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V posledných 
mesiacoch sme 
na slovenskej politic-
kej scéne svedkami 
nezvyčajného úkazu. 
Po dlhých rokoch 

tabuizovania  a hrania sa na to, kto je 
väčší katolík, sa akoby vrece roztrhlo 
s návrhmi na odluku cirkvi od štátu, 
a čo viac, dokonca na zabezpečenie 
rovnoprávneho postavenia nekonfesij-
ných občanov. Nečudo. Veď voľby sú 
vzdialené už len o niečo viac ako rok. 
Jedineže by sa neprekonateľné rozpory 
medzi čoraz sekulárnejšími liberálmi 
a morálku strážiacimi kresťanskými 
demokratmi dostali do takých rozmerov, 
že občan – volič by bol nútený upraviť si 
svoj kalendár občianskych povinností 
a pobrať sa k volebným urnám o čosi 
skôr. A tak témy, ktoré doteraz pripomí-
nali len skúšobne vypúšťané balóniky, sa 
stávajú integrálnou súčasťou politickej 
agendy jednotlivých strán. Žeby naraz 
uvedomenie si, že Slovensko nie je až ta-
ké katolícke, akoby ho poniektorí chceli 
vidieť? Že neveriaci tvoria celkom veľkú 
a dobre osloviteľnú menšinu? V každom 
prípade nie je na škodu veci, že sa ľady 
v doteraz zamrznutých, stojatých vodách 
konečne pohli. Zostáva len dúfať, že ich 
letné horúčavy a predvolebné teplo úplne 
roztopia a dosiaľ zabúdaná menšina si 
bude užívať more úprimne myslených 
a premyslených riešení.

Judita Takáčová
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Nemožno mať totiž zbytočné ilúzie. 
Ateistov je podľa oficiálnych výsledkov 
sčítania ľudu na Slovensku iba 13 %. Sú 
teda vo výraznej menšine a menšiny nie 
sú väčšinou pre politické strany z hľadiska 
voličského potenciálu pre slovenské politické 
strany zaujímavé. Rozpínavosť cirkví, najmä 
katolíckej, však dosahuje takých rozmerov, 
že vzbudzuje obavy nielen u ateistov, ale 
aj u rozumných veriacich. Zároveň sa dá 
úspešne pochybovať o tom, či každý, kto 
sa v sčítaní ľudu prihlásil k nejakej viere, 
pociťuje túto príslušnosť aj v každodennom 
živote. 

Zákon o financovaní cirkví
Preveriť by to mohla novela zákona o finan-

covaní cirkví a náboženských spoločností, 
ktorú chce na jeseň predložiť Aliancia nového 
občana (ANO). Pre liberálov to má byť dokon-
ca taká zásadná téma, že podľa rozhodnutia 
snemu sa v prípade neúspechu v parlamente 
stane tento zákon jednou z hlavných súčastí 
budúcoročnej predvolebnej kampane. 

Predseda ANO Pavol Rusko verí, že 
po prijatí takéhoto zákona budú mať cirkvi 
v spoločnosti taký vplyv, ako o tom rozhodne 
„slobodná vôľa občanov“. Podľa novely by sa 
totiž každý občan musel rozhodnúť, či chce 
finančne podporovať nejakú cirkev, a ak áno, 
tak ktorú. 

Na júnovom sneme strany P. Rusko 
povedal, že „si nemyslíme, že je správne, ak sa 
presadzujú kroky, ktoré klerikalizujú krajinu, 

zvyšujú vplyv katolíckej cirkvi a zavádzajú 
opatrenia, pri ktorých sa neveriaci dostávajú 
do nevýhody.“ Podľa Ruska sa človek má báť 
Boha, nie cirkvi, či dokonca strany, ktorá sa 
zaňho skrýva. ANO vraj rešpektuje slobodu 
každého človeka veriť v Boha, ale zároveň 
bude „ochraňovať práva tých, ktorí potrebu 
viery v Boha nepociťujú.“ 

Zamietnutý návrh komunistu
Radikalizácia jazyka, ktorý pri tejto téme 

v poslednom čase používa Pavol Rusko, 
svedčí o tom, že to myslí naozaj vážne. 
Je isté, že to súvisí aj s prichádzajúcimi 
voľbami a pomerne nízke volebné preferencie 
nútia ANO hľadať si svoju „parketu“. Z jej 
liberálneho charakteru celkom prirodzene 
vyplýva, že by ňou mala byť okrem iného aj 
ochrana neveriacich. Napokon aj ich relatívne 
malý počet môže volebnému zisku ANO 
výrazne pomôcť. 

Takéto úvahy pritom nie sú iba prázdnym 
spochybňovaním úprimnosti politických 
vyhlásení Aliancie nového občana. Vyplývajú 
nielen z logiky predvolebného vývoja 
na Slovensku, ale aj konkrétnych skúseností. 
Pred časom sa totiž práve ANO zachovala 
z pohľadu jej dnešnej rétoriky veľmi zvláštne. 

Komunistická strana Slovenska (KSS), 
o ktorej vzťahu k cirkvám, či naopak 
k ateistom nemožno mať pochybnosti, sa 
neúspešne pokúsila zákonom vytvoriť priestor 
v programovej štruktúre verejnoprávnej 
televízie aj pre neveriacich občanov. Poslanec 

za KSS Karol Ondriaš predložil novelu 
zákona o Slovenskej televízii. Cieľom tejto 
novely bolo, aby STV dávala vo svojom 
vysielaní priestor nielen náboženským, ale 
aj nenáboženským spoločnostiam. Je totiž 
zarážajúce, že evanjelická cirkev, ku ktorej 
sa hlási 7 % občanov, má vo verejnoprávnej 
televízií vlastnú reláciu, a ateisti, respektíve 
neveriaci alebo ľudia bez vyznania, ku ktorým 
sa hlási 13 % občanov, nemajú v STV žiadny 
priestor. 

ANO zákon nepodporila
Zaujímavé je, že návrh K. Ondriaša 

nenašiel žiadnu podporu medzi poslancami 
vládnej koalície. Za posunutie novely zákona 
do druhého čítania hlasovali všetci poslanci 
KSS, väčšina poslancov za stranu Smer–SD 
a ĽS-HZDS a niektorí nezávislí. Proti boli 
jednotne poslanci za KDH, väčšina poslancov 
SDKÚ a SMK. Prekvapivé je, že sa k nim 
v podstate pridali aj poslanci za ANO. 
Poväčšine sa totiž zdržali hlasovania. 

Na jednej strane chce ANO transparentné 
financovanie cirkví, ba dokonca sa chce 
stavať na ochranu ateistov, ale na strane 
druhej nepodporila zákon, vďaka ktorému 
by verejnoprávna televízia musela dávať 
vo svojom vysielaní priestor nenáboženským 
spoločnostiam.

Liberáli tak vysielajú voči voličom 
nejednoznačné signály a vyvolávajú 
pochybnosti o vlastnej dôveryhodnosti. To 
je však ich problém, ktorí za nich nikto iný 
riešiť nebude. Ale niet pochýb, že čoraz viac 
ľudí (a pravdepodobne to už nebudú len 
ateisti) pociťuje celospoločenskú rozpínavosť 
cirkví a silnejúci katolicizmus ako hrozbu 
a nebezpečenstvo pre seba a pre Slovensko. 
A tak môžeme očakávať, že na túto skutočnosť 
už budú musieť zareagovať aj politické strany. 
Najmä také, ktorých ideológia a politický 
program vychádza aj zo zásad ateizmu alebo 
aspoň liberalizmu. 

Z ochrany ateistov sa teda stáva ozajstná 
politická téma, a to je pre demokraciu 
u nás dobrá správa. Stále však nie je jasné, 
aké výsledky to všetko bude mať a kedy sa 
dostavia. 

Braňo Ondruš

Ochrana ateistov
- záujem politikov

Z ochrany ateistov sa stáva na Slovensku politická záležitosť. Najviditeľnejšie 
sa v tejto téme angažuje Aliancia nového občana, ale legislatívny návrh v tomto 
smere zatiaľ predložili iba komunisti. Rozpínavosť cirkví, najmä katolíckej, vyvo-
láva medzi neveriacimi strach a obavy. Zatiaľ však nie je jasné, či je ich ochrana 
pre politikov zásadnou, alebo len predvolebnou témou. 

„Budeme ochraňovať 
práva tých, ktorí potrebu 
viery v Boha nepociťujú.“

Poslanec Karol Ondriaš predložil do NR SR novelu 
zákona, ktorej cieľom bolo, aby STV dávala vo svojom 
vysielaní priestor aj nenáboženským spoločnostiam.

Pavol Rusko
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Na tieto nešťastné, hoci 
určite nie náhodné vyjadrenia, 
ktoré hrubým a netolerantným 
spôsobom popierajú občiansky 
princíp, je možné sa bližšie 
pozrieť z viacerých uhlov. My 
však zatiaľ zostaňme pri dvoch. 
Jednak z uhla pohľadu platného 
práva Slovenskej republiky, ako 
aj zo širšieho medzinárodného 
kontextu, a v tom najmä snáh 
Svätej stolice o zahrnutie roly 
„Boha“ do ústavy Európskej 
únie.

Občiansky
princíp v ústave

Už v preambule Ústavy 
Slovenskej republiky sa jej 
občania prostredníctvom svojich 
zástupcov uzniesli na uplat-
ňovaní demokratickej formy 
vlády, záruk slobodného života, 
rozvoja duchovnej kultúry a hos-
podárskej prosperite. Samotná 
preambula teda charakterizuje 
nielen ústavu ako najvyšší zákon 
nášho štátu, ale aj štát, jeho 
orgány, spoločnosť, občianske 
práva a slobody.

Stavia na hodnotách spojených 
s demokratickými a humanis-
tickými princípmi existujúcimi 
v histórii formovania ľudskej 
civilizácie, demokratických 
štátov a celosvetovom spoločen-
stve. Demokratický a humanis-
tický princíp spája s princípom 
národným v predpoklade ich 
racionálnej symbiózy, výsledkom 
ktorej by mala byť vyspelá, 
vzdelaná, duchovne obrodená 
slovenská spoločnosť. Slovenský 
národ ako národ štátotvorný 
nevylučuje zo svojho spoločen-
stva nikoho zo spoluobčanov. 
Naopak. Občiansky princíp 
vyzdvihuje ako princíp integrujú-
ci do občianskeho spoločenstva 
Slovenskej republiky každého, 
kto považuje Slovenskú republi-
ku za svoju vlasť.

Preto takéto vyjadrenia 
na adresu skupiny našich spolu-

občanov hlásiacich sa k ateizmu 

a sekulárnemu humanizmu 
vnímam ako hrubú, arogantnú 
demonštráciu nadradenosti 
jednej konfesie. Tá chce v ko-
nečnom dôsledku vylúčiť týchto 
spoluobčanov zo spoločenstva, 
alebo aspoň urobiť z nich ľudí 
druhej kategórie so všetkými 
z toho plynúcimi dôsledkami. 

Tresty za hanenie ateistov
Občiansky princíp sa evident-

ne prejavuje aj v článku 2, ktorý 
za prameň moci v štáte vyhlasuje 
každého občana Slovenskej 
republiky. Teda aj ateistov. Len 
občan je podľa ústavy nositeľom 
moci zákonodarnej, výkonnej 
a súdnej.

Slovenská ústava v ničom 
nezanedbáva princíp rovnosti 
všetkých občanov pred zákonom, 
v právach i dôstojnosti. Toto 
je treba dôrazne 
pripomenúť tým, 
ktorí by chceli bur-
covať k boju proti 
ateizmu. Taktiež im 
treba pripomenúť, 
že už článok 1 
Ústavy Slovenskej 
republiky hovorí, 
že „Slovenská 
republika je zvrcho-
vaný, demokratický 
a právny štát. 
Neviaže sa 
na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo“. 

Výzvy na boj 
proti ateizmu však 

môžu byť dokonca trestným či-
nom. Podľa paragrafu 198 Trest-
ného zákona „kto verejne hanobí 
skupinu obyvateľov republiky 
pre ich politické presvedčenie, 
vyznanie alebo preto, že sú bez 
vyznania, potresce sa odňatím 
slobody až na jeden rok alebo 
peňažným trestom.“ Ba dokonca 
„odňatím slobody až na tri roky 
sa páchateľ potresce, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 najmenej 
s dvoma osobami.“

Porušovanie 
svetonázorovej neutrality

Ústava i ďalšie zákony 
garantujú svetonázorovú 
neutralitu Slovenskej republiky. 
No v skutočnosti sa táto zásada 
od novembra 1989 čoraz masív-

nejšie porušuje. Nedodržiava sa 
zásada rovnosti občanov (najmä 
„neveriacich“), pričom tiež nie 
je možné hovoriť o  rovnosti 
vierovyznaní, keď privilégiá 
a dominanciu získava katolícka 
cirkev. Tam, kde sa konkrétna 
spravodlivosť dostáva do rozporu 
s formálnou spravodlivosťou, 
vyvstáva otázka slušnosti, 
ktorá je nevyhnutným prvkom 
formálnej spravodlivosti. 

Slušnosť smeruje k zmenšo-
vaniu nerovnosti v tom prípade, 

kde existujú dva alebo viaceré 
prístupy k riešeniu konkrétneho 
konfliktu. Je teda zrejmé, že prin-
cíp rovnosti nie je problémom 
vo formálnej spravodlivosti, 
ale v jej aplikovaní v konkrétnej 
realite. Napríklad, ak cirkevný 
predstaviteľ vo vysielaní 
verejnoprávneho média napáda 
významnú časť obyvateľov a tie 
isté médiá neumožnia napadnu-
tým účinne sa brániť. 

Kennedyho 
„nekonfesijné“ posolstvo 

Štát založený na občianstve 
bez ohľadu na etnický pôvod, 
náboženské a politické presved-
čenie je nočnou morou všetkých 
náboženských fundamentalistov, 
ktorí by stratili svoje privilegova-
né postavenie hlásateľov jedinej 
pravej pravdy a stali by sa len 
jednou z mnohých rovnocenných 
možností. 

Prvý katolík vo funkcii 
amerického prezidenta J. F. 
Kennedy 12. septembra 1960 
vyhlásil: „Verím v Ameriku, 
kde odluka cirkvi od štátu 
je absolútna, kde ani jeden 
katolícky prelát nebude 
prezidentovi hovoriť, čo má 
robiť, a ani jeden protestantský 
kňaz nebude hovoriť svojím 
farníkom, koho majú voliť 
a kde sa žiadnej cirkvi ani 
cirkevnej škole neprideľuje nič 
z verejných prostriedkov. Verím 
v Ameriku, ktorá oficiálne nie je 
ani katolícka, ani protestantská, 
ani židovská, kde sa žiadny 
cirkevný orgán nepokúša nanútiť 
svoju vôľu či už priamo, alebo 
nepriamo obyvateľom.“

Treba k týmto slovám niečo 
dodávať?  

 Stanislav Kizek

Pre boj proti ateistom za mreže
V knihe vysokého predstaviteľa rímskokatolíckej 

cirkvi kardinála Jána Chryzostoma Korca Cirkev 
v zápase storočí (1992) sa máme možnosť o. i. dočítať, 
že „ateisti sú mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“. Ďalší 
z vysokých predstaviteľov rímskokatolíckeho kléru 
arcibiskup Ján Sokol pritvrdil muziku a pre nechápa-
vejších ihneď podal návod na vlnách verejnoprávneho 
Slovenského rozhlasu, ako naplniť víziu svojho kolegu, 
keď povedal, že „treba vyhlásiť boj proti ateizmu“.
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O základnej zmluve medzi Slovenskou 
republikou a Vatikánom sme hovorili 
s právničkou Katarínou Zavackou v minulom 
čísle nášho časopisu. Je čoraz evidentnejšie, 
že táto i na ňu nadväzujúce zmluvy vytvá-
rajú nadštandardnú ochranu a poskytujú 
nadštandardné práva príslušníkom jednej 
cirkvi. Oveľa nebezpečnejšie je, že cirkevným 
autoritám a reguliam podriaďujú aj štátne 
orgány a ostatných občanov, ale to nie je 
témou tohto článku. 

Belgický príklad
Celkom logicky sa však možno pýtať, 

či týmito zmluvami nie sú znevýhodnení 
neveriaci občania. A odpoveď bude kladná. 
Ešte logickejšia je však otázka, či by štát 
osobitným, právne relevantným spôsobom 
nemal upraviť aj svoj vzťah k bezkonfesijným 
občanom. Niet pochýb, že odpoveď aj na túto 
otázku by bola kladná. 

Takýto zákon pritom nie je žiadny právny 
„exotizmus“. Ak by ho Slovensko prijalo, 
nebolo by prvou krajinou. Je prekvapujúce, 
že ani tí politici, ktorí sa stavajú na obranu 
neveriacich, s takýmto uceleným návrhom 
doteraz neprišli . Spoločnosť Prometheus sa 
však o túto problematiku pokúša už dlhší čas 
a jej predstavitelia tvrdia, že dobrou inšpirá-

ciou v tomto úsilí by nám mohol byť belgický 
zákon o vzťahu štátu k bezkonfesijným 
občanom. 

V origináli má tento zákon siahodlhý 
názov: Loi relative au Conseil central des 
Communautés philosophiques non confes-
sionnelles de Belgique, aux délégués et aux 
établissements chargés de la gestion des 
intéręts matériels et financiers des commu-
nautés philosophiques non confessionnelles 
reconnues. 

V slovenskom preklade to znamená Zákon 
o Ústrednej rade nenáboženských filozofických 
spoločenstiev Belgicka, o delegátoch pre 
inštitúcie poverené riadením hmotných 
a finančných záujmoch uznaných nenábožen-
ských filozofických spoločenstiev.

 Nenáboženské spoločenstvá
Tento zákon je vlastne vykonávacím 

zákonom, ktorý presnejšie stanovuje 
praktickú realizáciu článku 78 belgickej 
ústavy. Zhrňme si aspoň niektoré základné 
body a oblasti, v ktorých zákon reguluje vzťah 
štátu a bezkonfesijných („neveriacich“) 
občanov. 

V Belgicku existuje Ústredná rada filozofic-
kých nenáboženských spoločenstiev Belgicka. 
Podľa Kapitoly I, článok 2 tohto zákona je 

uznaná ako organizácia poskytujúca morálnu 
pomoc podľa filozofickej nenáboženskej kon-
cepcie. Nasledujúci článok v tomto zákone 
definuje, že Ústredná rada nenáboženských 
filozofických spoločenstiev je predstaviteľom 
spoločenstiev v ich vzťahoch k verejnej 
(štátnej) správe. Ústredná rada koordinuje 
organizáciu a vykonávanie morálnej pomoci 
(občanom) v zmysle nenáboženskej filozo-
fickej koncepcie a je gestorom  materiálnych 
záujmov a financovania týchto filozofických 
nenáboženských spoločenstiev. 

Pre nás na Slovensku sú mimoriadne 
zaujímaví tzv. delegáti rady. V iných 
európskych krajinách a v Spojených 
štátoch ich nazývajú humanistickí kapláni 
alebo humanistickí poradcovia. Už z tohto 
neformálneho pomenovania je jasné, čo 
je ich hlavnou úlohou a pravdu povediac, 
u nás je asi úplne nepredstaviteľné mať 
takýchto „ateistických kňazov“. Podľa zákona 
Ústredná rada riadi vykonávanie  funkcií 
delegátov, ktorí poskytujú morálnu pomoc 
podľa nenáboženskej filozofickej koncepcie, 
ako aj ich postavenie vo vzťahu k štátu.   

„Kňazi“ pre neveriacich
Druhá kapitola zákona o vzťaha štátu 

a bezkonfesijných („neveriacich“) občanov 
sa zaoberá uznávaním nenáboženských 
filozofických spoločenstiev na úrovni 
administratívnych územných celkov, 
provincií a v územnom celku hlavného mesta 
Bruselu. Podľa štvrtého článku zákona 
v každej provincii sa zriaďuje jedna Ústredná 
rada a v územnom celku hlavného mesta 
Bruselu dve Ústredné rady. Zákon tiež 
stanovuje schvaľovanie počtov teritoriálnych 
inštitúcií  na spoločný návrh Ústrednej rady 
a orgánov príslušného územného celku. 

Popri delegátoch ustanovuje zákon ešte 
ďalšiu inštitúciu, ktorú si na Slovensku 
nedokážeme ani len predstaviť. Podľa článku 
5 v tretej kapitole sa v každom hlavnom meste 
provincie zriaďuje verejnoprávny (!) subjekt 
nazvaný Inštitút morálnej pomoci Ústrednej 
rady laikov. Na tomto mieste treba spomenúť, 
že pojem laik sa vo francúzštine používa 
pre nenábožensky orientovaných občanov. 
Inštitút je dokonca samostatnou právnickou 
osobou. V územnom celku hlavného mesta 
Brusel sa zriaďujú dva takéto inštitúty. No 
a tieto sú poverené  riadením materiálne 
finančných potrieb nenáboženských 
filozofických spoločenstiev. 

Ďalšie ustanovenia zákona regulujú 
menovanie delegátov (humanistických 
poradcov) výšku ich štátnych platov a ich 
osobných náležitostí, ako aj postup pri ich 
menovaní. Niet pochýb, že táto právna norma 
by mohla byť zaujímavou inšpiráciou aj 
pre slovenských zákonodarcov.  

Zákon pre bezkonfesijných občanov
Slovenská republika prijíma ako na bežiacom páse právne normy vo vzťahu ku katolíckej cirkvi a následne aj 

k ďalším registrovaným cirkvám. Medzinárodné, tzv. vatikánske zmluvy, ale aj vnútroštátne zmluvy s jednotlivý-
mi cirkvami vytvárajú právnu ochranu a pomoc veriacim spoluobčanom. Vzniká tak vážne podozrenie, že sa títo 
ľudia ocitajú v nerovnoprávnej pozícii voči neveriacim. 
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Toma Hanksa nepustia 
do Westminsterskej 
katedrály

Kniha Dana Browna Da 
Vinciho kód, o ktorej sme písali 
v predchádzajúcom čísle nášho 

časopisu, stále 
poburuje cirkev. 
Po Vatikáne 
proti tomuto 
úspešnému best-
selleru vystúpila 
aj anglikánska 
cirkev, ktorá 
nedala povolenie 
na nakrúcanie 
jeho filmového 
spracovania 
vo Westminster-
skom opátstve. 

„Da Vinciho kód je teologicky 
neprijateľné dielo a my nemôžeme 
schváliť či podpísať sa pod tieto 
neprijateľné a neopodstatnené 
vytvárania náboženskej alternatí-
vy,“ uvádzajú oficiálne kruhy. 

Filmári na čele s režisérom 

Ronom Howardom, ktorý už zís-
kal povolenie na prácu v Paríži, 
v galérii Louvre či  v Lincolnovej 
katedrále v Anglicku, sa tak 
nedostanú na miesto, kde sobášia 
a korunujú britských panovníkov. 
Jednu z hlavných úloh si na tom-
to mieste teda nezahrá ani Tom 
Hanks, potenciálny predstaviteľ 
profesora Roberta Langdona.

Kniha, ktorá vyšla ešte v roku 
2003, dráždi rôznymi mystifiká-
ciami. Napríklad tvrdením, že 
Ježiš Kristus sa oženil s Máriou 
Magdalénou a ona mu porodila 
dieťa. Autor knihy však nikdy 
nenástojil na pravdivosti svojich 
myšlienok a zdôrazňuje, že nejde 
o vedeckú prácu, ale že je to 
výsledok fantázie.

Svetový deň humanistov
Humanisti na celom 
svete oslavujú 21. júna 
Svetový deň humanistov. 
Tento deň je príležitosťou 
na rozširovanie infor-

mácií o pozitívnych aspektoch 
humanizmu ako filozofického 
svetonázoru a prostriedku 
na dosiahnutie zmeny vo svete.

Svetový deň humanistov 
začala oslavovať v osemdesiatych 
rokoch minulého storočia Ame-
rické humanistické združenie 
(AHA). Jednotlivé zoskupenia 
v rámci tohto združenia sa 
spočiatku nevedeli dohodnúť 
na tom, či Svetový deň huma-
nistov oslavovať pri príležitosti 
výročia založenia Medzinárodnej 
humanistickej a etickej únie 
(IHEU) alebo pri pamiatke na iné 
udalosti. Koncom osemdesiatych 
a začiatkom deväťdesiatych 
rokov AHA a neskôr IHEU 
schválli rezolúcie, v ktorých 
vyhlásili Svetový deň humanistov 
na deň letného slnovratu.

Po komplexnom zákone 
o boji proti domácemu 
násiliu španielsky parlament 
nedávno schválil zákon 
umožňujúci sobáše osôb 
rovnakého pohlavia. Takéto 
páry tiež môžu adoptovať 
deti. Zákon ešte musí prejsť  
Senátom, čo je však už len 
formalita. Platiť by tak mal 
začať v lete. Tento zákon 
privítali nielen spolky lesieb 
a gejov, ale aj väčšina Španie-

lov. Považujú za významné, že v krajine, ktorá 
je považovaná za konzervatívnu katolícku 
baštu, bude v platnosti takýto liberálny 
zákon. „Je neférové, aby z vás bol občan druhej 
kategórie len pre lásku,“ povedala socialistic-
ká poslankyňa Carmen Montonová po prijatí 
zákona. Proti zákonu sa postavila opozičná 
Ľudová strana a náboženské autority, hlavne 
katolícke. Dá sa predpokladať, že zákon, 
ktorý je súčasťou liberálneho programu 
španielskeho socialistického premiéra Josého 
Zapatera, nepoteší nového pápeža Benedikta 
XVI. Zosnulý pápež Ján Pavol II. niekoľko 
týždňov pred svojou smrťou upozornil, 
že čoraz sekulárnejšie Španielsko smeruje 
k obmedzovaniu náboženskej slobody 
až k ignorácii viery.

Taliansky minister spra-
vodlivosti Roberto Castelli sa 
v lombardskom meste Como, 
ktoré bolo minulý rok dejiskom 
medializovaného konfliktu 
okolo zahalených žien, vyslovil 
za trestné stíhanie žien, ktoré sa 
na ulici objavia s burkou. „Pobe-
hovať maskovane je priestupok. 
Jednoducho to nejde. Na ženy, 
ktoré nosia burku, treba podať 
trestné oznámenie a potrestať 
ich,“ vyhlásil člen Berlusconiho 
kabinetu z pravicovopopulis-
tickej Ligy Severu. Podľa neho 

treba cudzincov 
v Taliansku 
rešpektovať, ale 
tí zasa musia 
rešpektovať do-
mácu legislatívu. 
V Taliansku je 
zakázané vy-
chádzať na ulicu 
v zahalení, to 
je zákon, ktorý 
nikto nemôže 

spochybniť, vyhlásil. V Come už 
vlani starosta Christian Tolettinu 
potrestal za nosenie burky istú 
Talianku, ktorá konvertovala 
na islam. Žena sa následne obrá-
tila na prezidenta krajiny Carla 
Azeglia Ciampiho s výzvou, aby 
neboli obmedzované jej práva. 
Bez ostrých reakcií nezostanú 
zrejme ani výroky talianskeho 
ministra spravodlivosti, na okraj 
ktorých už hovorca opozičných 
komunistov vyhlásil: „Castelli 
podnecuje nepriateľstvo voči cu-
dzincom a náboženské konflikty.“

Liberálne kroky španielskej vlády

Tresty pre zahalené ženy?

