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Sobota 9. novembra 2013 – voľby do 
VÚC. Nevľúdne počasie, silný vietor, 
slabý dážď. Idem do volebnej miest-
nosti v čase, keď sa už začína stmievať. 
Ulice a chodníky najväčšieho sídliska 
na Slovensku sú prázdne. Volebná 
miestnosť je v neďalekej škole. Pred 
bočným vchodom do budovy školy, kde 
sú volebné miestnosti, je plno áut a zo-
pár ľudí. Vstupujem dnu v slabom, ako-
by v úspornom osvetlení. Cez otvorené 
dvere niekoľkých tried vidím stoly, za 
ktorými sedia členovia volebných ko-
misií. Ich počet vysoko prevyšuje počet 
prítomných voličov.

Občiansky preukaz podávam po-
staršej dáme, ktorá hľadá moje meno 
v zozname voličov. Ako v tom zozname 
listuje vidím, že zakrúžkovaných mien 
je veľmi, veľmi málo.

„To je fešák!“ Zrejme z nedostatku 
práce a príležitostí komunikovať s vo-
ličmi sa komisárka pokúša o vtip na 
adresu fotografie v mojom občianskom 
preukaze. Tvárim sa, že pochvala patrí 
starému exempláru môjho preukazu, 
ktorý bol vydaný ešte za federálnej 
ČSFR v r. 1992.

„Áno, ten preukaz je naozaj fešák. 
Len škoda, že štát, ktorý reprezentoval, 
sme si nechali rozbiť“ – vraciam od-
poveď. Jej hraný káravý pohľad končí 
našu krátku komunikáciu a dáma mi 
podáva volebné lístky. Odchádzam do 
„volitebne“ - samotky pre voličov, kde 
si ako momentálne jediný volič študu-
jem zoznam kandidátov.

Vo výbere kandidáta na funkciu 
predsedu VÚC mám jasno. Krúžkujem.

Horšie je to s voľbou kandidátov na 
posty poslancov VÚC. Osobne poznám 
jedného z nich, o troch - štyroch som už 
čosi začul, možno čítal. V drvivej väč-
šine sú to však pre mňa neznámi ľudia. 
Z údajov, ktoré sú na zozname kandidá-
tov sa veľa nedozviem. Je mi jasné, že 

môj výber bude viac-menej náhodný.
Vylučujem kandidátov politických 

strán, ktorých programy nepodporujem. 
Som bezradný a cítim sa bezmocný. 
Ako sa mám rozhodnúť? Stanovený 
počet kandidátov môžem vybrať z pred-
loženého zoznamu buď intuitívne alebo 

Existujú aj iné dôvody neúčasti na 
voľbách. Niektorí moji známi napr. tvr-
dia, že voliť nemá zmysel, lebo aj tak si 
volené orgány budú robiť, čo chcú. Iní 
sú presvedčení, že ich hlas vôbec ne-
zaváži. Ďalší majú nedobré skúsenosti 
s existujúcou demokraciou, sú z nej 
sklamaní, rozčarovaní a znechutení. 
Poznám aj takých, ktorí nevolia progra-
movo a  svojou deformovanou predsta-
vou o slobode a nezávislosti sa chvália. 
Volieb sa nezúčastňujú dokonca aj 
mnohí z tých, ktorí sa v ponovembro-
vých dňoch tešili na slobodné voľby. 
Pochopili, že ani táto, zaiste demokra-
tická procedúra, automaticky nezaruču-
je pokrok a skutočnú demokraciu.

Už pred voľbami do VÚC istá agen-
túra prezentovala výsledky svojich ana-
lýz, podľa ktorých až 40 % volebných 
sľubov sa zakladalo buď na omyloch, 
klamstvách alebo vedomom zavádzaní 
voličov. Nepoučený, veci neznalý, zá-
merne podvádzaný volič nemôže uplatniť 
svoje volebné právo naozaj slobodne. 
Ako v takýchto prípadoch môžu platiť 
ustanovenia Ústavy SR, že „štátna moc 
pochádza od občanov, ktorí ju vykoná-
vajú prostredníctvom svojich volených 
zástupcov alebo priamo. ...Občania majú 
právo zúčastňovať sa na správe verejných 
vecí priamo alebo slobodnou voľbou svo-
jich zástupcov“? V praxi nedostatočne, 
obmedzene alebo nijako.

Občania sú každodennými starosťami 
utlmovaní, potláčaní, zatláčaní do kúta. 
Celkom dobre si viem predstaviť, ako 
rozmýšľa väčšina tých vyše štyristo tisí-
cov nezamestnaných, ktorí sa bezvýsled-
ne usilujú nájsť si prácu. Mnohí z nich sa 
o to usilujú už celé roky a niektorí azda 
aj rezignovali. Prestali veriť základnému 
zákonu SR, kde sa ustanovuje, že „Ob-
čania majú právo na prácu. Štát v pri-
meranom rozsahu hmotne zabezpečuje 
občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu 
toto právo vykonávať.“ V ich očiach nič 
nemení ani ustanovenie, podľa ktorého 
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti 
i v právach.“ Naozaj?

Nenapĺňanie ustanovenia Ústavy 
SR, že „štátna moc pochádza od obča-
nov, ktorí ju vykonávajú prostredníc-
tvom svojich volených zástupcov alebo 
priamo“, je tiež dôsledkom nedostatoč-
nej aktivity, resp. pasivity občanov.

Slabým článkom systému a pro-
cesu demokracie je predovšetkým 
občan. Slabým článkom v tom zmysle, 

Občianska spoločnosť 
bez občanov(?)
M. Beňo: A civil society without citizens(?)

Abstract:
The interest of Slovak citizens in public affairs is on the decline. Their 

participation in the basic mechanisms and processes of democracy is dulled due 
to economic hardship, high unemployment, cultural poverty and other negative 

social phenomena.
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znehodnotiť volebné lístky a odísť. Na-
koniec sa rozhodnem pre prvú možnosť, 
krúžkujem príslušný počet kandidátov 
a zmätený odchádzam.

Ešte v ten večer, po uzavretí voleb-
ných miestností a presnejšie na druhý 
deň sa dozvedám, že som bol ten pri-
bližne každý piaty volič, ktorý sa vo-
lieb zúčastnil. Som prekvapený nízkou 
účasťou a vôbec nie som na seba hrdý. 
Z vlastnej skúsenosti s výberom kandi-
dátov za poslancov VÚC začínam aspoň 
trochu chápať tých približne 80 % ob-
čanov, ktorí voliť neprišli. Veľká časť 
z nich, rovnako ako ja, istotne nevedeli, 
ako sa rozhodnúť, koho zo zástupu 
zapísaných kandidátov vybrať. Lenže 
o výsledkoch volieb rozhodla iba pätina 
oprávnených voličov!



Na úvod
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že predpoklady, proces, výsledky 
i dôsledky demokracie bez účasti ob-
čana znamenajú jej oslabovanie, de-
formovanie alebo aj stratu. Občan sa 
nesmie vzdať svojho postavenia a svojej 
suverenity, nech je naň vyvíjaný ako-
koľvek silný nátlak. Nielenže sa svojho 
postavenia a  suverenity nesmie vzdať, 
ale nesmie uveriť, že je nositeľom vlast-
ného postavenia a suverenity aj vtedy, 
keď je o ne oberaný.

Pasivitou, hoci v rôznej miere, sa 
vyznačujú všetky vrstvy občanov. Chu-
dobnejší, ktorí žijú na, resp. pod hrani-
cou chudoby. Chudobou občianskeho 
povedomia sa vyznačujú aj stredné 
vrstvy. Tie sú mocne tlačené do vlast-
ných vnútorných problémov – ako sa 
udržať v zamestnaní, ako splácať pôžič-
ky, ako sa vyhnúť exekúcii, vyhodeniu 
z práce... Mnohí mladí ľudia si žijú svoj 
virtuálny život prostredníctvom moder-
ných komunikačných prostriedkov a so-
ciálnych sietí. Deň a noc si vymieňajú 
rôzne správy a mnohí píšu blogy neraz 
o ničom a mnohom podobnom.

Najvplyvnejším vrstvám, podľa 
všetkého, občiansky duch ani aktivita 
nechýbajú. Nechýbajú im nie kvôli ne-
ochote, pohodlnosti, či zlej skúsenosti. 
Ich sila a vplyv stoja na čomsi inom 
– na majetku, na moci a na arogantnom 
opovrhovaní bežnými občanmi.

K otupeniu občianskej angažova-
nosti v podmienkach formujúcej sa 
demokracie (tzv. transformácie) prispeli 
aj významné a pre život štátu a občanov 
podstatné riešenia v čase po novembri 
1989. Práve tie, napriek ich veľkému 
významu a vplyvu na život ľudí, boli 
realizované bez súhlasu občanov, ba aj 
proti ich záujmom, neraz podvodne 
a skryto.

Poza chrbát občanov prebehla 
privatizácia, z ktorej tisícom bežných 
občanov nakoniec ostali bezcenné cenné 
papiere, za správu ktorých musia do-
dnes platiť. Rozhodnutím vlády sa ich 
však môžu zbaviť bezplatným prevo-
dom na štát. Aké veľkorysé!

Poza chrbát občanov bol pod 
heslami demokracie nedemokraticky 
rozbitý spoločný štát – Česká a Slo-
venská federatívna republika.

Poza chrbát občanov boli podpísa-
né medzinárodné zmluvy, v dôsledku 
ktorých sa SR a jej občania dostali 
do nerovnoprávneho postavenia so 
Svätou stolicou. Tieto zákony a zmluvy 

boli uzavreté a platia, napriek tomu, že 
„Slovenská republika je zvrchovaný, 
demokratický a právny štát. Neviaže sa 
na nijakú ideológiu ani náboženstvo“.

Poza chrbát ženskej populácie 
občanov s autoritatívnym až arogant-
ným prispením cirkví sa rozhoduje 
o ich ľudských a občianskych prá-
vach. Cirkví v SR majú nadpráva a ex-
kluzívne postavenie, ktoré im nepatrí.

Poza chrbát občanov prechádza-
jú v NR SR mnohé zákony, ktorých 
zmyslom a cieľom nie je v prvom rade 
záujem občanov. Občan nemá možnosť 
brať na zodpovednosť svojich poslan-
cov, resp. konkrétneho poslanca, lebo 
tí zodpovedajú iba sebe alebo svojej 
partaji. Deje sa to aj napriek tomu, že 
„Poslanci sú zástupcovia občanov“. 
Zato svoj „mandát vykonávajú osobne 
podľa svojho svedomia a presvedčenia 
a nie sú viazaní príkazmi.“

Ako sa môže občan brániť? A mô-
že sa vôbec proti tomu brániť? Môže.

Môže vstupovať do mechanizmov 
a procesov rozhodovania všade tam, 
kde mu to zákony nezakazujú. Svoje 
práva môže uplatňovať prakticky všade, 
len ho na tieto úlohy treba sústavne 
pripravovať, školiť, učiť, cvičiť, na-
vykať, pestovať občiansku vytrvalosť 
a vôľu, cibriť občianske schopnosti, 
učiť ho poznávať, nechať ho v praxi 
vnímať a chápať svoje práva a po-
vinnosti, svoje možnosti a limity. 
Už od mala. Deti v škole učíme čítať, 
písať, počítať, vštepujeme vedomosti 
z jazyka, literatúry, histórie, prírodných 
vied, náboženstva, etiky, informatiky... 
Poznatky, vedomosti, zručnosti i návyky 
získané v škole, ale aj mravné a vôľové 
vlastnosti formované výchovou využi-
me na učenie a výchovu deti a mladých 
ľudí k občianstvu. Dnes ich k tomu 
dostatočne nevychovávame, hoci ob-
čianstvo je už dávno kvalifikácia. 
Podstatná kvalifikácia, bez ktorej sa 
nám demokracia zrúti ako domček 
z karát.

Nedávnu skúsenosť so zlyhaním 
demokracie v dôsledku pasivity voli-
čov v kombinácii s ďalšími príčinami, 
získalo Slovensko práve vo voľbách do 
VÚC. Za predsedu VÚC v Banskej Bys-
trici bol zvolený reprezentant extrémis-
tickej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Okrem nedostatočnej výchovy k ob-
čianstvu sú aj ďalšie prekážky fungo-
vania občianstva. Mocné, permanentné 

a vtieravé sú manipulácie prostred-
níctvom masových médií, prostred-
níctvom činnosti všadeprítomných 
lobistov, korupcie poslancov, štátnych 
úradníkov, policajtov, sudcov, proku-
rátorov...

Špecifické a časté sú zásahy 
a manipulácie cirkví voči veriacim 
občanom. Nie sú to len pastierske lis-
ty, v ktorých veriaci dostávajú pokyny 
ako majú voliť, resp. koho nevoliť. 
Spojenectvo a vzájomná podpora cirkví 
a štátu ide v mnohých ohľadoch na úkor 
a proti občanom. Vedia to dokonca aj 
mnohí nábožensky veriaci občania a od-
mietajú poslúchať rady, priame i nepria-
me príkazy cirkevnej hierarchie.

Inou prekážkou je nedostatočné 
upriamenie školy na výchovu vôbec 
a výchovu občana osobitne. Ponovem-
broví ministri školstva sa prezentujú 
zväčša ako účtovníci. Jednostaj blúznia 
o nedostatku finančných prostriedkov. 
Neustále čosi rušia, aby posilnili niečo 
iné, sľubujú nesplniteľné a najmä – nie 
sú im jasné politické, strategické 
ciele a úlohy súčasnej školy, výchovy 
a vzdelávania. Celý školský systém 
je nastavený tak, že účtovnícko-mana-
žérska horúčka opantala aj riaditeľov 
škôl, ba i učiteľov. Nemyslíme si, že by 
naše školy nepotrebovali viac peňazí. 
Potrebujú ich oveľa viac, ako ich teraz 
dostávajú. Lenže mravné formovanie 
žiakov neznesie odklad a nie vždy 
je priamo závislé od množstva pri-
delených finančných prostriedkov. 
Zato veľké čiastky sa bez mihnutia oka 
investujú napr. do testovania žiakov, 
ktoré nemá z hľadiska kvality školstva 
zásadný význam. Naopak, zväzuje pe-
dagogickú tvorivosť učiteľov a upria-
muje ich na úzku predmetovú prípravu 
žiakov na testy a tým oslabujú plnenie 
hlavnej úlohy školy, ktorou je mravná 
výchova osobnosti a výchova občana.

Sekulárni humanisti vyzdvihujú 
dôstojnosť a autonómiu jednotliv-
ca – občana ako centrálnu hodnotu 
človeka. Zmyslom humanistickej 
orientácia je zabezpečenie najvyššej 
možnej slobody voľby, slobody mys-
lenia a svedomia. Slobodné hľadanie 
je podstatnou a plodnou cestou práva 
občana žiť svojím životom a sledovať 
vlastné ciele tak, aby tým neškodil osta-
ným. Významné je to v demokratickej 
spoločnosti, kde existuje množstvo 
alternatívnych hodnotových systémov. 



Cirkev a štát v stredoveku
4. časť
L. Hubenák: Church and state in the Middle Ages – Part 4

Abstract:
Fourth part of a historical analysis of the relations between the church and 

state in the Middle Ages.

Vyvrcholenie boja za teokraciu
V druhej polovici 10. stor. bol na 

vrchole rozkvetu Španielska córdobský 
kalifát, ktorý ohrozoval malé kresťanské 
kráľovstvá León a Kastíliu. Koncom 
storočia začali prvé nájazdy z arabskej 

Sicílie a Tuniska smerom do južného 
Talianska. Ďalším faktorom bolo zalo-
ženie Franskej ríše na čele s Germánmi. 
Táto ríša sa rozprestierala na pevnine 
a stala sa dedičkou Ríma i kresťanstva. 
Ďalším faktorom boli nájazdy Norma-
nov, Saracénov a Maďarov do západnej 
Európy v 9. a 10. stor. Európa bola 
zo zemepisného hľadiska sformovaná 
a z kultúrno-spoločenského hľadiska 
dominovalo kresťanstvo. Svet sa 
prestal deliť na Rimanov a barbarov 
a vznikol nový protiklad: kresťanský 
– pohanský.

Rímsko-kresťanská ríša znovu oži-
la v r. 962 korunováciou Ota I. Saské 
vojvodstvo, násilím začlenené do kres-
ťanského sveta za vlády Karola Veľké-
ho, sa stalo základom novej ríše, ktorá 
bola väčšmi germánska než karolínska. 
Otova ríša už nezodpovedala hraniciam 
kresťanstva, ktoré určili Karolovci, lebo 
koniec 10. a začiatok 11. stor. boli po-
značené nástupom „pohanského“ sveta 

na sever a východ Európy. Toto rozšíre-
nie kresťanstva malo ešte vždy ďaleko 
od vytvorenia jednoliatej civilizácie.

Oto I. presadil svoju autoritu voči 
cirkvi: osobne rozhodoval o svätení 
biskupov, o udeľovaní hodností a pri-
deľovaní pozemkov. V karolínskom 
období sa všeobecne uznávala téza, 
podľa ktorej cisárska moc pochádzala 
priamo od Boha. Biskupi boli volení 
podľa predpisov cirkevného práva 
diecéznym klérom, ale ich voľba 
nadobudla platnosť až vtedy, keď 
ju schválil panovník. Podľa vtedajšej 
politickej teórie boli biskupi nielen 
ochrancami spasenia ľudských duší, ale 
sa aj priamo podieľali na správe svet-
ských vecí. Táto teória znova ožila, keď 
v r. 962 Oto Veľký zjednotil germánsku 
časť ríše. V Nemecku (a v menšej miere 
aj v Taliansku) biskupi získali spolu 
s cirkevným úradom aj titul grófa. 
Stalo sa zvykom, že panovník vymeno-
val biskupa a uviedol ho do úradu odo-
vzdaním symbolickej berly a prsteňa.

Vzťahy medzi pápežom a nemec-
kým cisárom boli zložitejšie. Cisár 
musel prijať korunu z pápežových rúk. 
Preto bol nútený vymaniť voľbu pá-
peža spod vplyvu rímskej aristokracie 
a zároveň ovplyvňoval voľbu pápeža 
tým, že určil alebo schválil osobu, kto-
rá sa do tejto funkcie hodila. Oto dal 
v r. 963 zosadiť pápeža Jána XII., ktorý 
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Humanisti túto rôznorodosť rešpek-
tujú a logicky predpokladajú, že 
budú rešpektovaní. Logika života v SR 
je však iná. Nielenže neberie do úvahy 
legitímne potreby a hodnoty sekulár-
nych humanistov, ale neberie do úvahy 
ani existenciu humanistov.

Humanisti vychádzajú z toho, že 
slobodu treba prežívať zodpovedne. 
Život občana v slobode a zodpovednosti 
predpokladá a určuje kvalitu demokra-
cie. Súčasný sociálno-politický systém 
u nás zďaleka nie je demokratický. 
Prečo?

Slovenská republika je príliš 
plutokratická, lebo podstatný vplyv 
na chod spoločnosti majú najbohatšie 
vrstvy, nie prostí občania. Priveľkú úlo-
hu v ňom má partokracia, politikár-
čenie politických strán bez ohľadu na 
záujmy občanov.

Do chodu spoločnosti neprípustne 
a nepatrične zasahujú cirkví a cir-

kevná hierarchia. Usilujú sa podieľať 
na vláde politickým zasahovaním do 
občianskeho politického života a mysle-
nia. Presadzujú celkom iné záujmy, než 
sú skutočné záujmy a potreby občanov. 
Prítomné sú však aj ďalšie významné 
geopolitické vplyvy, ktoré určujú smer 
a kvalitu života slovenskej spoločnosti 
i SR, no nie vždy v duchu demokracie.

Pozícia občana Slovenska je zlo-
žitá. Podľa platných zákonov sa bez 
občanov vládnuť nedá, no zároveň, 
s občanmi sa okrem formálnych zá-
konných aktov akými sú napr. voľby, 
veľmi nepočíta. Moc zmeniť posta-
venie a silu občianskeho hlasu je však 
v rukách občanov. V ich záujme by sa 
mohol a mal meniť aj postoj k voľbám. 
V r. 2014 budeme mať príležitosť ísť 
k volebným urnám až trikrát. Dúfajme, 
že každú z nich využijeme čo najlepšie 
v prospech samotných občanov. De-
mokracia bez občanov je nemožná.

V tomto duchu je koncipované 
Vyhlásenie Valného zhromaždenia Spo-
ločnosti Prometheus k voľbám do Eu-
rópskeho parlamentu v roku 2014, ktoré 
v čísle publikujeme.

Počnúc týmto číslom prekladá-
me čitateľom historicko-literárnu 
prílohu, v ktorej na pokračovanie 
uvedieme Spomienky šéflekára 2. pa-
radesantnej brigády, ktorých auto-
rom je člen Spoločnosti Prometheus 
prof. MUDr. A. Rehák, DrSc. Písal ich 
v nádeji, že ich čítanie povedie ľudí 
k zamysleniu a k porovnávaniu histo-
rických faktov a udalostí s tendenciami, 
ktorých sme svedkami v súčasnosti.

Svoje podnety, pripomienky a prís-
pevky do ďalších čísel posielajte na 
e-mailovú adresu redakcie:

prometheus.casopis@gmail.com

Matej Beňo

Ladislav Hubenák



ho korunoval. Pápež Ján XII. bol škvr-
nou v dejinách kresťanskej cirkvi. Vo 
verdikte biskupov zvolaných na synodu 
cisárom Otom, aby súdili pápeža sa ho-
vorí: „Toto monštrum bez jedinej cnosti 
musí pykať za mnohé svoje neresti“. 
Pápež Ján XII. bol najnemravnejší 
pontifik, ktorý stál na čele kresťan-
skej cirkvi, bol opakom kresťanských 
cností. V súkromí viedol život plný 
nemravností a z Vatikánu spravil neves-
tinec. Svojou skazenosťou, krutosťou 
a pochabým správaním zosobňoval 
pápežskú „pornokraciu“ prvej polovi-
ce 10. stor. Nakoniec jeho neukojiteľná 
zvrátenosť bola zaslúžene príčinou jeho 
pádu - konštatuje historik Montefiore 
vo svojej práci Beštie (MONTEFIORE, 
S. S.: Beštie. Najkrutejšie postavy dejín. 
Fortuna Libri, s. 59). Toto privilégium 
Othonis neskôr poskytlo cisárovi mož-
nosť sústavnej kontroly nad regulárnos-
ťou voľby pápežov.

V 11. stor. Rím ovládla osobnosť 
výnimočne veľkého štátnika, kto-
rý sa stal pápežom ako Gregor VII. 
(1073-1085), ktorý sa snažil odstrániť 
z cirkvi neresti, lenivosť a skazenosť, 
reformoval voľbu pápeža a odvážil sa 
k veľkému zápasu s cisárom o životnú 
otázku „investitúry“, otázku, ktorá má 
rozhodný hlas pri menovaní biskupov 
na ich panstvá, či pápež alebo svetský 
panovník. Aká dôležitá to bola otázka si 
uvedomíme a pripomenieme, že v mno-
hých kráľovstvách bola viac ako tretina 
pôdy kňazským majetkom. Až dopo-
siaľ sa rímske kňazstvo mohlo ženiť. 
Ale teraz, aby boli skutočne odlúčení 
od sveta a aby sa z nich stali úplné 
nástroje cirkvi, bol všetkým kňazom 
nariadený celibát.

Snahy o reformu cirkvi
Hnutie za reformu cirkvi, ktoré sa 

zintenzívnilo v rokoch 1030-1040, zís-
kalo v osobe Henricha III. Franského 
silnú oporu. Na čele reformného hnutia 
stáli najmä mnísi z opátstva Cluny, ktorí 
otvorene vyjadrovali svoju nedôveru 
k tradičnému kléru a obviňovali bisku-
pov, že sa skompromitovali spoluprácou 
so svetskou mocou. Mnoho kňazov 
prepadlo nikolaizmu (nerešpektovali ce-
libát) a často žili v konkubináte. Veľmi 
jednoduché bolo obviniť pápežov zo 
svätokupectva (obchodovania so svia-
tosťami a dokonca aj s cirkevnými 
hodnosťami). Pápeži totiž boli volení 

kráľmi a biskupmi a svoju spoluprácu 
s nimi pokladali za prirodzenú. Na 
základe tejto doktríny Henrich III. zosa-
dzoval nehodných pápežov, čím si zís-
kaval súhlas reformných síl. V r. 1046 
rázne vyriešil intrigy rímskej šľachty 
a prelátov a sám rozhodol medzi tromi 
kandidátmi na pápežský stolec (medzi 
nimi bol aj hanebný Benedikt IX.). 
V rokoch 1046-1049 boli zvolení traja 
pápeži podľa cisárovho výberu a voľbu 
štvrtého, ktorý bol Nemec, podstatne 
ovplyvnil.

Po smrti Henricha III. sa zdvihla 
silná vlna odporu proti tradičnej poli-
tickej diktatúre a praktikám. V r. 1057 
sa vzbúrili Milánčania proti biskupovi 
menovanému cisárom. V r. 1068 vznik-
lo silné hnutie odporu proti biskupovi 

V prvej polovici 11 stor. mnohé uda-
losti radikálne zmenili situáciu na južnej 
hranici Európy. Od r. 1040 bagdadský 
kalifát aj Byzantská ríša museli čeliť 
nájazdom seldžuckých Turkov. Vy-
hrotili sa aj rozpory medzi rímskou 
a gréckou cirkvou a v r. 1054 vyústili 
do rozkolu, ktorý bol, na rozdiel od 
predchádzajúcich, už definitívny.

Západná Európa si zabezpečila svoje 
hranice proti nájazdom a Byzantské-
mu vplyvu a začala pripravovať prvý 
protiútok proti islamu. Od polovice 
11. stor., vďaka vojenskej podpore rádu 
nemeckých rytierov, začali kresťanské 
kráľovstvá severného Španielska vojnu 
o znovu dobytie Pyrenejského polostro-
va. Dobytie Toleda v r. 1085 dokázalo, 
že pomer síl medzi islamom a kresťan-
stvom v Európe sa úplne obrátil. O päť 
rokov neskôr sa arabská nadvláda na 
Sicílii skončila. Byzantská a arabská 
kultúra dobytých území silne ovplyvnila 
kresťanský Západ.

Vzájomné prepojenie cirkvi a štátu 
vo Franskej ríši, boj o investitúru, naj-
mä v Nemecku a konkordát uzavretý 
vo Wormse 23.9.1122 – to bola ďalšia 
etapa vývoja konfesijných vzťahov 
v Európe medzi svetskými panovník-
mi a pápežstvom. Osobitnú kapitolu 
v konfesijných vzťahoch tvorí obdobie 
70-ročného pobytu pápežov vo francúz-
skom Avignone.

Od gregoriánskej reformy 
v 11. stor. si cirkev robila nároky na 
svetovládu a teda na pápežskú teokra-
ciu (vládu duchovenstva), vyjadrenú 
v teórii „dvoch mečov“ (duchovný 
a svetský), podľa ktorej cisára môže 
pomazať len pápež. Pápež bojoval 
s cisárom aj o výsadu menovať bisku-
pov a opátov a uvádzať ich do úradu. 
V 13. stor. pápež síce zvíťazil, ale jeho 
víťazstvo bolo krehké. Na obzore sa totiž 
zjavila nová hrozba – francúzsky kráľ.

V r. 1294 sa novým pápežom stal 
pustovník z Abrúzz, ktorý sa dostal pod 
vplyv Francúzska a kardináli si vynútili 
jeho odstúpenie. Vystriedal ho kardinál 
Gaetani pod menom Bonifác VIII., 
ctižiadostivý muž, ktorý chcel upevniť 
pápežskú moc. Vyhlásil ju bulou Unam 
Sanctam za neobmedzenú, pretože 
symbolizuje priame spojenie cirkvi 
s Bohom. Panovníci mali byť závislí 
od pápežskej stolice. Dostal sa však 
do sporu s francúzskym kráľom Fili-
pom IV. Pekným (1285-1314). Filip ho 
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z Florencie, obvinenému zo svätoku-
pectva.

V r. 1059 rímsky koncil zvolaný Mi-
kulášom II. zveril voľbu pápeža kolégiu 
kardinálov, zloženému zo siedmych bis-
kupov rímskej diecézy a z kléru štyroch 
najväčších chrámov v meste. Boj medzi 
reformátormi, ktorých vodcovia patrili 
ku kláštorným kruhom a biskupmi, 
menovanými cisárom, bol stále urput-
nejší. Zápas vyvrcholil, keď sa mních 
Hildebrand zo Soanu stal v r. 1073 
pápežom Gregorom VII. O dva roky 
neskôr vypukol medzi ním a cisárom 
Henrichom IV. pamätný boj o podria-
denie sa cisára pápežov (Canossa) a pre 
krutú občiansku vojnu, ktorú vyvolal 
pápež v Nemecku proti Henrichovi IV. 
Spor vyústil do kompromisu, ale od 
toho času svetská moc bola vylúčená 
z investitúry biskupov a pápežova 
moc nad nimi vzrástla.

Pápež Ján XII. Najnemravnejší
pontifik, na čele kresťanskej cirkvi



v septembri 1303 v Anagni pokoril 
a pápež nato onedlho zomrel. Jeho ná-
stupcom sa stal Benedikt XI., ten však 
vládol veľmi krátko. Po ňom nastúpil 
Klement V., ktorý sa však neusídlil 
v Ríme, ale v r. 1309 v Avignone. Pá-
pežská stolica sa dostala pod francúzsky 
vplyv. Toto obdobie pápežstva v Avig-
none nazvali „avignonské zajatie“, ktoré 
sa skončilo až v r. 1377.

Protipápežstvo
Pápež Gregor XI. sa vrátil do več-

ného mesta. Po jeho smrti si obyvatelia 
Ríma žiadali rímskeho pápeža. Pápež 
bol zvolený pod menom Urban VI. 
Tohto pápeža zosadili pod zámienkou, 
že bol zvolený pod nátlakom a bol 
zvolený nový pápež – Francúz ako Kle-
ment VII., ktorý pápežské sídlo znovu 
preniesol do Avignonu. Takto sa začala 
v západnej Európe veľká schizma, 
ktorá na štyridsať rokov (1378-1417) 
rozdelila európske kresťanstvo. Obaja 
pápeži, v Ríme aj Avignone, menovali 
zbor kardinálov, ktorý mohol voliť 
následníka a tým sa rozkol prehlboval. 
Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, 
Neapolské kráľovstvo a Škótsko pod-
porovali avignonského pápeža, ostatné 
krajiny rímskeho. Autorita cirkvi a pá-
peža veľmi utrpela. Podľa hodnotenia 
Johna Lauxa v jeho Cirkevných deji-
nách (s. 405) „Obaja pápeži si navzájom 
proti sebe vyhlásili križiacku výpravu. 
Obaja si nárokovali právo vyberať 
kardinálov a potvrdzovať arcibisku-
pov, biskupov a opátov, takže boli dve 
kolégiá kardinálov a na mnohých 
miestach dvaja uchádzači o vysoké 
cirkevné miesta. Obaja sa pokúšali 
vyberať cirkevné poplatky a obaja sa 
navzájom exkomunikovali aj so svo-
jimi stúpencami.“ Katolícka cirkev 
nakoniec vymazala Klementa VII. zo 
svojich oficiálnych dejín. „Skutočným“ 
Klementom VII. bol Giulio di Giula-
no de Medici, ktorý stál na čele cirkvi 
v rokoch 1523-1534. Zbavený pápež-
ského primátu, tak Robert zostáva iba 
„Mäsiarom z Ceseny.“(MONTEFIORE, 
S. S.: Beštie. Najkrutejšie postavy dejín. 
Fortuna Libri, s. 95).

V dejinách rímskokatolíckej cirkvi 
bolo 30–40 protipápežov, ktorí v nebez-
pečných a zmätených časoch vyžadovali 
vernosť aspoň časti cirkevnej hierar-
chie. Prvým protipápežom bol Hyppolit 
z Ríma, ktorý bojoval proti pápežskej 
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autorite v 3. stor. a zriadil si svoju kon-
kurenčnú kongregáciu. Za jeho odpad-
líctvo ho r. 235 zatkli a poslali do baní 
na Sardínii, kde zomrel. Ďalším z proti-
pápežov 3. stor. bol Novacián, ktorý si 
nárokoval autoritu Svätej stolice proti 
pápežovi Corneliovi, avšak v r. 258 ho 
z Ríma vyhnali. Zlatým vekom proti-
pápežov bolo 11. a 12. stor., keď cisári 
Svätej rímskej ríše jeden za druhým od-
povedali na konflikty s pápežstvom v Rí-
me vymenovaním vlastných pontifikov. 
Najznámejší z nich bol Anaklétus II., 
Voltairom nazvaný „židovský pápež“, 
ktorý sa presadil proti zákonne zvole-
nému pápežovi Inocentovi II., ktorého 
prinútil odísť z Ríma a v rokoch 1131-

utláčaných a zbedačených. Tieto snahy 
vyvrcholili hnutím valdencov.

Ďalší druh kacírstva, tzv. katarov 
(albigenci) je úplne odlišný, pretože 
so svojou manichejskou doktrínou, 
etickými a spoločenskými praktika-
mi, organizáciou a spôsobom šírenia 
vytvorili základy takého náboženstva, 
ktoré už s kresťanstvom nemá nič 
spoločného. Tieto hnutia boli kruto 
potlačené, predsa však do istej miery 
cirkev ovplyvnili.

14. a 15. stor. bolo svedkom vý-
znamných politických a vzápätí aj geo-
grafických zmien v Európe. V r. 1453 
Byzantská ríša utŕžila poslednú ranu, 
keď armády osmanského sultána Mu-
hamada II. prekonali jej obranu. Tisíc 
rokov po rozpade Západorímskej ríše 
zanikla aj ríša Východorímska.

V priebehu dvoch storočí feudálna 
politická rozdrobenosť ustúpila suve-
rénnym štátom, kde sa pomaly rozvíjal 
iný typ štátnej správy. Jednota cirkvi, 
ktorá sa v dôsledku rozkolu (schizmy) 
v r. 1378 na istý čas vytratila, bola 
obnovená a rozvíjali sa aj nové formy 
náboženského života.

Na začiatku 14. stor. pretrvávala 
v Svätej rímskej ríši, založenej roku 
962 Ottom Veľkým, myšlienka sve-
tovlády, zdedenej z čias Rímskej ríše 
a Karola Veľkého. Hlavou západného 
kresťanstva sa stal následník sv. Petra 
na pápežskom stolci. Jeho moc upev-
nila gregoriánska reforma (r. 1073), ale 
zemepisne ju obmedzovalo odtrhnutie 
východnej cirkvi v r. 1054. Napriek 
tomu sa chcel stať ochrancom víťaznej 
katolíckej cirkvi.

Vznik národných štátov
História vytvárania národných štátov 

v západnej Európe bola v tomto období 
poznačená vzťahmi medzi Francúzskom 
a Anglickom, ktorých politický a ekono-
mický život bol ovplyvnený storočnou 
vojnou (1337-1453).

V strednej Európe sa podarilo Če-
chom a Poliakom založiť nezávislé 
štáty. Prvotné národné uvedomenie 
v Čechách po upálení Jána Husa (1415) 
našlo svoju odozvu v husitskom ťažení, 
ktoré zohralo významnú úlohu v roz-
voji českého štátu. Kostnický koncil 
v r. 1415 v duchu tvrdej línie križiackej 
výpravy proti katarom a waldenským 
odsúdil českého reformátora ako ka-
círa na smrť upálením, čomu 

1138 vládol namiesto neho. (KRAJČI, J.: 
Historické reflexie, c. d. s. 60).

Opozičné kacírske doktríny
Približne koncom 12. stor. sa v mes-

tách kultúrne a spoločensky vyspelých 
oblastí veľmi rozšírili rôzne opozičné 
kacírske doktríny. Rozlišujeme dva 
najrozšírenejšie druhy kacírstva. 
Prvý má korene v mestských ľu-
dových hnutiach, ktoré podporovali 
reformu cirkvi spolu s pápežom Gre-
gorom VII. v 11. stor. a hlásal návrat 
k základom kresťanstva. Pre tento druh 
kacírstva (herézy) sú charakteristické 
polemiky o výsadách kňazov, o práve 
laikov na šírenie evanjelia a obrana 

Ján Hus na hranici - Jenský kodex



nezabránil ani ochranný list, ktorý 
Husovi poskytol cisár. Otras, vyvo-
laný veľkým cirkevným rozkolom 
(tzv. schizma 1378-1417) pomáhal šíriť 
nové formy kacírstva napr. Angličana 
Johna Wiclifa a Čecha Jána Husa.

Epochu stredovekého presved-
čenia, v ktorom človek bezvýhradne 
veril v Boha a snažil sa žiť podľa 
tejto viery, stredovek v tejto bezvýh-
radnosti ukončil. Názory na jednotnosť 
náboženstva prestali byť v novoveku 
aktuálne. V samotnej cirkvi, ale aj 
mimo nej sa vyskytovali snahy o refor-
mu nielen náboženských pomerov, tý-
kajúcich sa vierouky, ale i o etablovanie 
sa nových náboženských, kresťanských 
smerov a vyznaní. Prejavuje sa kríza 
feudálneho poriadku a široké ľudové 
vrstvy sa v rôznych hnutiach stavajú na 
odpor voči politickej, sociálnej a ideolo-
gickej nadvláde katolíckej cirkvi v lone 
feudálnej spoločnosti. Tieto hnutia, 
ktoré prebehli vo väčšine európskych 
krajín vo forme náboženských nepoko-
jov až bojov, vytvárali novú formu kres-
ťanstva a nové formy cirkví, ktoré boli 
v kritickom postavení voči pápežstvu 
a samotnej katolíckej cirkvi. Subjekti-

Zo života Spoločnosti Prometheus
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vizmus nestrpel nijaké hrádze individu-
álnej slobody a voľnosti a cítil odpor aj 
voči Bohom stanovenej autorite. Seku-
larizmus, vyššia miera vzdelanosti, ale 
aj nové vynálezy a objavy v prostredí 
sociálnych a politických presunov, boli 
často príčinou straty rovnováhy stredo-
vekého človeka. Stredoveká spoločnosť 
si zákonite vyžadovala mnohé zmeny. 
Rámcom celého stredovekého života 
bola cirkev, preto sa ostrie revolučné-
ho boja obracalo predovšetkým voči 
nej. Bola to len otázka času. Cirkevné 
neporiadky v Nemecku boli časovanou 
bombou, ktorá vybuchla a vyústila do 
náboženskej revolúcie.

Reformácia
Ku strate dôvery sa pridružilo aj 

pobúrenie, lebo ľudia videli prepychový 
pápežský dvor. Duchovenstvo v diecé-
zach a farnostiach zanedbávalo kazateľ-
skú a pastoračnú činnosť. Humanisti 
žiadali reformu, skoncovať s nešvár-
mi, zjavili sa nové formy duchovnosti. 
Bohatstvo kláštorov a prepychový 
život biskupov hromadiacich majetky 
a príjmy, dráždili šľachtu, meštian-
stvo a roľníkov. Za týchto okolností 

vystúpil Martin Luther. Jeho roztržku 
s rímskou cirkvou vyvolal spor o od-
pustky. Pápež Lev X. sa rozhodol platiť 
stavbu Baziliky sv. Petra zvýšením 
predaja odpustkov, ktorý sa podobal na 
ozajstný obchod.

