.
Jubilant patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej historickej a právnohistorickej vedy ako vedec, pedagóg,
organizátor a manažér vedeckej práce.
V r. 1952 bol promovaný na doktora
práv na Právnickej fakulte UK v Bratislave, potom absolvoval aj štúdium
archívnictva (1960), obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu (1963), habilitoval sa
na docenta (1966), obhájil doktorskú
dizertačnú prácu (1977) a stal sa riadnym profesorom pre odbor československé dejiny (1978). Táto cesta svedčí
o jeho talente, pracovitosti, húževnatosti, schopnosti skĺbiť prácu vedeckú,
pedagogickú, organizačnú i riadiacu so
životom vlastnej rodiny.
Prof. L. Hubenák sa pracovne prejavoval v troch hlavných smeroch – ako
vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník a archivár. V rokoch 1955-1968
pôsobil ako riaditeľ Štátneho slovenského ústredného archívu v Bratislave.
Neskôr (1968–1977) viedol oddelenie
dejín štátu a práva, zastával funkciu vedeckého tajomníka a zástupcu riaditeľa
Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave.
V rokoch 1977-1981 pôsobil ako riaditeľ odboru na Ministerstve školstva SR.
Potom sa vrátil k pedagogickej práci.
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Ako vysokoškolský učiteľ pedagogicky
pôsobil na viacerých univerzitách. Bol
školiteľom vedeckých ašpirantov, členom i predsedom komisií pre obhajoby
doktorských i ašpirantských dizertačných prác.
Dielo prof. L. Hubenáka tvorí 36
knižných monografií, vyše sto vedeckých štúdií a viac ako 40 odborných
článkov, publikovaných aj v zahraničí
(Maďarsko, Anglicko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko), vyše 120 recenzií, 30
správ, viac ako 800 článkov v dennej
tlači, vystúpení v rozhlase a televízii.
Je autorom vysokoškolských učebných
textov.
Bol spoluautorom a vedeckým redaktorom fundamentálnej práce českých
a slovenských právnych historikov:
„Dejiny štátu a práva na území
Československa v období kapitalizmu“
I. a II. diel (1971);
„Právne dejiny Slovenska do roku
1945“ I. a II. diel (2005);
„Riešenie židovskej otázky na
Slovensku“ (1939-1945) Dokumenty.
Zv. 1- 5;
„Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945)“ (2003);
„Nekorunovaný kráľ Európy“
(F. M. Voltaire Život a dielo 1694-1778)
(2004).
Aktívne pôsobil v redakčných i vydavateľských radách viacerých časopisov a vydavateľstiev.
Jubilant sa po celý doterajší život
aktívne zapájal do činnosti spoločenských organizácií. Za všetky pripomenieme jeho účasť na zakladaní
Spoločnosti Prometheus, podieľal sa na
tvorbe jej programu. Spočiatku bol členom vedenia bratislavského klubu, od
apríla 1992 bol členom Ústrednej rady
a tajomníkom Spoločnosti Prometheus.
V apríli 1994 bol zvolený do funkcie
predsedu Ústrednej rady, ktorú vykonával do apríla 1999, potom do januára
2001 pôsobil ako prvý podpredseda ÚR
a až do Valného zhromaždenia v r. 2003
ako úradujúci predseda Spoločnosti.
Pozornosť sústreďoval na budovanie a rozširovanie členskej základne,
zakladanie klubov SP, rozširovaniu

medzinárodnej spolupráce, prehlbovaniu klubovej činnosti, a to aj smerom
k štátnym orgánom a iným humanitným
združeniam. Zaslúžil sa o spoluprácu
so Slovenskou humanitnou radou, niekoľko rokov pracoval v jej orgánoch
a zastupoval tam Spoločnosti Prometheus. Aj jeho pričinením sa Spoločnosť
Prometheus stala kolektívnym členom
Zväzu protifašistických bojovníkov. Pomáhal nadväzovať kontakty so Zborom
pre občianske záležitosti, s organizáciou
Ľudia proti rasizmu, so Spoločnosťou
pre plánované rodičovstvo, s ktorými
Spoločnosť Proemetheus usporiadala
viaceré spoločné podujatia. Mimoriadne
úsilie vynaložil na pravidelnom vydávaní Spravodaja Prometheus. Na činnosti
SP sa podieľa doteraz.
Zaslúžil sa o aktivity Spoločnosti
Prometheus vo vzťahu k zahraničným
partnerom, najmä EHF a IHEU, k humanitným organizáciám v Belgicku,
Česku, Holandsku, Nemecku i v Poľsku.
Za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti svetského humanizmu mu bol udelený titul „Čestný predseda Spoločnosti
Prometheus“.
Jubilant patrí medzi najplodnejších
autorov, o čom svedčí 66 článkov časopise Prometheus. Dodnes je aktívnym
členom redakčnej rady časopisu.
L. Hubenák je dlhodobo aktívny
v humanitnej oblasti aj v iných organizáciách. Je členom Klubu seniorov
Slovenského syndikátu novinárov v
Bratislave, pôsobí ako člen okresného
výboru Jednoty dôchodcov. Za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku
činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech
staršej generácie mu bol udelený čestný titul Senior roka 2012. Spoločnosť
Prometheus mu za dlhodobú podporu
a rozvoj myšlienok i hodnôt humanizmu
na Slovensku udelia ocenenie Za vernosť humanizmu (2010) a v roku 2012
mu bol udelený čestný titul Veľvyslanec
humanizmu 2012.
V mene redakčnej rady časopisu
Prometheus, jeho spolupracovníkov,
dopisovateľov i čitateľov srdečne blahoželáme prof. Ladislavovi Hubenákovi
k významného životnému jubileu. Prajeme mu čo najlepšie zdravie v nádeji,
že sa bude aj naďalej podieľať na tvorbe
nášho časopisu.
M. Beňo, šéfredaktor
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(Pokračovanie zo s. 7)
vzájomného rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia;
- pestovanie úcty k humanistickým
hodnotám človeka a environmentálnym
hodnotám Zeme;
- presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení
otázok spoločnosti.

Podrobnosti o novej organizácii
i o tom, ako sa stať členom organizácie
sú dostupné na internetovej stránke:
http://www.humanisti.estranky.sk/clanky/aktivity/vzniklo-obcianske-zdruzenie-ethos.html
redakcia

Európske dni mladých humanistov
European Humanist Youth Days

Abstract:
Report about the European Humanist Youth Days, which took place in Brussels
on 2-4th of August 2013.

V dňoch 2., 3. a 4. augusta 2013 sa
v Bruseli konali prvé Európske dni
mladých humanistov (EHYD – European Humanist Youth Days).
“Budúcnosť patrí nám” – to bola
hlavná téma podujatia. Program zahŕňal:
- otvárací prejav Sophie in’t Veld,
holandskej členky Európskeho parlamentu, čestnej členky Národného
sekulárneho spolku Veľkej Británie,
ocenenej titulom Liberál roka (2008)
a Medzinárodný humanista roka
(2011);
- prednášku Philippa Bloma, historika,
novelistu, žurnalistu a prekladateľa
o histórií, filozofií a osvietenstve;

- úvodnú recepciu, v priebehu ktorej
120 účastníkov z tucta krajín Európy,
USA a Kolumbie mali možnosť navzájom komunikovať;
- aktivity, témami ktorých boli „Umelá
inteligencia“, „Cold reading“, „Da
Vinci rozlúštený“, „Improvizované
divadlo“, „Nástenné maľby“;
- prednášku Iana Rowlanda, v ktorej
ukázal techniky a manipulačné triky,
ktoré sa využívajú pri podvodnom
predpovedaní budúcnosti;
- workshop o umelej inteligencii, ktorá
pomáha urýchliť technologické procesy a poskytuje zaujímavý pohľad na
ľudské bytosti;
- tri prednášky s diskusiou - Aubrey de

Greya a Pietera Bonteho o bioetike
a regeneratívnej medicíne; Hilde Braet o sile fotografie a Philippa Bloma
o obsahu a rozsahu pojmu humanizmus;
- prijatie účastníkov stretnutia na radnici v Bruseli s príhovorom primátora
Freddyho Thielemansa - miláčika
študentov. Tu odznela aj prednáška
Matthewa Taylora, bývalého hlavného
radcu anglického premiéra Tonyho
Blaira;
- prednášku Mathewa Taylora o osvietenstve 21. stor., ktoré stojí na integrite jednotlivca, vzdelaní, rozume,
napredovaní a sekularizme;
- vyvrcholenie podujatia, ktorým bol
protest J’accuse (Ja vás obviňujem),
s cieľom obviniť európske inštitúcie,
ale aj národné vlády z nečinnosti v oblastiach ľudských práv a slobôd;
- návštevy kultúrnych pamiatok a vybraných výrobných podnikov mesta;
- rozlúčkovú párty, na ktorej boli účastníci pozvaní na The World Humanist
Congress 2014, ktorý by sa mal uskutočniť v Oxforde.
Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnil jeden člen OZ ETHOS a z Českej
republiky člen Združenia ateistov ČR.
Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke občianského
združenia: http://sekularisti.sk/europske-dni-mladych-humanistov/
redakcia

Manifestácia mladých humanistov v Bruseli
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Zo života Spoločnosti Prometheus
S pravdou a čestnosťou zájdeš
najďalej a budeš žiť spokojnejšie
Beňo, M.: You will go farther and live happier with truth
anddonesty
Abstract:
Editor-in-chief of magazine Prometheus interviews molecular physiologist
RNDr. Karol Ondriáš, DrSc, leading academic fellow of the Institute for
molecular physiology and genetics at the Slovak Academy of Sciences in
Bratislava, former member of the Slovak Parliament and deputy leader of the
Communist Party of Slovakia.
M. B.: Chceli by ste niečo zo svojho
života vymazať, vyčiarknuť?
K. Ondriáš.: Nie, nespomínam si na
nič také. Možno jednoročnú vojenskú
službu, na vojaka nie som stavaný.
Niekedy vtipkujem aj na účet druhých,
a párkrát sa stalo, že to nepochopili ako
vtip, a mohli sa uraziť. Tak také vtipkovanie by som vymazal, alebo možno ani
to nie, nech vedia aký som.

Karol Ondriáš
Rozhovor s molekulárnym fyziológom
RNDr. Karolom Ondriášom, DrSc.
(nar. 30.3.1952 v Žitavanoch, okr.
Nitra), vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu molekulárnej fyziológie
a genetiky Slovenskej akadémie vied
v Bratislave.
M. Beňo: Mohli by ste opísať a charakterizovať sám seba?
K. Ondriáš.: Som veľmi zvedavý,
chcel by som všetko poznať a pochopiť.
Pokladám sa za jednoduchého a skromného človeka. To, čo považujem za
dôležité, chcem robiť perfektne a profesionálne. Naši predchodcovia nám veľa
dali a ja tiež chcem prispieť ku spokojnosti budúcich generácií. Ráno sa teším
do roboty a poobede domov. Väčšinou
mám pocit, že som šťastný a spokojný,
až sa to, dokonca, snažím tajiť.
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K. Ondriáš.: Nečakaj, že ti život dá
niečo zadarmo. Ale, keď od života niečo
chceš, mnohokrát stačí na tom popracovať a od života to dostaneš. Nesmieš
žiadať od života nereálnosť.
M. B.: Čo Vás v živote najviac sklamalo?
K. Ondriáš.: Nepoučiteľnosť niektorých ľudí z histórie. „Niet hriechu
okrem hlúposti“ (myslím, že to povedal
Erich Maria Remarque). Negatívne na
mňa pôsobili prevraty v bývalých socialistických krajinách v roku 1989 a ich
následná kolonizácia, ktorú tu máme
dodnes.
M. B.: Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?
K. Ondriáš.: Zdravie, možnosť slobodne poznávať svet a vyjadrovať sa
k nemu. Slobodne rozhodovať o svojom
živote. Všeobecná spokojnosť. Pocit,
že som súčasťou rodiny a spoločnosti,
ktorá ma prijala podobne kladne, ako
som ja prijal ju.

M. B.: Aké lekcie Vám uštedril život
a ktorú považujete za najväčšiu?
K. Ondriáš.: Život mi neuštedril žiadnu väčšiu lekciu. Mám pocit, že sa mi
v rámci reálnych možností vždy darilo.
Kedysi, keď som bol veľmi mladý sa mi
stalo, že som naivne niečo na čas pokladal za pravdu, ale aj z toho vyplynuli
pozitívne dôsledky.

K. Ondriáš.: Mať vlastné názory, nebáť
sa ich verejne prezentovať a diskutovať
o nich. Ísť za svojim cieľom, aj proti
vetru, a nebrať ohľad na neprajníkov
a odhováračov.

M. B.: Bez čoho sa nezaobídete?

M. B.: V čo veríte?

K. Ondriáš.: Nezaobídem sa bez rodiny, priateľov, vedeckej práce, kníh,
poznávania všetkého okolo a vo svete,
internetových informácii, diskusie.

K. Ondriáš.: Ako militantný ateista verím, že rozum bude stále viac prevládať
nad fundamentálnou vierou.

M. B.: Čo Vám dalo a nedalo detstvo?
K. Ondriáš.: Detstvo mi dalo všetko,
čo len detstvo môže dať. Krásnych
rodičov, starých rodičov s ich veľkými
rodinami. Bratov, sestru. Dedinské polia, lúky, lesy, kde som väčšinou trávil
s ostatnými deťmi voľný čas od poobedňajšieho odhodenie tašky zo školy až do
večera. Detstvo s odstupom času vidím
ako kryštálovo jasnú rozprávku s absolútnou slobodou.
M. B.: Čomu Vás naučil život?

M. B.: Čo pre Vás znamená byť sám
sebou?

M. B.: Čo je podľa Vás zbytočné?
K. Ondriáš.: Kapitalizmus a jeho zákony. Napríklad zákon maximálneho zisku
nám priniesol veľa zbytočností, ako sú
reklamy, exekútori, drogy, predaj ľudí,
výpalníctvo, krádeže...
M. B.: Ako presadzujete svoj názor?
K. Ondriáš.: Ako militantný komunista
píšem knižky, ktoré sú dostupné na:
(http://ondrias.sk/index.php/knihy.html),
blogy (blog.pravda.sk), nahrávam videá,
ktoré sú prístupné na youtube.
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M. B.: O čom ste pevne presvedčený?
K. Ondriáš.: Som pevne presvedčený
o schopnosti väčšiny ľudí preferovať
humanizmus, humánny zázrak socializmu a komunizmu.
M. B.: Kedy si poviete – na toto nepristúpim?
K. Ondriáš.: Vždy, keď spoznám, že
to nie je v súlade s humanizmom, s prirodzenou ľudskosťou a dodržiavaním
ľudských práv. Tam nepoznám kompromisy.

aby sme sa nezabíjali, aby každý mal
čo jesť, aby sme mali psychickú a fyzickú bezpečnosť, aby sme mali právnu
ochranu, aby sme bez problémov vychovávali deti, aby sme mali možnosť
vzdelávania a poznávania... Skutočný
človek, v rámci svojich možností, sa
snaží k tomuto rozvoju prispieť svojim
dielom.
M. B.: Z čoho sa viete tešiť?
K. Ondriáš.: Z mnohých drobných vecí
od rána do večera. Keď pravda porazí
nepravdu, keď mier prevládne nad voj-

využije, len každý by mal k tomu prispieť. Lepšia budúcnosť sama nepríde.
M. B.: Myslíte si, že Slováci ako národ
vedia zaobchádzať so slobodou a demokraciou?
K. Ondriáš.: Slováci musia ešte veľa
chleba pojesť, aby svoju slobodu a demokraciu využívali, tak ako sa patrí.
Verím, že to dokážu. Už doteraz dokázali veľa.
M. B.: Aká je Vaša najdôležitejšia životná skúsenosť?

M. B.: Na aké chyby má človek právo?
K. Ondriáš.: Keď z neznalosti urobí
niečo chybné, ale snaží sa to napraviť,
keď spozná svoj omyl.
M. B.: Ľutujete niečo?
K. Ondriáš.: Ľutujem, že ako poslanec
NR SR za KSS bol som málo dôrazný
a profesionálne menej pripravený.
M. B.: Darí sa Vám rozoznávať lož od
pravdy?
K. Ondriáš.: Myslím si, možno naivne,
že áno.
M. B.: V čom si dnes ľudia najviac klamú?
K. Ondriáš.: Príslušníci jednej skupiny
klamú sami seba, že si žijú dobre, že sú
slobodní a že takto je to správne. Druhá
skupina sa stále sťažuje na všetko možné, pričom sa ani nesnaží niečo zlepšiť,
a klame sama sebe, že by to mal niekto
za nich urobiť.
M. B.: S čím sa nikdy nezmierite?
K. Ondriáš.: S násilím, vojnami, klamstvom, nepravdou, korupciou, vykorisťovaním.
M. B.: Čo robí človeka skutočným človekom?
K. Ondriáš.: To klasické „poznať svet
a milovať ho“ nestačí. Za všetko, čo tu
máme vďačíme „skutočnému človeku“,
ktorý prispel, aby sa odstránili mnohé
smrteľné choroby, aby zdravotníctvo
išlo dopredu, aby sme lepšie bývali,
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Karol Ondriáš na pracovisku
nou, keď zistím, že spravodlivosť a právo funguje, že čestnosť sa vypláca.
M. B.: Aké želania sa Vám v živote splnili?
K. Ondriáš.: Myslím si, že všetky.
Vždy som chcel robiť vo vedeckom
výskume, byť nezávislý, mať možnosť
poznávať, študovať, objasňovať. Žiť
spokojným rodinným životom. Mať
svoju nirvánu. Som hrdý na členstvo
v Komunistickej strane Slovenska.
M. B.: Myslíte si, že usporiadanie sveta
je nezvratné – ako sa dnes tvrdí – alebo
ľudstvo má šancu na iný, lepší svet?
K. Ondriáš.: Usporiadanie sveta sa stále menilo a bude meniť aj v budúcnosti.
Ľudstvo má šancu na lepší svet a aj ju

K. Ondriáš.: I keď sa to môže zdať
naivné: S pravdou a čestnosťou zájdeš
najďalej a budeš žiť spokojnejšie. Prácou dosiahneš viac, ako krádežou.
M. B.: Aké poznanie Vám priniesla
ponežnorevolučná doba?
K. Ondriáš.: Po prevrate r. 1989 skončil na Slovensku komunistický zázrak
rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu,
vzdelávania, vedy, techniky, kultúry, dodržiavania ľudských práv... Slovensko
je moderne kolonizované so všetkým,
čo k tomu patrí. Verím, že pomaly sa
z toho bude dostávať.
M. B.: Z čoho nechcete poľaviť?
K. Ondriáš.: Presadzovať socializmus,
(Pokračovanie na s. 12)
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(Pokračovanie na s. 11)
humanizmus, byť súčasťou svetového
komunistického hnutia, vedecky pracovať.

K. Ondriáš.: Od rána až do večera.
Snažím si všetko zariadiť tak, aby som
bol stále slobodný, čo sa mi aj darí.
Mám z toho dobrý pocit.

čítal, myslím, že asi všetky knihy, ktoré
boli po ruke. Všetky zanechali nejaké
stopy, niektoré väčšie, niektoré menšie.
Nechcem niektoré preferovať pre inými.

M. B.: Čo v živote považujete za nevyhnutné?

M. B.: Ako by ste charakterizovali svoj
svetonázor?

M. B.: Aké sú Vaše ideály?

K. Ondriáš.: Mať základné podmienky
na dôstojný život, mať kde bývať, mať
psychickú a fyzickú bezpečnosť, mať
právo na prácu a dôstojnú mzdu, slobodný rozvoj osobnosti.
M. B.: Bez čoho si nedokážete predstaviť svoj život?

K. Ondriáš.: Som militantný ateista
a ešte k tomu aj militantný komunista.
Fundamentálna viera v nadprirodzené
sily bola podhubím mnohých neprávostí
v minulosti a je takým podhubím aj
v súčasnosti. Rovnako kapitalizmus bol
podhubím mnohých neprávostí v minulosti a je taký aj v súčasnosti.

K. Ondriáš.: Bez rodiny, vedeckej práce, poznania, slobodného rozhodovania.

M. B.: Ktoré knihy nezmazateľne vstúpili do Vášho života?

M. B.: Kedy sa cítite najslobodnejší?

K. Ondriáš.: Od malička som veľa

Rovnoprávnosť len na papieri
T. Sanderson: Equality on paper only
Abstract:
Translation of an excerpt from the new European Union rules about religions
and faiths from Newsline June 28, 2013..