Boj o umelé oplodnenie 
vyhrala katolícka cirkev

Talianske referendum 
k zákonu o umelom oplodnení 
je víťazstvom katolíckej cirkvi, 
ktorá sa do kampane aktívne 
zapojila a svojich veriacich 
v kostoloch už niekoľko týždňov 
pred hlasovaním nabádala 
k bojkotu. „O živote sa nehlasuje, 
nevoľte!,“ vyzývali katolícki 
biskupi. Podporil ich aj pápež 
Benedikt XVI. Na stranu párov, 
ktoré nemôžu prirodzene splodiť 
dieťa, sa napokon postavilo 
menej ako 25 percent občanov. 

Taliani mali možnosť vyjadriť 
sa k štyrom otázkam: zrušeniu 
zákazu výskumu embryí, odstrá-
neniu obmedzenia počtu umelo 
oplodnených vajíčok na pár, 
povoleniu umelého oplodnenia 
párom s dedičnými chorobami 
a umožneniu použiť pri ňom 
spermie alebo vajíčka cudzieho 
darcu. Iniciátori referenda, 
ľavicové strany a ženské skupiny 
chceli dosiahnuť zmiernenie 
reštriktívneho zákona o umelom 
oplodnení, ktorý parlament prijal 
vlani po dlhoročnej diskusii a kto-
rý oproti praxi v iných krajinách 
obsahuje veľa obmedzení. Prijatie 
prísneho zákona prinútilo mnoho 
párov pokúšajúcich sa o umelé 
oplodnenie hľadať pomoc 
v zahraničí. 

Nízka účasť voličov je 
prejavom ľahostajnosti Talianov 
k verejným otázkam. Niekoľko 
prieskumov totiž potvrdilo, že 
väčšina podporuje liberalizáciu 
prísneho zákona. Ľavica a tá 
časť politikov, ktorá podporila 
referendum, však Talianov do vo-
lebných miestností pritiahnuť 
nedokázala. Vláda aj opoziční 
politici navyše vysielali voličom 
zmiešané signály. Svojich voličov 
nechali hlasovať podľa svojho 
svedomia.
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Opýtali sme sa poslancov 
Európskeho parlamentu, 
ako vnímajú fakt, 
že o zmluve o výhradách 
svedomia sa rokuje aj 
na pôde Európskeho 
parlamentu:

Monika Beňová, 
Smer  - sociálna 
demokracia: 
„Aktivitu poslancov 
Európskeho parla-

mentu vnímam pozitívne a vítam 
ju, pretože aspoň niekto sa tým 
zaoberá. Už som sa bála o silnejú-
cu klerikalizáciu Slovenska. 
Som rada, že táto iniciatíva vyšla 
z radov sociálnodemokratických 
poslancov.“

Árpád Duka-
-Zólyomi, SMK: 
„Prijatie zmluvy 
je na rozhodnutí 
vlády. Potom sa 

môže diskutovať. Treba si však 
zvyknúť na to, že ak sa niečo 
pripravuje, existujú poslanci, 
ktorí to registrujú a budú na to 
reagovať.“

Milan Gaľa, 
SDKÚ: „Inicia-
tíva európskych 
poslancov bola 
vyprovokovaná 

priskoro. Veď návrh zmluvy ešte 
neprešiel ani vládou. Bolo to 
pripravené predčasne. Takáto 
reakcia by bola adekvátna, ak 
by zmluva bola schválená, alebo 
bola by už v platnosti. Nedá sa 
preto posudzovať ani možné 
porušovanie ľudských a občian-
skych práv. Ide však o súkromnú 
iniciatívu poslancov.“

Miroslav 
Mikolášik, KDH: 
„Je to umelo 
vyprovokovaná vec 
listom neinformo-

vaných ľavičiarov slovenskému 
premiérovi Mikulášovi Dzu-
rindovi. Treba zostať pokojný, 
pretože konkordát napríklad 
s náboženskými židovskými 
obcami majú aj v Nemecku. 
Zmluva s Vatikánom nezasahuje 
do acquis comunitaire. Keďže 
sa budú skúmať všetky zmluvy 
so Svätou stolicou, ktoré majú 
členské štáty EÚ, už to nie je len 
slovenská otázka. Je to otázka 
pre právnikov. Tí zatiaľ hovoria, 
že zmluva neodporuje európske-
mu právu.“

Rado Pavlík

Obavy europoslancov
„Žiadame Vás, aby ste 

prehodnotili svoje plány podpísať 
a ratifikovať túto zmluvu,“ vyzva-
li europoslanci Dzurindu. Ak táto 
zmluva bude ratifikovaná, bude 
podľa europoslancov v priamom 
rozpore so súčasnými povin-
nosťami Slovenskej republiky 
vyjadrenými v acquis commu-
nautaire. „Táto medzinárodná 
zmluva, ktorá by mala prednosť 
pred národnými právnymi 
nástrojmi Slovenskej republiky, 
by navyše určovala katolícke 
učenie ako najvyšší princíp 
na stanovenie výhrady svedomia. 
Sme hlboko presvedčení, že to je 
nevhodné a neospravedlniteľné,“ 
zdôraznili poslanci Európskeho 
parlamentu. Europoslanci sa 
obávajú, že zmluva poškodí 
a podlomí proces budovania 
EÚ ako jedinečného politického 
subjektu založeného na princí-
poch a hodnotách vyjadrených 
v článku I-2 Európskej ústavy 
a v Charte základných práv 
Európskej únie. Podľa nich by sa 
zmluvou obzvlášť porušila zásada 
nediskriminácie, ktorú zakotvuje 
článok 13 Amsterdamskej 
zmluvy. Podpísanie zmluvy 

so Svätou stolicou by bolo navyše 
v jasnom rozpore so súčasnými 
právnymi záväzkami Slovenskej 
republiky ako členského 
štátu EÚ. Europoslanci tiež 
vyjadrili presvedčenie, že článok 
10 Charty základných práv 
Európskej únie, ktorá by mala byť 
ratifikovaná prostredníctvom Eu-
rópskej ústavy, zaručuje slobodu 
svedomia a výhrady svedomia, 
a tým je právne záväzný aj 
pre Slovensku republiku. „Na 
základe argumentov, ktoré 
uvádzame v tomto liste, sme 
pevne presvedčení, že podpísanie 
tejto zmluvy nie je ani vhodné, 
ani potrebné,“ uviedli poslanci 
na záver svojho listu.

Zmluva vo výbore EP
Europoslanci, najmä z radov 

liberálov, socialistov a zelených, 
dali list na vedomie aj predsedovi 
Európskeho parlamentu Josepovi 
Borrellovi. Ten problematiku 
označil za „zaujímavú s možnými 
dôležitými politickými dôsledka-
mi“. Vzápätí odporučil Výboru 
pre občianske slobody, spravod-
livosť a vnútorné záležitosti EP 
o právne stanovisko. Holandská 
poslankyňa Sophie in´t Veldová, 

ktorá je členkou tohto výboru, 
v tejto súvislosti uviedla: „Takáto 
zmluva môže mať vážne dôsledky 
v zdravotnej starostlivosti, najmä 
v oblasti kontroly pôrodnosti. Ale 
tiež pre nezávislosť súdnictva. 
Sudca by nemal mať výhrady 
svedomia, mal by byť úplne 
nezávislý od všetkého.“ Výbor 
pre občianske slobody sa na jej 
návrh dohodol, že  o tejto záleži-
tosti bude rokovať na niektorom 
zo svojich budúcich rokovaní 
s tým, že na svoje zasadanie 
pozve aj slovenského ministra 
spravodlivosti Daniela Lipšica, 
ktorý je za zmluvu zodpovedný 
v rámci vlády SR. Zmluva bola 
zároveň postúpená na posúdene 
interným právnym odborníkom 
Európskeho parlamentu a Sieti 
nezávislých expertov na základné 
práva. 

O konkordátoch 
všeobecne

Aktivity poslankyne Sophie 
in´t Veldovej z liberálnej frakcie 

EP išli ešte ďalej. 
Predsedu výboru 
pre občianske 
záležitosti listom 
požiadala, aby 
sa pristúpilo 

k právnemu posúdeniu všetkých 
konkordátov uzatvorených medzi 
členskými štátmi Európskej únie 
a Svätou stolicou nezávislými 
právnymi expertmi. Konkrétne 
by sa mali posúdiť otázky, či 
konkordáty majú prednosť pred 
národným právom, či majú 
prednosť pred právom EÚ a či 
existujú potenciálne sporné 
oblasti medzi konkordátmi 
a právom EÚ, najmä základnými 
právami EÚ, a nakoniec, či je 
možné konkordáty vypovedať 
jednostranne.  

Odpovede na tieto otázky 
prinesú až nasledujúce mesiace. 
Možno to budú odpovede, 
ku ktorým sa na Slovensku 
usilujú dospieť právni experti 
už niekoľko rokov. V každom 
prípade treba takúto iniciatívu 
len uvítať. 

Judita Takáčová

Začiatkom mája sa na premiéra Mikuláša Dzurindu obrátilo päťdesiatštyri 
poslancov Európskeho parlamentu z viacerých poslaneckých frakcií a z rôznych 
členských štátov EÚ. Napísali mu list, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie 
nad Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať 
výhrady vo svedomí. 

Zmluva o výhradách svedomia už aj 
na pôde Európskeho parlamentu
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Viem, že Boh existuje,
ale z katolicizmu mám 
obavy a pocit ohrozenia
Zhovárali sme sa so spisovateľom a publicistom Petrom Macsovszkym. 

  Nástup katolicizmu bol po no-
vembri 1989 prirodzený, lebo 
spoločnosť potrebovala nahradiť 
hodnoty, ktoré pádom komu-
nizmu odmietla. Splnilo sa toto 
očakávanie? 

 Kresťanstvo podľa mňa 
nereprezentuje nové hodnoty. 
Pre mňa sú to hodnoty, ktoré 
ľudstvo už niekoľkokrát priviedli 
ku katastrofe: zánik Rímskej 
ríše, križiacke výpravy, inkvizíciu 
a dve svetové vojny. Tie predsa 
vznikli na území Európy, ktorá sa 
hrdila kresťanskými hodnotami. 
A potom je tu problém kolo-
nializmu, ktorý nielenže vyšiel 
z kresťanskej Európy, ale navyše 
mal byť nástrojom na šírenie 

viery, či už v Južnej Amerike, 
Afrike, alebo vo východnej Ázii. 
Pre mňa je kresťanstvo krízový 
jav v dejinách ľudstva. 

  Lenže komu-
nizmus naozaj 
spôsobil morálny 
relativizmus 
a bolo prirodzené, 
že ľudia hľadajú 
nejaké hodnoty. 
Chceli spoločnosť, v ktorej bude 
konečne panovať skutočná rov-
nosť ľudí, sloboda, solidarita. 

 To je pravda, ale práve preto 
očakávania vo vzťahu k cirkvi 
a vôbec kresťanstvu boli 
prehnané. To sú predsa hodnoty 

francúzskej buržoáznej revolúcie. 
Katolícka cirkev nepozná 
rovnosť, je to prísne hierarchicky 
usporiadaná štruktúra. Rovnosť 
platí iba pre ovečky. 

  Takže tie očakávania, že sa 
väčším vplyvom kresťanstva po-
darí do reálnej spoločnosti znovu 
presadiť spomínané hodnoty, boli 
od začiatku nereálne? 

 Skôr musím upozorniť, 
že s tým morálnym relativizmom 
je to trochu inak. Pretože 
na dospievajúcu generáciu silne 
morálne a hodnotovo pôsobí 
generácia predchádzajúca. Takže 
až dnešnú spoločnosť ovplyvňujú 
ľudia, ktorí vyrastali v tom morál-
nom relativizme komunistického 
totalitného režimu. A ten sa, žiaľ, 
mieša s „v pivnici odloženým“ 
zakonzervovaným katolíckym 
fundamentalizmom, o ktorom 
sme si mysleli, že je už minulos-
ťou. Toto je dosť tragická zmes. 

  Rôzne slovenské osobnosti 
podpísali výzvu 1000 slov o hod-
notách a kultúre, v ktorej upo-
zorňujú, že slovenská spoločnosť 
stráca akýkoľvek vzťah k nejakým 
univerzálnym hodnotám, ktoré 
by navyše mohli byť istým zjedno-
cujúcim prvkom. 

 Neuznávanie hodnôt sa začalo 
úpadkom antiky a my sa odvtedy 
iba vezieme z kopca. Ale to nie je 
dôsledok nejakej amerikanizácie. 
To skôr vyplýva z neexistencie 

tradície. 
Lenže ja 
neviem odpo-
vedať na túto 
otázku, lebo 
ani netuším, 
čo to boli 

za hodnoty, ktoré zjednocovali, 
ktoré charakterizovali Slovákov 
za posledných 15 či dokonca 50 
rokov. 

  Ale veď jednou zo spoločen-
ských úloh kultúry je kultivo-

vať človeka. Podľa vás sa táto 
hodnototvorná funkcia slovenskej 
literatúry alebo divadla či filmo-
vého umenia nevytráca, nechýba 
nám? 

 Viete, ja bežne neoperujem 
so slovom hodnota, radšej ho 
nepoužívam. Hodnotové rebríčky 
vznikajú pravdepodobne tak, 
že prídu významné, mienkotvor-
né, určujúce osobnosti a povedia, 
čo sú „skutočné“ hodnoty. 
Pritom je to len ich subjektívny 
pohľad, ale vďaka svojej 
spoločenskej autorite ich pohľad 
príjme mnoho ľudí. 

  Ak to teda nie je hľadanie 
hodnôt, čo je príčinou takého 
silnejúceho postavenia cirkvi 
na Slovensku?

 Slovenský katolicizmus je 
istým špecifickým fenoménom. 
Keď som bol na strednej škole, 
chcel som byť kňazom. Spomí-
nam to preto, aby som zdôraznil, 
že som naozaj žil v silne 
katolíckom prostredí, ktoré ma 
silne ovplyvňovalo, ale všetky 
náboženské a cirkevné texty 
ku mne prichádzali v maďarčine. 

  A to bol dôležitý rozdiel oproti 
iným mladým slovenským kato-
líkom? 

 Áno, lebo slovenský kato-
licizmus nabral istú kultúrne 
izolovanú podobu. A ja som v  
mojom mladom veku taký kato-
licizmus nepoznal, kultúrne bol 
veľmi otvorený. Ja som bol potom 
veľmi zarazený, keď som spoznal 
katolicizmus, ktorý prezentuje 
Vladimír Palko. V tom „mojom“ 
bol totiž duch istého liberalizmu 
a nespájal sa s národnými 
farbami. A teraz, keď minister 
Palko otvorí ústa, kričí z neho 
obmedzenosť a nerozhľadenosť. 

  A s takým katolicizmom ste sa 
nestretávali?

 Ja som 15 rokov spal. Keď 
som ja chodil do kostola, tak tam 

„Hodnotové rebríčky vznikajú 
pravdepodobne tak, že prídu 
významné, mienkotvorné, 
určujúce osobnosti a povedia, 
čo sú ‚skutočné‘ hodnoty.“
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so mnou boli iba staré babky, 
žiadni mladí ľudia tam nechodili. 
A teraz poznám húfy mladých 
ľudí, ktorí sú v nedeľu v kostoloch 
a pravidelne chodia na spoveď. 
Kde sa vzali? Ja som si totiž 
myslel, že pád komunizmu pri-
niesol predovšetkým liberalizáciu 
v každom smere. 

  Asi tí mladí ľudia naozaj 
hľadali nejaké životné hodnoty, 
princípy, podľa ktorých by sa 
mohli riadiť a našli ich v cirkev-
ných učeniach. 

 Problém je v tom, ako sa 
nimi naozaj riadia. Považujú 
za urážku, keď napríklad poviem, 
že Boh je starý bradatý ko..., ale 
pokojne povedia, že skôr, než sa 
vydajú, chcú si ešte aspoň trochu 
s chlapmi užiť. Katolicizmus sa 
teda formálne rozmáha, získava 
moc, ale aké hodnoty to v sku-
točnosti pre ľudí prináša, aké 
životné princípy? Katolicizmus 
pre týchto mladých ľudí, ktorí sa 
k nemu hlásia, predstavuje isté 
nespochybniteľné a nedotknu-
teľné pravdy, ale niektoré jeho 
hodnoty sú zrazu spochybnené 
a neplatné. A to nie je ojedinelý 
prípad. 

  Cirkev sa teda rozmáha, zís-
kava spoločenskú silu a doslova 
aj moc, ale viera prežíva krízu? 

 Slovo viera je ďalší pochybný 
výraz. Ja nie som ateista, lebo 
viem, že Boh existuje. Viem, ne-
musím tomu 
iba „veriť“. 
Slovo veriť 
znamená, 
že spolovice 
o niečom 
pochybujem, 
nie som si istý. 
Neviem, či to je tak, ale verím, 
že to tak je. 

  Vy ste aj ako spisovateľ a pub-
licista známy kritickými postojmi 
voči silnejúcemu katolicizmu 
na Slovensku. Prečo máte z neho 
obavy? Aké ohrozenia z toho 
pociťujete? 

 Nikdy som nemal pocit 
ohrozenia z toho, keď niekto 
išiel za svojou vierou, či svojou 
ideológiou. Zato môj priateľ, spi-
sovateľ Vlado Bala už v polovici 
80-tych rokov hovoril, že on sa 
cíti byť ohrozený katolíkmi, lebo 
majú tendenciu ho obmedzovať. 
A ja som nechápal, o čom hovorí, 
ale to opäť vyplývalo z toho, 
že ja som poznal a vyznával iný 
katolicizmus a ten pocit som 
začal mať s 15-ročným posunom. 

  A prečo máte ten pocit ohroze-
nia teraz? 

 Ja som doteraz napriek 
svojmu veku nemal pocit, že by 
som mal mať dieťa, že by som 
so svojou priateľkou Ivanou mal 
žiť v manželstve, nepotrebujem 
to. To, čo žijem, je z istého 
pohľadu alternatívny spôsob 
života, a mám obavy, že by som 
mohol byť vytlačený na perifériu 
spoločnosti len z tohto dôvodu, 
akoby som do nej rovnocenne 
nepatril. A ja si myslím, 
že rovnocenný priestor pre život 
v spoločnosti pre všetkých bez 
ohľadu na hodnoty a svetonázor 
je dôležitý a správny princíp. 

  Stretávate sa s takou diskri-
mináciou?

 Zatiaľ ja osobne nie, ale môže 
to byť reálne. A preto udržujem 
kontakty s ďalšími komunitami, 
ktoré vyznávajú alternatívny 
spôsob života, lebo sa s nimi 
veziem na jednej lodi. 

  A tie iné alternatívne skupiny? 
Cítia sa ony byť ohrozené? 

 Veľmi výrazne. Váš časopis sa 
v minulom čísle venoval proble-
matike gejov a lesieb a v posled-
ných dňoch som so zástupcami 
ich organizácií hovoril o tom, 
že pociťujú, že ten spoločenský 
tlak na nich rastie. Nastupuje 
tu jeden silný a nekompromisný 
konzervatívny prúd, ktorý však 
nie je slovenskou špecialitou, ale 

je živený Busho-
vou adminis-
tratívou nového 
kresťanského 
fundamentaliz-
mu, prepojeného 
aj k nám. 

  Ale na Slovensku nachádza 
priaznivejšiu odozvu, než, po-
vedzme, v západnej Európe. 

 Áno.

  A čím to je? 
 Neviem, lebo my na Slovensku, 

sme ešte ani poriadne nestihli 
mať skúsenosti so širokými prá-
vami gejov a lesieb, s ich väčším 
začlenením do spoločnosti.

  Možno práve preto.
 Možno. 

  Aj keď nepoužívate pojem 
hodnota, tolerancia je takou hod-
notou, ktorá znie pre menšinové, 
alternatívne skupiny povzbu-
dzujúco. Myslíte si, že práve 
intolerancia voči nim je hrozbou 
vyplývajúcou z rozširovania 
vplyvu klerikalizmu? 

 Tolerancia je veľmi dôležitým 
základom pre budovanie 
skutočne slobodnej spoločnosti 
slobodných ľudí. Ján Pavol II. síce 
nebol žiadny reformátor, ale držal 
tú katolícku netoleranciu aspoň 
na uzde. A teraz po nástupe 
na pápežský stolec okamžite 
zaútočil nový pápež Benedikt 
XVI. práve proti alternatívnym 
menšinám. Jasne 
naznačil, že toto 
bude priorita 
jeho pontifikátu, 
že na týchto 
princípoch chce 
rekatolizovať 
Európu. On sa 
k týmto veciam 
vyjadril skôr, ako k mnohým 
iným, čo treba chápať tak, 
že týmto sa bude venovať 
predovšetkým. Trochu mi to 
pripomína protireformáciu, 
ktorá pre Európu určite nebola 
šťastným obdobím.

  Vyzerá to tak, akoby sa Eu-
rópa musela vysporiadať nielen 
s nárastom islamského, ale aj 
katolíckeho fundamentalizmu, 
resp. s hrozbou jeho nárastu. 

 V Európe dochádza k súboju 
islamského a katolíckeho 
fundamentalizmu, zároveň však 
aj k likvidácii tzv. strednej triedy, 
k prehlbovaniu gigantických 
rozdielov medzi chudobnými 
a bohatými, k vytváraniu techno-
logicky vyspelých elít a zároveň 
k zbedačovaniu širokých más 
nezamestnaného proletariátu. 
A to neveští nič dobrého. 

  Hovoríte o tom v jednej vete 
a doslova jedným dychom, 
akoby tieto dva deje – vojna 
náboženských fundamentalizmov 
a presadzovanie sa pravicového 
ekonomického neoliberalizmu 
– spolu súviseli. 

 Nie, to asi nie. Súvislosť asi nie 
je celkom dobré slovo. Povedal 
by som to tak, že sa vyskytli 
v Európe zároveň, v jednom čase. 

  Náhodou? 
 To automaticky neznamená, 

že to je náhoda, ale môže byť. 
V každom prípade je to veľmi 
nešťastná konštelácia. 

  A ak spolu nesúvisia, dá sa 
povedať, že tieto dva veľké deje 
navzájom ovplyvňujú? 

 Poviem to na príklade. Povedal 
som, že sa vytvára úzka vrstva 
veľmi bohatých, technologicky 
veľmi vyspelých ľudí na strane 
jednej a vrstva veľmi chudobných 
a zaostalých na strane druhej. 

A úplne mizne tá stredná vrstva, 
ktorá by mohla byť celkom 
prirodzene nositeľkou liberál-
nych myšlienok a alternatívnych 
spôsobov života. Katolícka cirkev 
sa postaví na stranu konzer-
vatívnych síl, ktoré zároveň 
predstavujú ten ekonomický 
liberalizmus, ktorý spomínané 
nové rozvrstvenie spoločnosti 

spôsobuje. 
Súčasne však 
katolícka cirkev 
presadzuje 
svoj pohľad 
na populačné 
otázky (zákaz 
interrupcií, 
mnohodetné 

rodiny a pod.) a výsledkom tohto 
jej pôsobenia je rozširovanie 
chudobných vrstiev. 

  Môžem vás doplniť: iba 
nedávno zverejnená štúdia 
rezortu školstva poukázala na to, 
že až tretina detí na Slovensku 
žije v podstate v chudobe. 

 Veď práve! Toto sú staré prak-
tiky cirkvi ešte zo stredoveku. 
Čo najviac rozmnožiť chudobu, 
ktorú je najľahšie si podrobiť. 
Prečo cirkev podporuje rozmno-
žovanie počtu obyvateľov, keď 
zároveň podporuje ekonomický 
model, ktorý tým ľuďom nedá 
prácu a nezabezpečí dôstojný 
život?

  Ako sa tomu môže obyčajný 
človek brániť? 

 Môže sa odtiaľto vysťahovať. 
To je všetko. Inak je maximálne 
pozorovateľom. A obeťou. 

  Ale vy ste tu, neodchádzate 
preč. Ako sa vy bránite, aby ste 
si pri týchto spoločenských po-
hyboch zachovali zdravý rozum, 
vlastný úsudok, alternatívne 
životné princípy? 

 Fakt je, že to dnes nie je len 
otázka politickej moci, lebo 
tieto sily dnes už obsadzujú aj 
spoločensky významné posty, 
majú v rukách médiá. 

  Takže nesledujete médiá? 
 Tomu sa človek dnes nevyhne. 

Ja mám nutkanie pozrieť si také 
vymývanie mozgov, ako je relácia 
STV Pod lampou, ale bránim sa 
tomu tak, že si potom pozriem 
Mojsejovcov, lebo to je geniálna 
psychologická sonda do duše 
Slovákov.

Zhováral sa: Braňo Ondruš
Foto: Tibor Hrapka  

„Katolicizmus sa formálne 
rozmáha, získava moc, ale 
aké hodnoty to v skutočnosti 
pre ľudí prináša, aké životné 
princípy?“

„Prečo cirkev podporuje 
rozmnožovanie počtu obyva-
teľov, keď zároveň podporuje 
ekonomický model, ktorý tým 
ľuďom nedá prácu a nezabez-
pečí dôstojný život?“

9PROMETHEUSPROMETHEUS



Historické korene
Náboženská situácia v Nemecku je od roku 

1517 až doteraz silne ovplyvnená reformá-
ciou, v ktorej má svoje korene suverenita 
miestnych krajinských cirkví. V roku 1803 bol 
majetok katolíckej cirkvi z veľkej časti sekula-
rizovaný. V 19. storočí sa postupne uvoľňoval 
zväzok medzi cirkvou a štátom. Weimarská 
ríšska ústava z roku 1919 zaviedla odluku 
cirkvi od štátu. Zostala však v platnosti spo-
lupráca s cirkvami pri výučbe náboženstva 
vo verejných školách, pri cirkevnej dani a du-
chovnej starostlivosti v armáde. Tieto oblasti 
prešli aj do súčasných zákonov.