V tomto období si štát i cirkev 
hľadajú vlastné, špecifické postavenie 
vo svete, čo sa prejavuje v revidovaní 
ich vzájomných dovtedajších vzťahov. 
Problémy začínajú vnútri kresťanstva. 
Rozdelenie západného kresťanstva 
bolo ďalšou veľkou ranou pápežstvu. 
Oddelenie celej severnej časti stred-
nej Európy od katolíckej cirkvi bolo 
výsledkom zlého života vysokých 
cirkevných hierarchov a strnulosti 
teologického myslenia na oboch stra-
nách. Nemecká reformácia, aj keď sa 
očakávala, prišla v osobitnej forme, 
ktorú nikto nepredpokladal. Je spojená 
s vystúpením a konaním Martina Lut-
hera. (KRAJČI, J.: Historické reflexie, 
s. 60). Náboženská revolúcia, rozpútaná 
v r. 1517 Martinom Lutherom skonco-
vala s jednotou katolíckej Európy.

prof. L. Hubenák

Valné zhromaždenie Spoločnosti 
Prometheus
Red.: General Assembly of Prometheus Society

Abstract:
Report from the meeting and results of the General Assembly of Prometheus 

Society which took place on 30. November 2013 in Banska Bystrica.

30. novembra 2013 sa v Banskej 
Bystrici zišlo a rokovalo Valné zhro-
maždenie Spoločnosti Prometheus 
– združenia svetských humanistov 
v SR (ďalej len SP).

Na programe bola správa o čin-
nosti Ústrednej rady a Predsedníctva 
SP, správa o hospodárení a plnení 
rozpočtu, návrh na zameranie činnosti 
SP na budúce obdobie do roku 2015, 
diskusia, voľby členov Ústrednej rady 
a prijatie uznesenia.

Predseda SP R. Hradecký prednie-
sol správu o činnosti Ústrednej rady 
a Predsedníctva SP od posledného 
Valného zhromaždenia, ktoré bolo 
12. 11. 2011. Zo správy vyberáme:

- predseda SP sa listom obrátil na 
prezidenta SR, predsedu NR SR, 
predsedníčku vlády SR, ombuds-
mana, Generálnu prokuratúru SR, 
predsedníčku Ústavného súdu SR, 
v ktorom popri informácii o záveroch 
z rokovania 8. Svetového kongresu 
humanistov v Oslo žiadal o uplatne-
nie rovnakých práv pre občanov bez 
náboženského vyznania tak, ako je 
to v prípade občanov s náboženským 
vyznaním. Žiadal tiež o prijatie a ro-
kovanie o problémoch občanov bez 
náboženského vyznania. Okrem om-
budsmana všetci oslovení odpovedali 
listom, no všetky odpovede mali iba 
formálny charakter, bez konkrétnych 

vyjadrení. Nikto z oslovených nerea-
goval na možnosť prijatia predstavite-
ľov SP;

- prioritnú pozornosť SP venovala práci 
s individuálnymi členmi SP formou 
pravidelných osobných listov indivi-
duálnym členom spolu s informáciami 
o činnosti a o jednotlivých aktivitách. 
Prejavilo sa to v raste aktivity indivi-
duálnych členov, v zlepšení platenia 
členských príspevkov z ich strany a po-
silňovaní pocitu spolupatričnosti so SP;

- v dôsledku kampane SP pri sčítaní 
obyvateľov sa prihlásilo do SP viac 
mladých členov, ktorí vytvorili Klub 
mladých. Jeho členovia v súčasnosti 
pracujú v novej sekulárnej organizácii 
ETHOS. Oživenie činnosti klubov sa 
musí stať prioritou činnosti v najbliž-
šom období;

- ceny humanista roka v r. 2012 
i v r. 2013 boli dôstojným pokra-
čovaním tejto tradície. Udeľovanie 
cien humanista roka organizovala SP 
už tradične pod záštitou primátora 
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hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy Milana Ftáčnika. Ceny 
humanistov roka sa stali významným 
nástrojom komunikácie s verejnosťou. 
Ocenený bol spôsob výberu laureátov, 
ktorí majú renomé v spoločnosti a ich 
ocenenie je aj propagáciou SP. Ceny 
humanista roka sú platformou celoslo-
venských stretnutí členov SP, čo zo-
hráva významnú úlohu v prehlbovaní 
spolupatričnosti členov;

- v júli 2012 sa aktivitou diskusnej 
skupiny SP podarilo dosiahnuť ve-
rejné ospravedlnenie redakcie My 
– Oravské noviny za paušálne urážky 
ateistov na titulnej strane týchto novín;

- v marci 2013 bratislavský klub v spo-
lupráci s vedením spoločnosti usporia-
dal besedu s českou spisovateľkou 
a občianskou aktivistkou Lenkou 
Procházkovou o problematike cir-
kevných reštitúcií v Česku a akti-
vitách, ktoré L. Procházková urobila 
proti ich realizácii. Toto podujatie 
malo veľmi dobrý ohlas na verejnosti. 
Videozáznam z tejto besedy je stále 
dostupný na www stránke SP: 
http://goo.gl/m010ZD;

- SP každoročne podávala projekty 
Ministerstvu kultúry SR, týkajúce 
podpory usporiadania Dní humanistov 
a vydávania informačného materiálu 
pre verejnosť. Žiadosti o granty SP 
boli ako vždy doteraz zamietnuté;

- finančná situácia SP je dlhodobo 
stabilná aj vďaka tomu, že riadiace 
orgány SP sa usilovali o maximálne 
úspory vo výdavkoch;

- vďaka práci s individuálnymi členmi 
výrazne stúpol príjem z členských 
príspevkov a darov od individuálnych 
členov, čo čiastočne nahrádza pokles 
príjmov 2 % z daní.

Spolupráca so zahraničím
SP je plnoprávnym členom IHEU 

(Medzinárodnej etickej a humanistickej 
únie) a asociovaným členom EHF 
(Európskej humanistickej federácie). Na 
základe úspešného cestovného grantu 
IHEU sa dvaja zástupcovia SP zúčast-
nili rokovania valného zhromaždenia 
IHEU a Svetového humanistického 
kongresu v Bukurešti v r. 2013. Vďaka 

členstvu v medzinárodných organizáci-
ách sa SP a jednotliví členovia angažo-
vali v kampaniach organizovaných EHF 
a IHEU. SP patrí medzi tie organizácie 
z celého sveta, ktoré podporili ich jed-
notlivé aktivity EHF a IHEU, zamerané 
na ochranu práva na slobodu svedomia, 
vierovyznania.

Mediálna komunikácia SP
Vďaka spolupráci s TASR a najmä 

aktivite klubov, SP mediálne zvládla 
informačnú kampaň k sčítaniu oby-
vateľov, domov a bytov i prezentáciu 
humanistickej hodnotovej svetonázo-
rovej pozície. Toto sa prejavilo nielen 
vo výsledkoch v sčítaní obyvateľov, ale 
aj v následnom záujme médií o naše 
stanoviská k aktuálnym problémom. 
V septembri 2012 sa podarilo SP prvý-
krát od roku 1989 byť súčasťou naživo 
vysielanej diskusnej televíznej relácie 
RSTV (Doslova), kde k otázke financo-
vania cirkví vystúpil predseda SP Ro-
man Hradecký. V publiku bola aktívna 
početná skupina členov SP z Bratislavy 
a z Banskej Bystrice. Toto vystúpenie 
malo veľmi dobrý ohlas vo verejnosti 
a bolo potvrdením postupného prenika-
nia humanistických myšlienok a hodnôt 
do povedomia slovenskej spoločnosti.

Internetová stránka www.promet-
heus.sk funguje spoľahlivo a s mini-
málnymi nákladmi. Veľmi úspešná bola 
komunikácia a práca klubu mladých i 
ich činnosť prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook.

SP pokračuje vo vydávaní časopisu 
Prometheus v elektronickej podobe. 
Boli vydané štyri čísla za rok 2011 
a 2012 a doteraz tri čísla v r. 2013. 
Časopis je dostupný na internetovej 
stránke SP (http://goo.gl/GyviuI), kde 
je k dispozícií na čítanie, stiahnutie 
i vytlačenie. Rastie počet stiahnutí časo-
pisu a je porovnateľný s jeho fyzickým 
odberom v čase vydávania jeho tlačenej 
verzie.

Časovo najviac priestoru VZ zabrala 
diskusia, z ktorej vyberáme najzaujíma-
vejšie časti vystúpení:

- Slovensko sa nachádza v zlom stave. 
Na pozadí sociálno-ekonomických 
problémov krajiny, vysokej nezamest-
nanosti prebieha skrytý i otvorený 
boj o svetonázor občanov. Hoci sú 
cirkví v tomto boji s výdatnou podpo-
rou štátu v presile, slobodomyseľnosť 
občanov rastie, čo sa prejavuje nielen 
v kritike a raste nedôvery voči cir-
kvám. Zvyšuje sa počet občanov, kto-
rý dobrovoľne odchádzajú z košiara 
nábožensky veriacich ľudí. Enormne 
narastá počet občanov, ktorí odmie-
tajú akceptovať niektoré nábožen-
ské dogmy vo vlastnej životnej praxi. 
Svedčia o tom až do primitívnej 
vulgárnosti zachádzajúce pastierske 
listy slovenských biskupov. V jed-
nom z nich biskupi hovoria o „ohro-
zení života a nastolení kultúry smrti“. 
Na jednej strane tvrdia, že „dieťa má 
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prirodzené, Bohom dané právo na 
výchovu“, no na druhej strane stúpa 
počet odhalených sexuálnych zneužití 
detí kňazmi, ktorým boli tieto deti 
zverené do výchovy;

- veľmi pomaly sa prejavujú snahy 
o dosiahnutie odluky cirkvi od štátu. 
Keď upozorňujeme na neoprávnené 
reštitúcie katolíckej cirkvi v Česku, 
nemali by sme zabúdať, že na Sloven-
sku už prebehli a, podľa všetkého, ešte 
aj prebiehajú neoprávnené reštitúcie 
katolíckej cirkvi;

- SP je ako aktívny činiteľ humaniz-
mu na Slovensku zatiaľ viac-menej 
osamelým bežcom. Činnosť SP treba 
prioritne orientovať na mladých ľudí. 
Medzi mladými ľuďmi je veľa huma-
nisticky orientovaných osôb, ateistov, 
sekularistov, skeptikov... Problémom 
týchto mladých ľudí je nadmerná záťaž 
pracovnými a existenčnými probléma-
mi, takže priestor a čas im vo väčšine 
prípadov už na angažovanie nezostáva. 
Musíme sa zjednocovať v záujme do-
sahovania spoločných cieľov;

- Pravidelné vydávanie časopisu Pro-
metheus pomáha k dobrej a kontinuál-
nej informovanosti členov SP, sympa-
tizantov i ostatných čitateľov periodi-
ka, ktoré je na Slovensku vlastne jedi-
ným médiom svojho druhu. Bolo by 
vhodné v okruhu jednotlivých klubov 
i individuálnych členom šíriť tento 
časopis aj v tlačenej forme, lebo nie 
všetci záujemcovia majú pripojenie na 

internet. Týka sa to aj iných periodík, 
akými sú napr. Zošity humanistov;

- SP by mala v budúcnosti využívať 
aj granty z EÚ, resp. iné zahraničné 
granty a ďalšie finančné zdroje;

- Získavanie grantov z EÚ, resp. z iných 
zahraničných fondov je veľmi prob-
lematické. SP predkladala projekty, 
či už na časopis, resp. na inú činnosť, 
no granty nám zatiaľ neboli priznané. 
Viacerí individuálni, ale aj riadni čle-
novia SP, prispievajú už viac rokov 
svojimi sponzorskými darmi. Aj na-
ďalej sa snažíme dosiahnuť v našom 
štáte rovnoprávnosť medzi veriacimi 
a neveriacimi, aj naďalej budeme ini-
ciovať prijatie zákona o odluke cirkvi 
od štátu;

- SP sa v uplynulom období podarilo 
dosiahnuť čiastkové ciele aj napriek 
tomu, že zo strany štátu sekulárny 
humanizmus nenašiel pochopenie, 
morálnu, ani finančnú podporu. Štát 
ignoruje potreby občanov bez nábo-
ženského vyznania. Hoci z úst niekto-
rých predstaviteľov odzneli verbálne 
sľuby zamerané na našu podporu, 
v praxi k ich realizácii nikdy nedošlo! 
V tomto smere nábožensky veriaci 
občania a občania bez náboženského 
vyznania nie sú si rovní - ako to pred-
pokladá Ústava SR.

Po prerokovaní návrhu programu SP na 
roky 2014-2015, voľbách členov Ústred-
nej rady VZ prerokovalo a schválilo 

uznesenie. V tomto uznesení VZ SP:

1. Vzalo na vedomie právu mandáto-
vej komisie; správu o plnení uznesení 
z predchádzajúceho VZ konaného dňa 
12.11.2011; voľbu členov predsedníctva 
SP; voľbu R. Hradeckého za predsedu SP.

2. Schválilo správu o činnosti Ústrednej 
rady a Predsedníctva SP; správu o hos-
podárení a plnení rozpočtu od posledné-
ho VZ; návrh zamerania činnosti SP na 
budúce obdobie do roku 2015; správu 
volebnej komisie; zmenu Stanov SP 
podľa predloženého návrhu; návrh roz-
počtu SP na rok 2014; činnosť šéfredak-
tora a redakčnej rady časopisu Promet-
heus v uplynulom období a Mateja Beňa 
za šéfredaktora časopisu Prometheus na 
ďalšie obdobie; výšku členských prí-
spevkov na nasledujúce obdobie; Vyhlá-
senie Valného zhromaždenia Spoločnos-
ti Prometheus k voľbám do Európskeho 
parlamentu v roku 2014.

3. Zvolilo členov Ústrednej rady Spo-
ločnosti Prometheus.

4. Uložilo orgánom SP dopracovať 
zameranie činnosti na roky 2014-2015 
o konkrétne úlohy a realizovať ho; 
predsedovi SP zabezpečiť v súčinnosti 
s orgánmi SP, klubmi a individuálnymi 
členmi SP v roku 2014 výmenu člen-
ských preukazov; predsedom klubov SP, 
aby propagovali a šírili časopis Promet-
heus medzi členmi a sympatizantmi aj 
formou jeho vytlačenia. 
redakcia

Vyhlásenie Valného zhromaždenia 
Spoločnosti Prometheus k voľbám 
do Európskeho parlamentu v roku 
2014
Prometheus Society General Assembly statement to the 2014 
European Parliament elections

Voľby do Európskeho parlamentu v má-
ji 2014 budú pre humanistov v Európe 
rozhodujúce. Rast radikálnych popu-
listických strán, pretrvávajúci sociálny 
konzervativizmus v mnohých členských 
štátoch EÚ a extrémistické náboženské 

lobovanie na úrovni EÚ, to sú výzvy 
k progresívnym hodnotám, ktoré zastá-
vame.

V perspektíve prichádzajúcich euro-
volieb podporujeme úsilie Európskej 
humanistickej federácie zabezpečiť 

európskym občanom v EÚ nasledovné:

Sekularizmus a európske
inštitúcie

Inštitúcie EÚ musia ostať nezávislé 
od všetkých náboženstiev a vier. Jednot-
liví úradníci musia, bez ohľadu na ich 
osobnú vieru, stále dodržiavať neutra-
litu vo svojich oficiálnych i verejných 
vyhláseniach a vo svojom konaní.

Každý občan má právo veriť, či byť 
bez vyznania, je to jeho súkromná vec. 
Je však nevyhnutné zakázať akýkoľvek 
vplyv náboženstva na politiku a na spo-
ločenské organizácie. Od uzákonenia 
Lisabonskej zmluvy v roku 2009 sa od 
európskych inštitúcií žiada, aby viedli 
„otvorený, transparentný a pravidelný 
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dialóg“ s cirkvami a s nekonfesijnými 
organizáciami združujúcimi občanov 
bez náboženského vyznania. Občania 
Slovenskej republiky bez náboženské-
ho vyznania boli a sú v tomto smere 
trvalo ignorovaní a striedajúce sa vlády 
sa k nim správajú ako k podradným. 
Zlepšenie v tomto smere na Slovensku 
nepriniesli ani sťažnosti EHF ombuds-
manovi EÚ.

Podporujeme úsilie EHF, že EÚ musí:

- dôsledne rešpektovať princíp odluky 
verejných inštitúcií a cirkví;

- byť ostražitá pri obrane sekularizmu 
proti tým, ktorí útočia – priamo, či ne-
priamo – na základné práva, akými sú 
sloboda myslenia a prejavu, sloboda 
vedeckého bádania, slobodný prístup 
k vzdelaniu pre všetkých, rovnosť 
pohlaví, sexuálne a reprodukčné práva 
žien, sexuálna výchova, práva LGBT 
a ďalšie;

- objasniť pravidlá týkajúce sa imple-
mentácie článku 17 TFEU európskymi 
inštitúciami, aby bolo zrejmé (nap-
ríklad), kto sa procesu implementácie 
môže zúčastniť a o akých témach sa 
diskutuje;

- garantovať úplnú transparentnosť na 
schôdzach odborných a etických vý-
borov, ktoré asistujú pracovným sku-
pinám európskych inštitúcií.

Obrana právneho princípu, de-
mokracie a ľudských práv

Populistické hnutia vyrastali v Eu-
rópe viac ako 20 rokov a tento problém 
posilnila ekonomická a finančná kríza. 
Útočia na demokraciu do hĺbky a nevyt-
várajú spoľahlivú politickú alternatívu. 
Vyvolávajú sociálne napätie a všeobec-
né spochybňovanie demokratických 
procesov. Prispievajú tiež k rozširovaniu 
rasizmu, xenofóbnych a homofóbnych 
postojov, ktoré odporujú ľudským prá-
vam a podkopávajú európsky projekt. 
Táto situácia si vyžaduje presvedčivú 
a koordinovanú odpoveď.

Spolu s EHF vyzývame EÚ na:

- obhajobu fundamentálnych hodnôt 
Únie a využívanie všetkých diploma-
tických a zákonných prostriedkov voči 

členským štátom, ktoré porušujú tieto 
hodnoty a odchyľujú sa od spoločných 
pravidiel EÚ. Nastavenie právneho 
princípu („Kodanskej komisie“ alebo 
skupiny na vyššom stupni) za účelom 
dohliadania na dodržiavanie právnych 
princípov všetkými členskými štátmi;

- vytvorenie koordinovanej stratégie 
boja proti rozšíreniu fundamentalizmu 
a populistických strán;

- uzákonenie aktívneho stanoviska vo 
všetkých inštitúciách (Komisia, Rada 
a Parlament) za účelom skompleti-
zovania systému antidiskriminačnej 
legislatívy;

- odstránenie všetkých národných zá-
konov o rúhaní, ako to navrhla Rada 
Európy;

- obranu ekonomických a sociálnych 
práv európskych občanov hlavne 
v členských štátoch najviac vystave-
ným prísnym opatreniam, ktoré za-
viedli medzinárodné inštitúcie;

- udržanie alebo vytvorenie štandard-
ných verejných služieb;

- propagáciu európskeho občianstva 
a aktívnej účasti občanov v procese 
verejného rozhodovania.

Vedecko-výskumná politika
Politika vedeckého výskumu sa 

musí zbaviť náboženského veta. Vedec-
ký výskum by mal byť vedený len roz-
umom, experimentmi a demonštráciou, 
ktorá podlieha etickému schvaľovaniu 
nestrannými orgánmi.

Spolu s EHF vyzývame EÚ na:

- obranu slobody výskumu ako základu 
vedeckého bádania, pričom jej limitmi 
sú najmä verejná objednávka a zákon, 
ktorý je výsledkom slobodnej spolo-
čenskej voľby;

- odpor proti pokusom niektorých ná-
boženských organizácií na obštrukcie 
voči vývoju európskeho bádania na 
základe náboženskej doktríny;

- rešpektovanie kritéria všeobecného 
záujmu v procese rozhodovania o 
obsahu európskeho výskumu. Priority 

tohto výskumu by nemali byť založe-
né len na ekonomických kritériách.

Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy by mali re-

špektovať ľudské práva, individuálne 
slobody garantované štátom a odmietať 
všetky formy diskriminácie, vrátane 
tých, ktoré sú založené na pohlaví, se-
xuálnej orientácii, etnickom pôvode, 
náboženstve a viere.

Spolu s EHF vyzývame EÚ aby:

- osobitný dôraz kládla na rešpektovanie 
ľudských práv a právnych noriem pri 
každom budúcom vstupe do Európ-
skej únie;

- presadzovala zásady, že dohody o spo-
lupráci v EÚ obsahujú pevné klauzuly 
o ich demokratickej podmienenosti;

- bol uzákonený aktívny prístup k pro-
pagácii slobody myslenia a vierovyz-
nania medzi partnermi v Európskej 
únii, ktorý zahŕňa slobodu byť bez 
náboženského vyznania a slobodu 
zmeniť vieru;

- bránila slobodu prejavu, ktorá zahŕňa 
slobodu kritizovať náboženské a filo-
zofické viery, slobodu kritiky zákonov 
o rúhaní vo svete.

Vyhlásenie bolo jednomyseľne prijaté 
Valným zhromaždením Spoločnosti 
Prometheus dňa 30.112013 v Banskej 
Bystrici
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Rozhovor s prof. MUDr. Alexandrom 
Rehákom, DrSc. (nar. 1.2.1918), le-
károm, vysokoškolským učiteľom, 
odborníkom svetového významu, zakla-
dajúcim členom Spoločnosti Promethe-
us, kde mal na starosti medzinárodné 
styky SP. Zriadil a spravoval prvú www 
stránku SP, dodnes je veľmi aktívnym 
spolupracovníkom a prispievateľom do 
nášho časopisu.

M. Beňo: Mohli by ste opísať a cha-
rakterizovať sám seba?

A. Rehák.: Najťažšie je hovoriť o sebe 
samom, preto nech moju osobnosť po-
píšu iní, ktorí ma poznajú. Ja si o sebe 
myslím, že som tuctový občan a že som 
v živote prispel k našej spoločnosti iba 
priemerným podielom.

M. B.: Chceli by ste niečo zo svojho 
života vymazať, vyčiarknuť?

A. Rehák.: To by som nechcel a ani sa 
to nedá.

M. B.: Aké lekcie Vám uštedril život 
a ktorú považujete za najväčšiu?

A. Rehák.: Azda by som mohol pove-
dať, že lekcia, ktorú som ja zo života 
čerpal je: Skúmaj starostlivo čo robíš 
a keď prídeš k záveru, že to je správne, 
nedaj sa odradiť.

M. B.: Bez čoho sa nezaobídete?

A. Rehák.: Nezaobídem sa bez svojich 
koníčkov ako sú počítač a pomocou 
neho čítanie správ z internetu. (Okrem 
toho sa neobídem bez svojho „scho-
díka“, teda pomôcky, ktorú mám pre 
svoju pokročilú koxartrózu, degeneráciu 
bedrového kĺbu).

M. B.: Čo Vám dalo a nedalo detstvo?

A. Rehák.: Detstvo mi dalo dobrú 
prípravu na život v dospelosti. Mal 
som šťastie, že som vyrastal v rodine, 
ktorá bola aj materiálne relatívne dobre 
zabezpečená. Uvedomujem si, že nie 
každý sa s tým môže pochváliť.

M. B.: Čomu Vás naučil život?

A. Rehák.: Život ma naučil brať ho taký 
aký je. Aj tak na ňom veľa nezmeníme.

M. B.: Čo Vás v živote najviac sklamalo?

A. Rehák.: Sklamalo ma azda to, že 
história sa nevyvíja priamočiaro, ale vo 
forme vlnovky, kolísajúcej okolo svojej 
osi. Neviem či toto „grafické“ vyjadre-
nie je pre každého dosť zrozumiteľné.

M. B.: Čo je pre Vás v živote najdôle-
žitejšie?

A. Rehák.: Najdôležitejšie pre mňa je 
byť čo najviac užitočným pre druhých.

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

A. Rehák.: Neviem či som pochopil 
správne otázku „byť sám sebou“. Mys-
lím, že súčasťou mojej osobnosti je 

Rešpektovanie práv druhých
pokladám za rozhodujúcu
vlastnosť človeka
Beňo, M.: I consider the respect of the rights of others the de-
fining human characteristic

Abstract: 
Interview of Prometheus Magazine’s editor with Prof. Alexander Rehak 

(born 1.2.1918), a physician, university professor, expert of global 
importance, and founding member of Prometheus Society, where he was 
responsible for international relations. He established and administered 

the internet site of Prometheus Society and is a very active colleague 
and contributor to Prometheus Magazine to date.

prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.
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rešpektovanie práv druhých a pokladám 
to za svoju rozhodujúcu vlastnosť.

M. B.: V čo veríte?

A. Rehák.: Verím vo všetko, čo sa dá 
objektívne dokázať.

M. B.: Čo je podľa Vás zbytočné?

A. Rehák.: Zbytočností v našom živorte 
je toľko, že je nemožné ich vymenovať.

M. B.: Ako presadzujete svoj názor?

A. Rehák.: Svoj názor presadzujem tak, 
že ho zverejňujem, či už ústne, písomne 
alebo na internete a usilujem sa dokázať 
jeho správnosť druhým.

M. B.: O čom ste pevne presvedčený?

A. Rehák.: O tom, že pokrok na tomto 
svete napreduje, či už chceme alebo 
nechceme.

M. B.: Kedy si poviete – na toto nepris-
túpim?

A. Rehák.: Toto je otázka azda „za 
vlasy pritiahnutá“. Samozrejme vtedy, 
keď je to diametrálne odlišné od môjho 
presvedčenia.

M. B.: Na aké chyby má človek právo?

A. Rehák.: Človek nemá právo na žiad-
ne chyby, to však nič nemení na tom, že 
chyby robíme vždy a všetci.

M. B.: Ľutujete niečo?
A. Rehák.: Ľutujem niektoré veci, ale 
je ich menej, než by si zaslúžili vyme-
novať.

M. B.: Darí sa Vám rozoznávať lož od 
pravdy?

A. Rehák.: Nie vždy, ale vo väčšine 
prípadov áno.

M. B.: V čom si dnes ľudia najviac 
klamú?

A. Rehák.: Na to neviem presne odpo-
vedať. Azda v tom, že žijú tak, ako by 
tu mali byť večne.

M. B.: S čím sa nikdy nezmierite?

A. Rehák.: Nikdy sa nezmierim so 
skutkami, ktoré ubližujú iným.

M. B.: Čo robí človeka skutočným člo-
vekom?

A. Rehák.: Jeho mozgová činnosť, kto-
rá je vyspelejšia než mozgová činnosť 
iných živočíchov. Potom už záleží na 
každom z nás, ako túto mozgovú čin-
nosť chceme a vieme využívať.

M. B.: Z čoho sa viete tešiť?

A. Rehák.: Z úspechov svojich rovnako 
ako z úspechov druhých.

M. B.: Aké želania sa Vám v živote 
splnili?

A. Rehák.: Prakticky všetky najdôleži-
tejšie, vedľa veľkého množstva nezmy-
selných želaní, ktoré sa nesplnili. (Keď 
som bol veľmi malý, želal som si lietať 
ako vták. Toto sa mi, pravda, nesplnilo.)

M. B.: Myslíte si, že usporiadanie sveta 
je nezvratné, ako sa dnes tvrdí alebo 
ľudstvo má šancu na iný, lepší svet?

A. Rehák.: Prikláňam sa k druhej even-
tualite, ktorá však vyžaduje čas.

M. B.: Myslíte si, že Slováci ako národ 
vedia zaobchádzať so slobodou a de-
mokraciou?

A. Rehák.: Niektorí áno, niektorí nie. 
To však platí nielen o Slovákoch, ale 
pre všetky národy.

M. B.: Aká je Vaša najdôležitejšia ži-
votná skúsenosť?

A. Rehák.: Že pravda napokon zvíťazí, 
hoci to niekedy trvá veľmi dlho

M. B.: Aké poznanie Vám priniesla 
ponežnorevolučná doba?

A. Rehák.: Poznanie, že chiméry 
(klamné predstavy, nereálne, neuskutoč-
niteľné túžby) môžu niekedy zahmliť 
myslenie ľudí.

M. B.: Z čoho nechcete poľaviť?

A. Rehák.: Nechcem poľaviť zo svojho 
presvedčenia, hoci niekedy musím.

M. B.: Čo v živote považujete za nevy-
hnutné?

A. Rehák.: Prispôsobovať sa.

M. B.: Bez čoho si nedokážete predsta-
viť svoj život?

A. Rehák.: Bez súdržnosti s príbuzný-
mi a priateľmi.

M. B.: Kedy sa cítite najslobodnejší?

A. Rehák.: Keď sú uspokojené všetky 
moje bežné životné potreby a moje oko-
lie je tiež spokojné.

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

A. Rehák.: Jednoznačne ako materia-
listický.

M. B.: Ktoré knihy nezmazateľne vstú-
pili do Vášho života?

A. Rehák.: Je ich mnoho, keď som bol 
mladý, čítal som veľmi veľa (stačil som 
prečítať až takmer stovku strán za deň). 
Na prvom mieste stála však dobro-
družná literatúra. Diela Jacka Londona 
som prečítal takmer všetky. Čítal som 
– hoci menej – aj vážnejšie veci. Keď 
som dovŕšil 18 rokov, začal som čítať aj 
Leninove spisy. Niektorým z nich som 
celkom nerozumel, ale celkový význam 
mi neunikol. Zo zahraničných autorov 
som veľa čítal Jókayho. Dokonca som 
prečítal aj veľké odseky biblie v podaní 
mormonov. Korán som čítal v anglic-
kom preklade.

M. B.: Aké sú Vaše ideály?

A. Rehák.: Prispievať aj ďalej k rozvoju 
spoločnosti, pokiaľ moje sily na to stačia.

M. B.: Čo Vás ponižuje?

A. Rehák.: Všetko čo je v rozpore s 
vyššie uvedenými cieľmi.

M. B.: Ďakujem za rozhovor. V mene 
redakčnej rady, v mene čitateľov nášho 
časopisu i vo svojom mene Vám prajem 
čo najlepšie zdravie, v nádeji, že spo-
lupráca s Vami potrvá ešte dlho a bude 
pre humanistické hnutie na Slovensku 
(Dokončenie na nasledujúcej strane) 



ETHOS - nová hviezda na sekulárnej 
oblohe Slovenska
Rozhovor s I. Hamráčkom - predsedom ETHOS
F. Jedinák: ETHOS - a new star in the secular sky of Slovakia 

Abstract: 
 Interview with I. Hamracek - chair of a new humanist organisation ETHOS 

(Ethics, Tolerance, Humanism, Citizenship, Secularism).

Časť mladých humanistov, ktorí sa na 
internete stretávali v súvislosti so sčí-
taním obyvateľstva v roku 2011, presa-
dzovali myšlienku, aby sa ľudia hlásili 
k svojmu nenáboženskému svetoná-
zoru a vyjadrili to aj v sčítacom hár-
ku. Títo mladí humanisti si nedávno 
založili vlastnú organizáciu ETHOS. 
O krátky rozhovor sme požiadali jeho 
predsedu Ivana Hamráčka.

F. J.: Ako by si stručne charakteri-
zoval ETHOS?

I. H.: ETHOS je občianske združe-
nie, ktoré vzniklo 10. mája 2013. Jeho 
hlavným cieľom je sekularizácia spo-
ločnosti. Hodnoty nášho združenia sú 
obsiahnuté aj v názve združenia: Etika, 
tolerancia, humanizmus, občianstvo, 
sekularizmus.

F. J.: Prečo bolo potrebné zakladať 
túto organizáciu?

O vzniku novej organizácie, ktorá by 
združovala ľudí s nenáboženským po-
hľadom na svet, sa začalo intenzívnejšie 
diskutovať už počas kampane „Bez vy-
znania“, ktorá bežala v roku 2011 počas 
sčítania obyvateľov. Do tejto kampane 
sa okrem Spoločnosti Prometheus zapo-
jilo aj množstvo jednotlivcov aktívnych 
na internetových sociálnych sieťach. 
Cítili sme, že je potrebné vzniknutú 
komunitu udržať pri živote a v rámci 
Spoločnosti Prometheus sme vytvorili 
Klub mladých humanistov. Prvotné 
nadšenie však akosi opadlo a my sme 
časom nadobudli pocit, že ku komunite, 
ktorú chceme osloviť, je potrebné zvoliť 
špecifický prístup. Aktívnejší, interak-
tívnejší a promptnejší. Postupne sa väč-
šina zhodla na tom, že bude vhodnejšie 
sa osamostatniť. Čas ukáže, či to bolo 
dobré rozhodnutie.

F. J.: Kvôli čomu by sa teda mali ľu-
dia bez náboženského vyznania orga-
nizovať vo vašej organizácii?

Organizácia vzniká, keď je skupina 
ľudí so spoločným záujmom. V našom 
prípade je to vôľa žiť v sekulárnej a ra-
cionálnej spoločnosti. Skúsenosti nám 
ukázali, že jednotlivec ľahko podľahne 
tlaku okolia. Neexistencia pevného zá-
zemia nahráva do karát nielen nábožen-
ským organizáciám, ale aj iným iraci-

onálnym prvkom modernej spoločnosti 
- astrológii, numerológii, mágii či iným 
faktorom, ktoré vychádzajú z nedos-
tatku vzdelania, z naivity a zo strachu 
zo všetkého netradičného, neznámeho, 
nepoznaného. Chceme poukázať na to, 
že omylní sme všetci, a že základnými 
prvkami formovania modernej spoloč-
nosti musí byť racionálny prístup, kon-
štruktívna odborná diskusia a tolerancia.

F. J.: Dá sa povedať, že ETHOS je 
ateistická organizácia?

Asi mnohí z nás si prešli diskusiami, či 
je ateizmus presvedčením o neexistencii 
boha alebo len absenciou teizmu alebo 
skôr komplexnou ideológiou. Ateizmus 
nie je jediným pojmom, ktorým sa dnes 
zvyknú označovať skupiny ľudí bez ná-
boženského vyznania. Máme tu ateistov, 
voľnomyšlienkarov, humanistov, skepti-
kov, racionalistov a pod. Mohli by sme 
teda debatovať hodiny či dni a stále by 
sme sa nedohodli aký spôsob uvažova-
nia je ten „najsprávnejší“. To, čo pokla-
dám za dôležité, je nájsť prienik. Tým 
je podľa mňa spoločná vôľa žiť v raci-
onálnej spoločnosti, ktorej hodnoty by 
vychádzali z odborných a racionálnych 
princípov. Prirodzene z toho vyplýva, 
že by to mala byť spoločnosť sekulárna, 
ktorá nebude nijakým spôsobom dis-
kriminovať na základe náboženského 
vyznania.

F. J.: Ako by sa, podľa Teba, malo 
postupovať pri formovaní takejto 
spoločnosti? Čo tomu prekáža?

Myslím, že to záleží predovšetkým 
na spôsobe, akým sa chceme k cieľu 
priblížiť. Voľba spôsobov je tiež sama 
o sebe určitou prekážkou, pretože exis-
tuje viacero prístupov rôznych skupín. 
Predovšetkým ide o pozitívny prístup, 
ktorý ponúka alternatívu k náboženstvu 
(napr. humanizmus) a negatívny prístup, 
ktorý ma za cieľ len potlačiť nežiadané 
vlastnosti spoločnosti (napr. militantný 
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Humanisti na Slovensku
(Dokončenie z predchádzajúcej strany) 
ako doteraz – veľmi plodná a prínosná.

Pri tejto príležitosti Vám ešte raz 
ďakujem za súhlas s publikovaním 
Vašich Spomienok šéflekára 2. pa-
radesantnej brigády, ktoré začíname 
uverejňovať na pokračovanie práve 

v historicko-literárnej prílohe tohto 
čísle Promethea. Vaša osobná skúsenosť 
z 2. svetovej vojny by mohla prispieť 
k pripomenutiu hrôz vojny tým, ktorí si 
ju čo len trochu pamätajú a už na ne 
pozabudli, ale aj tým, ktorí vojnu neza-
žili a na vlastnej skúsenosti nepoznali. 

Zabúdajú, kto túto strašnú vojnu vyvo-
lal, aký mala priebeh a dôsledky. Rast 
extrémizmu na Slovensku, ale aj v iných 
krajinách svedčí, že z histórie sa učiť 
treba a nedopustiť, aby sa v tomto sme-
re opakovala.

Ivan Hamráček



Humanisti v zahraníčí

Nastavenie nehostinného vesmíru
Dokonca aj kresťanské tvrdenie, že 

Boh stvoril vesmír a nastavil ho tak, aby 
bol dokonalým mechanizmom na vznik 
života, nedokáže predpovedať kozmos, 
ktorý pozorujeme. Vesmír dokonale 
prispôsobený na život by jednoducho, 
ľahko a v hojnom množstve produkoval 
a udržiaval život. Väčšina obsahu také-
hoto vesmíru by podporovala život ale-
bo mu prinášala úžitok. To však nie je 

ty, ktoré by boli potrebné na vyladenie 
dokonalého tvorcu čiernych dier, tiež 
stavajú chemický život podobný nášmu 
na hranicu nepravdepodobnosti, no je to 
nevyhnutný vedľajší produkt takéhoto 
vesmíru. Znamená to, že ak bol vesmír 
stvorený, nestalo sa to s úmyslom 
vytvoriť a udržať človeka, ale čierne 
diery, a teda aj keby bol Boh, nemôže 
byť kresťanským Bohom. Preto sa 
kresťanstvo mýli.

Smolin vysvetľuje, že vesmír doko-
nale projektovaný na tvorbu čiernych 
dier by vyzeral presne ako náš. Bol 
by veľmi starý, veľmi veľký, takmer 
celý by pozostával z vákua vyplneného 
radiáciou a prakticky všetka dostupná 
hmota by sa buď podieľala na tvorbe 
čiernych dier alebo by poskytovala ma-
teriál na ich udržiavanie. Vieme, že vo 
vesmíre musí existovať o miliardykrát 
viac čiernych dier ako planét produ-
kujúcich život. Keby mala niektorá 
z fyzikálnych konštánt len nepatrne inú 
hodnotu, vesmír by produkoval menej 
čiernych dier – čiže tieto konštanty vy-
tvárajú dokonalú kombináciu, aby vo 
vesmíre vznikal najväčší možný počet 
čiernych dier. Množstvo, rozmanitosť 
a vlastnosti subatómových častíc majú 
rovnaké dôsledky – stačila by malá od-
chýlka, aby náš vesmír vytváral menej 
čiernych dier. Kresťanstvo nič z toho 
nepredpovedá. Načo sú Bohu kvarky, 
neutrína, mióny či kaóny? Nenahradi-
teľné by boli iba v prípade, že by chcel 
postaviť vesmír, ktorý je dokonalým 

Prečo nie som kresťan – dokončenie
R. Carrier: Why I am not Christian – final part

Abstract: 
The conclusion of a translated essay from R. Carrier.

Richard Carrier

to, čo vidíme. Namiesto toho je takmer 
celý vesmír na život nevhodný. Keby 
sme všetko smrtiace vákuum z vesmíru 
plné vražedného žiarenia uložili do prie-
storu veľkosti domu, nenašli by ste ani 
mikroskopický fliačik priestoru, v kto-
rom by prekvital život. Usúdili by ste 
z týchto faktov, že dom bol postavený na 
to, aby slúžil uvedenému subatómovému 
fliačiku? Ťažko. No práve v takom dome 
žijeme my. Kresťanská teória v tejto 
predpovedi úplne zlyháva, kým ateizmus 
predpovedá akurát tento stav.