Terry Sanderson
Našim čitateľom predkladáme úryvky
z nových smerníc EÚ o náboženstvách
a presvedčeniach tak, ako ich vybral
Terry Sanderson, predseda National
Secular Society UK (Národnej sekulárnej spoločnosti Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie).
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Všetky medzinárodné právne normy
ustanovujú, že medzi náboženstvami
a presvedčeniami je rovnoprávnosť.
Mnohí z nás si neuvedomujú, že pojem
„presvedčenie“ znamená niečo iné,
než „náboženstvo“; k presvedčeniam
patrí aj agnosticizmus, humanizmus
a ateizmus.
Rada EÚ pre zahraničné záležitosti
nedávno prijala správu so 71 smernicami na podporu náboženskej slobody
a presvedčenia na celom svete. Nové
smernice EÚ o náboženstvách a presvedčeniach ustanovujú, že žiadne
náboženstvo nemá nárok na osobitné
práva. Znenie nových smerníc brzdí
kresťanov, ktorí sa domnievajú, že majú
špeciálne práva a výhody kvôli „tradičnej úlohe“ kresťanstva v spoločnosti.
„Všetky osoby majú právo prejavovať svoje náboženstvo alebo
presvedčenie (myslí sa nenáboženské
presvedčenie), buď jednotlivo alebo v
spoločenstve s inými a v súkromí alebo
na verejnosti, uctievaním, dodržiavaním
príslušných pokynov, praxe a učenia,
bez obáv zo zastrašovania, diskriminá-

K. Ondriáš.: Spoznávať svet a pevne
stáť na správnej strane barikády.
M. B.: Čo Vás ponižuje?
K. Ondriáš.: Nič. Zopakujem, „niet
hriechu okrem hlúposti“.
M. B.: Ďakujem za rozhovor. V mene redakčnej rady i čitateľov nášho časopisu
Vám prajeme dobré zdravie, úspechy vo
vedeckej práci, v politike i v súkromnom
živote.

cie, násilia alebo útokov. Osoby, ktoré
zmenia alebo zanechajú svoje náboženstvo alebo presvedčenie, ako aj osoby,
ktoré majú neteistické alebo ateistické
presvedčenie musia byť rovnako chránené, ako ľudia, ktorí nevyznávajú žiadne
náboženské presvedčenie.“
„Právo na slobodu náboženstva
a presvedčenia, ako je zakotvené v príslušných medzinárodných normách, neznamená právo mať aj také náboženstvo
alebo presvedčenie, ktoré nepodlieha
kritike alebo výsmechu.“
„Nie sú žiadne práva, ktoré by sa
vzťahovali exkluzívne iba na určité náboženstvo alebo presvedčenie; všetky
práva, či už sa vzťahujú na slobodu
veriť alebo na prejavy vlastného náboženstva alebo presvedčenia majú všeobecnú platnosť (sú univerzálne) a majú
byť rešpektované bez diskriminácie.“
„EÚ neberie do úvahy žiadne zásluhy jednotlivých náboženstiev alebo
presvedčení, ani nedostatok takýchto
zásluh, ale zabezpečuje, aby právo veriť
alebo neveriť bolo dodržiavané.“
„EÚ je nestranná a nespája sa so
žiadnym špecifickým náboženstvom
alebo presvedčením.“
„Donucovanie zmeniť, odvolať alebo ohlásiť náboženstvo alebo presvedčenie jednotlivca sa tiež zakazuje. Mať
alebo nemať náboženstvo alebo presvedčenie je absolútne právo a nemôže
sa obmedzovať za žiadnych okolností.“
„Sloboda náboženstva a presved-
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čenia ochraňuje právo každej ľudskej
bytosti veriť alebo mať ateistické – neteistické presvedčenie, ako aj meniť
svoje náboženstvo alebo presvedčenie.
Neochraňuje nijaké náboženstvo alebo
presvedčenie. Právo na náboženstvo
alebo presvedčenie sa vzťahuje na jednotlivcov, ktorí sú nositeľmi tohto práva
a ktorí môžu používať toto právo individuálne alebo v spoločenstve s inými - na
verejnosti alebo v súkromí. Jeho využívanie môže mať aj kolektívny aspekt.
V tom je zahrnuté právo spoločenstiev
vykonávať „integráciu správania sa
náboženských skupín v ich základných
záležitostiach“.
Tieto práva sa neobmedzujú iba na
práva osobnosti a zabezpečujú nezasahovanie do vnútorných záležitostí, vrátane zriaďovania a udržiavania voľne
prístupného miesta na zhromažďovanie
a uctievanie, právo vyberať si a školiť
svojich vedúcich alebo právo vykonávať
spoločenské, kultúrne, výchovné a charitatívne činnosti.“
„Niektoré činnosti, spojené s prejavovaním náboženstva alebo presvedčenia, môžu znamenať porušenie zásad
ľudských práv. V takýchto prípadoch
sa porušovania odvolávajú na slobodu
náboženstva a presvedčenia. EÚ im rozhodne oponuje, pričom vždy ostáva na
pozíciách ochrany a podpory slobody
náboženstva a presvedčenia na celom
svete. Tieto porušenia často postihujú
ženy, členov náboženských menšín alebo
osoby, ktoré konajú v súlade so svojou
sexuálnou orientáciou. Pri vybavovaní
prípadných porušovaní sa použijú existujúce smernice EÚ, týkajúce sa ľudských práv, najmä smernice na ochranu
práv detí, o násilí voči ženám a dievčatám a o potláčaní všetkých foriem
diskriminácie žien a dievčat; o ochrancoch ľudských práv, o mučení a o treste
smrti, rovnako ako budúce (zatiaľ ešte
neprijaté) smernice o aplikácii ľudských
práv na osoby LGBT (lesbičky, gayov,
bisexuálov a transsexuálov) a o slobode
vyjadrovania.“
„Keď sa vysloví poznámka alebo
kritika na náboženstvo alebo presvedčenie, ktorou sa cítia ich nositelia urazení
a mohlo by to vyvolať násilie; ak ide
o prejav nenávisti, je možné uplatniť
článok 20. § 2. predpisu ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Ten jednoznačne zakazuje
prejavy, vzbudzujúce nenávisť; prejavy,
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ktoré vyvolávajú diskrimináciu, nepriateľstvo a násilie. EÚ takéto prípady
odsudzuje a žiada, aby bolo proti ním
začaté súdne konanie.
Ďalej žiada:
1. Neprijímať žiadne výzvy alebo
pokusy nabádajúce k nenávistnej reči.
2. Jednotlivo alebo so štátnymi orgánmi, resp. s miestnymi organizáciami
vydávať vyhlásenia, vyzývajúce k nenásilnému riešeniu problémov, odsudzujúce násilie a stanoviská k prejavom
podnecujúcim nenávisť.
3. Nabádať štátne orgány a iných
vplyvných činiteľov – či už sú to náboženské alebo nenáboženské subjekty
– aby sa zapájali do konštruktívnej
verejnej debaty, zameranej na urážlivé
prejavy a na odsudzovanie násilia.
4. Uvedomiť si, že najúčinnejší spôsob boja proti urážkam, pri ktorých sa
zneužíva sloboda prejavu, je sloboda
prejavu. Sloboda prejavu sa vzťahuje
na internet aj mimo neho. Nové formy
médií, ako aj technológia informácií
a komunikácií poskytuje rýchlu obranu
tým, ktorí sa cítia urazení kritikou alebo odmietaním ich náboženstva alebo
presvedčenia. Majú možnosť okamžite
odpovedať.
Právo na slobodu náboženstva alebo
presvedčenia EÚ pripomenie vždy, keď
to bude potrebné. Nevzťahuje sa to, tak
ako v medzinárodnom práve, na právo
mať také náboženstvo alebo presvedčenie, ktoré nepodlieha kritike alebo
výsmechu.“
„Zákon o ľudských právach chráni
jednotlivcov, nie náboženstvá a presvedčenia. Ochrana náboženstva a presvedčenia sa nemôže použiť na zdôvodňovanie akéhokoľvek obmedzenia alebo porušovania práva, ktoré má jednotlivec
– či už sám alebo spolu s inými.“
„Štáty v rámci svojej právomoci
majú povinnosť chrániť všetky osoby
pred priamou alebo nepriamou diskrimináciou na základe náboženstva alebo
presvedčenia, bez ohľadu na udávané
dôvody diskriminácie. Patrí sem povinnosť zrušiť diskriminačné zákony
a brániť praktikám, ktoré vedú k diskriminácii. Rovnako je povinnosťou štátu,
ale aj iných vplyvných orgánov - náboženských aj nenáboženských - chrániť
ľudí pred diskrimináciou.“
„Jednotlivci majú právo sami rozhodovať o tom, či chcú alebo nechcú
prejavovať svoje náboženstvo alebo

presvedčenie. Obmedzenia tejto slobody
treba prísne interpretovať. Prejavy náboženstva alebo presvedčenia môžu mať
mnohé formy. Patrí sem aj právo učiť
deti o náboženstve alebo presvedčení
ich rodičov a právo rodičov učiť svoje
deti o zásadách svojho náboženstva
alebo presvedčenia. Patrí k tomu aj právo v pokoji zdieľať vlastné náboženstvo
alebo presvedčenie s inými bez toho.
aby to bolo závislé na súhlase štátu
alebo iného náboženského spoločenstva.
Akékoľvek obmedzenie slobody náboženstva alebo presvedčenia, vrátane
miesta, kde sa vzdáva úcta, registrácia
náboženských skupín alebo skupín presvedčenia štátom, musia byť výnimočné
a v súlade s medzinárodnými štandardmi.“
„Častými obmedzeniami zo strany
štátu bývajú neuznanie právnej subjektivity náboženských komunít alebo
komunít iného presvedčenia, odmietanie
prístupu do miest uctievania a pochovávania, tresty za neregistrované náboženské aktivity s obrovskými sumami alebo
s uväznením alebo požiadavka, aby deti
náboženských menšín alebo menšín
iného presvedčenia boli vychovávané vo
viere väčšiny. Mnohé štáty neuznávajú
právo na výhrady svedomia vo veci
vojenskej služby ako súčasť slobody náboženskej alebo presvedčenia odvodenej
z článku 18 dokumentu ICCPR25.“
Poznámky redakcie:
Rovnoprávnosť medzi náboženstvami
a presvedčeniami sa v praxi často nedodržiava, vrátane Slovenska. Ateisti nedostávajú subvencie - tak ako cirkví. Ateisti nemajú
štátom platených kvalifikovaných poradcov,
akými sú kňazi. Ateisti nemajú štátom subvencované budovy, kde sa môžu schádzať,
teda analógiu kostolov. Uvedený výpočet
nevýhod nie je úplný.
Z Newsline 28. júna 2013 vybral a preložil A. Klanecký
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Humanisti v zahraníčí
Prečo nie som kresťan – 3. časť
R. Carrier: Why I am not Christian – Part 3
Abstract:
Third part of a translated essay from R. Carrier..
Hrdina Spasiteľ z Vietnamu
Predstavte si, keby by som vám
tvrdil, že vo Vietname bojoval vojak
menom „Hrdina Spasiteľ“, ktorý zázračne tíšil búrky, liečil zranenia, z ničoho
vedel vyčarovať jedlo a vodu, a keď ho
delostrelectvo poslalo na večnosť, o tri
dni sa vrátil živý a zdravý, svojim priateľom rozdal užitočné pokyny a potom
priamo pred ich očami odletel do vesmíru. Verili by ste mi? Určite nie. Žiadali
by ste dôkazy.
Poskytol by som vám teda všetky
dôkazy, ktoré mám k dispozícii. Ibaže
jediné, čo mám v ruke, sú neurčité listy
z vojny od chlapíka, ktorý Hrdinu Spasiteľa osobne nikdy nestretol, a zopár
príbehov, ktoré o viac než tridsať rokov
neskôr napísali muži menom Bill, Bob,
Carl a Joe. Nevieme presne, čo sú títo
chlapíci zač. Nepoznáme ani len ich
priezviská. Zachytili sme iba nepotvrdené chýry, že buď sami boli vojnovými
druhmi Hrdinu Spasiteľa, alebo ho poznali. Možno svoje príbehy spísali skôr,
ako sa domnievame, možno neskôr
– nikto to presne nevie. Nedarí sa nám
nájsť ani staršie dokumenty potvrdzujúce ich príbehy, či to, že slúžili vo vojne
a opýtať sa ich nemôžeme, pretože sa
po nich zľahla zem. Preto nevieme, či
sú naozaj tými, za koho ich vydávajú,
ani to, či príbehy naozaj napísali oni. Na
nedatovaných knižočkách, ktoré kolovali pod ich menami, nie je totiž uvedené
„napísal Bill“ alebo „napísal Bob“, ale
„podľa Billovho rozprávania“ alebo
„podľa Bobovho rozprávania“. Okrem
toho nevieme nájsť ani záznamy, ktoré
by potvrdzovali, že Hrdina Spasiteľ
slúžil vo Vietname. Mohol to byť domorodec, ktorého meno sa nikdy nedostalo
do oficiálnych záznamov, no vojnoví
historici nespomínajú ani jeho, ani jeho
údajné úžasné skutky, ba dokonca ani
chýry o nich, hoci tie by sa nepochybne
rozšírili.
Okrem pochybných dôkazov z týchto oneskorených, ničím nepodložených,
nedôveryhodných príbehov bez zdrojov,
14
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vám môžem poskytnúť iba spomínanú
vojnovú korešpondenciu. Obsahuje
niekoľko listov od seržanta, ktorý sa
vojny naozaj zúčastnil a tvrdí, že spočiatku bol skeptik, no neskôr zmenil
názor. Hrdinu Spasiteľa však živého
nikdy nestretol ani nevidel a nespomína
žiaden zo zázrakov, o ktorých hovoria
Bob, Bill, Carl a Joe. Píše iba, že Hrdinu „videl“ až po jeho smrti, no nie ako
človeka „z mäsa a kostí“, ale ako „zjavenie“. To je všetko.
Seržant v listoch tiež tvrdí, že duch
Hrdinu Spasiteľa umožňuje jemu a nie-

Richard Carrier
koľkým ďalším ľuďom „hovoriť mystickým jazykom“, „prinášať proroctvá“
a liečiť niektoré choroby, no nič z toho
nebolo potvrdené, ani o tom nikto nezanechal záznamy a na prvý pohľad to
znie rovnako ako tvrdenia, ktoré nájdeme v tisíckach iných kultov a vo vyhláseniach rozličných duchovných vodcov.
Okrem iného sa dozvedáme, že mnohí
z tých, vrátane seržanta, ktorí verili,
že „sa im zjavil Hrdina Spasiteľ“, boli
prenasledovaní alebo dokonca zahynuli
– čo nie je o nič neuveriteľnejšie ako to,
že niektorí budhisti sa zapálili na protest
proti vietnamskej vojne v presvedčení,
že budú reinkarnovaní, alebo že stovky
ľudí v Jonestowne dobrovoľne spáchali
samovraždu, lebo si boli istí, že ich
vodcu zoslal Boh.

Teraz, keď som vám poskytol všetky
svoje dôkazy, uverili by ste mi? Určite
nie. Nikto neverí dokumentom, ktoré
vzniknú desaťročia po udalosti a napíšu ich neznámi autori. Málokto verí
stovkám súčasných duchovných vodcov, ktorí vyhlasujú, že vidia duchov
zosnulých a rozprávajú sa s nimi, majú
schopnosť liečiť a predpovedať budúcnosť. Každý rozumný človek očakáva
a vyžaduje rozsiahle dôkazy v podobe
súdobých dokumentov a potvrdenie
svedectvami očitých svedkov. Každý by
v tomto prípade očakával aspoň toľko
dôkazov, koľko by som potreboval na
podporu tvrdenia, že vlastním auto či
jadrovú raketu, no vyžadovaný štandard
je v skutočnosti taký, ako keby som mal
dokázať, že vlastním medzihviezdnu
raketu – očividne ide o mimoriadne
vyhlásenia a ako sme videli skôr, takéto
tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy,
aspoň toľko, koľko by som potreboval
povedzme na presvedčenie Organizácie
spojených národov, že v záhrade mám
medzihviezdnu raketu. No naše informácie o Hrdinovi Spasiteľovi sa nedajú
považovať ani len za bežné dôkazy, nieto ešte za mimoriadne, ktoré sú v tomto
prípade nevyhnutné.
Aby sme dokončili analógiu,
mnoho podrobností by nám právom
prekážalo. Na príbehoch o Hrdinovi
Spasiteľovi je len málo výnimočného,
pretože v priebehu histórie sa podobné
rozprávali o početných vietnamských
čarodejníkoch a hrdinoch – a nikto im
neverí, tak prečo by mal byť Hrdina
Spasiteľ výnimkou? Dokumenty, ktoré
máme od Boba, Billa, Carla a Joa, boli
tiež pozmenené – v každom zázname
sme zistili niekoľko prípadov falšovania a upravovania neznámymi osobami
a nie sme si istí, či sme zachytili všetky.
Ich príbehy, podľa všetkého, využilo
na podporu svojich vyhlásení niekoľko
rozličných kultov a aj tie sa medzi sebou dohadujú o presných detailoch skutočných udalostí, a tak rozprávajú rôzne
príbehy alebo ich vykladajú rozličnými
spôsobmi, aby vyhovovali ich potrebám. Najstaršiu verziu, ktorú rozprával
Bob a Bill a Joe očividne odpísali, niečo
k nej pridali a upravili (čo mohol urobiť
aj Carl, ak si voľne požičiaval od Joa),
sa zdá byť takmer celá zostavená z pasáží prastarej vietnamskej básne, upravenej a pozmenenej tak, aby rozprávala
príbeh plný symbolických a morálnych
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významov. Keďže tieto a iné problémy
vrhajú na dôkazy tieň podozrenia, veriť
im je ešte ťažšie než za normálnych
okolností.
Analógia s Hrdinom Spasiteľom je
podobná situácii s Ježišom Kristom.
(7) Každý dôvod, prečo by sme neuverili historkám o Hrdinovi Spasiteľovi,
v rovnakej miere platí aj pre príbehy
o Ježišovi. Takže ak súhlasíte, že nie je
dobrý dôvod veriť príbehom o Hrdinovi
Spasiteľovi, musíte tiež uznať, že to isté
platí aj v Ježišovom prípade. Aj preto
nie som kresťan – lebo dôkazy nie sú
dosť presvedčivé. Nie sú o nič lepšie
ako tie, ktoré som vám ponúkol pre
existenciu Hrdinu Spasiteľa, a preto na
potvrdenie mimoriadnych tvrdení o jeho
osobe nestačia.
A to je ten problém
Všetko by mohlo vyzerať inak.
Ak by, napríklad, konanie zázrakov v
cirkvi bolo stále také bežné, že vedci
by našli súvislosť medzi oddanosťou
kresťanstvu a konaním zázrakov – nahrádzaním stratených končatín, oživovaním mŕtvych, predpovedaním cunami
a zemetrasení (čím by sa zachránili
tisíce ľudských životov) – mali by sme
dostatočne potvrdené zovšeobecnenie,
výrazne podporujúce príbehy v evanjeliu a bremeno kresťanov dokazovať,
že tieto príbehy sú pravdivé, by sa
zmenšilo. Podobne, keby sme mali dôveryhodné dokumenty od vzdelaných
rímskych a židovských očitých svedkov zázrakov a Ježišovho vzkriesenia
a keby sme zároveň mali k dispozícii
záznamy z Číny, hovoriace o tom, že
Ježiš sa len niekoľko dní po svojej smrti
objavil v Palestíne, aby tam šíril Božie
slovo, kresťania by mali dostatočne
pevnú pôdu pod nohami. Tieto dva
dôkazy – samozrejmosť zázrakov v
cirkvi a bohatá dokumentácia z prvej
ruky od spoľahlivých svedkov medzi
Židmi, Rimanmi a Číňanmi – by boli
dostatočným potvrdením, že Ježiš naozaj konal zázraky a vstal z mŕtvych
alebo vykonával niečo porovnateľne
výnimočné.
Lenže nič také ani zďaleka nemáme,
a preto na zdôvodnenie viery v kresťanstvo nemáme dostatok dôkazov. Opäť
by sa to dalo ľahko zmeniť, dokonca aj
bez vyššie uvedených dôkazov. Keby sa
mi zjavil Ježiš a zodpovedal by mi niektoré otázky, uveril by som. Keby mal
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každý človek v histórii, vrátane mňa,
rovnakú náboženskú skúsenosť, neboli
by sme svedkami žiadnej inej nadprirodzenej bytosti – žiadneho iného boha či
ducha – než Ježiša, a nepočuli by sme
iný odkaz ako evanjelium, veril by som.
Keby sme videli, kto sa dostane do neba
a kto nie, čím by sme mali potvrdené
následky viery či neviery rovnakým
druhom a množstvom dôkazov ako, povedzme, pre následky riadenia auta pod
vplyvom alkoholu, veril by som. No my
nič také nemáme.
„Láskavý“ boh, ktorý „chce“, aby
sme prijali evanjelium a dali svet do
poriadku, by takýto stav nedopustil.
Preto absencia spomínaných dôkazov
kresťanstvu nielenže nepridáva na
dôveryhodnosti, no priamo ho vyvracia – keďže kresťanstvo predpovedá, že
boh by nám poskytol dostatok dôkazov,
aby nás spasil a aby sme sa rozhodli na
základe dostatočných informácií. Keďže táto predpoveď zlyháva, neplatí ani
kresťanská hypotéza. Milujúci boh by
neschovával záchranné koleso, ktoré mi
údajne hodil, ani by ho nehodil do hmly,
ale blízko mňa, kde by som ho zreteľne videl, a pomohol by mi zachrániť
sa. Pretože ja by som pre kohokoľvek
iného urobil to isté. A žiadny kresťan si
určite nemyslí, že som spravodlivejší
a láskavejší ako boh.
4. Kresťanstvo predpovedá iný
vesmír
Už vyššie som spomenul, že kresťanská hypotéza predpovedá existenciu
úplne iného vesmíru ako je ten, v ktorom žijeme. Milujúci boh, ktorý by
vytvoril vesmír iba preto, aby poskytol
ľuďom domov a naplnil svoj plán spásy,
by nikdy nevytvoril takýto vesmír, ale
niečo celkom iné. No ak boh nejestvuje,
potom vesmír, ktorý reálne pozorujeme,
je presne ten druh vesmíru, aký by sme
očakávali. Inými slovami, ak nie je boh,
potom tento vesmír je jediný možný
vesmír, v ktorom sa môžeme nachádzať,
lebo ako jediný ponúka možnosť vzniku
inteligentného života bez nadprirodzenej príčiny či plánu. Naturalistický
ateizmus predpovedá presne ten druh
vesmíru, ktorý pozorujeme, zatiaľ
čo kresťanská teória nepredpovedá
takmer nijaké prvky nášho vesmíru.
Kresťanská teória, naopak, predpovedá, že vesmír by mal mať vlastnosti,
ktoré v skutočnosti nemá, a mali by

mu chýbať rysy, ktoré v skutočnosti
vidíme. Preto naturalizmus vysvetľuje
vesmír, v ktorom sa nachádzame lepšie,
než kresťanstvo. Keďže naturalizmus
(odmietajúci nadprirodzeno) je najprijateľnejšou formou ateizmu, akú poznám,
odteraz pod pojmom ateizmus budem
myslieť práve tento druh. (8) Pozrime
sa na niekoľko konkrétnych príkladov.
Pôvod a evolúcia života
Najprv sa pozrime na pôvod života.
Predpokladajme, že nie je nijaký boh.
Ak je to tak, potom život musí byť iba
náhodným javom. Kresťania oprávnene
poukazujú, že k vzniku prvých živých
organizmov by musela viesť veľmi
nepravdepodobná náhoda. Pravdaže, to
isté platí aj pre lotériu, no napriek tomu
v nej pravidelne niekto vyhrá. Prečo
je to tak? Lebo zo zákonov pravdepodobnosti vyplýva, že možnosť výhry
v lotérii nezávisí iba od toho, aká je
nepravdepodobná – povedzme, jedna
k miliarde –, ale aj od toho, ako často
sa hrá. Inak povedané, ak hrá miliarda
ľudí a pravdepodobnosť výhry je jedna
k miliarde, potom je veľmi pravdepodobné, že niekto v lotérii vyhrá. Keby
sa hralo iba raz a jediný predaný žreb by
bol zhodou okolností víťazný, právom
by ste boli podozrievaví. A keby sa hralo miliardkrát a zakaždým by sa predal
iba jeden žreb, no vždy by bol víťazný,
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mohli by ste vziať jed na to, že niekto
podvádza. Pretože takýto neuveriteľný
fakt by nemohlo nič vysvetliť.
Preto jediný spôsob, ako mohol život vzniknúť náhodne (teda bez zásahu
boha), je taký, v ktorom bolo neúspešných pokusov nespočetne viac ako
úspešných. Napokon, keby hrala lotériu
miliarda ľudí, a predsa by vyhral iba
jeden, bola by to iste iba náhoda a nie
dôkaz podvádzania. Takže jediný spôsob, ako takúto lotériu vyhrať náhodou,
by bol, keby sa hrala nespočetnekrát
a vždy by vyhral iba jeden žreb. Aby
sme analógiu doviedli ďalej, jediný spôsob, ako by život mohol vzniknúť náhodou by bol, keby sa o to vesmír pokúšal
nespočetnekrát, ale uspel by len zriedka.
A podľa toho, čo vieme, sa stalo práve
to: vesmír miešal chemické látky dlhšie
ako dve miliardy rokov vo viac než
bilióne hviezdnych sústav. Presne to
by sme museli pozorovať, keby život
vznikol náhodne – pretože život môže
vo vesmíre veľkosti nášho vzniknúť iba
náhodne. Fakt, že pozorujeme presne to,
čo vyžaduje a predpovedá teória náhodného pôvodu je dôkazom, že naša teória
je správna.
Pravdaže, zatiaľ sme nedokázali,
že by niektorá konkrétna teória pôvodu
života bola pravdivá. No máme dôkazy
pre všetky elementy každej z momentálne zvažovaných teórií. Nijaká časť
súčasných hypotéz o pôvode života
nevychádza z domnienok či predpokladov, ktoré by neboli za nejakých okolností pozorované alebo demonštrované.
Vieme napríklad, že hlboko v moriach
v blízkosti sopečných prieduchov bohatých na energiu sa nachádzali pórovité
kamene, ktoré poskytujú podobné prostredie ako bunky. Vieme, že tieto prieduchy sú útočiskom pre niektoré z najstarších živých organizmov na planéte,
čo naznačuje, že život mohol vzniknúť
tam. A vieme tiež, že by poskytovali
všetky nevyhnutné zdroje pre vznik
života na báze aminokyselín, a že na to
mali stovky miliónov rokov. Podobne
máme dôkazy podporujúce aj všetky ostatné v súčasnosti životaschopné teórie;
vieme, že homochirálne aminokyseliny
môžu hromadne vznikať v supernovách,
a tak sa mohli stať súčasťou komét,
ktoré bombardovali Zem v ranom štádiu vývoja; vieme, že aminokyseliny,
ktoré vytvárajú reťazce popri bežnej
kryštalickej štruktúre v hline, sa spájajú
16