Pramene nemeckého 
konfesionálneho práva

Základný zákon zaručuje slobodu viery, 
svedomia, náboženského a svetonázorového 
presvedčenia. V duchu weimarskej ústavy je 
garantovaná výučba náboženstva na verej-
ných školách a existencia teologických fakúlt 
na štátnych univerzitách. Úprava vzťahu 
štátu a cirkvi spadá v Nemecku z veľkej časti 
do právomoci spolkových krajín. SRN a jej 
spolkové krajiny uzavreli s cirkvami viacero 
konkordátov a zmlúv. Vzťah ku katolíckej 
cirkvi je zakotvený predovšetkým v ríšskom 
konkordáte z roku 1933 a má platnosť medzi-
národnej zmluvy.

Základné kategórie systému
V Nemecku nie je ani klasická odluka cirkvi 

od štátu, ani štátna cirkev. Je to určité kom-
promisné riešenie. Základný zákon zakotvu-
je odluku, ale súčasne aj ústavou zaručenú 
spoluprácu štátu a cirkvi, výhodnú pre obe 

strany. 
Nemecké konfesijné právo 

sa v podstate zakladá na troch 
princípoch: neutralite, tolerancii 
a parite. Neutralita zaväzuje štát 
neviazať sa na nijakú (štátnu) 
cirkev, nenadržiavať žiadnej 
náboženskej spoločnosti, alebo 
posudzovať jej hodnotu alebo 
učenie. Svetonázorové spoločen-
stvá (vrátane sekulárnych huma-
nistov) majú rovnaké postavenie 
ako spoločnosti náboženské. 
Princíp tolerancie zaväzuje štát 

taktiež zabezpečovať prostredie pozitívnej 
tolerancie. Princíp parity zas vyjadruje myš-
lienku rovnosti štátu a cirkvi a ich vzájomnú 
spoluprácu.

Právny status náboženských 
spoločností a ich právo 
na sebaurčenie

Náboženské spoločnosti majú status sub-
jektu verejného práva (od farnosti, diecéz, 
krajinských cirkví až po federálnu cirkev). 
Majú plnú autonómiu, nie sú však súčasťou 
štátnej štruktúry. Štát tým uznáva ich význam 
pre verejný život.

Právo na sebaurčenie je považované 
za východisko právnej a sociálnej existencie 
náboženských spoločností v SRN. Každá 
náboženská spoločnosť upravuje a spravuje 
svoje záležitosti samostatne v rámci všeobec-
ne platných zákonov. Toto právo na seba-
určenie okrem iného zahŕňa náboženské 
vyučovanie, obsadzovanie úradov, boho-
služby, charitatívne aktivity, vlastnú úpravu 
významnej časti pracovnoprávnych vzťahov 
so svojimi zamestnancami a právo na ochra-
nu údajov. Daný stav plodí aj veľa otáznikov 
a sporov, napr. čo je vlastnou záležitosťou 
cirkvi? Posledné slovo v nich má podľa ústavy 
štátny súd.

Právo na sebaurčenie sa neobmedzuje 
len na vnútrocirkevné aktivity, ale zahŕňa aj 
oblasti mimocirkevné, ako je prevádzkovanie 
nemocníc, materských škôl, domovov dô-
chodcov, súkromných škôl a univerzít. Veľké 
cirkvi prevádzkujú v Nemecku vo významnej 
miere sociálne služby formou charity katolíc-

Štát a cirkev 
v Nemecku

Náš seriál o úprave vzťahov medzi štátom a cirkvou v jednotlivých 
krajinách začíname Nemeckom. Z hľadiska počtu členov a významu 
pôsobia v Nemecku dve hlavné cirkvi: katolícka cirkev s 28,2 miliónmi 
členov a evanjelická cirkev s 28,9 miliónmi členov. Približne 18 miliónov 
dospelých sa označuje za osoby bez náboženstva.

kej cirkvi a diakónie cirkvi evanjelickej.
Právo na sebaurčenie dalo možnosť cirk-

vám vytvoriť vlastné rozsiahle a detailné práv-
ne systémy, ktoré pôsobia paralelne so štát-
nym právom. V rámci tohto práva existuje aj 
samostatný systém cirkevného súdnictva. Aj 
tu však dochádza k sporom.

Cirkvi a kultúra
Veľké cirkvi v Nemecku prevádzkujú množ-

stvo súkromných škôl. Väčšina z nich je uzna-
ná za školy nahradzujúce školy štátne – s rov-
nakým štandardom výučby. Majú aj materské 
školy. Vyučovanie náboženstva na verejných 
školách (okrem bezkonfesijných ) je riadnym 
vyučovacím predmetom. Od 12 rokoch sa to 
nesmie diať proti vôli dieťaťa a od 14 rokov 
rozhoduje samo dieťa.

Súčasťou niektorých štátnych univerzít sú 
teologické fakulty. Veľké cirkvi naviac zriaďu-
jú vlastné fakulty a katolícka cirkev má tiež 
vlastnú univerzitu. 

Zvláštne postavenie cirkví sa vyznačuje aj 
tým, že cirkvi majú osobitný druh verejného 
mandátu, podľa ktorého im prislúcha právo 
byť informovaný o verejných záležitostiach 
a právo vyjadriť sa k nim. Na základe tohto 
verejného mandátu majú náboženské spoloč-
nosti pridelený vysielací čas v TV a rozhlase 
a môžu vysielať svojich zástupcov do dozor-
ných výborov verejných inštitúcií. 

Pracovné právo v cirkvách
Veľké cirkvi zamestnávajú viac než 600 000 
osôb. Ako verejnoprávne korporácie sú cirkvi 
považované za verejný úrad, to znamená, 
že ich zamestnanci majú postavenie štátnych 
úradníkov. Cirkvi majú svoje vlastné správne 
právo podobné správnemu právu štátu 
(a to i v otázke platov a ďalších pôžitkov). 
Na väčšinu zamestnancov cirkví sa vzťahujú 
bežné predpisy pracovného práva. Napriek 
tomu katolícka nemocnica môže prepustiť 
lekára, ak jeho postoj napríklad k interrupcii 
je v rozpore s postojom cirkvi.

Financovanie cirkví
Po niekoľkých sekularizáciách cirkev-

ného majetku cirkvi v Nemecku disponujú 
len malým majetkom. Za túto sekularizáciu 
dostávajú cirkvi celý rad štátnych subvencií. 
Okolo 80 % príjmov cirkevného rozpočtu 
pochádza z výnosu z cirkevnej dane, ktorá 
bola zavedená v 19. storočí. Ako korporácie 
verejného práva majú oprávnenie vyberať 
dane od svojich členov. Kto nechce cirkevnú 
daň platiť, môže z cirkvi vystúpiť oznámením 
štátnym orgánom. Výška cirkevnej dane sa 
pohybuje medzi 8-9 % dane zo mzdy alebo 
príjmu. Cirkevnú daň vyberajú štátne daňové 
úrady, a to za náhradu 3 až 5 % z výnosu dane.

Ďalším zdrojom príjmov cirkví je ich podiel 
na verejnom systéme financovania, napríklad 
cirkevné nemocnice sú začlenené do štátneho 
systému financovania nemocníc. Cirkvi na-
viac majú významné výhody, keďže sú oslobo-
dené od platenia mnohých daní a poplatkov.

Pripravil: Peter Prusák
(podľa knihy Štát a cirkev v krajinách EÚ 

od Gerharda Robgers, ed.)
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Nemecký humanistický zväz 
vzišiel zo Spolku pre pochová-
vanie spaľovaním, ktorý bol 
založený v roku 1905 v Berlíne 
a  ktorý zrevolucionizoval 
pochovávanie tým, že zakladal 
podporné pokladnice pre prípad 
úmrtia a popularizoval kre-
máciu. Keďže zastával kritické 
a slobodné myslenie, bol 
nacistickou diktatúrou zakázaný, 
jeho členovia prenasledovaní, 
spolkové štruktúry rozbité 
a jeho majetok skonfiškovaný. 
Po obnovení činnosti po roku 
1945 sa od začiatku angažoval 
v oblasti výchovy a  vzdelávania, 
rodinných a spoločenských osláv 
a sociálnych služieb. 

Jedinečná záujmová 
organizácia

Nemecký humanistický zväz 
koná s vedomím, že nestačí, ak 
svojim členom poskytuje len 
duchovný domov. Vie, že im 
musí sprostredkovať rôznorodú 
ponuku využitia voľného času 
v podobe početných  kultúrnych 
podujatí v rámci hustej siete 
kultúrnych spolkov a sociálnu 
pomoc nielen v ťažkých, ale 
i v bežných životných situáciách.

Na súčasnom trhu nábožen-

stiev a svetonázorov, kultúrnych 
a sociálnych projektov, ekono-
mickej globalizácie a zábavného 
priemyslu obstoja humanisti len 
vtedy, ak sa im podarí profilovať 
sa ako jedinečná záujmová a kul-
túrna organizácia tých bezkonfe-
sijných občanov, ktorí prakticky 
prežívajú a uskutočňujú svoje 
antropocentrické a racionálne 
myslenie. Abstraktné dožado-
vanie sa odluky cirkví od štátu 
má síce ďalekosiahly politický 
význam, ale v každodennom 
živote sú to údery do prázdna, 
pretože tomu rozumie len malý 
počet voľnomyšlienkárov.

Vo všetkých odvetviach týchto 
činností majú nemeckí huma-
nisti za sebou bohatú minulosť 
vedeckej aj praktickej činnosti. 
Všetko je doložené publikáciami 
prístupnými v sídle zväzu, kde sa 
to hemží desiatkami zamestnan-
cov a pozvanými či náhodnými 
návštevníkmi, ktorí si podľa 
vlastného uváženia odnášajú 
odtiaľ dokumentačný, informač-
ný a propagačný materiál.

Sociálna pomoc 
a poradenstvo

V sídle zväzu sú oddelenia 
Nemeckého humanistického 

zväzu pre mládež, 
rodinu, zdravotníc-
tvo a sociálne služby, 
pre humanistickú 
etickú výchovu, 
pre slávnosť 
dospelosti, pre po-
moc chorým. Zväz 
poskytuje pomoc 
napríklad umiera-
júcim pri zostavení 

testamentu,  pozostalým pri 
organizácii pohrebov, ako aj 
nevládnym ľuďom návštevami 
chorých či zriadením útulku 
pre starších. Je tu kancelária 
pre spoluprácu s verejnosťou, 
pre kultúrne podujatia, získa-
vanie fondov, hľadanie dobro-
voľníkov, starostlivosť o členov 
a osobitne pre seniorov. Je tu tiež 
telefonická poradňa pre konflikty 
v manželstve a v iných formách 
spolužitia dvojíc. Sídli tu Huma-
nistická akadémia, ktorá vydáva 
štvrťročne časopis Humanismus 
Aktuell, či redakcia orgánu 
Nemeckého humanistického 
zväzu Diesseits (Na tomto svete).

Na iných miestach v Berlíne 
sídlia Mladí humanisti (v nem-
čine je zvykom v takýchto 
prípadoch vždy povedať „a 
humanistky“), tri zdravotné 
a sociálne stanice, mobilná 
záchranná služba, ambulantná 
rehabilitačná stanica, kance-
lária pomoci pri hľadaní bytov, 
ubytovňa pre bezdomovcov, 
poradňa pri rizikovom tehoten-
stve, poradňa pri konfliktoch 
v manželstve, mládežnícky 
hotel, kaviareň a tiež internetová 
kaviareň pre seniorov. Osobitnou 
kapitolou je sedem celodenných 
materských škôl (tzv. KITA), 
niekoľko školských klubov 
a stredísk - klubov mládeže.

Humanistická etická 
výchova

Organizácia tiež ponúka 
možnosť prihlásiť sa na doplnko-
vé štúdium humanistickej etickej 
výchovy na Ausbildunginstitute 
– Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie 

učiteľov humanistickej etickej 
výchovy, ktorý patrí Nemeckému 
humanistickému zväzu. Toto 
doplnkové štúdium budú 
od augusta tohto roku realizovať 
v spolupráci s Technickou 
univerzitou v Berlíne. Podmien-
kou prijatia je ukončenie druhej 
štátnej skúšky v najmenej jednom 
odbore alebo iné rovnocenné 
vzdelanie. Štúdium trvá spravidla 
4 semestre v rozsahu 40 hodín 
za semester. Toto vzdelávanie je 
možné absolvovať prerušením 
vyučovacej povinnosti študu-

júceho učiteľa. Vykonaním 
záverečnej skúšky uchádzač získa 
štátny diplom ako potvrdenie 
spôsobilosti na ďalší vyučovací 
odbor, vďaka čomu má nárok 
na vyšší plat.

Osemdesiat percent aktivít ve-
nuje Nemecký humanistický zväz 
humanistickej etickej výchove 
mládeže na berlínskych školách 
od najútlejšieho detského veku 
až do dospelosti. Túto úlohu 
plní už 15 rokov. V súčasnosti 
sa na vyučovaní humanistickej 
etickej výchovy zúčastňuje 
približne 30 000 žiakov (vrátane 
žiakov rozličného náboženského 
vyznania). Žiaci berlínskych škôl 
majú tri možnosti: buď si vyberú 
výučbu humanistickej etickej 
výchovy, výučbu náboženstva 
(protestantské, katolícke, 
židovské, moslimské a i.), alebo  
majú tzv. voľnú vyučovaciu 
hodinu. Preto aj „boj o žiakov“ je 
veľmi čulý až intenzívny.

Rastislav Škoda

Nemecký humanistický zväz ako občianske združenie zastupuje záujmy bezkonfe-
sijných ľudí. Jeho členmi sú občania bez náboženského vyznania, ateisti a agnostici, 
ktorí sa spoliehajú, nezávisle od boha a spásonosných učení, na vlastné sily. Činnosť 
tejto organizácie poskytuje množstvo inšpirácií pre aktivity slovenských združení 
s podobným zameraním.

Nemeckí humanisti

Centrála Nemeckého 
humanistického zväzu v Berlíne

Nemecký humanistický zväz 
prevádzkuje internetovú kaviareň  
pre  seniorov 
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Nomen omen
Pontifikát Benedikta XV.

Kardinál Giacomo della 
Chiesa, ktorý prijal meno 
Benedikt XV., bol zvolený 
za pápeža 3. septembra 1914. 
Smrť jeho predchodcu Piusa X. 
a voľba jeho nástupcu vyvolali 
minimálnu pozornosť svetovej 
verejnosti. Kľúčovým problémom 
bola začínajúca sa prvá svetová 
vojna. Popredný český publicista 
Ferdinand Peroutka vo svojej 
knihe Budování státu cituje 
zo správy rakúsko-uhorského 
diplomata Pálfyho, ktorú 29. júla 
poslal 
minis-
trovi 
zahra-
ničných 
vecí 
o postoji 
naj-
vyšších 
vatikán-
skych 
miest: 
„Keď 
som pred 
dvoma 
dňami 
navštívil 
kardinála štátneho tajomníka, 
obrátil prirodzene rozhovor 
na veľké otázky a problémy, ktoré 
dnes zamestnávajú Európu. 
Nevycítil som však z poznámok 
Jeho Eminencie žiadnu osobitnú 
miernosť či zmierlivosť. Nótu 
poslanú Srbsku, ktorú nazval 
krajne ostrou, napriek tomu 
bezvýhradne schválil a súčasne 
nepriamo dal najavo nádej, 
že monarchia bude dôsledná 
vo svojom postoji. Pravda, 
poznamenal kardinál, je škoda, 
že Srbsko už nebolo ponížené 
oveľa skôr. Tento výrok zodpove-
dá aj pápežovmu názoru, pretože 
v posledných rokoch vyslovila 
Jeho Svätosť často poľutovanie, 
že Rakúsko-Uhorsko opomenulo 
potrestať svojho nebezpečného 
suseda na Dunaji.“

Bolo jasné, že konkláve sa 
musí čo najskôr skončiť. Lenže 
každá z mocností vedúcich vojnu 
mala svojho kandidáta. Nakoniec 
vyhral kompromisný kandidát 
della Chiesa, o ktorom sa síce 

tvrdilo, že je skôr profrancúzskej 
orientácie, no napriek tomu 
sa mu podarilo získať dôveru 
rakúskych kardinálov.

Sympatie k Francúzsku 
či Nemecku?

Nový pápež si zvolil meno 
Benedikt XV. Malo to síce 
byť na počesť Benedikta XIV. 
(1740-1758), no zároveň to malo 
naznačiť aj dištanc od bez-
prostredných predchodcov Leva 
XIII., autora  prvých pápežských 

sociálnych 
encyklík, 
kde 
vyslovil 
nesúhlas 
s vte-
dajším 
posta-
vením 
robot-
níctva, 
a Piusa 
X., ktorý 
sa snažil 
adekvátne 
reagovať 
na ďalšie 

výzvy 20. storočia. Benedikt XIV. 
patril medzi ostrých odporcov 
osvietenských ideí.

Spomínali sme údajné profran-
cúzske sympatie Benedikta XV. 
Mohol tomu nasvedčovať aj jeho 
prvý krok. Hoci medzi Vatikánom 
a Francúzskom už boli desať 
rokov prerušené diplomatické 
styky, vlastnoručným listom 
oznámil francúzskemu prezi-
dentovi, že nastúpil na pápežský 
stolec. 

Pápež síce deklaroval svoj 
odpor k vojne, no urobil to svoj-
ským spôsobom. Vo svojej prvej 
encyklike o vojne Ad beatissimi 
Apostolorum Principis za jej 
príčinu vyhlásil odklon od zásad 
dobra a príklon k modernistic-
kým náukám vychádzajúcim 
z osvietenstva a podliehanie 
vábeniu socialistických ideí. 
Hoci text bol sformulovaný 
tak všeobecne, že sa nemohol 
dotknúť ani jednej z mocností 
vedúcich vojnu, predsa len vidno, 
že pápež chcel predovšetkým 

nadviazať na odkaz svojho 
predchodcu – bojovníka proti 
osvietenstvu.

Mocnosti Dohody sa snažili 
vplývať na Svätú stolicu. Krátko 
po vypuknutí vojny nadviazala 
diplomatické styky s Vatikánom 
Veľká Británia a dohodoví 
diplomati žiadali, aby pápež 
obnovil diplomatické styky 
s Francúzskom. Lenže pápež 
verejne neodsúdil nemeckú 
agresiu proti katolíckemu Bel-
gicku, zničenie slávnej katedrály 
v Remeši Nemcami, ani zverstvá, 
ktoré páchali nemecké vojská 
na okupovanom belgickom 
a francúzskom území. Francúz-
ska nacionalistická tlač ho za to 
obvinila zo sympatií k Nemecku, 
a dokonca ho prezývala „pápež 
– nemčúr“.

Hoci pred vypuknutím 
vojny bolo Taliansko spojencom 
Nemecka a Rakúsko-Uhorska, 
keď sa začalo bojovať, talianska 
vláda dala najavo, že sa 
pridá na tú stranu, ktorá jej 
viac ponúkne. Za to nemecká 
propaganda prirovnala Ta-
liansko k šakalom. Vatikán sa 
snažil donútiť rakúsko-uhorskú 
vládu, aby odstúpila Taliansku 
územia s talianskou menšinou. 
Viedeň tieto návrhy rozhorčene 
odmietla. Podľa jednej verzie 
za vatikánskou iniciatívou bola 
snaha zabrániť rozšíreniu vojny, 
podľa inej zasa Vatikán si želal, 
aby prevážil katolícky vplyv 
v Centrálnych mocnostiach.

„Rímska otázka“
Bol tu však ďalší problém, tzv. 

rímska otázka. Po zjednotení 
Talianska pápežský štát nielenže 
zanikol, ale Taliansko ani zmluv-
ne nevyriešilo postavenie Vati-
kánu na svojom území. Dohoda 
Taliansku sľúbila, že Vatikán 
nebude prizvaný na mierovú 
konferenciu a riešenie „rímskej 
otázky“ ostane vnútrotalianskou 
záležitosťou. 

Keď Taliansko vstúpilo 
do vojny, diplomatickí zástup-
covia Centrálnych mocností 
pri Vatikáne sa ocitli v trápnej 
situácii. Centrálne mocnosti, aby 
zostrili vzťahy medzi Vatikánom 
a Talianskom, nielenže sľubovali 
po víťazstve obnoviť pápežský 
štát, ale žiadali, aby pápež opustil 
Taliansko a odišiel napríklad 
do Španielska. Pápež Benedikt 
XV. odmietol opustiť Vatikán 
a deklaroval znova neutralitu. 
Jeho konkrétne predstavy o mieri 
boli sformulované v návrhu 
z 1. augusta 1917. Na západe 
sa Nemecko malo stiahnuť 

do predvojnových hraníc, no 
mali mu vrátiť jeho kolónie. 
Lenže od roku 1870 tu existoval 
problém Alsaska-Lotrinska, kto-
rého obyvateľstvo, hoci hovorilo 
nemeckými dialektmi, považo-
valo sa za Francúzov. Zároveň 
sa tu akosi pozabudlo na otázku 
práv národov obývajúcich územie 
Rakúsko-Uhorska.

Svoje stanovisko Vatikán zme-
nil až v novembri 1918. Pápež 8. 
novembra 1918 napísal list, kde 
sa môžeme dočítať, že „dali sme 
v týchto dňoch nunciovi vo Viedni 
pokyn, aby vstúpil do priateľských 
vzťahov s rozličnými národmi 
rakúsko-uhorského štátu, ktoré si 
vytvorili vlastné štáty. Cirkev ako 
dokonalé spoločenstvo, ktorá má 
za jediný cieľ spásu ľudí všetkých 
dôb a krajín, sa prispôsobuje 
rôznym útvarom vládnym, prijíma 
tiež bez akýchkoľvek ťažkostí 
zákonné, politické a územné 
zmeny národov.“

Tento zámer sa však nepo-
darilo úplne dodržať. Vatikán 
sa dostal do konfliktu s novým 
česko-slovenským štátom, 
pretože nechcel prispôsobiť 
hranice diecéz novým štátnym 
hraniciam. Tento problém sa 
vyriešil až neskoro po druhej 
svetovej vojne. Pápež musel 
tiež čeliť rozkolu v katolíckej 
cirkvi v českých krajinách. 
Časť kňazstva požadovala isté 
reformy: zavedenie českého 
jazyka do bohoslužieb, zrušenie 
celibátu a rehabilitáciu Jána 
Husa. Nakoniec došlo ku konflik-
tu, ktorý vyústil do odtrhnutia. 
Časť bývalých katolíkov sa 
prihlásila k pravosláviu a časť 
vytvorila československú cirkev. 

Vďaka sprostredkovaniu 
USA začal Vatikán rokovať 
s talianskou vládou o riešení 
„rímskej otázky“. Benedikt XV. 
chcel pre Svätú stolicu získať 
iba nepatrné územie, ktoré by 
však malo všetky atribúty štátu. 
Lenže v Taliansku sa vtedy vlády 
striedali v takom rýchlom tempe, 
že ani jedna nestihla zavŕšiť 
tieto rokovania. Až nasledovník 
Benedikta XV. Pius XI. uzavrel 
tzv. Lateránske dohody, ktoré 
platia dodnes.

Benedikt XV. zomrel 22. janu-
ára 1922. Istý novinár ho nazval 
„veľkým neznámym“. Nemal 
ani významných priateľov, ani 
nepriateľov. Lenže, ak chcel čeliť 
zmenám, ktoré prinášalo minulé 
storočie a ktoré vtedy symbolizo-
vala Októbrová revolúcia, tak sa 
mu veľmi nedarilo. 

Peter Greguš

Latinské príslovie „nomen omen“ (meno – znak) zjedno-
dušene vyjadruje zásadu, podľa ktorej postupujú novozvo-
lení pápeži. Ich pápežské meno má naznačovať kontinuitu 
s pôsobením toho pontifika, ktorého meno si zvolili. 
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Habemus papam
Informácie o osudoch stredovekých 

predchodcov Benedikta XVI. nevyznievajú 
povzbudivo. Jeden z nich, odvezený nemec-
kým Otom I. do Hamburgu, tam aj zakrátko 
zomrel. Oto I. dosadil jeho nasledovníka, 
ktorého však v Ríme uväznili a zavraždili. 
Neskôr dvaja pápeži toho mena nútene sídlili 
vo francúzskom Avignone. Preto až Benedikt 
XIV. (1740-1758), ktorý musel čeliť osvieten-
stvu, a Benedikt XV. (1914-1922) so svojou 
významnou encyklikou o misiách a odporom 
voči vojne a hlásateľ mieru, môžu byť 
pre dnešného pápeža vzorom a inšpiráciou.

Ratzingerova cirkevná kariéra
Joseph Ratzinger, rodák z Bavorska, svojho 

času v Nemecku vôbec najmladší profesor 
fundamentálnej teológie a dogmatiky, 
aktívny diskutér a poradca II. Vatikánskeho 
koncilu, vtedy autor pozoruhodnej state o 
(proti) inkvizícii, v rýchlom slede arcibiskup, 
kardinál a prefekt kongregácie pre náuku 
viery, niekdajšej inkvizície – dnes, pravda, 
s poslaním „odovzdávať čistú a neporušenú 
vieru“. Počas jeho pôsobenia bol pre vedecké 
účely sprístupnený archív inkvizície. Ratzin-
ger bol jedným z najbližších spolupracovní-
kov Jána Pavla II. a významne spolupôsobil 
pri vytváraní charakteru pontifikátu Karola 
Wojtylu. Ratzingerova cirkevná kariéra je 
teda naozaj impozantná. Známy britský 
publicista Timothy Garton Ash oceňuje veľké 
intelektuálne kvality teológa Ratzingera. 
Zároveň upozorňuje na jeho necharizmatický, 
nevýrazný, „profesorský“ štýl a neisté gestá, 
čím sa ani zďaleka nemôže rovnať predošlému 
pápežovi. 

Pancierový kardinál
Pokiaľ ide o myšlienkový vývoj, liberálnej-

šie názory mladého J. Ratzingera sa vytratili 
pod dojmom z vystúpení západoeurópskych 
anarchizujúcich ľavičiarov v roku 1968. Jeho 
neskorší prejav a viaceré jeho kroky ako 
kardinála a prefekta kongregácie pre náuku 
viery mu vyniesli označenie ako „hardliner“ 
či „panzerkardinal“. Dodnes sa osobitne 
spomína, že po verejnej kritike zo strany 
kardinála Ratzingera odňal Vatikán súhlas 
učiť nemeckému nonkonformnému teológo-
vi, profesorovi Hansovi Küngovi. Obdobne, 
v rámci potláčania juhoamerickej „teológie 
oslobodenia“, dostal „príkaz mlčať“ jej vý-
znamný predstaviteľ Leonard Boff.

O zamýšľanej orientácii každého nového 
pápeža čosi naznačia už prejavy jeho vzťahu 
k svojmu predchodcovi. V tomto smere je 
veľmi príznačné rozhodnutie Benedikta XVI. 
prikročiť – v rozpore s ustálenými zvyklosťa-
mi – urýchlene k procesu svätorečenia Jána 
Pavla II. Veľmi dôležité pri tom budú zásadné 
pápežské dokumenty, najmä encykliky, 

a ešte pred nimi prvé cesty nového 
pápeža a jeho oficiálne vystú-
penia. Takouto udalosťou bude 
v auguste 2005 účasť Benedikta 
XVI. na Svetovom dni mládeže 
v Kolíne nad Rýnom.