Fakt, že vesmír je v skutočnosti veľ-
mi slabo skonštruovaný na zachovanie 
a podporu života, už sám osebe vyvracia 
kresťanskú teóriu, ktorá tvrdí, že zmys-
lom vesmíru je zachovať a podporovať 
život – najmä ľudský. Keď sa pozrieme 
na to, ako je vesmír naozaj vystavaný, 
zistíme, že sa napokon predsa len zdá 
byť dokonale skonštruovaný – no nie na 
vytváranie života. Lee Smolin na zákla-
de dostupných vedeckých faktov tvrdí, 
že náš vesmír je pravdepodobne naj-
dokonalejší vesmír, aký mohol vznik-
núť so zámerom vytvárať čierne die-
ry. (12) Takisto vysvetľuje, ako elemen-

ateizmus). Oveľa väčšou prekážkou je 
však stupeň klerikalizácie našej spoloč-
nosti, v ktorej lobovanie náboženských 
organizácií už tak zovšednelo, že sa 
pokladá za úplne prirodzené, zatiaľ čo 
lobovanie nenáboženských aktivistov 
v dnešnej spoločnosti budí dojem extré-
mistických skupín.

F. J.: Bude ETHOS vyhľadávať spo-
luprácu s podobnými organizáciami 
na Slovensku (napríklad so Spoloč-
nosťou Prometheus)? V akej oblasti 
by to bolo podľa Teba možné?

Som presvedčený, že iná cesta ako spo-
lupráca organizácií s podobným zame-
raním neexistuje. Tým nemám na mysli 
len Spoločnosť Prometheus, ale všetky 
organizácie zaoberajúce sa ľudskými 
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právami vo všeobecnosti. Existuje 
množstvo organizácii, kde ľudia uvažu-
jú veľmi podobne, ale na základe život-
ných skúseností sa zameriavajú práve 
na svoju oblasť. Je potrebné hľadať 
spoločné záujmy a definovať konkrétne 
problémy, na odstránení ktorých nám 
záleží všetkým. Čo sa týka konkrétne 
Spoločnosti Prometheus, bol by som 
veľmi rád, ak by sa stala prioritou otáz-
ka odluky cirkvi od štátu. Verím, že so 
skúsenosťami SP a s našim potenciálom 
zaktivizovať „online“ komunitu by ne-
muselo ostať len pri kampani.

V tejto chvíli mi napadlo, že myš-
lienka nejakej formy koalície orga-
nizácií, ktoré sa snažia presadzovať 
demokraciu, ľudské práva a sekulárny, 
neideologický štát, by mohla byť tou 
formou spolupráce, s ktorou by si každá 

organizácia zachovala svoju autenticitu 
a samostatnosť, ale spoločne by dosiahli 
väčší efekt pri presadzovaní myšlienok, 
ktoré považujú za dôležité. Budeme 
dúfať, že sa niečo podobné v budúcnosti 
podarí.

Ďakujeme za rozhovor, želáme or-
ganizácii ETHOS, aby oslovila ľudí, 
ktorí premýšľajú v intenciách jej prog-
ramu a budeme sa tešiť, ak sa nám 
podarí v budúcnosti spoločne robiť 
na projektoch, na obsah ktorých má 
rovnaký názor ETHOS i Spoločnosť 
Prometheus. Internetovú stránku ET-
HOS-u nájdete na adrese: www.seku-
laristi.sk.

F. Jedinák



Humanisti v zahraničí
generátorom čiernych dier.

Zamyslite sa nad tým. Keby ste našli 
nožnice a nevedeli, na čo slúžia, mohli 
by ste hádať, že je to skrutkovač, preto-
že sa nimi dajú aj otáčať skrutky. Vlast-
ne nie je možné vyrobiť nožnice tak, 
aby sa nedali použiť ako skrutkovač. No 
len čo by vám niekto ukázal, že oveľa 
lepšie sú navrhnuté na strihanie papiera 
a na skrutkovanie nie sú veľmi vhodné, 
trvali by ste tvrdohlavo na svojej teórii, 
že je to skrutkovač? Nie. Pochopili by 
ste, že ich funkciou je očividne strihať 
papier, a ich schopnosť otáčať skrutka-
mi je iba nevyhnutný vedľajší dôsledok 
ich tvaru. Pred rovnakým problémom 
stojíme, keď pozeráme na vesmír: nie 
je veľmi dobre navrhnutý na život, hoci 
ten je nevyhnutným vedľajším produk-
tom toho, na čo bol vesmír navrhnutý 
s väčšou pravdepodobnosťou – čierne 
diery. Takže, ak je vesmír navrhnutý 
inteligentným tvorcom, očividne nie je 
určený pre nás.

To však nie je jediné vysvetlenie. 
Keby bol vesmír naozaj dokonale na-
vrhnutý na udržanie a prekvitanie života 
– keby bol pohostinný a prospešný 
– bolo by to dôkazom, že ho stvorila 
nadprirodzená entita, keďže taký plán 
by vymyslela iba inteligentná alebo 
nadprirodzená bytosť. To však neplatí 
pre čierne diery. Smolin vysvetľuje 
prečo: čierne diery majú rovnaké vlast-
nosti, aké musel mať pred expanziou 
dnešný vesmír pred veľkým treskom, 
zdá sa preto pravdepodobné, že každá 
čierna diera by mohla vytvoriť nový 
vesmír. Smolin ukazuje, že ak každá 
čierna diera vytvorí nový vesmír o nie-
čo iný ako pôvodný, potom náš vesmír 
je nevyhnutným následkom doslova 
akéhokoľvek možného vesmíru, ktorý 
mohol vzniknúť náhodou. Ak sa z pr-
votného chaosu vynorí náhodný vesmír, 
nehľadiac na to, s akou kombináciou 
častíc a fyzikálnych konštánt tento ves-
mír náhodou skončí, vždy vyprodukuje 
aspoň jednu čiernu dieru (aj keby sa to 
malo stať iba tým, že sa zrúti sám do 
seba), čo podľa Smolinovej teórie re-
štartuje celú minulosť a vedie k vzniku 
nového vesmíru s náhodne rozloženými 
vlastnosťami. Nový vesmír opäť vytvorí 
najmenej jednu čiernu dieru a kocky sú 
znova hodené. Nič nebráni tomu, aby 
tento proces pokračoval večne.

Niektoré z týchto raných vesmírov 
budú mať zhodou okolností vlastnosti, 

ktoré vytvárajú viac čiernych dier než 
iné vesmíry, a preto vyprodukujú oveľa 
viac nových vesmírov ako ich bratranci. 
Čím viac čiernych dier vesmír vytvo-
rí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že 
niektoré z takto vzniknutých nových 
vesmírov budú tiež efektívne, ba mož-
no ešte lepšie prispôsobené na tvorbu 
čiernych dier. A napokon, po dlhom 
a nevyhnutnom procese pokusov a omy-
lov, reťaz príčin a následkov spôsobí 
vznik takmer dokonalých producentov 
čiernych dier. Preto, ak celý multi-
vesmír vznikol z náhodného vesmíru 
vytvoreného z prvotného chaosu, vznik 
rovnakého vesmíru ako je ten náš, je 
nevyhnutným a nezvratným dôsledkom. 
Preto Smolinova teória predpokladá náš 
vesmír so všetkými vlastnosťami bez 
Boha či inteligentného dizajnu.

Smolinovu teóriu treba dokázať. 
V súčasnosti je to len hypotéza – tak 
ako kresťanstvo. Podobne ako v prípa-
de kresťanstva, aj v Smolinovej teórii 
sú prvky založené na dohadoch a ich 
existencia nie je nezávisle dokázaná. 
No najdôležitejší prvok – skutočnosť, 
že prirodzený výber bez prítomnosti 
inteligencie dokáže po čase vytvoriť 
neuveriteľne presné nastavenie – bol, 
na rozdiel od akejkoľvek božskej ak-
tivity, dokázaný. Nikdy sme nepozo-
rovali jediný doložiteľný prípad bož-
ského zásahu, o nastavení vlastností 
nášho vesmíru ani nehovoriac. Zato 
sme však získali ohromné množstvo 
dôkazov procesu, ktorý vedie k úžas-
nému vyladeniu bez akéhokoľvek 
zásahu inteligentnej bytosti – evolúciu 
prirodzeným výberom. Na rozdiel od 
nehmotných myslí či božskej príčiny je 
to pozorovateľný fakt. Teória založená 
na známych prípadoch je vždy menej ad 
hoc ako teória založená na výlučne no-
vých a nepozorovaných mechanizmoch. 
Preto má Smolinova teória už teraz ná-
skok pred kreacionizmom.

Napriek tomu sú v nej stále isté ad 
hoc prvky, čo z nej robí hypotézu, nie 
fakt. No predpokladajme na chvíľu, že 
Smolinova teória je jediný možný spô-
sob, ako mohol náš vesmír vzniknúť bez 
Boha. Prinajmenšom je to jeden z mož-
ných spôsobov. V súčasnosti existujú 
aj iné teórie vzniku vesmíru bez zásahu 
Boha, napríklad teória neusporiada-
ného rastu (Chaotic Inflation Theory). 
Povedzme však, že sme vylúčili všetky 
alternatívy, a zostala nám iba Smolinova 

teória a kresťanská teória. Keby sme 
zistili, že kresťanstvo sa mýli, nevy-
hnutným záverom je pravdivosť Smoli-
novej teórie.

Teraz sa pozrime na fakty: vesmír 
je presne taký, ako ho predpokladá 
Smolinova teória, dokonca aj v takých 
detailoch ako sú vlastnosti skrytých 
subatomárnych častíc, skutočnosť, že 
kozmos sa takmer výlučne podieľa na 
tvorbe a prikrmovaní čiernych dier, je 
takmer úplne nepriateľský voči živo-
tu a málokedy mu dovolí vzniknúť. 
Kresťanstvo nič z toho nepredpokladá 
a ak by bolo pravdivé, mnohé z týchto 
podrobností by z jeho pohľadu vyzerali 
veľmi nepravdepodobne. No ateizmus 
by, naopak, predpokladal každý z týchto 
detailov presne tak, ako ich pozorujeme. 
Kresťanstvo teda opäť predpokladá 
iný vesmír ako pozorujeme, zatiaľ 
čo ateizmus predpokladá vesmír na-
vlas podobný nášmu. To sa vzťahuje 
aj na samotnú teóriu veľkého tresku. 
Kresťanstvo v nijakom prípade nepred-
pokladá, že Boh by stvoril vesmír z 
veľkého tresku dlhým deterministickým 
procesom. No ak je Smolinova teória 
jediným možným vysvetlením nášho 
vesmíru bez Boha, nevyhnutne z toho 
vyplýva, že musel začať veľkým tres-
kom a celé miliardy rokov sa pomaly 
vyvíjal. Ateizmus opäť predpokladá 
vesmír s počiatkom vo veľkom tresku, 
kým kresťanstvo nie.

Aj bez ohľadu na fyziku vidíme, že 
náš svet je ľahostajný a nečinný, nesú-
stredí sa na hodnoty ani na nijaký od-
kaz, a všetko, čo objavíme, vyzerá byť 
nevyhnutným dôsledkom bezmyšlien-
kovitej fyziky. Prirodzený svet je ako 
autistický génius: úchvatný stroj, ktorý 
nechápe iných ani sám seba. Práve toto 
by sme očakávali, ak by nebol stvo-
rený a ovládaný láskavým božstvom. 
A ako sa ukazuje, sme svedkami toho, 
že teória existencie takejto bytosti 
nevie dosť dobre vysvetliť náš svet. 
Keďže v prírode nepozorujeme zása-
hy božskej ruky, je úplne legitímne 
domnievať sa, že nijaká božská ruka 
nejestvuje. Naopak, všetky príčiny, kto-
rých existenciu sme potvrdili, sú nein-
teligentné, nemenné sily a objekty. Ani 
raz sa nepotvrdila prítomnosť príčiny 
iného druhu. Ak existuje Boh, potom je 
to zvláštne, no ak neexistuje, je to úplne 
prirodzené. Nikde v dizajne vesmíru ne-
nachádzame zámer či cieľ, ktorý by sa 
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dal očakávať iba od bytosti s vedomím 
podobným nášmu, na rozdiel od cieľov, 
aké pozorujeme povedzme u ploskav-
cov, počítačových hier, mravčej kolónie 
či v komplikovaných systémoch ako 
slnečná sústava, ktoré sú jednoducho 
nevyhnutným následkom slepých a ne-
menných prírodných síl.
Vzhľadom na absenciu zjavných dôka-
zov existencie Boha a na skutočnosť, 
že všetko, čo pozorujeme (s výnimkou 
ľudskej činnosti), spôsobili nemenné 
prírodné prvky a sily, mali by sme sa 
skôr prikloniť k záveru, že za všetkým 
stoja práve ony. Podobne, jediné, čo 
sme dokázali, je existencia hmoty, ener-
gie, priestoru a času a ich nespočetné 
kombinácie. Je preto logické domnievať 
sa, že existujú iba tie. Napokon, vesmír 
vo svojom fungovaní či dizajne nepre-
javuje nijaké hodnoty. Funguje rov-
nako pre všetkých, dobrých či zlých. 
Jedných i druhých odmeňuje a trestá 
s absolútnou ľahostajnosťou. Správa 
sa ako chladný, nezaujatý stroj, nie 
ako výtvor milujúceho stvoriteľa. 
Kresťanstvo takýto stav nepredpokladá. 
Ateizmus áno.

Pôvodný kresťanský vesmír
Kresťan sa stále môže vzpierať 

a pýtať sa: „Aký vesmír mohol Boh 
ešte stvoriť?“ Odpoveď je ľahká – taký, 
v ktorom podľa vlastnej viery žili prví 
kresťania, ako napríklad Pavol. Inými 
slovami, vesmír bez dôkazov o nesmier-
ne dlhom období prirodzenej evolúcie, 
ktorý je namiesto toho plný svedectiev 
o tom, že bol stvorený celý naraz iba 
pred niekoľko tisíc rokmi. Vesmír, ktorý 
nie je taký veľký, ako to vidíme, a nemá 
iné hviezdne sústavy či galaxie. Jedno-
duchý kozmos so siedmimi planétami 
a nebeskou klenbou posiatou hviezda-
mi, ktoré obiehajú okolo Zeme v centre 
Božieho stvorenia – pretože Boh sústre-
ďuje svoju lásku a pozornosť na Zem. 
Vesmír, ktorého úžasne komplikovaná 
mechanika nemá iné možné vysvetlenie 
ako Božiu vôľu, nijaká slnečná sústava, 
ktorej zložité fungovanie je nevyhnut-
ným dôsledkom nemenných a ľahos-
tajných prírodných síl. Vesmír pozos-
távajúci z piatich základných prvkov, 
nie viac než deväťdesiatich, z ktorých 
každý navyše tvorí závratné množstvo 
subatomárnych častíc. Vesmír ovládaný 
Božími zákonmi, nie fyzikou bez akej-
koľvek morálky. Vesmír obývaný zvie-

Bohom, lebo dnes už vedia, že ho objas-
ňuje prirodzená evolúcia.

Všetky dôkazy, ktoré dnes máme 
k dispozícii, iba zvýrazňujú Pavlov 
omyl, pretože naše vedomosti vypove-
dajú o presnom opaku toho, čo očakával 
Pavol a čo predpovedala jeho kresťan-
ská teória. Pavol by vám istotne tvrdil, 
že Boh by nevyužil miliardy rokov 
kľukatých a katastroficky neúspešných 
pokusov a omylov, aby prišiel na to, ako 
stvoriť človeka. Boh by ho jednoducho 
stvoril. Pavol určite veril, že Boh po-
stupoval práve tak, a nepochybne bol 
presvedčený, že časom sa pre to nájdu 
dôkazy. To sa však nestalo – našli sa 
dôkazy o pravom opaku. Pavol tiež ve-
ril, že Boh stvoril zem jediným slovom. 
A ďalším slovom dal vznik hviezdam. 
Presne to predpovedá kresťanská teória. 
No nestalo sa to.

Kresťania opäť môžu vymýšľať 
výhovorky, prečo Boh konal inak – no 
iba účelovo. Ani pravdivosť týchto vý-
hovoriek sa nedá dokázať. Je dokonca 
diskutabilné, či by tieto ospravedlnenia 
boli v súlade s kresťanstvom. Ako som 
poznamenal vyššie, Boh môže urobiť 
v podstate čokoľvek, takže jeho konanie 
je ohraničené iba jeho vôľou. Kresťan-
stvo tvrdí, že Boh chce, aby sme boli 
dobrí a naprávali krivdy, čo znamená, 
že chce, aby sme vedeli, čo je dobro 
a ako máme naprávať zlo. Kresťanstvo 
hovorí, že Boh chce konať dobro a jeho 
voľby určuje iba jeho láska k láske 
a nenávisť k nenávisti – preto všetko, čo 
vytvorí, bude dobrý a obdivuhodný pro-
dukt láskavej bytosti. Neexistuje spô-
sob, ako tieto závery ignorovať. Ak je 
ktorýkoľvek z nich nepravdivý, potom 
je nepravdivé aj kresťanstvo. Dôsledok 
takýchto záverov by bol, že za pravdivé 
by sa považovalo aj to, čo v našom ves-
míre v skutočnosti neplatí.

Existencia božského stvoriteľa mo-
tivovaného poslaním spasiť ľudstvo by 
mala za následok napríklad fakt, že jeho 
stvorenie by lepšie než na čokoľvek iné 
slúžilo svojmu účelu. Znamená to, že 
by nenavrhol vesmír, ktorý by vyzeral 
presne tak, akoby v ňom neexistoval 
Boh. Keby som chcel, aby ľudia vedeli, 
ktorá cirkev učí správnu cestu k spáse, 
ukázal by som im to napr. tak, že všet-
ky kostoly by som chránil tajomnými 
energetickými poľami, aby ich nebolo 
možné poškodiť, a ich kňazi by každý 
deň konali zázraky – nahrádzali by 

Humanisti v zahraníčí
ratami a duchmi, ktorých činnosť by 
sa dala pozorovať všade, a ktorí by žili 
a zostupovali na zem z okolitého vesmí-
ru – ten by nebol vákuom, ale doslova 
nadpozemským nebom, pohostinným 
domovom pre nespočetné množstvo 
najúžasnejších Božích tvorov, miestom, 
ktoré by podľa Pavlovej viery mohli 
beztrestne navštevovať ľudské bytosti 
a žiť v ňom.

Presne takýto vesmír by sme oča-
kávali, keby malo kresťanstvo pravdu 
– a preto ho kresťanstvo v tom čase 
vymyslelo práve takto. Prví kresťania 
naozaj verili, že vesmír je taký, ako 
ho opisuje kresťanský teizmus a po-
kladali to za potvrdenie svojej teórie. 

Ibaže sa mýlili takmer v každom de-
taile. Pavol naozaj veril, že dokonalé 
usporiadanie neba, stavba ľudských 
a zvieracích tiel a dokonalé striedanie 
ročných období nemajú iné vysvet-
lenie ako inteligentný dizajn, v Boha 
veril prevažne z týchto dôvodov a ne-
veriacich odsudzoval práve preto, 
lebo tieto dôkazy odmietali. (13) No 
ukazuje sa, že žiadny zo spomínaných 
dôkazov v skutočnosti nikdy neexisto-
val. Kresťania dávno opustili vieru, že 
dokonalé usporiadanie oblohy sa dá vy-
svetliť iba Bohom, pretože dnes vedia, 
že ho uspokojivo vysvetľuje fyzika a na 
svoju existenciu nepotrebuje inteligent-
ný zásah či stvoriteľa. Veľa kresťanov 
sa tiež vzdalo viery, že stavbu ľudských 
a zvieracích tiel možno vysvetliť iba 
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Vesmír fungu-
je rovnako pre 
všetkých, dob-
rých, či zlých. 
Správa sa ako 
chladný nezau-

jatý stroj...



stratené končatiny, kriesili mŕtvych 
alebo privolávali búrku. Biblia takejto 
cirkvi by žiarila v tme, aby sa dala vždy 
čítať a  ola by nezničiteľná – imúnna 
voči akémukoľvek pokusu poškodiť ju, 
spáliť, roztrhať alebo zmeniť jej obsah. 
Pokladal by som za svoju morálnu po-
vinnosť zabezpečiť, aby moje ovečky 
netápali v tme a nedohadovali sa, kto 
som a o čo mi ide, ale naisto by vedeli, 
čo je pre ne naozaj dobré.

Aj kresťanský Boh by vytvoril ves-
mír so zabudovanými morálnymi úmys-
lami. Keby som mal napríklad ja stvoriť 
vesmír, zaujímalo by ma, ako sa v ňom 
ľudia cítia – či trpia alebo sú šťastní 
a ustanovil by som prírodný zákon, na 
základe ktorého by dobro človeka zvy-
šovalo jeho odolnosť voči zraneniam 
či chorobe, a zlí ľudia by boli, naopak, 
slabší a menej odolný chorobám. Prí-
roda by sa neriadila zákonom prežitia 
najprispôsobivejšieho, ale najlepšieho. 
Pravdaže, takýto zákon by nebol mož-
ný, pokiaľ by vesmír „nevedel“, čo je 
dobro a zlo, a nezáležalo by mu na pre-
kvitaní prvého na úkor druhého. A keby 
na rozdiel od prostého prežitia, ktoré 
prebieha prostredníctvom bezcitného 
mechanizmu smrti, samotné zákony 
vesmíru slúžili ako vysoko abstraktné 
dobro, ktoré by boli nepredstaviteľné 
bez vyššieho vedomia schopného ucho-
piť a zaujímať sa o tieto hlboko abs-
traktné princípy – čo, ako vieme, ľudia 
robia, no vesmír nie. Takýto fyzikálny 
zákon by nám poskytoval dobrý dôkaz, 
že kozmos stvoril milujúci Boh.

No, ako sa ukazuje, v takomto ves-
míre nežijeme. Aj keby ho stvoril Boh, 
nemohol by to byť kresťanský Boh, 
pretože nijaká vyššia bytosť, ktorá chce, 
aby sme poznali pravdu, by ju nezatajila 
tým, že by vytvorila vesmír, ktorý, ako 
sa zdá, funguje bez Boha. Jednoducho 
je fakt, že kresťanstvo nepredpovedá 
náš, ale úplne iný vesmír. Ateizmus 
však predpokladá presne taký vesmír, 
v akom sa nachádzame. Podstata vesmí-
ru je teda ďalšia nevydarená predpoveď, 
ktorá potvrdzuje náš predchádzajúci 
záver, že kresťanstvo sa mýli.

Záver
Z kresťanstva vyplýva, že Boh, ako 

hocijaká iná bytosť, by povedal a urobil 
aspoň niečo, čo by sme všetci pozo-
rovali. No keďže nič také nevidíme, 
kresťanskú teóriu vyvracajú dôkazy. 

Z kresťanstva tiež vyplýva, že Boh by 
stvoril vesmír inak, ako ho pozoru-
jeme. Opäť ho vyvracajú dôkazy. Ne-
správna predpoveď znamená nesprávnu 
teóriu, najmä keď tieto zlyhania platia 
pre samotný dizajn vesmíru. A zároveň 
máme nedostatok dôkazov na potvr-
denie ktoréhokoľvek z kľúčových 
bodov kresťanstva. Kresťanská hypo-
téza je v rozpore s množstvom dôkazov, 
ponúka veľa nesprávnych predpovedí, 
nie je najlepším vysvetlením vesmíru, 
v ktorom sa nachádzame, a nedarí sa jej 
nájsť dostatok dôkazov na svoju pod-
poru. Preto sa domnievam, že kresťan-
stvo sa mýli.

Copyright © 2006 Richard C. Carrier, 
ktorý týmto dáva nasledujúce povolenie 
ľuďom na celom svete: túto esej môže 
ktokoľvek citovať, odvolávať sa na ňu, 
bezplatne ju kopírovať a rozširovať za 
predpokladu, že uvedie meno autora, ni-
jakú časť z nej nepredá za účelom zisku 
a nič k nej nepridá ani nezmení. Právo 
zverejniť esej v plnom znení na internete 
má iba John Ransom, Richard Carrier 
a internetová stránka Internet Infidels, 
možno ju však citovať a použiť úryvky, 
pokiaľ pri nich bude uvedená adresa 
webstránky s celým textom.

Použitá literatúra

(12) Diskusiu o Smolinovej teórii nájdete tu: 
Richard Carrier, The Big Debate (2004). Pri-
márne zdroje: Lee Smolin, Did the Universe 
Evolve?, Classical and Quantum Gravity 9 
(1992): ss. 173-192. Damien Easson and 
Robert Brandenberger, Universe Generation 
from Black Hole Interiors, Journal of High 
Energy Physics 6.24 (2001). Paul Davies, 
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Vo svetle demonštrácie Johna Barrowa, 
že presná dimenzionálnosť nášho vesmíru 
je tiež optimálna pre život (John Barrow, Di-
mensionality, Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London: Series A, Mat-
hematical and Physical Sciences 310.1512, 
december 1983: ss. 337-346), ktorá takisto 
ukazuje rovnakú optimálnosť pre tvorbu 
čiernych dier, o ktorej hovorí Smolin, istú 
podporu Smolinovej teórii teda poskytuje 
vierohodné spojenie medzi dimenzionálnos-
ťou a číslami a vlastnosťami všetkých suba-
tomárnych častíc v teórii strún (t. j. ak špe-
cifická dimezionálnosť zahŕňa presnú sadu 
častíc, potom Smolinova demonštrácia, že 
naša presná sada je optimálna pre tvorbu 
čiernych dier, má za následok, že špecifická 
dimenzionálnosť nášho vesmíru je podobne 
optimálna pre tvorbu čiernych dier – najmä 
ak zvážime, že Barrowova diskusia nevylu-
čuje pridanie skolabovaných dimenzií poža-
dovaných v teórii strún). Viď: John Gribbin, 
The Search for Superstrings, Symmetry, and 
the Theory of Everything (2000). L. E. Lewis, 
Jr., Our Superstring Universe (2003). Brian 
Greene, The Fabric of the Cosmos (2004) 
a The Elegant Universe.

(13) List apoštola Pavla Rímskym, 1:18-22. 
Prastarý pohľad na vesmír a inteligentný 
dizajn možno nájsť v Galenovej rozsiahlej 
demonštrácii z ľudskej anatómie v On the 
Use of the Body‘s Parts, Ptolemaiovom 
Almagest, Aristotelovom On the Heavens 
a v Platónovej rozsiahlej kozmológii Ti-
maeus, ktorá sa stala najpopulárnejšou 
a najvplyvnejšou knihou, ako potvrdzujú 
práce gréckeho učenca Plutarcha (napríklad 
On Isis and Osiris) či židovského filozofa 
Philoa (napríklad On the Creation of the 
Cosmos According to Moses). Detailný 
príklad, ako si kresťania predstavovali stav-
bu vesmíru, sa dá nájsť v zachovanej časti 
rozpravy Dionýza Alexandrijského z tretie-
ho storočia On Nature. Pozri: Rosemary 
Wright, Cosmology in Antiquity (1995). Sam 
Sambursky, The Physical World of Greeks 
(1956), The Physical World of Late Antiquity 
(1962) a Physics of the Stoics (1959). Co-
pyright © 2006 Richard Carrier and Internet 
Infidels, Inc. Všetky práva vyhradene.

Dostupné na internete: http://goo.gl/eG-
ci7P

Preložil: M. Jedinák; text zvýraznila 
redakcia.

... je fakt, že 
kresťanstvo 

nepredpovedá 
náš, ale úplne 

iný vesmír.
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Humanisti v zahraníčí

Medzinárodná ateistická aliancia 
získala osobitné postavenie v OSN
Atheist Alliance International obtains UN Special consultative 
status

Abstract: 
Translation of a news report.

V septembri 2013 priniesol portál Me-
dzinárodnej ateistickej aliancie (AAI 
- Ateista Alliance International) správu, 
že tejto organizácii bol OSN udelený 
osobitný poradný štatút pri OSN, ktorý 
jej umožňuje lepšie slúžiť potrebám ras-
túcej svetovej nenáboženské populácie 
a obhajovať záujmy ateistov a neveria-
cich, ktorí sú vystavovaní prenasledova-
niu zo strany vlád svojich krajín.

Stuart Bechman, prezident AAI, pri 
tejto príležitosti povedal, že „Ateisti zo 
strany svojich vlastných vlád čelia dis-
kriminácii v mnohých krajinách sveta 
– vrátane hrozby trestu odňatia slobo-

dy, ba dokonca aj trestu smrti. Vďaka 
nášmu novému postaveniu v medziná-
rodnom spoločenstve budeme schopní 
lepšie poskytnúť týmto ľuďom pomoc“.

AAI je teraz schopná aktívne spo-
lupracovať v Hospodárskej a sociálnej 
rady OSN, v jej dcérskych spoločnos-
tiach, pracovať na sekretariáte OSN 
a v pridružených programoch, fondoch 
a agentúrach.

AAI bude môcť mať oficiálneho zá-
stupcu v sídle OSN v New Yorku, zriadi 
svoje kancelárie v Ženeve a vo Viedni. 
Zástupcovia AAI sa budú môcť zúčast-
ňovať akcií, konferencií a aktivít OSN. 

Organizácie AAI teraz môžu menovať 
svojich zástupcov ako pozorovateľov 
na verejné zasadnutie Hospodárskej 
a sociálnej rady a jej pomocných orgá-
nov, na Valné zhromaždenie, Radu pre 
ľudské práva a ďalšie medzivládne roz-
hodovacie orgány OSN.

Bechman uviedol, že „AAI sa teší 
na úzku spoluprácu so spriaznenými 
organizáciami, vrátane Medzinárodnej 
humanistickej a etickej únie (IHEU) a 
Britskej humanistickej asociácie (BHA). 
Predpokladáme koordináciu našej čin-
nosti so svetskými a náboženskými sku-
pinami v oblastiach spoločného záujmu. 
Až príliš často niektoré štáty používajú 
náboženské dôvody na zneužívanie 
občanov, vrátane novinárov a umelcov, 
príslušníkov menšinových siekt, ženy 
a ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou. 
Máme v pláne pomáhať všetkým - ateis-
tom i nábožensky veriacim ľuďom.“

Dostupné na internete: http://goo.gl/
yaVuml
redakcia

Správa IHEU o slobode myslenia
Dokument o všeobecnom prenasledovaní nábožensky
neveriacich 
E. Brayton: IHEU report on freedom of though

Abstract: 
International humanist and ethical union (IHEU) published a Report on free-

dom of thought in 2013. Summary of the report’s content.

Medzinárodná humanistická a etická 
únia (IHEU) uverejnila Správu o slobo-
de myslenia 2013, ktorá poukazuje na 
výraznú diskrimináciu a prenasledova-
nie neveriacich na celom svete.

Je to prvá správa, ktorá je zame-
raná špeciálne na práva, právny stav 
a diskrimináciu humanistov, ateistov 
a nenábožensky orientovaným ľudí na 
celom svete. Správa zistila aj tieto 
skutočnosti:

1. V 13-tich krajinách môžete byť zabi-
tí, ak prejavíte, že ste ateista.

2. V 39-tich krajinách, vrátane šiestich 
západných krajín, zákon ukladá vä-
zenie za rúhanie.

3. Vo väčšine krajín sú nenábožensky 
orientovaní ľudia diskriminovaní 
alebo priamo prenasledovaní.

Správa skúma podmienky vo všet-
kých krajinách sveta, pričom osobitne 
sleduje zo zákona vyplývajúcu diskri-
mináciu a porušovanie ľudských práv, 
ktoré sa špeciálne týkajú ateistov, huma-
nistov a nábožensky neveriacich.

Správa IHEU konštatuje ďa-
lekosiahlu diskrimináciu v každej 
sledovanej oblasti, počnúc nútením 
detí modliť sa v školách, až po smrť za 
porušovanie zákona o „rúhaní” sa.

Smrť pre neveriacich
12 krajín v Afrike, 9 v Ázii a 10 na 

Strednom východe dostali najhoršie 

hodnotenia, pretože sa dopúšťajú „váž-
nych porušovaní“ slobody myslenia. 
Bolo zistené, že niektoré vlády týchto 
krajín otvorene nabádajú k nenávisti 
voči ateistom, alebo ich úrady systema-
ticky nezakročujú proti násilnostiam, 
páchaným na ateistoch.

V 12-tich z najproblematickejších 
krajín môžu náboženské subjekty odsúdiť 
ateistov na smrť za „zločin odpadlíctva” 
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(vo všetkých týchto prípadoch bol prísluš-
ným náboženským subjektom islam).

Rúhanie
Na celom svete je 55 krajín, v kto-

rých existuje trest za rúhanie sa, alebo 
v spojení s inými zákonmi sa zakazuje 
kritika náboženstva. V 39-tich krajinách 
zákon ukladá za rúhanie väzbu.

Pakistan, Saudská Arábia a Irán 
môžu rúhajúcich sa popraviť. V ďal-
ších troch štátoch, militantní islamisti 
pôsobia ako náboženskí hodnostári, 
trestajú podľa šarie (islamského práva) 
a môžu ukladať trest smrti za „urážku” 
náboženstva. Takíto islamisti sú napr. 
v Somálsku, v Nigérii a v Afganistane 
(Taliban).

Napriek niektorým spolo-
čenským reštrikciám, v porovnaní s 
väčšinou sveta, sú ateisti v USA rela-
tívne dobre chránení. Ateisti môžu byť 
vystavení zaujatosti a stigmatizovaniu, 
ale v praxi nie sú diskriminovaní alebo 
prenasledovaní. Musíme sa usilovať, 
aby raz nastal deň, keď nebude nikto 
vystavený takejto diskriminácii a prena-
sledovaniu iba preto, že verí v nejakého 
iného alebo neverí v nijakého boha.

Dostupné na internete: http://goo.gl/
GGUGXa

Ako je to na Slovensku?
Ústava a zákony, ako aj prax chráni 

náboženskú slobodu, slobodu prejavu 
a slobodu zhromažďovania a slobodu 
združovania sa. Tieto práva sa obvykle 
rešpektujú v praxi.

Napriek tomu bola vláda kritizovaná 
pre uplatňovanú prax podpory rímsko-
katolíckej cirkvi a v menšej miere aj 
iných náboženských skupín s veľkými 
počtami veriacich - v porovnaní s no-
vými náboženstvami a presvedčeniami. 
(Pozn.: na registrovanie nového nábo-
ženstva alebo presvedčenia sa vyžaduje 
petícia s 20 000 podpismi, čo je absurd-
né a nedosiahnuteľné).

Kritizovaný je rozsiahly konkordát 
medzi Slovenskou republikou a Svätou 
stolicou, podpísaný v r. 2000 a potom 
jeho dodatky v r. 2002 a 2004. Všetky 
tieto „zmluvy” posilnili katolícky vplyv 
v štátnych školách a v ozbrojených si-
lách a hlavne zvýšili štátne výdavky na 
katolícke inštitúcie. (Pozn.: Spoločnosť 
Prometheus opakovane protestovala 
proti tejto závislosti, ktorú označila za 
„vytvorenie vazalskej závislosti Sloven-
ska od Svätej stolice”, ale márne.)

Vláda chcela čeliť kritike tým, že 
uzavrela podobné, ale menej výhodné 
zmluvy aj s 11-timi inými náboženský-
mi skupinami. (Pozn.: neuzavrela však 
podobnú zmluvu s humanistami). Prís-

pevky štátu na náboženské skupiny mali 
v r. 2009 objem 37,19 miliónov eur (asi 
50 miliónov dolárov).

Všetci žiaci základných škôl mu-
sia navštevovať vyučovací predmet 
náboženstvo alebo etickú výchovu (je 
„odvarom” náboženstva), podľa osobnej 
rodičovskej preferencie.

Sloboda prejavu a tlače sú chránené 
ústavou, ale správy médií musia často 
čeliť politickým zásahom (inými slova-
mi - nedodržiavajú sa vždy). Novinári 
sú naďalej verbálne napadaní verejnými 
činiteľmi, niekedy aj žalovaní za oho-
váranie, hoci sa počty týchto prípadov 
v posledných rokoch znížili. Novelizá-
cia kontroverzného tlačového zákona 
zo septembra r. 2011 trochu znížila tlak 
na redaktorov, lebo zo zákona bola od-
stránená požiadavka, že médiá musia 
zverejniť odpoveď alebo opravy kritiky 
verejných činiteľov, keď sú kritizovaní 
za svoju činnosť vo verejnej funkcii.

Sloboda zhromažďovania a združo-
vania sú zaručené ústavou a zväčša sa 
rešpektujú aj v praxi.

Dostupné na internete: http://goo.
gl/5ZEXwy Vybrané z IHEU Freedom of 
thought 2013, s. 197

Vybrala preložil: A. K.

Sekularizmus musí byť srdcom
projektu Európy
Secularism must be the heart of project Europe

Abstract: 
Translation of the report from a meeting of delegates of the National secular 

society with leading representatives of the EU.

Národná sekulárna spoločnosť (The 
National Secular Society) bola opäť 
zastúpená na výročnom slávnostnom 
obede s tromi vedúcimi predstaviteľmi 
EÚ, organizovanom kvôli konzultáciám 
s „nekonfesijnými organizáciami”.

Usporiadateľmi boli predseda Eu-
rópskej komisie Jose Manuel Barroso, 
prezident Európskej rady Herman Van 
Rompuy a predseda Európskeho par-
lamentu Martin Schultz (zastupovaný 
Laszlom Surjánom).

Schôdza je analógiou výročného 

stretnutia s vedúcimi náboženských 
hnutí a jej cieľom je podporovať dialóg 
s filozofickými a nekonfesionálnymi 
organizáciami.

Prezident Barroso tohto roku požia-
dal hostí, aby sa zamerali na nutnosť 
európskych a národných inštitúcií zin-
tenzívniť ich dialóg s občanmi a spolo-
čenskými organizáciami, aby sa znovu 
vybudovala dôvera.

Pred slávnostným obedom pozýva-
telia a hostia strávili dve hodiny v úra-
dovni Komisie a diskutovali o tomto 

probléme.
Viaceré príspevky sa zameriavali na 

mládež a na výchovu. Takýto obsah mal 
najmä príspevok Sonjy Eggerickxovej 
z Medzinárodnej humanistickej a etickej 
únie. Sonja navrhla, aby európsky ideál 
a úlohy Európy v našom intelektuálnom 
a kultúrnom kontexte vyučovali v ško-
lách v celej EÚ. Iní upozorňovali na 
nebezpečné a rastúce odcudzenie skla-
manej a nezamestnanej mládeže. Fran-
cúzsky zástupca zdôrazňoval potrebu 
minimálneho platu v celej EÚ. Výkonný 
riaditeľ NSS Keith Porteous Wood´s sa 
nazdáva, že európske ľudské práva nám 
závidí celý svet, ale že tieto práva sa 
stávajú čoraz viac ohrozené ortodoxný-
mi náboženstvami. Vedúcim funkcioná-
rom EÚ pripomenul nedávne otvorenie 
úradu Organizácie islamskej spolupráce 
v Bruseli a záznamy o OIC (Organizá-
cia islamskej spolupráce) ako sa snažia 
za posledné desaťročia zabrániť slobode 
prejavu a na medzinárodných fórach 
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Zo zahraničia

Poslanci európskeho parlamentu 
vyslovili poľutovanie nad referendom 
v Chorvátsku
European parliament MPs express regret over the results of 
the Croatian referendum

Abstract: 
Translation of a news article.

1. decembra 2013 chorvátski obča-
nia v referende hlasovali o tom, či treba 
zmeniť definíciu manželstva v ústave 
ako o zväzku „medzi mužom a ženou“. 
Hoci rodinné právo, vrátane zákonov 
o manželstve, ostáva v kompetencii 
členských štátov (teda v tomto prípa-

de Chorvátska), poslanci európskeho 
parlamentu vyslovovali poľutovanie 
nad iniciatívou, zameranou na predchá-
dzanie budúcich zákonov o manželstve 
občanov rovnakého pohlavia.

Referendum bolo iniciované ka-
tolíckou lobistickou skupinou zvanou 
„V mene rodiny“. Pod petíciou tejto 
skupiny sa podpísalo viac než 700 000 
občanov.