Prometheus 3/2013

do homochirálnych štruktúr; vieme, že
existujú jednoduché autoreprodukčné
reťazce aminokyselín, ktoré na svoj
vznik nevyžadujú zosúladenú činnosť
enzýmov... atd. (9) Takže podľa pravidiel spoľahlivej procedúry je teória náhody, na rozdiel od teórie inteligentného
dizajnu, veľmi dobre ukotvená v realite.
Nikdy sme nepozorovali ani nepotvrdili
existenciu akéhokoľvek druhu božích
skutkov či moci, ktorú by boh potreboval, aby „stvoril“ prvý život. A taktiež
sme nepreukázali existenciu takéhoto
nadprirodzeného sprostredkovateľa
– ani nepriamo (ako u prírodovedeckých teórií pôvodu života). Teória inteligentného dizajnu je preto, na rozdiel
od našej teórie náhodného vzniku, úplne
ad hoc, a teda jej v súčasnosti nemožno
dôverovať.
V skutočnosti je situácia ešte horšia.
Kresťanská teória totiž nepredpovedá to, čo pozorujeme, zatiaľ čo
naturalizmus áno. Napokon, načo by
inteligentný stvoriteľ potreboval miliardy rokov a myriady galaxií zaplnené
miliardami hviezd? Také obrovské plytvanie má význam iba v prípade, ak by
život vznikol vplyvom náhody. V kresťanskom božom pláne by na to stvoriteľ
nemal vierohodný dôvod. Z vyhlásenia
„kresťanský boh stvoril svet“ nevyplýva predpoveď, že „svet“ bude
mať veľkosť myriady galaxií a vek
miliardy rokov, kým v ňom napokon
dôjde k zriedkavému objavu života.
No my to z výroku „tento svet nestvoril
boh“ vieme predpovedať. Z toho vyplýva, že fakty potvrdzujú skôr ateizmus
než teizmus. Pravdaže, kresťan si môže
vymyslieť rozličné doplnkové „ad hoc“
teórie vysvetľujúce „prečo“ by sa jeho
boh namáhal s budovaním vesmíru,
ktorý by vyzeral presne tak, ako by sme
to očakávali, keby boh nejestvoval. No
tieto „ad hoc“ ospravedlnenia sú samy
osebe čistými výmyslami predstavivosti
– pokiaľ kresťania nezávislými dôkazmi
nepotvrdia, že tieto doplnkové teórie sú
správne, nie je dôvod veriť im ani kresťanskej teórii.
Rovnaká analýza platí aj pre evolúciu. Dôkazy, že všetok súčasný život
sa vyvinul procesom prírodného výberu, sú silné a rozsiahle. Nebudem
ich tu obhajovať, postačí poukázať na
skutočnosť, že zhoda vo vedeckej komunite v tejto otázke je výrazná. (10)
Evolúcia vyžaduje miliardy rokov na

to, aby sa dostala od prvých náhodných
životných foriem až po také komplexné
organizmy ako sú ľudia. Boh to nepotrebuje – taký dlhý čas preňho ani nedáva zmysel, iba ak by chcel úmyselne
vyvolať dojem vlastnej neexistencie
nastrčením dôkazov v prospech evolúcie: skamenelín, vzájomných vzťahov
v DNA, dlhých časových úsekov, počas
ktorých zmeny prebiehali, atd. Opäť
niet presvedčivého dôvodu veriť, že by
to kresťanský Boh urobil, a nemáme nijaké dôkazy, že sa tak zachoval. Jediná
možnosť, ako by sme mohli existovať
bez boha je, že sme vzišli z miliárd rokov komplikovaných zmien. A ukazuje
sa, že práve to pozorujeme. Preto ateizmus predpovedá celkové dôkazy pre
evolúciu, vrátane potreby obrovského
množstva času a spletitého procesu
zmien v záznamoch skamenelín, zatiaľ
čo kresťanské náboženstvo nepredpovedá nič bez toho, aby pridalo rozličné
nedemonštrované ad hoc predpoklady,
bez ktorých sa ateistická teória zaobíde.
Dokonca aj DNA potvrdzuje ateizmus a nie kresťanstvo. Jediný spôsob,
ako mohol život vzniknúť náhodne
a vyvinúť sa prirodzeným výberom, je
taký, že bol vybudovaný z chemického
kódu, ktorý by sa dal kopírovať a podliehal by mutácii. V prírode nepoznáme
nijaký iný náhodný spôsob vývinu
života, ktorý by podliehal prirodzenej
evolúcii. A tiež z toho, čo vieme. Jediné
chemikálie, ktoré náš súčasný vesmír
mohol týmto spôsobom náhodne poskladať, sú aminokyseliny (a podobné
molekuly ako nukleotidy). Je veľmi nepravdepodobné, že náhodne poskladaný
kód by vo svojej elementárnej štruktúre
využíval viac než hŕstku základných
jednotiek. A čuduj sa svete, ukazuje sa,
že presne toto je náš prípad. Tak ako to
predpovedá teória neexistencie Boha,
všetok život je vystavaný z chemického
kódu, ktorý kopíruje sám seba a prirodzene mutuje. Tento kód je zostavený
z nukleotidových molekúl tvoriacich
aminokyseliny, a najrozvinutejší kód
DNA využíva iba štyri rôzne nukleotidové molekuly. Kresťanská teória nič
také nepredpokladá. Ateizmus áno. Nie
je dôvod, aby Boh na vytvorenie a udržiavanie života potreboval ktorúkoľvek
z týchto podmienok. Na dosiahnutie
rovnakých výsledkov by mu stačilo
použiť neomylnú duchovnú esenciu
– presne tak, ako si to takmer dvetisíc
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rokov mysleli kresťania.
Jediný spôsob, ako by kresťania
mohli vysvetliť fakty, je opäť vymyslieť si nejaký nedokázaný „dôvod“,
prečo boh stvoril život presne tak, aby
to súhlasilo s teóriou, ktorá tvrdí, že
život nebol stvorený bohom – teda
spôsobom, ktorý je dokázateľne horší
ako to, čo by mohol urobiť, keby sa mu
zachcelo. Znamená to, že Boh nás chcel
buď podviesť, čo by nijaký „dobrý“
či „láskavý“ Boh, ktorý „chce“, aby
sme poznali pravdu, nikdy neurobil,
alebo má iný motív, ktorý akousi neuveriteľnou zhodou okolností obsahuje
nevyhnutnosť urobiť presne to isté, ako
keby nás presviedčal, že neexistuje, čo
súčasne „zhodou okolností“ vyžaduje
doplniť zbytočné nedokonalosti v našej
stavbe. V prvom prípade je kresťanstvo
vyvrátené a v druhom sa stáva príliš
neuveriteľným – pokiaľ kresťania faktami nedokážu, že tento náhodný dôvod
naozaj jestvuje a naozaj viedol božie
činy pri rozhodovaní o dizajne života
a vesmíru, v ktorom sídli. Iba možnosť
však nestačí. Treba to dokázať. To sa
však zatiaľ nestalo.
V podstate života nájdeme aj iné príklady. Láskavý boh by napríklad svoje
stvorenie naplnil modelmi morálneho
dobra už v samotnom jadre usporiadania prírody. Nestvoril by zvieraciu ríšu,
ktorej prežívanie a rozmach súvisia s
bezdôvodným znásilňovaním a zabíjaním, a zvieratá by nemuseli rodiť stovky
potomkov, pretože väčšina z nich zomrie zväčša strašnou smrťou. Nepoznali
by choroby ani iné formy utrpenia. No
ak nie je Boh, potom existencia všetkého spomínaného dáva zmysel. A tak
ateizmus opäť predpokladá to, čoho sme
svedkami. Na rozdiel od kresťanstva.
Ľudský mozog
Pozrime sa na konkrétnejší príklad
– veľkosť ľudského mozgu. Ak boh
existuje, nevyhnutne z toho vyplýva,
že plne funkčná myseľ môže existovať aj bez tela. Keby to však bola
pravda, boh by nemal dôvod dať nám
mozog. Nepotrebovali by sme ho, lebo
ako bytosti „stvorené na Jeho obraz“
by sme si vystačili s dušou, ktorá by
ovládala naše telá aj myšlienky. Prinajhoršom by sme potrebovali veľmi
malé mozgy na vytvorenie prepojenia
medzi zmyslami, nervami a dušou.
Hravo by sme sa zaobišli s mozgom nie
väčším od opice, keďže tieto zvieratá
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vidia, počujú, čuchajú a dokážu v podstate všetko čo my a ich neveľký mozog
na to očividne stačí. Keby to boh urobil
– keby nám dal skutočné duše, ktoré
zabezpečia všetky úlohy vedomia (zrak,
pocity, myslenie) – mohol by to byť
dôkaz jeho existencie a argument proti
ateizmu.
A naopak, ak myslenie môže produkovať iba zložitý biologický orgán,
znamenalo by to, že mozog musí byť
veľký, a teda boh očividne neexistuje.
A pozrimeže, ľudský mozog je naozaj
veľký – taký veľký, že počas pôrodu
zabíja mnoho matiek (bez výdobytkov
modernej medicíny sa miera úmrtnosti
pohybuje okolo desiatich percent)!

Kresťanská
teória totiž
nepredpovedá
to, čo
pozorujeme,
zatiaľ čo
naturalizmus
áno
Tento obrovský mozog tiež spotrebováva veľké množstvo kyslíka a iných
zdrojov, je veľmi chúlostivý a ľahko
sa poškodí. Navyše, poškodený mozog
výrazne obmedzuje schopnosť človeka
vnímať a myslieť. Takže náš veľký mozog je veľkým hendikepom, príčinou
zbytočného utrpenia, smrti a nezmyselnej neefektívnosti. Láskavý boh, ba
ani len talentovaný inžinier s božskými
schopnosťami by sa s niečím takým
neuspokojil.
Ak vo vesmíre nie je nijaký boh
či iná nadprirodzená sila, potom
tento náš obrovský, problematický
mozog je nevyhnutne jediný spôsob,
ako zabezpečiť existenciu bytostí

s vedomím. Keby sme nepotrebovali
mozog, a teda by sme nijaký nemali,
boli by sme oveľa výkonnejší. Všetok
kyslík, energia a ostatné materiály by sa
buď ušetrili alebo spotrebovali na iné
funkcie. Boli by sme tiež oveľa menej
citliví voči smrteľným či vážnym zraneniam, odolávali by sme poškodeniu
mozgu a defektom, ktoré zhoršujú náš
úsudok alebo skresľujú vnímanie (ako
schizofrénia či retardácia) a až do nástupu modernej medicíny by sme pri
pôrode nestratili každú desiatu matku.
Skrátene, skutočnosť, že máme také
veľké, zraniteľné mozgy, je jediný
možný spôsob našej existencie bez
boha, a existencia boha, ktorý nás
miluje a chce, aby sa nám darilo
a mali sme v živote dobré vyhliadky,
je veľmi nepravdepodobná. Ateizmus
opäť predpovedá vesmír, v ktorom sa
nachádzame. Kresťanská teória nie. (11)
(7) Pre dokumentáciu podporujúcu analógiu s Hrdinom Spasiteľom (aplikovanú na
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista), pozri: Bruce
Metzger, The Text Of The New Testament
(štvrté vydanie, 2005) a The Canon of the
New Testament (1997). Bart Ehrman, The
New Testament (tretie vydanie, 2003), The
Orthodox Corruption of Scripture (1996),
a Lost Christianities (2003). Udo Schnelle,
The History and Theology of the New Testament Writings (1998). Robert E. Van Voorst,
Jesus Outside the New Testament (2000).
Charles H. Talbert, What is Gospel? (1997).
Pozri tiež knižnicu stránky Secular Web,
časť Ressurection.
Okrem toho, aj keď nasledujúci učenci
sa môžu v mnohých záveroch mýliť, ich
prieskum skutočného stavu dôkazov a problémy s nimi sú často správne: Gerd Lüdemann, The Ressurection of Jesus (1996),
The Ressurrection of Christ (2004) a What
Really Happened to Jesus (2003). Bob
Price, Deconstructing Jesus (2000) a The
Incredible Shrinking Son of Man (2003).
G. A. Wells, The Jesus Legend (1996) a The
Jesus Myth (1998). Earl Doherty, Challenging the Verdict and The Jesus Puzzle
(1999).
(8) Ak chcete presne vedieť, čo je naturalizmus a čo pokladám za nadprirodzené, vyhľadajte si moje texty: Richard Carrier, What
We Are Debating v Naturalism vs. Theism:
The Carrier-Wanchick Debate (2006); Richard Carrier, Sense and Goodness without
(Pokračovanie na s. 18)
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God: A Defense of Metaphysical Naturalism
(2005), ss. 65-70, 211-212; a Richard
Carrier, Defending Naturalism as a Worldview: A Rebuttal to Michael Rea‘s World
Without Design (2003).
(9) Informácie o súčasnej vede, ktorá sa
zaoberá pôvodom života nájdete tu: Richard
Carrier, The Argument from Biogenesis:
Probabilities Against a Natural Origin of Life,
Biology and Philosophy 19.5 (november
2004): ss. 739-764. Geoffrey Zubay, Origins
of Life (druhé vydanie, 2000). Tom Fenchel,
Origin and Early Evolution of Life (2003).
Andri Brack, The Molecular Origins of Life
(1998). Noam Lahav, Biogenesis (1998).
Iris Fry, The Emergence of Life on Earth
(2000). Christopher Wills and Jeffrey Bada,
The Spark of Life (2000). J. William Schopf,
Life‘s Origin (2002). John Maynard Smith
and Eors Szathmary, The Origins of Life
(1999). Peter Ward and Donald Brownlee,
Rare Earth (2000).
(10) Zoznam literatúry, ktora názorne demonštruje tento argument: AAAS Resources

on Evolution. Chris Colby, Introduction to
Evolutionary Biology (druhé vydanie, 1996).
Pozri tiež knižnicu webstránky Secular Web
v časti Creationism a popredné vedecké
učebnice: Monroe Strickberger, Evolution
(tretie vydanie, 2000). Mark Ridley, Evolution (tretie vydanie, 2003). Douglas Futuyma,
Evolutionary Biology (tretie vydanie, 1998).
Dobrý prehľad toho, prečo je evolučná teória
lepším vysvetlením faktov než teória stvorenia, poskytujú: Eugenie Scott, Evolution
vs. Creationism (2004). Niall Shanks, God,
the Devil, and Darwin (2004). Matt Young
& Taner Edis, eds., Why Intelligent Design
Fails (2004). Douglas Futuyma, Science on
Trial: The Case for Evolution (1995).
(11) Viac o tomto argumente nájdete na
stránke Secular Web, knižnica v časti
Argument from Physical Minds. Dôkladnú
vedeckú diskusiu o potrebe a problémoch
obrovského mozgu poskytujú: Joseph Ledoux, Synaptic Self (2002). William Libaw,
How We Got to Be Human (2000). Gerald
Edelman, Wider than the Sky (2004).
Steven Johnson, Mind Wide Open (2004).
Christof Koch, The Quest for Consciousness

Výzva občanských iniciativ vládě
České republiky
Vořák, V., Kužvart, P., Novotná, E., Procházková, L., Řezanka, M.,
Srp, K.: A public appeal from citizen initiatives to the Czech government
Abstract:
A public appeal from citizen initiatives to the prime minister and the government of the Czech Republic titled “Stop the application of the law regarding
property compensation with churches and religious organizations”

Pozastavte účinnost zákona
o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými
společnostmi
Vážený pane premiére, vážení členové
vlády ČR,
18
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více než dva roky jsme aktivně vystupovali proti znění zákona o tzv. církevních restitucích, upozorňovali jsme na
jeho chybná východiska, kritizovali
jeho nedopracovanost a varovali před
důsledky jeho účinnosti. Naše snaha,
ač podporovaná většinou obyvatel ČR,

(2004). Susan Blackmore, Consciousness
(2003). Julian Paul Keenan, et al., The Face
in the Mirror (2003). Robert Aunger, The
Electric Meme (2002). V. S. Ramachandran,
Brief Tour of Human Consciousness (2004),
Phantoms in the Brain (1999), a Encyclopedia of the Human Brain (2002).
V staroveku sa podiel úmrtnosti rodiacich matiek pohyboval medzi 5 % až 15 %
(približne od každej dvadsiatej po každú
siedmu): Bernardo Arriaza, et al., Maternal
Mortality in Pre-Columbian Indians of Arica,
Chile, American Journal of Physical Anthropology 77 (1988): ss. 35-41. Od počiatku vedeckých a priemyselných revolúcií sa tento
stav zlepšil, úmrtnosť sa pohybovala medzi
0,3 % a 8 % (približne od každej trojstej po
každú dvanástu matku) až do 20. stor., keď
úmrtnosť väčšiny národov klesla natoľko, že
pri pôrode zomrie menej ako jedna z niekoľko tisíc žien (s výnimkou najchudobnejších
krajín): Irvine Louden, Deaths in Childbed
from the Eighteenth Century to 1935, Medical History 30 (1986): ss. 1-41.
Preložil: M. Jedinák; Zvýraznila redakcia. Dokončenie v nasledujúcom čísle.
však byla minulou vládou a jejími koaličními poslanci ignorována. Obsahově
i způsobem přijetí je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 408/2012 Sb.
nemravný. Nyní jsme svědky toho, že
v důsledku účinnosti zmíněného zákona
dochází k podlomení právního prostředí. Subjekty, které přišly o majetky
v důsledku kolaborace s nacistickým
režimem, se cítí oprávněny požadovat
tyto majetky zpět. Pilíře majetkových
práv státu, hanlivě označované jako
vyhaslé Benešovy dekrety, jsou plíživě
odstraňovány. Ústavní principy naší
demokracie však nepřipouštějí, aby ti,
jimž občané na základě voleb svěřili
politickou moc, tuto moc zneužili a pod
záminkou „odstraňování historických
křivd“ nebo na základě lživého tvrzení,
že se jedná o „odluku církve od státu“
drancovali majetek České republiky,
majetek nás všech.
Tak zvanými církevními restitucemi,
darem, který minulá politická reprezentace poskytla vybrané části společnosti,
jsou poškozeni všichni občané republiky.
Jako poškození vyzýváme současnou vládu České republiky, aby v této
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věci nezůstala nečinná a bezodkladně předložila Senátu Parlamentu ČR
zákonné opatření tohoto znění:
§ 1.
Pozastavuje účinnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů publikovaný ve
Sbírce zákonů pod č. 428/2012 Sb.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Vážený pane premiére, vážení členové
vlády,
vyzýváme vás, abyste naší žádosti
vyhověli. Zákonné opatření, které navrhujeme, zamezí nevratným majetkovým
škodám zcela v souladu s ochranou
základních hodnot, jež naše ústava prohlašuje za nedotknutelné. Až budoucí
poslanci Sněmovny hlasováním vyjádří svůj postoj k tomuto zákonnému
opatření, převezmou i odpovědnost za
případné opravné způsoby (referendum,

novelizace zákona).
V této chvíli jste to však vy, malá
skupina lidí, povolaná v mezeře času
k záchranným krokům.
Zákonné opatření, které vám navrhujeme, se zdánlivě vymyká z naplánovaného rozsahu úkolů, které chcete stihnout. Víme, že jste zaneprázdněni „léčením“ důsledků jiných „chorob“, víme,
že i Senát je v časové tísni, zatímco ti,
kteří tuto situaci způsobili, se usmívají
z billboardů. I církevní hodnostáři se
usmívají, věří, že vše dokonáno jest a že
nemravný darovací zákon už je zapouzdřený.
My, poškození občané, však vnímáme diagnózu zcela jinak. Totiž
jako akutní zánět slepého střeva, který
vyžaduje okamžitý zásah. Vy, jako vláda
odborníků, máte ve svých rukou nástroje, které můžete k operaci použít.
Žádáme vás, abyste se jich chopili
s odvahou. Stojíme za vámi!
3.10.2013
Eva Novotná, mluvčí - Za iniciativu Ne
základnám

Ako postupovať voči nábožným
príbuzným?
J. Sanderson: How to deal with religious family members?
Abstract:
Translation of an article from a discussion on Newsline.
Zaujímalo by ma, ako ateisti alebo
sekularisti dokážu, či už taktne alebo
nie veľmi taktne, reagovať na správanie
sa svojich príbuzných, ktorí sú extrémne
pobožní.
Môj švagor a jeho žena sú oddaní
evanjelici a vždy, keď sa s nimi stretneme, usilujú sa nám vštepiť svoje náboženstvo a snažia sa nás konvertovať.
Sú takí bigotní, že sa cítia urazení,
ak spomenieme programové vystúpenia
Davida Attenborougha pretože „tento
vždy rozpráva o evolúcii!“. Hovoria to
s našpúlenými ústami a s nesúhlasným
výrazom tváre. (David Attenborough vyštudoval geológiu a zoológiu, v r. 1947 sa stal
legendárnym prednášateľom v BBC, kde
mal prednášky o zvieratách a o ich výskyte
na našej planéte, ale hovoril aj na iné vedecké témy.)
Ja, ako vedecká pracovníčka, som
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urazená ich ignorantským odmietaním
vedeckých poznatkov, ale nikdy im
nepoviem, čo si o ich názoroch myslím.
Robím tak preto, lebo sú to príbuzní
môjho manžela a nechcem spôsobiť
rozkol v rodine.
Iná tematika, o ktorej sa s nimi nedá
rozprávať, je mesto Whitby, „pretože je
plné pohanov“. Myslím, že tým narážajú na nevinných Gothov, ktorí sa tam
zhromažďujú v súvislosti s Drakulom.
Keď som spomenula, že ich kostýmy sú
nevinné a že sú na pobavenie, neprijali
to. (Gothovia majú svoju jedinečnú hudbu
a literatúru, obliekajú sa do čiernych odevov,
mávajú zvláštne účesy, nosievajú symboly
kresťanstva, alebo egyptské symboly, napr.
oko boha slnka Ra, alebo oko Hora [Horus
–staroegypský boh, ktorý mal podobu sokola; porazil zosobnenie síl chaosu)]. Nemávajú sklony k násiliu, hoci ich v médiách opiso-

Petr Kužvart - Iniciativa za
společenskou změnu
Marek Řezanka - Hnutí za přímou
demokracii
režisér Václav Dvořák - Nezávislá
media o.s.
Karel Srp - Jazzová sekce
Lenka Procházková – spisovatelka
Dostupné na internete:
http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/

Lenka Procházková

vali niekedy ako násilných a nenávidiacich
menšiny alebo „nadvládu bielych“).
Inak sú naši príbuzní milí ľudia,
ale v ich živote dominuje náboženstvo
a celá ich spoločenská angažovanosť sa
orientuje na cirkev. Už sa bojím s nimi
stretávať, pretože je mi ťažko neprejavovať svoj vlastný názor, keď ustavične
spomínajú svoje náboženstvo. Je vyčerpávajúce počúvať, čo stále vravia. Nedávno nám povedali, že nechápu, prečo
nechceme byť spasení. S takými ľuďmi
sa nedá debatovať. Často si kladiem
otázku, prečo máme pocit, že voči takým ľuďom treba postupovať delikátne,
aby sme ich neurazili. V skutočnosti oni
urážajú mňa s ich nežiaducim prozelytizmom (prozelytizmus = obracanie niekoho na náboženskú vieru) a s ich odmietaním vedy, hoci oni to tak nevidia.
Keby nešlo o príbuzných môjho
manžela, bolo by mi to jedno. Pýtam sa,
ako sa vyrovnávajú s podobnými situáciami čitatelia Newslinu? Otázku dávam
na diskusiu na tomto mieste preto, lebo
som si istá, že príbuzní spomínaného
razenia nikdy nečítajú sekulárne webové stránky.
Jane Sandersonová
Prometheus 3/2013
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Humanisti v zahraničí
Ateistická cirkev v severnom
Londýne
J. Sanderson: Atheist church in north London
Abstract:
Translation of articles “Atheist church in north London” and “Atheist churches
mushroom around the world” from internet sources.