Ďalšie
 smerovanie cirkvi

V úvahách o „vnútrocirkev-
nom kurze“ nového pápeža 
poukazuje medzinárodná 
mienka, a to aj časti katolíkov, 
na Ratzingerove tradicionalistic-
ké názory. Vzťahujú sa najmä na veci, 
ktoré sú pre katolicizmus doteraz zásadne 
neprijateľné, ako je komplex problémov okolo 
sexuálnej morálky, kontroly počatia, interrup-
cie, eutanázie, homosexuálnej orientácie. Pri 
poslednom príklade je príznačná pohotovosť, 
s akou Benedikt XVI. odsúdil legalizovanie 
homosexuálnych partnerstiev v Španielsku. 
Na zmenu svojho cirkevného postavenia 
budú zrejme aj naďalej čakať tisíce rozve-
dených katolíkov vylúčených z udeľovania 
sviatostí, vrátane cirkevného sobáša, a žijú-
cich v nútenom „hriešnom konkubináte“. 
Ratzinger nie je ani za významnejšiu úlohu 
laikov vo farských spoločenstvách a žien v ži-
vote cirkvi. Niet reálnej nádeje na uplatnenie 
žien v kultovom aparáte (ženy ako kňazi), ani 
na odstránenie alebo zdobrovoľnenie celibátu 
kňazov. G. T. Ash sa domnieva, že pápež 
by snáď mohol výnimočne povoliť používať 
kondómy, aby sa predišlo narodeniu dieťaťa 
s HIV/AIDS. Ale dovoliť katolíckym kňazom 
sobášiť sa by už bol podľa Asha zázrak. 

Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám sa 
ešte kardinál a prefekt kongregácie pre náuku 
viery J. Ratzinger – najmä v duchu vatikán-
skeho dokumentu Dominus Jesus – rozhodne 
postavil za tradičné chápanie katolíckej cirkvi 
ako jedinej autentickej formy kresťanstva. Ani 
pravoslávie nie je pre katolicizmus „sester-
skou“ cirkvou, a formy kresťanstva vzniknuté 
z reformácie nie sú kresťanskými cirkvami 
„v pravom slova zmysle“ a sú „nepostačujú-
ce“. Takéto postoje ťažko môžu nepomáhať 
rozvíjaniu ekumenických snáh. 

Na reformy ešte nedozrel čas
Pri posudzovaní osobnosti Benedikta XVI. 

by sa nemalo zabúdať na to, že noví pápeži 
sa nemôžu len tak vyviazať zo stáročných 
tradičných, neraz dogmatizovaných cirkev-
ných a teologických väzieb. Benedikt XVI. 
vzhľadom na svoj doterajší vývoj a prejav, 
ako aj na úzku spriaznenosť s nebohým 
Jánom Pavlom II. podľa všetkého ešte nebude 
reformátor.

V omši pred konkláve J. Ratzinger akoby 
už programovo vyhlásil, že nový pápež by 

mal odolať tlakom moderného sveta. Pritom 
za moderné myšlienkové prúdy ohrozujúce 
tradičnú katolícku doktrínu označil liberaliz-
mus, radikálny individualizmus, marxizmus, 
ateizmus a mysticizmus. Ide takmer 
výlučne o javy typické pre industrializovanú 
a konzumne orientovanú spoločnosť, ktorá je 
síce značne sekularizovaná, ale zároveň trpí 
dôsledkami takzvaného „konfliktu materiálna 
a duchov- na“. To všetko sa 
vzťahuje predovšetkým 
na prie- myselne 
a tech- nicky vyspelé 
kra- jiny, vrátane 
veľkých častí dnešnej 
Eu- rópy.

Európa – stredobod pozornosti
A tu si ťažko nespomenúť na aktuálnu 

symboliku pápežského mena po svätom Be-
nediktovi. Aj G. T. Ash si všimol, ako s davmi 
nadšencov na svätopeterskom námestí ostro 
kontrastuje v mnohých krajinách klesajúca 
návštevnosť bohoslužieb a nedostatok kňa-
zov. Prisťahovalectvo a rozširovanie EÚ nesie 
so sebou aj rozširovanie islamu, v dnešnej 
Európe najdynamickejšieho náboženstva. 
Podľa G. T. Asha najhlavnejším dejiskom 
aktivít Benedikta XVI. bude práve Európa, 
dnes najviac sekularizovaný svetadiel.

G. T. Ash zároveň prichádza s originál-
nou a provokatívnou myšlienkou. Iróniou 
pontifikátu Jána Pavla II. bolo, že urýchlením 
konca komunizmu napomohol uvoľnenie tých 
síl kapitalistickej modernizácie, ktoré prispeli 
k sekularizácii západnej Európy. Nadväzujúc 
na túto myšlienku sa Ash dokonca domnie-
va, že Benedikt XVI., tento starší, učený, 
necharizmatický bavorský teológ, fakticky 
urýchli práve to odkresťančovanie Európy, 
proti ktorému chce bojovať. K tomu ironicky 
poznamenáva: „Ateisti by zvolenie pápeža 
Benedikta XVI. mali privítať.“

Nuž, G. T. Ash tu vlastne iba poukázal 
na pekný príklad dialektiky historických 
procesov i legendárnej „ľsti dejín“. Súčasné 
postsocialistické krajiny sú naozaj dejiskom 
javov a vplyvov, ktoré z „kresťanského Zápa-
du“ doslova vtrhli do všetkých oblastí života 
spoločnosti, veriacich ľudí nevynímajúc. Ak to 
so sebou prináša úpadok kultúrnosti a morál-
ky spoločnosti, nemôže to v serióznych ateis-
toch budiť nadšenie. Pre stúpencov svetského 
humanizmu je to o dôvod viac, aby sa ešte 
zvýšilo úsilie o propagáciu ideových základov 
i praktických príkladov tohto moderného 
a pozitívneho svetonázorového a morálneho 
presvedčenia.

Miroslav Horácky

Katolícka cirkev má nového pápeža. Kardinál Joseph Ratzinger prijal meno Benedikt XVI. 
Voľba pápežského mena nebýva náhodná. Pápeži ňou zvyknú naznačovať, k akým postavám 
na pápežskom stolci sa hlásia. Cirkev a svet môžu podľa toho usudzovať, čo by z toho mohlo 
vyplývať pre charakter nasledujúceho pontifikátu.
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Chester Dolan:
Obžaloba náboženstva

pravdivosti náboženských príkazov a ich 
doktrín. Aj veda, okrem toho, že špekuluje, 
môže sa mýliť. Môže však vyvrátiť veci, ktoré 
boli po dlhý čas považované za „správne 
vedomosti“ a nahradiť ich novými – progre-
sívnymi, ktoré lepšie vysvetľujú javy okolo nás 
a v celom vesmíre vôbec. Keby si náboženstvá 
osvojili rovnakú možnosť revidovať prekona-
né veci, mali by aj väčšiu šancu prežiť.

Philip Wylie v Magickom živočíchu (The 
Magic Animal) hovorí o „nedostatku, ktorý 
je takmer všeobecný a dokázateľne falošný 

a ktorý spočíva na domnienke, že veda je 
iba technológia.“ Steven Jay Gould je toho 
názoru, že veda a technológia sa nemôžu 
brať ako dve disciplíny, ale sú jedno a to isté. 
Od prvopočiatkov vedy vedci považovali 
za užitočné vytvoriť akúsi demarkačnú líniu 
medzi teoretikmi a tvorcami i objaviteľmi 
nástrojov a prístrojov. Dnes už robíme rozdiel 
medzi lekárskym laborantom a lekárskym 
výskumníkom, či medzi inžinierom – projek-
tantom a kvantovým fyzikom (zaoberajúcim 
sa fyzikou elementárnych častíc hmoty).

Technológia je dokonca pred vedou tým, 
že vyvíja nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre 
jej pokrok. Alebo veda tlačí na technológiu, 
aby jej vyvinula nástroje potrebné na overenie 
vedeckých teórií. Inými slovami, technológia 
a veda pracujú ruka v ruke, sú však takmer 
nerozlíšiteľné.

V našich slovníkoch sa veda definuje ako 
sústava overiteľných všeobecných zákonov 
o pravde, ktorá sa zaoberá faktmi systemizo-
vanými poznatkami. Vedecký postup začína 
vyvodením správnych záverov z takýchto 
faktov. Na druhej strane technológia sa 
definuje ako aplikovaná veda, teda použitie 
vedy v praxi. Nechávam teda na každého, aby 
sa sám vyrovnal s týmto protirečením medzi 
výrokmi Wylieho a Goulda.

F. S. C. Northrop v diele Veda a prvé 
princípy (Science and First Principles) 
uvádza: „Málo informované ľudské bytosti 
opätovne tvrdia, že niektoré faktory ľudskej 
skúsenosti presahujú možnosti vedy, pretože 
ich nemožno bezprostredne zaznamenať 
a pozorovať; dôsledkom toho je, že sa veda 

O vede 
a poznaní
Veda nie je strašidlo alebo zlý duch, ktorý 

na vás číha v tieni, aby narušil váš život. 
Veda je naším spojencom, ktorý nám pomáha 
mnohorakým spôsobom. Využívame ju stále, 
aj keď si to neuvedomujeme. Opierame sa 
o vedecké poznatky, keď 1. vypúšťame teku-
tinu zo sudu, 2. keď z pneumatík vypustíme 
vzduch, a tým znížime ich tlak pri dlhej jazde 
v piesčitom teréne, 3. keď pridáme kuchynskú 
soľ do vody, až vajíčko na nej pláva ako pri 
príprave kyslej kapusty, 4. zmiešame vodu 
s alkoholom na prípravu nemrznúcej zmesi 
v chladiči nášho auta, 5. varíme v tlakovom 
hrnci, aby sme ušetrili čas, 6. vyznačujeme 
ponornú čiaru na naše lodi, 7. postavíme 
sa chrbtom k slnku, aby sme videli dúhu, 
8. posýpame soľou cestu proti námraze. 
Bez exaktnej vedy by sme nemali ľudskou 
rukou vyrobené satelity krúžiace vo vesmíre, 
ďalekohľady, gyroskopy, plastické materiály, 
nehrdzavejúcu oceľ, prostriedky na zaháňanie 
hmyzu, očkovacie látky, elektrické vankúše, 
mydlo atď. A takto by sme mohli pokračovať 
donekonečna. Úloha vedy v našom živote je 
pre väčšinu z nás taká rozsiahla a nevtieravo 
narástla do takých rozmerov, že si to ani 

neuvedomujeme. Znevažovanie vedy, ktoré 
hlásajú náboženstvá, je maximálne nelogické 
a najviac nemiestne zo všetkých pokusov 
náboženstva miešať sa do tradične svetských 
vecí. Zosúladenie náboženstva s vedou nie je 
na to primeraná reakcia. Náboženské zaklí-
nadlá, vyháňanie zlých duchov, absolutizmus, 
ružence, nadprirodzené bytosti, rituály, 
litánie, sviatosti, duše, svätyne, nemajú 
miesto vo vede. Veda znamená logiku, rozum, 
nadšenie pre skúmanie, pokrok a presnosť, 
ktoré by zničili náboženstvo. Pokusy zosúladiť 
vedu s náboženstvom by zničili oboje tieto 
disciplíny. Čas pracuje v neprospech nábo-
ženstva. Náboženstvá budú pomaly upadať 
do zabudnutia.

Mary McLeod Bethumeová v Mojej 
poslednej vôli a závete (My Last Will and 
Testament) napísala: „Vedomosť je prvoradou 
potrebou v dnešnom čase.“ Teda vedomosť 
– čo nie je nič iné než súhrn vedeckých 
poznatkov - je podľa nej prvoradá nevyhnut-
nosť. To, čo naopak nepotrebujeme, je to 
množstvo protirečení ohľadom vedeckých 
poznatkov, ktoré zámerne vytvorili ortodoxné 
náboženstvá, aby diskreditovali vedu. Ak by 
sme ich brali vážne, otroctvo by postihlo naše 
spoločenstvá nielen v súčasnosti, ale navždy. 

Náboženskí vodcovia, súc si plne vedomí, 
že veda je ich nepriateľom, nevynechajú 
jedinú príležitosť, aby nepopisovali vedu ako 
čosi odsúdeniahodné. Podľa nich je veda 
protivná. Navádza človeka, aby prekračoval 
Božie prikázania, ignoroval Božiu vôľu a aby 
sa nestaral o morálne (= náboženské) zákony. 

Hypotézy (možné a rozumné predpoklady 
vedúce k preskúmaniu ich platnosti) a teórie 
(súvislé zostavy sľubných návrhov) nemožno 
pokladať za špekulatívne. Vedecké hypotézy 
a teórie sa spoliehajú na (opakovateľné) 
experimenty v štádiu plánovania, ktoré 
potom môžu viesť k autentickému poznaniu. 
Je nešťastím, že náboženstvo nemá a nevie 
udať žiadne štádia a postupy, ktorými dospelo 
k svojim záverom a tvrdeniam. Špekulácie 
nemožno prijímať ako účinnú duševnú 
činnosť na objavovanie skutočností, ako 
to robia náboženstvá. Aj preto neexistuje 
žiaden prostriedok na overenie a potvrdenie  

V tomto čísle prinášame ďalší úryvok z pripravovaného 
slovenského prekladu knihy Chestera Dolana Obžaloba 
náboženstva (Religion on Trial). Toto rozsiahle dielo 
rozoberá  základné problémy vzťahov náboženských 
ideológií k civilizačným otázkam ľudstva z pohľadu široko 
rozhľadeného humanistu. Ch
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musí obmedziť na veci, ktoré sa dajú 
priamo pozorovať. Toto je vzdialené pravde 
a skutočnosti. Veda sa zaoberá vecami, ktoré 
nemožno priamo pozorovať stále, v každý deň 
našej existencie.“ Zaoberať sa vecami, ktoré 
sú nepozorovateľné, a zbožňovať veci, ktoré 
sú nepozorovateľné, sú dve celkom odlišné 
veci. Veda robí to prvé, kým náboženstvo robí 
to druhé. Nikto nedokáže vidieť, že zemeguľa 
krúži okolo Slnka, ak na to nemá vedecké prí-
strojové vybavene. Preto sa nám to všetkým 
zdá práve naopak – také boli naše vedomosti 
aj za čias Koperníka. Galileo na to takmer 
doplatil životom sto rokov po Kopernikovi.

Bez dômyselnosti vedy by nikto neveril, 
že neutrína prenikajú cez veľké kusy hmoty, 
vrátane našich tiel. Vedci však dokázali, že je 
to tak. Bez vedy by sme nemohli uvažovať 
o javoch odohrávajúcich sa pri tvorbe 
čiernych dier vo vesmíre, o supernovách, 
o tmavej hmote, o gravitačných vlnách atď. 
Bez vedy pozorujúcej to, čo je neviditeľné, 
by náš makroskopický svet bol jediný, ktorý 
poznáme, a množstvo našich záľub i užitoč-
ných vecí by dnes neexistovalo.

Agnes Meyerová vo Výchove k novej morálke 
(Education for a New Morality) uvádza: „Na 
rozdiel od názorov na vedu v devätnástom 
storočí ako na niečo božské dvadsiate 
storočie sa začalo pozerať na vedu ako na čosi 
diabolské. Je teraz na nás, aby sme pochopili, 
že veda nie je ani jedno, ani druhé.“

Herbert Spencer tvrdí, že veda je organizo-
vaná znalosť. T. H. Huxley sa vyjadril, že veda 
nie je nič iné, než vycvičený a organizovaný 
zdravý úsudok. David Hume považuje vedu 
za metódu. Gerge Santayana zas povedal, 
že veda je viac než toto všetko: „Je to teleso 
meniacich sa učeneckých názorov, ktoré si 
nárokujú, aby boli pravdivé. Niektoré fakty 
o prírode a o dejinách sú v nej už vyriešené. 
Naše chápanie a interpretácia týchto 
faktov [vedy] sa však ešte ustavične mení.“ 
Einstein definuje vedu ako „úsilie dať celú tú 
mnohotvárnosť našich zmyslových poznatkov 
do súladu s logicky jednotiacim systémom 
myšlienok.“ 

Jacob Bronowski definoval vedu ako 
„organizovanie našich vedomostí takým 
spôsobom, že ovláda viac skryté potenci-
ály prírody.“ Člen kongresu Rush Holz, 
lekár, vraví: „Veda znamená poznanie, ako 
sformulovať otázky tak, aby sa dali otestovať 
vaše predpoklady a návrhy.“ Anglický 
kňaz William Ralph Inge považoval vedu 
za „napredujúcu zostavu zistených faktov.“ 
Lesczynski Stanislaw, poľský kráľ, povedal: 
„Veda, ak sa správne chápe, nie je nič iné, než 
dobrý zmysel pre rozum.“

Ja dávam prednosť tomu, aby sme vedu 
považovali naviac aj za akýsi druh postoja 
k veciam. Keď vezmeme do úvahy vedecký 
vek, nemyslíme tým na vedecké technické 
prostriedky alebo výsledky vedeckého 
bádania, ale na naše postoje. Ak je tento 
postoj správne vnímaný, potom každé naše 
pozorovanie sa starostlivo a čestne interpre-
tuje a overuje. K tomu patrí aj to, že sa učíme 
upresňovať definície, keď hovoríme o veciach 
a nepokúšame sa zlaďovať také veci, ktoré sa 
zladiť nedajú.

Pokúšať sa obhajovať božstvá a náboženské 
doktríny, ako vieme, je vykonávanie niečoho, 
čo je márne. „Niektorí, ktorí sami seba 
nazývajú vedcami,“ vraví Menckens, „nevedia 
zo seba striasť nábožnosť, ktorú do seba 
nacuciavali s materským mliekom.“ Ešte stále 
sa pokúšajú zmieriť vedu s náboženstvom. 
Niektorí teológovia sa ešte stále pokúšajú 
o interpolovanie zdravého úsudku vedy 
a nezmyslu, akým je náboženstvo, ale pritom 
nerobia nič pre to, aby ich náboženstvo bolo 
prijateľnejšie. Veľká časť tých nezmyslov 
v náboženstve je nepreniknuteľná.

John Burroughs vo Svetle dňa (The 
Light of Day) vraví: „Veda urobila viac 
pre vývoj západnej civilizácie za sto rokov než 
kresťanstvo urobilo za osemnásť storočí.“ 
Toto vyjadrenie je správne, ale jeho matema-
tika je trochu chybná. Zásluhy kresťanstva, 
aj keby sme im pripísali nulovú hodnotu, sú 
prehnané. (Pozn.: z hľadiska matematiky 
teda majú hodnotu mínus xy.) Všetky tie 
vojny, nenávisť, bigotstvo, povery, križiacke 
výpravy, inkvizícia, lži 
a predsudky, ktoré sa páchali 
v mene kresťanstva, mu dávajú 
v dejinách miesto ďaleko pod 
nulovým bodom stupnice, 
na jej negatívnej strane. Keď 
Alfred North Whitehead 
vyhlásil, že „kresťanskú 
teológiu považujem za veľké 
nešťastie pre ľudské poko-
lenie“, smeroval podstatne 
bližšie k pravde. Veda bola 
počas viac než tristo rokov 
dlhým procesom, ktorý nás 
naučil, že nesmieme podliehať 
sebaklamom. Náboženstvo sa 
v priebehu dlhšieho obdobia 
stalo čoraz účinnejšie v šírení 
sebaklamu tých, ktorí boli 
odchovaní na  ich svätuškár-
skych katechizmoch. Zmieriť 
náboženstvo s vedou, vieru s filozofiou, 
zjavenia so zmyslovými vnemami, alebo 
dokonca identifikovať Sväté písmo s historic-
kými udalosťami znamená vzdať sa vlastného 
rozumu. O to je horšie, že stotožňujeme 
nezmysel s vecami, ktorým jasne zodpovedá 
skutočnosť. 

„Majáky by boli užitočnejšie než kostoly.“ 
Povedal Benjamin Franklin. Náboženské 
piesne často porovnávajú náboženstvo 
s majákmi a ich svetelnými signálmi. A 
to je znevažovanie majákov. Ešte nikto 
nevidel maják plný bigotstva, rasizmu, 
pokrytectva a povier. Majáky zachraňujú lode 
a životy. Náboženstvá vytvárajú konflikty 
a vojny, ktoré ničia životy, majetok a ľudský 
mier. Verejné školy sú užitočnejšie než 
cirkevné školy, napriek všetkému tomu 
hurhaju, s akým sa tvrdí opak. Nie je možné 
poskytovať dobré vzdelanie v cirkevných 
školách ortodoxných náboženstiev. Faktické 
informácie, bezúhonnosť a vedecká prísnosť 

vždy absentujú v cirkevných školách. Veda je 
neodlučiteľnou súčasťou výchovy každého. 
Jacob Bronowski to dobre vedel, keď povedal: 
„Terajší svet je vytváraný a poháňaný vedou; 
nedostatok záujmu o vedu pre každého 
znamená kráčať s otvorenými očami v ústrety 
otroctvu.“

Ralph Waldo Emerson v Journals napísal: 
„Náboženstvo, ktoré sa bojí vedy, zne-
uctieva Boha a pácha samovraždu.“ Strach 
náboženstiev pred vedou je pochopiteľný. 
Emersonova narážka, že by existovala 
možnosť zosúladenia vedy s náboženstvom, 
je však nepochopiteľná. Disciplína, ktorá sa 
zakladá na mýtoch a viere, nemôže čeliť inej 
disciplíne, ktorá naopak účinne rozptyľuje 
mýty a odhaľuje falošné plány na získavanie 
pozícií a moci. 

Veda znamená poznanie. Náboženstvo je 
proti poznaniu. Každé náboženstvo, ktoré 
poctivo priznáva svoju víziu budúcnosti, 
vyhlasuje, že každý pokrok v oblasti vedo-
mostí o tom, ako tento vesmír funguje, je krok 
vedúci k zániku náboženstva.

Každému, kto neverí, že náboženstvo 

sa patologicky obáva vedy, stačí sledovať 
všetky tie smiešne snahy „stvoriteľskej vedy“ 
a ich „vedcov“ („kreacionizmu“), ktorí 
sa pokúšajú vysvetľovať nové objavy vedy 
odporujúce rozprávkam biblickej Genesis.

To, čo nie je na smiech, je používanie slova 
veda na opísanie niektorých náboženstiev. 
Mary Baker Eddyová, L. Ron Hubbard 
a ostatní kreacionistickí vedci výrazne poško-
dzujú vedu, keď toto slovo, ktoré znamená 
napredovanie našich znalostí, používajú 
na svoje detinské špekulácie. Vedia dobre, 
že veda je ich nepriateľ. Ale ich obdiv úspe-
chu, ako veda pomáha pokroku spoločnosti, 
ich nahovára na to, aby toto slovo použili aj 
pre svoj mystický symbolizmus. Zosúladenie 
vedy a náboženstva prekrúcaním významu 
slov v našej reči nie je žiadne zosúlaďovanie. 
Inkompatibilita zostáva, aj keď ju zákerne 
kamuflujú. Neexistujú žiadne slová, ktoré 
by presvedčili skutočných vedcov, že možno 
súhlasiť s niečím, čo hlása organizovaný 
systém povier a zaujatostí.

Preložil: Alexander Rehák
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Esoterický 
byznys a víra

Jako by toho nebylo málo v politice 
a náboženství, navíc v nenásilné ale 
vlezlé reklamě, naši víru velmi „po-

třebují“ také novodobí šarlatáni, obchodníci 
s výrobky, preparáty a schopnostmi, které 
prý „věda nezná“, léčitelé, pyramidologové, 
energetičtí nabíječi, jasnovidci od kartářek 
přes numeralogoby až po astrology. Esoteric-
ký byznys je pestrý, pro leckoho docela lákavý, 
operuje se slovem duchovno, láska, vyšší 
vědomí, takže se zdá, že je tu konečně někdo, 
kdo nabízí to pravé. Musíte ale mocně věřit 
v schopnosti těchto shůry obdařených laiků. 
A musí vám jaksi uniknout, že k tomu, aby 
se člověk začal prezentovat a chovat napří-
klad jako léčitel, stačí jisté osobní nastavení 
– bezostyšnost, drzost, naivita nebo cy-
nismus, úmyslná ignorace výsledků výzkumu 
a moderní lékařské vědy, popírání přírodních 
zákonů a představa o vlastní vyjímečnosti. 

Víra tvá tě uzdraví?
Existuje obecná představa, že léčitel je 

laskavý člověk, který si na nemocného udělá 
na rozdíl od lékaře čas, pozorně ho vyslechne 

a sdělí mu překvapivá fakta o jeho chorobách. 
Pak pomocí nebolestivých metod přírodní 
medicíny člověka uzdraví a s rozpaky přijme 
částku, jejíž výši určí pacient. Pověstné jsou 
krabice od bot s otvorem ve víku, cudně 
položené v předsíni. Léčitel je dobroděj, 
chce lidem především pomáhat – myslí si 
mnozí lidé a tvrdí to o sobě ostatně léčitelé. 
Toto představa je ale překonaná, neodpo-
vídá dávno realitě, snad platila za vlády 
komunistů, kdy léčitelství kvetlo v ilegalitě 
jako všechno soukromé podnikání s nedo-
volenými příjmy. Dnes léčitelé už mnohdy 
také šetří časem a laskavý zájem často 
nahrazují až arogantním chováním, které by 
pacient od lékaře nesnesl. Jistá rozhlasová 
redaktorka se objednala u jednoho z našich 
nejslavnějších léčitelů. Jejím problémem byla 
neplodnost, což mu také při telefonickém 
rozhovoru řekla. Manžel ji pak za mágem vezl 
autem více než 150 km, dorazili do morav-
ského městečka až kolem osmé. Léčitel seděl 
se sousedem v oblacích cigaretového kouře, 
lili do sebe pivo přímo z lahví a několik flašek 
se jim už válelo u nohou. Obrátil se k ženě 
a aniž ji vyzval, aby se posadila, aniž by se jí 
jakkoli věnoval či na něco zeptal, utrousil: pij 
čaj z mateřídoušky. Tento muž je pověstný 
a dokonce oblíbený pro svou „lidovost“, 
například každému tyká. Je alkoholik, který 
se prezentuje jako silně věřící křesťan. Snad 
ani farář necituje tak často z Bible jako on. 
Na věřící tím jistě dělá patřičný dojem. Kdyby 
tuto berličku nepoužíval, bylo by hned jasné, 
že je pouhý pijan a šejdíř. Během několika 
vteřin byla audience u asociála u konce 
a manželé se v úžasu vraceli 150 km domů. 
Samozřejmě, že mateřídouška nepomohla. 