Hoci vláda súhlasila s referendom, 
vedúci predstavitelia krajiny, vrátane 
prezidenta Ivo Josipoviča, predsedu 
vlády Zorana Milanoviča a ministra 
zahraničných vecí Vesna Pusiča, vyjad-
rili svoje obavy a povedali, že sú proti 
reštriktívnej definícii manželstva.

Oponenti rovnoprávnosti použí-

vali referendá od 1990-tich rokov na 
obmedzovanie práv LGBT občanov 
(LGBT = Lesbičiek Gayov Bisexu-
álov a Transsexuálov) všade na svete, 
najmä v USA. Tradične sa im darilo 
mobilizovať dosť ľudí a financií na 
zabezpečenie presadzovania ich ná-
zorov.

Poslanci Európskeho parlamentu 
nestoja za touto iniciatívou, ktorá vy-
tvára zvláštny typ demokracie žiadajúci 
väčšinu, aby rozhodovala o právach 
menšiny.

Chorvátska členka Európskeho 
parlamentu Sandra Petrovič Jakovina 
reagovala takto: „Je to hanba, že prvá 
iniciatíva občanov mojej krajiny je taká, 
že sa pokúša obmedzovať práva iných. 
Som však veľmi šťastná, že náš prezi-
dent, ministerský predseda a minister 
zahraničia budú v tomto referende voliť 
„NIE“. Dúfam, že rozumná väčšina sa 
postaví za práva menšín, čo sa odzrkad-
lí na tom, že referendum diskrimináciu 
zamietne.“

Člen Európskeho parlamentu Nikola 
Vuljanič pokračoval takto: „Z referenda 
mám obavy, lebo hrozí, že práva menšín 
sa obmedzia v porovnaní s právami, 
ktoré majú v súčasnosti. Referendum sa 
organizuje v rámci platných zákonov. 

opakovane šíria ohováračky o rezolú-
ciách OSN. Toto otvorenie úradovne, 
na čo má OIC právo, bolo iba prvým 
krokom začatia útokov proti slobode 
prejavu v Európe.

O téme ľudských práv povedal pre-
zident Európskej humanistickej federá-
cie (EHF), Pierre Galand: „Sme hlboko 
znepokojení narastajúcim pravicovým 
extrémizmom v Európe. V mnohých eu-
rópskych členských štátoch populistické 
skupiny v poslednej dekáde posilnili 
nacionalizmus a rasizmus, xenofóbiu a 
niekedy aj homofóbiou. Tieto skupiny 
sú škodlivé pre zdravie európskych 
demokracií.”

Keith Porteous Wood´s nazval svoj 
príspevok „V čase zmien dajme občana 
do srdca európskych projektov“ (ori-
ginál je dostupný na: http://goo.gl/QZ-
KwMm)

„Podiel európskych občanov, kto-
rí nie sú kresťania, sú nábožensky 
nezainteresovaní alebo ateisti, rastie 
exponenciálne. Sekularizmus chráni ich 
presvedčenie a prejavy ich presvedče-

nia, zaručuje rovnaké zaobchádzanie s 
nimi ako so všetkými, bez ohľadu na to, 
či ide o náboženské alebo iné presved-
čenie.

Takáto rovnosť má zabezpečiť lepšie 
vzájomné porozumenie. Ak máme byť 
európskymi občanmi v tejto vzrastajúcej 
mnohotvárnosti kultúr, ak vychováva-
me naše deti spoločne s deťmi, ktorých 
rodičia majú iné presvedčenie, bez ná-
silného obracania na vieru, budú môcť 
lepšie chápať kultúru a presvedčenia 
tých druhých.

Takáto výchova musí zachovať a do-
držiavať osvietenstvo - hrdé dedičstvo 
Európy, pomáhajúce rovnosti, slobode 
myslenia a prísnemu skúmaniu názorov.

Musíme tiež uznávať a zachovávať 
slobodu prejavu; žiaden názor nemôže 
byť imúnny voči kritike; žiadna osoba 
nie je vyňatá z možnosti urážky. Preto 
musíme odhodlane oponovať každému 
úsiliu Organizácie islamskej spolupráce, 
ktorej úradovňa v Bruseli bola otvorená 
tohto roku, aby umlčala kritikov nábo-
ženstva v Európe. O ich agende možno 

usudzovať podľa ich ustavičného kon-
cipovania rezolúcií v poslednej dekáde, 
napr. „Boj proti ohováraniu nábožen-
stva” na pôde OSN. Bude vás asi šo-
kovať, keď sa dozviete, že je dokonca 
zakázané vysloviť slovo „šaria” v Rade 
OSN pre ľudské práva, ak nie je rečník 
„odborník na šariu”. Tiež odkazujem na 
úsilia OIC vylúčiť pojem „islamofóbia”, 
ktorý vymyslelo Moslimské bratstvo 
a definujú ho v nebezpečne širokom 
rozsahu.

Sedíme tu ako reprezentanti „nekon-
fesionálnych občanov”, ale náš osobný 
názor - nech ide o nábožných alebo 
nenábožných je, že to nesmie prinášať 
ani výhody ani nevýhody, či už v ob-
lasti legislatívy alebo v prístupe voči 
občanovi. Toto je podstata sekulárneho 
ideálu a ja odporúčam, aby sa stal tiež 
srdcom európskeho projektu.

Podľa http://goo.gl/8YdfBx vybral 
a preložil A. K.
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Redaktor Eugenio Scalfari pripustil, že 
niektoré pápežove slová, ktoré uviedol 
v  interview uverejnenom v časopise 
La Republica 1. októbra 2013 “v sku-
točnosti neboli ním vyslovené”.

Výroky, ktoré za posledný mesiac 
vyslovil pápež a ako ich citoval redak-
tor Scalfari, viedli k mnohým kritikám 
pápeža Františka. Pápež sa vyjadril o 
svedomí v tom zmysle, že „každý má 
svoje vlastné predstavy o dobre a zle 
a musí sa rozhodnúť konať dobro, ako 
aj bojovať proti zlu tak, ako si to sám 
predstavuje. To by stačilo na to, aby sa 
zo sveta vytvorilo lepšie miesto”.

Podľa Scalfariho správy pápež Fran-
tišek údajne opísal Rímsku kúriu ako 
„malomocenstvo”.

Keď bola tlačová správa uverejnená, 
tlačový tajomník Vatikánu Federico 
Lombardi sa vyjadril, že text s pápežo-
vými myšlienkami súhlasí, no nemožno 
ho pokladať za súčasť jeho magistéria 
(autorita cirkvi vyučovať).

Interview bolo uverejnené v novi-

nách L´Osservatore Romano 2. októbra 
2013 a preložené do šiestich jazykov 
ho zaradili medzi pápežove prejavy na 
webovej stránke Vatikánu.

Po týždňoch, ktoré nasledovali, vy-
volalo toto interview rozsiahlu kritiku 
a pochybnosti o tom, či to naozaj boli 
pápežove slová.

Nedávno tento text odstránili z we-
bovej stránky Vatikánu, pretože „správa 
je spoľahlivá iba na všeobecnej úrovni, 
ale nie v každom probléme, ktorý bol 
analyzovaný” – povedal Lombardi 
15. novembra novinárom.

Na stretnutí s novinármi Asociácie 
zahraničnej tlače Ríma sa Scalfari vy-
jadril, že všetky pápežove interview sa 
konajú bez hlasového záznamu a v prie-
behu rozhovoru si nerobí poznámky. 
Vysvetľoval to takto: „Pokúšam sa po-
chopiť toho, s kým sa rozpráva a potom 
napíšem pápežove odpovede svojimi 
vlastnými slovami.” Pripustil, „že nie-
ktoré pápežove slová, ktoré som citoval, 
neboli ním takto vyslovené”.

Scalfari potom uvádza, že dve z jeho 
stránok rezervovaných pre opozičné 
názory, boli plné otázok pre pápeža 
Františka. Napr. arcibiskup Giovanni 
Becciu, zástupca štátneho sekretariátu 
Vatikánu, mu napísal a vyjadril sa, že 
pápež František si prečítal jeho text 
a odpovie naň písomne.

Scalfari arcibiskupovi Becciu poďa-
koval a dodal, že by sa radšej stretol s 
pápežom osobne.

Po niekoľkých týždňoch dostal Scal-
fari deväť stranový list od pápeža Fran-
tiška spolu s úvodnou časťou, napísanou 
arcibiskupom Becciu.

Scalfari zatelefonoval do rezidencie 
pápeža Františka vo Vatikáne a povedal 
mons. Alfred Xuerebovi, pápežovmu 
osobnému sekretárovi, že uverejní 
pápežov list, ktorý dostal a urobil tak 
11. septembra.

List bol v novinách La Republi-
ca uverejnený v ten istý deň. Potom 
20. septembra  pápež František zatelefo-
noval Scalfarimu a dohodol s ním stret-
nutie na 24. septembra poobede.

Scalfari povedal, že na konci 80-mi-
nútového rozhovoru si vypýtal pápežov 
súhlas zverejniť ich konverzáciu s tým, 
že mu pošle text pred uverejnením. Pá-
pež František súhlasil.

Podľa Scalfariho slov pápež mu 
povedal, aby „nestrácal čas“ zaslaním 
textu - „dôverujem Vám“. Scalfari 
napriek tomu poslal do Vatikánu text 
konverzácie dňa 29. septembra so sprie-
vodným listom.

V liste údajne napísal: „Musím 
vysvetliť, že som prepísal našu konver-
záciu, aby každý pochopil náš dialóg. 
Uvedomte si, prosím, že som nenapísal 
niektoré veci, čo ste mi povedali a že 
som napísal niektoré veci, ktoré ste mi 
nepovedali, a ktoré chcem, aby čitateľ 
pochopil kto ste.“

Podľa Scalfariho Monsignor Xuereb 
ho o dva dni zavolal a povedal, že pápež 
František dovolil materiál publikovať 
a materiál bol potom skutočne aj uve-
rejnený.

Podľa istého vatikánskeho prameňa, 
interview konané 19. novembra „mu-
selo byť odstránené z vatikánskej web 
stránky, pretože nereferovalo pravdivo 
pápežových slovách“.

Citácie pápeža môžu byť skreslené
A. Gagliarducci: Quotes of the pope may be imprecise

Abstract: 
Translation of a news article.

Ale fakt, že referendum je legálne, ne-
znamená, že je spravodlivé. Dať voliť 
o záležitostiach základných ľudských 
práv je veľmi nebezpečné.“

Ďalší chorvátsky člen Európskeho 
parlamentu, Lunaček, ktorý je druhým 
predsedom skupiny pre práva LGBT 
urobil tento záver: „Chorvátsko postú-
pilo ďaleko v uznávaní menšín a ich 
práv. Nepochybujem o tom, že nech vý-
sledok tohto referenda bude akýkoľvek, 
rovnoprávnosť a spravodlivosť napokon 
zvíťazia“.

Podľa http://www.secularism.org.
uk/uploads/newsline-22-november-
2013.pdf

Newsline  www.secularism.org.uk, 
22. 11. 2013 vybral a preložil A. K.

Poznámka redakcie:
Výsledkom referenda v Chorvátsku 

je zákaz homosexuálnych manželstiev. 
Skoro dvojtretinovou väčšinou sa Chor-
váti v referende vyslovili fakticky za zákaz 
homosexuálnych manželstiev. Za ústavnú 
definíciu manželstva ako zväzku muža a 

ženy hlasovalo 65,87 % osôb, ktoré prišli do 
volebných miestností, opačný názor vyjadri-
lo 33,51 % voličov. Referenda sa zúčastnilo 
37,88 % oprávnených voličov.

Výsledok referenda je záväzný. Oby-
vatelia najnovšej členskej krajiny EÚ sa 
v referende vyjadrovali k otázke: Súhlasíte 
s tým, že manželstvo je manželský zväzok 
medzi mužom a ženou? Voliči rozhodli 
o tom, že chorvátska ústava bude doplnená 
o túto definíciu, čo prakticky znamená zákaz 
homosexuálnych manželstiev.

Eugenio Scalfari
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Kresťanský inštitút v tohtoročnom pre-
hľade uverejnil námietky k procedúre, 
ktorá sa pokúša nahradiť niektorú DNA 
plodu genetickým materiálom inej oso-
by, aby sa tak predišlo zrejmej abnor-
malite, ktorá má postihnúť novorodenca 
ako napr. spina bifida - rozštep chrbtice. 
Ja sám ako zdravotne postihnutý som 
za to, aby sa tento postup uplatnil. 
Na vlastnú škodu sám dobre viem, aká 
je verejná mienka voči zdravotne posti-
hnutým.

Čo je prameňom odmietavého sta-
noviska Kresťanského inštitútu? Ich 
stanovisko nepochádza z laboratória 
genetiky, ale z biblie. Starý zákon je 
dokument, v ktorom sa telesné posti-
hnutie odsudzuje (konkrétne v Genesis, 

Žalmoch a Exode). Tento druh uva-
žovania chce použiť modlitby (pokiaľ 
pojem „uvažovanie” sa tu dá použiť) 
na zabránenie prakticky akejkoľvek 
liečby detí, vrátane očkovania - všetko 
na základe „autority” kočovného kmeňa 
z bronzového veku (autor má na mysli 
židovských autorov biblie).

Katolícke náboženstvo používa 
podobný argument proti oplodneniu 
v skúmavke. Podľa inej autority by to 
znamenalo „nerešpektovanie morálneho 
štatútu ľudského plodu”.

Mohlo by byť azda menej morálne 
pripustiť, aby sa dieťa narodilo s posti-
hnutím, ktorému bolo možné zabrániť? 
Ako by boli rodičia morálni, keby 
pripustili povery Starého zákona, ktoré 

zabraňujú predchádzaniu stavu, ako je 
cystická fibróza, pre ktoré biblia ne-
pozná výraz (cystická fibróza známa aj 
pod menom mucoviscidosis, je vrodená 
choroba, ktorá postihuje najkritickejšie 
pľúca, ale tiež pankreas, pečeň a čre-
vá. Je charakterizovaná vylučovaním 
nadmerne hustého hlienu, čo spôsobuje 
veľké subjektívne ťažkosti).

Ak chcete, môžete takýto spôsob 
myslenia a správania označovať ako 
excentrické, ale potenciálne sú veľ-
mi škodlivé. Nezabudnime, že vďaka 
politickému vplyvu, ktorý presadzuje 
fundamentalistické náboženstvo, je to 
nezanedbateľné v USA (a všade inde 
– pozn. prekladateľa). Treba tu dodržať 
zásady sekularizmu. Pomyslite si len 
na tie útrapy detí, ktoré vedú niekedy aj 
k smrti. Viac tu môže pomôcť lekárske 
ošetrenie ako zaklínanie.

Michael Igoe
Podľa http://goo.gl/RDbjFK vybral 
a preložil A. K.

Morálka?
M. Igoe: Morals?

Abstract: 
Translation of a news article..

Chcú nás obalamutiť novým 
pápežom?
T. Sanderson: Do they want to fool us with this new pope?

Abstract: 
Translation of a news article.

Pápež František môže byť šarmantný, 
ale je súčasťou plánu rehabilitácie, 
ktorý je postavený skôr na snahe oba-
lamutiť nás, než zaviesť skutočné zme-
ny, tvrdí Terry Sanderson.

Som cynický alebo Vatikán zazna-
menal s pápežom Františkom skvelé 
víťazstvo? Bozkáva deti tak, že to ne-
vyzerá zle. Telefonuje ľuďom, ktorí mu 

napísali a rozpráva sa s nimi. Posiela 
malé sumy peňazí starším penzistom, 
ktorí sú okrádaní (samozrejme tak, 
aby sa o tom každý dozvedel). Má rád 
futbal, keď verejne vystupuje vyzerá 
oddýchnutý. O každom jeho čine ve-
selo podávajú správy médiá, ktoré ho 
obdivujú a ktoré berú všetko ako reálnu 
skutočnosť.

Neuvedený prameň osobitne zdôraz-
ňoval, že „pápež František sa nikdy ne-
zmieňoval o kúrii ako o malomocenstve“, 
mal iba všeobecné poznámky týkajúce 
sa stredovekých súdov. Pápež František 
veľmi ľutoval, že „ľudia aj kúria sa tý-
mito slovami cítili veľmi dotknutí“.

Poznámky redakcie:
1. Rímska kúria je následníkom Rímskej 

inkvizície, ktorá bola „prekrstená“. Hoci dnes 
už nepácha také zločiny ako v stredoveku, 
to čo napáchala pri vyšetrovaní tzv. kacírov 
a ako mučením vynucovala ich priznanie, 
sa nedá odpustiť alebo zabudnúť. Ak niekto 
nazval tento historický jav „malomocenstvo“ 
- či už to bol pápež František, alebo redaktor 
Scalfari – mal pravdu.

2. Robiť interview bez zvukového záznamu 

je asi špecialita Vatikánu. Je to výhodné 
pre všetky strany!! Veď hocikedy potom sa 
dá poprieť hocičo, čo bolo povedané. Nikto 
o tom dôkazový záznam nemá!

Andrea Gagliarducci

Podľa http://goo.gl/kFcPS6 vybral 
a preložil A. K.

Terry Sanderson
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Bol teda pápežský stolec oživený po 
náhlom odchode jeho predchodcu Joze-
fa Ratzingera? Dajme tomu, že pán Ber-
goglio počas niekoľkých prvých mesia-
cov sa dostal mimo podozrenie a mimo 
kritiku. Celkový dojem z neho je, že je 
to dobromyseľný, zhovievavý, skromný 
človek, ktorého bude mať každý rád ako 
svojho deduška. Nemôže urobiť nič zlé, 
ostentatívne odmieta bohatstvo a moc, 
občas má uisťujúce výroky o homose-
xuáloch. Čo by sa z toho ľuďom nepá-
čilo? Žije skromne a neodsudzuje ani 
ateistov. Keby sa pápež František rozho-
dol navštíviť Britániu, nebolo by ľahké 
zorganizovať protest proti pápežovi na 
takej úrovni, na akej bol ten posledný.

Mali by sme ho teda všetci oslavo-
vať? Je ten hrozný sen s Ratzingerom 
vecou minulosti? Či katolícka cirkev 
sa náhle zmenila a privíta každého a či 
zmení svoje idiotské a škodlivé doktrí-
ny?

Pozrime sa späť a skúmajme, čo 
to bolo s Ratzingerom a proti čomu 
sme vlastne boli, keď sme šli do ulíc 
v takých počtoch ako to bolo v r. 2010. 
Vtedy sme protestovali ako proti niečo-
mu hroznému, že zavrhoval antikoncep-
ciu a prerušenie tehotenstva v rozvojo-
vých krajinách, kde AIDS zúri a kde je 
chudoba epidemická. Zmení to pápež 
František?

Nie.
Mali sme námietky proti tomu, že 

mnohé agresívne kampane katolíckej 
cirkvi boli namierené proti právam 
homosexuálov, proti zámerom nepri-
pustiť manželstvá gayov, boli sme proti 
prepúšťaniu homosexuálnych učiteľov 
z katolíckych škôl. Či pápež František 
toto zmení?

Nie.
Sťažovali sme sa na to, ako katolíc-

ka cirkev zaobchádza so ženami, bráni 
im vstup do ich hierarchie a pokúša sa 
ich kontrolovať na všetkých úrovniach 
ich života a rozhodovania. Vybaví pápež 
František tento problém?

Nie.
Namietali sme proti spôsobu, akým 

Ratzinger zakrýval zneužívanie detí 
a uprednostňoval tým záujem cirkvi 
nad záujmy poškodených detí, ktoré 
boli znásilnené a zneužívané kňazmi? 
Urobilo sa niečo proti tomuto - okrem 
hmlistých sľubov?

Nie.
Ratzinger bol pre cirkev pohromou. 

Ľudia celého sveta boli znechutení 
jeho netolerantnosťou, jeho chladom 
a autokratickým zotrvávaním na pozí-
cii, že konzervativizmus musí ovládať 
katolícku cirkev, a že nič podstatné sa 
meniť nebude. Katolíci na celom svete 
pochovávali svoju príslušnosť k cirkvi 
a dištancovali sa od neľudskej inštitú-
cie, akou sa táto cirkev stala.

Boli sme šokovaní odhalením z roz-
sahu sexuálneho zneužívania detí a žas-
li, že zodpovednosť za jeho zatajovanie 
viedla k samotnému pápežskému stolcu. 
Táto katastrofa nemohla pokračovať. 
Ratzinger jednostranne búral cirkev. 
Musel odísť (iní pred ním odišli za taju-
plných okolností – napr. Ján Pavol I.).

Vzhľadom na okolnosti musel byť 
šťastný, že sa mu podarilo odísť ako 
živému. História ukazuje, že nepohodlní 
pápeži boli neraz odstránení zabitím. 
A tak došlo k jeho neobvyklej rezigná-
cii. Bol vraj veľmi starý, chorý a schát-
ralý na to, aby pokračoval vo funkcii 
- vyhlasoval sám. A tak odišiel so svo-
jím sekretárom do neznáma.

Ale pápeži toto nerobia. Sú vojakmi 
až pokým nepadnú mŕtvi. Teraz vysvitá, 
že Ratzinger nie je vôbec chorý. Náv-
števníci v jeho rezidencii vo Vatikáne 
vravia, že je čulý, aktívny a vo vrchol-
nej telesnej forme. Pravda nebeží mara-
tón, ale ani nie je slabý.

Potom nastúpil František. Povedali 
nám, že bol zvolený tradičným spôso-
bom kolégiom kardinálov. Voľby kon-
čili za niekoľko hodín, ako by boli iba 
na to, aby vytvorili divadielko, s vopred 
stanoveným výsledkom, pre televíziu. 
Toto všetko je samozrejme špekulá-
cia, ale zdá sa byť veľmi priliehavá. 
A teraz máme srdečného 
a priateľského Františka, 
ktorý má skúsenosti s ges-
tami, čo udržuje masmédia 
šťastnými, napomáha, aby sa 
stádo usmievalo a odradzuje 
od kladenia nepríjemných 
otázok, ktoré sa týkajú pretr-
vávania nepríjemných doktrín 
katolíckej cirkvi.

Na počiatku vznikali otáz-
ky o správaní sa Františka 
v jeho rodnej Argentíne. Ale 
to je už dnes všetko pocho-
vané. Nikto o tom nechce 
nič počuť. Je veľmi milý na 
to, aby sa pošpinil správami, 
ako kolaboroval tyranským 

režimom.
Aby bolo jasné, pápež nie je vše-

mocný diktátor, ako si niektorí myslia. 
Jeho právomoci sú obmedzené. Ani 
keby chcel, nemohol by jednostranne 
meniť spomenuté veci (a nie je nato 
dôkaz, že by tak chcel). Takže to, čo 
teraz máme, nie je zmena doktríny, 
ale zmena vecí, na ktoré sa poukazuje. 
Máme tu frontového muža, ktorý bude 
zdôrazňovať pozitíva a tým aj zmietne 
negatíva pod koberec. Ale „zlí chlapci” 
sú stále tam. Pápež František môže byť 
osobne šarmantný, ale je len súčasťou 
rehabilitačného plánu, ktorý spolieha na 
balamutenie, nie na prijatie skutočných 
zmien. Záplava zbožňujúcich správ 
v médiách o Františkovi a o „jeho od-
lišných prístupoch” nás oklamala, takže 
sme si mysleli, že sa niečo zmenilo.

Ako napísala Kathe Smuthwaiteová 
v novinách Independent: „Najstrašnej-
šie zo všetkých je z júla t. r., keď pápež 
František zaviedol nové zákony pre 
Vatikánsky štát. Opäť tá povrchná sprá-
va - zvýšený najvyšší trest pre sexuálne 
zneužitie dieťa z 10-tich rokov na 12 
rokov, čo sa v tlači hodnotilo ako veľké 
pozitívum. Najprv sa musíme opýtať: 
sme naozaj balamutení novým pápe-
žom?“

Terry Sanderson
Podľa http://goo.gl/R2yl8t preložil 
A. Klanecký

Poznámka
Terry Sanderson je prezidentom Britskej 

NSS - National Secular Society, organizácie, 
ktorá propaguje sekularizmus a odluku štátu 
a cirkví.  



Vatikán - Chorvátsko a nacistické 
zlato alebo kultúra smrti katolíckej 
cirkvi
Vatican - Croatia and Nazi gold

Abstract: 
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Nedávne ospravedlnenie pápeža Jána 
Pavla II. má malú váhu v očiach dedi-
čov tých nemnohých, čo prežili jednu 
z najkrvavejších kapitol katolíckej 
cirkvi, krutosti rokov 1941-1945, ktoré 
robili chorvátski nacisti (ustašovci). 
V apríli r. 1941 sa Juhoslávia s mnohý-
mi svojimi etnickými skupinami dostala 
pod nadvládu fašistov, ktorí neotáľali 
s ustanovením režimu fanatického Ante 
Paveliča, čelného predstaviteľa kato-
líckej ustašovskej moci v Chorvátsku. 
Udialo sa to s požehnaním rímskokato-
líckej cirkvi a s aktívnou účasťou kléru, 
najmä františkánov. Ustašovci zavraž-
dili 750 000 Srbov, Židov a Rómov 
v orgii násilia, ktoré šokovalo dokonca 
niektorých Nemcov a vzbudzovalo od-
por aj u talianskych spojencov.

Tí čo prežili holokaust sa v USA 
dožadujú vrátenia majetkov v hodnote 
stoviek miliónov dolárov, ulúpených 
chorvátskymi nacistami, ktoré potom 
boli vymenené na zlato a uložené vo 
Vatikánskej banke. Kolovali správy 
o fantastických sumách, s použitím kto-
rých chorvátski vojnoví zločinci utiekli 
do Južnej Ameriky, Španielska a dokon-
ca do Kalifornie až po jún 1998, keď 
správa štátneho departmentu USA tieto 
údaje potvrdila.

V marci r. 2000 srbskí a židovskí 
pozostalí podali proti Vatikánskej banke 
a františkánom hromadnú žalobu na 
federálnom súde USA v San Franciscu. 
Vatikánska banka svoju účasť opakova-
ne popierala. Súdne konanie s františ-
kánmi bolo začaté v Oaklande - Kalifor-
nia, 15. 3. r. 2000; proti františkánske-
mu kňazovi a proti Vatikánskej banke 
v Ríme 17. 3. 2000. Podľa právnickej 
kancelárie Easton&Levy, Kalifornia, 
ktorá zastupuje obete a ich organizácie, 
„odpovede odporcu budú testom pápe-
žových ospravedlnení; uvidí sa, či Vati-
kán bude zakrývať svoje minulé zločiny 
pod svojimi sutanami, alebo či bude 

čeliť pravde o svojej minulosti v duchu 
odkazu pápeža Jána Pavla II.”

V decembri r. 1997 sa na medziná-
rodnej konferencii zišli delegácie zo 
40 krajín, aby skúmali pôvod a osud 
nacistického zlata, ulúpeného obetiam 
holokaustu. Na tejto konferencii došlo 
k podivuhodnej príhode, keď chorvát-
ska delegácia vystúpila s príspevkom, 
v ktorom sa ani slovom nezmienila 
o Ante Paveličovi - vodcovi vojnového 
quislingovského režimu v Chorvátsku, 
ktorý zmasakroval tisícky Židov, Srbov 
a Rómov. Stalo sa to v Jasenovackom 
koncentračnom tábore, treťom najväč-
šom medzi koncentračnými tábormi 
v 2. svetovej vojne. Ak niečo malo 
byť „popieraním holokaustu”, bol to 
práve tento príspevok, napísal časopis 
Observer. Dvaja pozorovatelia sedeli 
v tichosti po celé tri dni: Msg. Giovanni 
D´ Aniello a otec Donald Kenrick, ktorý 
prehovoril v mene medzinárodnej Únie 
Rómov (o vraždách Rómov vykonaných 
nacistami). Obvinil Vatikán, že slúžil 
ako hlavný kanál úniku nacistického 
zlata. Vatikán pomáhal fašizmu mno-
horakým spôsobom - podporoval geno-
cídny režim vo vojnovom Chorvátsku 
a pomáhal vojnovým zločincom unik-
núť spravodlivosti. Po vojne pápežský 
štát naďalej prejavoval svoje sympatie 
európskym vodcom, ktorí mali krvavé 
ruky. Keď Pavelič zomrel v Španielsku 
v r. 1959, dostal na smrteľnej posteli 
osobitné „požehnanie” od pápeža Já-
na XXIII. Teda „požehnanie” pre muža, 
ktorého vražedný režim mal svoj vlast-
ný spôsob na vykonávanie „konečného 
riešenia”: „Zabiť tretinu Židov, Srbov 
a Rómov v Juhoslávii, deportovať treti-
nu do koncentračných táborov a tretinu 
konvertovať na katolicizmus (Guardian, 
18. 10. 1993). Vatikán pomáhal orga-
nizovať cesty úteku pre vojnových zlo-
čincov z Európy do Latinskej Ameriky 
a pripravoval ich na povojnové oživova-

nie nacistické hnutia. Zabezpečil cesty 
na prepravu (obetiam) ukradnutého 
nacistického zlata (v miliardových su-
mách) do bánk, ktoré boli mimo dosah 
víťazných spojeneckých síl. Cirkev sa 
zúčastnila zločinov proti ľudskosti 
a pomáhala tým, čo ich páchali. Je to 
jedna z najhanebnejších kapitol his-
tórie katolíckej cirkvi.

Po päťdesiatich rokoch vidíme, že aj 
iné krajiny, vrátane Švajčiarska, ktoré 
bolo navonok neutrálne, spolupracovali 
so silami osi Nemecko - Japonsko aj 
Švédsko, Portugalsko a Španielsko. 
Buď zásobovali nacistické sily tvrdou 
menou alebo vojenskou výzbrojou. Na 
čele zoznamu stojí Švajčiarsko, ktoré 
poskytlo Hitlerovi významnú finančnú 
pomoc na podporu jeho vojenských 
cieľov. Správa nezávislého vyšetro-
vania z pera švajčiarskeho historikom 
Jean-Francois Bergiera z r. 1999 
uvádza: „Švajčiarsko pomohlo na-
cistickému režimu dosiahnuť jeho 
ciele.” (The Guardian 11. 12. 1999). 
Zistilo sa, že viac než 300 000 ľudí 
- väčšinou Židov - ušlo počas vojny do 
Švajčiarska. Vyšetrovanie potvrdilo, že 
najmenej 24 500 z nich boli zamietnutí 
švajčiarskymi úradmi a poslaní späť do 
rúk nacistov na istú smrť v koncentrač-
ných táboroch. Väčšina historikov sa 
domnieva, že toto číslo bolo vyššie. Tak 
to uvádza druhá časť správy. Prvá časť 
z r. 1998 sa týkala presunov nacistické-
ho zlata do Švajčiarska, čo predstavuje 
„najväčší hospodársky zločin storočia”. 
Zlato pochádzalo z lúpeží nacistov 
v Európe, vrátane obetí holokaustu v Ju-
hoslávii. Prvá časť obsahuje aj údaje, 
ako Švajčiarsko profitovalo z tohto zlata 
uloženého vo švajčiarskych bankách 
a ako ho tieto banky premiestňovali 
do Španielska alebo Portugalska a na-
pokon do zámorských krajín akou je 
Argentína, aby ho udržali v bezpečí pre 
nacistické hnutie po vojne. Noviny Ob-
server 7. 12. 1997 napísali: „Niekoľko 
miliárd išlo cez Vatikán a Španielsko do 
Latinskej Ameriky, ktorá bola cieľovou 
krajinou nacistov na úteku”.

Štúdia iniciovaná švajčiarskou vládou 
odhadla, že švajčiarske banky dostali 
asi 2 miliardy libier v ulúpenom zlate, 
ukradnutom zväčša židovským, rómskym 
a slovanským obetiam nacistického holo-
kaustu (The Guardian 5. 12. 1997). Pápež-
ský štát sa dostal pod nátlak, aby otvoril 
svoje archívy. Svetový židovský kongres 
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uverejnil odtajený list ministerstva fi-
nancií USA, ktorý uvádza informáciu 
Američanov o tom, „že peniaze a zlato 
ukradnuté Židom a Srbom (v Juhoslá-
vii) boli poslané do Vatikánu” (The 
Guardian 5. 12. 1997). Fondy ukradnuté 
fašistickými ustašovcami v Chorvátsku 
boli poslané cez vatikánsky „kanál” do 
Španielska a Argentíny. Avšak minister-
stvo financií USA má stále podozrenie, 
že tie fondy sú ešte teraz v držbe Vatiká-
nu (The Guardian 5. 12. 1997). Vatikán 
tajne spolupracoval s fašizmom. Pod-
poroval najmä bábkový nacistický 
režimu v Chorvátsku a podstatne 
pomohol vedúcim vojnovým zločin-
com uniknúť spravodlivosti na konci 
vojny. Navyše dôkazy potvrdili, že 
Vatikán ukrýval zlato ukradnuté 
ustašovským režimom v Chorvátsku. 
Hoci Vatikán zapiera tieto tvrdenia, 
správa rozviedky USA uverejnená 
v r. 1946 uvádza, že Veľká Británia 
zabavila a držala mince v hodnote 150 
mil. švajčiarskych frankov. Tieto penia-
ze boli ukradnuté obetiam holokaustu 
v Juhoslávii, ktoré boli zavraždené usta-
šovským režimom.

Labouristická povojnová vláda 
v Británii tiež zhabala zmrazené banko-
vé účty, ktoré patrili obetiam holokaus-
tu. Vláda žiadala banky, aby jej tieto 
peniaze, namiesto ich vrátenia pozosta-
lým, vydali. Časť týchto peňazí použili 
na kompenzovanie britských vojnových 
strát alebo pre novo oslobodené krajiny, 
ktoré neboli voči Británii zadlžené. Na-
miesto platieb Británii boli nejaké obno-
sy zadlženými krajinami konfiškované. 
(The Guardian 4. 12. 1997). WJC (WJC 
- World Jewish Congress – Svetový 
židovský kongres) uverejnil aj iné USA 
odtajnené dokumenty, ktoré uvádzali, 
že spojenci vedeli o tom, že 55 ton 
nacistického zlata, v dnešnej hodnote 
asi 400 miliónov libier, bolo zmieša-
ných so zlatom odobratým centrálnej 
banke Belgicka, Holandska a Rakúska 
namiesto toho, aby tieto dva typy zlata 
boli separované. Tripartitná komisia pre 
zlato (The Tripartite Gold Commission 
(TGC), spravovaná Spojenými štátmi, 
Francúzskom a Britániou, sa rozhodla 
odovzdať všetko centrálnym bankám 
Európy. Samotné TGC má stále v držbe 
5,5 tony nacistického zlata, ktoré za 
posledných 50 rokov nebolo rozdelené 
obetiam (The Guardian 4. 12. 1997).

Britskej vláde ostalo napokon zlato 

v hodnote 350 mil. frankov skonfiško-
vané po vojne Chorvátom. Zvyšok, ako 
hovorí správa, bol odovzdaný Vatikánu, 
aby ho „bezpečne uschoval“. Neskôr 
britská vláda údajne zinkasovala z toho 
svoj podiel a Vatikánu nechala 200 mil. 
švajčiarskych frankov. Vďačný Vatikán 
sa zaviazal vytvoriť „dymovú clonu“ 
a predstieral, že postúpil zlato Frankov-
mu fašistickému režimu v Španielsku 
a odtiaľ ho presunul do Argentíny. Za 
diktátora Juana Peróna sa stala Ar-
gentína bezpečným domovom iných 
vojnových zločincov ako Klaus Barbie, 
Adolf Eichmann a Jozef Mengele (The 
Guardian 23. 7. 1997).

Podobné tvrdenia o Vatikáne vyslo-
vil už Yallop. Počas vojny nadporučík 
SS Licio Gelli údajne odvodzoval 
vlastné bohatstvo od svojho pobytu 
v talianskom meste Cattaro, kde boli 
uchovávané národné poklady Juhoslá-
vie. Ich podstatná časť sa už Juhoslá-
vii nikdy nevrátila, lebo „ju ukradol 
npor. Gelli“. Keď vojna skončila, Gelli 
s pomocou Vatikánu zorganizoval akciu 
„Ratlines“ (slovensky = únikové pov-
razy pre potkany, po ktorých opúšťajú 
topiace sa lode). Týmito cestami sa 
nacistickí vojnoví zločinci za poplatok 
dostávali do Južnej Ameriky. Pri akcii 
pomáhal aj známy pronacistický chor-
vátsky katolícky kňaz - otec Krujoslav 
Dragonovič. On pomohol Klausovi 
Barbiemu tzv. „mäsiarovi z Lyonu“ 
utiecť, pričom náklady niesla kontraroz-
viedka USA (US Counter Intelligence 
Corps). V 1960-tich rokoch Gelli založil 
v Taliansku obávanú slobodomurársku 
lóžu P2. V Argentíne sa stal dôverným 
priateľom diktátora Peróna a v r. 1972 
sa dostal na pozíciu hospodárskeho po-
radcu Talianska, neskôr bol jej čestným 
radcom. On bol asi ústrednou postavou 
politických násilností, ktoré destabili-
zovali Taliansko v neskorých šesťde-
siatych rokoch až po roky osemdesiate. 
Rovnako bol zodpovedný za podiel lóže 
P2 na kolapse Vatikánskej banky (podľa 
David Yallop, V božom mene, Gorgi 
Books, Britain, 1984).

Detaily o zmiznutí juhoslovan-
ského zlata sa spomínajú tiež v knihe 
„Rat Lines“ od Marka Aaronsa a Johna 
Loftusa. Píšu, že 400 kg zlata, ktoré 
bolo pôvodne vlastníctvom Juhoslávie 
a malo cenu miliónov dolárov, ako aj 
veľké množstvo peňazí v zahraničných 
menách, bolo pod kontrolou ustašov-

ského ministra Lovro Susica tajne pre-
vezených do Wolfsburgu v Rakúsku. 
Chorváti boli asi varovaní, že Briti 
„skonfiškujú zlato“, preto požiadali 
Dragonoviča o pomoc. Ten bol ochot-
ný žiadateľov zaviazať, aby okamžite 
v dvoch kufroch prepašoval 40 kg zlata 
do Ríma (Vatikánu). (Rat Lines, Mark 
Aarons a John Loftus, Mandarin, Lon-
don, England, 1991, ss. 122, 125).

Vatikán nielenže preberal zlato, 
ktoré Chorváti nakradli, ale s podporou 
OSS a MI6 pomáhal im aj utiecť. Napr. 
v r. 1986 USA zverejnili dokument, ktorý 
odhalil, že Vatikán organizoval bezpeč-
ný útek Paveliča spolu s 200 ďalšími 
poprednými funkcionármi jeho režimu 
z Európy do Argentíny. Počas svojho 
úteku „sa často schovávali v kláštoroch“, 
v katolíckych kostoloch, často v pre-
strojení za „františkánskych mníchov“ 
(uvádza Vladimír Dedijera v knihe Juho-
slovanský Auschwitz. Ahriman-Verlag, 
Freiburg, Nemecko, 1988, s. 53).

Podľa najviac akceptovaných ana-
lýz, režimom Ante Paveliča, ktorý 
stál jednoznačne za Vatikánom, bolo 
zabitých asi 750 000 Srbov, 60 000 Ži-
dov a 26 000 Rómov. (Juhoslovanský 
Auschwitz a Vatikán, s. 30). Dedijer 
píše, že „najvyšší hodnostári rímsko-
katolíckej cirkvi požehnávali tomu, 
čo robil Ante Pavelič v čase, keď bol 
vyhlásený tzv. Chorvátsky štát, teda 
v dobe, keď Juhoslávia a jej armáda 
stále existovali”. Klerici pracujúci pre 
ustašovský režim sa zúčastňovali na 
šokujúcich vojnových zločinoch v Ju-
hoslávii. Tu boli známi najmä svojou 
genocídnou aktivitou v Jasenovac-
kom, v čase vojny druhom najväč-
šom koncentračnom tábore, ktorého 
veliteľom bol istý čas františkánsky 
mních.