Sanderson Jones a Pippa
Evans, organizátori ateistickej
cirkvi v Londýne
„Ateistická cirkev“ v severnom Londýne preukázala významný prínos pre neveriacich. Nemá to byť nové náboženstvo? Nie je tam veľa kázní, ktoré zvestujú, že všetci zomrieme a že neexistuje
posmrtný život. Nedeľné zhromaždenie
tam nie je obvyklá bohoslužba. Táto
„cirkev“ bola predstavená ako zhromaždenie neveriacich a podľa slov majstra
ceremónií, S. Jonesa „je to sčasti show
s dupaním nôh, sčasti ateistická cirkev;
skrátka spôsob oslavovania života“.
Viac než 300 ľudí sa natlačilo do
bývalého kostola, aby sa zúčastnili nedeľných ranných osláv. Namiesto hymnických piesní neveriaci spievali piesne
Stevieho Wondera a hudobnej skupiny
Queens.
Obsahom „bohoslužby“ boli:
1. Témy o zázrakoch
2. Spev piesne Don‘t Stop Me Now
hudobnej skupiny Queens
3. Inštalácia fotografie vedca dr. Briana
Coxa na oltár
4. Čítanie eseje fyzika dr. Harryho Cliffa o objave „antihmoty“
5. Paul Dirac - človek, ktorý predvídal
20
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existenciu „antihmoty“
6. Diskusia Melvyna Bragga a hostia
o„antihmote“
Nasledovalo čítanie „Alice v krajine
zázrakov“ a prezentácia dr. Harryho
Cliffa, fyzika, ktorý sa zaoberá fyzikou
častíc a teóriou „antihmoty“.
Keďže téma bola „o zázrakoch“
ako o istej „udalosti“ p. Johns vysvetlil,
prečo ateisti nepripúšťajú zázraky.
Potom prítomní sklonili hlavy na
dve minúty, aby v tichosti uvažovali
o zázraku života. Vo svojom záverečnom prejave („kázni“) p. Johns hovoril
o tom, ako smrť jeho matky ovplyvnila
jeho duševný život a odhodlanie mať čo
najviac z každej chvíle života – keďže
si uvedomil, že život je veľmi krátky
a že po ňom nenasleduje už nič. V záverečnej poznámke p. Jones konštatoval:
„Nemyslím si, že som charizmatický
kazateľ“.
Poslucháči, prevažne mladí belosi zo
stredných spoločenských vrstiev, sa zdali byť vzrušení z toho, že boli súčasťou
niečoho nového a hovorili o prázdnote,
ktorú pociťovali jedného dňa, keď sa
rozhodli opustiť svoju kresťanskú vieru.
Málokto z nich sa sám identifikoval ako
ateista.
„Je to pekné stretávať sa a mať ducha spoločenstva, ale bez náboženského
aspektu!“, povedal Jess Bonham, povolaním fotograf.
„Nie je to cirkev, je to zhromaždenie
nenábožných ľudí.“
Gintare Karalyte vraví: „Myslím, že
ľudia potrebujú pocit spolupatričnosti,
pretože každý je súčasťou väčšieho celku a treba si uvedomiť, kto kam patrí.
Každý človek po tom túži.“
Počet ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že
nepatria k „žiadnemu náboženstvu“
v Anglicku a Walese vzrástol, podľa
posledného sčítania, od r. 2001 skoro
o šesť miliónov na terajších 14,1 miliónov. To robí z Anglicka a Walesu
najmenej nábožnú krajinu západného

sveta. Ateisti sa tu ozývajú hlasnejšie,
ako to bolo napr. v kampani s londýnskymi autobusmi. Počty, tak ako ich
uvádzajú Richard Dawkins a Ricky
Gervais spôsobili, že sa stalo „módou“
tvrdiť o sebe, že je niekto bez vyznania
a uvažovať o tom, čo je to vlastne ateizmus. Citujeme na tomto mieste Alain
De Bottona: „Nie je vedecká odpoveď
na to, čo znamená byť cnostným, ale
treba mať istý zoznam vecí, ktoré požaduje naše etické konanie.“
Ateistické cirkvi rastú na svete
ako huby po daždi
Londýnske spoločenstvo je odhodlané viesť lepší život a spieva veselé
piesne. Londýnska „cirkev“ je taká, ako
všetky ostatné cirkvi, s výnimkou, že
nespomínajú boha. Britská ateistická
cirkev má sotva 3 mesiace, ale má už
viac „ctiteľov“, než sa vojde do miestnosti, kde sa konajú ich „bohoslužby“.
Viac než 200 neveriacich z celého sveta
kontaktovali organizátorov a pýtali sa
ich, ako by mohli zorganizovať svoju
vlastnú ateistickú cirkev.
Londýnska ateistická cirkev sa oficiálne nazýva „Nedeľné zhromaždenie“.
Cirkev zorganizovali Pippa Evansová
a Sanderson Jones - dvaja komici,
ktorí mali pocit, že ich nápad môže
byť úspešný. „Požičali“ si niektoré aspekty náboženských bohoslužieb. Ich
(boho-) služby sa konajú v priestornom
bývalom, ale už opustenom kostole
v severnom Londýne. Ich čudné mesačné stretnutia sú kombinácia hudby,
kázní a morálnych úvah s veľkou dávkou humoru. Jones (32-ročný) hovorí:
„Väčšina cirkví nevraví veľa o bohu,
ale zakladá sa na túžbe ľudí stretávať
sa. Zaoberá sa zväčša tým, ako si zlepšiť život.“
Základné heslo „Nedeľného zhromaždenia“ je: „Ako pomáhať iným, žiť
lepšie, a skúmať svet viac“ - čiže zásad,
ktoré sú v súlade s ktorýmkoľvek svetovým náboženstvom.
Pri poslednej nedeľnej (boho-) službe boli medzi spievanými piesňami
„Holding Out for a Hero” od Bonnieho
Tylera. „Kázal zakladateľ výchovnej
charity. Potom Pippa Evansová oboznamovala prítomných so svojou dobrovoľnou prácou. Oslava skončila, tak ako je
v Británii zvykom, veľkým volaním na
slávu.
Podobne ako v mnohých západných
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Humanisti v zahraničí
krajinách, Británia sa stáva čoraz viac
bezkonfesijnou. Zatiaľ sa väčšina pokladá stále za kresťanov. Údaje zo posledného sčítania ukázali, že počty veriacich
sa rapídne znižujú zo 72 % v r. 2001 na
59 % v r. 2011.
Podiel Britov bez náboženského
vyznania medzitým stúpol z 15 % na
25 %.
Úspech cirkvi „Nedeľné zhromaždenie“ (nedávno bolo na ich ceremóniách
400 Londýnčanov) napovedá, že veľa
obyvateľov mesta túži po pocite byť
príslušníkom spoločenstva, čo vyúsťuje
do účasti na ceremónii v kostole.
„V Londýne sa môže stať, že neprehovoríte celý deň s nikým“, povedala
pani Evansová. „Myslím, že ľudia chcú
ísť niekam, kde stretnú iných, kde netreba piť (ako v krčme) a kde netreba zaplatiť vstupné.“ Táto myšlienka získava
pozornosť ateistov v iných oblastiach.
Jones ustúpil od myšlienky zvolať budúcich ateistických vikárov, ktorí založili nové filiálky cirkvi. Pochádzajú z
Kolumbie, Bali, Mexika, Houstonu, zo
Silicon Valley, Philadelfie, Ohia, Calgary, z celej oblasti Británie, z Hague,
Viedne. „Je to také smiešne a vzrušujúce, že sa mi z toho niekedy hlava točí“,
povedal.
Evansová a Jones s radosťou pripúšťajú, že „prevzali“ mnoho prvkov
z ceremónií cirkvi od kresťanov. „Keď
žiadame ľudí, aby robili niečo nové, musíme byť oboznámení aj so zvykmi iných
skupín“, povedal Jones.
„Nábožensky založení ľudia zväčša podporujú ciele cirkvi „Nedeľného
zhromaždenia“. Jediná obava, ktorú
vyslovovali bola, že si musia rozmyslieť,
čo robiť, ak sa nová „cirkev“ veľmi
rozrastie“, s úsmevom povedala pani
Evansová. „V skutočnosti najviac nás
kritizovali ateisti. Hovoria, že zruinujeme ateizmus a iných neveriacich v boha.
To je však trochu smiešne.“
Druhá filiálka cirkvi „Nedeľného
zhromaždenia“ bude otvorená v škótskom Glasgowe. Evansová otvorí austrálsku filiálku.
Evansová a Jones, tvrdia, že sami
nechcú vyvíjať veľkú kontrolu nad novovznikajúcimi podujatiami, ale budú
iba sledovať. „Stačí jediná obeť dieťaťa
v cirkvi „Nedeľného zhromaždenia“,
aby sa všetko vykonané pokazilo“,
napoly žartom, napoly vážne povedal
Jones. Pokiaľ ide o to, ako ďaleko sa
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hnutie rozšíri, boli jeho dvaja zakladatelia neistí. „Kto to vie?“ pýtala sa Evansová. „Nemáme o tom predstavu, ale
máme radosť z toho, že hnutie doteraz
prekvitá.“
Poznámky prekladateľa:
1. Prečo sa naši britskí kolegovia snažia zastrešiť ateistov ako
„cirkev“?
Je všeobecne známe, že všetky medzinárodné normy stanovia úplnú rovnoprávnosť ateistov a nábožensky veriacich.
V praxi sa však táto rovnoprávnosť často
nedodržiava. Myslíme si, že snaha zastrešiť
ateistov ako „cirkev“ smeruje k posilneniu
tejto rovnoprávnosti a k nasmerovaniu
štátnych orgánov tak, aby postupovali voči
ateistom rovnako ako voči nábožensky
veriacim občanom.
2. Ako je to na Slovensku?
Mestská rada Spoločnosti Prometheus
v Bratislave už v máji r. 2001 predložila
predsedovi vlády SR a viacerým iným štátnym činiteľom žiadosť, v ktorej protestuje
proti tomu, aby cirkvi boli financované aj
z daní bezkonfesijných daňových poplatníkov a pokiaľ to tak je žiada, aby aj bezkonfesijní slovenskí občania dostávali finančné
subvencie.
Úrad vlády nezaujal stanovisko, ale
odstúpil túto žiadosť ministrovi kultúry,
ktorý ju postúpil na vybavenie riaditeľovi
cirkevného odboru, z dôvodu vecnej príslušnosti. Na základe toho cirkevný odbor
MK vydal definitívne rozhodnutie pod č. MK
592/2001/CO/541. Väčšiu časť spisu tvoria
dobre známe citácie platných zákonov
proti diskriminácii, avšak v praxi ich štát

nedodržiava a je tu napokon odmietnutie na
základe svojvoľne vymyslených dôvodov,
ktoré nemajú oporu v zákone. V zamietavom stanovisku, ktoré podpísal JUDr. Ján
Juran, riaditeľ cirkevného odboru sa uvádza:
„Zatiaľ nám nie je známe, koľko členov
združuje Spoločnosť Prometheus, koľko má
miestnych organizácií a od čoho odvodzuje
svoje právo vystupovať v mene občanov bez
vyznania. ...o financovaní humanistických
nenáboženských spoločností na Slovensku bude možné uvažovať vtedy, keď ich
členská základňa, organizačná štruktúra a
spoločenský vplyv budú porovnateľné napr.
s obdobnými organizáciami v niektorých
krajinách západnej Európy.“
3. Na Slovensku vzrástol počet
ľudí bez vyznania
Na Slovensku vzrástol počet ľudí bez
vyznania. Vyplýva to z výsledkov sčítania
ľudu 2011, ktoré v marci r. 2012 zverejnil
Štatistický úrad SR. Ľudí, ktorí sa nehlásia
k žiadnej cirkvi je 725 362, teda 13,4 %.
Pri sčítaní pred desiatimi rokmi ich bolo
697 308.
Podľa http://www.japantimes.
co.jp/news/2013/03/17/world/atheistchurch-going-global-after-successfuldebut-in-britain/ -- 17. marec, 2013
-- http://www.japantimes.co.jp/The
Japan Times News)http://www.japantimes.co.jp/; http://www.news.sk/rss/
clanok/2012/03/1088259/na-slovenskurastie-pocet-ateistov-madarov-ubuda/;
http://gawker.com/5973377/londonsfirst-atheis
vybral a preložil A. Klanecký
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Humanisti v zahraničí
Desať cností ateistov
A. De Botton: Ten atheist virtues
Abstract:
Translation of 10 atheist commandments published by the author A. De Botton..

Alain De Botton
Spisovateľ Alain De Botton uverejnil
manifest pre ateistov, v ktorom uvádza
desať cností alebo, ako ich nazvala tlač,
prikázaní pre neveriacich.
De Botton tým chce propagovať
málo známe cnosti (ako sú pružnosť
a humor). Na túto myšlienku prišiel
v reakcii na vzrastajúci pocit, že byť
cnostný sa stalo „čudným a deprimujúcim pojmom“, ktorý rezonuje aj
s heslom nedeľnej „bohoslužby“ cirkvi
ateistov „žiť lepšie, pomáhať druhým,
vypytovať sa viac“.
Tvrdí, že nová skupina sekulárnych liečiteľov vystrieda kňazov a je
presvedčený, že ateizmus musí mať
svoju vlastnú cirkev. K tomu dodáva:
„nemalo by sa to volať cirkev, pretože
ateizmus nie je ideológia, okolo ktorej
sa ľudia zoskupujú. Radšej by som to
nazval „kultúrny humanizmus“. Niektorí neveriaci sa obávajú, že ateizmus sa
vyvíja k istému osobitnému náboženstvu so svojím vlastným kódom etiky
a samozvanými kňazmi. Jones tvrdí, že
nemieni zavádzať nové náboženstvo,
ale niektorí členovia jeho spoločenstva
s ním nesúhlasia.
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10 ateistických PRIKÁZANÍ spisovateľa Alaina De Bottonsa
1. PRUŽNOSŤ
Schopnosť vytrvať, aj keď sa veci
zdajú byť nenávratné do pôvodného,
normálneho stavu. Umenie nezastrašovať iných vlastnými obavami a mať na
zreteli, že ľudská povaha je odolná.
2. EMPATIA
Schopnosť vžívať sa do pocitov
trpiacich a do jedinečných skúseností
iných. Odvaha zmeniť sa a uvažovať
o svojej minulosti čestne.
3. TRPEZLIVOSŤ
Strácame rozvahu, pretože si myslíme, že veci musia byť dokonalé.
V niektorých oblastiach sme sa natoľko
zdokonalili (pristátie človeka na Mesiaci a iné), že sme už menej schopní
vyriešiť veci, ktoré sú stále zlé (napr.
premávka, vládnutie). V otázkach, kam
smeruje vývoj, by sme mali byť pokojnejší a viac realistickí.
4. OBETAVOSŤ
Máme v povahe hľadať vlastné výhody; v záujme niekoho alebo niečoho
iného máme však aj zázračnú schopnosť
obísť vlastné výhody. Keby sme túto
schopnosť nemali, nikdy by sme si nevedeli založiť rodinu alebo zachrániť
našu planétu.
5. SLUŠNOSŤ
Často si predstavujeme, že je to istá
pretvárka. Musíme sa naučiť správať
tak, aby naše správanie nebolo zlé.
Existujú isté pravidlá našej civilizácie.
Slušnosť úzko súvisí s toleranciou, teda
so schopnosťou spolunažívať s ľuďmi,
s názormi ktorých nesúhlasíme.
6. HUMOR
Vidieť smiešne stránky životných
situácií i seba samého neznie veľmi
vážne, ale je to integrálnou súčasťou
múdrosti. Je to znak toho, že vieme
byť zhovievaví k rozdielom medzi
vecami, ako si ich my želáme a ako
ich život nastoľuje, medzi tým, čo
chceme, aby boli iní ľudia a tým, akými
v skutočnosti sú. Humor pochádza,
podobne ako hnev, z rozčarovania. Je to
najlepší prístup, ktorým potlačíme svoj

smútok.
7. SEBAPOZNANIE
Poznať seba znamená pokúšať
sa nevytýkať iným vlastné problémy
a nálady; mať zmysel pre to, čo sa
odohráva v našom vnútri a čo patrí do
okolitého sveta.
8. SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ
Schopnosť odpúšťať znamená dobre
si pamätať, ako sme sa sami dostávali
cez prekážky, ktoré nám postavili do
cesty iní. Znamená to uvedomiť si, že
nemôžeme žiť s druhými bez toho, aby
sme im odpúšťali ich chyby.
9. NÁDEJ
Obraz ako vyzerá dnešný svet je iba
slabým náznakom toho, akým by svet
mohol byť. Stále sme iba na počiatku
histórie sveta. Ako starnete, stále viac
sa vás zmocňuje beznádej (zatiaľ čo
v mladosti sa vám všetko zdalo nádherné a dobrodružné). Pesimizmus nemusí
byť veľmi hlboký a optimizmus veľmi
povrchný. dôvera
10. Dôvera
Najväčšie projekty a plány zanikajú
preto, že v ne neveríme. Dôvera nie je
arogancia, zakladá sa na stálom uvedomovaní si, aký je život krátky a ako
málo strácame, ak niečo riskujeme.
Zdôvodnenie, ktoré je potrebné na
to, aby sme boli láskavejší, je nesmierne komplexné. Sú to veci, o ktorých
všetci vieme, že ich treba plniť, no
v rozhodujúcich chvíľach obvykle na
ne v zabúdame. Ak si myslíme, že nám
netreba počúvať jednoduché pripomienky o potrebe dobrého konania, držíme
sa nadradeného názoru o sebe samých.
Je múdrejšie prijať, že vo väčšine situácií sme jednoduchými strojmi s málo
pohyblivými súčiastkami a potrebovali
by sme vedenie, aké sa obvykle venuje
deťom a domácim zvieratám.
Nedostatok absolútneho súhlasu
s tým, ako byť dobrý, by nemalo stačiť na to, aby sme sa nepokúšali veci
analyzovať a podporovať snahy byť
dobrými. Napokon každý z nás potrebuje sformulovať pre seba zoznam
dôležitých cností. Hoci priorita morálnych inštrukcií by mala byť všeobecná,
zoznam cností pre jednotlivca by mal
byť špecifický, lebo všetci sme náchylní
konať osobitým spôsobom.
Z http://www.telegraph.co.uk/culture/9843244/Alain-de-Bottons-10-Commandments-for-Atheists.html) vybral
a preložil: A. Klanecký
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Zo zahraničia
Inšpiračné odkazy školským
zhromaždeniam
Inspirational messages to school boards
Abstract:
Translation of a report selected from Newsline on August 9, 2013
Školské zhromaždenia sú spoločné
stretnutia, na ktorých si žiaci vypočujú
nejaký príbeh, spievajú alebo sa modlia.
Rodičia majú právo svoje deti na tieto
zhromaždenia neposielať.
Skupina, ktorá presadzuje fundamentalistické kresťanské hodnoty
v USA, sa dožaduje práva zasielať
inšpiračné odkazy na verejné školské
zhromaždenia. Americká asociácia pre
rodinu (AFA) v Kentucky zaslala petíciu guvernérovi, aby bol prijatý zákon,
ktorý by dovolil žiakom modliť sa na
týchto a podobných zhromaždeniach.
V USA bolo školské modlenie od
r. 1962 zakázané. Vtedy najvyšší súd
vydal rozhodnutie, že vládni úradníci
nemajú právo nútiť deti modliť sa.
Iný miestny súd vydal rozhodnutie, že
školy sú sekulárne a môžu ich navštevovať žiaci všetkých náboženských

vyznaní, ale aj žiaci bez náboženského
vyznania. V petícii adresovanej guvernérovi Kentucky, sa AFA vyjadruje, že
podľa výroku Najvyššieho súdu USA
z r. 1962, rozhodnutie o modlitbách v
škole „otvorilo dvere“ epidémii AIDS.
Táto skupina spája rozhodnutie súdu aj
so zhoršením výsledkov v prijímacích
testoch na vysoké školy i so vzostupom
pohlavne prenosných chorôb, ba aj
s tehotenstvom dospievajúcich a násilnosťami. Sarah Jonesová, poverená
komunikáciou v spoločnosti „Američania spojení za odluku cirkvi a štátu“
(Americans United for the Separation
of Church and State), odpovedala takto: „AFA sa zrejme mýli. Mýlia sa keď
tvrdia, že modlitba ovplyvňuje počty
ochorení na AIDS, počty tehotenstiev
dospievajúcich dievčat i výsledky prijímacích testov na vysoké školy. Mýlia sa,