Úspěchy léčitelů jsou naprosto neprůkazné 
a nedokazatelné. A to vždy, i když jde o léčitele 
vyhlášeného a někdy se jejich klient dokonce 
uzdraví nebo alespoň pocítí úlevu od nějakých 
potíží. Ve hře je totiž mnoho neznámých 
a léčitel i pacient, první schválně a druhý 
často zmanipulován, tak říkajíc mlží. Lidé, 
kteří chodí za léčiteli, ke kartářkám a věří 
astrologům, bývají často sugestibilnější než 
ostatní. Mohou být tedy „léčeni“ z choroby, 

kterou vlastně nemají. Když jim například 
oznámí neblahou zprávu, že mají „špatná 
játra“, na nějaké potíže si už „vzpomenou“. 
Po několika návštěvách se pak cítí být vyléčeni 
třeba i proto, že se jim podvědomě už nechce 
platit další sumy. Léčitele také rádi vyhledá-
vají hypochondři. Léčitel, který má s lidmi 
bohaté zkušenosti, většinou ví, jak vhodně 
s takovým zdravým-nemocným pracovat. Je-li 
člověk skutečně nemocen a chodí zároveň 
k lékaři, jak léčitel dokáže, že ho dostal z potí-
ží on? Většinou to ovšem dokazovat nemusí, 
pacient raději věří člověku, kterému předává 
bankovky. Už proto, aby se nemusel užírat 
představou, že byl ošizen, raději se spoléhá 
na to, že dostal za své peníze adekvátní 
protihodnotu. Léčitelé už dávno na otázku: co 
jsem dlužen? neupadají do rozpaků, ale mají 
pevné, někdy nehorázně vysoké sazby. Často 
nemocný návštěvu u léčitele už nezopakuje, 
protože pojme podezření, že tudy cesta 
nevede, jindy, když nedochází k zlepšení 
stavu, uslyší od léčitele známou větu: Přišel 
jste ke mně příliš pozdě.

Vystrašený člověk je totiž 
pokornější a vděčnější

Autorka článku, která je až na drobnosti 
bez zdravotních potíží, navštívila ze studij-
ních důvodů kolem dvaceti léčitelů, kteří 
diagnostikovali její „četné choroby“. Dalo by 
se jimi vyplnit několik úmrtních listů. Slyšela 
výroky typu: celá kostra je v rozkladu a drží 
pohromadě už jen velice málo, v mozku máte 
prasklou žilku (léčitel nevěděl, že v takovém 
případě by se v té chvíli skácela zasažená 
mrtvicí) atd. Že tělu chybí vyoperovaný 

žlučník nepoznal žádný z nich, zato léčitely 
„oblíbené“ ledvinové kamínky byly vnucová-
ny vícekrát, ovšem nejmodernější sonograf 
shledal ledviny bez kazu. 

Téměř každý z nich rád hovoří o svých 
úspěších. Někdy jej pochválí mezi známými 

Využít lidské potřeby věřit někomu, něčemu, vyvolat víru a naplnit ji ideologií, mýtem, 
razantním tvrzením, plíživou demagogií je snad nejúčinnější nástroj vládnutí, ovládání, 
vlivu na chování lidských skupin i celých společností. Všichni demagogové, náboženské 
texty a jejich vykladači, představitelé sekt, totalitní diktátoři a jejich poskoci vyžadují víru, 
dovolávají se jí a nevěřící trestají. Nahlédne-li skeptik a pochybovač, člověk přemýšlivý 
a myšlenkově nezávislý do tohoto světa plného manipulací, lží a falše, je zděšen. A to 
v dobách ještě nedávných musel každý z nás v těchto kalných vodách žít. Nevěřit je nejen 
nezpochybnitelné právo každého člověka, pochybovačnost, neochota k věření je také štít 
proti falši a manipulaci světa. 

Novodobý mastičkář: Mladý muž 
testuje virgulemi oslabené orgány 
starého pána. Vzápětí mu prodá potravní 
doplněk na jejich zesílení za 350,- korun. 
Bylinný předražený preparát je prý nabitý 
„kosmickou energií“.

Tento léčitel diagnostikuje choroby nad 
papírem s vysečemi chorob, umí prý léčit 
i rakovinu.
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i spokojený pacient. Ale je jisté, že byl 
skutečně nemocen? A pokud byl, nevyléčila 
ho lékařská věda? Nedošlo ke spontánnímu 
uzdravení? Nesouvisí úleva se zdravější 
životosprávou? Je to neuchopitelný problém. 
Jde totiž o oblast, kde hraje roli především 
víra, dohady, domněnky, sugesce, autosuges-
ce a subjektivní pocity. Léčitelé si nevedou 
řádnou kartotéku, neznají orgány, tělní 
systémy a jejich funkce (jeden z nich si třeba 
myslel, že játra jsou párový orgán), nevyznají 

se v chorobách. Většinou pohrdají lékaři 
a lékařskou vědou (z opatrnosti tvrdí opak, 
ale mezi čtyřma očima na vás vychrlí nenávist 
k „blbým doktorům“) a tuto emoci přenášejí 
na pacienta, čímž jej silněji poutají k sobě 
a zároveň vzbuzují nedůvěru k bílým plášťům. 
Usilují o maximální pacientovu víru, neboť 
ta souvisí s jeho poddajností, bezbranností, 
neopatrností a nakonec i s peněženkou.

Raději hádá než by se zeptal
Jednou z léčitelských mediálních hvězd je 

pražský bylinkář a zároveň léčitel Kindl, dříve 
opravář zemědělských strojů. Navštívila jsem 
ho v jeho krámku s bylinami a kosmetikou, 
pendly a léčivými kameny (jako novinářka) 
a poprosila ho, aby mi řekl, jak diagnostikuje 
choroby a léčí. Odmítl demonstrovat své 
umění na mé osobě slovy: nenechám se od vás 

zkoušet! Šlo o projev 
profesní hrdosti nebo 
nejistoty a opatrnosti? 
Prozradil mi pak: 

„Diagnózu dělám 
vizuálně, přes své po-
city. Změřím energii. 
Neptám se dotyčného 
na to, co mu je.“

„Co je na tom 
špatného, zeptat 
se pacienta na potíže 
nebo na diagnózu, 
kterou zná třeba 
od lékaře?,“ divím se. 

„Lidi si myslí, 
že jsem jasnovidec, 
takže bych je svým 
vyptáváním zklamal. 

Jedna paní mi třeba řekla: já vám to tady 
všechno vykecám, a vy pak budete dělat 
chytrého!“ 

U zdi nevábného kamrlíku má pan Kindl 
na zemi nakreslený obrys chodidel a od nich, 
kolem rýhy v linoleu, je nakresleno číslování 
po pěti cm až do vzdálenosti 175 cm. Pacient 
se postaví na nakreslené šlapky a pan Kindl 
před ním kejklá siderickým kyvadlem a prý 
měří, kam až sahá aura zkoumaného. Dvace-
tiletá dáma, kterou takto diagnostikoval, mi 
líčila, že si zapisoval na papír jakási čísla, pak 
načmáral nesmyslný graf a z něj jí „předčítal 
diagnózu“. Do té doby si myslela, že je 
docela zdráva, teď se dozvěděla, že je prolezlá 
chorobami. Jednu zdravotní potíž, kterou 
skutečně měla, ovšem nepoznal. Za tuto 
čtvrthodinou „konzultaci“ si řekl o dvě 
stovky a navíc jí prodal mnohem dráž než 
lékarna list seny proti zácpě. Asi potřebovala 
slabší laxativum, protože na tuto vlastně 
jedovatou bylinu zareagovalo 
její tělo velmi bouřlivě. Hlavně 
jí ale vadilo, že se léčitel choval 
poroučivě a nadřazeně. Ovšem 
co jednomu vadí, druhému může 
imponovat. Ještě se od pana 
Kindla dozvídám, že je několik 
druhů aury, ta největší má dosah 
třeba až do New Yorku. On je 
prý schopen napojit se na auru 
žádaného jedince třeba 
za Tichým oceánem, nejlépe přes 
jeho matku. Té pak sdělí, jak 
se zatoulanému synkovi vede. 
Pokouším si představit ty mi-
liardy lidských aur vyplňujících 
prostor nad naší planetou a musím 
se zeptat: jak se strefíte v té změti 
zrovna do té jedné? V tom je právě 
ten kumšt, odpovídá samolibě. Narážím 
na stálý problém v komunikaci s léčiteli – nic 
z toho, co říkají, se nedá dokázat a cokoliv 
se dá tvrdit, pohybujete se v bahnitém terénu 
s přízemní mlhou. 

Druhou pražskou léčitelskou mediální 
hvězdou je bývalý elektrotechnik Brázda. 
Vstupní hodinová návštěva, při níž „pracuje“ 
se siderickým kyvadlem nad obrázkem 
s barevnými výsečemi se jmény orgánů, pova-
hovými rysy atd, stojí dva a půl tisíce. Za tuto 
částku se dozvíte nesmyslnou informaci 

„co máte na kolik procent“. Nejen na „kolik 
procent“ správně fungují jednotlivé orgány, 
ale kolikaprocentní máte vztah s partnerem, 
jste inteligentní, empatický, sebevědomý. 
Účtuje i radu po telefonu, musí mít ale 
nejdříve od zájemce o rozhovor na svém účtě 
500,- Kč, aby se s ním alespoň čtvrt hodiny 
bavil. Zájem o jeho služby je prý velký. Brázda 
neléčí, je prý psychotronik, pouze radí jak 
má jeho klient žít. Poradí mu například, aby 
se přestěhoval na opačný konec republiky, 
zakáže většinu potravin, určí strom, z něhož 
si má dobíjet baterky. V posledních letech 
se bývalý elektrikář věnoval především psaní 
knih s esoterickým obsahem, radí v nich jak 
se dožít 140 let atd. Žvanivé knihy plné suve-
rénních tvrzení mají velký úspěch, náklady 
jsou prý v řádů statisíců. Někteří léčitelé 
mají lékařský titul. MUDr. Josef Hrušovský, 
který pořádá pro dychtivé dámy přednášky 
a semináře s neobvykle vysokým vstupným 
(za dopolední seminář 690,- Kč, dam v sále 
sedělo kolem dvou set!) spolupracuje prý 
s anděli a archanděli. Setkává se s nimi 
v astrálu, kde se spolu jaksi nad pacientem 
radí. Většinou pak doporučí a rovnou prodá 
homeopatika. Vykládá pohádkové báchorky 
o diamantovém, smaragdovém a rubínovém 
léčivém paprsku, o atomu Krista, který máme 
všichni v srdci (prý i nevěřící) a dělá dojem 
pomateného. Vyšinutci ovšem lidi přitahují, 
proč si nedopřát takové „divadlo“? Legrace 
ale končí, když vidíte v jeho ordinaci matku 
s děckem, které má léčit. Tento prapodivný 
lékař o sobě veřejně prohlašuje, že je blázen 
(při předávání Bludného balvanu Českým 
klubem skeptiků Sisyfos dokonce vykřikoval, 
že je blázen kosmický). Přesto přednáší, 
pronajímá si sály v nemocnicích a školách, 
léčí… Takových hraničních osobností, které 

se věnují léčení spoluobčanů, jsou v Čechách 
tisíce, přestože je léčitelství jako živnost 
zakonem zakázána. Novináři o nich píši 
celkem nezpochybňující články. Na Sloven-
sku je prý situace ještě horší. Lidé chtějí věřit, 
svět chce být klamán. Přesto rozum, opatrná, 
pochybovačná věda a potřeba nedat se na-
pálit a zneužít si razí tunýlky tím bláznivým, 
nepoctivým světem a díky nim k nám proudí 
čerstvý vzduch.

Věra Nosková

Choroby prý muže léčit i hudba. Navíc tento muž prodává 
za pouhou stovku požehnání, kterému se prý naučil v Indii.

Podvodný Vollův testovací přístroj - autorka článku si 
nechává „testovat stav orgánu“.

Nabíjení pozitivní energií za 200 
korun. Z esoterického festivalu konaného 
v prostorech základní školy.
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Humanizmus je môj domov

Bangladéš
Bangladéš je so 130 miliónmi obyvateľov 

jedna z najobývanejších krajín na svete. 
Na jednom štvorcovom kilometri žije viac než 
1000 ľudí. 70 % obyvateľov žije pod hranicou 
chudoby a viac než polovica ich nevie 
čítať a písať. Je to krajina s nedostatočnou 
zdravotnou starostlivosťou a vysokou detskou 
úmrtnosťou. Takmer 40 miliónov žien nemá 
prístup k vzdelaniu, ani možnosť osamostat-
niť sa.

V dôsledku silných patriarchálnych tradícií 
ženy trpia neznesiteľnými nerovnosťami a ne-
spravodlivosťou. Trpia podvýživou a chudo-
krvnosťou. Ich práva, slobody, túžby a želania 
riadia muži. Ženy sú považované za podradné 
bytosti, slúžky a sexuálne objekty. Vďaka 
náboženstvu a tradíciám sú ženy vnímané ako 
menejcenné z intelektuálneho, morálneho, 
fyzického i psychologického hľadiska.

Následkom toho sú mnohé ženy obeťami 
obchodu s bielym mäsom, otroctva a všetkých 
druhov diskriminácie. Muži vylievajú na telá 
žien kyselinu, vypaľujú im tváre, rozbíjajú im 
nosy, roztápajú im oči, a potom odkráčajú ako 
šťastní chlapi. Ženy sú bité, bičované a kame-
ňované k smrti. Sú znásilňované, obviňované 
z toho, že znásilnenie dovolili. A násilníci 
sú prepustení na slobodu. Násilie páchané 
na ženách sa v mojej krajine nepovažuje 
za zločin.

Nikto mi nepovedal, aby som protestovala. 
Od raného veku sa však vo mne vyvinulo silné 
presvedčenie o význame boja proti útlaku. 

Písanie o útlaku
Písaním kníh som chcela urobiť čosi 

konštruktívne. Písala som o dôvodoch, prečo 
ženy musia pochopiť príčiny svojho útlaku 
a prečo musia proti nemu bojovať. A to sa 
náboženským fundamentalistom určite  nepá-
či. Práve naopak! Fundamentalisti odmietli 
tolerovať moje postoje. Nedokázali zniesť môj 
názor, že náboženské spisy sú už zastarané 

a nevhodné. Hnevali sa, keď som tvr-
dila, že náboženské právo, ktoré ženy 
diskriminuje, by malo byť nahradené 
sekulárnym právom a jednotným 
občianskym zákonníkom. Státisíce 
extrémistov vyšli do ulíc a žiadali moju 
popravu obesením. Namiesto toho, 
aby vláda proti extrémistom zasiahla, 
podnikla kroky proti mne. Obvinili 
ma, že som zranila náboženské cítenie 
ľudí. Dokonca bol na mňa vydaný 
zatykač. Napriek všetkému tlaku 
som pokračovala v písaní. Vo svojej 
poézii, próze, esejach a románoch 
som bránila utláčaných ľudí. Nahlas 
som volala po rovnosti a spravodli-
vosti pre všetkých ľudí bez ohľadu 
na náboženstvo či pohlavie. Nahlas 
som kričala za odluku cirkvi od štátu, 
za sekulárne právo, za sekulárne 
vzdelávanie.

V mojom boji za sekulárny a etický 
humanizmus som sa usilovala obraňo-
vať chudobných, i utláčané menšinové 

etnické a náboženské komunity. Nijako som 
nedokázala prijať skutočnosť, že ľudia majú 
ničomný život len preto, že vyznávajú inú 
vieru, hovoria iným jazykom alebo majú inú 
kultúru. Som presvedčená, že rôznorodosť 
náboženstiev, jazykov, kultúr a etnicít v na-
šom svete nie je zámienkou na konflikt, ale 
je to poklad, ktorý nás všetkých obohacuje. 
Neexistuje nadradená a podradená kultúra, 
existujú len rôzne kultúrne vyjadrenia, ktoré 
vytvárajú našu nádhernú, rôznofarebnú 
mozaiku.

Ľudia by nemali dovoliť útlak v mene 
náboženstva. Nemali by dovoliť týranie, 
barbarstvo, ponižovanie, nerovnosti alebo 
nespravodlivosť v mene kultúry. 

Sekularizmus verzus 
fundamentalizmus

Keď sa obzriem vôkol seba, všade vidím ten 
istý obraz: ženy sú utláčané. Tak judeo-kres-
ťanská Biblia, ako aj Korán jasne akceptujú 
otroctvo. Ježiš otvorene hovorí otrokom, aby 
prijali svoju rolu a poslúchali svojich pánov. 
Nikto by v dnešnom svete neobraňoval 
otroctvo na verejnom fóre, ani by ho nepovolil 
podľa žiadneho zákona. Ani fundamentalis-
tickí kresťania, ani ortodoxní židia nehovoria 
o obetovaní zvierat alebo otroctve. A ani 
v krajinách so šaríou či islamským právom, 
kde je zákonom povolené ukameňovanie 
za cudzoložstvo a amputácia za krádež, sa 
nikde nespomína legalizácia otroctva. Starý 
zákon jasne akceptuje polygamiu a konku-
bináty, no nikde v judeo-kresťanskom svete 
nie sú takéto praktiky legalizované. Trvanie 
na pokračovaní v krokoch, ktoré očierňujú 
a utláčajú ženy pod pláštikom svätých písiem, 
je klam. Takéto praktiky by mali byť zakázané 
rovnako, ako bolo zakázané otroctvo.

Budúcnosť ľudstva je neistá. Je 
pravdepodobné, že sa objaví nový druh 
súperenia, najmä konflikt medzi dvoma 

ideami, sekularizmom a fundamentalizmom. 
Nesúhlasím s tými, ktorí tvrdia, že konflikt 
sa odohráva medzi dvoma náboženstvami, 
medzi kresťanstvom a islamom, alebo 
judaizmom a kresťanstvom. Koniec koncov, 
každá náboženská komunita má svojich 
fundamentalistov. Nemyslím si, že ide o kon-
flikt medzi Východom a Západom. Pre mňa 
je tento konflikt sporom medzi moderným, 
racionálnym, logickým myslením a iracio-
nálnou, slepou vierou. Pre mňa to je konflikt 
medzi modernosťou a nemodernosťou. Kým 
niektorí sa usilujú ísť dopredu, iní idú späť. Je 
to konflikt medzi budúcnosťou a minulosťou, 
medzi inováciou a tradíciou, medzi tými, ktorí 
si vážia a slobodu, a tými, ktorí si ju nevážia.

Môj príbeh je váš príbeh
To, čo som napísala vo svojich pamätiach, 

nie je len môj príbeh. Je to príbeh, o ktorom 
vedia tisíce žien žijúcich v patriarchálnej spo-
ločnosti. Spomenula som si na svoje detstvo 
a opísala som to, čo som prežila ako dievča. 
Rozprávala som o tom, ako ma vychovávali, 
i o tom, že som mala výhody, ktoré iní nemali. 
Mohla som vyštudovať a stať sa lekárkou, 
o čom tisícky žien nemôžu ani snívať. Chcela 
som poukázať na to, kde a ako som vyrastala, 
a čo ma viedlo k tomu, že som začala myslieť 
a konať ináč. Je dôležité dať ženám motiváciu, 
aby sa postavili proti utláčajúcemu systému, 
v ktorom som vyrastala a ktorý pretrváva aj 
naďalej. Povedala som pravdu. Porozprávala 
som o všetkom, čo sa v mojom živote stalo. 
Zvyčajne je tabu hovoriť o znásilnení alebo 
o pokuse o znásilnenie mužskými členmi 
rodiny. Dievčatá radšej mlčia, lebo sa príšerne 
hanbia. Ja som však nemlčala. Nestarala som 
sa o to, čo povedia ľudia mne alebo mojej 
rodine. My obete by sme mali kričať nahlas. 
Musia nás vypočuť. Musíme nahlas protesto-
vať a žiadať svoju slobodu a práva. 

Humanizmus je môj domov
Vo svojej krajine som takpovediac cudzin-

ka, a cudzinkou som aj na Západe, kde žijem 
v súčasnosti. Kam môžem ísť? Nikam. Exil je 
pre mňa autobusovou zastávkou, kde čakám 
na autobus, ktorý ma odvezie domov. V exile 
žijem viac než desať rokov. Napriek tomu 
nemám pocit, žeby nejaký domov bol mojím 
domovom. Niekedy sa pýtam sama seba, 
naozaj nemám žiadny domov? V skutočnosti 
to nie je pravda. Mám domov. Môj domov je 
láska. Láska, ktorú dostávam od žien z celého 
sveta. Môj domov je láska, ktorú dostávam 
od racionalistov, voľnomyšlienkarov, 
sekularistov a humanistov. 

Tolerancia je pojem, ktorý uznáva ľudské 
práva a základné slobody všetkých. Ľudia 
sú prirodzene rôznorodí, a takí by aj mali 
byť. Rôznorodosť v zmiešaných komunitách 
všetkých náboženstiev na svete však môže 
prežiť len prostredníctvom tolerancie. 

Taslima Nasreenová
Taslima Nasreenová je známa bangladéšska 

spisovateľka a bývalá predstaviteľka Medziná-
rodnej humanistickej a etickej únie (IHEU) pri 
UNESCO v Paríži. V novembri 2004 získala 
prestížnu cenu UNESCO za šírenie tolerancie.
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Prekrásny nový svet?
Aldous Huxley nastolil 

vo svojej knihe Prekrásny nový 
svet v r. 1932 podobné otázky. 
Keď si túto knihu o 20 rokov 
neskôr prečítala moja gene-
rácia, boli sme všetci šťastní, 
že podobné sci-fi bolo v reálnom 
svete rovnako nemysliteľné ako 
fantastické príbehy o ľudských 
bytostiach, ktoré pristali na me-
siaci. Ako veľmi sme sa mýlili! 
V kozmológii i v biológii! Bolo to 
práve UNESCO, vďaka ktorému 
bioetika nadobudla medzinárod-
ný význam. Už v 70-tych rokoch 
minulého storočia UNESCO 
pochopilo, že etické otázky 
takýchto rozmerov sú globálnou 
zodpovednosťou, a nielen zodpo-

vednosťou individuálnych vedcov 
a laboratórií. Mimochodom, pr-
vým šéfom UNESCO bol Julian 
Huxley, ktorý bol nielen biológ, 
ale aj humanistický filozof. Julian 
Huxley bol bratom Aldousa 
Huxleyho, a obaja boli vnukmi 
veľkého biológa Thomasa Hu-
xleyho, Darwinovho súčasníka 
a obhajcu.  Tieto skutočnosti 
len potvrdzujú, že naše nové 
Centrum pre bioetiku je súčasťou 
intelektuálnych a humanistic-
kých tradícií, akými sa môže 
pochváliť len málo podobných 
centier. Zdá sa mi, že mnohé 
z nich prevádzkujú ľudia s dosť 
odlišným pôvodom a koreňmi 
siahajúcimi až do Starého záko-
na, do knihy Genesis. Dokonca 
aj v mojej krajine mnohí z tých, 

ktorí sa pasujú za špecialistov 
na bioetiku, sú teológovia, alebo 
aspoň príslušníci náboženských 
komunít. Takíto vedci majú silný 
vplyv na politikov a vlády, a to 
v neprospech humanistických 
vedcov a výskumníkov, ktorí 
majú pocit, že sú pred nich 
kladené prekážky pri rozvíjaní 
nových riešení pre chorých alebo 
trpiacich či pre bezdetné páry. 
Rozruch okolo biovedy je výzvou 
do budúcnosti. Aký bude nový 
prekrásny svet? Aký chceme, aby 
bol, a ako k nemu dospejeme? 
Keďže sme nielen vedci, ale aj 
rodičia, starí rodičia, občania 
a humanisti, otázka, akú budúc-
nosť chceme, je rovnako dôležitá 
ako otázka, akou budúcnosť môže 
byť.

Obranné pásma
Nemôžeme sa však pozerať 

len dopredu. Bioetika má nielen 
hranice, ale aj obranné pásma. 
Kmeňové bunky a klonovanie sú 
cudzie slová  pre mnohé poľské 
a írske ženy – ženy, ktoré sú 
zúfalé a ktoré dokonca riskujú 
svoj život pre zákaz vykonávať 
interrupcie v ich krajine. 
Nedávno som navštívil inštitúciu 
pre plánované rodičovstvo 
a reprodukciu v Nigérii, ktorá 
pomohla tisícom chudobných 
ľudí k lepšiemu životu. V sú-

časnosti však už táto inštitúcia 
svoju činnosť zastavuje, pretože 
prezident USA zakázal americ-
kým organizáciam financovať 
a podporovať tie mimovládne 
organizácie v treťom svete, ktoré 
vykonávali alebo schvaľovali 
interrupcie. Ďalší problém, ktorý 
získal podporu organizovaných 
humanistov na celom svete, je 
eutanázia. Aj keď vo väčšine 
krajín eutanáziu podporuje 
jasná väčšina obyvateľstva, 
len niekoľko krajín zaručuje 
právo na sebaurčenie trpiacim 
a umierajúcim pacientom. 
Nové technológie znamenajú, 
že zomieranie možno predlžovať 
absurdnými spôsobmi, zatiaľ 
čo jedinou túžbou pacientov je 
možno ukončiť svoj ničomný 
život.

Zostáva dúfať, že otázky, 
ako sú tradičné bioetické 
problémy, nezostanú v činnosti 
nášho Centra pre bioetiku 
IHEU nepovšimnuté. Jedným 
z možných prínosov je, že každý 
človek pochopí, o čo tu ide – čo 
však nemožno tak jednoznačne 
povedať o záhade ľudského 
genómu a deoxyribonukleovej 
kyseliny, tiež nazývanej DNA.

Levi Fragell 
predseda Výboru IHEU pre rast 

a rozvoj

Humanizmus a bioetika 
Keď som v 60-tych rokoch minulého storočia navštevoval kurz 

filozofie na univerzite v Oslo, nikdy som nepočul o bioetike. Preštu-
doval som svoje staré učebnice a poznámky, študentské slovníky 
a encyklopédie. Toto slovo neexistovalo, teda aspoň nie v tej časti 
sveta, kde som žil. Keď som toto slovo hľadal v jedno ráno pred 
pár dňami vo vyhľadávacom systéme Google, našiel som 1 462 340 
odkazov. Večer ich bolo o 50 viac. Samozrejme, filozofické otázky 
súvisiace s biológiou, životom a smrťou sú staré ako ľudstvo samo. 
S fantastickým vývojom biotechnológií za uplynulých niekoľko ge-
nerácií sa však otvorili úplne nové perspektívy a možnosti. Možno 
skonštruovať ľudské bytosti? Dá sa manipulovať s embryami tak, 
aby sa z nich stali inteligentné bábätká? Možno predĺžiť život? Ak 
áno, tak o aký čas? Dá sa zabrániť vážnym chorobám?  