Na konferencii o zlate Donald Ken-
rick z Medzinárodnej únie Rómov po-
vedal, že milióny zlatých mincí a osob-
ných predmetov zabitých 28 000 Ró-
mov, ktorých okradli ustašovci, končili 
vo Vatikáne (The Guardian 4. 12. 1997). 
Z tejto konferencie vieme, že Vatikán 
pomáhal okrádať obete holokaustu 
o peniaze. To je snáď aj dôvod, prečo sa 
Vatikán nezúčastnil na tejto konferencii 
- vatikánske archívy sú zatvorené až do 
r. 2045.

V auguste 1997 sa v národných ar-
chívoch USA objavili dokumenty doka-
zujúce, že Vatikán sa zúčastnil 
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Cenzúra maturitných skúšok
R. Adams: Censorship of exam question

Abstract: 
Translation of a news article from internet sources.

Podľa článku R. Adamsa „Skúšobná 
komisia oslovila židovskú školu vo 
veci cenzurovania maturitných skú-
šok”, ktorý uverejnil The Guardian 
11. 10. 2013, v maturitných písomkách 
v škole Hatorah v Hackney boli vyne-
chané otázky o evolúcii.

Židovská ortodoxná dievčenská 
škola, zriadená štátom v severnom Lon-
dýne, bola kritizovaná, keď sa ukázalo, 
že ich maturitné otázky boli cenzurova-
né a otázky o evolúcii boli z písomiek 
vynechané. 

Komisia pre maturitné skúšky zis-
tila, že v dvoch maturitných skúškach 
boli otázky o evolúcii tak zamotané, že 
na nich nebolo možné správne zodpo-
vedať.

Hovorca Úradu pre občianske práva 
(OCR - Office for Civil Rights) sa vy-
jadril: „Zabezpečenie integrity skúšok 
znamená podniknúť všetky kroky na ich 
ochranu”.

Skúšobná komisia hovorila s vede-
ním školy, aby zabezpečila, že sa tento 
problém už nebude opakovať. Obavy 
prejavili aj v oddelení pre výchovu 
a v rade pre kvalifikáciu skúšobných 
komisií. „Pokúšali sme sa rešpektovať 
náboženstvo a kultúrne citlivé veci tejto 
spoločnosti, a súčasne sme chránili in-
tegritu skúšok. To znamená, že nepokla-
dáme zahmlievanie niektorých skúšob-
ných otázok za správne. Sme v procese 
prijatia záruk zo strany školy, že zabez-
pečí schválenú prax skúšania v kontexte 
dnešnej pluralitnej spoločnosti - pove-
dali na úrade pre občianske práva. Škola 
„Hatorah” v Yesoday je školou pre 
dievčatá, ktorú podporujú dobrovoľníci, 
no zriaďovateľom je vláda. Podľa pros-
pektu škola: „dáva prednosť prijímaniu 
židovských dievčat „Charedi”, ktoré 

zodpovedajú kritériám Charedi ako je to 
predpísané rabinátom Únie hebrejských 
kongregácií. Charedi Židia sa obvykle 
charakterizujú ako striktne ortodoxní, so 
sídlom v Stamford Hill a sú najväčšou 
komunitou európskeho ortodoxného 
judaizmu.

Výsledky maturitných skúšok 
v r. 2012 boli vynikajúce, čím sa škola 
dostala medzi 20 % najlepších štátnych 
škôl. V maturitných skúškach o vede 
95 % žiačok dosiahlo známku „C”, čo je 
podstatne vyššie percento, než národný 
priemer 75 %.

Školu poslednýkrát skúmal OFS-
TED (The Office for Standards in Edu-
cation - Úrad pre štandardy vo výchove) 
v r. 2006 a hodnotil ju ako vynikajúcu. 
Medzitým tam v r. 2010 bola aj inšpek-
cia.

Hovorca pre OFSTED povedal: 
„Všetky školy by mali poskytovať 
žiakom dobrú výučbu. Podľa názoru 
OFSTED, keď nejaká škola zámerne 
bráni tomu, aby žiaci dostávali široký 
a vyvážený rozsah vedomostí, malo by 
sa to brať veľmi vážne. OFSTED robí 
inšpekcie v školách hodnotených ako 
vynikajúce menej pravidelne. Táto škola 
bola hodnotená ako vynikajúca v r. 2006 
a potom aj 
v r. 2010. 
Druhá 
inšpekcia 
zistila, že 
jej úroveň 
sa nezme-
nila. Ak 
OFSTED 
získa in-
formáciu, 
ktorá na-
svedčuje 

o opaku alebo ak vzniknú ďalšie obavy 
týkajúce sa školy, malo by to viesť 
k novej inšpekcii - v zmysle zvyklosti 
postupovať podľa rizika.”

Podľa prospektu školy sa predpokla-
dá, že žiadatelia - „Rodičia budú plne 
spolupracovať a budú izolovať svoje 
dieťa od nežiaducich vonkajších vply-
vov, ktoré sa nezrovnávajú s Charedi ži-
dovskými hodnotami. Charedské domy 
nemajú televíziu alebo iné nevhodné 
médiá. Rodičia zabezpečia, že ich deti 
nebudú mať prístup k internetu a ani 
k iným médiám, ktoré nevyhovujú prí-
snym kritériám spoločenstva Charedi.“

Cenzurovanie maturitných otázok 
bolo odhalené po sťažnostiach National 
Secular Society (Národnej sekulárnej 
spoločnosti) a po pripomienkach, ktoré 
vyslovil pre noviny rabín Avraham Pin-
ter, riaditeľ školy Hatorah. Pre „Jewish 
Chronicle” povedal: „Školy Charedi 
keď niekedy nájdu niečo, čo by mohlo 
byť pre ich rodičov urážlivé, poradia 
deťom, aby sa o tom nehovorilo.”

Steven Evans, riaditeľ kampane Ná-
rodnej sekulárnej spoločnosti sa vyjadril 
takto: „Náboženské školy ako je Ha-
torah v Yesodey nielenže prekážajú 
spoločenskej súdržnosti izoláciou detí 
podľa ich náboženského vyznania 
a etnicity, ale tiež nepripravujú žia-
kov na život mimo určitej nábožen-
skej komunity, čím bránia mladým 
ľuďom realizovať ich plný potenciál.
 
Podľa http://goo.gl/Wse1XN vybral 
a preložil A. K.

potenciálne nelegálnych transakcií 
s nacistickým Nemeckom a jeho 
partnermi počas vojny. Tieto archívy 
dokazujú, že Vatikánska banka (dnes 
sa volá Inštitút náboženských prác 
(v origináli: The Institute for Religious 

Works), používala najmenej v troch prí-
padoch sprostredkovanie švajčiarskych 
bánk, aby dostala peniaze z (nemeckej) 
Ríšskej banky, alebo z iných bánk na 
čiernej listine spojencov, hoci bolo za-
kázané vstupovať s nimi do kontaktov 

kvôli ich angažovanosti s vojnovým 
Nemeckom. (The Guardian 4. 8. 1997).

Podľa http://goo.gl/Ryy4VI vybral 
a preložil A. K.
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Posvätné pramene a svätená voda 
ako zdroje chorôb
Holy springs and holy water as sources of disease

Abstract: 
Translation of an article abstract from a group o authors (Kirschner, A. K., 
Atteneder, M., Schmidhuber, A., Knetsch, S., Farnleitner, A. H., Sommer, R.) 

from the Institute of Hygiene and Applied Immunology
at the Medical University of Vienna.

Používanie posvätných prameňov a svä-
tenej vody je súčasťou náboženských 
aktivít. Voda z posvätných prameňov 
sa hojne používa ako pitná voda, hoci 
nie je schválená podľa hygienických 
štandardov. Svätená voda v kostoloch 
a kaplnkách môže vyvolať infekciu 
tým, že si ľudia v nej máčajú pery, ale-
bo sa ňou kropia. Našim cieľom bolo 

stanoviť mikrobiologickú a chemickú 
kvalitu posvätných prameňov a svätenej 
vody v kostoloch a v kaplnkách, ktoré 
sa nachádzajú v nemocniciach. Z po-
svätných prameňov iba 14 % vzoriek 
spĺňalo mikrobiologické a chemické 
požiadavky v zmysle národných pred-
pisov o pitných vodách.

Keď vezmeme do úvahy výsledky 

týchto výskumov, ani jedna vzorka vody 
z posvätných prameňov sa nekvalifi-
kovala ako pitná voda. Všetky vzorky 
svätenej vody z nemocníc a kaplniek 
v nemocniciach mali veľmi vysoké 
indikátory znečistenia výkalmi. Pse-
udomonas aeruginosa a staphylococcus 
aureus sa našli v najčastejšie navštevo-
vaných kostoloch. Je naliehavo potreb-
né zahrnúť posvätné pramene do prog-
ramov zisťovania kvality vody.

Verejnosť by mala vedieť, že po-
svätné pramene treba brať ako po-
tenciálne zdroje chorôb. Svätená voda 
môže byť druhým takýmto zdrojom 
infekcie, najmä v kaplnkách, ktoré 
sú v nemocniciach a v často navštevo-
vaných kostoloch. Odporúčame, aby 
sa na týchto miestach kontrolovala 
kvalita vody.
Podľa http://goo.gl/mOzYFl vybral 
a preložil A. K.

Náboženstvo je základom
diskriminácie žien
F. Kissling: Religion is the basis of gender discrimination

Abstract: Translation of a news article

Keď sa stretnú ženy rôzneho nábožen-
ského vyznania, ktoré sú za rovnopráv-
nosť žien s mužmi, veľký rozdiel medzi 
ich názormi nie je. Sú presvedčené, že 
existuje všeobecná medzinárodná dis-
kriminácia žien, ktorá im bráni zastávať 
vedúce funkcie v spoločnosti. Súčasne 
však ani jeden oficiálny náboženský 
hodnostár neprijíma názor, že by on 
alebo jeho náboženstvo diskrimino-
valo ženy. Bože uchovaj! Ak by nebolo 
náboženstvo, ženy by dnes neboli vzde-
lané a mali by minimálnu zdravotnú 
starostlivosť. Čoraz viac sa ozývajú 
niektorí náboženskí hodnostári, ktorí 
odsudzujú zneužívanie ľudských práv 
žien, ale v kongregácii nevyvíjajú žiad-
nu aktivitu, aby znemožnili násilie voči 
ženám v rodinách.

Nedostatok záujmu na odstránení 
diskriminácie žien sa javí najviac v tom, 
že ženy nezastávajú vyššie duchovné 
vedúce miesta v kongregácii. Je to zotr-
vačnosť v zákonoch a praktikách, ktoré 
bránia moslimským ženám, aby viedli 
modlitby v mešitách. Málo žien je rabí-

niek na čele židovských komunít, syna-
góg. Dokonca ani tibetskí budhisti ve-
dení Dalajlámom doteraz nevymenovali 
ženu za kňaza. Budhisti, napr. v Číne, 
Kórei i inde otvorene priznávajú, že 
ženy nie sú rovnocenné s mužmi. Vedú-
ce miesta, ktoré majú vplyv na prax a na 
najvyššie „postavenie v práci”, sú stále 
rezervované iba pre mužov. Poznám to 
z vlastného rímskokatolíckeho nábožen-
stva, ale diskriminácia žien prerastá 
takmer všetky náboženstvá.

Bolo to niekedy v polovici 1980-tich 
rokov, keď teológ Dan Maguire a ja 
sme diskutovali vo vysielaní „Night-
line” o úlohe žien v katolíckej cirkvi 
s vtedajším arcibiskupom Johnom 
Foleyom, ktorý predsedal Pontifikálnej 
rade spoločenských komunikácií. Arci-
biskup trval na tom, že katolícka cirkev 
nediskriminuje ženy. Poukazoval na 
slávne ženy, zvyčajne už mŕtve, ktoré 
cirkev uctievala. Napr. matku Francesu 
Cabriniovú, sv. Katarínu zo Sieny, mat-
ku Terezu. Vtedy Dan náhle vstúpil do 
diskusie: „Prečo ste neurobili z matky 

Terezy kardinála, ak si ju tak vysoko 
ceníte?” Foley bol na chvíľu zaskočený 
a usmieval sa. Potom poznamenal, že 
„matka Tereza nevyjadrila záujem o tú-
to pozíciu, bola primerane skromnou 
ženou , ktorá by sa nikdy neusilovala 
o takéto miesto a pravdepodobne by to 
bola odmietla“. Myslí si azda niekto, že 
by sa našiel muž - kňaz, ktorý by po-
vedal na návrh na svoje vymenovanie: 
„O Pane, nie som toho hodný?“ V 1980-
tich rokoch pocit „oprávnenosti” mali 
iba muži. Myslela som si, kým som 
nečítala interview z r. 2010 v liste Was-
hingtonian s kňazom Tom Reeseom, 
pokladaným za pokrokového jezuitu, ta-
kého progresívneho, že Vatikán pomýš-
ľal odvolať ho z miesta redaktora jezu-
itského časopisu „America”, že sa veci 
zmenili. Reesea sa pýtali, aké veci ešte 
chýbajú v cirkvi o zavedenie ktorých 
treba uvažovať. Priznal, že „množstvo 
takýchto problémov sa týka žien: kon-
trola pôrodov, prerušenie tehotenstva, 
ženy - farárky, ženenie kňazov. Čím viac 
je žena vzdelaná, tým viac sa odcudzuje 
cirkvi. To je recept na katastrofu. Cirkev 
možno riadiť bez mužov, ale nemožno ju 
riadiť bez žien“.

Aha, myslela som si, toto je výbor-
né. Ale potom mi nálada klesla. Reese 
vysvetľoval ďalej, prečo sú ženy dôle-
žité: „Ženy odovzdávajú náboženstvo 
najmladšej generácii. Učia svoje deti 
modlitby, hovoria s nimi o bohu. Stále 
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sa s deťmi zaoberajú. Kňazi majú na to 
čas päť minút v nedeľu“.

Iste možno uznať argument, že 
vychovávať najmladšiu generáciu je 
najväčší príspevok k viere. Ale ak je 
to pravda, prečo tak málo mužských 
náboženských hodnostárov to považuje 
za svoju úlohu? Reese si zrejme neuve-
domuje, že väčšina tých vecí, o ktorých 
cirkev nechce diskutovať - sexualita 
a reprodukčné práva, ženy vysvätené 
za kňazov, sobáše kňazov - majú do 
činenia s faktom, že ženy neboli na 
vedúcich pozíciách. Kým záležitosti 
ľudských vzťahov sa brali ako vec 
žien a kultúry, zatiaľ veľké politické 
záležitosti (akými sú vojny, chudoba, 
migrácia, násilie), ale aj teologické veci 
(ako si predstavovať boha a čo sa od nás 
očakáva vo svete) a riešenie problémov 
diskriminácie žien v spoločnosti nám 
uniká. Keď chlapci a dievčatá sledujú 
pápežskú návštevu alebo sa zúčastňujú 
na omši, vidia iba úspech ľudí oble-
čených v rúchach. Keď vyrastú, úloha 
žien v spoločnosti nebude rovnaká ako 
úloha mužov. Náboženstvo zohralo 
prvoradú úlohu v diskriminácii žien.

Frances Kissling
Pozn. prekladateľa:
V predchádzajúcom texte bola 

zmienka, že ženy nedosahujú hodnosť 
kardinála. V nasledujúcom texte sa 
chceme zaoberať faktom, že ženy ne-
môžu byť ani pápežom. Naše argumen-
ty pochádzajú z: http://goo.gl/QKQL3

Ohmatávanie pápeža
Byť pápežom má podmienku: kan-

didát musí mať semenníky a ten, kto je 
zvolený za pápeža, to musí aj dokázať.

Vo vatikánskom múzeu sa nachádza 
neobvyklý trón. Je to čudný predmet. 
Sedadlo je veľmi vysoko a v ňom je 
vyrezaná veľká diera v tvare kľúčovej 
diery, hranatou časťou obrátenou dopre-
du. Operadlo tohto trónu je veľmi za-
klonené a nohy sú umiestnené tak, aby 
bol prostriedok trónu prístupný.

Tento trón sa nazýva rôznymi me-
nami, napríklad prederavená stolička. 
Bola to sto-
lička, pomo-
cou ktorej 
sa skúmalo 
pohlavie 
zvoleného 
pápeža. 
Každý kan-
didát práve 
zvolený za 
pápeža sa 
musel na 
túto stolič-
ku posadiť 
a jeden z 
mladších 
kardinálov 

Osudy Správy o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví a právach
-oj-: The fate of the Report on sexual and reproductive health 
and rights

Abstract: 
Main content and approval process of the Report on sexual and reproductive 

health and rights in the European Parliament.

Výbor Európskeho parlamentu pre 
práva žien a rodovú rovnosť pred-
ložil 26.9.2013 Správu o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví a právach 

(spravodajkyňou bola Edite Estrelová; 
dokument je dostupný na http://goo.gl/
DGhJPF). V návrhu na uznesenie sú 
uvedené základné zásady, tézy politiky 

a práva sexuálneho a reprodukčného 
zdravia v EÚ všeobecne. Z obsahu tejto 
časti správy vyberáme:
- zdravie je základným ľudským 

právom nevyhnutným na výkon ostat-
ných ľudských práv. EÚ nemôže do-
siahnuť najvyššiu úroveň zdravia, ak 
sa nebude plne uznávať a podporovať 
sexuálne a reprodukčné zdravie a prá-
va (ďalej len SRZP) všetkých;

- porušovanie SRZP má priamy 
vplyv na životy žien a dievčat, na 
ekonomickú nezávislosť žien, na ich 
možnosť využívať sociálne služby, na 
prístup žien k rozhodovaniu a účasti 
na verejnom živote, na ohrozenosť 

cez dieru v stoličke rukou ohmatal, či 
má semenníky (mužské pohlavné žľa-
zy). Keď hmatom zistil, že kandidát 
semenníky má, zvolal: „habet ova” (po 
slovensky doslovne: má vajcia).

Súvisí to s legendou o pápežke Jo-
anke, ktorej história je zaznamená vo 
viac než 500 stredovekých kronikách. 
Bola to Angličanka, ktorá vyrastala 
v prestrojení za muža, vstúpila do cirkvi 
a postupne sa vypracovala na biskupa, 
až v r. 855 bola zvolená za pápeža.

Údajne bola pápežkou dva roky 
a mala tajného milenca. Jej tajomstvo sa 
„prevalilo“ vtedy, keď porodila na pá-
pežskej procesii. Potom bola ukrižovaná 
aj s milencom.

Nie je zatiaľ známe, či a kedy bol 
tento čudný postup zastavený. Možné 
je, že ako tajný rituál pretrváva dodnes: 
„Habet ova!”
Podľa http://goo.gl/qSHclN vybral 
a preložil A. K.

Obr: Ohmatávanie pápeža

Pápežka Jana
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žien  násilím zo strany mužov, na prí-
stup žien k vzdelávaniu a na užívanie 
si súkromného života, a preto ovplyv-
ňuje spoločnosť ako celok;

- posilnenie práv žien a dievčat je 
kľúčom k odstráneniu diskrimi-
nácie a násilia a k presadzovaniu 
a ochrane ľudských práv vrátane sexu-
álneho a reprodukčného zdravia;

- SRZP sú základnými prvkami ľud-
skej dôstojnosti, ktoré treba riešiť 
v širšom kontexte štrukturálnej diskri-
minácie a rodovej nerovnosti. Členské 
štáty by mali zabezpečovať starostli-
vosť a liečivá, ktoré sú rozhodujúce 
pre dobrovoľné plánovanie rodičov-
stva, zdravie matiek a novorodencov;

- členské štáty by mali poskytovať 
kvalitné služby v oblasti SRZP, 
prispôsobené potrebám špecifických 
skupín bez diskriminácie či obáv 
z odsúdenia (napr. mladým ľuďom 
a zraniteľným skupinám); takéto služ-
by musia byť rovnako zacielené na 
mužov a chlapcov, musia podporovať 
ich aktívnu úlohu v rámci spoločnej 
zodpovednosti za sexuálne správanie 
a  eho následky;

- politika Európskej únie a členských 
štátov musí rešpektovať, chrániť a na-
pĺňať SRZP pre všetkých podporou 
chápania ľudskej sexuality ako po-
zitívneho aspektu života a vytvárať 
kultúru akceptácie, rešpektovania, bez 
diskriminácie a násilia;

- EÚ musí zabezpečiť, aby sa zákony 
a politika menili, ustanovovali alebo 
rušili s cieľom dodržiavať a chrániť 
SRZP a umožniť každému, aby mohol 
svoje práva uplatňovať bez diskrimi-
nácie na akomkoľvek základe;

- služby, týkajúce sa rozhodovania 
o reprodukcii a plodnosti, by sa mali 
poskytovať bez diskriminácie a člen-
ské štáty zabezpečia prístup k liečbe 
neplodnosti a asistovanému lekár-
skemu oplodneniu aj pre slobodné 
ženy a lesbičky;

- náhradné materstvo predstavuje 
zásah do tela žien i detí a predstavuje 
ohrozenie telesnej integrity žien a ich 
ľudských práv;

- nútená alebo nedobrovoľná steri-
lizácia akejkoľvek osoby, vrátane 
transsexuálov, predstavuje poruše-
nie ľudských práv a telesnej integ-
rity tejto osoby; členské štáty by mali 
zrušiť všetky existujúce zákony, ktoré 
ukladajú sterilizáciu;

- členské štáty majú zabezpečiť pri-
merané rozdelenie miest, poskytu-
júcich kvalitné zdravotné služby 
všetkým obyvateľom, vrátane žien 
a dievčat žijúcich vo vidieckych ob-
lastiach;

- tvorba a vykonávanie politiky v ob-
lasti SRZP je v kompetencii člen-
ských štátov. EÚ môže uplatňovať 
právomoc podporovať lepší výkon 
právnych predpisov a politík v oblasti 
sexuálnych a reprodukčných práv 
a podporovať výmenu najlepších skú-
seností medzi členskými štátmi;

- členské štáty zabezpečia, aby prístup 

ného zdravia, ktorá by poskytovala 
komplexné informácie o účinných 
a zodpovedných spôsoboch pláno-
vania rodičovstva, zabezpečovala by 
rovnaký prístup k rôznym kvalitným 
spôsobom antikoncepcie, ako aj infor-
mácie o plodnosti;

- členské štáty majú zhromažďovať 
a sledovať údaje a štatistiky týka-
júce sa ukazovateľov sexuálneho 
a reprodukčného zdravia (sexuálne 
prenosné infekcie, miera interrupcií 
a antikoncepcie, nenaplnená potreba 
antikoncepcie, tehotenstvo dospieva-
júcich atď.) rozčlenené aspoň podľa 
pohlavia a veku;

- členské štáty zaručia udržateľné 
financovanie verejných služieb a or-
ganizácií občianskej spoločnosti. 
Podporia vypracovanie a zavedenie 
komplexných národných stratégií 
pre oblasť SRZP;

- členské štáty by mali podniknúť po-
trebné kroky, aby nebol ohrozený 
prístup k službám sexuálneho a re-
produkčného zdravia;

- pre ženy je životne dôležité mať bez-
platný prístup ku každoročným 
gynekologickým kontrolám a ma-
mografii, a preto je neprijateľné, aby 
členské štáty obmedzovali takéto služ-
by na základe krízy a rozpočtových 
škrtov;

- členské štáty majú poskytovať – bez-
platne alebo finančne dostupným 
spôsobom – prispôsobené informácie 
a služby týkajúce sa antikoncep-
cie a ostatných oblastí sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, ako sú 
každoročné gynekologické kontroly 
a mamografie, ako aj opatrenia týkajú-
ce sa prevencie, diagnostiky a liečby 
sexuálne prenosných infekcií, ktoré 
zahŕňajú kvalitné odborné informá-
cie a poradenstvo pre všetky vrstvy 
obyvateľstva vrátane žien z vidieka, 
mladých ľudí, etnických menšín, mig-
rantov, osôb so zdravotným postihnu-
tím a sociálne vylúčených ľudí;

- SRZP sú základnými právami žien 
a mužov, ktoré by sa nemali obme-
dzovať z náboženských dôvodov, 
napríklad formou uzatvárania dohôd;

- umožniť, aby ženy, dievčatá a páry 
uplatňovali svoju základnú slobodu 
spočívajúcu v rozhodovaní o svojom 
sexuálnom a reprodukčnom živote, 
vrátane toho, či a kedy mať deti. 
Možnosť rozhodnúť sa pre menší  

k službám v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia bol bez 
akejkoľvek diskriminácie na základe 
etnického pôvodu, stavu bývania, šta-
tútu prisťahovalectva, veku, zdravot-
ného postihnutia, sexuálnej orientácie, 
rodovej identity, zdravotného stavu 
alebo manželského stavu;

- politika SRZP musí zohľadňovať 
špecifické skupiny a riziká spoje-
né s ich identitou alebo situáciou, 
najmä ženy patriace k menšinám, 
etnickým skupinám, tehotné ženy 
alebo lesbičky, bisexuálky alebo trans-
sexuálky, deti a mladých ľudí, osoby 
LGBTI, osoby vykonávajúce prosti-
túciu, väzňov, migrantov a užívateľov 
injekčne podávaných drog;

- vlády členských štátov v spolupráci 
organizáciami občianskej spoločnosti 
vypracujú kvalitnú vnútroštátnu 
politiku sexuálneho a reprodukč-

Edite Estrelová
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počet detí s väčším časovým odstu-
pom medzi pôrodmi umožňuje rodi-
nám, aby investovali viac do vzdela-
nia a zdravia každého svojho dieťaťa.

Údaje poskytované členskými štátmi 
odhaľujú výrazné rozdiely v sexuál-
nom a reprodukčnom zdraví žien 
v Európe. Vznikajú veľmi konzervatív-
ne postoje k SRZP.

Vyššie miery pôrodov a interrup-
cií dospievajúcich matiek a sexuálne 
prenosných infekcií zvyčajne súvisia 
s nesprávnou alebo nedostatočnou 
sexuálnou výchovou. Najvyššia úroveň 
pôrodov a interrupcií dospievajúcich 
matiek je v členských štátoch východnej 
Európy.

Počet pôrodov mladistvých sa 
v rámci jednotlivých členských štátov 
výrazne líši. Najnižší počet pôrodov 
dospievajúcich (5 až 9 pôrodov za rok) 
je v súčasnosti v Holandsku, Slovin-
sku, Dánsku, vo Švédsku, na Cypre, 
v Taliansku, Luxembursku a vo Fínsku. 
Najvyšší počet pôrodov dospievajú-
cich je na Slovensku (22), v Estónsku 
(24), v Spojenom kráľovstve (26), 
v Rumunsku (40) a v Bulharsku (44). 
Z uvedeného vyplýva, že značnej časti 
mládeže v EÚ stále chýbajú nevy-
hnutné schopnosti a vedomosti, ktoré 
sú predpokladom zodpovedného se-
xuálneho a reprodukčného rozhodo-
vania. U mladistvých matiek je nižšia 
pravdepodobnosť neukončenia stredoš-
kolského vzdelania maturitou a vyššia 
pravdepodobnosť života v chudobe. 
Okrem toho sa deti mladistvých často 
rodia s podváhou a mávajú zdravotné 
a vývojové problémy.

Prerušenie tehotenstva na vlastnú 
žiadosť je zákonom povolené v dvad-
siatich členských štátoch. Zo zvyšných 
siedmich umožňujú tri členské štáty 
(Veľká Británia, Fínsko a Cyprus) širší 
výklad dôvodov, ktoré vykonávanie 
umelého prerušenia tehotenstva ob-
medzujú, a v troch ďalších členských 
štátoch (Írsko, Poľsko a Luxembursko) 
reštriktívny výklad obmedzujúcich dô-
vodov a všeobecná neochota či strach 
vykonávať umelé prerušenie tehotenstva 
vedú k tomu, že (hlásené) legálne preru-
šenie tehotenstva sa vykonáva len zried-
kakedy, alebo sa nevykonáva vôbec.

Jediným členským štátom, kto-
rého zákony vykonávanie umelého 
prerušenia tehotenstva bez výnimky 
zakazujú, je Malta.

V krajinách s voľnejšími predpismi 
o umelom prerušení tehotenstva sa vy-
konávaniu tohto zákroku kladie čoraz 
viac prekážok. Ženy musia čeliť najmä 
neregulovanému uplatňovaniu práva 
na výhradu vo svedomí zo strany po-
skytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v oblasti reprodukčného zdravia, povin-
ným čakacím lehotám alebo zaujatému 
poradenstvu. Prax uplatňovania práva 
na výhradu vo svedomí vedie k tomu, 
že mnohým ženám bol zamedzený prí-
stup k službám v oblasti reprodukčného 
zdravia, ako je poskytnutie informácií 
o antikoncepcii, prístup k nej a jej zakú-

nováhu súkromného a pracovného 
života.

Priemerný ročný počet nových 
prípadov nákazy vírusom HIV v člen-
ských štátoch je 5,7 na 100 000 obyva-
teľov, pričom najnižšie počty prípadov 
boli v roku 2010 hlásené zo Slovenska 
(0,5) a Rumunska (0,7), najvyššie, 
naopak, z Estónska (27,8), Lotyšska 
(12,2), Belgicka (11) a Spojeného krá-
ľovstva (10,7). Z údajov rozčlenených 
podľa veku vyplýva, že v 11 % nových 
prípadov nákazy vírusom HIV šlo o mla-
dých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov.

Odhaduje sa, že sedem z desiatich 
žien zažíva počas svojho života fyzic-
ké a/alebo sexuálne násilie. Rodovo 
motivované násilie je forma diskrimi-
nácie, ktorá vážne prekáža možnosti 
žien uplatňovať si práva a slobody na 
základe rovnoprávnosti s mužmi. Sexu-
álne násilie má zničujúci celoživotný 
vplyv na psychické a fyzické zdravie 
a pohodu obetí a všetkých, ktorí majú 
s takýmto násilím skúsenosti.

Stanovisko k Správe o SZRP pri-
pravila poslankyňa Európskeho 
parlamentu Anna Záborská (KDH)

V Stanovisku sa o. i. uvádza: „Toto ne-
záväzné uznesenie porušuje Zmluvu o EÚ 
a nemožno ho použiť na zavedenie práva na 
prerušenie tehotenstva... Nemožno presne 
citovať žiadnu medzinárodnú právne záväz-
nú dohodu..., ani medzinárodné obyčajové 
právo, ktoré by ustanovovali alebo uznávali 
takéto právo. Všetky inštitúcie EÚ, orgány 
a agentúry musia zostať v otázke umelého 
prerušenia tehotenstva neutrálne. ...každé 
ľudské vajíčko je po oplodnení ľudským 
embryom, ktoré sa musí chrániť. V Deklará-
cii práv dieťaťa OSN sa stanovuje, že každé 
dieťa má právo na zákonnú ochranu pred 
narodením i po narodení. Európska únia 
by nemala poskytovať pomoc žiadnemu 
orgánu, ani organizácii, ktoré propagujú 
a podporujú riadenie akejkoľvek činnosti, 
ktorá zahŕňa umelé prerušenie tehotenstva, 
alebo sa na takej činnosti zúčastňujú. Musí 
sa rešpektovať ľudské právo na výhradu 
svedomia spoločne so zodpovednosťou 
štátu za zabezpečenie toho, aby pacienti 
mali prístup k zdravotnej starostlivosti, 
najmä v naliehavých prípadoch prenatálnej 
a materskej zdravotnej starostlivosti. Žiadna 
osoba, nemocnica, ani inštitúcia nesmie 
byť žiadnym spôsobom nútená, braná na 
zodpovednosť alebo diskriminovaná preto, 
že odmietla vykonať činnosť, ktorá by mohla 

penie, prenatálna diagnostika a zákonné 
umelé prerušenie tehotenstva.

Zo Slovenska, Maďarska, Rumun-
ska, Poľska, Írska a Talianska sú hlá-
sené prípady, keď takmer 70 % všet-
kých gynekológov a 40 % všetkých 
anestéziológov z dôvodu výhrady vo 
svedomí odmietlo poskytnúť služby 
umelého prerušenia tehotenstva. Tieto 
prekážky sú v jednoznačnom rozpore 
s normami v oblasti ľudských práv, 
ako aj s medzinárodnými lekárskymi 
normami.

Existuje predstava, že zákaz ume-
lého prerušenia tehotenstva povedie 
k zvýšeniu pôrodnosti a naopak, že jeho 
povolenie by prispelo k zníženiu počtu 
obyvateľstva. Táto predstava sa neopie-
ra o fakty. Mieru pôrodnosti v Euró-
pe by určite bolo možné účinnejšie 
podporiť, keby sa zlepšili možnosti 
matiek a otcov dosiahnuť lepšiu rov-

Anna Záborská
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zapríčiniť smrť ľudského embrya, alebo že 
odmietla vyhovieť žiadosti o takúto činnosť, 
asistovať pri nej či dať na ňu odporučenie.“

Pozn. redakcie:
Pani poslankyňa Anna Záborská 

má v jedinom bode pravdu, a to 
v tom, že uznesenie je nezáväzné. 
Svoje negatívne stanovisko opiera 
hlavne o to, že každé ľudské vajíčko 
je po oplodnení ľudským embryom, 
ktoré sa musí chrániť V Deklarácii 
práv dieťa OSN sa ustanovuje, že 
každé dieťa má právo na zákonnú 
ochranu pred narodením i po na-
rodení. Tu však môže ísť aj o stret 
záujmov matky a embrya. Matka je 
už hotový človek, zatiaľ čo embryo 
je iba potenciálny človek. Veľké per-
cento embryí sa nedonosí spontán-
ne alebo odumiera pred pôrodom.

V prípade ohrozenia dvoch živo-
tov, t. j. života matky a života em-
brya, treba dať prednosť záchrane 
života matky. Každá žena, tehotná 
aj netehotná, má právo rozhodovať 
o sebe. Embryo až do narodenia nie 
je človek a ani o sebe nemôže roz-
hodovať. Sme si vedomí, že tento 
problém súvisí s celým radom iných 
problémov. Napríklad s otázkou, 
kedy sa stáva z embrya človek. Toto 
nie je doteraz celkom jasné. Jedna 
supozícia tvrdí, že je to vtedy, keď 
začne fungovať mozog a teda dajú 
sa dokázať elektrické prúdy v moz-
gu embrya, teda asi koncom tretieho 
mesiaca.

Podľa tohto stanoviska by do 
konca tretieho mesiaca malo byť 
embryo iba zhlukom živých buniek.

V každom prípade  Správa 
o SZRP je progresívny dokument, 
súhlasíme s ním a vítame ho.

Stanovisko Výboru EP pre rozvoj
Výbor pre rozvoj odporúčal Výboru 

pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
- trvá na tom, že univerzálny prístup 

k SRZP je základné ľudské právo. 
Žiada Komisiu zabezpečiť, aby sa 
v rámci rozvojovej spolupráce a bu-
dúceho celosvetového rozvojového 
rámca zaujal prístup založený na 
ľudských právach a rodovej rovnosti 
a stanovilo sa dôrazné a jednoznačné 
zameranie na SRZP, ako aj konkrétne 

ciele a merateľné ukazovatele v SRZP, 
pričom prioritou by malo byť po-
silnenie postavenia žien a mladých 
ľudí a rodová rovnosť;

- naliehavo vyzýva Komisiu, aby medzi 
svojimi rozvojovými prioritami zacho-
vala možnosť prístupu ku kvalitným, 
cenovo dostupným, prijateľným a prí-
stupným službám v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, prenatálnej 
zdravotnej starostlivosti a zdravotnej 
starostlivosti o matky vrátane dobro-
voľného plánovania rodičovstva, prí-
stupu k antikoncepcii a bezpečnému 
umelému prerušeniu tehotenstva, ako 
aj k službám zameraným na mladých 

a službám súvisiacim so zdravotnou 
starostlivosťou, vrátane služieb v ob-
lasti SRZP, predstavuje mimoriadne 
nákladovo efektívnu stratégiu v oblas-
ti verejného zdravia a rozvoja;

- trvá na tom, že SRZP musia byť 
zakotvené v existujúcich medziná-
rodných nástrojoch ľudských práv 
a v základných dokumentoch politic-
kého konsenzu;

- naliehavo vyzýva EÚ, aby zabez-
pečila, že väzby medzi dynamikou 
populácie a trvalo udržateľným rozvo-
jom. SRZP budú prioritou pri tvorbe 
celosvetového rozvojového rámca na 
obdobie po roku 2015. Každý jednot-
livec bude môcť uplatňovať svoje 
ľudské práva vrátane práv v ob-
lasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, a to bez ohľadu na sociálne 
postavenie, vek, sexuálnu orientá-
ciu, rodovú identitu, rasu, etnický 
pôvod, zdravotné postihnutie, ná-
boženské vyznanie alebo vieru; trvá 
na tom, že EÚ musí v tejto otázke 
vystupovať jednotne, súdržne a do-
minantne;

- ženy, dievčatá a páry majú mať 
možnosť uplatňovať svoju základnú 
slobodu spočívajúcu v rozhodovaní 
o svojom sexuálnom a reprodukč-
nom živote, vrátane toho, či a kedy 
mať deti;

- SRZP, prenatálna zdravotná starostli-
vosť a zdravotná starostlivosť o matky 
sú v kontexte ľudského rozvoja, sprá-
vy vecí verejných, rodovej rovnosti, 
ľudských práv a zlepšovania ekono-
mického postavenia mladých ľudí 
a žien na úrovni jednotlivých krajín 
dôležitými faktormi trvalo udrža-
teľného rozvoja, ako aj súčasného 
procesu plánovania EÚ na obdobie 
2014 – 2020;

- podporuje politiku zameranú na 
posilnenie hodnoty žien a dievčat 
v spoločnosti, a to s cieľom bojovať 
proti rodovej nerovnosti, diskrimi-
nácii žien a dievčat a spoločenským 
normám, ktoré vedú k uprednostňo-
vaniu synov, čo je hlavnou príčinou 
prenatálneho výberu pohlavia plodu, 
zabíjania novorodencov ženského po-
hlavia a umelého prerušovania teho-
tenstva v prípade plodu ženského po-
hlavia, ako aj k núteným manželstvám 
v útlom veku a k mrzačeniu ženských 
pohlavných orgánov; snahy obmedziť 
výber pohlavia nesmú ženám brániť 

Katarína Neveďalová

ľudí. Je potrebné bojovať proti dis-
kriminácii z dôvodu pohlavia, ktorá 
vedie k umelému prerušovaniu 
tehotenstva v závislosti od pohlavia 
plodu a k nedobrovoľnému umelé-
mu prerušeniu tehotenstva, nútenej 
sterilizácii a sexuálnemu násiliu 
a zároveň zabezpečiť zdravotné po-
môcky potrebné v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia, prenatálnej 
zdravotnej starostlivosti a zdravotnej 
starostlivosti o matky, ako aj poskyto-
vanie prevencie, liečby, starostlivosti 
a podpory v súvislosti s AIDS, a to 
bez akejkoľvek diskriminácie;

- žiada Komisiu, aby zabezpečila dosta-
točné finančné prostriedky na rozsiah-
ly program v SRZP;

- uznáva, že univerzálny prístup ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
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v uplatňovaní práva na prístup k le-
gitímnym technológiám a službám 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia ani toto právo obmedzovať;

- naliehavo vyzýva organizácie, ktorým 
EÚ poskytuje finančné prostriedky 
na boj proti HIV/AIDS a/alebo na 
ochranu zdravia, aby vypracovali 
jasnú, stručnú a transparentnú straté-
giu toho, ako by do svojich intervenč-
ných opatrení mohli začleniť SRZP 
a primárnu prevenciu HIV;

- národné vlády, miestne orgány a ob-
čianska spoločnosť majú preberať 
zodpovednosť pri zabezpečovaní 
a podpore SRZP, ktoré sú univer-
zálne a ktoré musia byť založené na 
spoločnej zodpovednosti;

- podporuje výskum a vývoj nových 
a lepších prijateľných, cenovo do-
stupných a prístupných technológií, 
diagnostiky, liečby a prevencie so 
zameraním na SZRP, ako aj na choro-
by súvisiace s chudobou, ktoré majú 
v prípade rodín s nízkym a stredným 
príjmom výrazne negatívny vplyv na 
SRZP, a ktoré spoločne predstavujú 
jednu z hlavných príčin úmrtnosti 
matiek a detí;

- žiada Parlament, aby sa vo svojej 
výročnej správe o ľudských právach 
a demokracii vo svete a o politike 
Európskej únie v tejto oblasti venoval 
otázke porušovania práv v oblasti 
SRZP;

- pripomína, že ženy, ktoré nechcene 
otehotnejú, by mali mať na celom 
svete jednoduchý prístup k spoľahli-
vým informáciám a poradenstvu. Mali 
by sa im poskytovať kvalitné a kom-
plexné služby a podpora v zdravotnej 
starostlivosti.