Škótsky kardinál zablokoval
vyšetrovanie sexuálneho zneužívania
Scottish cardinal blocked the investigation into sexual abuse
Abstract:
Translation of an article from the internet site of the daily The Guardian.
Kardinál Keith O´Brien zo St. Andrews
v Edinburghu po obvineniach z nesprávneho konania vo februári odstúpil.
Katolícka cirkev uvádza, že O´Brien
zablokoval nezávislé vyšetrovanie prípadov sexuálneho zneužívania rok predtým než odstúpil a príčinou bolo jeho
nevhodné správanie.
Škótska Biskupská konferencia poverila vyšetrovaciu skupinu skúmaním
údajných zneužívaní v r. 2011. Keď sa
O´Brien nasledujúci rok stal predsedom
konferencie, prestal podporovať vyšetrovanie.
Kardinál odstúpil z postu arcibiskupa v St Andrews v Edinburghu vo
februári, keď traja kňazi, resp. bývalí
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kňazi, podali proti nemu sťažnosť pre
nevhodné konanie.
Sám sa vyjadril presnejšie: „Boli
časy keď moje sexuálne správanie nebolo také, aké sa odo mňa očakávalo“.
Jeho odmietanie obvinení zo zneužívania odhalil v liste adresovanom katolíckym novinám Tablet Mario Conti - arcibiskup vo výslužbe z Glasgowa.
Conti napísal: „Zámerom všetkých
členov biskupskej konferencie, okrem
jedného člena bolo, poveriť vyšetrovaním evidovaných prípadov nezávislú
komisiu. Prípady sa týkali všetkých
našich diecéz. Členovia biskupskej konferencie chceli výsledky publikovať. Na
základe námietok vtedajšieho predsedu

aj keď navádzajú vládu štátu Kentucky,
aby schvaľovala náboženstvo“.
Podobné nariadenia, ktoré dovoľujú
žiakom čítať a predvádzať „inspiračné
odkazy“ na školských zasadaniach,
boli už na Floride schválené v r. 2013.
Napriek tomu, že učitelia a žiaci majú
zakázané nabádanie iných k zmene
náboženstva a slovo „modlitba“ sa nenachádza v nariadeniach, náboženskí
aktivisti vyhlasujú, že legislatíva uzákoňuje modlitby a náboženské inštrukcie
vo verejných školách.
Americká únia pre občianske slobody (The American Civil Liberties
Union (ACLU) a Američania spojení za
odluku cirkvi a štátu (Americans United
for the Separation of Church and State )
majú námietky proti takejto interpretácii
a každá z týchto spoločností osobitne
vydala varovanie pre školy, že zavedenie praxe, ku ktorej nabáda Americká
asociácia pre rodinu (AFA), by mohla
viesť k súdnym procesom.
Dostupné na internete http://www.secularism.org.uk/uploads/newsline-9-august2013.pdf
Vybral a preložil A. Klanecký

biskupskej konferencie sa to dokladalo.
Keby sa vyšetrovanie nevzťahovalo na
všetky diecézy, bolo by neúplné.“
Hovorca cirkvi povedal: „Toto sa
vzťahuje na rozhodnutie z r. 2011, ktoré
prijala biskupská konferencia Škótska
s cieľom začať nezávislú akademickú
analýzu a štatistiku týkajúcu sa nahlásených zneužívaní za 60 rokov, t. j. od
r. 1952 do r. 2012. Tento projekt, na
ktorom spolupracovalo všetkých osem
diecéz v Škótsku, prebiehal do r. 2012,
keď ho O‘Brien zrušil. Bez účasti všetkých diecéz nebol možný celonárodný
audit, preto bola analýza zastavená.“
Po svojej rezignácii sa 75-ročný
O‘Brien vyjadril, že sa viac nezúčastní
na verejnom živote katolíckej cirkvi
v Škótsku, opustil krajinu na obdobie
„duchovnej obnovy a rozjímania“.
Za jeho nástupcu bol vymenovaný
monsignor Leo Cushley, ktorý predtým
pracoval v diplomatických službách Vatikánu. Biskupská konferencia Škótska
na schôdzi v júni súhlasila s uverejnením auditu týkajúceho sa ôsmych diePrometheus 3/2013
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céz, počnúc r. 2006. Konečné správy by
mali byť zverejnené v jeseni a „budú sa
týkať podrobností každej sťažnosti proti
kléru, ktorú podali pracovníci cirkvi,
dobrovoľníci, alebo hocikto iný a budú
obsahovať aj údaje ako bolo so sťažnosťou naložené“, uviedol Monsignor Leo
Cushley.
Hovorca konferencie biskupov k tomu dodal: „Pred rokom 2006 nebol vykonaný žiaden národný audit, a preto sa
teraz pracuje s novými úvahami o tom,
ako by bolo možné publikovať štatistiky
z minulých rokov. Cirkev je odhodlaná
zúčastniť sa na každom procese, dovoľujúcom poučiť sa od tých, čo prekonali
zneužívanie a je rozhodnutá podporovať
akciu.“
Policajné vyšetrovanie vo veci bývalých prípadov zneužívania je rozbehnuté
v dvoch katolíckych internátnych školách na Škótskej vysočine. Viac než 20
ľudí sa prihlásilo s podaniami, že boli
zneužívaní fyzicky a sexuálne istými
benediktínskymi mníchmi, ktorí spravovali školy v opátstve Fort Augustus
a Carlekemp. Obe tieto školy sú teraz
zavreté.
Jeden z najviac vážených katolíkov
Škótska, biskup z Aberdeen High Gilbertu sa ospravedlnil bývalým žiakom
počas omše vo Fort Auguste. Povedal:
„Je to najtrpkejšia, najhanebnejšia
a najviac znepokojujúca záležitosť, aká
sa v tejto bývalej opátskej škole stala.
Tu niekoľko pokrstených a vysvätených kresťanov fyzicky alebo sexuálne
zneužili tých, o ktorých sa mali starať.
Pre obete by sa malo urobiť všetko, čo
sa len dá. Katolícka cirkev Škótska sa
v posledných rokoch zaoberala touto
záležitosťou so zvýšenou pozornosťou.
Chceme spolupracovať so všetkými
verejnými orgánmi, ktoré majú na starosti prácu s mladými a so zraniteľnými
dospelými.“
Z http://www.theguardian.com/
world/2013/aug/23/scottish-cardinalblocked-inquiry-sexual-abuse
vybral a preložil A. Klanecký
Dr. House:
„Náboženstvo nie je liek pre masy.
Náboženstvo je placebo pre masy.“
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Náboženská výchova je najmenej
užitočný vyučovací predmet
Religious education is the least beneficial school subject
Abstract:
Translation of public opinion poll results published on Newsline
on August 9, 2013.
Výskumom verejnej mienky o živote
v škole bolo zistené, že väčšina respondentov pokladá náboženskú výchovu
za najmenej užitočný vyučovací predmet.
Výskum usporiadala organizácia
„Opinion Research“, ktorá položila
otázku viac než 1 800 dospelým absolventom stredných škôl: „Ktorý vyučovací predmet pokladajú pre svoje
vzdelanie za najmenej užitočný“. Jeden
z piatich (21 %) za taký označil vyučovací predmet náboženská výchova.
Nasledoval vyučovací predmet „umenie“ (16 %), po ňom telesná výchova
(10 %).
Steven Evans, vedúci kampaní pri
National Secular Society povedal: „Tie-

to výsledky neprekvapujú. Vyučovanie
náboženskej výchovy je umožnené veľmi
dlho, hoci nemá jasný cieľ“.
„Je už najvyšší čas, aby náboženská
výchova bola nahradená novými vyučovacími predmetmi, akými sú filozofia
a etika. Tieto zreformované vyučovacie
predmety by obsahovali informatívnu
výučbu o náboženstvách. ale bez inherentnej jednostrannosti. Tá vyplýva
z učebných osnov, spracovaných jednotlivými náboženstvami a cirkvami, ktoré
majú záujem, aby práve ich vierouka
bola propagovaná medzi žiakmi.“
Z Newsline z 9. 8. 2013 vybral a preložil A. Klanecký

O náboženskej výchove
Stephen McBride: About religious education
Abstract:
Translation of an article from internet sources.
Učil som sa o iných náboženských
vierach než bolo náboženstvo, v ktorom
som bol vychovaný a to mi vnuklo otázku: „Ako môžu skupiny ľudí po celom
svete zápalisto veriť v úplne odlišné
príbehy, pričom sú presvedčení, že iba
ich presvedčenie je pravdivé a sú za to
schopí druhých aj zabíjať?“
Myslím, že v školách by sme mali
vyučovať deti a študentov porovnávanie
náboženstiev (čo je zásadne odlišné od
súčasnej praxe - jednostrannej indoktrinácie detí), aby sme im ukázali, že
existujú aj iné svetonázory, než majú
ich rodičia. Priviesť deti k tomu, aby sa
pýtali, prečo rodina druhého dieťaťa verí v niečo iné, je najrýchlejší spôsob ako
viesť deti k tomu, aby samé rozhodli čo
dáva a čo nedáva zmysel. Myslím, že
by to aj mohlo znížiť nebezpečný vplyv
fundamentalistických názorov mladých
ľudí.

Nebo a peklo
V stredoveku katolícka cirkev diskutovala o tom, koľko anjelov sa zmestí
na hlavičku špendlíka. Dnes je táto cirkev posadnutá diskusiou, či dobrí ateisti
pôjdu do neba alebo do pekla. Richard
Dawkins si obhrýza nechty v očakávaní, čo bude v cirkvi ďalej (R. Dawkins
je vo svete uznávaný apoštol ateizmu,
ktorý pôsobil od r.1996 ako profesor na
Oxfordskej univerzite. Najznámejšia z
jeho kníh má titul „Delúzia boha“ (The
God Delusion). V tejto knihe je veľmi
kritický a nazýva biblického boha „sexom posadnutý tyran“.
Cirkev už zrušila predpeklie, tak
prečo neurobí to isté aj s inými poverami o „nirváne“?
Oh, takmer som zabudol, že cirkev
má ešte stále „očistec“, ale dá sa predpokladať, že sa aj tento zosype. Stane
sa to asi až potom, keď sa z cirkevného
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učenia vytratí nebo. Mimochodom,
nikdy neočierňujem jednotlivcov, ktorí
v toto všetko veria, lebo na vine sú samotné vierouky. Tieto, aj keď tu nie sú
natrvalo, musia sa podrobiť racionálne-

mu skúmaniu a dovoľujem si tvrdiť, že
aj občasnému výsmechu.
Z Newsline 7. júna, 2013 na www.
secularism.org.uk vybral a preložil
A. Klanecký

Právo pre jedného je právom pre
všetkých
Charles C. Haynes: A right of one is the right of all
Abstract:
Translation of an article from Newsline on August 2, 2013.

Charles C. Haynes
Charles C. Haynes tvrdí, že prvý dodatok Ústavy USA musí byť pred náboženskými útokmi rozhodne obhajovaný.
Americká vláda musí zachovávať neutralitu a rovnováhu medzi náboženskými
a nenáboženskými myšlienkami - takto
hodnotí aj najvyšší súd USA prvý dodatok Ústavy. (Prvý dodatok zakazuje
uzákoniť ustanovenia rešpektujúce
zásady jedného náboženstva, obmedzovať slobodu prejavu a tlače, právo
zhromažďovať sa a petičné právo.)
Ale množiace sa konflikty vyplývajúce
z postupu vládnych orgánov voči nenábožensky orientovaným - ako sú ateisti
a humanisti - poukazujú na to, že mnohí
úradníci nie sú zorientovaní v tom, čo
znamená neutralita. Iba v posledných
mesiacoch vzbudil ateistický pomník
protichodné názory na Floride. Ateista
- žiadateľ o občianstvo - bol vyzvaný,
aby vstúpil do niektorej cirkvi a komisia
kongresu zrušila kongresových ateistických kaplánov.
Začnime teda postaveným ateistic-
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kým pomníkom. Je ním 1500-librový
(cca 680 kg) podstavec, ktorý stojí
vedľa pomníka desiatich prikázaní pred
súdnou budovou v Bradforde, v Starku
na Floride. Keď miestna kresťanská
skupina dala postaviť pomník Desiatich
prikázaní, americkí ateisti žiadali súd,
aby rozhodol pomník odstrániť. Keď to
úradné orgány odmietli, ateistická skupina sa rozhodla postaviť proti- pomník, na ktorom by boli citáty rôznych
zakladateľov USA o odluke štátu
a cirkvi a jeden citát z biblie, v ktorom
sa popisuje trest za porušenie desiatich
prikázaní. Podmienky pre tento spor
vytvorila samotná oblasť Bradford tým,
že v r. 2011 túto oblasť mesta vyhlásila
za „fórum slobody prejavu“ a dovolila
kresťanskej skupine postaviť spomínaný pomník. Lenže zodpovední úradníci
čoskoro zistili, že ak raz otvoria tento
priestor pre jedných, musia ho otvoriť
pre všetkých. Americkí ateisti by na
štátnej pôde radšej nemali nijaký pomník, ale keď sa nedajú presvedčiť, nech
postupujú rovnako aj proti ateistom.
Taktika vystaviť ateistické texty hneď
vedľa náboženského pomníka Desatora,
napovedá štátnym orgánom, že propagovať náboženstvo na verejnom priestore vyvolá požiadavku, aby rovnako
postupovali aj voči neveriacim. Reakcia
ateistov v miestach ako sú Bradfordská
územná oblasť je dôkazom toho, že
rovnaký postoj voči ateistom sa ťažko
dosahuje v miestach, kde uprednostňujú
náboženstvo.
Uvážte krutú voľbu, ktorej musela
čeliť Margareta Doughtová, ateistka,
narodená v Británii, ktorá žije 30 rokov
v USA. Služba pre imigráciu občanov
(Citizenship and Immigration Services)
ju informovala, že ak nevstúpi do ne-

jakej cirkvi, jej žiadosť o poskytnutie
občianstva bude zamietnutá. Do tejto
situácie sa p. Doughtová dostala preto,
lebo nemôže s dobrým svedomím prisahať, že „zdvihne ruky na obranu USA“.
Vláda celkom bežne poskytuje výnimky
z prísahy pre výhrady svedomia, ale len
ak žiadatelia patria k náboženstvu, ktoré
zakazuje používanie zbraní. Toto dostáva ateistov a humanistov žiadajúcich
o občianstvo, a ktorí majú výhrady proti
vojne, do nepriaznivého postavenia.
Musia vstúpiť do niektorej cirkvi, alebo sa im americké občianstvu neudelí.
Pomery robí ešte trápnejšími to, že Najvyšší súd sa pred rokmi uzniesol, aby
odvedenci s morálnym a filozofickým
presvedčením, ktoré prikazujú nezúčastniť sa vo vojne, musia mať uznané ich
výhrady svedomia na rovnakom princípe ako branci s výhradami na základe
náboženského presvedčenia. Po protestoch Americkej humanistickej asociácie
a iných skupín reprezentujúcich ateistov
a humanistov, Služba pre imigráciu občanov ustúpila a Margaréta Doughtová
je teraz americkou občiankou.
Úradníci imigračného úradu azda
konečne pochopia, že voči veriacim
i neveriacim treba postupovať rovnako.
Ale viacerí členovia Kongresu sa ešte
len musia naučiť, čo znamená Prvý
dodatok Ústavy USA.
Nedávno poslanci Komisie pre branné služby zamietli úpravu Prvého dodatku Ústavy USA, ktorá by umožnila
ateistickým a humanistickým kaplánom
prístup do armády. Protestantskí, katolícki, židovskí, moslimskí a budhistickí kapláni v armáde už sú. Zdá sa,
že väčšina členov Komisie pre branné
služby si myslí, že neveriaci nemajú
na získanie podpory a spolupatričnosti
tie isté potreby, ako majú veriaci. Tieto
a niektoré ďalšie konflikty, ktoré sa
týkajú ateistov, usilujúcich sa o rovnaké
postavenie, by sa nemuseli vyskytovať,
keby úradné vládne orgány pochopili,
že náboženská sloboda nie je určená len
pre veriacich. Ako je zakotvené v Prvom dodatku Ústavy USA, náboženská
sloboda sa zakladá na jednoduchom
a hlbokom princípe: Právo pre jedného
je právom pre všetkých.
Text bol uverejnený v Newsline
2. 8. 2013 a so súhlasom autora - Charles C. Haynesa, riaditeľa Projektu pre
náboženskú slobodu, ho vybral a pre časopis Prometheus preložil A. Klanecký.
Prometheus 3/2013
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Prečo ľudia veria v boha
A. Cline: Why people believe in god
Abstract:
Translation of an article from the internet.
Niektorí nábožní ľudia si myslia, že ateistov treba poučiť o tom, prečo neveria
v žiadaných bohov. Je to lepšie, než iba
načúvať, čo hovoria a poučiť sa z toho.
Azda aj ateisti by mali poučiť teistov,
prečo teisti veria v bohov. Ak sa dôvody
viery ukážu ako falošné, teisti sa vážne
zamyslia nad svojou vierou a niektorí
možno prestanú veriť. Nikdy som síce
nestretol takého nábožného teistu, no
dôvody uvedené v ďalšom texte sú
pravdivejšie, než by veriaci boli ochotní
pripustiť.
1. Indoktrinácia náboženského
presvedčenia (vtĺkanie
náboženstva do hláv)
Ľudia obvykle ostávajú príslušníkmi náboženstva, v ktorom boli
vychovávaní. Toto náboženstvo často
dominuje v spoločnosti (alebo v národe)
kde žijú. Ak by boli ľudia presvedčení
o náboženstve na základe uvedených
dôvodov, nebolo by rozdelenie nábožných a neveriacich na svete rovnaké?
Vysoký a ustálený podiel nábožných
ľudí napovedá, že ľudia veria v svoje
náboženstvo preto, lebo im bolo natlčené do hláv - boli ním indoktrinovaní.
Toto presvedčenie sa aj naďalej v nich
propagandou posilňuje. Ľuda získavajú
náboženské presvedčenie skôr, než sa
naučia kriticky myslieť. Propagácia náboženstiev je nenápadná a väčšina ľudí
si ju neuvedomuje. To všetko nesvedčí
o tom, že by niektoré náboženstvo bolo
skutočne pravdivé.
2. Indoktrinácia a protiateistická
bigotnosť
Ak vám ustavične navrávajú, že
ľudia, čo neveria vo vášho boha sú zlí,
nemorálni a ohrozujú spoločenský poriadok, nebudete chcieť zanechať vaše
náboženstvo. Veď kto chce byť nemorálny alebo kto chce, aby ho spoločnosť
pokladala za nemravného? Táto situácia
je osobitne vyhrotená v Amerike, kde
vidieť ustavičnú indoktrináciu, ktorá
26
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je namierená na formovanie bigotných
postojov voči ateistom. Aj to je dôvod,
prečo ľudia ostávajú verní náboženstvám. Deti sa v školách učia, že Amerika je štát pre ľudí veriacich v boha.
Tento postoj je posilňovaný po celý ich
život kazateľmi, politikmi a vedúcimi
komunít každého druhu.
3. Tlak zo strany vrstovníkov
a rodiny
Náboženstvo môže byť veľmi dôležité pre rodiny a spoločenstvá, čo
vytvára obrovský tlak na zosúladenie sa
s dominantným náboženstvom. Ľudia
čo nesplnia toto očakávanie sa pokladajú za odmietajúcich prijať najvážnejšie
spojivo, ktoré stmeľuje rodinu alebo
spoločnosť. Aj keď sa o tom otvorene
nehovorí, ľudia zistia, že niektoré myšlienky, ideológie a praktiky sa musia zachovávať ako dôležité pre spolunažívanie, a preto ich nemožno spochybňovať.
Úloha vrstovníkov a rodiny sa aspoň pri
udržovaní zdanlivej nábožnosti nemôže
podceňovať.
4. Strach zo smrti
Mnohí nábožensky orientovaní ľudia presviedčajú ateistov strachom, čo
ich čaká po smrti - či pôjdu do pekla
alebo jednoducho prestanú existovať.
Toto odhaľuje niečo veľmi dôležité
o samotných veriacich: oni sa musia báť
smrti ako konca ich existencie a veria
nie preto, že veria v posmrtný život, ale
skôr preto, že si posmrtný život želajú.
Ľudia nechcú veriť, že fyzická smrť je
koniec našich zážitkov, emócií a myšlienok, preto si namýšľajú, že ich „myseľ“
bude prežívať bez existencie mozgu
v akejsi večnosti alebo dokonca, že sa
vtelí do niečoho iného.
5. Túžobné myslenie
Túžba, aby fyzická smrť nebola
koncom všetkého, nie je pravdepodobne
jediná „túžba“, ktorá je zodpovedná za

náboženské myslenie a vieru. Existuje
množstvo iných želaní, ktoré by sme
chceli, aby sa uskutočnili, a ktoré majú
logický zmysel. Mnohí kresťania si napríklad želajú, aby existovalo aj miesto
večného trestu, očakávajúce tých, ktorí
neuznávajú ich politickú a kultúrnu nadvládu v Amerike. Zdá sa, že mnohí konzervatívni veriaci, ktorí patria k rôznym
náboženstvám si želajú, aby bol boh,
ktorý chce udržiavať ich neobmedzenú
moc nad ženami a menšinami.
6. Strach zo slobody
a zodpovednosti
Jeden z najviac znepokojujúcich
aspektov náboženskej viery je spôsob,
ako náboženské presvedčenie umožňuje
veriacim zbavovať sa osobnej zodpovednosti.
Nemusia byť zodpovední za výkon
spravodlivosti, pretože ju vykonáva
boh.
Nemusia byť zodpovední za riešenie
problémov prostredia, pretože to vyrieši
boh.
Nemusia byť zodpovední za vypracovanie morálnych pravidiel, pretože to
urobí boh.
Nemusia byť zodpovední za presvedčivé dôvody nimi zastávaných postojov, pretože to urobí boh.
Veriaci odmietajú vlastnú slobodu,
pretože sloboda znamená aj zodpovednosť. Ak sa pomýlime, nikto nás už nezachráni pred dôsledkami nášho omylu.
7. Nedostatok základných
logických a argumentačných
schopností
Väčšina ľudí nemá také poznatky
z logiky a schopnosti argumentovať,
ako by mali mať. Svedčí o tom kvalita argumentov veriacich, prečo veria.
Ak berieme do úvahy, za akú dôležitú
veriaci pokladajú existenciu ich boha
a pravdivosť ich viery, venujú mnoho
energie na vykonštruovanie čo najlepších odôvodnení a dôkazov svojej viery.
Ich argumentácia býva obvykle v uzavretom kruhu, čo však nie je prijateľné.
Z Believers’ Reasons for Religion,
Theism, dostupné na internete http://
atheism.about.com/od/theismtheists/tp/
WhyTheistsBelieveInGod.htm vybral
a preložil A. Klanecký
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Zo zahraniča
Súd v Ontáriu zakázal rozdávať biblie
A court in Ontario prohibited the distribution of Bibles
Abstract:
Translation of a report from LifeSiteNews.com.
TORONTO, 11. septembra 2013
Súd pre ľudské práva v Toronte
rozhodol, že školský výbor v Niagare
nesmie rozdávať biblie, kým nezreviduje svoju prax a vytvorí podmienky pre
súčasné rozdávanie ateistických textov.
„Ak výbor rozdáva formuláre žiadostí o kresťanské texty aj pre ateistov,
musí rozdávať aj formuláre na odber
ateistických textov pre veriacich žiakov”, napísal David Wright, zástupca
predsedu Súdu pre ľudské práva v Ontáriu v rozhodnutí súdu z 13. augusta
2013. „Nemôžu postaviť svoje kritériá
tak, aby vyzdvihovali iba jednu vieru
(presvedčenie), na úkor ostatných.
V súdnom procese rímskokatolíckej
cirkvi verzus výbor školy v Niagare,
súd pre ľudské práva sa vyjadril, že
ateizmus je „učenie” (v anglickom
origináli „creed”, čo znamená učenie,
viera, resp. učenie, ktoré má podobu
viery) a podlieha rovnakej ochrane, ako
kresťanstvo, judaizmus, islam a ostatné
náboženstvá. Súd sa vyjadril, že školský
výbor sa dopustil diskriminácie v zmysle zákona o ľudských právach tým, že
nepripustil, aby študenti mali prístup aj
k ateistickému „učeniu”.
Gideon je evanjelická kresťanská
organizácia, ktorej základná aktivita je
rozdávanie biblií zadarmo. „Ochrana
proti diskriminácii pre náboženstvo,
podľa môjho názoru, musí znamenať aj
ochranu viery, že neexistuje božstvo“,
napísal Wright. „Učenie, že neexistuje
božstvo, nadľudská kontrolná sila, je
rovnako spojená s duchovnou vierou
ako tá, že boh existuje.“ Rozhodnutie
súdu v Ontáriu pochádza zo sťažnosti
jedného rodiča z oblasti Niagara, ktorý
mal námietky proti rozdávaniu biblií
v škole, ktorú navštevovala jeho dcéra.
V r. 2010 sa obrátil Rene Chouinard
na Obvodný školský výbor v Niagare,
keď jeho dcéra, žiačka piateho ročníka, priniesla domov formulár žiadosti
spoločnosti Gideon, na základe ktorej
by so súhlasom rodičov mohla dostať
bibliu. Spoločnosť od r. 1936 rozdávala
v kanadských školách biblie s Novým
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zákonom, žalmami a prísloviami zo
Starého zákona. Od r. 1964 boli biblie
prístupné na Obvodnom školskom výbore v Niagare.
Chouinard, ktorý sa sám hlási
k sekulárnym humanistom, nesúhlasil
s praxou výboru, podľa ktorej rozdávali
kresťanské materiály žiakom a žiadal,
aby mu povolili rozdať dve knihy s titulom „Iba predstieraj“ (kniha pre deti)
a „Stratil som vieru vo vieru“ (kniha od
kazateľa ateistov) žiakom piatej triedy
Nellesovej školy v Grimsby, kde chodili
aj jeho deti.