Etika a právo
Je legislatíva potrebná? Kedy je potrebné 

dovolávať sa práva? Na úvod treba pozna-
menať, že v rýchlo sa vyvíjajúcich oblastiach 
právo nedokáže predvídať všetky situácie, 
ktoré nastanú v budúcnosti, a preto sa rýchlo 
stane zastarané. Niektorí ľudia sa obávajú 
toho, že “právne vákuum“ bráni efektívne 
bojovať proti pochybným praktikám. 
Poistky sú, samozrejme, potrebné, ale zakázať 
vedecký výskum by asi bolo komplikované. 
“Zákaz výskumu nielenže paralyzuje vedu, 
ale je nebezpečný aj z toho hľadiska, že môže 
viesť k vážnemu riziku, že výskum bude 
pokračovať v tajnosti a použije sa na nekalé 
ciele.” Táto poznámka P. G. de Gennesa, 
nositeľa Nobelovej ceny v r. 1991, zdôrazňuje 
skutočnosť, že pokusy o príliš unáhlené sta-
novenie zákonných hraníc povedie k riziku, 
že sa zastavia užitočné iniciatívy a a priori sa 
odmietnu pozitívne inovácie ešte pred tým, 
ako by sa vyhodnotili možné prínosy. Aké 
kritériá potom použiť na stanovenie právneho 
základu? Humanistický prístup kladie dôraz 
na dve kritériá:  kvalitu života jednotlivca 
a zachovanie ľudského prostredia. Kvalita 

života znamená zdravie z hľadiska úplného 
fyzického, mentálneho a spoločenského 
vývoja jednotlivca. Tento prístup ide ruka 
v ruke s neustálym vyhodnocovaním rizík 
a volá po rozvoji nových foriem “sociálnej 
regulácie”, konkrétne vo forme etických 
komisií. Mnohé krajiny už prijali takýto regu-
lačný systém. Sme toho názoru, že kontrola 
všetkých výskumných programov a nových 
aplikácií zasahujúcich do „citlivých záleži-
tostí“ vo verejnej i súkromnej sfére etickou 
komisiou by mala byť povinná.

Odkaz na ľudské práva
Ak zámerom má byť ochrana jednotlivcov 

alebo skupín pred zneužitím moci, človek 
je plne oprávnený brániť ľudské práva. To 
umožňuje vyjasnenie si otázok, ako sú otázky 
bioetické, aj keď takéto vyjasnenie si pozícií 
sa len ťažko zaobíde bez dvojzmyselností 
či diskusií.  Všeobecná deklarácia ľudských 
práv ponúka pevný rámec na ochranu 
slobody jednotlivca a obranu jeho dôstojnosti 
a rovnosti. A čo bioetické problémy, ktoré 
autori Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
ani nemohli predvídať? Je legitímne odvolať 
sa na filozofiu ľudských práv zaoberajúcu sa 

otázkami, ktoré sa týkajú embrya a ľudského 
genómu, a usilovať sa vsunúť ich do rámca 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv využitím 
kontroverzných tém, ako je napr. “potenci-
álna ľudská bytosť”?  Je potrebné uvedomiť 
si, že “ľudský genóm” je abstrakcia, ktorá 
v skutočnosti neexistuje. To, čo existuje, je 
genóm jednotlivca, ktorý sa navyše v priebehu 
života mení. Nikto nepopiera, že ľudská 
genetika volá po vyššej obozretnosti pri 
výskume a jeho súčasnej či budúcej aplikácii. 
To, čo treba ochraňovať, však nie je ľudský 
genóm alebo embryo, ale ľudia – ich právo 
na informácie, ochranu súkromia, ich právo 
rovnako využívať prínosy genetiky, rešpekto-
vanie ich autonómie atď. 

Existuje tu nebezpečenstvo, že táto 
základná etická a právna úloha bude 
prekazená iracionálnou túžbou rozšíriť ľudské 
práva o pojmy, ktoré sú dosť popletené a ktoré 
zahŕňajú množstvo vedľajších významov, 
ktoré sú z času na čas v rozpore s duchom 
ľudských práv.

Dr. Georges Lienard
Prevzaté z časopisu Medzinárodnej huma-

nistickej a etickej únie International Humanist 
News č. 5/2005.

Ochrana ľudského embrya: humanistický pohľad
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Humanistický
manifest 2000
Preambula
Humanizmus je etický, vedecký 

a filozofický svetonázor, ktorý 
zmenil svet. Jeho korene nachá-
dzame u filozofov a básnikov 

starého Grécka a Ríma, v konfuciánskej Číne 
a v hnutí Carvaka v klasickej Indii. Humanis-
tickí umelci, spisovatelia, vedci a myslitelia 
modelujú modernú éru vývoja sveta už dlhšie 
ako pol tisícročia. Humanizmus a moderniz-
mus zneli často ako synonymá: to preto, lebo 
humanistické myšlienky a hodnoty vyjadrujú 
stále obnovovanú dôveru v silu ľudí vyriešiť 
svoje problémy a dosahovať nové horizonty.

Moderný humanizmus vznikol v období 
renesancie, keď viedol k položeniu základov 
modernej vedy. V priebehu osvietenstva 
splodil nové myšlienky sociálnej spravod-
livosti a inšpiroval demokratické revolúcie 
našich čias. Humanizmus pomáhal vytvárať 
nové etické názory zdôrazňovaním hodnoty 
slobody a šťastia, ako aj ceny všeobecných 
ľudských práv. Signatári tohto manifestu 
veria, že humanizmus ponúka ľudstvu pri 
riešení problémov dvadsiateho prvého storo-
čia a nového tisícročia neoceniteľné služby. 
Mnohé zdedené staré ideály a tradície už 
nie sú vhodné na riešenie dnešných situácií, 
a tým menej budúcich možností. Pre úspešné 
stretnutie s rozvíjajúcou sa globálnou spoloč-
nosťou je nevyhnutné nové myslenie - a práve 
toto je charakteristický znak humanizmu. 
Preto predkladáme verejnosti náš Huma-
nistický manifest 2000: Volanie po novom 
planetárnom humanizme.

Nasledujúce odporúčania vyslovujeme 
skromne, ale s presvedčením, že môžu na ce-
lom svete prispieť k dialógu medzi rozličnými 
kultúrnymi, politickými, ekonomickými 
a náboženskými názormi. Hoci všetci, čo 
sme podpísali tento dokument, vyznávame 
spoločné zásady a hlásime sa k rovnakým 
hodnotám, všetci sme pripravení upraviť 
svoje názory vo svetle nových poznatkov, 
zmenených okolností alebo nepredvídaných 
problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Nie 
je možné zostaviť večne platný manifest; je 

však užitočné a múdre vypracovať pracovný 
dokument, ktorý sa dá podľa potreby upraviť.

I. Úvod k súčasnosti
V priebehu dvadsiateho storočia už boli 

vydané štyri dôležité humanistické mani-
festy a deklarácie: Humanistický manifest I, 
Humanistický manifest II, Deklarácia 
sekulárnych humanistov a Deklarácia 
vzájomnej závislosti.

Humanistický manifest I vznikol v roku 
1933 na vrchole svetovej hospodárskej krízy. 
Zostavilo ho 34 amerických humanistov (vrá-
tane filozofa Johna Deweya) a bol odrazom 
pálčivých problémov svojej doby; v prvom 
rade odporúčal určitú formu neteistického 
náboženského humanizmu ako alternatívu 
k panujúcim náboženstvám. Hlásal potrebu 
štátneho ekonomického a sociálneho plánu.

Humanistický manifest II bol sformulovaný 
roku 1973 ako odpoveď na nové problémy, 
ktoré sa medzitým vynorili na svetovej scéne: 
vzostup a pád fašizmu v druhej svetovej 
vojne, rast vplyvu a moci marxizmu-leniniz-
mu a maoizmu, studená vojna, povojnový 
hospodársky rozmach Ameriky a Európy, 
dekolonizácia rozsiahlych oblastí sveta, zrod 
Organizácie spojených národov, sexuálna re-
volúcia, úspechy ženských hnutí, požiadavky 
menšín ohľadom rovnakých práv a  študent-
ské revolty na univerzitách. Tento manifest 
vyvolal živé diskusie. Podpísali ho početní 
vedúci myslitelia a aktéri vtedajšieho sveta: 
Andrej Sacharov, známy sovietsky disident; 
Julian Huxley, bývalý prezident UNESCO, 
Sidney Hook, Betty Friedanová, Gunnar Myr-
dal, Jacques Monod, Francis Crick, Margaret 
Knightová, Allan Guttmacher, Ritchie Calder, 
A. P. Randolph a mnohí iní. Bránil ľudské 
práva v celosvetovom rozsahu, napr. právo 
vycestovať za štátne hranice v čase, keď ľudia 
za železnou oponou nemali toto právo. Mnohí 
marxistickí humanisti vo východnej Európe 
na jeho základe protestovali proti totalite 
a vítali obranu demokracie a ľudských práv.

Humanistický manifest II už neschvaľoval 
výlučné plánované hospodárstvo, ale otázku 
ponechal otvorenú pre alternatívne ekono-
mické systémy. Prihováral sa tak liberálom 
a ekonomickým libertariánom volajúcim 

po voľnom trhu, ako aj k sociálnym demokra-
tom a demokratickým socialistom, ktorí sú 
presvedčení, že v sociálnom štáte má štát 
hrať dôležitú rolu. Snažil sa demokratizovať 
ekonomické systémy a navrhoval testovať ich 
podľa toho, ktorý a ako zlepší ekonomickú 
situáciu všetkých jednotlivcov a celých skupín 
obyvateľstva.

Humanistický manifest II sa písal pod vply-
vom novej morálnej revolúcie: bránil právo 
na plánované rodičovstvo, na prerušenie te-
hotenstva, na sexuálnu slobodu pre dospelých 
a na eutanáziu. Žiadal ochranu práv menšín, 
žien, starých ľudí, zneužívaných detí, slabých 
a postihnutých. Volal po tolerancii medzi 
rozličnými životnými štýlmi a po zmierlivých 
dohovoroch o rozdielnostiach, odsudzujúc 
rasové, náboženské a triedne antagonizmy. 
Napomínal, aby sa všade skončila nenávisť 
a teror. Hodno spomenúť, že to bolo v čase 
Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa 
pokúsil liberalizovať rímsky katolicizmus. 
Ponechával dostatočný priestor aj na hu-
manistický naturalizmus, aj pre liberálny 
religiózny humanizmus. V otázke výhľadov 
pre ľudstvo bol optimistický. Zdôrazňoval 
prínos vedy a technológie pre dobro ľudí. 
Predpovedal, že dvadsiate prvé storočie môže 
byť humanistickým storočím.

V roku 1980 bola vydaná Deklarácia seku-
lárnych humanistov, a to predovšetkým preto, 
lebo humanizmus, a najmä Humanistický 
manifest II, boli prudko napádané v prvom 
rade fundamentalistickými náboženskými 
a pravicovými politickými stranami v USA. 
Početní kritici dokazovali, že sekulárny 
humanizmus je náboženstvo. Tvrdili, že učiť 
sekulárny humanizmus na školách je poru-
šením zásady odluky cirkvi od štátu a vytvára 
nové náboženstvo. Deklarácia odpovedala, že 
sekulárny humanizmus predstavuje zostavu 
morálnych hodnôt a neteistických filozofic-
kých a vedeckých názorov, ktoré sa nedajú 
porovnávať s náboženskou vierou. Preto 
vysvetľovať sekulárno-humanistický svetoná-
zor vôbec nie je porušením zásady odluky. De-
klarácia zastávala demokratickú myšlienku, 
že sekulárny štát má byť neutrálny a nesmie 
byť ani za, ani proti náboženstvu. V roku 1988 
ponúkla Medzinárodná akadémia humaniz-
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mu štvrtý dokument - Deklaráciu vzájomnej 
závislosti, ktorý volal po novej globálnej etike 
a vybudovaní nového svetového spoločenstva. 
V čase rýchleho rozvoja globálnych inštitúcií 
to bolo nanajvýš potrebné.

Prečo planetárny humanizmus?
Hoci väčšina zásad predošlých manifestov 

a deklarácií naplno platí, pri vstupe do nového 
milénia je potrebný nový manifest. Od pre-
došlých manifestov zaznamenal svet veľký 
pokrok a nové okolnosti znamenajú pre nás 
nové výzvy: totalitný komunizmus kolaboval 
v Sovietskom zväze aj vo východnej Európe 
a studená vojna dvoch mocenských blokov 
patrí v podstate minulosti. Nové oblasti sveta 
sa usilujú budovať dokonalejšiu demokraciu, 
no ešte stále v mnohých krajinách chýbajú 
účinné demokratické inštitúcie. Najdôležitej-
šie je, že svetová ekonomika sa globalizuje. 
Medzinárodné spoločnosti sa zlučujú a stáva-
jú sa z nich nadnárodné korporácie; získavajú 
moc, ktorá je väčšia ako moc mnohých štátov. 
Rusko, Čína a iné štáty prenikajú na svetový 
trh. Žiadna krajina nie je v stave pripravovať 
svoju hospodársku budúcnosť bez závislosti 
od svetovej ekonomiky a obchodu. K zásad-
ným zmenám došlo predovšetkým v dôsledku 
výdobytkov vedy a technológie. Na prvom 
mieste treba uviesť informačnú revolúciu, 
ktorá vytvorila svetovú sieť ekonomických 
a kultúrnych komunikácií. Dá sa povedať, 
že od Humanistického manifestu II svet 
prešiel možno ešte väčšími zmenami ako pri 
priemyslovej revolúcii pred dvoma storočia-
mi, resp. pri vynájdení pohyblivých písmen 
a tlačiarenského stroja Gutenbergom. Ich 
pôsobenie na našu globálnu existenciu bude 
aj v budúcnosti ohromné. No napriek tomu, 
že svet sa stáva globálnou rodinou, etnické 
a náboženské súperenia naďalej delia mnohé 
oblasti sveta na bojujúce tábory. Ožívajú 
fundamentalistické náboženstvá popierajúce 
zásady humanizmu a sekularizmu a volajúce 
po návrate k zbožnosti predmodernej éry. 
Objavujú sa aj tzv. novoveké paranormálne 
viery, ktoré s pomocou masmédií kšeftujú 
so všelijakými špiritistickými a paranormál-
nymi predstavami o skutočnosti. Masmédiá 
sú globalizované: televíziu, film a rozhlas, 
ako aj tlač kníh, časopisov a novín ovládajú 
mediálne konglomeráty, ktorých prvoradým 
záujmom je zarábať na reklamách a predávať 
produkty na celosvetovom trhu. K tomu 
všetkému sa na niektorých univerzitách 
objavil postmodernizmus. Tento myšlienkový 
smer vyslovuje pochybnosti o zásadných 
predpokladoch humanizmu a modernosti, 
napáda vedu a techniku a vyhlasuje za neplat-
né niektoré humanistické ideály a hodnoty. 
Početné bežné vízie budúcnosti sú pesi-
mistické, ba dokonca aj apokalyptické. My 
zdôrazňujeme, že veríme v možnosť zlepšiť 
svet. Skutočnosti globálnej spoločnosti sú 
však také, že len nový planetárny humaniz-
mus môže zabezpečiť zmysluplný smer pre 
budúcnosť.

II. Vyhliadky do lepšej budúcnosti
Po prvý raz v histórii ľudstva máme vďaka 

vede a technológii prostriedky na zlepšenie 
životných podmienok všetkých ľudí na zeme-
guli, na zväčšenie ich šťastia a na ich slobodu. 
A predsa veľa ľudí pri zmienke o novom 
tisícročí vyjadruje strach z toho, čo príde. 
Mnohí predpovedajú katastrofy konca sveta 
- či už zo stanoviska veriacich alebo neveria-
cich. Pesimisti poukazujú na brutálne vojny 
dvadsiateho storočia a varujú pred novými 
formami terorizmu a sociálnych nepokojov, 
ktoré môžu zachvátiť ľudstvo v budúcom 
storočí.

My si myslíme, že pre dvadsiate prvé storo-
čie je namieste vysloviť pozitívnejší a realistic-
kejší odhad našej budúcnosti. Poukazujeme 
na skutočnosť, že napriek politickým, vojen-
ským a sociálnym nepokojom bolo dvadsiate 
storočie svedkom veľkého počtu nevídaných 
výdobytkov vedy a techniky. Nech to zaťatých 
negativistov mrzí akokoľvek, všeobecná 
prosperita, mier, lepšie zdravie a vyššie 
životné štandardy sú v mnohých oblastiach 
sveta skutočnosťou a je pravdepodobné, 
že to tak pôjde ďalej. Tieto veľké vedecké, 
technologické a sociálne výdobytky sa neraz 
prehliadajú. Uznávame, že dosiaľ sa týkali 
predovšetkým vyspelých štátov, no stávajú 
sa dosiahnuteľnými skoro všade. Pozrime sa 
na niektoré z nich. Vedecká medicína prispela 
k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, 
zníženiu bolesti a utrpenia, predĺženiu života. 
K tomu prispel objav antibiotík, príprava 
vakcín, moderná chirurgia, anestéziológia, 
farmakológia a biotechnológia.

Prezieravé zdravotné opatrenia, zlepšenie 
zásobovania pitnou vodou a odstraňovanie 
odpadkov podstatne znížili výskyt infekčných 
ochorení. Rozšírenie liečebných zákrokov 
dramaticky znížilo detskú úmrtnosť.

Zelená revolúcia transformovala poľnohos-
podárstvo a zvýšila výnosy obilnín, čím znížila 
výskyt hladomorov a zvýšila úroveň výživy 
širokých vrstiev obyvateľstva na celom svete.

Moderné metódy hromadnej priemyselnej 
výroby zvýšili produktivitu tovární, oslobo-
dili robotníkov od mnohých foriem driny 
a umožnili im prístup k blahobytu a často aj 
k luxusným spotrebným tovarom a službám.

Nové spôsoby dopravy skrátili vzdialenosti 
a transformovali spoločnosti. Automobil a lie-
tadlo umožnili ľuďom prekračovať kontinenty 
a zrušili zemepisnú izolovanosť. Kozmický 
výskum otvoril ľudskému pokoleniu možnosti 
vzrušujúceho výskumu medzihviezdnych 
priestorov.

Technologické objavy ohromne urýchlili 
nové spôsoby komunikácie v celosvetovom 
rozsahu. K výhodám telefónu, faxu, rozhlasu, 
televízie a satelitného prenosu pridala počí-
tačová technológia možnosti, ktoré radikálne 
zmenili všetky odvetvia sociálno-ekono-
mického života. Vo vyspelých krajinách niet 
domácnosti, továrne, ani úradu, ktorých by sa 
nebola dotkla informačná revolúcia. Internet 
umožňuje komunikáciu v reálnom čase skoro 

kdekoľvek na svete.
Vedecký výskum podstatne rozšíril naše 

poznatky o vesmíre a o postavení človeka 
v ňom. Dnes je ľudské skúmanie schopné 
robiť pokroky a jeho nálezy potvrdzujú veda 
a rozum. Metafyzické a teologické špekulácie 
minulosti zaznamenali buď nijaký, alebo len 
malý pokrok. Objavy astronómie, fyziky, 
teórie relativity a kvantovej mechaniky prehĺ-
bili naše chápanie vesmíru -  od mikročastíc 
až po mliečne dráhy. Biológia a genetika 
priniesli ďalšie poznatky o biosfére. Už 
v devätnástom storočí nám Darwinova teória 
prirodzeného výberu umožnila pochopiť, 
ako vznikol život. Objav DNK a molekulárna 
biológia pokračujú v odkrývaní mechaniz-
mov vývoja a objasňovaní života vôbec. 
Behaviorálna psychológia a spoločenské 
vedy prehlbujú naše vedomosti o sociálnych 
a politických inštitúciách, o ekonomike 
a o kultúre. V dvadsiatom storočí došlo aj 
k mnohým sociálnym a politickým zvratom, 
ktoré sú tiež dobrými znakmi pre budúcnosť:

  Skoro všetky koloniálne ríše devätnásteho 
storočia prestali existovať.

  Hrozba totalitarizmu sa zmiernila.
  Väčšina štátov sveta dnes uznáva Všeobec-

nú deklaráciu ľudských práv (aspoň slovami, 
ak nie aj činmi).

  Ideály demokracie, slobody a otvorenej 
spoločnosti zasiahli Východnú Európu, 
Latinskú Ameriku, Áziu a Afriku.

V mnohých štátoch majú ženy osobnú 
autonómiu, zákonné a sociálne práva; zaujali 
svoje miesta v mnohých odvetviach spolo-
čenského života. V priebehu globalizácie 
štátnych ekonomík sa ekonomická prosperita 
preniesla z Európy a Severnej Ameriky aj 
do iných častí sveta. Slobodný trh a podnika-
teľské metódy umožnili prienik kapitálových 
investícií do nerozvinutých krajín a iniciovali 
tam rozvoj.

V bohatých štátoch Európy a Severnej 
Ameriky je problém populačného rastu 
vyriešený. V mnohých oblastiach sveta rastie 
populácia nie na základe vysokej pôrodnosti, 
ale na základe zníženia úmrtnosti obyvateľ-
stva a rastu dlhovekosti. Aj takým smerom 
môže ísť vývoj.

Stále viac a viac detí sveta má dnes prístup 
k lepšej výchove, vzdelaniu a kultúre - hoci 
ešte stále treba urobiť viac, než sa urobilo 
doteraz.

Napriek týmto významným prielomom 
musíme priam zápasiť s veľmi vážnymi 
ekonomickými, sociálnymi a politickými 
problémami, ktorým je náš svet vydaný 
napospas. Proroci konca sveta sú pesimistic-
kí, Jeremiáš predpovedá nešťastia a pohromy. 
Naša odpoveď znie, že ak sa naše problémy 
majú vôbec vyriešiť, dá sa to len v spolupráci 
rozumu, vedy a ľudskej snahy.

Pokračovanie v budúcom čísle

Humanist Manifesto 2000. Free Inquiry 
Fall 1999; slovenský preklad bol prvýkrát 
publikovaný v časopise Zošity humanistov, roč. 
1999, č. 11, s. 3 a nasl.
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Dilema pre ateistov?
Prečo konať morálne? 

„Prečo konať morálne?“ bola v zásade 
otázka, ktorú Trasymachus položil 
Sokratovi. Podľa Trasymacha ideálny 
život by znamenal mať povesť úplne 
spravodlivého človeka a byť pritom 
úplne nespravodlivým. Takto by ste si 
mohli užívať všetky výhody nespravod-
livosti a zároveň sa tešiť dobrej povesti. 
Sokrates chcel dokázať, že je lepšie byť 
úplne spravodlivý aj za cenu toho, že vás 
iní budú považovať za nespravodlivého. 
Samozrejme, kresťan by mohol 
povedať, že nespravodlivý človek bude 
súdený po smrti, a to je dôvod na to, 
aby bol spravodlivý. Tu však chýba 
podstata. Otázka „Prečo konať morálne?“ 
neznamená potrebu opatrne ju zvažovať. 
Táto otázka skôr vedie k ďalšej, metaetickej 
otázke: „Čo je zdrojom alebo podstatou 
morálnej povinnosti?“ Inými slovami, 
prečo by sme vôbec mali čosi robiť? 

Sú dva spôsoby, ako nás Trasymachus 
mohol vyzvať, aby sme mu ukázali, 

že existujú skutočné morálne povinnosti. 
Tým prvým by bolo obhajovať morálny 
skepticizmus, t. j. tvrdiť, že môžu existovať 
pravdy o tom, čo je správne a čo je nesprávne, 
a že tieto pravdy nemusia byť známe. Druhým 
spôsobom by bolo trvať na morálnom 
nihilizme, na tvrdení, že neexistujú skutočné 
etické zásady. Ja sa sústredím na ten druhý 
spôsob. 

Morálny nihilizmus
Podľa morálneho nihilizmu etické 

úsudky predpokladajú poznanie, takže 
emotivisti a ďalší nekognitivisti sa mýlia 

v tom, že etické prejavy vyjadrujú výlučne 
len pocity alebo záväzky. Podľa nihilizmu 
sú však všetky takéto prejavy v skutočnosti 
falošné. Prominentný neteista J. L. Mackie 
prijal určitú formu morálneho nihilizmu. 

Podľa Mackieho „teórie chyby“ sme všetci 
náchylní myslieť si, že existujú skutočné 
etické princípy. V tom sa však mýlime. 
Preto Trasymachovi nie je možné dať žiadnu 
odpoveď. Z hľadiska „vzťahov k verejnosti“ by 
pre neteistov bolo zlé prijať takýto nihilizmus. 
Nuž ale čo teraz? Neteizmus nebude nikdy 
taký populárny ako teizmus. Na druhej 
strane, v tom skutočnom Sokratovom zmysle, 
by sme si mali skôr vážiť hodnotu pravdy ako 
hodnotu popularity.

Mnohí neteisti však možno zavrhnú 
morálny nihilizmus a obraňovať budú určitú 
formu etického objektivizmu, t. j. že niektoré 
veci jednoducho sú – univerzálne – správne 
alebo nesprávne. Tu je dôležité rozlíšiť 
medzi etickým objektivizmom a morálnym 
realizmom. Podľa morálneho realizmu 
sú etické princípy všeobecne platné bez 
ohľadu na ľudskú voľbu. Niekto môže byť 
etickým objektivistom a zároveň zastávať 
názor, že etické princípy sú v určitom zmysle 
vytvorené na základe ľudskej voľby, alebo 
aspoň hypotetickej voľby. John Rawls má 
k tomuto čo povedať. Dobre známa je jeho 
otázka, aký druh morálnych pravidiel by sme 
si vybrali, ak by sme boli ešte pred narodením 
umiestnení za „oponu ignorancie“, kde 
by sme nemali žiadne poznatky o svojom 
budúcom postavení. To znamená, že by 
sme nevedeli, či nám je určené byť princom 
alebo žobrákom, či budeme príťažliví alebo 
škaredí, silní alebo slabí, bystrí alebo pomalí, 
vzdelaní alebo nevzdelaní, alebo či budeme 
mať výhody alebo nevýhody v porovnaní 
s ostatnými. V takejto situácii, Rawls tvrdí, by 
sme všetci volili spravodlivosť a spravodlivú 
hru, s určitými neodcudziteľnými právami 
a rovnakými šancami pre všetkých, aby sme 
si všetci mohli vychutnávať „dobroty“ života. 
Prečo byť spravodlivým? Pretože to je to, čo by 
sme si všetci vybrali, keby sme sa nachádzali 
za oponou ignorancie.