18.9.2013 prebehlo vo Výbore pre 
práva žien a rodovú rovnosť záverečné 

hlasovanie o Správe o SRZP. Výsledok 
záverečného hlasovania: 17 členov 
hlasovalo za, 7 hlasovalo proti a 7 sa 
zdržalo hlasovania.

10. 12. 2013 zverejnila TASR túto 
správu: Európsky parlament (EP) dnes 
prijal uznesenie, podľa ktorého patrí 
vypracúvanie a vykonávanie stratégií 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv na školách do právomoci 
jednotlivých členských štátov. Euro-
poslanci neodsúhlasili pôvodný text 
nelegislatívneho uznesenia portugal-
skej socialistickej poslankyne Edite 
Estrelovej, ktoré vypracoval a prijal 
výbor EP pre práva žien a rodovú rov-

adventného očakávania je toto úspešné 
hlasovanie veľkou radosťou, že niet 
väčšej hodnoty ako je ľudský život, 
ktorý treba chrániť v každej jeho fáze, 
každom prostredí a za každých podmie-
nok. Veľmi ďakujem všetkým občanom, 
ktorí sa k tejto vážnej otázke postavili 
iniciatívne, či už podpísaním petície, 
kontaktovaním poslancov alebo mod-
litbou.“

Europoslankyňa Katarína Ne-
veďalová (Smer) na margo hlasova-
nia uviedla (dostupné na: http://goo.
gl/U4yxK9): „Správu o sexuálnom 
a reprodukčnom zdraví a právach 
poslanci neschválili. Prešla však alter-
natívna rezolúcia, podľa ktorej proces 
vypracovania a vykonávania stratégií 
v tejto oblasti na školách patrí do prá-
vomocí členských štátov. Európsky 
parlament sa týmto krokom zriekol 
možnosti vyjadriť názor ako zlepšiť 
situáciu v členských štátoch. Neprija-
tie správy známej ako Estrela report 
je dôsledkom démonizácie textu a 
šírenia poplašných správ, na ktoré 
mimoriadne emotívne reagovala časť 
obyvateľov EÚ. V otázke sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv tak 
vyhral strach namiesto vecnej argu-
mentácie.“
-oj-

V rešpektovaní práv žien je najhorší 
Egypt
Egypt is the worst country in respecting women’s rights

Abstract: 
Translation of a news article.

Nadácia Thomson Reuters uverejnila 
výsledky celoročného prieskumu práv 
žien v arabskom svete. Prieskum, na 

ktorom spracovalo viac než 330 odbor-
níkov, sa týka 21 štátov Arabskej ligy 
a Sýrie, označil Egypt za najhoršiu 

krajinu pokiaľ ide o rešpektovanie 
ľudských práv žien. Irak sa zaradil 
na druhé miesto, po ňom nasledovala 
Saudská Arábia, Sýria a Jemen. Podľa 
názorov odborníkov, napriek úlohe, 
ktorú zohrali ženy počas „Egyptsko-
arabskej jari”, zakorenené patriarchál-
ne štruktúry a rast vplyvu islamizmu 
spôsobili, že predpokladaná rovnosť 
pohlaví sa nedosiahla.

Jeden z autorov uviedol, že „sexu-
álne násilie, obťažovanie a obchod so 
ženami kombinované so zrútením  

nosť. Za hlasovalo 334 poslancov, 327 
bolo proti a 35 sa zdržalo hlasovania.“

Kto je kto?
Výsledok hlasovania komentovali takto:

Europoslankyňa Anna Záborská 
(KDH) výsledok hlasovania označila 
za „malý zázrak“. Podľa nej väčšina 
europoslancov jasne odmietla zasaho-
vanie do kompetencií členských štátov 
v otázkach výchovy detí a vykonávania 
potratov.

Guy Verhofstadt, líder tretej naj-
väčšej skupiny v EP, skupiny liberálov 
a demokratov (ALDE), vyjadril nad 
výsledkom hlasovania hlboké poľuto-
vanie. „Na Deň ľudských práv, konzer-
vatívna pravica hlasovala proti ľudským 
právam, a v neprospech posilnenia po-
stavenia žien a rovných práv.“

Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska krátko po hlaso-
vaní v EP priniesla správu (dostupné 
na http://goo.gl/3Rkh9s), v ktorej o. i. 
cituje vyjadrenie europoslanca Miro-
slav Mikolášika (KDH): „Odmietnutie 
správy Estrela je veľkým víťazstvom 
života a skutočných hodnôt. V čase 



Pápež František katolíckym 
gynekológom
Pope Francis speech to catholic gynaecologists

Abstract: 
Translation of the pope’s speech to catholic gynaecologists, given during his 

meeting organised by the International Federation
of Catholic Medical Associations..
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20.9.2013 pápež František prijal na 
audiencii účastníkov stretnutia, orga-
nizovaného Medzinárodnou federáciou 
katolíckych lekárskych asociácií. Pri 
tejto príležitosti predniesol nasledujúci 
prejav.

Drahí bratia a sestry,

srdečne vás vítam! Ďakujem predse-
dovi Medzinárodnej federácie katolíc-
kych lekárskych asociácií doktorovi Jose 
Maria Simon Castellvimu a pozdravujem 
vás všetkých, účastníkov tohto medzi-
národného stretnutia. Dúfam, že to budú 
pre vašu činnosť užitočné dni. Vo svetle 
viery a rozumu uznávate, že materstvo 
je základným poslaním ženy - či už v 
chudobných krajinách, kde je pôrod pre 
život riskantný alebo v tých bohatších, 
kde sa materstvo primerane nectí a ne-
podporuje.

Prvá myšlienka, ktorú by som vám 
chcel tlmočiť je táto: dnes sme sved-
kovia paradoxnej situácie, týkajúcej 
sa lekárskeho povolania. Na jednej 
strane, vďaka bohu, sme svedkami 
pokroku v medicíne, ktorý vytvárajú 
vedci odovzdaní výskumu a skúmajú 
nové spôsoby liečby, nešetriac pri tom 
seba samých. Na druhej strane vidíme 
aj lekárov, ktorí strácajú svoju identitu 
služobníkov života. Kultúrna dezorien-
tácia vytvorila oblasť, ktorá sa zdá byť 
nenapadnuteľná. Je to tá vaša medicína. 
Hoci svojou podstatou je v službách 
života, toto povolanie je niekedy uve-
dené do stavu, keď nerešpektuje život. 
Ak osobné a spoločenské svedomie 
nevíta nový život, ťažkými sa stávajú 
aj iné akceptácie spoločenského života. 
Paradox je v tom, že predpokladaný 
nový život nie je chránený ako prvotná 
hodnota a prvotné právo každého (t. j. aj 

ešte nenarodeného človeka). Najvyšším 
cieľom lekárskej činnosti stále ostáva 
obrana a zlepšenie života.

Druhý bod v tejto protirečivej sú-
vislosti: cirkev sa dovoláva svedomia 
všetkých odborníkov a dobrovoľných 
pracovníkov zdravotnej služby, najmä 
vášho svedomia, gynekológovia, kto-
rých poslaním je v pôrode oslavovať 
nový život. Vaše povolanie je osobitné 
a vaše poslanie potrebuje svedomie 
a ľudskosť.

Je veľmi rozšírený spôsob mysle-
nia „nestarať sa o kultúru“, ktorý dnes 
zotročuje srdcia toľkých príslušníkov 
inteligencie a stojí nás tak veľa: (kul-
túra) vyžaduje vylučovanie ľudských 
bytostí, najmä tých spoločensky slab-
ších. Naša reakcia na toto zmýšľanie 
je bez váhania jednoznačná: „život má 
právo na existenciu“. Je to prvoradé 
právo každej ľudskej bytosti. Každý 
človek má aj iné práva, či už viac alebo 
menej hodnotné, ale život je základné 
právo, je to podmienka pre všetky os-
tatné práva. (Kongregácia pre doktrínu 
viery. Deklarácia o navodenom potrate, 
28 november 1974, 11.) Veci majú cenu 
a dajú sa predávať, ale osoby majú svo-
ju dôstojnosť, sú hodné viac než veci 
a ich cenu nemožno vyčísliť. Pre toto sa 
stal záujem o ľudský život v Magistériu 
Cirkvi v poslednom čase skutočnou 

bezpečnosti, vysokým podielom mu-
tilácie (zmrzačenia) ženských geni-
tálií a návrat k stavu pred revolúciou 
v r. 2011, posunul Egypt na posledné 
miesto v prieskume”.

Až 99,2 % žien v Egypte zakúsilo 
sexuálne obťažovanie a 27,2 miliónov 
bolo podrobených zmrzačeniu ženských 
genitálií, čo je najvyšší počet v jednej 
z krajín sveta.

Egypt je v tejto štatistike pred 
Saudskou Arábiou, krajinou, ktorá má 
veľmi diskriminačné zákony voči že-
nám. Napr.: všetky dospelé ženy musia 
mať „gardedámu”, výpoveď ženy na 
súde má hodnotu polovice výpovede 
muža, polygamia (mnohoženstvo) 
je dovolená mužom; segregácia žien 
a znásilnenie v manželstve sa neuzná-
vajú ako priestupky, obete znásilnenia 
sú vystavené riziku, že budú obvinené 
z „cudzoložstva” a ženy majú zákaz 
riadiť auto. Napriek tomu, pokiaľ ide 
o reprodukčné práva žien, sa Saudská 

Arábia vo výskume umiestnila lepšie 
ako Egypt.

Krajiny „Arabskej jari” - Sýria 
a Jemen, ktoré sa umiestnili na 18. 
a 19. mieste, boli hodnotené horšie 
ako Sudán, Libanon, Palestínske úze-
mia a Somálsko. Tieto krajiny boli 
na tom vo veciach reprodukčného 
zdravia a sexuálneho násilia, politic-
kého a ekonomického zaradenia žien 
do diania v krajine, ako aj postavenia 
žien v rodine lepšie. Tunis a Líbya sa 
umiestnili na 6., resp. na 9. mieste.

Irak, ktorý sa umiestnil na druhom 
najhoršom mieste, má trestné právo, 
podľa ktorého muž, ktorý zabil svoju 
ženu, je odsúdený do väzenia najviac 
na tri roky. Masové premiestňovanie 
občanov zanechalo ženy zraniteľnejšie 
voči sexuálnemu násiliu a voči obcho-
du so ženami.

Komory (dlhý tvar Komorský zväz; 
do roku 2001 Komorská federatív-
na islamská republika; ostrovný štát 

v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom 
prielive v Indickom oceáne a je súčas-
ťou Komorských ostrovov. Pozn. red.) 
dosiahli najlepšie výsledky vo všetkých 
položkách, okrem politickej reprezentá-
cie, kde v parlamente je iba 3-percentné 
zastúpenie žien. Omán, kde sa stále 
praktizuje mrzačenie ženských genitálií 
a kde ženy dedia iba polovicu toho, čo 
môže zdediť muž; Kuvajt, ktorý nemá 
zákony proti domácemu zneužívaniu 
a znásilneniu v manželstve; Jordánsko, 
ktoré sa umiestnilo na druhom mieste 
vo veci „zabíjania pre česť”; Katar, kde 
je vo väzeniach asi 100 žien, ktoré sa 
vysťahovali a majú deti mimo manžels-
tva; potom nasledujú Komory, ktoré sa 
umiestnili na prvom mieste.

Ďalšie podrobnosti sú na: http://goo.
gl/Uep26A
Z http://goo.gl/7vL2fG vybral a preložil 
A. K.



Práva žien

35Prometheus 4/2013prometheus.casopis@gmail.com

prioritou najmä pre životy, ktoré sú 
bezbranné ako sú zdravotne postihnutí, 
chorí, nenarodení, deti a seniori.

Vyzývam každého z nás, aby 
v krehkom ľudskom tvorovi videl tvár 
Boha, ktorý v jeho ľudskej podobe 
skúsil ľahostajnosť a samotu; aj my 
odsudzujeme tých najúbohejších či už 
v rozvojových krajinách alebo v dobre 
prosperujúcich krajinách. Každé nena-
rodené dieťa je nespravodlivo odsúdené 
na to, aby bolo potratené, má tvár Boha, 
ktorý skôr než sa narodil, potom, keď sa 
narodil, skúsil odmietanie sveta. Kaž-
dý starší človek, aj keď je chorý alebo 
v svojich posledných dňoch života nosí 
v sebe obraz Krista. Títo nemôžu byť 
zavrhovaní!

Tretím aspektom môjho prejavu je 
požiadavka: buďte svedkami a propagá-
tormi tejto „kultúry života“. To, že ste 
katolíci, znamená väčšiu zodpovednosť: 
predovšetkým voči vám samým, pre po-
vinnosť zosúladiť svoje činy s kresťan-
ským povolaním a potom aj so súčasnou 
kultúrou, aby ste prispeli k uznaniu ľud-
ského života v jeho nenarodenej podobe 
ako prejav tvorivej činnosti Boha - od 
počiatku počatia života.1) Toto je vaša 
povinnosť v zmysle novej evanjelizácie, 
ktorá často vyžaduje plávať proti prú-
du. Pán od vás očakáva, že budete šíriť 
„evanjelium života“.

V tejto perspektíve sú oddelenia 
gynekológie v nemocniciach privilego-
vané miesta svedectva a evanjelizácie, 
pretože všade, kde cirkev je „nositeľkou 
prítomnosti živého boha“2) - stáva sa 
súčasne nástrojom humanizácie človeka 
a sveta. Toto dopĺňa dôkazy, že stredom 
lekárskej a dobročinnej aktivity je ľud-
ská osobnosť v jej krehkých existenč-
ných podmienkach. Štruktúra zdravot-

níckej starostlivosti sa stáva „miestom, 
kde snaha uzdravovať nie je povolaním, 
ale poslaním, v ktorom postoj dobrého 
samaritána je na prvom mieste a tvár 
trpiaceho človeka je tvárou Kristovou“. 
(Benedikt XVI., Prejav ku katolíckym 
univerzitám Svätého srdca v Ríme 
3. mája 2012.)

Drahí priatelia, lekári, vy ktorí ste 
povolaní na ochranu ľudského života 
v jeho počiatočnej fáze, musíte si zapa-
mätať, že život je vždy v jeho všetkých 
fázach a v každom veku svätý a vždy 
cenný. A to nie kvôli diskusii o viere, 
ale preto, lebo je to vedecky dokázané. 
Žiaden ľudský život nie je cennejší než 
druhý. Vierohodnosť systému zdra-
votníckej starostlivosti sa meria nielen 
jeho efektívnosťou, ale predovšetkým 
starostlivosťou a láskou k osobe, ktorej 
život je vždy posvätný a neporušiteľný.

Nikdy nezabudnite pomodliť sa 
Bohu a Panne Márii, aby ste mali silu 
robiť vašu prácu dobre a boli odvážni 
svedkovia „evanjelia života“. Zo srdca 
vám žehnám.

Poznámky redakcie:
1) Humanisti oplodnenie chápu ako 

prejav prirodzeného sexuálneho pudu, ktorý 
pomáha udržiavať živočíšny druh homo 
sapiens; počatie dieťaťa nespájajú s bohom.

2) Trochu jednostranný postoj prítomnos-
ti „nedokázaného“ boha, ktorého existenciu 
cirkev natíska veriacim.

Pápež veľmi vzletne oslovuje gynekoló-
gov. Dalo by sa to povedať aj jednoduchšie: 
poslúchajte ma a nerobte potraty ani keby 
to vyžadoval zdravý rozum. O tom čo káže 
zdravý rozum, hovorí slovenská legislatíva 
o potratoch, ktorá je veľmi primerane a zod-
povedne koncipovaná.

Slovenská úprava bola prijatá Zákonom 

Dovoliť katolíckym kňazom ženiť sa?
Fr. D. Longenecker: Allow priests to marry?

Abstract: 
Translation of a news article.

č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehoten-
stva platná od 1. 1. 1987 doteraz. Súčasný 
zákon dovoľuje usmrtiť plod do 12. týždňa 
tehotenstva zo zdravotných dôvodov, ale aj 
na žiadosť ženy, pričom žena nemusí uviesť 
žiaden dôvod. Zrušili sa tiež interrupčné 
komisie. Ide tu o prijatie ešte liberálnejšej 
úpravy aká bola dovtedy.

Žene sa umelo preruší tehotenstvo, 
ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo 
nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia 
jej zdravotné dôvody. Žene možno umelo 
prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvo-
dov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak 
je ohrozený jej život, zdravie, zdravý vývoj 
plodu alebo ak ide o geneticky chybný vývoj 
plodu. §§ 4 a 5 Zákona č. 73/1986 Zb. o 
umelom prerušení tehotenstva.

V súčasnosti platná Vyhláška č. 74/1986 
umožňuje usmrtiť geneticky postihnutý 
plod až do 24. týždňa a v prípade ťažkého 
poškodenia až do pôrodu: Zo zdravotných 
dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo 
najneskôr do dvanásteho týždňa jeho trva-
nia. Bez ohľadu na trvanie tehotenstva mož-
no ho umelo prerušiť, ak je ohrozený život 
ženy a keď sa zistilo, že plod nie je schopný 
života alebo je ťažko poškodený.

Z genetických dôvodov možno umelo 
prerušiť tehotenstvo do 24 týždňov jeho 
trvania. § 2, ods. 1, 2, 3 Vyhlášky MZ SR 
č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. 
o umelom prerušení tehotenstva.

V súčasnosti je platný aj Trestný zákon 
č. 300/2005 Z. z., ktorý upravuje trestný čin 
nedovoleného prerušenia tehotenstva.

Dostupné na internete: http://goo.gl/
vTphru

Vybral a preložil A. K.

Hlavné médiá sa znovu začali zaoberať 
tým, ako Vatikánski predáci a mnohí 
ďalší sa držia „nesprávneho konca“ 
(myslí sa tým zachovanie celibátu kňa-
zov). V londýnskych Timesoch sa objavil 
článok Pietra Paroliho, ktorý sa má stať 

novým štátnym sekretárom Vatikánu. 
Vyhlásil, že tradícia celibátu je otázkou 
disciplíny, nie cirkevnou dogmou, preto 
o nej možno diskutovať. Problémom je, 
že jeho vyhlásenie je formulované ako 
nová deklarácia Vatikánu.

V skutočnosti celibát kňazov bol 
vždy považovaný za problém disciplí-
ny, nie ako dogma, a preto je otvorený 
pre revíziu a zmenu. Faktom je, že ja 
a mnoho stoviek ženatých bývalých 
anglikánskych a katolíckych kňazov 
(nespomíname ani ďalších pravosláv-
nych kňazov) sme dôkazom toho, že 
disciplína sa môže zmeniť a výnimky 
z pravidla sa môžu urobiť.

Pokiaľ sú diskusie o tomto probléme 
treba brať do úvahy, že pre ženenie sa 
kňazov by nemali byť úplne „otvorené 
dvere“. Namiesto toho môže cirkev 
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Katolícke mníšky sú viazané celi-
bátom, duchovným životom v kláštore 
alebo v konvente. V r. 1713 taliansky 
lekár Bernadino Ramazzini vyhlásil, že 
mníšky mali veľmi vysoký výskyt toho 
„prekliateho stavu” nazývaného rako-
vina prsníka. Dnes tých 94 790 mníšok 
z celého sveta platí hroznú cenu za 
svoju cudnosť, keďže je veľmi vysoká 
pravdepodobnosť, že ochorejú na rako-
vinu prsníka, vaječníkov a maternice. Je 
to riziko vyplývajúce z toho, že nikdy 
nerodili.

Fraumeni a jeho kolegovia zo-
zbierali údaje o úmrtnosti na rakovinu 
od 31 658 katolíckych mníšok v USA 
medzi rokmi 1900 a 1954 a dokázali, že 
mníšky, v porovnaní s ostatnou populá-
ciou, mali zvýšenú pravdepodobnosť, že 
zomrú na rakovinu prsníka, vaječníkov 
alebo maternice. MacMahon a kol. boli 
prví bádatelia, ktorí skúmali vzťah me-
dzi pôrodmi a touto zvýšenou úmrtnos-
ťou. V r. 1970 dokázali, že ženy čo rodi-
li, mali znížené riziko rakoviny prsníka 
v porovnaní s nerodičkami. Ženy, ktoré 
rodili majú vyššiu odolnosť, ak rodili 
v mladom veku, porodili viac detí a keď 
aj dojčili. Tieto faktory sa dnes uznáva-
jú ako ochrana proti rakovine vaječní-
kov a maternice.

Výskyt rakoviny reprodukčných 
orgánov u mníšok

Úmrtnosť na rakovinu v skupine 
31 658 mníšok zo 41 náboženských 
rádov v USA v rokoch 1900 – 1954: 
mníšky v porovnaní s inou ženskou 
populáciou vykazovali vyššiu pravde-
podobnosť úmrtia na rakovinu prsníka, 
vaječníkov a maternice, najmä vo vyš-
šom veku.

Nerodiace ženy majú väčší počet 
ovulačných menštruačných cyklov, 

než rodiace ženy, pretože neprešli te-
hotenstvom a dojčením. Toto zvýšené 
množstvo menštruácií ovplyvňuje riziko 
rakoviny.

Epidemiologické štúdie rakoviny 
prsníka ukázali priamu závislosť medzi 
počtom menštruácií a rizikom rakoviny. 
Ženy, u ktorých nastúpila menarché 
(prvá menštruácia) pred 12. rokom veku 
mali mierne vyššie riziko rakoviny 
prsníka v porovnaní s tými, u ktorých 
nastúpila menarché v 15-tich rokoch. 
Podobne sa riziko rakoviny prsníka zvy-
šuje o 17 % s každým päťročným one-
skorením menopauzy (t. j. „prechodu“, 
ukončením menštruácie). Obojstranné 
operačné odstránenie vaječníkov pred 
vekom 40 rokov viedlo k 45 %-nému 
zníženiu rizika rakoviny prsníka v po-
rovnaní s bežnými ženami, ktoré mali 
menopauzu vo veku 50-54 rokov.

Zvýšený počet menštruačných cyk-
lov medzi menarché a menopauzou 
vedie tiež k zvýšenému riziku rakoviny 
vaječníkov a maternice. Tento nález naj-
lepšie dokumentovali Eaton a jeho ko-
legovia matematickým modelom, ktorý 
používal vek od nástupu menarché 
a menopauzy. Použil sa aj orálny anti-
koncepčný prostriedok. Nálezy odvo-
dené z tohto modelu na predpovedanie 
osudu pacientov ukázali, že v modernej 
Amerike boli počty žien s rakovinou 
vaječníkov, rakovinou prsníka 120 krát 
a rakovinou maternice 287 krát vyššie 
než u žien, ktoré žili v dobe paleolitu.

Dve veľké epidemiologické štúdie 
vplyvu antikoncepcie na zdravie ukáza-
li, že orálne antikoncepčné prostriedky 
signifikantne znižujú celkovú úmrtnosť, 
nezvyšujú počty rakoviny prsníka a re-
dukujú riziká rakoviny maternice a va-
ječníkov. Výskyt rakoviny u tých, čo 
niekedy brali orálnu antikoncepciu bol 

Rakovina u mníšok
K. Britt, - R. Short: Cancer among nuns

Abstract: 
Translation of a news article.

otvoriť dvere pre starších už ženatých 
ľudí a vysvätiť ich za kňazov. Je ne-
pravdepodobné, že by sa postupovalo 
inak ako sú pravoslávne tradície, podľa 
ktorých ženatí muži môžu byť vysvätení 
za kňazov, avšak kňazi sa nesmú ženiť. 

o 12 % nižší než u tých, čo ich nikdy 
nebrali. V oboch štúdiách sa ukazoval 
dlhodobý účinok trvajúci až 20 rokov...

Keď v r. 1960 prvýkrát licencovali 
tabletky estragén-gestagén (tabletky 
proti počatiu), brali sa tieto tabletky 
po 21 dní, po čom sa podávalo 7 dní 
neaktívne „placebo“, čo vyvolalo 
menštruáciu ako výsledok blokovania 
hormónov. Klinická skúška v Edinburgu 
podávania tejto tabletky počas troch 
mesiacov mala za následok iba štyri 
menštruácie za rok, čím sa tabletka sa 
stala medzi ženami veľmi populárna. 97 
žien z celkového počtu 107 (91 %), kto-
ré dokončili jednoročnú pokusnú skúšku 
sa už nechceli vrátiť k normálnej me-
sačnej menštruácii. Antikoncepčné tab-
letky obsahujúce kombináciu estrogénu 
a levonorgestrelu sú dnes prístupné 
v USA a vo Veľkej Británii na preven-
ciu každého menštruačného cyklu. Čas 
a ďalší výskum nám povie, či ustavičné 
potlačenie menštruačných cyklov zvýši 
ochranu proti rakovine prsníka, vaječní-
kov a maternice. Možnosť zdravotných 
rizík ako napríklad trombotizácia žíl, 
spojená niekedy s užívaním tabletiek 
sa nesmie zanedbať a treba zvažovať aj 
históriu prekonaných chorôb (anamné-
zu) žien, ktorým sa tabletka podáva.

Katolícka cirkev odsudzuje všetky 
formy antikoncepcie okrem absti-
nencie (zdržiavania sa sexuálneho 
styku), ako uviedol pápež Pavel VI. 
v encyklike Humanae Vitae v r. 1968. 
Hoci Humanae Vitae vôbec nespomína 
mníšky, nič im nebráni, aby užívali tab-
letky a aby sa tak chránili pred rizikami 
(rakoviny), pretože dokument ustanovu-
je, že „Cirkev nepokladá za neprípustné 
liečebné prostriedky nutné pre liečbu 
ochorení orgánov, hoci by tieto mali aj 
antikoncepčný účinok”. Ak by katolícka 
cirkev dovolila voľne užívať antikon-
cepčné tabletky mníškam, boli by ušet-
rené od nebezpečnej choroby, akou je 
rakovina rodidiel.
Podľa: http://goo.gl/xskQ7l vybral 
a preložil A. K.

Zbytočné sú obavy ľudí, že ich kňaz 
začne niektorej žene kurizovať a randiť 
s ňou.

Napríklad Deacon Bob, ktorý je 
verný služobník cirkvi, a ktorý už má 
dospelé deti, môže pocítiť túžbu po 

kňazskom povolaní a môže dostať po-
volenie byť vysvätený.
Fr. Dwight Longenecker
Podľa http://goo.gl/vbmSDa vybral 
a preložil A. K.
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Kriticky
a lapidárne
Critical and lapidary

Poslanec Blaha nielen chce, 
ale aj vie čo chce
MP Blaha doesn’t only know, he 
also knows what he wants

Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za stranu 
Smer, vidí zmysel svojej politickej i ve-
deckej činnosti v obhajobe „progresív-
neho a demokratického socializmu“. 
V politike má štyri priority: 1. sociálnu 
spravodlivosť a antikapitalizmus; 2. je 
proti imperialistickým vojnám; 3. anti-
fašizmus a tolerancia. Tu o. i. uvádza: 
„Okrem nekompromisnej kritiky ľu-
dáctva a fašistického vojnového štátu 
som pravidelne kritizoval aj nárast 
neofašizmu v Európe, „kotlebizáciu“ 
na Slovensku a napokon i nenávistný 
pastiersky list slovenských biskupov. 
V tejto súvislosti som sa pokúsil ot-
voriť otázku odluky cirkvi od štátu, 
čo – ako verím – do budúcnosti na 
Slovensku, najmä po nehoráznych 
politických kampaniach cirkvi, bude 
serióznou témou.“; 4. za sociálnejšiu 
a demokratickejšiu EÚ.

Blaha je vo svojich vyhláseniach 
prísny, zásadový a zdá sa, že aj realistic-
ký, keď hovorí: „Nie vždy sa mi podarí 
presadiť to, čo chcem, ale jedno viem 
určite: budem za sociálnu rovnosť, ľud-
ské práva a radikálnu demokraciu bojo-
vať v politike aj ďalšie roky. A budem 
to robiť tvrdo a radikálne, slovom, bez 
okolkov. Pretože je tu príliš veľa neoli-
berálov a fašistov, ktorí prznia Sloven-
sko a ja nemám vo zvyku ustupovať.“

Želal by som toto šťastie všetkým, 
ktorí sa milujú – všetkým bez ohľadu 
na ich sociálne postavenie, farbu pleti či 
sexuálnu orientáciu.

Vraj preto vyznávam „kultúru smr-
ti“. Nemyslím si to: celý život bojujem 
za lepší život pre ľudí, ktorých kapita-
lizmus zbavuje dôstojnosti, sociálnych 
práv, odcudzuje ich a ponižuje. Mili-
óny kvôli tomuto systému umierajú 
od hladu, zatiaľ čo hŕstka vyvolených 
sa topí v bohatstve. Kultúrou smrti je 
kapitalizmus. A vo mne má oddaného 
nepriateľa.“

Nech sa Vám darí, pán poslanec!

Bližšie BLAHA, Ľ.: Môj rok 2013: boj 
na štyroch frontoch. Dostupné na in-
ternete http://www.noveslovo.sk. Text 
zvýraznila redakcia

Neopovážte sa protirečiť!
Don’t you dare to disagree!

„Netreba veľa dôvtipu na to, aby sme si 
uvedomili, že nejde o schizofréniu a ani 
o nič prekvapujúce. Je to presne spôsob, 
akým funguje moc. Domáca mocenská 
štruktúra jednoducho determinuje poli-
tiku. Pôsobí tu aj veľa iných faktorov, 
ale tie nie sú až také dôležité. Keď sa 
pozriete na ciele a zámery politických 
elít, všetko má „svoje miesto“. Ak sa 
nebodaj opovážite protirečiť, vylúčia 
vás zo spoločenského diskurzu, ako sa 
to kedysi stalo Galileovi. Nemohol pre-
svedčiť svojich mecenášov, aristokratov 
o zmysluplnosti svojich ideí, lebo ostro 
protirečili všeobecne prevládajúcim ná-
zorom. Znášal útrapy inkvizície, trpel, 
ako zvyčajne trpia disidenti. Prinútili ho 
formálne zavrhnúť všetko, v čo veril. 
Legenda hovorí, že krátko pred smrťou, 
pri poslednom výdychu povedal: „Ep-
pur si muove!“ A predsa sa krúti! Netu-
ším, či je to pravda.

Pokiaľ viem, každá spoločnosť, aj 
v dávnej histórii, veľmi kruto zaobchá-
dzala s ľuďmi hlásajúcimi názory odliš-
né od názorov vládnuceho establišmen-
tu. Ako kruto, to záviselo od tej-ktorej 
spoločnosti. Pre našu kultúru je typické, 
že sa dokážeme nesmierne rozčúliť nad 
surovosťami páchanými na disidentoch 
v nepriateľských krajinách. Vezmime si 
len príklady Václava Havla a Alexandra 
Solženicyna. V New York Times náj-
dete na túto tému nespočetné množstvo 
článkov. Keď sa pozrieme na fakty pod-
robnejšie, zistíme, že v Spojených štá-
toch sa s disidentmi zaobchádza oveľa 
horšie. Dočítate sa o tom v Cambridge 
History of the Cold War (Cambridžská 
história studenej vojny), v ktorej sa 
od roku 1960 zaznamenávajú prípady 
mučenia, vrážd a iných zverstiev pácha-
ných v USA s presahom do Sovietskeho 
zväzu a Ruska. Je to neodškriepiteľná 
pravda. Áno, Havla väznili. Bolo to zlé. 
V El Salvadore sťali hlavy šiestim jezu-
itským intelektuálom. Bolo to ešte hor-
šie. Žiaľ, nik nepozná ani len ich mená, 
no mená východoeurópskych disidentov 
sú všeobecne známe. Pokúste sa nájsť 
niekoho, kto pozná mená disidentov, 

povedzme, v El Salvadore, v Kolumbii 
alebo v hociktorom štáte USA.“

CHOMSKY, N.: Mocenské systémy. Roz-
hovory o globálnych demokratických 
povstaniach a o nových výzvach ame-
rickému impériu. Bratislava : Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
prel. P. Dinka, 2013, s. 122-123.

Biafra ducha
Soul Biafra

„...Neviem, ktorý viťúz vyhlásil bývalý 
režim za biafru ducha. Biafra ducha tu 
funguje od roku 1989. Len si všimnite, 
čo sa okrem kýbľov bezduchých reklám 
valí z televíznych obrazoviek – česť 
nemnohým výnimkám, ktoré považujem 
za malý kultúrny sviatok. Sám som nie-
kedy v Československom rozhlase pô-
sobil a mám v dobrej pamäti časy, keď 
sme vyhľadávali po celom Slovensku 
talenty a dávali im priestor od skečov 
do rôznych rozhlasových relácií až po 
polhodinové kabarety alebo päťdesiat-
minútové humoristické relácie. Dovoľ 
teda zopakovať, že biafra ducha je to, 
čo zažívame v súčasnosti.“

Povedal Peter Gregor (básnik a spiso-
vateľ, nar. 1944) v rozhovore s I. Balá-
žom, ktorý nájdete v Slovenských po-
hľadoch, roč. IV. + 129, č. 12/2013, na 
str. 94 pod nadpisom „Satira bez žlče je 
ako paprikáš“.

Bezák: má sa cirkev miešať 
do politiky?
Bezák: Should the church enter 
politics?

...do akej miery by sa vôbec mala 
cirkev miešať do politiky?

R. Bezák: Skôr to bolo obchádzanie 
mlčaním, lebo keby sme sa o tom roz-
právali, vyústilo by to do hádok. Ja 
som raz začal debatu na tému, že nie je 
vhodné spájať sa s politickými stranami, 
a najmä nie s takými, v ktorých sú bý-
valí komunisti. Rovnako som kritizovali 
našu účasť v Rade solidarity a rozvoja 
SR, lebo v nej len formálne odobrujeme 
kroky politikov bez možnosti ich ná-
slednej kritiky, ak sa ukáže ako nespráv-
ne. Nikto ale nechcel o tom seriózne 
diskutovať. Akoby tu bola tichá dohoda, 
že cirkev nebude kritizovať politické 
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prechmaty a štát privrie oči napríklad 
nad tým, ako hospodári cirkev s rešti-
túciami. Ekonomické prepojenie cirkvi 
a štátu je preto nešťastné, lebo prináša 
aj mnohé hodnotové kompromisy, ktoré 
by si cirkev nemala dovoliť. Aj z toho 
dôvodu som ešte ako predseda Ekono-
micko-právnej rady KBS presadzoval, 
aby sme štátu my sami navrhli iný mo-
del (s. 216) financovania cirkvi. Ten by 
bol postavený na sebestačnosti cirkvi 
z hľadiska administratívneho chodu úra-
dov a platov kňazov, a na účasti štátu na 
financovaní charitatívnych, školských, 
sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych 
aktivít cirkvi. Niektorým kolegom však 
súčasný model vyhovuje viac napriek 
tomu, že nezabezpečuje potrebnú slobo-
du a nezávislosť cirkvi o štátu (s. 217).

Vrabcová, M.: Róbert Bezák: Vyznanie. 
NAVI GRAF s.r.o. 2013, 251 s. ISBN: 
978-80-971491-0-9

Postrehy M. Horáckeho

Sladkokyslé výročie
Sweet and sour anniversary

Tak sme zase raz mali jedno výročie „za-
matovej revolúcie“. Ale očividne sa radšej 
veľmi nebilancovalo. Napokon - údaje 
o nezamestnanosti, o poberateľoch rôz-
nych dávok a o ľuďoch tesne nad a často 
pod hranicou chudoby, situácia v zdravot-
níctve...

No, ako sa hovorí – „čaro nechce-
ného“: iróniou osudu práve v predvečer 
17. novembra 2013 prebehla v niekoľ-
kých mestách Českej republiky zbierka 
základných trvanlivých potravín - darov 
obchodov i kupujúcich - pre ľudí, ktorým 
po uhradení pravidelných životných ná-
kladov už nezostáva na stravu pre seba 
a svoje deti.

Nuž, títo darcovia, neraz takisto ne-
oplývajúci peniazmi, to istotne mysleli 
dobre, a vďaka im.

Žiaľ - iba zmierňovať dôsledky chu-
doby fakticky znamená pomôcť ju ďalej 
udržiavať - ako čosi spoločensky znesiteľ-
né, ale aj nevyhnutné, ba bežné.

Inak, v reakciách na novembrové 
výročie sme zachytili aj názor, podľa kto-
rého je škoda, že dnešní nespokojenci sa 
nemôžu pozrieť, ako sa žilo do roku 1989.

Ale, čo tak, keby vtedy nejeden člo-
vek, zvoniaci na námestiach kľúčmi, by 
sa bol mohol uvidieť, ako sa mu bude žiť 

v r. 2013...

Zachytené v bratislavskej 
lekárni
Heard in a Bratislava pharmacy

A: „Všimli ste si? Tá pani platila za 
lieky 10,60 eur. Kedysi to všetko bolo 
zadarmo.“
B: „No, áno, ale zabúdate, koľko teraz 
máme golfových ihrísk? 
     Lenže až neskoršie sme sa od nie-
kdajšieho ľudového tribúna z novembra 
1989 dozvedeli, že tých golfových ih-
rísk na Slovensku je, v porovnaní s iný-
mi krajinami, ešte predsa len málo a že 
ide o to, aby sa golf stal u nás ľudovým 
športom. 
     Ešte že tak. Veď čo by si tí nezamest-
naní počali s toľkým voľným časom.

Zabíjať kdekoľvek 
a kohokoľvek
Kill whenever and whomever

Ide o „čistú prácu“, robenú pomocou 
bezpilotných lietadiel riadených na 
diaľku z vojenskej základne v ďalekej 
Nevade. Rutinovane ju robil aj Brandon 
Bryant dovtedy, kým nezistil, že vo 
svojom cieli v afgaánskej dedine, kto-
rú následne jeho „dron“ zničil, naozaj 
správne videl dieťa - a nie psa, ako ho 
ubezpečoval jeho vzdialený veliteľ.

Za šesť rokov služby v letectve 
Bryant - iba on - na diaľku zabil v Afga-
nistane a v Iraku 1 626 ľudí - že by iba 
extrémistov a teroristov?

Istotne v moderných vojnách, v 
druhej svetovej a trebárs vo Vietname, 
zahynuli až státisíce ľudí pri tradičnom 
leteckom bombardovaní. Ale z týchto 
dronov - a ľudí za nimi - človeka predsa 
len zamrazí.

Akosi laboratórne, na diaľku, „v bie-
lych rukavičkách“ zabíjať kdekoľvek, 
kohokoľvek...