Chouinard povedal médiám, že jeho
zámer nebol iba darovať knihy, ale vyprovokovať situáciu, v ktorej školský
výbor bude nútený revidovať prípad
„Gideonské biblie“.
Ako odpoveď na Chouinardovu požiadavku, v marci 2010 školský výbor
upravil prax rozdávania náboženských
materiálov tak, že vyzval aj iné (nielen
kresťanské) náboženstvá, aby so súhlasom riaditeľa pre výchovu a skupiny rodičov darovali žiakom knihy. Pri zámere
rozdávať knihy sa Chouinard odvolával
na novú prax školy. Jeho žiadosť bola
zamietnutá, pretože materiály nezapadali do definície (Multifaith Information
Manual, autoritatívnej príručky pre
riadenie vecí náboženskej rozmanitosti) náboženských textov. Zamestnanci
školy zisťovali, či Chouinardova požiadavka je prijateľná. Príručka „Multifaith

Information Manual“ obsahuje všetko
počnúc Bahai, až po Zoroastrianizmus,
zaoberá sa základnými náboženskými
vierami, zdrojmi modlitieb a dokonca
požiadavkami náboženstiev na stravovanie, ale neobsahuje nič o ateizme
alebo sekulárnom humanizme.
Sudca Wright sa vo svojom rozsudku vyjadril, že prax výboru školy, ktorá
dovoľuje rozdávanie textov uvedených
v Multifaith Information Manual je diskriminačná. Jeho rozsudok uvádza, že
ak škola chce pokračovať v rozdávaní
Gideonských biblií, má 6 mesiacov na
to, aby vypracovala a predložila návrh
na novú prax.
V interview pre LifeSite News,
teológ John Meenan, docent teológie
na katedre Our Lady Seat Wisdom Acadamy katolíckej vysokej škole v Barry
s Bay, Ontario tvrdil, že v rozhodnutí
Súdu pre ľudské práva je vnútorné
protirečenie, podľa ktorého ateizmus je
rovnocenný náboženstvám, ktoré majú
základ vo viere v boha. Meenan povedal: „Najprv treba definovať pojmy, t. j.
čo je „viera“ v systéme presvedčení,
podľa ktorých riadime svoje činy a svoj
život, teda metafyzické základy našej
existencie. Ateizmus je „viera“ iba
v negatívnom zmysle. Samotný pojem
svedčí o tom, že ateisti neveria v boha
ani v božstvo. Tak teda v čo veria?“
Ďalej pokračuje: „Vlastné náboženstvo
sa musí definovať kladne (afirmatívne), a to určitým typom viery, aby bolo
chránené. Všetky náboženstvá uvedené
v rozhodnutí Komisie pre ľudské práva sú založené na takejto „viere“. To
znamená, že je jasná predstava, čo tie
náboženstvá učia. Myslím, že ak požiadame ateistov aby presne povedali
v čo veria, podpora ateizmu sa môže
zosypať. Napokon nie veľa ľudí môže
žiť podľa zásad ateizmu. Bez boha
nemajú dôvod na lásku a nádej. Inými
slovami, náboženstvo má svoj zmysel.“
Ďalej Meenan hovorí: „Charta práv a
slobôd, o ktorú sa opiera Súd ľudských
práv vo svojom predhovore konštatuje,
že „Kanada je založená na princípoch
uznávajúcich zvrchovanosť boha a platnosť zákonov“, nie je tam zmienka, že
štát má vlastnú rolu vo výchove. Meenan pokračuje: „Ak pán Chouinard chce
indoktrinovať svoju dcéru ateizmom,
nech sa mu páči! Ale nie v škole a nech
to nerobí s inými deťmi“.
(Pokračovanie na s. 28)
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(Pokračovanie zo s. 27)
Profesor Meenan prichádza k záveru:
„Až po moderný vek sme viac-menej
všetci mali súhlasný názor na to, ako má
výchova vyzerať, ale toto sa teraz mení.
Rozhodnutie Súdu pre ľudské práva
znamená jedno z ďalších dezintegrácií
spoločných základov našej spoločnosti“.
Poznámka prekladateľa:
Pán Meenan sa veľmi mýli ak tvrdí, že
„Bez boha (ľudia) nemajú dôvod na lásku,
nádej“. Ateisti neuznávajú boha - napriek

tomu požívajú lásku i nádej. Ďalej sa mýli ak
tvrdí, že „ateisti nemajú vieru“ Ani to nie je
pravda. Ateisti veria vo všetko, čo je vedecky dokázané. Neveria iba vo víly, sudičky,
vodníkov, bohov, anjelov, čertov, ktorí nie sú
vedecky dokázaní.
Z (LifeSiteNews.com), dostupné na
internete
http://www.secularism.org.uk/uploads/newsline-13-september-2013.pdf
vybral a preložil A. Klanecký

Vatikán kolaboroval s Pinochetom
The Vatican collaborated with Pinochet
Vatikán už raz odmietol správy o masakroch čílskeho diktátora Augusta Pinocheta a označil ich za „komunistickú
propagandu“. Dokazuje to odtajnený
diplomatický dokument USA zo 1970tych rokov.
Telegram zo dňa 18. 10. 1973 zaslaný do Washingtonu z veľvyslanectva
USA pri Svätej stolici odhalil obsah rozhovorov s vtedajším zástupcom štátneho
sekretariátu Giovannim Benellim.
Benelli vyjadril „svoje a pápežove
vážne znepokojenie nad úspešnou ľavičiarskou kampaňou smerujúcou k úplnému skresleniu skutočností o situácii
v Chile“ - uvádza sa telegrame adresovanom Henry Kissingerovi, vtedajšiemu
štátnemu tajomníkovi USA. Telegram
bol sprístupnený na webovej stránke
WikiLeaks. Pápežom bol v tom čase
Pavol VI.
„Benelli označil údajné nadsadené
opisovanie udalostí v Chile ako úspech
komunistickej propagandy“ a vraj to
dokazuje, že „komunisti môžu aj v budúcnosti ovplyvňovať svetové médiá“.
Benelli ďalej poznamenal: „Ako je nanešťastie prirodzené, po štátnom prevrate vyskytlo sa pri čistkách v Chile aj
krviprelievanie“.
Potom Benelli pokračoval, že chilskí biskupi ho uisťovali, že „príbehy
o údajných brutálnych odvetných opatreniach, ako ich uvádzajú medzinárodné
média, sú neopodstatnené“.
Táto výmena informácií sa odohrala
päť týždňov po tom, čo generál Pinochet sa štátnym prevratom ujal moci
a zvrhol socialistickú vládu Salvadore
Allendeho, pričom tisíce občanov ľavi28

Prometheus 3/2013

covej orientácie a sympatizantov bolo
uväznených a zabitých.
Telegramy dokazujú aj to, že Vatikán neskôr zistil plný rozsah represálií, ktoré sa uskutočnili, napriek tomu
však nevyslovil žiadnu kritiku Pinochetovmu režimu a naďalej s ním
udržiaval diplomatické styky.
Jeden z telegramov oznamoval, že
chilsky kardinál Raul Silva v novembri
1974 prišiel do Ríma a odovzdal pápežovi Pavlovi VI. dosť pesimistický
názor na generála Pinocheta a na situáciu, ktorú navodil. Vyjadril sa aj, že
„nie je nádej, aby terajšie vedenie malo
v úmysle nastoliť občianske slobody“.
Telegram citoval „spoľahlivé pramene“ tvrdiac, že Silva vo Vatikáne ohlásil, že „Pinochet obvykle obviňuje iných
členov vlády z toho, že ho neposlúchajú,
keď ich nabáda k väčšej umiernenosti“. Kardinál Silva a Vatikán vyjadrili
názor, že Pinochet toto tvrdenie využíva ako cynickú taktiku, aby sa zbavil
zodpovednosti za všetky zverstvá proti
občanom.

Dostupné na internete: http://www.
france24.com/en/20130408-wikileaksassange-publish-17-million-usadiplomatic-documents
Poznámky redakcie:
Napriek kritike verejnosti, USA po
štátnom prevrate poskytovali materiálnu
podporu vojenskej vláde v Chile. Dokument,
ktorý v r. 2000 zverejnili v USA odhalil,
že CIA aktívne podporovala vojenskú
juntu v Chile po zvrhnutí Alliendeho vlády
a mnohých Pinochetových dôstojníkov
získala ako platených donášačov CIA.
Takmer ihneď po vojenskom prevzatí moci,
junta zakázala všetky ľavicové politické
strany, ktoré vytvárali Alliendovu (United
Popular) koalíciu. Pinochetov režim
bol zodpovedný za množstvo prípadov
porušenia ľudských práv, vrátane vrážd
a mučenia politických odporcov. Podľa
správy vládnej komisie, ktorá sa zakladala
na výpovediach viac než 30 000 svedkov,
Pinochetova vláda zavraždila najmenej
3 197 ľudí (počty sú asi vyššie) a mučila asi
29 000 ľudí. Minimálne 200 000 občanov
bolo nútených odísť do vyhnanstva (2%
populácie Chile v r. 1973). Okrem toho
stovky tisícov opustili krajinu v dôsledku
ekonomických kríz, ktoré nasledovali v
1970-tich rokoch po vojenskom prevrate.
Pinochet si nazhromaždil 21 miliónov
USD prv, než zomrel. Pritom výpočtom
podľa výšky jeho platu sa zistilo, že mohol
ušetriť najviac 3 milióny USD.
Pinochet a jeho vláda boli
charakterizované jednoznačne ako
fašistické.
(http://www.abc.net.au/radionational/
programs/drive/chile-judgedrops-inquiry-into-pinochet27smillions/4869174)
Bližšie pozri napr.: Wikipedia http://
en.wikipedia.org/wiki/Pinochet
redakcia

Železná päsť Vatikánu
T. Sanderson: An iron wrist for the Vatican
Musím vysloviť svoje uznanie Vatikánu
za inštalovanie pápeža, ktorý sa javí ako
dobrý a zhovievavý, pričom aj hovorí
len dobré veci. Ale tak, ako vo všetkých
veciach týkajúcich sa Vatikánu, treba
byť aj tu skeptický. Nič nie je také
ako sa zdá v tomto kráľovstve lží
a klamstva. Propagandistické zámery

sa zmenili po abdikácii Ratzingera (odstúpil pre zlý zdravotný stav?). Nechajte
ma pouvažovať.
Mne je jasné, že sa ho Vatikán zbavil a nahradil ho ešte zhovievavejším,
láskavejším a skromnejším Juhoameričanom. Bol to skvelý ťah. Ale pre tých,
ktorí sú pripravení pozrieť aj za starost-
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livo pripravený obraz je azda jasné, že
pán Bergoglio skutočne nie je taký tvrdý a neústupčivý, ako jeho chladnokrvný predchodca. Bergoglio mal nedávno
v Brazílii veľký úspech, keď zahral
divadlo, na ktoré sa prizeral veľký dav
ľudí na pláži v Copacabana. V lietadle
na ceste späť do Ríma odpovedal na
otázky novinárov, ktorí ho tlačili k tomu
istému horúcemu problému, aký trápil
pána Ratzingera, a z ktorého vyťažili
také veľké množstvo správ. Otváralo to
veľmi oči. Ak si odmyslíme utišujúce
slová, nový pápež Bergoglio povedal
to isté, čo povedal p. Ratzinger. Myslí
si, že s homosexuálmi treba konať s rešpektom (doslovne povedal: „kto som
ja, aby som mohol niekoho odsudzovať?
Tých ľudí nemôžete marginalizovať“).
Potom pokračoval, ,,že cirkev homosexualitu odsudzuje a vždy odsudzovať
bude“. Teda postoj cirkvi je, ako obvykle, neoblomný, teda opozícia k sobášom
medzi homosexuálnymi partnermi ostáva neotrasená.
Pokiaľ ide o problém zapojenia žien
- odpoveď bola: „Áno, musia hrať plnú
rolu v živote cirkvi. Ja však predpokladám, že nikdy tak nebude, ani keď sa im
dovolí vstupovať do kňazstva a nikdy
nebudú mať skutočnú moc v cirkvi.“
(Už si viem predstaviť to dirigovanie:

„Daj sestra kotol na oheň a môj byt
treba upratať.“)
Pápež hovorí, že „Boh odpúšťa
a zabúda“ hriechy, ak vidí pokánie. Ale
potom rýchlo dodal: „Boh neodpúšťa
zločiny ako znásilňovanie detí“.
Tak teda opovrhnutia hodná história
Vatikánu v jeho prenasledovaní nevinných a v jeho korupcii je teraz v poriadku, pretože Vatikán prejavil ľútosť
a preto Boh cirkvi odpustil a na všetko
zabudol. Prefíkané, však? Som si istý,
že teraz všetci tí upálení kacíri a ženy
zneužívané ako otrokyne v Práčovni
Magdalény pocítia veľké uľahčenie,
lebo Vatikán prejavil ľútosť. Tak teraz
zavrite ústa a zabudnite na to! (Padlé
ženy - Magdalénske práčovne. Práčovňa
Magdaléna bol jeden obrovský podnik,
riadený mníškami, ktoré nútili mladé
„padlé“ ženy pracovať zdarma, mučili
ich, degradovali na otrokyne a manipulovali s nimi, aby uverili, že tým sa
očisťujú od predošlého hriechu, t. j. od
toho, že mali mimomanželský sex. Bližšie pozri napr.: http://www.sms.cz/film/
padle-zeny)
Bergoglio veľmi hlasno tvrdí, že je
pápežom ľudu, tých čo sú chudobní,
slabí a nemajú moc presadzovať svoje
záujmy. Verejne ukazuje, ako žije v
skromnom byte a ako nechce nosiť pre-

Zo sveta katolicizmu
M. H.: From the world of Catholicism
Problémy cirkevných reštitúcií
v Česku
Problems of church restitutions
in the Czech Republic
„Církevní restituce se začínají zadrhávat“, napísalo české Právo z 24.25.8.2013.
Cirkvi už poslali štátnym úradom
vyše 15 tisíc žiadostí o vrátenie majetku. Časť z nich je však neúplná a nie
je v súlade so zákonom. Objavujú sa
aj žiadosti pre štát zrejme neprijateľné,
lebo požadovaný majetok československý štát odobral ešte pred 25. februárom
1948.
Žiadosti na dopracovanie vracajú
v mnohých prípadoch najmä katolíckej
cirkvi Lesy České republiky; táto cirkev
si nárokuje väčšinu zo 150 000 hektárov
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lesov. Na viaceré problémy narážajú aj
žiadosti napr. rádu Maltézskych rytierov, cisterciánskeho opátstva vo Vyššom
Brode, či premonštrátov z Teplíc.
Ako dopadnú cirkevné reštitúcie
môže závisieť aj od výsledkov predčasných parlamentných volieb 2013
a od stanoviska ľavicových strán.
K návrhu KSČM vyhlásiť k cirkevným
reštitúciám referendum sa ČSSD stavia
skepticky. Uvažuje sa však o možnosti
znížiť objem finančných kompenzácií
cirkvám.
Katolícke krajiny a potraty
Catholic countries and abortions
V júli 2013 schválili írski poslanci
zmenu zákona o podmienkach interrupcií. Návrh zákona umožňuje potrat pri

pychové oblečenie ozdobené klenotmi.
Tak teda čo sa vám na tom nepáči?
Ak je naozaj taký ortodoxný a dogmatický ako to vravel novinárom, jeho
srdce je rovnako zatvrdnuté ako u každého tyrana. Nič nechce robiť proti
zákazu používať kondómy v krajinách
postihnutých AIDS, nič nechce robiť
proti náboženským rádom, ktoré nechcú
odčiniť svoje bývalé krutosti v Írsku
a necháva to na daňovníkoch, aby za to
zaplatili. Stále ešte čakáme, ako zareaguje na problém znásilňovania a zneužívania kňazmi. (Vyhlásil to za ilegálne
vo Vatikáne, ale uvážte, koľko detí žije
vo Vatikáne?) Nevídané bohatstvo Vatikánu ostáva nedotknuté, zatiaľ čo milióny ľudí hladuje. Robí veľké gestá, ako
napríklad umývanie nôh väzňom. Ale
jeho minulosť ukazuje, že je do kosti
konzervatívny a že nechce nič meniť,
azda okrem náterov okien vo Vatikáne.
Bergoglio musí robiť viac než sa iba
usmievať a rozprávať láskavým hlasom,
aby presvedčil, že tento cynik (pápež)
je o vlások odlišný od tých dvoch ostatných pápežov, čo sedeli na pápežskej
stolici pred ním. Nie je to žiadny reformátor. Keby ním skutočne bol, sily
ovládajúce Vatikán by ho tam neboli
pustili.
Newsline 2 August, 2013
ohrození života matky a pokiaľ sa traja
lekári zhodnú, že v opačnom prípade by
sa matka pokúsila o samovraždu. Naďalej však nie je v Írsku dovolené umelé
prerušenie ťarchavosti v prípadoch znásilnenia alebo incestu.
K zmene zákona primäla vládu
reakcia verejnosti na udalosť, keď 31ročná Indka, žijúca v krajine, zomrela
v nemocnici na otravu krvi, lebo lekári
odmietli urobiť potrat jej umierajúceho
plodu.
***
V Poľsku je podľa zákona možná
interrupcia v prípade znásilnenia, závažného poškodenia plodu alebo ohrozenia
života matky. Avšak roku 2012 musel
právo na tento zákrok potvrdiť až Európsky súd pre ľudské práva Poľke,
ktorá roku 2008 ako 14-ročná po znásilnení oťarchavela, ale štátne nemocnice
odmietli vykonať interrupciu.
***
Podľa výzvy Amnesty International
by jedenásťročné dievča v Chile, údajne
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znásilnené nevlastným otcom, malo dostať možnosť ísť na potrat. Tamojšie zákony však potraty zakazujú za všetkých
okolností. Prípad tejto dievčiny však
naznačuje zmenu atmosféry v krajine.
Elektronická kontrola účasti
mládeže na omši
Electronic control of youth church
mass attendance
Pomocou čítacieho zariadenia na snímanie odtlačkov prstov kontroluje
katolícky farár v Bryfove Sliezskom na
juhozápade Poľska účasť žiakov a študentov na omšiach. „Pokiaľ sa mladí
veriaci počas troch rokov zúčastnia na
najmenej 200 omšiach, nebudú musieť
písať komplikované testy, ktoré by ich
pripustili k birmovke“, zistil denník
Gazeta Wyborcza.
Niektorým mladým to neprekáža,
iní sa toho zľakli a podľa niektorých to
zaváňa policajnými praktikami. Časť
rodičov sa na tento spôsob kontroly
prítomnosti v kostole sťažovala.
Podľa hovorkyne generálneho inšpektorátu ochrany osobných údajov ide

o veľmi pochybný postup a prípad bude
prešetrený.
Jeden telefonát – celosvetová
reklama
One phone call – a global commercial
Keď študent Stefano Gabizza z talianskej Padovy napísal pápežovi
Františkovi list, netušil, že mu onedlho
zazvoní telefón: „Tu je pápež František,
potykajme si, veď aj Ježiš a apoštoli si
tykali“ Podľa Stefana sa potom žartovne
rozprávali asi osem minút. Pápež ho požiadal, aby sa modlil za svätého Štefana
a zaňho a zároveň mu požehnal.
V auguste pápež telefonicky potešil
brata nedávno zastreleného zamestnanca benzínovej pumpy.
Podľa Práva „pápež František neprestajne prekvapujúci svojou spontánnosťou, znova predviedol svoj neformálny štýl“.
Bude v pápežovom reformnom úsilí
nasledovať aj niečo zásadné?
Pripravil M. H.