Možno však morálny realizmus obhajovať 
z neteistických pozícií? Samozrejme, áno. 
Človek sa môže riadiť intuíciou a tvrdiť, 
že dobro a zlo sú objektívne, neprirodzené 
vlastnosti, ktoré sa objavia pri určitých 
činnostiach, krokoch atď. Takéto riadenie sa 
intuíciou jeho kritici považujú za metafyzicky 
extravagantné, nie je však o nič viac extra-

vagantnejšie ako vzývať Boha pri každom 
tvrdení ako základ morálneho realizmu.

Čo môžu neteisti urobiť?
Možno som Trasymacha pochopil ne-

správne. Možno je to preto, že nič nerobí 
tak dôkladne ako keď kladie metaetické 

otázky o podstate morálnych povin-
ností. Odpoveďou na tieto otázky by 
bolo predložiť prijateľnú metaetickú 
teóriu, teda aspoň takú odpoveď, ako 
som opísal vyššie. Možno je Trasy-

machus len nechápavým nemravným 
človekom, ktorý tvrdí: „Aj keď x je tá správna 
vec, ktorú treba urobiť, mne na tom veru 
nezáleží!“ Takémuto nemorálnemu človeku 
sa nedá povedať nič filozofické, pretože by to 
nemalo zmysel. Ako motivácia by nám mohli 
poslúžiť opatrné úvahy. V tomto bode majú 

teisti určite výhodu, keďže sa môžu vyhrážať 
peklom (aj keď ľudia si len zriadkakedy 
myslia, že peklo je tu pre nich). Myslím si, 
že všetko, čo neteisti môžu urobiť, je poukázať 
na to, že zlí ľudia majú zvyčajne hnilý život. Aj 
keď umrú bohatí, umrú ako nemilovaní. Môžu 
si kúpiť sex od prostitútok, no nie lásku. Môžu 
byť obkolesení pätolízačmi, nebudú však mať 
skutočných priateľov. Ich život je naplnený 
podozrievaním, strachom, cynizmom, 
sklamaním a samotou. Trasymachove triky 
môžu chvíľu fungovať, ale ako Lincoln múdro 
povedal, nemôžete neustále klamať všetkých 
ľudí. 

Aby sme to zhrnuli, otázka „Prečo konať 
morálne?“ mi nepripadá ako problém, resp. 
pre neteistu to nie je o nič väčší problém ako 
pre teistu. Každý môže riešiť tento problém 
vytvorením prijateľnej metaetickej teórie, 
aj keď nie jasné, či k takému kroku už vôbec 
niekto pristúpil. A ešte menej zrejmé je, či 
teista bude mať pri tom menej práce ako 
neteista.

Keith M. Parsons
Článok bol uverejnený na internetovej 

stránke www.infidels.org
Preložila a upravila: J. Takáčová

Toto možno nebude etické. Je to pre niekoho z vás problém?
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Budhizmus

Základné fakty o budhizme
Zakladateľ: Siddhártha Gautama (hínajána) 
BUDHA
Smery: Hínajána (Malý voz) a Mahájána 
(veľký voz)
Počet veriacich: 400 miliónov
Územné pokrytie:
Mahájána: India, Nepál, Tibet, Vietnam, 
Čína, Kórea, Japonsko
Hínajána: Srí Lanka, Barma, Laos, Thajsko, 
Kambodža

Prví budhisti (hínajánski) sa usilovali 
stať arhatmi, teda bytosťami, ktoré dosiahli 
dokonalosť. V mahájánskom budhizme tento 
ideál postupne nahradil ideál bodhisattvu. 
Je to osoba, ktorá sa po dosiahnutí úplného 
osvietenia vzdá nirvány, stavu blaženosti, 
zo súcitu nad svojimi trpiacimi blížnymi.

Smery budhizmu
Budhizmus pôvodne nevykonával kultové 

ani iné obrady. Jeho veriaci však postupne za-
čali zavádzať nové rituály a sviatky. Hínajána 
je smer, ktorý dnes vyznáva 35 % budhistov. 
Jeho stúpenci prísne dodržiavajú Budhove 
morálne zásady. Je to v podstate mníšska 
životná zásada bez najvyššieho božstva. 
Veriaci dodržiavajú zákazy: zabíjať, kradnúť, 
dopúšťať sa cudzoložstva, klamať a piť opojné 
nápoje. Jedia len raz denne, žijú z almužien. 
Vyučujú deti, oslavujú narodeniny, svadby 
a odbavujú pohreby. V období dažďov (júl, 
august) zostávajú mnísi v kláštore. Mahájána 
je smer, ktorý združuje 60 % budhistov. 

Stúpenci tohto smeru voľnejšie chápu 
Budhovo posolstvo. Vzdávajú úctu rozličným 
postavám Budhu, z ktorého urobili boha. 
Pestujú aj kult bodhisattvov, múdrych ľudí, 
ktorí zasvätili svoj život blahu iných. Mnísi 
počas obradov prikrývajú Budhovu sochu 
látkami, zlatom a šperkami. Veriaci prinášajú 
obetné potraviny, kvety alebo kadidlo. Modlia 
sa, sedia pri nohách sochy a meditujú. 

Princ odmietol prepych 
Traduje sa, že zakladateľom budhizmu 

bol Siddhártha Gautama (563 – 483 pred 
n. l.). V dobe jeho narodenia sa v háji 
Lumbiní udiali nezvyčajné udalosti, ktoré boli 
predzvesťou toho, že práve narodené dieťa 
určite  bude neobyčajnou bytosťou. V jednom 
svojom sne kráľovná videla, ako jej pravým 
bokom prenikol biely slon. Podľa veštcov to 
znamenalo prísľub narodenia syna, ktorým 
nemôže byť nik iný než svetovládca alebo, ak 
sa zriekne svetského života, budha – osvie-
tený. Otec ho preto obklopil bohatstvom, 
krásou, mladosťou, zabezpečil mu najlepších 
učiteľov, a tak Siddhártha nikdy nevidel 
trápenie, starobu, biedu či smrť. No napriek 
všetkým opatreniam otca napokon princ 
stretol postupne starca v poslednom štádiu 
senility, chorého muža, telo, ktorého niesli 
na pohrebnú hranicu, a napokon nábožného 
túlavého žobráka, oblečeného v jednoduchom 
habite, ale žiariaceho radosťou a spokojnos-
ťou. Zmocnila sa ho hlboká nespokojnosť, 
odpor k svojmu prepychovému životu. 
Rozhodol sa vzdať majetku, práva na trón, 

opustil manželku a syna, a tak zbavený 
všetkých pút a záväzkov odišiel hľadať to, čo 
je príčinou zrodenia, choroby, staroby a smrti, 
odobral sa do samoty. 

Osvietenie
Siddhártha Gautama sa spolu so svojimi 

piatimi spoločníkmi šesť rokov usiloval 
oslobodiť od útrap života, no ani vychudnutý 
na kosť a kožu svoj cieľ nedosiahol. Opustil 
teda svojich druhov a odišiel meditovať pod 

Soška Budhu

Budhistický mních

„Budhistická Stredná cesta 
sa javí ako náboženstvo, ktoré 
sa neupína k bohom, ale 
kladie dôraz na vlastné úsilie 
človeka.“

Učenie Budhu – dharma – vyjadruje podsta-
tu, pravdu v nás samotných. Tým, že dhar-
mu praktizujeme a konáme v súlade s ňou, 

môžeme sa dostať cez oceán problémov a starostí. 
V učení dharmy nie sú žiadne dogmy, ani vyznania 
viery. Viera v ponímaní budhizmu nie je niečo slepé, 
bezhlavé, ale musí byť spojené s múdrosťou. Toto 
východné náboženstvo vyznáva 400 miliónov ľudí, 
teda asi tretina populácie, ktorí žijú predovšetkým 
v juhovýchodnej Ázii.
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Dalajláma Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, 
duchovný a svetský vodca Tibetu, XIV. dalajláma 
Narodil sa v roku 1935 v severnom Tibete v chudobnej roľníckej 
rodine. V dvoch rokoch bol identifikovaný ako reinkarnovaný 
posledný XIII. dalajláma. V roku 1940 bol vyhlásený za hlavu 
tibetských budhistov. Ako štrnásťročný získal hodnosť lharampa 
geše. O dva roky neskôr musel dočasne prevziať plnú svetskú 
a duchovnú zodpovednosť vyplývajúcu z jeho funkcie dalajlámu 
po nástupe čínskej okupácie Tibetu. Sedem dní po občianskom 
povstaní proti Číňanom, 17. marca 1959, dalajláma opustil Tibet. 
Odišiel do Indie, kde až dodnes zostáva v exile v malom meste 
Dhármashalá na severe krajiny. Do exilu ho nasledovalo viac ako 
100-tisíc krajanov, väčšina z nich sa usadila v Indii a v Nepále. 
Je nositeľom Nobelovej ceny (1989), ktorú získal za kampaň 
za mierový návrat tibetskej nezávislosti. Veľmi intenzívne študoval 
učenie všetkých 4 tradičných škôl tibetského budhizmu a obdržal 
pritom od jednotlivých hlavných učencov znalosti a zasvätenie.

Mandala je kruhový obrazec. V sanskrite toto slovo znamená „kruh“. V budhistickej tradícii mandala oddávna slúžila pri meditácii. 
S motívom mandaly sa však stretneme vo všetkých kultúrach sveta - východných i západných.

strom Bo k rieke Gája. Práve 
tam dosiahol osvietenie. Poznal, 
že základom ľudského nešťastia 
je utrpenie a jeho príčinou je 
túžba. Spoznal, že túžbu možno 
ovládnuť, keď si človek vyberie 
Strednú cestu medzi dvoma 
extrémami – medzi zmyselnosťou 
a odriekaním.

Vznik kláštorov
 a duchovných centier

Osem mesiacov do roka 
putoval Gautama so svojimi 
spoločníkmi, s ktorými hlásal 
svoje učenie. Zvyšné štyri 
mesiace počas obdobia dažďov 
žili vo veľkých parkoch v bambu-
sových chatrčiach. Tie sa neskôr 
stali základom veľkých kláštorov. 
Gautama zomrel vo veku 
osemdesiat rokov. Jeho žiaci 
telo spopolnili a popol rozdelili 
medzi osem rodín. Každá z nich 
postavila nákladný svätostánok 
– mohylu, resp. stúpu, v ktorej 
uchovávali jeho pozostatky. Stú-
py sa stali strediskom pobožností 
budhistických laikov a neskôr 
z nich vznikli pagody. Najväčšia 
a najstaršia svätyňa svojho druhu 
vo svete sa nachádza v Barme 

– Zlatá pagoda v Rangúne. 
Viera hlása, že sú v nej okrem 
Gautama Budhu, zakladateľa 
budhizmu, uložené aj pozostatky 
troch predchádzajúcich Budhov, 
a preto je mimoriadne posvätná. 

Sviatky
Všetci budhisti oslavujú sviatky 

venované významným udalos-
tiam Budhovho života. Na pra-
videlných púťach sa zúčastňujú 
zástupy veriacich na miestach, 
kde žil Budha: Kapilavastu, jeho 
rodné mesto, Bodhgaja, kde 
mal osvietenie, Vánárasi, kde 
prvý raz kázal a Kasinaru, kde 
zomrel. Do mnohých chrámov 
týchto miest prichádzajú pútnici 
pomodliť sa a pokloniť pred 
zobrazenie Budhu. Všetky rituály 
sa odlišujú podľa kraja a krajiny. 
Veriaci si môžu sadnúť na zem 
so skríženými nohami, pokloniť 
sa s tvárou obrátenou k zemi, 
preberať ruženec a opakovať 
sväté formulky alebo používať 
modlitebný mlynček. V apríli sa 
oslavujú Budhove narodeniny, 
v júli si veriaci pripomínajú 
Budhovu smrť. V ten deň vzdá-
vajú úctu zosnulým a zapaľujú 
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Budhizmus sa začal šíriť mimo Indie 
až tri storočia po Budhovej smrti. Prvú 
evanjelizačnú misiou na Cejlón – Srí 
Lanku poslal cisár Ašóka (268-233 pred 
n. l.). Z tohto ostrova sa budhizmus dostal 
do Indonézie (2. storočie n. l.), do Barmy 
(5.-6. stor. n. l.), Thajska (14. stor. n. l.) 
a do Kambodže (15. stor. n. l.). Do Číny sa 
budhizmus šíril zo severnej Indie hodváb-
nou cestou, ktorá prechádzala strednou 
Áziou (rozširoval sa v 5. – 6. stor. n. l.). 
Pod vplyvom Číny sa dostal do Vietnamu, 
na Kóreu a do Japonska. Od polovice 20. 
storočia je budhizmus rozšírený takmer 
na celom svete a má svoje strediská 
vo väčšine európskych krajín a v USA. 
Na západe sa teší mimoriadnemu záujmu. 

Budhistickí mnísi klaňajúci sa pred sochou 
Budhu

Zlatá pagoda v Rangúne

Meditujúci princ Gautama

kahančeky plávajúce po vode. Mnísi nosia 
na tvári masky a sú oblečení do kostýmov, aby 
napodobnili určitú udalosť a oživujú výjavy 
z legiend späté s Budhovým životom. 

Posvätné texty
Budhistické učenie je obsiahnuté v sú-

bore posvätných textov nazvanom Tri koše 
(Tripitaka) a v posvätných textoch rôznych 
budhistických škôl. 
Tripitaka – vinája pitaka sa zaoberá pravidla-
mi mníšskeho života,
Sútra (alebo dharma) pitaka – obsahuje 
učenie, napr. príbeh o Budhovi, históriu 
vlastného ja a znovuzrodenia, Tri klenoty 
a Pravidlá,
Abhidharma pitaka – zaoberá sa vyšším 
učením a filozofiou,
Dhammapada (alebo Chodník zákona 
prírody) – najstarší významný budhistický 
text, ktorý obsahuje Štyri vznešené pravdy, 
Vznešenú osemdielnu cestu a mnohé učenia 
praktickej mravnosti a sebadisciplíny.

Štyri vznešené pravdy
  O utrpení: „Každú smrteľnú existenciu 

sprevádza utrpenie.“
  O pôvode utrpenia: „Utrpenie spôsobuje 

žiadostivosť alebo túžba.“
  O odstránení túžby: „Odstrániť túžbu 

znamená skončiť utrpenie.“
  O ceste, ktorá vedie k odstráneniu 

túžby: „Túžbu možno odstrániť vykročením 
na Vznešenú osemdielnu cestu, ktorou sa 
po prvý raz vydal Budha.“

Najstarší základný popis Cesty ju uvádza 
ako trojdielnu. Jej tri časti mravnosť, meditá-
cie a múdrosť treba vykonávať súčasne.

Pravidlá
Veriaci mnísi i laici sa zvyčajne usilujú 

vyhnúť piatim veciam: spôsobiť bolesť živým 
tvorom, vziať si, čo nedostanú, sexuálnej 
nemorálnosti, klamstvu, užívaniu drog a al-
koholu, ktoré zastierajú myseľ. Niektorí laici 
sa podrobujú ešte prísnejším pravidlám, a to 
najmä v dňoch cirkevných sviatkov, a spolu 
s mníchmi sa zdržiavajú prijímania potravy 
od obeda, tancovaniu, spievaniu a zabávaniu 
sa, noseniu girlandy, používaniu kozmetiky 
a osobných ozdôb. Mnísi navyše neprijímajú 
zlato a striebro a nepoužívajú luxusné postele. 

Chodia v žltých alebo oranžových habitoch, 
nesmú si nechať narásť vlasy, ani bradu či 
fúzy.

Tibetský budhizmus
Pre súčasný duchovný vývoj ľudstva je 

dôležitý Tibet, pretože je posledným živým 
článkom, ktorý nás spája s kultúrami vzdia-
lenej minulosti. Tibetu sa podarilo vzhľadom 
na jeho izoláciu a neprístupnosť zachovať 
nielen tradície dávnych časov, vedomosti 
o ľudskej duši a najvyššieho poznania, ale aj 
ezoterické náuky indických mudrcov. Tibet-
ský budhizmus je často charakterizovaný ako 
„celistvé a úplné učenie dharmy“, pretože 
absorboval do seba učenie hínajány, mahá-
jány a zahrnul i severný indický tantrizmus.
Špecialitou tibetského budhizmu je vypesto-
vaná bódhičitta, predsavzatie, že každý prejav 

tela, reči a mysle praktizujúceho je pre dobro 
všetkých cítiacich bytostí. Bódhičitta 
– prebudená myseľ je myseľ, ktorá nerozlišuje 
medzi sebou a druhými. Je schopná neustále 
sa usilovať o dobro druhých, lebo práve v ňom 
vidí i svoje vlastné dobro. V tradícii mahájá-
nového budhizmu zachovaného v Tibete je 
prebudenie a rozvíjanie  bódhičitty považova-
né za najdôležitejšie cvičenie, pretože ak nie je 
v cvičení prítomná bódhičitta, nedosiahnu sa 
ani žiadne významné výsledky. 

Pripravila: Alena Behúnová
(Spracované podľa knihy Zdenka Petroviča 

Katechizmus pre dospelých a  podľa i
internetových zdrojov)

miesto vzniku budhizmu
rané rozšírenie budhizmu

mahajánsky budhizmus
téravádsky budhizmus
tantrický budhizmus

hlavné centrum budhizmu
chrámy vstavané v skalách

posvätná hora
čínska kultúrna oblasť 
v 1. storočí n. l. 
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Arogantné pohŕdanie 
prírodou pre peniaze

V pozitívnom vzťahu k prírode a v ochrane 
prirodzeného životného prostredia sa pre-
mietajú aj mnohé ďalšie humanistické zásady 
a ideály. Pohŕdanie humanistickým myslením 
preto nie je otázkou politickou, ba dokonca 
to nie je ani otázka súboja konfesionálnych 
a nekonfesionálnych ideológií. Je to otázka 
odmietnutia rozumných princípov udržania 
takého životného prostredia, v ktorom sa 
ľudia môžu zdravo a bezpečne vyvíjať. 

Ignorancia mocných 
Vytláčanie humanistického myslenia 

na okraj spoločnosti je v posledných pätnás-
tich rokoch sprevádzané devastáciou prírody, 
zmäkčovaním jej ochrany aj v chránených 
územiach rôznych stupňov, rozširovaním 
nepremyslenej hospodárskej činnosti 
na územia, ktoré sa kedysi vyznačovali práve 
nedotknutou prírodou. 

O skleníkovom efekte sa dnes učia aj 
malé deti. Je to už tak notoricky známy jav, 
že o jeho príčinách dnes už nikto nepochy-
buje. Avšak je to práve krajina aj v ústave 
hlásiaca sa k Bohu, ktorá kladie najväčšie 
prekážky celosvetovému úsiliu o zníženie 
podielu škodlivých plynov v ovzduší. Tzv. 
Kjótsky protokol stanovil limity, o ktoré majú 
jednotlivé krajiny v priebehu niekoľkých 
rokov znížiť emisie týchto plynov. USA však 
takýto prístup tvrdošijne odmietajú, hoci 
– trochu prekvapujúco – Kjótsky protokol už 
ratifikovala aj ruská Štátna duma. 

Pohlcuje nás odpad
Iným „čerstvým“ príkladom je spoločné 

úsilie ministerstva životného prostredia a en-
vironmentálnej organizácie Priatelia Zeme 
– SPZ, aby sa aj na Slovensku zálohovali tzv. 
PET fľaše. Ide o najbežnejšie umelohmotné 
obaly, v ktorých dnes môžete kúpiť už takmer 
každý nápoj: minerálky, sódovku, sladené 
nealkoholické nápoje. Zvykli sme si, že tieto 
fľaše sú viac nepoužiteľným odpadom, ale 
dnes to už rozhodne neplatí. Aj na Slovensku 

existujú spracovatelia, ktorý z nepotrebných 
PET vyrábajú stavebné a izolačné materiály. 

A je najvyšší čas. Množstvo odpadov z ná-
pojových PET obalov na Slovensku narástlo 
od roku 2000 do roku 2004 zo 7 na 12tisíc ton 
ročne! Priatelia Zeme upozorňujú, že „podľa 
Európskej environmentálnej agentúry 
trend nárastu pokračuje a od roku 2000 
do 2008 môže v štátoch niekdajšej európskej 
pätnástky predstavovať až 18 percent, teda 77 
mil. ton ročne.”

Napriek týmto alarmujúcim údajom sa 
slovenský podnikateľský sektor podporovaný 
ministerstvom hospodárstva tvrdo bráni proti 
zálohovaniu PET obalov. Na prelome mája 
a júna vzbudila rozhorčenie zjavne zmanipu-
lovaná štúdia, ktorú o tejto problematike vy-
pracovala M.E.S.A. 10. Ide o tzv. think-tank, 
ktorý založil a v ktorom funguje aj minister 
financií Ivan Mikloš. Nečudo, že podľa štúdie 
je zálohovanie „ekonomicky nevýhodné”, 
hoci Švédsko, Belgicko, Nemecko i mnohé 
iné štáty sú dôkazom opaku. „Všade vo svete 
výsledky z praxe dokazujú približne rovnaké 
náklady oboch systémov, no zálohovanie 
nápojových obalov má väčší ekologický 
prínos,” zdôrazňuje predseda Priateľov Zeme 
– SPZ Ladislav Hegyi.

Premyslená likvidácia
tatranských lesov

Najvarovnejším príkladom bezohľadnosti 
k prírode a životnému prostrediu je ťažba 
dreva v najprísnejšie chránených častiach 
Tatranského národného parku (TANAP). 
Tichá a Kôprová dolina patria do najvyššieho 
stupňa ochrany a sú vďaka tomu skvostami 
TANAPu. Podľa zákona je tam zakázaná 
akákoľvek hospodárska činnosť. Preto tam 
turisti, ktorí tieto dve doliny navštívia, majú 
možnosť pozorovať pralesy, ktoré sa vyvíjajú 
bez akéhokoľvek zásahu človeka. 

Práve pre vysoký stupeň ochrany rastie 
v Tichej a Kôprovej doline najkvalitnejšie 
drevo, na ktoré si lesníci už dávno brúsili 

zuby. Napriek tomu, že zákon nikto nezmenil, 
zneužili minuloročnú kalamitu a pred pár 
dňami pod zámienkou vtrhli do tejto oblasti. 
Tvrdia, že im hasiči nariadili vyčistiť cesty, 
ktoré používajú v prípade požiarov. Lenže 
ochranári zdokumentovali, že lesníci ťažia 
drevo aj zo vzdialenosti 50 metrov od ciest! 
Asi nikto ešte nevidel 50 metrov široké 
hasičské auto. 

Štatistika lesných požiarov v TANAPe 
okrem toho dokazuje, že nebezpečenstvo 
požiaru v týchto dvoch dolinách je vymyslené. 
Naopak, zvyšuje sa práve tým, že sa tam 
presunuli lesní robotníci a lesné stroje. 
O arogancii lesníkov svedčí aj fakt, že ne-
odstraňujú polámané stromy z iných častí 
Tatier, kde je nebezpečenstvo požiaru väčšie 
nielen podľa štatistík, ale aj preto, lebo sa tam 
pohybuje oveľa viac ľudí. Iba drevo tam nie je 
tak kvalitné. 

Ochranári už podali niekoľko trestných 
oznámení. Tento prípad je nielen dôkazom 
otvoreného porušovania zákonov pre finanč-
ný prospech niekoho, o kom ani nevieme, 
ale najmä šokujúceho pohŕdania prírodou. 
Je v hlbokom rozpore so základnými 
humanistickými ideálmi, ale predovšetkým 
so záujmom ľudí žiť v zdravom prirodzenom 
prostredí.

Braňo Ondruš

Jedným z významných pilierov humanizmu je pozitívny vzťah k životné-
mu prostrediu. Je to prirodzené, lebo humanisti sú presvedčení, že život 
na Zemi nie je výsledkom vôle nadprirodzených síl, ale od samého počiat-
ku je výsledkom prirodzených prírodných dejov. 
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Výhrada svedomia 
a občianske obrady

Už pred vznikom náboženstva 
tým prejavoval svoje city a kul-
túru. Najmä rodinné občianske 
obrady mali a majú svoju tradí-
ciu a predpísaný spôsob nielen 
z hľadiska obsahu, ale aj formy 
vykonávania. Vždy ich určovala 
možnosť rozumového poznania 
príčin vzniku, zániku a poslania 
bytia. Tu niekde je kolíska medzi-
ľudských etických vzťahov. Vzťah 
materiálnej a duchovnej blaže-
nosti sa snúbil s túžbou meniť 
svet v prospech človeka. Prečo? 
Autorita ideálu dobra, lásky bola 
neraz ohrozená, a nie vždy zvíťa-
zila nad zlom a nenávisťou. A tak 
sa menili vzťahy nielen v spoloč-
nosti, ale aj v rodine.

Občianske obrady nahra-
dili obrady náboženské

Je prirodzené, že na určitom 
stupni spoločenského vývoja 
reagovalo na tieto skutočnosti 
náboženstvo. Neraz využilo i zne-
užilo citový stav ľudí, aby aj touto 
formou upevnilo svoje postave-
nie najmä v rodine. Nielen viera, 
ale aj lesk, vonkajšia ojedinelá 
okázalosť, a najmä spoločen-
ská spôsobilosť u časti občanov 
mali nahradiť tradičné občian-
ske obrady. Zneužívala sa nielen 
nevedomosť, ale aj strach pred 
neznámymi javmi, prírodný-
mi i spoločenskými, čo vyústilo 
do fantastických predstáv. Stret-
nutia so smrťou, nepoznanie prí-
čin prírodných katastrof, nemocí, 
sociálnych nepokojov podporo-
vali rozvoj náboženského kultu 
obradov. Tu sú ich gnozeologické 
príčiny.

Odbúravanie predsudkov
Časť týchto prežitkov minulosti 

ešte prekonávame. Nevedomosť 
ustupuje poznaniu. Donedávna 
bolo napríklad nepredstaviteľné 
pochovávanie kremáciou. V man-
želstve žena už nie je len „slu-
žobnicou a muž námestníkom 

Božím v rodine“, pokrstiť dieťa 
môže i neverec, a na cintoríne má 
každý svoje dôstojné miesto bez 
ohľadu na náboženské vyzna-
nie. Nadprirodzenému pôvodu 
nemocí ľudského nešťastia pred-
chádza využívanie vedy a moder-
nej medicíny. Antikoncepcia je 
bežný prostriedok aj u veriaceho. 
Miesto „samovraha“ už nie je pri 
ohrade cintorína, a jeho pocho-
vávanie sa dokonca koná už aj 
za účasti kňaza. Napriek úporné-
mu úsiliu sa aj v náboženských 
obradoch začínajú prejavovať 
prvky humanistického chápania 
sveta.