Poetické pravdy K. Sýsa
Poetic truths of K. Sys

Malý Alenáš 
Prokope Diviši co se divíš 
sáhl´s nám na blesky 
napíchl je na jehly jak šašlik 
v Čechách se recepis bez imprimatur 
neodpouští 
jiskřit je dovoleno pouze pod sutanou 
To by se ti líbilo svádět jiskry 

počítat kolik andělů se vejde 
na špičku hromosvodu 
To jsi kněz? 
Když už se ti zachtělo dojit mraky 
měl´s být kvaker zednář 
nebo nedej bože mormon 
a měl ses jmenovat Franklin 
Měl´s pověsit podkovu na draka 
a běhat po ranči 
za zadkem mazaného žurnalistu 
nejmíň z Amazing Stories 
Přečnívat v Čechách to je na draka!

Poslyšte! 
Poslyšte co hlásí četka Reuter TASS: 
„In vino veritas!“ 
Co na to inženýři lidských duší? 
„Čím víc pravdy tím je sušší“ 
Příliš mnoho pravdy škodí to mi věř 
patro potěší spíš polosladká lež

(Karel Sýs, nar. 1946, český básnik, 
prozaik, esejista, prekladateľ, autor lite-
ratúry pre deti.) 
Prevzaté z týždenníka pre literatúru 
a kultúru Obrys-Kmen, č. 44/2013. 
Dostupné na internete: http://goo.gl/
EVhGP7

ALBUM

Moje prvé sväté prijímanie bolo krásne: 
spievalo sa, všetci boli v bielom, kostol 
plný kvetov a rodičia plakali od šťastia. 
Keby v tej chvíli vypuklo zemetrasenie, 
určite by celá trieda išla rovno do neba. 
Sestra María del Camino nám po prijí-
maní s vážnou tvárou oznámila, že sme 
teraz ako anjeli.

Popoludní mi vystrojili oslavu, jedli 
sme koláče, zákusky, želé a pili mali-
novku. Piňatu sme síce nemali, ale krá-
jala sa veľká biela torta, skoro ako tá na 
svadbe uja Daniela.

Mám to všetko zaznačené v albume: 
ako sa volal biskup, kto prišiel na osla-
vu a aký darček mi doniesol. Môj album 
z prijímania sa mi strašne páči. Sú tam 
úlomky vosku, fotky, pozvánky, sväté 
obrázky. Ale najviac sa mi aj tak páči 
stránka, kde je prilepená hostia.

Autorom minipoviedky ALBUM je Fer-
nando Iwasaki (*1989 v Lime, Peru). 
Dlhodobo žije a pracuje v Španielsku. Mi-
nipoviedka je uverejnená v Revue svetovej 
literatúry roč. XLVX, č. 2/2013, s. 22
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Kritika náboženstva vo filozofii 
Davida Huma
I. Poljak: Criticism of religion in the philosophy of David 
Hume

Abstract: 
A brief translation of the main tenets of David Hume’s philosophy with particu-

lar focus on the criticism of religion in his philosophical message.

Novoveká kritika náboženstva sa šírila 
predovšetkým v Anglicku, ktoré ako 
pôvodná vlasť kapitalistického spo-
ločenského poriadku predstavovalo 
najliberálnejšiu krajinu v Európe. Nad-
väzovala na líniu empirizmu v novove-
kej filozofii, ktorú reprezentoval David 
Hume (1711-1776). Jeho kritický duch 
je zameraný predovšetkým proti nábo-
ženskému tmárstvu, a preto ho Fridrich 
Engels nazval „formou každodennej 
nenáboženskej filozofie“.

Hume vysvetľuje základy svojho 
filozofického učenia v diele „Úvahy 
o ľudskom rozume“, ktoré napísal 
v r. 1748. Jeho subjektívny idealizmus, 
vyúsťujúci až do agnosticizmu, tvorí 
predovšetkým oblasť noetiky (teórie 
poznania), v ktorej tvrdí, že objektívny 
svet sa vymyká z rámca poznateľnosti. 
Všetko, čo je možné poznávať, je vý-
sledkom našich zmyslov – jedine tie 
sú zdrojom našich pocitov a vnemov. 
Predovšetkým zmysly predstavujú zdroj 
našich poznatkov. Zjednodušene pove-
dané, čo nie je obsiahnuté v zmysloch, 
akoby nejestvovalo. Odmieta filozofiu 
racionalizmu, pretože rozum podľa 

Huma nie je schopný akéhokoľvek po-
znania.

V tom čase boli súčasťou filozofie 
aj exaktné vedy. Z Humovej filozofickej 
koncepcie vyplýva, že svet je z pozície 
vedy nepoznateľný. Jeho agnosticizmus 
je však nedôsledný. Varuje pred tým, 
aby sme pochybovali o opodstatnenosti 
a dôležitosti prírodných vied. Odporúča 
však, aby sme sa riadili predovšetkým 
tým, čo nám poskytujú naše zmysly. 
Len to, čo je overené našou skúsenos-
ťou, má skutočnú poznávaciu hodnotu.

Ľudský rozum čerpá výlučne z toho, 
čo poskytujú zmyslové vnemy. Pred-
pokladom poznania je zapamätanie 
– toto je kombináciou údajov posky-
tovaných zmyslovými údajmi, ktoré 
prebiehajú podľa určitých, vopred sta-
novených pravidiel, princípov, z ktorých 
rozlišuje: podobnosť (obraz a originál), 
paralelnosť („súmerateľnosť“) príčiny 
s následkom.

K skutočnému poznaniu príčin 
a následkov javov je možné dospieť 
výlučne prostredníctvom empirického 
poznávania reality, teda na základe 
skúsenosti. Hume zachádza vo svojom 
agnosticizme ešte ďalej. Ľudské zmysly 
sú nedokonalé, takže skutočnú podstatu 
vecí nie je možné obsiahnuť. Samotné 
zmyslové orgány nie sú schopné prenik-
núť do podstaty, ale len akoby kĺzať po 
povrchu.

Obsah ľudského rozumu pozostáva 
z dvoch súčastí – z dojmov, tieto sú 
vytvárané na základe čerstvých zmys-
lových vnemov a z ideí, ktoré sú vytvá-
rané spomienkami rozumu na staršie 
zmyslové vnemy. O vzťahu medzi idea-
mi sa dozvedáme prostredníctvom in-
tuície alebo dôkazov. U Huma je zmys-
lové poznanie nadradené rozumovému 
poznaniu. Zdôvodňuje to tým, že tento 
druh poznania je plný protirečení.

Kritika náboženstva tvorí orga-
nickú súčasť Humovho filozofického 

učenia a je zahrnutá v jeho dielach 
Traktát o ľudskej prirodzenosti z rokov 
1739-40 a Prirodzené príčiny nábožen-
stva (toto dielo vyšlo až po autorovej 
smrti). Aj kritika náboženstva vychádza 
z empirizmu, keďže sa odvíja od tézy, 
že v ľudskej mysli nemôže byť nič, čo 
nie je obsahom zmyslov. Kritický vzťah 
k náboženstvu vyplýva z toho, že Hume 
sa jednoznačne odvoláva na zmyslové 
poznanie a tzv. prirodzený inštinkt. 
Práve s prirodzeným inštinktom súvisí 
jeho kritika viery. Pritom nechápe vieru 
v tradičnom chápaní (zo strany cirkvi), 
ale ako niečoho odvodené od predmetu 
nachádzajúceho sa v ľudskej pamäti, 
avšak daného zmyslom a spojeného 
s iným predmetom. Preto venuje značnú 
pozornosť odmietaniu predsudkov a cir-
kevných dogiem.

Každý človek má svoje prirodzené 
potreby, ktoré je nútený napĺňať a pou-
žíva na tento účel aj iluzórne prostried-
ky, predovšetkým fantáziu. A keďže je 
často bezmocný, je nútený dožadovať sa 
akejsi iluzórnej kompenzácie.

Hume bol historicky prvý, kto sa 
ako subjektívny idealista začal zaují-
mať o psychologické korene nábožen-
stva. V tejto línii neskôr v 19. stor. po-
kračoval Ludwig Feuerbach vo svojom 
antropologickom materializme.

V nijakom prípade nemožno pri-
pustiť, že človek má akési náboženské 
potreby, ktoré by tvorili súčasť jeho pri-
rodzených potrieb. Podľa Huma nábo-
ženstvo nie je prejavom náhody, akýmsi 
– povedané slovami Voltaira – „stretnu-
tím blázna s podvodníkom“, nie je pred-
metom strachu ľudí z prvotnopospolnej 
spoločnosti o svoju budúcnosť, ale vzni-
ká ako dôsledok strachu z existencie 
– z hladu, chladu, smädu a pod.

Za prvotné náboženstvo považuje 
polyteizmus. Prechod k monoteizmu bol 
spôsobený dlhoročným vývojom a naj-
mä preto, že niektoré božstvá získali 
privilegované postavenie v dôsledku 
osobitného postavenia a zbožňovania, 
ako aj vzniku centralizovaných monar-
chií.

Náboženské zázraky sú podľa 
Huma spôsobené porušením prírodných 
zákonov. Nazýva ich slávnymi klam-
stvami. Náboženstvá spôsobujú biedu, 
klamstvá, krviprelievanie a vyvolávajú 
nenávisť.
(Dokončenie na 40. strane.)

David Hume
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Z nových kníh
Review of new books

Dejiny sociálneho a politického 
myslenia. Zost. F. Novosád, 
D. Smreková. Ilustr. V. Baláž.
Bratislava : Kalligram, 2013, 1. vyd. 
797 s.
Základné vzory filozofického myslenia 
o spoločnosti.

DIDEROT, D.: D´Alembertov sen. 
Z franc. orig. prel. A predslov napísala 
V. Komorovská
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2013. 1. vyd. 
207 s. Edícia svetových mysliteľov.
Druhá časť trilógie osvietenského 
filozofa (1713-1784)

DRUGA, L.: Úvod do dejín 
astronómie.
Hurbanovo : Slovenská ústredná 
hvezdáreň, 2013. 2. dopln. Vyd. 247 s.
Zrod, vývoj a dejiny astronómie.

JURÍK, Ľ.: Poučenie z moci.
Bratislava : Perfekt, 2013. 1. vyd. 600 s.
Zákulisie parlamentu a vlády SR 
v nadväznosti na predošlú knihu autora 
Pokušenie moci.

KOVÁČ, D.: Umne starnúť.
Bratislava : Veda, 2013, 1. vyd. 176 s.
Starnutie a citový život starnúcich 

z pohľadu psychológa.

KUBY, G.: Globálna sexuálna 
revolúcia. Strata slobody v mene 
slobody. Predslov A. Záborská, R. 
Spaemann. Z nem. orig. prel. M. 
Richterová a kol.
Bratislava : Lúč, 2013, 416 s.
Kultúrna revolúcia a strata slobody 
z pohľadu sociologičky.

KÜNG, H.: Katolícka cirkev. Stručné 
dejiny. Z angl. orig. prel. O. Havrila.
Bratislava : Premedia Group, 2013, 
2. vyd. (1. vyd. vo Vyd. Slovart) 254 s.
Dejiny katolíckej cirkvi od významného 
teológa (nar. 1928).

MÉSZÁROS, O.: Dejiny maďarskej 
filozofie.
Bratislava : Veda, 2013, 1. vyd. 271 s.
Historický náčrt vývoja maďarskej 
filozofie.

MICHALAK, A. – SZARF, M.: Prečo 
je to tak? Z poľ. Org. Prel.
Bratislava : Príroda, 2013. 1. vyd. 187 s.
Odpovede na základné otázky o prírode, 
človeku a technike. Vodné pre deti od 7 
rokov.

PAHOFOVÁ, I.: Paradigmy zmien 
v 21. storočí.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 
2013, 1. vyd. 272 s.
Ekonomická monografia s podtitulom 
Európa, Slovensko – súvislosti 
globálneho ekonomického a mierového 
potenciálu.

RUBIN, S. – AMBROGETTIOVÁ, F.: 
Pápež František. Rozhovory s Jorgem 
Bergogliom. Zo špan. Orig. prel. 
Ž. Talajová.
Bratislava : Don Bosco, 2013, 1. vyd., 
174 s.
Rozhovory s pápežom.

SLAVKOVSÝ, P.: Slovenský roľník 
(pramene k štúdiu spôsobu života)
Bratislava : Veda 2013, 1. vyd. 167 s.
Vývin vedeckého záujmu o agrárnu 
kultúru Slovenska.

ŠUPOVÁ, Ľ. – POLIAKOVÁ, E.: Ja 
a moje telo – námety a aktivity.
Bratislava : Raabe Slovensko, 2013, 
1. vyd., 100 s.
Príručka sexuálnej výchovy.

(Dokončenie z 39. strany.)
 Nedôslednosť Humovej kritiky nábo-
ženstva dokazuje aj to, že vidí, podobne 
ako Voltaire, potrebu náboženstva v zá-
ujme morálky pre pospolitý ľud. Tvrdí, 
že jeho absencia by mohla spôsobiť 
všeobecné uvoľnenie mravnosti, čo by 
mohlo v konečnom dôsledku ohroziť 
základy spoločnosti.

Zaujímavý vzťah má Hume k exis-
tencii boha. Opätovne vychádza z tézy, 
že rozum sprostredkováva iba nedo-
konalé poznanie a tvrdenie, že existuje 
boh, je dôsledkom tejto nedokonalosti, 
je to len výplod nedokonalosti ľudského 
rozumu. Napriek tomu, že nie sú nijaké 
dôkazy božej existencie, jeho kritika 
náboženstva je idealisticky nedôsledná. 
Uznáva totiž existenciu akejsi „príčiny 
vôbec“, či „najvyššieho bytia“ – ide 
o akúsi elementárnu príčinu, ktorá je 
našim rozumom nepoznateľná.

Humov agnosticizmus – Engels ho 
nazval „hanblivým materializmom“ 
– má subjektívne idealistický základ, 
z čoho vyplýva, že je nedôsledný a má 
akýsi salónny charakter. Napriek tomu 
obsahuje prvky racionálneho myslenia 
a z hľadiska historického prístupu ho 
hodnotíme pozitívne.

O tom, že cirkev považovala učenie 
Davida Huma za nebezpečné svedčí aj 
fakt, že jeho dielo „Prirodzené príčiny 
náboženstva“ bolo na základe rozhod-
nutia pápeža z r. 1761 zakázané, takže 
vyšlo až po jeho smrti.

Fridrich Engels označil Humovu 
idealisticko-agnostickú kritiku nábo-
ženstva za jednu z historických podôb, 
ktorá ostala niekde na polceste k dôsled-
nému ateizmu.
Ivan Poljak
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Spomienky šéflekára
2. paradesantnej 
brigády

Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.



Na úvod
Prežívame mimoriadne obdobie dejín Slovenska, keď sa na našu minulosť utvárajú 

veľmi odlišné, často kontroverzné názory. Jeden takýto prúd je nezvyčajne výrazný: 
sú to snahy diskreditovať SNP a celý náš odboj proti fašistickému režimu vojnovej 
Slovenskej republiky.

Paradox tejto situácie práve na Slovensku je o to výraznejší, že dnes celý civilizovaný 
svet jednoznačne a raz navždy odsúdil vtedajší fašizmus, ale aj fašizmus súčasnosti. 
Odpor proti fašizmu, ktorý mal medzinárodný charakter, sa jeho nepriatelia snažia 
všemožne skresľovať ako „protištátny puč“ nejakej záhadnej skupiny sprisahancov 
a tlačia do hláv občanov množstvo podobných nezmyslov.

Tento môj príspevok by sa mohol označiť ako výpoveď svedka. A tak ako svedok pred 
súdom vyhlasuje, že bude vypovedať pravdu a nič než pravdu, aj ja teraz vypovedám 
pred súdom národa, ktorý, ako pevne verím, v budúcnosti definitívne rozhodne kde bola 
pravda a kde bola lož.

Verím, že môj pohľad na veci, hoci je zúžený tým, že vypovedám tu ako jednotlivec, 
otvorí oči mnohým, najmä mladým ľuďom. Nemôžu sa pamätať na toto búrlivé obdobie, 
a preto väčšina deformačných lží, ktoré kolujú o tejto historickej udalosti, je určená 
našej mládeži na kompletné zmanipulovanie jej názorov. Želám si, aby medzi čitateľmi 
tohto príspevku bolo čo najviac mladých ľudí. Hlboko verím práve v zdravé jadro nášho 
národa, ktoré je v našej mládeži. Táto esej je venovaná práve tým, ktorí budú náš národ 
viesť aj v časoch budúcich.

Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.
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Alexander Rehák



Lekár má vo vojne okrem liečebno-preventívnej starostlivosti 
často aj úlohu „spovedníka“, pretože keď sa vyvinie medzi le-
károm a vojakmi istý stupeň dôvery, vojaci neraz prichádzajú 
aj so svojimi osobnými starosťami a názormi. Táto okolnosť 
mi pomáhala poznať zmýšľanie mužstva a na základe toho 
som dospel k názoru, že prevažná väčšina vojakov odsudzo-
vala bratovražednú vojnu proti Rusom a hľadala východisko. 
Niektorí sa týmto názorom netajili už ani doma pred vyslaním 
na front, iným sa tento názor vyostroval, keď videli hrôzu roz-
bitých miest a dedín, zničené továrne a povýšenecké chovanie 
víťaziacich Nemcov na obsadenom území. Segregáciu Nem-
cov od poľského obyvateľstva hlásali po ceste na front nápisy: 
„Tylko dla Nemcov“. No táto spupnosť prerastala a odráža-
la sa aj v správaní sa Nemcov voči „spojencom“, t. j. naším 
vojakom, čo prispievalo k rýchlemu odcudzovaniu sa týchto 
„spojencov“. Pre mňa to boli momenty uľahčujúce drobnú 
propagačnú prácu medzi vojakmi, ktorých som si vytipoval 
ako spoľahlivých a s ktorými som napokon hovoril o možnos-
tiach prechodu k Červenej armáde.

Po príchode na Krym som bol spolu s ostatnými lekármi 
prechodne v Bromzavode, kde sme dostali dostatok zdravot-
níckych inštrukcií v našej divíznej nemocnici. Naším vzorom 
sa nevdojak stal vedúci nášho tamojšieho chirurgického odde-
lenia MUDr. Tóno Ponťúch, ktorý nielenže plným priehrštím 
rozdával svoje nemalé vojenské skúsenosti, ale vštepil nám aj 
morálnu povinností všestranne pomáhať civilnému obyvateľ-
stvu, ktoré na ňu bolo často veľmi odkázané. Krátko potom 
som bol pridelený do posádky v Geničesku ako lekár 20. pe-
šieho pluku. Prostredníctvom kolegu MUDr. Farkaša som 
čoskoro nadviazal kontakty aj s miestnymi ruskými lekármi 
z  emocnice a cez nich s inými civilnými osobami. Mali sme 
hrejivý pocit z toho, že nás nikdy nepovažovali za nepriate-
ľov, ktorí obsadili ich územie. Skôr nás vnímali ako budúcich 
spojencov. Po krátkom čase sa moje zadelenie zmenilo a bol 
som preložený ako lekár k prezvednému oddielu so sídlom 
v  edine Alexsijevka. Bola to príležitosť k rozšíreniu drobnej 
práce medzi mužstvom a moje názory väčšinou preberali aj 
moji sanitári, ktorí ich šírili ďalej. Liečba civilných osôb sa na 
našej ošetrovni stala formou pomoci obyvateľstvu a často ma 
volali k chorým aj domov. Obyvatelia ma čoskoro začali volať 
Alexander Pavlovič, čo bolo prejavom toho, že ma pokladajú 
za svojho. Ďalším krokom bolo, že cez našich priateľov Rusov 
i našich vojakov som vystavoval potvrdenia pre osoby ohroze-
né deportáciou na práce do Nemecka. Pomoc obyvateľom bola 
natoľko rozšírená medzi všetkými dôstojníkmi i mužstvom, že 
nás Nemci čoskoro začali nazývať „partisanen nummer zwei“ 
(partizáni číslo dva). K tomu prispieval aj fakt, že naši vojaci 
so špeciálnym pôžitkom a zručnosťou tajne vypúšťali ruských 
občanov z transportov určených na odsun do Nemecka na po-
vinné práce. Nikto ich k tomu nenútil, robili to spontánne.

Mal som aj styky s miestnym felčiarom, ktorý prichádzal 
občas za mnou. Dával som mu skromné prídely liečiv a dosta-
tok obväzového materiálu. Raz som sa ho napoly vážne, na-

poly žartom opýtal, či je tak veľa partizánov ranených, že má 
takú vysokú spotrebu obväzov. Neodpovedal mi priamo. Po 
chvíľke uvažovania odpovedal, že ak chcem, môžem sa sám 
osobne presvedčiť. Zdržujú sa síce ďaleko na juhu, ale Slová-
kov pokladajú za priateľov a neublížia im.

V druhej polovici októbra sa objavili neklamné znaky, že 
naša idyla pokojného života sa končí. Veliteľské porady boli 
čoraz častejšie a z priamych i nepriamych zdrojov sme sa 
dozvedeli, že Nemci ustupujú cez Dneper. Slovenská divízia 
má byť nasadená na zdržanie ruského útoku na ľavom brehu 
Dnepra. Medzitým sa Nemci prepravia cez most pri Chersone 
aopevnia sa na pravom brehu rieky. Bolo teda zrejmé, že naša 
divízia má byť obetovaná na záchranu nemeckých jednotiek. 
Moja jednotka - motorizovaný prezvedný oddiel - sa začal pre-
súvať cez Perekopskú šiju smerom na juh od Melitopoľa. Stre-
távali sme nemecké, ale aj slovenské presúvajúce sa jednotky. 
Všeobecná nervozita nasvedčovala, že stretnutie s Červenou 
armádou sa blíži a každý na to reagoval podľa svojho vnú-
torného presvedčenia a plánov. Väčšina vojakov sa otvorene 
vyjadrovala, že proti Rusom nebudú bojovať. Odoslal som ešte 
posledný list poľnou poštou s dohovoreným heslom a urobil 
som bilanciu medzi svojimi ošetrovateľmi, ktorá sa ukazova-
la ako priaznivá, pretože všetci boli ochotní prejsť k Červenej 
armáde. Organizovanie prechodu v skupinách bol aj aktom se-
bazáchovy, pretože jednotlivec - prebehlík sa vždy vystavuje 
riziku. Vojna má tvrdé pravidlá, v ktorých život jednotlivca 
nemá cenu.

Počas nášho dosť rušného presunu sme sa stretli aj s pešiak-
mi, kde vykonával službu dr. Karol Babiak, priateľ z internátu 
Lafranconi. Privítali sme sa a on ma ubezpečil, že pripravil 
prechod so svojimi sanitármi, a že aj medzi mužstvom má sku-
pinu veci prebehnutia oddaných vojakov. Po krátkej rozlúčke 
sa naše cesty rozišli. Stretli sme sa až po vojne a vtedy som sa 
dozvedel o nezdare plánov dr. Babiaka. Počas prechodu k Čer-
venej armáde utrpel totiž priestrel, kvôli ktorému bol odsunutý 
do ruskej poľnej nemocnice izolovane od ostatných prebehlí-
kov. K naším jednotkám sa už potom nedostal. Bola to škoda 
pre našu 2. paradesantnú brigádu, lebo sme veľmi potrebovali 
lekárov, ktorí mali dôveru slovenských vojakov.

Presun k frontovým líniám bol čoraz viditeľnejší, čoho 
hlavným znakom boli evakuované dediny, v ktorých sa čas-
to našli iba prázdne domčeky, pôsobiace smutným dojmom. 
V nich sme sa ubytovávali. Dedinčania, ktorí ojedinele ostá-
vali v opustených osadách, skrývali sa pred Nemcami, avšak 
s nami sa čoskoro dorozumeli a napriek starostiam o  svoje 
rodiny a majetok nás ubezpečovali, že Červená armáda je už 
blízko a  e Slovákov vnímajú ako bratov, nie ako nepriateľov. 
Nálada medzi vojakmi bola, pravda, plná očakávania, avšak 
aj obáv, ako to všetko dopadne. Moja jednotka motorizovaný 
prezvedný oddiel došiel do dedinky Olgievka, kde sme mali 
prenocovať. Veliteľ oddielu mjr. Marcinka vyslal dopredu 
prieskumnú skupinu, ktorá sa však už nevrátila. Iba o niekoľko 
dní sme ich stretli na ruskej strane frontu a dozvedeli sme sa, 

Vojaci na Kryme prechádzajú k Červenej armáde
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že bez výstrelu prešli k Červenej armáde. V Olgievke sme spa-
li oblečení v plnej pohotovosti a s vedomím, že dotyk s Červe-
nou armádou je otázkou veľmi krátkeho času. Zabezpečenie 
hliadkami bolo samozrejmé, ale nad ránom, len čo som vstal 
a moji zdravotníci naložili náklad do auta, zastihla nás paľ-
ba z ľahkých zbraní. Dal som pokyny čakať na mieste a pred 
našimi očami sa odohral prvý dotyk s „nepriateľom“. Väčšina 
vojakov prezvedného oddielu nestrieľala, niektorí velitelia na-
bádali k odporu, to však nenašlo u vojakov veľa porozumenia. 
Z diaľky za nami sa rozštekali aj nemecké guľomety. V tom 
sa cez dedinku prevalila prvá vlna kozákov na koňoch. Dal 
som pokyn vyvesiť bielu plachtu na náš domček s ošetrovňou 
a niekoľkých ľahko ranených, medzi nimi aj jedného Rusa, 
sme ošetrili. Šofér našej sanitky v poslednom momente stratil 
hlavu a medzitým, kým my sme čakali na druhú vlnu kozákov 
naštartoval auto s našimi osobnými vecami a aj so všetkým 
zdravotníckym materiálom a ustúpil ďaleko na územie nazý-
vané „zem nikoho“.

Medzitým niektorí dôstojníci začali organizovať obranu 
a vydali rozkaz kryť sa za domčekmi a zaujať obranné po-
stavenia. Tomuto rozkazu sa podriadila iba menšina, väčšia 
časť vojakov dala prednosť prechodu k Rusom. Letecký nálet 
a paľba Nemcov útok Rusov dočasne zastavili. Toto využili 
niektoré menšie skupiny nerozhodnutých vojakov k organizo-
vanému alebo neorganizovanému ústupu a stiahli sa za líniu 
frontu. Veľká časť prezvedného oddielu, spolu so mnou a mo-
jimi sanitármi (okrem šoféra sanitky), ostala na mieste, aj keď 
nám to nebolo jedno, pretože sme nemohli predvídať ako nás 
Rusi príjmu. Moji sanitári, s pomocou niektorých vojakov, sa 
ešte postarali spolu o vyhľadanie ľahko ranených, ktorých som 
ošetril.

Po istom čase sa objavil druhý predvoj kozákov. Títo už 
postupovali opatrnejšie. Keď však videli, že sa na nich ne-
strieľa a že v diaľke pred nimi sú ustupujúce jednotky a autá, 
doklusali do blízkosti našich skupín. Naši im tlmočili, že sme 
Slováci a že chceme prejsť na ruskú stranu. Ukázali nám cestu 
dozadu do ich tylu a s pochvalným uznaním „molodci Slovaki“ 
nám umožnili pochod do tyla, často bez toho, že by vojakov 
odzbrojili. Skupiny po ceste sa postupne zlievali ako potôčiky, 
ktoré napokon vytvoria rieku. Tu a tam sa k nám pripájali aj 
pešiaci 21. pešieho pluku. Boli tu aj niekoľkí dôstojníci, ktorí 
začali organizovať naše skupinky a postarali sa aj o bezpeč-

nosť prebehlíkov, pretože medzitým Nemci ostreľovali z lieta-
diel a tankov už aj naše jednotky.

Prvým miestom sústredenia boli akési hospodárske budo-
vy. Tu som stretol aj druhého lekára - prebehlíka dr. Pavla Svo-
reňa s jeho sanitármi a väčší počet našich dôstojníkov na čele 
s pplk. Lichnerom a kpt. Pavlovičom, ktorí navonok reprezen-
tovali nás všetkých. Nasledovali dlhé pochody za frontovou 
líniou, zväčša o hlade a o smäde, v priebehu ktorých sa k nám 
pripájali ďalšie skupiny. Náš počet sa napokon blížil k vyše 
dvom tisícom.

Pozoruhodné bolo, že pri týchto pochodoch sme boli zve-
rení jednému - dvom ruským poddôstojníkom alebo dôstojní-
kom, ktorí vpredu viedli celú našu obrovskú skupinu v druž-
nom rozhovore s našimi dôstojníkmi a vojakmi. Keď nás uby-
tovali niekde v dedinke bolo to vždy so slovami: toto nie sú 
zajatci, to sú naši priatelia Slováci, postarajte sa o nich ako 
o našich vlastných bratov. A tak sa aj stalo. S pohostinnosťou 
a srdečnosťou, ktorú sme už poznali ešte pred frontovými uda-
losťami, dávali nám z toho posledného čo ešte mali.

Po ceste sa naše cesty skrížili aj so sovietskym poľným la-
zaretom, kde nás spolu s dr. Svoreňom pozvali pracovať kým 
sa naše jednotky nepohnú na ďalší presun. Ruskí kolegovia sa 
k nám správali s neobvyklým porozumením a pozornosťou. 
Pracovali sme rovnako ako oni veľmi tvrdo, bez ohľadu na 
čas. Pri odchode o pár dní neskôr, zavolal a pochválil nás ná-
čelník lazaretu. Nabalili nás proviantom a začali sme sa lúčiť. 
Na moje prekvapenie, ktoré doteraz nezabudnem, nás vyobjí-
mal a vybozkával podľa ruského zvyku ako sa to patrí medzi 
„svojimi“.

Pred ďalším - teraz už vlakovým transportom - bolo naše 
konečné sústredenie v osade Timošenka. Bola to príležitosť na 
zoznámenie sa s dôstojníckym zborom a so zdravotným stavom 
celej skupiny prebehlíkov. Ten zatiaľ nebol zlý. Ranených bolo 
veľmi málo. Išlo skôr o bežné zdravotné komplikácie. Ťažšie 
stavy boli odsunuté, ostatní boli schopní prepravy. S obavami 
sme sledovali vzrastajúce zavšivenie i prejavy vyčerpanosti, 
súvisiace s podvýživou a dlhými dennými pochodmi. Vlakový 
transport do zajateckého tábora v Usmani bol už vybavený izo-
lačným vagónom, kde sme mali aj našu malú ošetrovňu. Naša 
cesta vlakovým transportom končila koncom novembra v tábore 
v Usmani, čo znamenalo ďalšiu etapu zrodu našej novej zahra-
ničnej jednotky – 2. československej paradesantnej brigády.

Táto etapa nášho zložitého putovania do vytúženej, zno-
vu oslobodenej vlasti, nebola síce bojová, avšak napriek tomu 
veľmi významná. Je všeobecne známe, že tábor v Usmani sú-
streďoval asi 2 000 dobrovoľníkov, ktorí sa už v tábore na-
zývali so súhlasom československého i ruského velenia „Pluk 
slovenských dobrovoľníkov v SSSR“, čím sa aj zo strany Ru-
sov priznávalo naše osobité postavenie, t. j. že nie sme oby-
čajní vojnoví zajatci. Z toho vyplývalo medzi iným aj to, že 
napriek ťažkej zásobovacej situácii boli nám priznané aj oso-
bitné prídely potravinových noriem a zásobovanie liečivami 
bolo na rovnakej úrovni ako v armáde. Náš pluk slovenských 

dobrovoľníkov sa stal citlivým barometrom zmýšľania slo-
venského národa. Najmä po príchode politických pracovní-
kov Mareka Čulena a dr. Eda Friša, ktorého som poznal ešte 
z Bratislavy, pretože sme sa stretávali na rôznych schôdzach 
počas môjho vysokoškolského štúdia, sa rozvinula široko 
založená diskusia. Vojaci si navzájom odovzdávali poznatky 
a  kúsenosti z domova a citlivo reagovali na nové informácie 
od politických pracovníkov, ktoré sa týkali najmä organizácie 
nášho zahraničného odboja. Bol tu aj por. Pavel Gajdoš, ktorý 
prešiel na sovietsku stranu pred nami a svojou osobnosťou si 
získal dôveru a priateľstvo každého z nás. V tábore teda vrela 
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široká diskusia, ktorá v mnohých smeroch šla do hĺbky. Mnohé 
problémy vtedy neboli a nemohli byť jasné ani emigrantom 
v  oskve, tým menej emigrácii v Londýne. Veď naši prebehlíci 
predstavovali priame informačné zdroje z obdobia, keď front 
rozdelil Európu. Politickí pracovníci sa prezentovali ako ko-
munisti - emigranti, s čím sa nijako netajili. Z ich reči však 
nikdy nebolo cítiť snahu vnucovať vojakom vlastné myšlien-
ky. Informácie z domova dokázali skĺbiť a korigovať s reali-
tou. Mnohé názory sa ukázali buď ako falošné alebo nejasné. 
Tieto diskusie jednoznačne ukázali, že dobrovoľníci sú skupi-
nou, ktorá môže slúžiť ako reprezentačne odzrkadľujúca ná-
zory ľudu doma. Medzi dobrovoľníkmi boli zastúpené všetky 
sociálne vrstvy obyvateľstva od jednoduchých občanov až po 
vysokoškolákov.

Výsledok bol taký, že ľudia doma, rovnako ako vojaci - 
prebehlíci - odsudzujú klérofašistický režim doma, odsudzujú 
krutosti fašistickej vojnovej agresie a odsudzujú barbarskú ra-
sistickú ideológiu. Zdôrazňujem, že išlo o mladých ľudí, ktorí 
neboli nikdy vedení k nejakej ideológii, tobôž nie ku komu-
nizmu. Skôr sa dá povedať povedať, že boli vystavení masív-
nym tlakom klérofašistickej propagandy doma. Napriek tomu 
vedeli zaujať také zdravé, pokrokové stanovisko k mnohým 
pálčivým problémom, akými boli napr. vzťah Čechov a Slová-
kov, usporiadanie budúcej republiky. Pod vplyvom vlastných 
skúseností do istej miery korigovali názory formované doma 
i v zahraničí. V izbách mužstva to priam vrelo a vojaci sa pred-
biehali v prezentácii svojich názorov Týmto sa možno aj účin-
ne zablokovali niektoré nezdravé tendencie, ktoré presadzovala 
londýnska emigrantské skupiny na čele s Benešom, keďže boli 
odtrhnuté od diania doma. Dokument „Prevolanie k sloven-
skému národu a armáde“, ktorý bol jednomyseľne schválený 
príslušníkmi pluku slovenských dobrovoľníkov v Usmani, je 
toho jednoznačným dôkazom.

Keď niekto dnes uvažuje o tom, že pri zrode tohto doku-
mentu stáli význační politicky dobre podkutí jednotlivci alebo 
skupiny, dopúšťa sa špekulatívneho skresľovania. Je pravda, 

že slovné formulácie neboli dielom dvoch tisícov vojakov, kto-
rých úroveň vyjadrovacích schopností nebola vždy primeraná. 
Vášnivé debaty a otvorenosť s akou sa každý jednotlivec vy-
jadroval, nepripustili žiadnu pochybnosť o myšlienkach, ktoré 
tento dokument obsahoval, aj keď formulácie bolo treba redi-
govať.

Na Všeslovanskom zjazde vojakov v Moskve nás vyni-
kajúco reprezentoval náš 50-členný spevokol pod vedením 
por. Branislava Rapoša. V Moskve, kde sa podpisovala zmluva 
o priateľstve a spojenectve, si prezident dr. Eduard Beneš vy-
počul naše stanovisko zhrnuté v „Prevolaní“. V našej delegácii 
boli pplk. Viliam Lichner a npor. Emil Čaplovič . Ich prejavy 
v rozhlase vyvolali ohlas doma i v zahraničí.

Tieto udalosti posilňovali sebavedomie našich príslušní-
kov a ostro nás to odlišovalo od bežných vojenských zajat-
cov. Myšlienky „Prevolania“ sa šírili prostredníctvom rozhlasu 
a neostali bez vplyvu ani na koncepciu londýnskeho a domá-
ceho centra odboja.

Nanešťastie náš pobyt v Usmani nebol celkom bez zdra-
votných problémov. Strava napriek zvýšeným prídelom bola 
kalorický nedostačujúca, čo bolo v tých ťažkých zásobovacích 
časoch vyvolaných vojnou aj istou obeťou zo strany našich 
hostiteľov.

V ambulantnej časti som pracoval ja, zatiaľ čo dr. Svoreň 
prevzal starostlivosť nad lôžkovou časťou. Po istom čase sa 
začali medzi mužstvom i dôstojníkmi prejavovať znaky nedos-
tatočného prísunu bielkovín. Znamenalo to časté nočné moče-
nie a neskôr aj opuchy a svalová slabosť. Mnohých bolo treba 
odoslať na lôžkové oddelenie, kde sa účelným režimom, avšak 
veľmi opatrne realimentovali (vyrovnávali následky podvýži-
vy). Horšie však bolo to, že tieto príznaky sa začali objavovať 
aj u mňa, avšak situácia absolútne nepripúšťala, aby som mo-
hol opustiť svoju lekársku prácu čo len na hodinu. Riešili sme 
to tak, že dr. Paľo Svoreň z nemocnice vo vrecku donášal dopl-
nky stravy a vitamíny, ktoré som tajne požíval v noci pri vcho-
de do dôstojníckej ubikácie, schovaný za sudom, do ktorého 
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sa chodilo v noci močiť. Táto „pozorovateľňa“ ma čoraz viac 
presviedčala, že som nebol sám postihnutý a že prvý príznak 
hypoproteinémie (nedostatku bielkovín v krvi), t. j. časté mo-
čenie sa začína povážlivo objavovať aj u našich dôstojníkov.

V tom čase sme boli iba dvaja lekári na 2 000 príslušníkov 
jednotky a nepoznali sme v práci odpočinok. Toto zaťaženie 
sa podstatne priostrilo, keď sa objavilo niekoľko horúčkových 
stavov, u ktorých sa napokon potvrdilo naše podozrenie na 
škvrnitý týfus. Bolo treba rýchlo konať, ale tak, aby nevznikla 
zbytočná panika. Lekári a naši sanitári nepoznali ani dňa ani 
noci. Trvalo to nepretržite tri - štyri dni, kým sa celé osaden-
stvo, ubikácie, pomocné miestnosti tábora, sklady atď. všetko 
odvšivilo. Pravda tým to všetko nekončilo, pretože bolo treba 
ihneď izolovať každého pacienta s teplotou, zodpovedne roz-
hodnúť o diagnóze, a celú procedúru odvšivovania zopakovať 
vo všetkých zložkách.

Vcelku bolo iba osem prípadov škvrnitého týfu. Postihnutí 
sa vracali k našim útvarom až keď sme boli už v Jefremove. 
Celá táto akcia prebehla pri plnej záťaži bežnej rutinnej prá-
ce, ktorej veru nebolo málo. Prehliadky mužstva a dôstojníkov 
museli pokračovať priebežne až do nášho odchodu z tábora. 
Je ťažko predstaviť si potrebné vypätie síl, ktoré si toto všet-
ko vyžadovalo, pretože okrem našich vlastných zdravotníkov 
bol v tábore iba jediný ruský administratívne činný lekár, ktorý 
však nevykonával zdravotnícku prácu. Po zdolaní epidémie 
nás tento ruský kolega zavolal a vyjadril sa o našej práci tak, 
že to, čo sme dokázali, je hotový zázrak, v ktorý by neuveril 
keby to nebol videl na vlastné oči. Netajil sa tým, že epidémie 
škvrnitého týfu vyžadujú v táboroch obvykle vysoké obete na 
životoch, dosahujúce stovky ľudí, ba často vymiera väčšina 
osadenstva. Vtedy sme si uvedomili, že okrem šťastia naša 
intenzívna práca nebola zbytočná, a že možno sme uchránili 
množstvo vojakov pred katastrofou. Dnes, s časovým odstu-

pom je mi jasné, že keby sme boli zanedbali prvé varovné prí-
pady a neurobili také intenzívne a urýchlené opatrenia, možno 
by sme dnes ani nepísali históriu druhej paradesantnej brigády. 
Málo kto z našich slovenských dobrovoľníkov by bol prežil 
možnú veľkú epidémiu, ak by sa bola rozšírila do rozmerov, 
ktoré už nie je možné zvládnuť. Po týchto dramatických dňoch 
nás už ďalšie zdravotné problémy nesužovali. Výnimkou bola 
menšia epizóda z povianočného obdobia, ktorá mala aj akýsi 
humorný nádych.