Francúzsko uvažuje o zákaze
náboženských symbolov na
univerzitách
France ponders a ban on religious symbols in universitites
Výskumný ústav riadený francúzskou vládou odporúča, aby nosenie
náboženských symbolov ako sú kríže,
židovské jarmulky (okrúhle čiapočky,
ktoré nosia praktikujúci židia) a moslimské šatky na hlavách žien boli na
univerzitách zakázané, aby „sa uvoľnilo
napätie medzi náboženskými skupinami
na univerzitách“.
Vrchná rada pre integráciu (High
Council of Integration - HCI) vydala
odporúčania, „vrátane zákazu symbolov
a odevov ostentatívne manifestujúcich
náboženskú vieru v posluchárňach,
v miestnostiach pre výskum a výchovu
vo verejných inštitúciách poskytujúcich
vyššie vzdelanie“. HCI v opozícii proti
žiadostiam, ďalej trvá na zákaze povoliť
študentom dodržiavanie stravovacích
obmedzení alebo sviatkov. Opiera sa
30
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o Savaryho zákon z r. 1984, ktorý ustanovuje, že sloboda prejavu študentov
„nesmie zasahovať do výučby alebo
verejného poriadku“. HCI vyslovuje
ľútosť, že „niektoré univerzity sú vystavené žiadostiam o ospravedlnenie neprítomnosti, o povolenie nosiť náboženské
znaky, o neúčasť v akciách s účasťou
oboch pohlaví a to zo strany študentov aj učiteľov, o zosúladenie obsahu
výučby s rešpektovaním stravovacích
obmedzení, o uvoľnenie miestností pre
náboženské úkony. Tieto problémy sa
nevytratili, naopak narastajú“.
Kontroverzný zákon, ktorý zakazoval nosenie náboženských symbolov
v školách, vydaný v r. 2004, sa netýkal
univerzít. HCI tvrdí, že v dôsledku
tohto zákona sa náboženské napätie
zredukovalo a teraz ho treba rozšíriť aj
na univerzity.

Výskum poukázal na niektorých
univerzitách problémy, ktoré vznikajú
zo žiadostí o ospravedlnenie neúčasti
na vyučovaní z náboženských dôvodov,
pre oddelenú účasť poslucháčov podľa
pohlavia na prednáškach a seminároch,
nesúhlas s osnovami a nosenie náboženských odevov a symbolov. Autori
správy vedení Alainom Seksigom,
hlavným inšpektorom národnej výchovy
Francúzska povedali, že sa pokúšali
vytvoriť rešpekt pre myšlienku „náboženskej neutrality“ na francúzskych
univerzitách.
Podľa tejto správy kódex výchovy
stanovuje, že „verejná služba vysokoškolského vzdelania je sekulárna a nezávislá od politických ekonomických,
náboženských a ideologických vplyvov“.
Autori sa vyjadrili, že „nevidia dôvod,
aby vysokoškolské vzdelávanie malo
mať štatút „exteritoriality“.
V r. 2011 bol vydaný vo Francúzsku
zákon, ktorý zakazoval nosenie závoja
zakrývajúceho celú tvár (tzv. „niqab“)
Zákaz sa vzťahoval na „burku“ (odev
zakrývajúci celé telo) v prípade, že sa
súčasne zakrýva tvár. Nosenie „hidžábu“ (pokrývka hlavy žien) nebolo zahrnuté do zákazov. Ale skupiny na obranu
ľudských práv protestovali a argumentovali, že zákon porušuje právo žien na
slobodu prejavu.
Posledný mesiac došlo k bitkám v
meste Trappes blízko Versailles po tom,
čo ľudia oslovili moslimskú ženu nosiacu závoj. Počas hodiny trvajúcich pouličných nepokojov zatkli šesť ľudí. Po
protestoch minister vnútra Francúzska
Maneul Valls v rozhlasovej stanici RTL
povedal: „Zákon zakazujúci závoje zakrývajúce celú tvár je zákonom v záujme
žien a proti hodnotám, ktoré nemajú nič
spoločného s našimi tradíciami . Ten
zákon treba uplatniť všade.
Podľa správy v Le Nouvel Observateur Argenteuil je to sud s pušným
prachom, ktorý môže kedykoľvek
vybuchnúť. (Argenteuil je francúzske
mesto, ktorá sa nachádza v departemente Val-d’Oise, v regióne Île-de-France.
Od centra Paríža je vzdialené 12,3 km.)
Mesto je pod dozorom spravodajských
agentúr, ktoré zverejňujú alarmujúce
správy o islamskej radikalizácii. To
najhoršie ešte len môže prísť.
Francúzsko je jednou z krajín Európy, kde žije najviac moslimov. Vplyv
islamu vo Francúzsku rastie. Z 5 mili-
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ónov moslimov vo Francúzsku sa odhaduje asi 400 až 2000 žien, nosiacich
závoj zahaľujúci tvár.
Platný zákon sa javí ako „nevymáhateľný“ a polícia váha zakročiť proti
ženám, ktoré nosia niqaby a burky,

najmä v oblastiach vyššej koncentrácie
moslimov.
Dostupné na Internete http://www.
secularism.org.uk/uploads/newsline-9august-2013.pdf
Newsline 9.august, 2013, str. 2

Niekoľko postrehov a faktov
o súčasnosti
M. H.: A few observations and facts about the present
Kríza - nekríza kontá boháčov
rastú
Crisis or no crisis, the bank accounts
of the wealthy are on the rise
Kontá bohatých rástli aj v recesii.
Aspoň tých francúzskych, ale podľa
všetkého nielen ich.
Ako uvádza časopis Challenges sa
celkový majetok 500 najbohatších rodín
a jednotlivcov vo Francúzsku v uplynulom roku zvýšil o takmer 25 % na vyše
330 miliárd eur.
Desatina majetku sa nachádza v rukách stotisíciny obyvateľstva a najbohatším Francúzom je hlavný majiteľ
najväčšieho svetového výrobcu luxusného tovaru LUMH Bernard Arnault
s majetkom 24,3 miliardy eur. Nasleduje ho dedička kozmetického impéria
L’Oréal Liliane Bettencurtová s majetkom v hodnote 23,2 miliardy eur.
Pritom francúzska ekonomika vstúpila do novej recesie, pokračuje pokles
HDP o 0,2 % a v roku 2013 sa ráta so
znížením hospodárskeho výkonu krajiny o 0,1 %.
Nuž darmo, „schopným a pracovitým“ sa jednoducho darí: kríza - nekríza.

Nezamestnanosť
a samovraždy

Unemployment and suicides
Podľa denníka The New York Times
v Európe v dôsledku ekonomickej krízy
stúpa počet samovrážd.
Na Slovensku má zatiaľ ísť iba
o okrajový jav. Ale podľa lekárskych
hlásení Národnému centru zdravotníckych informácií medzi tisíckou neúspešných samovrahov podiel nezamest-
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naných stúpa.

Kubánski lekári pomáhajú Brazílii
Cuban doctors help Brazil

Na nedostupnosť a zlú kvalitu štátneho
zdravotníctva a na vysoké ceny v súkromných zariadeniach reagovali státisíce demonštrantov v desiatkach brazílskych miest. Podľa oficiálnych údajov
chýba v Brazílii asi 15 tisíc lekárov.
Výzva prezidentky Dilmy Rousseffovej pod názvom Viac lekárov sa však
medzi tamojšími doktormi stretla iba
s malou odozvou. Kuba ponúkla pomoc
okamžite a brazílska vláda najíma odtiaľ štyri tisícky lekárov.

O dobe a spoločnosti
About an era and society

„To, co se děje, rozhodně k pohodě
a dobré náladě nepřispívá. Den co
den se na nás hrnou zdrcující zprávy
z novin, rozhlasových kanálů a televizních obrazovek, ale i z letmých setkání
s přáteli a známými.
Zločinnost, korupce, selhávání policie a soudnictví, závažný rozpor mezi
právem a legislativou, morálkou, zákonem a spravedlností. Doba a okolnosti
zcela proměnily stará česká přísloví „lež
má krátké nohy“, „s poctivostí nejdál
dojdeš“ a „kdo šetří, má za tři“, která
mě učil můj dědeček. Dnes je to jinak:
„Pravda má krátké nohy, lež nedohoní“,
„s poctivostí nedojdeš nikam“ a „kdo
šetří, má hovno“.
Režisér Jiří Krejčík (1918-2013),
filmy Vyšší princip, Božská Ema a další.
Právo, 10.8.2013.

S čím si trh neporadí

What the market cannot solve
„Blouznění tržních dogmatiků
o tom, že neviditelná ruka vyřeší všechny problémy, bylo sice docela zábavné,
připravilo však společnost o spoustu
času, kdy se mohly problémy začít řešit.
Ty mezitím narostly do obludné výše.
Jednou z oblastí, ve které neviditelná ruka trhu demonstruje svoji bezradnost, je právě bydlení. Podle tržních teoretiků by se zde měla nabídka a poptávka vyrovnávat tak pružné a dynamicky,
jako třeba při koupi rohlíků. Z nějakého
záhadného důvodu se však byty a domky nechovají jaké pečivo.
Na jedné straně máme rostoucí
množství bytů, kde bydlení je tak drahé, že lidé na ně nedosáhnou, na straně
druhé narůstají počty těch, jimž hrozí
ztráta střechy nad hlavou, anebo o ni už
dokonce přišli. Stále více lidi je soustřeďováno do ubytoven, ve kterých přežívají v nedůstojných podmínkách. Jsou
zde dvě možné cesty k řešení.
První eventualitou je, že si tržní ekonomové zřídí poradny, ve kterých budou
seniorům, lidem dlouhodobě nezaměstnaným a dalším, nízkopříjmovým skupinám kvalifikovaně radit, jak zaplatit
nájem, inkaso a léky a přitom ještě najít
peníze na těch pár rohlíků.
Druhou možností je, že po téměř
deseti letech přešlapování bude přijat
zákon o sociálním bydlení, který těm
nejpotřebnějším zajistí podle jasných
pravidel střechu nad hlavou. To by
ovšem předpokládalo investovat finanční prostředky, které nemá ani prázdná
státní pokladna, ani obce s přiškrcovanými rozpočty.“
Napísal sociológ Jan Keller v Práve
z 1.6.2013
Pripravil M. H.
Z Deklarácie princípov
humanizmu:
„Usilujeme sa o zabezpečenie
spoločenskej spravodlivosti
a čestnosti, o odstránenie diskriminácie
a neznášanlivosti.“
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Z dejín humanizmu
František Kupka a jeho
protiklerikálny cyklus

R. Hradecký: František Kupka and his anticlerical series

Abstract:
Profile of the Czech illustrator František Kupka, author of a series of anticlerical art; a unique work exemplifying the double-faced character of organized
religion, abuse of religion for narrow personal goals, politics and greed.

František Kupka
autoportrét
František Kupka sa narodil 23.9.1871
v Opočne ako najstaršie z piatich detí.
Jeho detstvo nebolo šťastné. Sám o sebe
napísal, že „byl od dětství samotář a žil
smutné mládí“. V puberte je fascinovaný fenoménom smrti, túla sa po okolí,
nosí si domov lebky a kosti z náhodne
odkrytých hrobiek. V snahe odísť čo
najskôr z domu, pre rozpory s nevlastnou matkou, sa ako trinásťročný začal
učiť u sedlárskeho majstra Jozefa Šišku.
Majster vyznával špiritizmus a u mladého Františka objavil schopnosť účinkovať ako médium v rôznych seansách. To
viedlo Kupku k poznávaniu okultizmu,
ktorý ho sprevádzal celý život.
Zásluhou Josefa Archleba, starostu
Dobrušky, ktorý u neho rozpoznal kresliarsky talent, sa v r. 1887 začal učiť
maľbe u profesora Aloiza Studničku,
riaditeľa špeciálnej školy v Jaroměři.
V tej dobe maľoval postavy svätých,
študoval folklór, islamský ornament
a najmä diela Jozefa Mánesa. V r. 1889
prešiel študovať na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, k Františkovi
Sequensovi do jeho ateliéru historickej
a náboženskej maľby. Svoje prvé diela
podpisoval slovanským menom Dobroš.
V r. 1891 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u profesora monumentálnej maľby Augusta
Eisenmengera. Aj túto školu už po roku
opustil a žil na voľnej nohe.
Samoštúdiom najrôznejších spisov – Platóna, Kanta, Schopenhauera
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i Nietzscheho si dopĺňal svoje vzdelanie, čítal knihy o východných náboženstvách a okultných vedách, študoval
astrologiu, alchymiu a hudobnú skladbu. Po príchode excentrického filozofa
a maliara Karla Diefenbacha do Viedne
sa z obdivu k nemu stal vegetariánom,
oddával sa kultu slnka, diskusiám a meditáciám, nahý cvičil v prírode. Skúmal
vplyv svojho fyzického stavu na citlivosť k farbám. Začal sa podpisovať
ako Farbenmensch či Farbensymfonist
(Človek farieb, Symfonik farieb).
Ako maliar sa vo Viedni veľmi rýchlo preslávil, upozornil na seba najmä
obrazom Posledný sen umierajúceho
Heina. Maľoval na zákazky pre viedenskú aristokraciu i pre českých vlastencov, dokonca portrétoval i cisárovnú
Sisi.
Po získaní štipendia od priemyselníka Vojtecha Lannu v r. 1895 odišiel do
Paríža, kde získal ďalšie možnosti bohémskeho spôsobu života. Zo začiatku
žil so svojou dánskou priateľkou Mariou Bruhnovou v okruhu anarchistických
intelektuálov. Živil sa litografiami,
kreslil módu i satiru, postupne sa stal
významným karikaturistom a maliarom
symbolizmu.
Jeho litografie Blázni (1899) a plagáty pre montmartských pesničkárov
mu otvárajú cestu do satirických časopisov Cocorico, Assiette au beurre, Canard Sauvage, Temps nouveaux, kde sa
Kupka stal ceneným ilustrátorom. Včlenil sa do skupiny ilustrátorov -satirikov,
na čele ktorých stáli Steinlen a Forain.
Kupkovo prenikavé nadanie pozorovať
skutočnosť, všímať si detaily, zmysel
pre humor a iróniu, schopnosť impresívne zaostrenej kresby sa najvýraznejšie
prejavili v jeho cykloch Peniaze, Mier,
Sloboda, Slovania, ktoré vydal v časopise Assiette au beurre. V týchto dielach
sa ostro vysmieval meštiakom, armáde
i bohatým, obhajoval práva utláčaných.
V tomto období vydal aj protikleri-

kálny cyklus Náboženstvo (7. mája 1904
v časopise Assiette au beurre, č. 162),
v ktorom reflektoval, na vtedajšiu ostrú
diskusiu o úlohe náboženstva a cirkvi
vo francúzskej spoločnosti. Aj v tomto
súbore 16 obrazov (vrátane titulky),
okrem samotnej ilustrácie zohráva
rovnocennú úlohu text jednotlivých
satirických kresieb. Vzniklo tak komplexné, unikátne dielo, poukazujúce
na dvojtvárnosť cirkvi, zneužívanie
náboženstva na úzko osobné ciele, politiku a mamon. Celé dielo je odrazom
celospoločenskej diskusie vo Francúzsku, ktorá vyvrcholila v r. 1905 prijatím
zákona o odluke cirkvi od štátu.
V r. 1904 sa druhýkrát oženil a o dva
roky neskôr sa odsťahoval do dvojdomu
v Putteaux pri Paríži, ktorý kúpil spoločne so sochárom Duchamp-Villonom.
Začal navštevovať prednášky z fyziky,
biológie a fyziológie na Sorbone, študoval mikroštruktúry, kozmológiu, teóriu
relativity, manifest futurizmu i experimenty novej skladby. Kupka sa postupne stáva jedným z najvzdelanejších
umelcov vôbec. Pod vplyvom štúdií
začína inklinovať k abstrakcii. V r. 1912
po prvýkrát vystavoval v Paríži svoje
abstraktné obrazy, ktoré však verejnosť
prijala s neľútostnou kritikou, výsmechom a rozpakmi.
Po mobilizácii v r. 1914 sa prihlásil,
spolu s Otto Gutfreundom a Emile Fillom, ako dobrovoľník do francúzskej
cudzineckej légie. Pre vyšší vek a zlý
zdravotný stav však čoskoro musel
odísť z frontu do zázemia. Na želanie
T. G. Masaryka sa stal predsedom
výboru Českej kolónie v Paríži. Po
príchode legionárov z Ruska pomáhal s
organizáciou českej armády vo Francúzsku a pod pseudonymom Dalny tvoril
propagačné plagáty, pohľadnice a protirakúske karikatúry. Navrhol uniformy
a vlajky légií. V r. 1918 opätovne vstúpil do československých légií a v bitke
pri rieke Aisne bol ranený, za čo bol
vyznamenaný Rádom dôstojníka Čestnej légie a získal hodnosť kapitána.
Po vojne sa vrátil do Putteaux, vo
svojom ateliéri vyučoval a pokračoval
vo svojich maliarskych experimentoch.
Uzavretý do seba, mimo záujmu verejnosti, sa dostal do izolácie a trápil sa
skutočnosťou, že je prehliadaný a nepochopený. Mal existenčné problémy
a až na základe príhovoru architekta
Josefa Gočára sa v r. 1919 stal profeso-
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rom na pražskej Akadémii výtvarných
umení a konečne získal stály príjem. Vo
funkcii patróna českých štipendistov
výtvarného umenia v Paríži pôsobil až
do r. 1938.
V r. 1920 sa zoznámil s bohatým
priemyselníkom Jindřichom Waldesom,
ktorý sa stal jeho mecenášom a popredným zberateľom. Napriek tomu sa
Kupka stále cítil nepochopený a prežíval vážne nervové krízy. V r. 1931
sa zaradil medzi zakladajúcich členov
Čestného výboru (Comité d`Honneur)
združenia Abstraction-Création. V rovnomenných zborníkoch publikoval
svoje teoretické texty, ktoré mu získavajú autoritu a uznanie. Stal sa členom
Société Nationale des Beaux-Arts
(Národnej spoločnosti krásnych umení)
v Paríži. Aj keď od r. 1910 bol členom
Českej akademie vied a umení v Prahe,
s domovom nemal príliš časté kontakty.
Častejšie vystavoval vo Francúzsku
a v Amerike, kde sa postupne presúvalo
centrum moderného umenia.
Počas druhej svetovej vojny, ako
presvedčený demokrat, ušiel pred nacistami do Beaugency pri Orléanse v Le
Loiret, kam odviezol všetky svoje diela.

Tu opätovne trpel vážnymi nervovými
krízami a depresiami, mal problémy
s vyjadrovaním, stratou sluchu a neurasténiou. Po oslobodení sa vrátil do
Putteaux. V r. 1947 poslednýkrát navštívil Československo a daroval portrét
svojho otca mestu Dobruška. Po vojne,
pri príležitosti jeho sedemdesiatky, sa
v Prahe konala veľká výstava jeho diel
a československá vláda kúpila kolekciu
jeho 40 diel. 21. júna 1957 zomrel vo
svojom dome v Putteaux, pochovaný
bol na cintoríne Per Lachaise v Paríži.
Ako sa to umelcom často stáva,
k uznaniu Kupkovho majstrovstva
a diela došlo až po jeho smrti. Americká zberateľka českého výtvarného
umenia Meda Mládková, po viac ako
štyridsaťročnom úsilí, otvorila v r. 2003
expozíciu jeho obrazov v Múzeu Kampa v Prahe. Po 2. svetovej vojne sa Kupkove obrazy zo zbierky jeho mecéna
Jindřicha Waldesa stali súčasťou zbierkového fondu Českej národnej galérie.
Keď dedičia Jindřicha Waldesa (žijú
v USA) v 90-tych rokoch minulého storočia v rámci reštitúcií požiadali o vrátenie obrazov, Národná galéria v Prahe
v snahe zabrániť ich vývozu mimo

územia Českej republiky navrhla vyhlásiť túto zbierku za kultúrnu pamiatku,
čo v máji r. 1999 Ministerstvo kultúry
Českej republiky aj urobilo. Napriek
tomu sa v apríli r. 2012 Kupkov obraz
z tejto zbierky – Tvar modrej – vydražil
za 56,75 miliónov českých korún bez
aukčnej prirážky a stal sa najdrahším
obrazom vydraženým na území Českej
republiky.
Františka Kupku, zakladateľa moderného abstraktného umenia a orfizmu
(výtvarný smer, ktorý probližuje maliarstvo k iným umeniam – hudbe, či poézii) asi najpresnejšie vystihla Ľudmila
Vachtová - autorka prvej vedeckej monografie o Kupkovi z roku 1968: Kupka
bol „temperamentom hedonický askéta,
myslením racionalistický romantik, mystik materializmu, fanatik symbolickej
predstavy a konštruktér čistého pojmu“.
R. Hradecký
Preklad textov k obrazom z cyklu
Náboženstvo z francúzštiny urobila
p. Eva Pálešová.
Texty k obrázkom sú na strane 39
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Jean Meslier- sociálny mysliteľ
a ateista v reverende