Naši hostitelia sa totiž pýtali, akú slávnostnú hostinu by sme 
si želali počas vianočných sviatkov. Pretože mnohí opisovali 
naše domáce vianočné zvyky ako nemysliteľné bez kapustni-
ce, zázračným spôsobom zohnali nepredstaviteľné množstvo 
kapusty pre celý pluk dobrovoľníkov. Táto hostina sa, pravda, 
neobišla bez početných zažívacích ťažkostí. Tie však končili 
našťastie ľahko a boli vyvážené slávnostnou atmosférou Via-
noc, ktorú si chlapci vytvorili v rámci možností aj so skromne 
vyzdobenými stromčekmi v ubikáciách tábora.

Náš pobyt v tábore slúžil okrem iného aj na previerky všet-
kých príslušníkov pluku. S každým sa konal pohovor. Celkovo 
preverovanie našich príslušníkov dopadlo tak, že mizivý počet 
vojakov nebol preverený a títo ostali v tábore ako zajatci. Išlo 
zväčša o niekoľkých vojakov nemeckej alebo maďarskej ná-
rodnosti, pravda, s individuálnym posudzovaním každého. Sa-
motná národnosť pri tom nehrala rolu. Drvivá väčšina dobro-
voľníkov bola kladne preverená a čakali už iba na vstup do čsl. 
armádneho zboru v SSSR. Už vtedy bolo rozhodnuté, o čom 
sme aj všetci vedeli, že sa z nás má vytvoriť parašutistická jed-
notka. Žili sme už iba v očakávaní, kedy vyjdeme z tábora ako 
slobodní vojaci. Tento vytúžený okamih sa konečne dostavil. 
9. januára 1944 sme boli už v posádke v Jefremove, kde nás, 
už ako slobodných príslušníkov novovytvorenej 2. čsl. samos-
tatnej paradesantnej brigáde v SSSR, čakala tvrdá príprava.

V Jefremove sa stmeľovala 2. čsl. paradesantná brigáda 
spojením pluku slovenských dobrovoľníkov doplnená z náh-
radného práporu, kde boli prevažne zakarpatskí Ukrajinci 
a Volyňskí Česi. Veliteľ plk. Přikryl nás čoskoro predvolal 
k raportu. Javil sa mi skôr ako dôstojník so sklonmi k drilu 
a   autoritatívnemu rozhodovaniu, pretože sa nám usiloval dať 
lekciu zo zdravotníckej prevencie a liečby. V jeho pokynoch 
sme však ihneď našli odborné slabiny. Možno, že túto tému 
zvolil z nedostatku iného nápadu, ako nadviazať s lekármi 
osobný kontakt. Isté je, že sa nám neskôr nemiešal do zdra-
votníckej služby, azda často aj na úkor riešenia nedostatkov 
tejto dôležitej zložky tylu. Pribudli aj posily lekárov, zväčša 
záložných dôstojníkov. Šéflekárom bol npor. Dr. V. Winter, ja 
som bol pridelený k prvému a dr. Svoreň k druhému práporu. 
V ostatných jednotkách a v brigádne j ošetrovni pracovali ďal-
ší - dr. Ševaník, dr. Singer, dr. Singerová, dr. Rubín, ktorý bol 
zubným lekárom, no napriek tomu mal vykonávať všeobecnú 
lekársku prax.

Naše vzťahy boli dlho zatienené istou nedôverou, preto-
že sme prešli zo slovenskej armády, ktorá v ich očiach stále 

bola poznamenaná pečaťou Hitlerovho spojenca, a preto našu 
situáciu vôbec nechápali reálne. Okrem toho zohrali úlohu aj 
iné momenty: dr. Svoreň a ja sme iba nedávno absolvovali 
dôstojnícku školu, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni, a preto 
sme mali v čerstvej pamäti zásadné princípy vojenskej medi-
cíny, ktorú naši noví kolegovia - záložníci už dávno zabudli. 
Mužstvo viac dôverovalo „svojím“ lekárom, ktorí s nimi stáli 
v kritických situáciách. Cestu k nám si prvý našiel dr. Rubín, 
ktorý mal problémy pri výkone služby, pretože ako zubný lekár 
nemal prehľad o špecifickej problematike vojenskej medicíny. 
Čoskoro začal s nami pravidelne konzultovať, čím vznikol me-
dzi nami veľmi dobrý a obojstranný kolegiálny vzťah.

Druhým bol dr. Singer, ktorý zrejme tušil moje zmýšľanie, 
sám bol členom strany (o čom som sa dozvedel až doma) a toto 
vytvorilo isté podvedomé môstiky porozumenia medzi nami. 
S dôstojníkmi a mužstvom pokračovali naše veľmi dobré vzťa-
hy zocelené spoločnými zážitkami našej doterajšej anabázy.

Pracovné úlohy nás plne zamestnávali. Predovšetkým 
bolo potrebné prezrieť celé mužstvo a dôstojnícky zbor, aby 
sa stanovila ich spôsobilosť na parašutistický výcvik. Predpisy 
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boli prísne a presne špecifikovali zodpovednosť za prípadné 
nešťastie zo zdravotných príčin, ktorá spočívala na lekároch. 
Viac možností zdravotných prekážok bolo v prípade dôstoj-
níckeho zboru, než u mladých a zdravých vojakov. K opatr-
nosti nabádali vek časti dôstojníkov a s tým nastupujúce ciev-
ne zmeny. Obvykle sme sa stretávali s tým, že prezentujúci sa, 
ktorí mali zdravotné chyby, hlásili sa do výcviku na vlastnú 
zodpovednosť. Sám veliteľ brigády plk. Prikryl bol z hľadiska 
predpisov zdravotne neschopný. Druhým príkladom bol pod-
dôstojník Harus, ktorý napriek vysokému veku mal za sebou 
napokon všetky cvičné zoskoky.

V druhej polovici januára začali špecializované kurzy, z čo-
ho nám vyplynula úloha vycvičiť nový sanitárny zbor, pričom 
sme sa mali sústavne oboznamovať s taktikou zdravotníckej 
služby v paradesantnej jednotke, pretože táto má isté odlišnos-
ti v porovnaní s inými vojenskými útvarmi. Začiatkom febru-
ára začal paradesantný výcvik, ku ktorému patrili aj výcvik 
v telesnej zdatnosti, nácvik bezpečného skladania padákov, 
balenie vojenskej techniky a napokon základne zoskoky s pa-
dákom v rôznych modifikáciách. Tu bolo treba veľmi účinne 
ošetrovať a liečiť bežné úrazy, hlavne kĺbové úrazy: distorzie 
(vykrútenia) a vyvrtnutia, pohmoždenia, krvácania, zlomeniny 
rebier, rúk a nôh, ktoré však boli výnimočné. Vojaci s týmito 
úrazmi si nemohli dovoliť dlhšie trvajúce vyradenie z výcviku, 
pretože ten pokračoval veľmi rýchlym tempom. Ukázala sa tu 
opäť chuť spolupracovať, čo prinieslo pozoruhodné výsledky: 
z počtu 13 559 zoskokov bolo iba 117 zranení, z čoho iba jeden 
mŕtvy. Sú to čísla veľmi priaznivé v porovnaní s priemernou 
úrazovosťou pri paradesantnom výcviku. V prípade smrťou 
končiaceho zoskoku voj. Takáča sa zistilo, že zoskočil hlavou 
dopredu, namiesto nohami dopredu, preto sa mu padákové po-

vrazy omotali okolo tela. Nepomohlo ani otvorenie záložného 
padáka, pretože zamotané povrazy zabránili aj jeho funkcii.

Okrem týchto bežných úrazov sme mali spočiatku aj kom-
plikácie zo silných mrazov a slabšie omrzliny, ktoré však 
skoro ustali len čo sa vojaci naučili správne používať teplú 
výstroj, t. j. plstené čižmy- váľanky, vatované šatstvo a čapi-
ce - ušianky. Týmto komplikáciám z mrazu boli vystavení aj 
zdravotníci, ako aj iné odborné vojenské profesie, ktoré držali 
službu pri zoskokoch a mali menej telesného pohybu ako cvi-
čiaci vojaci.

V našej zdravotníckej osvete sme boli spočiatku izolova-
ní. Až neskôr, keď sa utvorila skupina osvetárov brigády, bolo 
cítiť účinnú, hlavne organizačnú pomoc z ich strany. Pre nás 
zdravotníkov bolo pôžitkom sledovať, ako rýchlo sa naše muž-
stvo zotavovalo z útrap, ktorým bolo ešte donedávna vysta-
vené. Pre očami sa nám formovala elitná jednotka zložená zo 
zdatných, atleticky stavaných, zväčša mladých mužov. Lekár-
ske ordinácie pre bežné ochorenia sa vďaka zdatnosti a zdraviu 
mužstva stali takmer nepotrebnými.

Tvrdá každodenná práca bola spestrená niektorými uda-
losťami. Takou bola návšteva Klementa Gottwalda, Z. Fier-
lingera, gen. Kratochvíla (veliteľa čsl. vojenských jednotiek) 
a gen. Nižborského. V druhej polovici februára bola slávnost-
ná prehliadka brigády spojená s odovzdaním brigádnej zástavy 
22. - 23. apríla za prítomnosti politických pracovníkov z Mos-
kvy a sovietskej, poľskej a juhoslovanskej delegácií.

Paradesantná výcviková ukážka, v ktorej veliteľ druhej 
roty druhého práporu Karol Švarz plnil úlohu obsadenia letis-
ka a poobede ukážky ostrej streľby zapôsobili silným dojmom. 
Tieto udalosti zamestnávali viac-menej veliteľské kádre. Naša 
zdravotnícka služba zabezpečovala tieto podujatia plnou po-
hotovosťou.

Stmeľovanie brigády nebolo však vždy hladko prebieha-
júcou idylou. Predovšetkým boli tu diskriminačné tendencie 
z  ondýnskeho centra odboja, ktoré sa pokúšali neuznávať 
hodnosti získané v slovenskej armáde. Ak by bolo došlo k pri-
jatiu týchto tlakov, bolo by to znamenalo morálny rozpad celej 
jednotky, ktorej jadro tvorili vojaci a dôstojníci slovenskej ar-
mády. Tieto tendencie boli škodlivé nielen preto, že bol nedos-
tatok dôstojníkov a poddôstojníkov, ale hrozili vytvoriť barié-
ru medzi slovenskými a českými príslušníkmi brigády aj nap-
riek tonu, že proces stmeľovania bol prvoradou úlohou. Vplyv 
prostredia, najmä priateľské vzťahy k obyvateľstvu a k zboru 
ruských inštruktorov utvárali prvky pokrokového politického 
zmýšľania našich vojakov bez rozdielu hodností. Týmto ten-
denciám nepriali kruhy, ktoré boli blízke londýnskemu centru 
odboja a osvetová práca sa v brigáde odsúvala s výhovorkami, 
že takúto funkciu československá organizačná štruktúra v ar-
máde nepozná. Bola tu teda zrejmá tendencia brzdiť „propa-
gandu“, ktorá nevoňala londýnskym kruhom a bola iste aj pre-
žitkom voči „nepolitickosti“ armády predmníchovského Čes-
koslovenska. Bolo to na škodu procesu stmeľovania brigády.

Osvetová práca sa v brigáde začala síce na podnet návštevy 
Kl. Gottwalda vo februári 1944. Organizoval ju por. Pavel Gajdoš, 
ktorý si svojim ľudským prístupom a osobnosťou čoskoro získal 
dôveru. Neboli však vytvorené organizačné podmienky pre prácu 
založenú na širšej báze a nedala sa dosť pružne riešiť celá šírka 
a obsah existujúcich problémov. Jedným z nich bola istá národnost-
ná nedôvera medzi Slovákmi a českými dôstojníkmi z Londýna. 

Veliteľ brigády Vladimír Přikryl
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Boli to pozostatky nezdravého výcviku drilom namiesto získava-
nia vojakov na základe dobrovoľnej disciplíny a spolupráce. Ďalej 
tu bol problém vojakov, ktorí prišli od partizánov a ich splynutie s 
prísnym vojenským režimom brigády. Neskôr, po pridelení volyňs-
kých Čechov k brigáde, bolo sa treba vyrovnať s ich nedovoleným 
opúšťaním posádky kvôli návštevám rodín. A napokon, existovali 
trenice medzi jednotlivcami, ktoré nie vždy boli opodstatnené a vy-
pichované ako antisemitizmus. Mnohé z týchto problémov tleli už 
v Jefremove, avšak vypuklejšie sa prejavili až v Proskurove. Nap-
riek tomu, že tieto problémy mali len málo spoločného so zdravot-
nou službou, prežívali sme ich s ostatnými, pretože sa o nich hovo-
rilo a náš úzky vzťah k mužstvu nám umožňoval nahliadať hlbšie 
do príčin a súvislostí týchto problémov.

Vo výcviku vojakov sa vyskytoval sa aj drilový prístup 
(preháňanie, „buzerovanie“), ukladanie „trestov“ za neuspo-
kojivý výkon. Zrejme išlo o pretrvávanie návykov niektorých 
dôstojníkov, ktorí boli takto vedení v slovenskej armáde, av-
šak ani v československej armáde za prvej republiky nebolo 
drilovanie a preháňanie vojakov celkom neznáme. V ruských 
jednotkách sa takéto javy prísne odsudzovali! Príslušníci parti-
zánskych jednotiek oprávnene žiadali povýšenie a pri primera-
nom presviedčaní by sa bola upevnila aj ich disciplína, ktorej 
uvoľnenie bolo spôsobené inými podmienkami partizánskeho 
vedenia vojny.

Aj problém tzv. „antisemitizmu“ sa zbytočne zveličoval. 
Nešlo sa však na korene vecí. Naši vojaci boli zväčša jednodu-
chí, priami a čestní mladí muži, ktorí nikdy nemali nič spoloč-
ného s fašistickým zmýšľaním, avšak mali svoju hrdosť a cit 
pre spravodlivosť. Zo strany vojakov židovskej národnosti, 
ktorí k nám prišli z náhradného práporu padli niekedy na na-
šich vojakov diskriminačné narážky, pretože slovenská armáda 
bola spojencom Hitlera. Takéto nedomyslené narážky pôsobili 
samozrejme urážlivo a provokačne. Okrem toho naši vojaci, 
ktorí citlivo reagovali na akékoľvek „rodinkárstvo“ kritizovali 
kmeňovú súdržnosť medzi vojakmi židovského pôvodu, mno-
hí z nich pracovali totiž v skladoch a pri prideľovaní materiálu 
zo skladov často uprednostňovali svojich najbližších priateľov 
a súkmeňovcov.

„Ideologický“ problém, ktorý z toho vznikal, bol niekedy 
preceňovaný a neriešila ho ani stranícka skupina, ktorej zlo-
ženie nezaručovalo pochopenie skutočných koreňov týchto 
svárov. Na tieto nešváry, resp. ich škodlivosť a neprípustnosť 
v armáde vystúpili v československých listoch aj naši politickí 
činitelia v Moskve – Z. Firlinger, V. Kopecký, čo zbytočne pri-
lievalo olej do ohňa. Škoda len, že ich rozbor bol všeobecný, 
málo adresný a málo analytický v konkrétnych prípadoch inci-
dentov. Osveta v brigáde, ktorá sa medzitým upevňovala, svo-
jimi konkrétnymi prístupmi docielila neporovnateľne lepšie 
výsledky, ako akékoľvek iné „politické“ prejavy v novinách 
alebo vyhrážky o vylúčení z armády. Ku konečnému zbrataniu 
všetkých zložiek brigády, bez ohľadu na národnosť a rozma-
nitosť ciest ktoré viedli príslušníkov do zahraničnej armády, 
došlo až v bojových akciách, kde sa ukázalo, že všetci sme na 
jednej lodi, že naše osudy sú navzájom späté a že všetci priná-
šajú tie najväčšie obete pre spoločnú vec. Heslo „bratstvo spe-
čatené krvou“ nie je iba prázdnym heslom, ale skrýva v sebe 
skutočnú pravdu - o tom som sa presvedčil aj ja sám.

Niekedy medzi koncom apríla až polovicou mája sa brigá-
da presunula do našej novej posádky v Proskurove. Tu už bola 

atmosféra viac frontová, pretože nálety Nemcov boli pomerne 
časté. Prechodne k nám prišla aj skupina asi 150 Slovákov, kto-
rí sa osvedčili ako partizáni v Odese a odišli neskôr, aby boli 
začlenení k 3. čsl. brigáde.

Výcvik v Proskurove nadväzoval na predchádzajúce príp-
ravy na paradesantné nasadenie. Prevládali však taktické cvi-
čenia zamerané na operácie v tyle nepriateľa a pod vedením 
npor. P. Marcelyho sa uskutočnil kurz hĺbkového prieskumu 
a spojenia s partizánmi.

Vybraná skupina mužstva a poddôstojníkov odišla do kurzu 
k partizánskemu štábu v Kyjeve a bola cvičená na organizo-
vanie partizánskych jednotiek a operácií partizánskeho spô-
sobu boja. Toto všetko nasvedčovalo, že naša jednotka bude 
nasadené ako výsadková. V tom čase nikto netušil, že budeme 
nasadení ako pechota. Nikto netušil ani to, že sa bude od nás 
požadovať aj partizánsky spôsob boja. Keby sme to predvídali 
bolo by osožné, keby sa už v tom čase aj dôstojníci cvičili na 
partizánsky boj, lebo partizánsky spôsob boja má inú taktiku 
než boj v pravidelnej armáde. Keď prešla brigáda po potlačení 
SNP do hôr, mohla byť lepšie pripravené a nebolo by potreb-
né živelne si osvojovať partizánsku taktiku boja, na ktorú naši 
dôstojníci, ani vojaci neboli pripravovaní. V tomto čase to však 
nikto nemohol predvídať.

Dôstojnícky zbor bol posilnený príchodom dôstojníkov 
z Anglicka. Medzi inými prišiel aj škpt. Uchytil, s ktorým 
sa moje cesty, okrem služobných stykov počas všetkých 
akcií, najviac zblížili počas partizánskej činnosti v horách, 
keďže naše skupiny vojakov bývali v spoločnej zemlianke. 
Cvičenia v blízkom letnom tábore kládli zvýšené nároky aj 
na počty zdravotníkov, ktorých bol už dávnejšie pociťovaný 
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ako nedostatočný. Našťastie bola naša služba posilnená prí-
chodom niekoľkých nových lekárov z Londýna - dr. Flacha, 
dr. Flaxa a dr. Löbla.

Začiatkom júla sme privítali návštevu politických pracov-
níkov z Moskvy, medzi nimi aj Kl. Gottwalda. S bojovou pri-
pravenosťou brigády boli veľmi spokojní. Po ich návšteve doš-
lo však k ohrozeniu, ktoré mohlo podlomiť bojovú pohotovosť 
brigády a oddialiť možnosť jej nasadenia. Bola to epidémia 
dyzentérie, ktorá vznikla okolo polovice júla 1944 a vyžiadala 
maximálne vypätie síl zdravotníckeho personálu i veliteľov. 
Ochorelo spolu 235 príslušníkov brigády, čo je veľmi vysoký 
počet. Nie je možné ex post zistiť, či bola infekcia zavlečená 
z cvičných táborov v lese alebo či to boli pozostatky niektorej 
staršej epidémie v kasárňach, kde sme boli ubytovaní.

V tom čase som pracoval ako lekár v delostreleckom od-
diele a dr. Svoreň ako lekár druhého práporu. Ihneď po obja-
vení prvých hnačiek sme prejavili isté obavy a zašli sme aj za 
vtedajším šéflekárom dr. Valterom Winterom s návrhom, kon-
zultovať problém s hygienikmi a ihneď zaviesť prísne protie-
pidemické opatrenia. Ostatní lekári spolu s dr. Winterom zaují-
mali však vyčkávacie stanovisko. Možno, že ich provokovalo, 
že práve najmladší a vojenskými hodnosťami najnižší lekári zo 
„slovenskej“ armády sa im pokúšali radiť čo treba robiť. Na-
vyše, navrhované opatrenia nepatria do ich kompetencie, ale 
do kompetencie šéflekára. (Na vojne to už tak býva, že vyššie 
„šarže“ si neradi nechávajú radiť od hodnosťami „nižších“.) 
Cítili sme sa teda izolovaní, no napriek tomu sme aspoň v na-
šich jednotkách, za ktoré sme zodpovedali, začali na vlastnú 
päsť intenzívnu hygienickú osvetu a pravidelné prehliadky 
ubytovní a kuchýň s izoláciou každého prípadu s hnačkou. 
Keď sme našim veliteľom vysvetlili, že zvýšená činnosť nene-
sie riziká iba potenciálne zlepšenie, podporovali nás.

Naši sanitári sa rozbehli, aby kontrolovali umývanie rúk, 
čistotu pri jedení, dezinfekciu záchodov a nabádali piť iba pre-
varenú vodu, čo sme podporili osobitnými prídelmi čaju na 
izby. Celý kuchynský personál sme vyšetrili a odobrali sme 
vzorky stolice kuchárov našich jednotiek napriek tomu, že 
mnohí nad tým krútili hlavami. V našich jednotkách sa teda 
urobil istý poplach, avšak chorých v reláciách celej brigády 
stále pribúdalo. Po istom čase sa k nám dostavili lekári z ruskej 
nemocnice a oznámili, že naše prípady sa potvrdili ako črevná 
dyzentéria. V skupine boli lekári hygienicko-epidemiologickej 
služby, ktorí po kontrole opatrení všetkých útvarov vysoko vy-
zdvihli a ako vzor vyzdvihli opatrenia v mojom delostrelec-
kom oddiele v druhom prápore, kde bol lekárom dr. Svoreň. 
Veliteľa brigády žiadali, aby nás dvoch uvoľnil na spoluprácu 
na projekte zdolania epidémie, ktorý vypracovali a ktorého re-
alizáciu prevzali na seba spolu so mnou a dr. Svoreňom. Táto 
spolupráca sa ukázala veľmi užitočná a s hygienikmi sme si 
rozumeli výborne.

Šéflekár brigády bol poverený napísať informatívny článok 
o boji proti dyzentérii a čoskoro sme zmobilizovali všetkých 
pracovníkov zdravotníctva spolu veliteľmi všetkých útvarov 
k zvýšenej aktivite. Priebeh ochorení bol pomerne ľahký, pre-
tože mužstvo bolo zaočkované, no malo to aj takú nevýhodu, 
že zvýšená odolnosť niektorých očkovaných mohla viesť aj 
k bezpríznakovému nosičstvu, ktoré možno dokázať iba bak-
teriologickou kultiváciou. Táto bola samozrejme urobené všet-
kým, ktorí prichádzali do styku so stravou (kuchári, skladníci 

atď.), avšak nedala sa z technických dôvodov robiť v širokom 
meradle. Opatreniami sa postupne docielilo zníženie počtu no-
vých ochorení. Epidémia vrcholila 9. augusta, potom, zväčša 
koncom augusta, keď nás zastihla správa o Slovenskom národ-
nom povstaní doma, sa počty prípadov začali znižovať.

Táto správa mala nepredstaviteľne povzbudzujúci účinok 
na všeobecnú náladu, pretože to bol v našich predstavách 
okamih pre nasadenie brigády do tyla nepriateľa tak, ako to 
vyplývalo z celej našej doterajšej prípravy. Pokiaľ došlo ne-
skôr k zmenám v bojovom nasadení brigády ako pešej útočnej 
jednotky v karpatsko-duklianskej operácii, necítim sa povola-
ný diskutovať o príčinách, následkoch a účelnosti, pretože sa 
k týmto otázkam už vyjadrili vojaci i historici.

Obmedzím sa iba na aspekty, ktoré ovplyvnili prácu na úse-
ku zdravotníckeho zabezpečenia. V najbližších dňoch sa bri-
gáda urýchlene presunula cez Tarnopoľ a Ľvov do Przemyslu, 
no namiesto výsadku v Przemyslu prišiel prekvapujúci rozkaz 
odovzdať a uskladniť padáky a vojaci si mohli ponechať ďalej 
so sebou už iba ľahké osobné zbrane a jeden palebný priemer 
streliva. Bola vytýčené úloha, zrýchleným presunom prejsť 
na frontovú líniu a tam vystriedať sovietsku streleckú divíziu. 
Vzdialenosť, ktorá nás delila od cieľa bola asi 120 – 130 km 
a mala sa prekonať peším pochodom za 24 hod.

V tom čase som bol predvolaný k veliteľovi brigády, ktorý 
mi oznámil, že som bol z veliteľstva zboru vymenovaný do 
funkcie prednostu zdravotnej služby brigády a dr. P. Svoreň 
bol menovaný za veliteľa brigádneho obväziska žiaľ, bez ďal-
ších pridelených lekárov. Mojou úlohou bolo s rešpektovaním 
novej situácie bojového nasadenia ihneď zreorganizovať služ-
bu, postarať sa o doplnenie zásob zdravotníckeho materiálu, 
prepraviť ho a zorganizovať v spolupráci s veliteľom tylu od-
sun chorých a ranených. Dopravné prostriedky nám neboli pri-
delené, pretože brigáda mala citeľný nedostatok áut a pokiaľ 
boli k dispozícii, museli sa použiť predovšetkým na prepravu 
nutných materiálov a bojovej techniky.

Organizácia zdravotnej služby v 2. paradesantnej brigáde 
bola v podstate rovnaká ako v čsl. armáde a podobná ako v so-
vietskych jednotkách. Zberači ranených nadväzovali na prácu 
práporných obväzísk, kde bol jeden lekár. Ranení z práporných 
obväzísk sa odsúvali na brigádne obväzisko, kde sa im dostá-
valo rýchlej kvalifikovanejšej pomoci a ranení sa triedili na 
skupiny podľa indikácií na ďalšiu liečbu. Časť ranených ostá-
vala na lôžkovom oddelení, iní sa urýchlene odsúvali na odde-
lenia poľných nemocníc. Brigádne obväzisko sa teda členilo 
na prijímacie, operačné, lôžkové a odsunové oddelenia. Všet-
ky tieto pracoviská mali mať presne vymedzenú náplň práce. 
Podľa systemizácie mali tu pracovať teda traja až štyria lekári. 
Prekvapilo ma, že na brigádnom obväzisku ostal na všetku túto 
prácu po reorganizácii v Przemyslu iba jediný lekár dr. Svoreň. 
Ostatní lekári brigádneho obväziska boli odvelení k náhradné-
mu práporu, vrátane predchádzajúceho šéflekára dr. Wintera, 
hoci bol chirurg a jeho miesto bolo na operačnom oddelení 
brigádneho obväziska. Ani predtým, ani potom mi nikto ne-
vysvetlil, prečo bolo brigádne obväzisko takto okyptené práve 
pred nasadením do bojov, čím bola jeho činnosť narušená prá-
ve v najkritickejších chvíľach. 

Historicko-literárna príloha
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Toto obdobie je pomerne krátke avšak také nahustené mi-
moriadnymi udalosťami, že každému účastníkovi sa vrylo do 
pamäti ako zážitok dokazujúci, že ľudské odhodlanie, hlboké 
presvedčenia a nadšenie dokážu robiť zázraky. Tento časový 
úsek je zaiste aj poznamenaný nezabudnuteľnými pocitmi 
smútku za tými, čo padli alebo boli zmrzačení. A nebolo ich 
málo. Veď brigáda v tom čase tvorila jednu dobre stmelenú 
veľkú rodinu, a preto každý z nás bol navždy poznačený ťa-
živými pocitmi prežívania útrap najbližších kamarátov. My, 
lekári, sme to prežívali o to viac, že sme každého jednotlivca 
osobne poznali, pred našimi očami z nich vyrástli zdatní junáci 
kypiaci zdravím a straty toľkých životov tých najlepších dolie-
hajú na nás až doteraz.

Všeobecná situácia bola takáto: útok sovietskych vojsk 
v smere Krosno - Dukla sa zastavil a nepriateľovi sa podarilo 
v tomto prielome sústrediť veľké živé sily i techniku, nehovo-
riac už o, výhodnom zvažujúcom sa teréne a dobre vybudova-
ných viacerých obranných líniách. Tieto okolnosti pomáhali 
nepriateľovi a sťažovali, ba ohrozovali postup sovietskych 
vojsk na Duklu. V tejto situácii nasadenie 2. čsl. paradesant-
nej brigády malo posilniť sovietsku útočnú zostavu na ľavom 
krídle prielomu, zabrániť obkľúčeniu útočiacich sovietskych 
vojsk a spolu s ďalšími sovietskymi posilami vytlačiť nepria-
teľa, rozšíriť prielom a cestu na Duklu. Toto sú fakty známe 
a  písané vo viacerých u nás publikovaných historických štú-
diách, preto sa nebudem o nich viac rozpisovať.

Rozkaz k presunu brigády z Przemyslu na front prišiel 
11. septembra 1944, nás zdravotníkov čakala úloha urýchlene 
vybudovať brigádne obväzisko tesne za frontom v Jacmierzi, 
kde bolo aj stanovisko veliteľa brigády.

Po príchode do Jacmierza po ostreľovanej ceste sme sa ih-
neď pustili do práce. Budovu školy určenej na obväzisko bolo 
treba pripraviť, čo sa vykonalo za usilovnej a svedomitej práce 
zdravotníkov. Zriadili sme provizórne dve operačné miestnos-
ti a niekoľko príručných miestností pre ranených a materiál. 
Liekov i obväzového materiálu sme na šťastie mali dostatok, 
lebo sme sa ešte stačili zásobiť z armádnych zdrojov v Prze-
mysli. Znepokojovalo ma viacej to, že sme nemali pridelené 
žiadne autá na odsun ranených. Veliteľ brigády pplk. Přikryl 
spolu s náčelníkom tylu npor. dr. Ledererom počas návštevy 
ošetrovne prisľúbili improvizovať odsuny z vlastných zdrojov 
veliteľstva. Prípravné práce trvali až do rána. Lekári práporov 
a ich príslušné obväziska sa ešte presúvali a spojenie s nimi 
som nemal. Až neskôr ma zastihla správa, že náš prvý prápor 
prekonal peším pochodom cestu vyše 100 km bez prestávky 
za jeden deň a noc. Došiel z Przemyslu do nových priestorov 
vyčleneného úseku frontu, aby vystriedal sovietsku jednotku 
už 12.9.1944 o 6. hodine ráno. Pretože druhý prápor bol ešte 
na ceste, prvému práporu pripadla úloha prevziať úsek pride-
lený celej brigáde. Mužstvo po takomto neslýchanom výkone 
bolo vyčerpané napriek veľkej telesnej zdatnosti už aj preto, že 

vojaci na sebe prenášali aj všetko strelivo, 76 mm delá ťahali v 
záprahu, 82 mm mínomety niesli rozobrané na chrbtoch. Cesty 
boli blatisté a sťažovali tento mimoriadny presun. Po takom-
to vysiľujúcom pochode 1. prápor zaujal obranné postavenie 
v priestore Zarszin, Novosielce, Pisarovce s veliteľským sta-
noviskom a práporovým obväziskom v Novoselciach, pričom 
hliadkovaním zabezpečoval aj úsek určený pre druhý prápor, 
ktorý bol vtedy ešte na presune.

Podarilo sa mi už iba letmo doplniť materiál práporného 
obväziska 1. práporu najnutnejším obväzovým materiálom 
a informovať práporných lekárov o taktike práce. Tá predpok-
ladala iba život zachraňujúce zákroky s urýchleným odsunom 
do zázemia. Už 12. septembra poobede bol prvý prápor na-
sadaný do bojovej akcie v smere Pielňa, Nadolany, Novota-
niec, čo vyžadovalo predtým odmínovať prístupový priestor. 
Zdravotnícka služba na všetkých stupňoch bola v plnej poho-
tovosti, pretože prví ranení boli odsúvaní na ošetrenie v noci 
12. septembra, keď bola nasadená 2. rota l. práporu pod vede-
ním npor. Pivolusku. Bolo treba odmínovať priechod v smere 
postupu. Naši vojaci vytlačili Nemcov z predsunutých posta-
vení, prenikli až do Pielne, avšak pre nedostatok streliva sa 
tento úspech nevyužil ani napriek nasadeniu posíl. Celý prápor 
bol pod ustavičnou paľbou a na príkaz veliteľa brigády ustúpil 
cez zamínovaný terén na východiskové postavenie. Mali sme 
veľké straty na životoch a mnohí vojaci boli pre zranenie vy-
radení.

Po príchode 2. práporu do Zarszyna boli jeho dve roty na-
sadené v smere Odrzechova, avšak postup bol zastavený. Bola 
dobytá Milča a prebiehali prudké boje o Besko, ktoré bolo do-
byté až o 11. hod. 16.septembra.

Dňa 14. septembra nás prekvapil rozkaz veliteľa brigády, 
ktorý nariadil sústrediť štábnu rotu na posilnenie útoku na Bes-
ko. Tento rozkaz sa týkal aj zdravotníkov, a preto s ponecha-
ním minimálnych stavov som uvoľňoval každého, kto nebol 
potrebný na obväzisku. Úspešný postup 2. práporu končil pre-
razením obrany Nemcov na východ od Pastviska 

Medzitým 1. prápor útočil v smere Nadolany - Roztoky, 
16. septembra v smere Vola Sekova s konečným cieľom do-
byť Pulany. Potom, podľa prísľubu maršala Koneva, mala byť 
brigáda odsunutá na pomoc SNP. 19. septembra s podporou 
sovietskych tankov bol tento cieľ dosiahnutý. Brigáda vcelku 
prelomila tri dobre vybudované postavenia Nemcov. Tým spl-
nila uložené bojové úlohy a nasledovalo sústredenie v Krosne 
a príprava leteckého presunu na povstalecké územie.

Cesta sovietskych vojsk na Duklu bola prispením 2. pa-
radesantnej brigády otvorená, pričom brigáda oslobodila 12 
poľských obcí. Zaplatila za toto veľkú daň: 143 mŕtvych, 438 
ranených a 47 nezvestných. Na Slovensko odchádzala oslabe-
ná o 628 príslušníkov.

V období od 12. septembra do 20. septembra boli pre nás, 
zdravotníkov, najdramatickejšie prvé 2 - 4 dni. V prvý deň sa 
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na brigádnej ošetrovni premlelo asi 160 ranených, ktorým bolo 
treba dať buď prvú pomoc, prekonať stavy šokov, revidovať 
časť ranených, ktorí boli provizórne ošetrení a urýchlene sa 
postarať o ich presun do tylu. Aby sme to zvládli, zrušili sme 
jednu z operačných miestností a obe operačné miesta sme sú-
stredili v jednej izbe, aby bola ľahšia spolupráca. Dr. Svoreň, 
ktorý mal chirurgické skúsenosti pracoval na ťažších prípadoch 
a ja som s ním konzultoval prácu na nutných zákrokoch, ktoré 
som vykonával na druhom stole vedľa neho. Niektorí ošetro-
vatelia boli nútení vykonávať ľahšie lekárske zákroky, povr-
chovejšie črepiny odstraňovali sami a poskytovali anestéziu. 
Po operačných zákrokoch obväzovali a umiestňovali ranených 
v priľahlých izbách. Priestory pred ošetrovňou boli také zablo-
kované, že bolo ťažko nimi prechádzať a zbežným vyšetrením 
určovať poradie naliehavosti.

Najviac ranených pochádzalo z prvého práporu. Obdivova-
li sme statočnosť ranených, ktorí so zaťatými zubami znášali 
veľké bolesti a s dôverou sa odovzdávali do našich rúk. Niektorí 
nám pritom rozprávali aj o vlastných zážitkoch. Okrem iného 
sme sa dozvedeli, že napriek vystrieľaným nábojom, skupiny 
našich vojakov postúpili až do pozícií Nemcov, kde boli nútení 
používať na útok iba fínske dýky proti strelným zbraniam ne-
priateľa. Ústup, ktorý bol nariadený z veliteľstva, mal za násle-
dok množstvo zranení na mínových poliach. Veľa bolo zranení 
nôh, črepinových zranení, priestrely a časté boli zástrely. Naša 
práca sa v niektorých momentoch zdala nezvládnuteľná najmä 
preto, že namiesto systematizovaného počtu štyroch lekárov 
sme pracovali dvaja. Preto od operačných stolov sme museli 
často odbiehať a pomáhať v urgentných situáciách medzi le-
žiacimi na izbách a chodbách. Tu boli ranení tak nahustení, že 
sme ich prekračovali, aby sme poskytli pomoc vojakom, ku 
ktorým nás sanitári volali.

Taktika zdravotnej služby vyžaduje urýchlený odsun do 
dobre vybavených nemocníc v zázemí. To sme si uvedomovali. 
Preto sme bez meškania vyčlenili zranených, ktorí vyžadovali 

prednostný odsun. Vyhľadal som náčelníka tylu npor. dr. Le-
derera, ktorého som informoval o naliehavosti danej situácie. 
Neviem akým zázrakom pristavil autá, ktorých bol nedostatok 
a dal k dispozícii mužstvo zo svojich rezerv, aby pomáhalo 
ranených nakladať. Takto sa odsun zorganizoval úspešne. Naše 
priestory s ležiacimi sa postupne začali vyprázdňovať a nával 
práce sa koncom druhého dňa až na tretí stabilizoval. Počas 
týchto hodín plných vzrušenia a zdanlivo neriešiteľných situ-
ácií sa naši zdravotníci ukázali ako iniciatívni, skvelí partneri 
lekárov. Trpké pocity zanechali v nás ojedinelé prípady, keď 
zraneniu niekoľko našich vojakov podľahlo priamo pod našimi 
rukami napriek všemožnej pomoci. Počas týchto dní, samoz-
rejme, nikto z nás ani oka nezažmúril a únava bola taká, že sme 
nakoniec museli vypracovať harmonogram núteného odpočin-
ku. Bola povolená jedna hodina spánku, pričom neboli prob-
lémy so zaspávaním, ktoré sa dostavovalo prakticky okamžite, 
ale skôr so zobúdzaním.

Nával práce sa iba postupne zmenšoval. Veľká vďaka za 
vytvorenie lepších podmienok patrí náčelníkovi tylu, ktorý 
si vzal za úlohu urýchľovať odsun ranených, a tak pomohol 
zvládnuť našu prácu, ktorá v niektorých chvíľach sa zdala zú-
falou a nezdolateľnou. Tiež sme ocenili, že v návale práce nám 
vypomohol pridelením vojakov z tylových rezerv.

Po treťom dni nasadenia sme síce nemohli oddychovať so 
založenými rukami, avšak pracovné nároky boli už také, že sa 
dali zvládnuť bez zbytočnej nervozity. Celé obdobie nasadenia 
v karpatsko-duklianskej operácii bolo pre nás maximálnym 
vypätím všetkých odborných i fyzických kapacít, vytrvalosti 
a schopnosti improvizácie. Toto ovzdušie pretrvávalo až do 
času, keď sa druhý prápor presúval do Krosna a zanedlho, po 
splnení bojovej úlohy, ho nasledoval aj prvý prápor.

Práce s likvidáciou brigádneho obväziska, nakladaním 
a presun do Krosna prebiehali ako vo sne. Náladu nám kazili 
iba spomienky na strašné prežité dni.
(Pokračovanie v budúcom čisle.)
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