J. Čelko: Jean Meslier – social thinker and atheist in a habit
Abstract:
Remembrance of the French humanist Jean Meslier and his creation “The Will..
Pred 284 rokmi sa stala farnosť
Etrépigny vo francúzskej Champagni
stredobodom pozornosti. Vyvolala ju
časť pozostalosti po farárovi Jeanovi
Meslierovi (* 15. 6. 1664, Mazerny,
Francúzsko – † 17. 6. 1729, Étrépigny,
Francúzsko), ktorý tam pôsobil celých
40 rokov. Išlo o tri rukou písané zošity,
ktoré mali spoločný názov „Môj závet“.
Do histórie myslenia i literatúry vošla
s názvom „Závet.“
Vznik a osudy „Závetu“
J. Meslier plnil vždy svoje pastoračné povinnosti k plnej spokojnosti
svojich farníkov. Tí sa radi zúčastňovali
najmä nedeľných bohoslužieb, lebo v
kázňach sa popri náboženských ponaučeniach dozvedali mnohé zaujímavosti
„svetského rázu“ o politickom dianí,
36
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o vtedajších vojnách i o vzťahoch
medzi bohatými dedinskými vrstvami
a prevažne chudobnými ľuďmi. Farár
svoje kázne koncipoval tak, aby nimi
nevyvolával nespokojnosť nadriadených
cirkevných kruhov. Nik teda nevedel,
že tento dedinský kňaz systematicky
študuje diela vtedy známych filozofov
a vedcov.
V literatúre sa uvádza, že J. Meslier
žil „dva životy“. Navonok dedinský farár, na druhej bádateľ a nevšedný mysliteľ, ktorý výsledky svojich tvorivých
úsilí zakotvil v „Závete“. Jeho objavenie nebolo ničím nezvyčajným, ale priamo senzáciu vyvolal jeho obsah, ktorý
začínal takýmto oslovením farníkov:
„Drahí priatelia, keďže som nemohol
povedať otvorene zaživa, ako som zmýšľal o konaní ľudí a o vláde nad nimi,

o ich náboženstvách a mravoch a keďže
by to malo príliš nebezpečné a nepríjemné následky, rozhodol som sa povedať vám to po smrti... Pousilujem sa,
nakoľko to bude v mojich silách, vyviesť
vás, aj keď neskoro, z nezmyselných
bludov, v ktorých sme sa všetci na svoje
nešťastie narodili a žili, a v ktorých som
vás sám musel, bohužiaľ, udržiavať“.
Podľa historikov „Závet“ vznikol v ostatných rokoch pred skonom
J. Mesliera, keď ešte - ako sám uviedol
- mal „dosť jasného ducha“, aby mohol
dostatočne „vyložiť svoje myšlienky“.
Ich obsah vyvolal nielen údiv, ale aj
zdesenie cirkevných kruhov i svetskej
moci. Tie urobili rázne opatrenia, aby
„Závet“ skryli pred verejnosťou. Ktosi
však stačil urobiť jeho opis. Kópie,
ktorých cena rýchle stúpala, sa šírili
po celom Francúzsku. Ruský vedec
B. F. Poršnev napísal, že už v 30. a 40.
rokoch l8. stor. všetci vzdelaní Francúzi
„Závet“ poznali. Čoskoro sa začal šíriť
aj v iných krajinách.
Významnú úlohu v tomto smere
zohral F. M. A. Voltaire. O existencii
„Závetu“ sa dozvedel od svojho vydavateľa. Tomuto poslal 30. novembra
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r. l735 list, v ktorom vyslovil údiv
v tomto znení:,, Kňaz, Francúz – a taký
filozof ako J. Locke?“ Súčasne požiadal, aby mu vydavateľ opis rukopisu
poslal. Keď sa s ním zoznámil, označil
ho za „zriedkavú knihu“, ktorá v ňom
vyvolala ,,úžas“. Urobil zo „Závetu“
výber. Prácu nad ním zakončil v r. l742,
ale knižne vyšiel až približne po 20-tich
rokoch. Výber bol pozitívnym krokom,
lebo sa stal podnetným a obsahovo cenným zdrojom vtedajšej, najmä racionalistickej kritiky náboženstva a klerikalizmu. Myšlienkový odkaz J. Mesliera
by bol zrejme plnil túto funkciu plnšie,
keby Voltaire neobišiel jeho zjavne
materialistické a ateistické názory. No
aj tak francúzsky parlament tento výber
v roku l762 odsúdil.
Kráľovské úrady konali v plnej
zhode s cirkevnými kruhmi. Mali nielen
ideové, ale aj materiálne motívy. Cirkev
totiž patrila k najväčším vlastníkom
pôdy. Sociálne postavenie poddaných
i nájomcov cirkevnej pôdy bolo často
horšie, ako u svetských feudálov. Neúprosné vykorisťovateľské metódy sa
používali najmä na rehoľných majetkoch. Na plecia pracujúcich más ťažko
doliehalo vymáhanie desiatkov a iných
cirkevných poplatkov. Odtiaľ vyvierala
skutočnosť, že odpor bol zameraný proti
svetským aj cirkevným veľmožom.
„Závet“ poskytoval v tomto smere
mobilizujúce podnety. Preto pápež
v r. l765, teda už rok po jeho vydaní ako
celku, vydal zákaz jeho čítania.
J. Meslier – priekopník sociálnej
spravodlivosti
V l8. storočí sa čoraz viac vynárali
požiadavky o nevyhnutnosti odstránenia
sociálneho útlaku i politických slobôd
pre občianske kruhy. Tie potrebovali
ideologickú základňu. Jedným z popredných ideológov, ktorý sa opieral
o význačné teoretické vedomosti, bol
J. Meslier. Dokázal to v „Závete“, ktorý
sa považuje za významný zdroj utopického komunizmu.
Za najspravodlivejšie považoval
také spoločenské zriadenie, v ktorom
predpokladal rovnakú slobodu, právo
žiť a kráčať po zemi pre všetkých ľudí.
Hlásal, aby sa všetci ľudia spoločne
a rovnako podieľali na využívaní bohatstiev a pozemského blahobytu. Na
druhej strane vytyčoval požiadavku, aby
všetci členovia spoločnosti vykonávali
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užitočné práce a tak vytvárali všetko
potrebné a prospešné pre svoj bytie. Zameranie a obsah ekonomickej činnosti
aj iných aktivít príslušníkov samosprávnych občín mali určovať najskúsenejší,
volení predáci. Vzťahy v celej spoločnosti mali riešiť relevantné štruktúry
s poslaním presadzovať vzájomnú
lásku a úctu medzi ľuďmi a mier medzi
národmi. Boli to teda predstavy o revolučnej prestavbe spoločnosti, ktorá sa
ekonomicky mala opierať o spoločné
vlastníctvo. Od neho sa mala odvíjať
výroba i spotreba, ako základné faktory
uskutočnenia sociálnej rovnosti i všetkých slobôd.
J. Meslier bol hlásateľom humanistických spoločenských ideí. Ich
uskutočnenie však v jeho dobe nebolo
možné. Boli vidinami, ktorým chýbali
návody na realizáciu vcelku i zo strany
J. Mesliera, ktorý nielen subjektívne,
ale aj v dôsledku vtedajšieho stavu poznania nemohol plne vidieť historické
zákonitosti a nevyhnutné faktory pre
uskutočnenie revolučných spoločenských zmien. Jeho významnou pozitívnou stránkou bolo, že na rozdiel od
iných mysliteľov, napríklad J. J. Rousseaua, nečakal uskutočnenie spoločenských premien od kráľovského dvora,
ani od svetských i cirkevných boháčov.
Jasne písal, že nie sú a nikdy nebudú
ochotní presadiť sociálnu rovnosť ľudí.
Tú si musia pracujúce masy vydobyť
revolučnou cestou.
J. Meslier – materialistický filozof
Štúdiom a vlastným pozorovaním
vtedajšieho diania si vytvoril J. Meslier
svoju myšlienkovú platformu. Zo „Závetu“ dostatočne vyplýva, že spočívala
vo filozofickom materializme.
Základným pojmom jeho filozofického myslenia sa stalo materiálne
bytie, ktoré považoval za večné, nikým
nestvorené a nekonečné v čase i v priestore. Pre existenciu hmoty nehľadal
vonkajšiu príčinu, lebo je sama svojou
príčinou. Pod „absolútnym bytím“
chápal objektívne existujúci materiálny
svet vo svojom nekonečne veľkolepom
bohatstve reálnych vlastností, vzťahov
a zákonitostí. V hmote, ako súhrne nekonečného počtu materiálnych častíc,
videl základ vnímateľného bytia a „prirodzenosť všetkého, čo teraz existuje,
všetkého čo existovalo, všetkého, čo
bude existovať, alebo všetkého, čo by

niekedy v budúcnosti mohlo existovať“.
Na ontologické názory nadväzovala
teória poznania J. Mesliera. Jej základnou tézou bolo, že „nič nie je v rozume,
čo predtým nebolo v zmysloch“. Išlo
teda o materialisticko-senzualistickú
koncepciu, v ktorej sa silne zdôrazňovala analýza pojmov. Jej cieľ videl
v zisťovaní ich skutočného zmyslu
a odhaľovania základu skutočného
poznania. Tento prístup, v mnohom
zhodný s učením J. Locka, priniesol
zaujímavé výsledky. Konkrétne analýza
pojmu „nekonečná bytosť“ vyústila do
záveru, že tento pojem vlastne nijako
neoznačuje, čo skutočne existuje, čiže
nemá reálny základ a teda ani reálny
obsah, ani význam. Odmietol ho ako nepravdivý a nesprávny. Tým však poprel
oprávnenosť všemožných teologických
tvrdení o existencii boha a miesto nich
vyzdvihol smelé, revolučné materialisticko-ateistické názory.
J. Meslier – originálny kritik
náboženstva
Z tejto svetonázorovej pozície rozvinul J. Meslier svoju kritiku náboženstva
ako spiritualizmu a mystiky. V „Závete“
zaujala značné miesto a bola viacrozmerná. Predovšetkým odmietol predstavy o najvyššej duchovnej substancii. Tie
dlhodobo slúžia na zdôvodňovanie božského bytia a tým aj náboženskej viery.
Názory J. Mesliera sa stali základným
východiskom francúzskych materialistov l8. stor. pri formovaní ich postojov
voči náboženstvu. Časť z nich si osvojil
aj Voltaire. Postupne sa stali súčasťou
ateistického myslenia v mnohých iných
krajinách a vecnú funkciu plnia stále.
„Závet“ obsahuje kritický postoj
k starozákonným legendám o stvorení
sveta „z ničoho“. Oprel ho o logické
dôvody a o poznatky konkrétnych
vied, najmä fyziky. Nimi dokazoval,
napr. už spomenuté tvrdenie, že nie je
možné stvoriť nielen hmotu, ale aj čas
a priestor. J. Meslier týmito i ďalšími
pohľadmi dal nové rozmery kozmológii
i kozmogónii.
Jednoznačne záporné stanovisko
zaujal J. Meslier voči tvrdeniam, že
existuje duša ako osobitný, od materiálneho tela nezávislý fenomén. V „Závete“ venoval tejto problematike osobitnú
kapitolu s názvom „Duša je smrteľná
a telesná“. Jeho závery boli jednoznačné - nič živé, vrátane ľudí, nezávisí od
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duše, všetko sú rozmanité modifikácie
neprestajného „kvasenia“ hmoty, ktoré
je ako proces poznateľné.
Na záporné postoje voči legendám
o existencii boha a duše nadväzovalo
Meslierovo ponímanie problematiky
vzniku náboženstva. Na rozdiel od
idealistických filozofov a teológov hľadal jeho korene v „tomto svete“. Videl
ich v nevedomosti, ktorú rôzni šarlatáni
a podvodníci využívajú na klamanie
ľudí s cieľom podrobovať ich zákonom
svetskej aj cirkevnej vrchností. Napísal,
že náboženstvo plní funkciu „slepého
presvedčenia“ a tak je „nielen začiatkom bludov, klamov a podvodov, ale aj
neblahým zdrojom večných nepokojov
a rozbrojov medzi ľuďmi..., ktorí sa stále navzájom prenasledujú ohňom a mečom... pod krásnou zámienkou, že chránia a obhajujú zdanlivú pravdu svojho
náboženstva – šialení do jedného“.
J. Meslier v „Závete“ uplatnil ostrú a neúprosnú kritiku Biblie. Bol
to najmä výrečný výsmech proroctiev
a zázrakov, ktorými sa zdôvodňovala
veľkosť boha. Konanie starozákonných prorokov, ktorí vystupovali ako
hlásatelia božích právd, považoval za
dôsledok nepoznania zákonov prírody
a podliehania neskutočným vidinám,
halucináciám a iným psychickým
afektom. Vo vzťahu k Novému zákonu
venoval veľkú pozornosť predstavám
o božskej trojici. Obšírne ich analyzoval
a na tomto základe dospel k záveru, že
išlo o mechanické zjednotenie prvkov
polyteizmu a monoteizmu, ktoré ideológovia raného kresťanstva prevzali
zo starších náboženstiev. Tento záver
neskôr potvrdzovali viacerí bádatelia
s tým, že je správny. V kontexte s evanjeliami jednoznačne neprijal tézu, že
vznikli na základe vnuknutí „ducha
svätého“. Napísal, že boli tvorené v súlade s reálnymi požiadavkami doby,
s prihliadaním na konkrétne záujmy
rôznych skupín narastajúcich kresťanských obcí. Ukázal, že sú preto sociálne
protirečivé, lebo ich autori v podstatnej
miere reflektovali záujmy majetnejších
vrstiev, ktoré pomerne rýchlo vytláčali
predstaviteľov chudobných skupín z vedenia obcí. Výstižne charakterizoval aj
celý rad iných protirečení, ktorých je
v evanjeliách neúrekom. Týkali sa aj
legiend o pôvode a konaní Ježiša Krista
ako hypostazovanej jednote božských aj
ľudských prvkov. Meslierovo hodnote38
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nie Nového zákona ako celku, evanjelií
s ich fantastickými bájami a legiend
o Ježišovi Kristovi pôsobí aj dnes sviežo a stále je cennou bázou pri poznávaní
kresťanstva vôbec a jeho raných období
osobitne.
Aj v našich časoch sa stretávame
s tvrdeniami, že náboženstvo je nevyhnutné, lebo je zárukou upevňovania
a uplatňovania morálky. Takéto spájanie má dávne korene a existovalo aj
keď žil a pôsobil J. Meslier. Hlásali ho
nielen teológovia, ale aj vtedy módni
deisti, vrátane Voltaira. Autor „Závetu“
takéto nazeranie neprijal. Napísal, že
i morálka má korene v pozemskom
bytí ľudí. Konkrétne poukázal na zlú
sociálnu situáciu ľudových más, vrátane
faktu, že nemalá ich časť sa rodí v biede. Ďalej hovoril o ich nevzdelanosti
a o xistencii zlých zákonov, od ktorých
sa odvíja nesprávne riadenie spoločnosti. Uvažoval, že súhrn týchto faktorov
núti mnohých ľudí k zlu a k skazenosti.
Nie všetci chcú nemorálne žiť. Mnohí
sa chcú vymaniť z ťažkých životných
situácií, ktoré ich nútia konať v rozpore
s morálkou, za pomoci zákonov. Často
sa to však nedarí a ľudia aj dlhodobo
porušujú zákonné, ale aj morálne normy. Chudobní ľudia sú za to trestaní,
ale boháčov a štátnych byrokratov tresty
obchádzajú. Svetská aj cirkevná moc
stále hovoria o odmenách aj trestoch na
„druhom svete“, ktoré majú nasledovať
po morálnom, alebo amorálnom živote
na našej zemi, ale boháči na ne neberú
ohľad. Na základe toho nevidel J. Meslier možnosť reálneho uplatňovania
morálky v podmienkach vtedajšieho
života. Preto vytýčil požiadavku, aby sa
predpoklady morálneho správania vytvorili. Ľudovým vrstvám sa mali otvoriť
cesty poznávania pravdy o svete vôbec
a o motívoch i o podstate vlastného
konania zvlášť. Základné východisko
videl však v spoločenskej organizácii,
založenej na báze sociálnej rovnosti.
V takej spoločnosti budú ľudia morálne
konať bez akýchkoľvek väzieb na prísľuby o nebeských odmenách a o pekelných trestoch. Spájanie morálky s náboženstvom stratí význam.
Cirkev očami J. Mesliera
J. Meslier na základe dobrého poznania dejín i na základe vlastných
pozorovaní vtedajšieho diania zaujímavo sformuloval svoje názory nielen na

pastoračné, ale aj na mimonáboženské
pôsobenie cirkvi. V „Závete“ vyslovil
presvedčenie, že podstatou všetkých
úsilí cirkvi je trvalá a systematická
podpora feudálov i iných boháčov,
ako aj politických systémov, ktoré
slúžia ich záujmom. Neváhal vysloviť
názor, že štáty sú nástrojmi „mocných
tohto sveta“, lebo ochraňujú ich ekonomické pozície a umožňujú, aby bohatá
menšina všestranne vládla nad celou
spoločnosťou. Vo vtedajšom Francúzsku
to bol absolutistický kráľovský režim,
ktorý všemožne udržiaval pri živote
odumierajúci feudálny systém a kruto
zamedzoval narastaniu revolučných
úsilí. Cirkev bola súčasťou feudálneho
zriadenia a vernou podporovateľkou
kráľovského absolutizmu. J. Meslier
preto jednoznačne požadoval likvidáciu nielen kráľovskej moci a vyvlastnenia feudálov, ale aj zánik cirkvi
a odstránenia kňazov. V tom videl
cestu sociálneho, ale i duchovného oslobodenia ľudstva.
Odozvy „Závetu“ vo Francúzsku
a vo svete
„Závet“, označovaný za „vyznanie
pravdy neveriaceho kňaza“, je významným dielom v mnohých smeroch.
Okrem iného aj preto, lebo prezentovalo
filozofický materializmus J. Mesliera
komplexne, vrátane jeho ateistického
aspektu. Autor nerobil nijaké ústupky
náboženstvu ani cirkvi. Svoje reformátorské videnie dôsledne opieral o materialistickú filozofiu a o ateizmus, pričom
používal cenné prvky dialektiky a historickej metódy. Tak mohol vytyčovať
progresívnejšie vízie ako viacerí jeho
súčasníci. Pokiaľ, napríklad, francúzski
materialisti D. Diderot a P. H. Holbach
chceli nahradiť absolútny monarchizmus „osvietenou“, povedzme, konštitučnou monarchiou, J. Meslier bol
dôsledným stúpencom demokracie
a republikánskeho zriadenia.
Spis J. Mesliera sa teda právom stal
jedným z najvýznamnejších zdrojov
revolučnej ideológie vo Francúzsku
v l8. stor. Opierali sa oň mnohí francúzski revolucionári, najmä dôslední
republikáni, stúpenci buržoáznych,
vtedy revolučných slobôd a hlásatelia
sociálnej rovnosti. V čase Veľkej francúzskej revolúcie prejavili J. Meslierovi
vďaku. l7. novembra r. l793 A. Cloots,
radikálny osvietenský politik, v Národ-
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nom zhromaždení predniesol návrh, aby
bustu J. Mesliera umiestnili v „Chráme
rozumu“. Hovorilo sa v ňom, že tak sa
prejaví pocta „prvému kňazovi, ktorý
mal odvahu úprimne sa zrieknuť náboženských bludov“ a ukázať ľuďom, aby
neverili „farárskym trikom“ a prijali
„pravdivú morálku“.
Myšlienkový odkaz J. Mesliera však
prekročil hranice Francúzska a preniesol sa v mnohých krajinách do ďalších
období. Osvojili si ho mnohí myslitelia
aj hlásatelia spoločenských premien,
najmä revolučného zamerania. Patrili
medzi nich tiež poprední utopistickí
socialisti Saint-Simon, Fourier i Owen.
Prostredníctvom nich priamo i tvorcovia vedeckého komunizmu K. Marx
a F. Engels. Významné a trvalé miesto
v myslení pokrokových ľudí našli ateistické idey J. Mesliera. Tvorili a tvoria
neodmysliteľnú súčasť ateistického
myslenia, sú už viac ako dvesto rokov
a budú aj naďalej cenným zdrojom jeho
rozvíjania. Tak, ako si v l8. stor. osvojil
niektoré aspekty „Závetu“ veľký mysliteľ – deista J. M. A. Voltaire, môžu sa
oň opierať aj súčasní stúpenci všetkých
slobodomyseľných smerov.
prof. Jaroslav Čelko

Z nových kníh
Review of new books
BAKER, J.: Fyzika. 50 myšlienok,
ktoré by ste mali poznať. Z angl. orig.
prel. J. Kapišinský, K. Petrík.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart,
2013, 207 s. Edícia 50 myšlienok, ktoré
by ste mali poznať.
Základné fyzikálne objavy, zákony,
princípy a teórie.
BRAT, R.: Ako naštvať Rimana. Ilustr.
P. Polág
Bratislava : Forza Music, 2013. 1. vyd.
122 s.
Príbehy, v ktorých Maxo
prostredníctvom počítačovej hry
spoznáva Rímsku ríšu. Pre deti od
7 rokov.
CHATFIELD, T.: Digitálny vek. 50
myšlienok. Ktoré by ste mali poznať.
Z angl. orig. prel. M. Maričák.
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Bratislava : Vydavateľstvo Slovart,
2013, 1. vyd. 208 s. Edícia 50
myšlienok, ktoré by ste mali poznať.
Sprievodca digitálnymi technológiami.
CIPÁR, M.: Odluka cirkvi od štátu.
Bratislava : Don Bosco, 2013, Bez vyd.,
37 s. Edícia viera do vrecka.
Vzťah štátu, cirkvi a náboženských
spoločností.
redakcia

Texty k obrázkom
Obrázky uverejnené na stranách
33 - 36
1 Obálka Časopisu
V časopise Assiette au beurre, č. 162
bol uverejnený protiklerikálny cyklus
Náboženstvo.
2 Bohyňa rozumu (10 brumér, rok II)
Bol by to pekný rozum, ako tento dôvod tu.
3 Hinduistickí bohovia
Je ich toľko, koľko je prvkov v prírode. Hinduistickí bohovia sú predkami
všetkých známych bohov. Koľko len
má roboty Djigs-byed (Jamantaky),
ochranca Tibetu, čo tam prišli misionári
a Angličania so snahou zbohatnúť!
4 YHVH (Jáhve): Boh
Izraela
Prvý jediný Boh. Od vtedy ako
stvoril svet za šesť dní, zapáčilo sa mu
trestať svoje deti až do štvrtej generácie
a dáva im za príklad Jóbovu trpezlivosť.
5 Stvorenie človeka
Prometeus bol dobre
v rozpakoch. Trápil sa či má
alebo nemá dať pupok svojmu stvoriteľovi. Jahve, lakomý žid, stvoril Evu iba
z obyčajného rebra.
6 Japonskí bohovia
Je ich nevyčísliteľný počet.... Po tom, čo Japonec prijal budhizmus, potom prešiel na šintoizmus a aj na kresťanstvo, vyznáva dnes
božstvo „je mi to jedno – izmus“.
7 Kresťanské nebo pre
černochov
Chceme, aby úbohí černosi verili,
že Boh je biely a Diabol je čierny. Prečo im neponechať ich vieru v bieleho
Diabla? Katolícki misionári vyčesali
Panne Márii čínsky uzol a dieťa Ježiša
zobrazujú s pupkom Budhu.

8 Indiánski bohovia
Potomkovia Aztékov, Inkov,
Mujkasov,... si od svojich veľkých
predkov nevzali nič okrem bojovnosti
a odolnosti voči fyzickej bolesti.
Aký človek, taký Boh!
9 Boh Vatikánu
Katolícke náboženstvo.
Najušľachtilejšie! Jedinečné! Jediné
pravdivé! Vykúpenie z prvotného hriechu! Anjelské očisťovanie kresťanov
ako dedičstvo! Nebo! Peklo! Očistec.
atď. atď. Úbohý Ježiš! Ako ďaleko sme
zašli v Tvojom mene!
10 Černošskí bohovia
Sú poslušní ako svätý Guirec, ktorého vyznáva naše katolícke Bretónsko.
A že sa oň náš Boh stará, mu dáva pocítiť jeho vlastným spôsobom.
11 Bohovia Severoamerického západu
Príliš vysoko bol „Veľký duch“
a ponechal všetko na malých démonov
či zloduchov, ktorí sú veselí či smutní.
Sú ochotní urobiť všetko, o čo ich človek požiada, pod podmienkou, že ich to
pobaví.
Obrázky na zadnej strane obálky
12 Grécki bohovia
Mali ľudské slabosti. Zeus, sám
Najvyšší, mal po hýrení na Zemi riadnu
opicu. Hefaistos, ktorý bol privolaný na
konzultáciu, mu statočne rozťal lebku
a odtiaľ mu vyskočila Pallas, bohyňa
mysliteľov a bojovníkov. Odsúdení na
zaniknutie, všetci dobrí bohovia tejto
doby sú zabudnutí. Iba Venuša, krásna
dievčina, našla cestu, ktorá mŕtvych
privádza až k nám...
13 BEZ NÁZVU
Žobranie nie je zakázané...
14 Ruský Boh
Pravoslávna Trojica, ktorá jediná je
skutočná! Príliš zaneprázdnená v období Veľkej ríše, dobrý ruský Boh posiela
svätého Michaela, svätého Serafína a
všetky diabolské ikony, aby zabezpečil
bezstarostnosť všetkým ruským cárom,
kniežatám, grófom,... a chránil svätú
Rus od všetkých revolúcií.
15 Turecký Boh
Alah je Alah a Mohamed je
Alahov prorok.
Vedel zaistiť prežitie nasľubovaním
všetkých potešení tým, ktorí zomierajú
tak, že zabíjajú neveriacich....
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