Význam občianskych 
obradov

Významné miesto pri skvalit-
ňovaní spôsobu života majú takto 
aj občianske obrady. V  sloven-
skej spoločnosti mali vždy svoje 
dôstojné a nezastupiteľné miesto, 
či už pri narodení, dospievaní, 

svadbe, odchode do dôchodku 
či smrti. Pri ich zrode bol človek, 
ktorý túžil, chcel, aby na jeho 
radostiach a bolestiach všedné-
ho života sa podieľali nielen jeho 
najbližší, ale aj spoločenstvo, 
v ktorom žil a pracoval.

Základným poslaním občian-
skych obradov bolo zvyšovať 
dôstojnosť a vážnosť udalostí, 
slávností, piety tak, aby všetky 

významné okamihy človeka boli 
stredobodom pozornosti nielen 
rodiny, ale i širokej verejnosti. 
Išlo nielen o administratívne, ale 

aj kultúrne zvýraznenie tých-
to udalostí. Kedysi tomu štátne 
orgány venovali veľkú pozornosť. 
Nielen priebeh obradov, ale aj 
dôstojnosť prostredia obradných 
siení, účasť kultúry a umenia 
hovorila o význame občianskych 
obradov. Je prirodzené, že nové 
spoločenské zmeny podstatne 
negatívne ovplyvnili ich ďalší 
rozvoj. Je to obdobie nabaľo-
vania dogiem, zásad, príkazov, 
ktoré zavádza časť náboženských 
štruktúr úzkoprsého cirkevného 
konzervativizmu. Solidarita, ľud-
skosť bola nahradená napríklad 
zákazom občianskej rozlúčky pri 
cirkevných pohreboch. Nielen 
sekulárne cítiaci ľudia, ale i veria-

ci nemali a nemajú možnosť vy-
jadriť svoje človečenské Ja pri tej 
najsmutnejšej udalosti, rozlúčke 
s blízkym priateľom. Je prirodze-
né, že náboženstvo v niektorých 
oblastiach si začína robiť nárok 
na celý občiansky život. Zabú-
da sa pritom, že na Slovensku 
25 až 30 % občanov sa nehlási 
k žiadnej viere.

Občianske obrady i naďalej 

majú svoje miesto v spoločnos-
ti. Dokonca majú svoje zázemie 
u veriacich s úprimnou nábož-
nosťou a  intelektuálnym a spi-
rituálnym cítením. Odsudzujú 
ideologické a mocenské pozície 
časti predstaviteľov vo vedení 
cirkvi. Vzájomná úcta a zmier pri 
ojedinelých životných situáciách 
platila aj v minulosti.

Príkladom životnosti občian-
skych obradov v budúcnosti je aj 
prehľad obradov konaných v bra-
tislavskom krematóriu:

Zbory pre občianske
záležitosti

Základnou metódou činnosti 
súčasných zborov pre občian-
ske záležitosti, ktoré i naďalej 
rozvíjajú občiansku obradovosť, 
je formovať myslenie najmä v ob-
lasti mravnej a občiansko-právnej 
s cieľom zdôstojniť medziľudské 
vzťahy v spoločnosti a zároveň po-
máhať meniť etické zásady a hod-
noty tak, ako si to vyžaduje reálna 
skutočnosť, ale i budúcnosť. 

 Pluralizmus a tolerancia v ob-
čianskej obradovosti má svoje 
nezastupiteľné miesto. Preto ob-
hajovanie, rozvíjanie občianskej 
obradnosti, rituálov, slávností 
a presadzovanie najmä pláno-
vaného rodičovstva, sociálno-
-charitatívnej činnosti, spoluú-
časť na riešení etických aspektov 
ochrany prírody a skvalitňova-
nia životného prostredia tvoria 
obsahové zameranie činnosti 
humanistov.

Aj preto naše kritické pripo-
mienky k „výhrade svedomia“. 
Represívny zákon nemôže riešiť 
etické otázky zmyslu života. Sú 
to hodnoty, ktorých nositeľom je 
človek s úctou k všeľudským hod-
notám. A práve tie v ojedinelých 
životných situáciách si zasluhujú 
ich pestovanie a úctu. To je hlav-
né poslanie občianskych obradov. 

Nikto nesmie pri tejto príleži-
tosti byť vystavovaný zasahova-
niu do súkromného života, teda 
rodinných a spoločenských obra-
dov a slávností. Každý má i pri 
tejto príležitosti právo na slobodu 
presvedčenia a prejavu.

Štefan Kopčan 

Udalosti ako narodenie, založenie rodiny, smrť boli a sú 
súčasťou nášho života. Obohacovali a formovali ich rozma-
nité, citovo-bohaté obrady, zvyky, tradície, obyčaje a rituály. 
Láska, úcta, pokora, túžba po pokojnom a šťastnom živote 
ich sprevádzala nielen prostredníctvom kultúry jazyka, 
ale i umenia. Boli tu od začiatku, keď si človek uvedomil 
postavenie a poslanie svojho bytia. 

2000 2001 2002 2003 2004

Druh obradov Počet z toho % Počet z toho % Počet z toho % Počet z toho % Počet z toho %

Rímskokatolícky 1260 52 1160 49,6 1157 49 1216 49 1249 48

Občiansky 960 40 945 40,4 983 42 1000 40 1089 42

Evanjelický 176 7 200 8,6 200 8 211 9 201 8

Ostat. 
náboženstvá 30 1 32 1,4 33 1 48 2 40 2

Spolu 2426 100 2337 100 2373 100 2475 100 2579 100

27PROMETHEUSPROMETHEUS

AktuálneObčianske obrady



Nigéria – AIDS, 
chudoba a vojny

(Pokračovanie z 2. čísla)

Cesta do Plateau
Vydali sme sa na cestu do štátu Plateau 

na východ od Abudže cieľom navštíviť časť 
našej skupiny. Cesta trvala 4 až 5 hodín. 

Štát Plateau má v súčasnosti prechodnú 
vládu po tom, ako tam v máji minulého roku 
zabili stovky ľudí. Prechodná vláda znamená, 
že guvernér štátu bol zosadený a armáda je 
všadeprítomná.  Na každých 150 metroch sú 
rozostavené zátarasy, pri ktorých postáva 5 
až 10 vojakov. Niektorí len zamávajú rukou 
a nechajú nás odísť, iní zastavia auto a chvíľu 
sa s nami rozprávajú s nádejou, že od nás 
získajú peniaze, no a tí najtvrdší od nás bez 
okolkov pýtajú kondómy. Pred niekoľkými 
mesiacmi sme ich už vojakom prestali 
dávať, oni však vždy skúšajú, aj keď sme ich 
veliteľom opakovane vysvetľovali, že to nie je 
možné. 

Cestou sme prechádzali cez dedinu, kde 
bolo cítiť silný zápach benzínu. O niekoľko 
sekúnd sme zbadali prevrátené nákladné 
auto na okraji cesty a zopár ľudí, vrátane 
malých detí, s vedrami, konvicami a misami. 
Bežali k prevrátenému autu, kým my sme čo 
najrýchlejšie uháňali preč. Ani si nechcem 
predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto zapálil 
iskru a auto by vybuchlo s toľkými ľuďmi 
okolo neho. Za jeden či dva litre benzínu 
zadarmo… 

Do Plateau som viezla veľkú dodávku 
liekov pre kliniku – množstvo antibiotík, 
antimalarík, ibuprofenu, paracetamolu. 
Šesťčlenný tím sídli v dome v dedine 
Shendam, ktorá sa nachádza asi 30 minút 

cesty od mesta Yelwa, kde došlo k májovému 
zabíjaniu a kde sme rekonštruovali miestnu 
kliniku a pomáhali personálu pri jej spre-
vádzkovaní. Naším cieľom nebolo, aby sme 
pacientov liečili a ošetrovali sami, ale aby sme 
miestny personál prinútili k tomu, aby sa ujal 

svojich povinností a poskytoval 
základnú zdravotnú starostlivosť. 
V polovici roka plánujeme odísť, 
a preto je dôležité, aby chod 
zabezpečovali sami. V dome 
sme vyložili viac než tucet krabíc 
plných liekov. Naša lekárka 
Susan bola natoľko vzrušená, 
že sme lieky museli hneď 
na mieste vybaliť a pripraviť, aby 
ich mohla na druhý deň ráno 
odniesť na kliniku. 

Ťažké zaspávanie
Okrem toho, že vzduch 

je v Shendame v porovnaní 
s Abudžou oveľa vlhší, je tu aj 
obrovské množstvo rôzneho 
hmyzu. 

Po západe slnka začne 
vyliezať spod koberca 
a z ďalších skrýš. 
Komáre, malé a veľké 
chrobáky, mravce 
všetkých farieb, mu-
chy. Sú ich milióny. 
Keďže som nechcela 
v miestnej ubytovni 
spať   sama, bola som 
na izbe v dome spolu 
s kolegyňou. Dostali 
sme matrace, dva 
rámy na zavesenie 
siete proti komárom 
a hotovo! Stan som 
mala sama pre seba! 
Unavená z cesty 
a  čítania všetkých tých čudných názvov 
liekov som zaspala. Bolo tam naozaj horúco, 
stropný ventilátor sme však nemohli zapnúť, 
lebo sme nemali elektrinu. Pravdu povediac, 
jediná klimatizácia, ktorú sme vôbec zažili, 
bola v Abudži, no ani tá neslúžila ľuďom, ale 
na skladovanie liekov v suteréne. A keď som 
nakoniec zaspávala, zvnútra vankúša som 
počula bzučanie, akúsi symfóniu chrobákov, 
ktorí hrali len pre mňa! Na druhý deň som 
bola naozaj unavená a zaspala som ako 
bábätko, a vôbec mi nevadil všetok ten hmyz, 
ktorý sa plazil okolo mojej postele. 

Na klinike v Yelwe
Môj najzaujímavejší deň z celej misie nastal 

vtedy, keď som s tímom z Plateau navštívila 
kliniku v Yelwe. Keď sme tam ráno dorazili, 
čakal tam zástup asi 200 ľudí. Bolo ich treba 
zaevidovať, vyšetriť, podať lieky a injekcie. 
Niekoľko hodín som sedela s pôrodnou 
asistentkou Lindou, ktorá radila tehotným 
ženám. Ani jedna z nich nehovorila po ang-
licky. Všetky hovorili len svojím miestnym 
jazykom Hausa, takže Linda od nich žiadala 
údaje v Hause a zdravotné karty vypisovala 
v angličtine. Z asi 30 otázok vyplnila len 
meno, vek, počet tehotenstiev a počet detí. 
Letmý pohľad na tieto údaje udivoval. Mali 
sme 17-ročné dievčatá s troma deťmi. Mali 
sme 40-ročné tehotné ženy s desiatimi deťmi. 
Bola tam pani, ktorá tvrdila, že absolvovala 
9 tehotenstiev a mala 4 deti. A ja som bola 
taká naivná, že som sa jej spýtala, či niektoré 
z nich boli dvojčatá! Linda sa na mňa pozrela 
a povedala: „Nie, oni zomreli…”  

Existuje čosi medzi normálnou telesnou 
teplotou a horúčkou, niečo ako „horúčosť 

tela” (zvyčajne ide o maláriu). Antikoncepcia 
sa tu považuje za určité zabezpečenie „odstu-
pu medzi deťmi”, teda nie za predchádzanie 
otehotneniu, ale zabezpečenie nejakého času 
medzi dvoma tehotenstvami.

Keď diagnostikujete sexuálne prenosnú 
chorobu, hneď po predpísaní antibiotík svojej 
pacientke prikážete, aby na konzultácie 
priniesla aj svojho manžela a všetky ostatné 
manželky. Keď sa pozriem na všetky choroby, 
ako infekcia uší, kožné ekzémy, zubné vredy, 
ktoré možno vyliečiť veľmi ľahko, rýchlo 
a lacno, ale ktoré sa tu neliečia, uvedomujem 

Cestou z Abudže do Plateau sa nám naskytla nádherná 
prírodná scenéria.
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si, že títo ľudia musia trpieť permanentnými 
bolesťami počas celého života. 

  Anne, americká psychologička, vykonáva 
psychologicko-poradenskú činnosť pre žia-
kov. To, čo kreslia, je neuveriteľné: mužov 
so zbraňami, guľky svištiace vzduchom, 
bitie ľudí s nápisom „Prišli muži a zastrelili 
môjho brata”, alebo hlavy oddelené od tela 
s nápisom „Otca mi zabili sekerou. Ja som 
skočil do studne, aby som sa skryl.” Anne mi 
povedala, že tieto deti trpia post-traumatic-
kým šokom. Nečudo! Jeden z chlapcov vraj 
neprehovoril od mája, keď mu mladšieho bra-
ta zabili pred očami. Keď napokon na jednom 
zo sedení prehovoril, povedal, že keby mohol 
byť zvieraťom, chcel by byť orlom…  

Výjazd k delte rieky Niger
Krátky výjazd v rámci našich troch projek-

tov sme absolvovali aj k delte rieky Niger. Je 
to v podstate tropický prales, ktorý je z hľadis-
ka bezpečnosti jednou z najnepokojnejších 

oblastí v Afrike. Miestne kmene vedú perma-
nentné politické alebo slovné bitky s miestnou 
samosprávou alebo so zahraničnými ropnými 
spoločnosťami. Náš tím má sídlo v Yenagoe 
a každý týždeň navštevuje tri zdravotné 
strediská v okolí. Tieto zdravotné strediská 
miestny personál úplne opustil, nehovoriac 

o tom, že neboli zabezpečené ani základné 
dodávky potrebného materiálu. Popri tom, 
ako náš lekár, sestrička a laboratórny technik 
školia personál, vedúci tímu lobuje za väčšiu 
podporu a angažovanie sa zo strany miestnej 
samosprávy. Naším zámerom je previesť 
tieto tri zdravotné strediská práve na miestnu 
samosprávu. 

Navštívila som Otuan, dedinu vzdialenú 
od Yenagoy asi hodinu cesty loďou. Miestny 
kmeň sa nazýva Ijaw. 
Do Otuanu nás viedla posád-
ka zložená z mladých ľudí, 
silných, vysokých a  vtipných 
mužov. Postaviť sa proti nim 
určite nie je jednoduché!        

Krátko nato, keď sme už 
boli v Abudži, našej lekárke 
Susan volal austrálsky 
chlapík Chris, ktorý pracuje 
v Delte pre inú mimovládnu 
organizáciu. Pýtal sa, či by sa 
naša lekárka „mohla pozrieť 
na niekoľko dní staré strelné 
rany”. Vedúci našej misie 
odoslal nasledujúci deň tento e-mail: 

„Podľa všetkého pred troma dňami vojaci 
z jednotky „Restore Hope” (Obnov nádej) 
strieľali do skupiny mladých ľudí z Ojoba, keď 
sa priblížili k ropnej vrtnej plošine patriacej 
dodávateľovi Shell. Vojenská jednotka 
vyhlásila, že mladíci sa chceli zmocniť vrtnej 
plošiny, kým uvedená skupina mladých 
pre „The Guardian” tvrdila, že len hľadala 
prácu. Podľa poskytnutých informácií bolo 17 
až 21 osôb zranených, niektorí z nich vážne. 
Niektorí zranení boli prevezení do nemoc-
nice Shell vo Warri. Ostatní sa skrývajú bez 
zdravotného ošetrenia. Informácie nám 
poskytol Chris Newson z britskej MVO. Náš 
tím požiadali, aby sme ošetrili strelné rady 
v prípade, žeby zranené osoby vyhľadali 
našu pomoc. Náš lekár je relatívne ďaleko 
od danej oblasti. Čakáme na ďalšie informácie 
od Chrisa.” 

Krajina paradoxov a mágie
Takýto je každodenný život na delte, 

v krajine paradoxov. Na jednej strane tu je 
obrovský, divoký, zelený dažďový prales, 
na druhej strane, keď sedíte v noci na verande 
pred domom, vidíte plynové plamene, ktoré 
vytvárajú dojem večného západu slnka. Ľudia 
tu vlastnia len o čosi viac než šaty, ktoré majú 
na sebe, a ich zem pritom „produkuje” ropu 

v hodnote miliárd dolárov ročne. 
Je to tiež krajina čiernej mágie a vúdú. Keď 

sme jeden večer sedeli a večerali, náš vedúci 
tímu Martin, skúsený logistik a technik 
z Kene, opisoval prípady ľudí, ktorí sa stretli 
s morskými vílami. Podľa jeho slov morské 
víly, keď vyjdú z vody, stratia svoj chvost 
a vyzerajú ako obyčajné ženy, no z času na 
čas zmiznú. Spomínal prípad, keď jeden jeho 
priateľ sedel v miestnom bare a zhováral 
sa s krásnou ženou, ktorá odrazu zmizla! 
Naša britská lekárka Jane to komentovala 
prozaicky: „Možno len šla na toaletu…” 
Martin musel vysvetľovať, že ona neodišla, 
ale na mieste sa rozplynula. Je prekvapujúce, 
že dokonca človek zodpovedný za tento 
projekt rozpráva takéto príbehy a úprimne 
im verí.

Lenka Beňová
Abudža, Nigéria

Foto: autorka

Táto stará žena sedela pred klinikou 
a sťažovala sa mi, že ju bolia kolená 
a nemôže stáť v rade. Zdalo sa mi, že ako 
staršia pani mala u ostatných žien a detí 
veľký rešpekt. Hovorila, že nevidí dobre. 
Bohužiaľ, okuliare sú tu priveľký luxus.

29PROMETHEUSPROMETHEUS



Sociálne encykliky
o vlastníctve a slovenskí klérofašisti

Ochrana vlastníkov
Medzi hlavné problémy nastoľované 

v „sociálnych encyklikách“ patrí vlastníctvo 
a jeho charakter. Lev XXII. v Rerum novarum 
jednoznačne vytýčil princíp súkromného 
vlastníctva. Jeho obhajoba tvorí pevnú časť 
encykliky. Podobný postoj zaujal o 40 rokov 
neskôr Pius XI. Úvodnú kapitolu a prvú časť 
encykliky Quadragesimo venoval odkazu 
pápeža Leva XIII. Zdôraznil jeho aktuálnosť 
vôbec a v otázke vlastníctva osobitne. Druhá 
časť mala výrečný názov Normy v oblasti 
práva na vlastníctvo.

V týchto encyklikách sa zoširoka hovorí 
o potrebe ochrany súkromného vlastníctva. 
V Quadragesimo anno sa napríklad spo-
mínajú „nespravodlivé požiadavky práce“, 
najmä robotníkov. Medzi mnohými ďalšími 
apologetikami je zaujímavé stanovisko, podľa 
ktorého sa nik nesmie dotknúť vlastníctva 
ani vtedy, keď je zneužívané. Pius XI. 
pokračoval v šľapajách svojho predchodcu, 
ktorý otvorene žiadal, aby štát ochraňoval 
vlastníkov bez ohľadu na rozsah ich majetku 

i na spôsoby jeho využitia. V Rerum novarum 
sa hovorí: „Najhlavnejšou je povinnosť štátu 
zabezpečiť súkromné vlastníctvo prostred-
níctvom múdrych zákonov. Zvlášť dnes, pri 
toľkom zápale bezuzdnej žiadostivosti, treba 
pospolitý ľud držať nakrátko... Nech teda 
zasiahne štát, postaví hrádzu buričom...“

Šírenie „sociálneho učenia“ cirkvi
„Sociálne učenie“ cirkvi odvodzované 

od uvedených encyklík sa veľmi aktívne pro-
pagovalo všade, kde cirkev pôsobila. Podieľali 
sa na tom aj cirkevné kruhy na Slovensku. 
Robili tak prostredníctvom cirkevných 
aparátov alebo tlače. Popri nich to boli rôzne 
subjekty, ktoré boli pod vplyvom vedúcich 
cirkevných kruhov. Išlo o klerikálne politické 

strany („československí“ lidovci, ľudáci, 
maďarskí klerikáli), kresťanské odborové 
organizácie a iné združenia. Všetci spoločne 
hlásali „posvätnosť“ každého súkromného 
vlastníctva a za všetkých okolností. A nasto-
ľovali požiadavku, aby si princíp súkromného 
vlastníctva v klerikálnom poňatí osvojil aj 
buržoáznodemokratický štát.

Keď sa hlinkovci dostali k moci a mono-
polne bačovali vo vojnovom slovenskom 
štáte, mali prakticky neobmedzené možnosti 
uplatňovať v praxi „sociálne učenie“ cirkvi, 
vrátane jeho stanovísk ohľadom vlastníctva. 
Mali možnosti v záujme vlastníkov využívať 
orgány v podstate diktátorského štátu. To 
všetko sa robilo, no nie vo vzťahu k všetkým 
vlastníkom!

Ľudácke praktiky
V súvislosti s politickými zmenami v štáte 

odchádzali zo Slovenska mnohí Česi. Bez 
ohľadu na to, či „dobrí“ alebo „zlí“, mali 
právo vlastniť, a nik nemal právo odnímať 
im ich majetok. Ale ľudácka prax bola iná. 
V publikácii „Vznik a práca“ je popri inom 
zaradený telegrafický rozkaz hlavného veliteľa 
Hlinkovej gardy adresovaný rôznym stupňom 
velenia Hlinkovej gardy, vrátane Hlinkovej 
dopravnej gardy. Rozkaz znel: „Nariaďujem 
s okamžitou platnosťou prehliadky ute-
kajúcich Židov a Čechov, aby boli zistené 
cenné veci, ktoré neoprávnene vyvážajú, 
najviac peniaze, skvosty... Cenné predmety 
hneď odveďte zaistené hlavnému veliteľstvu 
v Bratislave. Na zhabané veci vydajte riadne 
potvrdenie s razítkom. Na jednu osobu 
nechajte najviac 500 Ks. Zhabané predmety 
označte poznámkou „zhabané“. Ženy môžu 
prehliadať ženy zvlášť dôkladne.“

Ľudáci, už vtedy aktívne konajúci v zhode 
s fašistickými tendenciami, tak siahli 
na majetok ľudí bez rozhodnutia oprávnených 
orgánov, ktorými aj vtedy boli len súdy. 
A nemenej vážna bola skutočnosť, že konali 
v rozpore s pápežskými „sociálnymi encykli-
kami“, ktoré inak všemožne ospevovali. 

Brutálne vyvlastňovanie Židov
V spomínanom rozkaze sa hovorí 

o zhabaní majetku aj Židov utekajúcich pred 
klérofašistickým terorom zo Slovenska. Bol 
to však len začiatok bezhranične cynického, 
hromadného okrádania židovských 
občanov. Bol to proces, ktorý začal krátko 
po vyhlásení ľudáckeho štátu. Od marca 
1939 do septembra 1940 prebiehala arizácia, 
teda vyvlastňovanie Židov takzvanou 
evolučnou cestou. Táto etapa bola uzavretá 
zákonom o pozemkovej reforme vo februári 

1940 a prijatím prvého arizačného zákona 
v apríli 1940. Od leta 1940 sa hospodárske 
protižidovské opatrenia zostrili. V jeseni 1940 
bol zriadený Ústredný hospodársky úrad 
(ÚHÚ), ktorého úlohou bolo vylúčenie Židov 
zo „slovenského hospodárskeho a sociálneho 
života“ a zabezpečenie prechodu židovského 
majetku do „kresťanských rúk“.

Klérofašistický režim vyvlastnil okolo 140 
židovských podnikov s továrenským charak-
terom a asi 120 veľkoobchodov. Masovo sa 
konfiškovali drobné remeselné a obchodné 
živnosti. Bolo ich niečo vyše 12-tisíc. Do rúk 
arizátorov prešlo necelých 1 900 podnikov 
a živností. Ostatné štát zlikvidoval, aby 

neprekážali „kresťanským“ podnikateľom. 
Po zoštátnení židovského vlastníctva pôdy 
nasledoval podobný postup voči domovému 
majetku a v septembri 1942 Židov okradli aj 
o hnuteľný majetok. Najbrutálnejšie kroky 
v hospodárskej sfére sa na slovenských 
Židoch uskutočňovali od septembra 
1940 do septembra 1942. Zlikvidovanie 
hospodárskej základne Židov súčasne 
znamenalo otvorenie cesty pre zločinné 
konanie slovenských klérofašistov, ktoré bolo 
súčasťou zlopovestného holokaustu.

Potieranie sociálnych encyklík
„Sociálne encykliky“ pápežov v kontexte 

s vlastníctvom nehovoria nič o etnických či 
náboženských aspektoch. Vôbec nespomí-
najú možnosť vyvlastnenia. A to ani vtedy, 
keď sa dotýkajú možností zlého využitia 
vlastníctva. Na Slovensku sa v čase ľudáckeho 
bačovania vyvlastňoval židovský majetok 
práve na náboženskom a etnickom základe. 
Teda štát, v ktorom mala vysoká cirkevná 
hierarchia rozhodujúci vplyv, na čele ktorého 
bol katolícky kňaz,  ktorý tvrdil, že sa opiera 
o „sociálne učenie“ cirkvi, vedome eliminoval 
časti „sociálnych encyklík“ Leva XIII. a Pia 
XI. o problematike vlastníctva.

V súvislosti s hodnotením klérofašistického 
režimu na Slovensku sa už všeličo povedalo 
o jeho hospodárskom profile i o okradnutí 
slovenských Židov. Ale akosi sa zabúda 
na väzby medzi praxou a teóriou, presnejšie 
ideologickou bázou a konkrétnymi postupmi 
ľudákov v hospodárskej sfére. Teoreticko-
-ideologickou základňou v tomto smere bola 
cirkevná teória spoločnosti často označovaná 
ako „sociálne učenie cirkvi“. Zrejme ide 
o cieľavedomé zahmlievanie podstaty 
problému. A to tak u nás, ako aj zo strany 
Vatikánu. Lebo poznanie pravdy nie veľmi 
korešponduje so súčasným úsilím vyhlasovať 
„sociálne učenie“ cirkvi za ideový základ 
spoločenského diania u nás.

Pamätník

K základným dokumentom cirkevnej teórie spoločnosti patria „sociálne 
encykliky“ pápežov. Keď sa ľudáci dostali k moci, existovali dve takéto encykliky 
– Rerum novarum vyhlásená pápežom Levom XIII. v roku 1891 a Quadragesimo 
anno s podpisom pápeže Pia XI. z roku 1931.
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Francúzsko oslavuje tento rok 
veľké jubileum – sto rokov 

prijatia zákona odluky cirkvi od 
štátu, ktorý po dlhom trojročnom 
rokovaní prijalo Národné zhro-
maždenie v roku 1905. Pred sto 
rokmi sa Francúzska republika 
vzdala financovania a udržiavania 
cirkví, okrem výnimiek v Alsasku 
a Lotrinsku. Tento akt má však 
svoju dlhú históriu a predchádzalo 
mu formovanie názorov dlhé 
desaťročia predtým. Nemalú úlohu 
zohrali aj myšlienky francúzskych 
osvietencov z 19. storočia.

Osvietenstvo sa vynorilo z vedeckej 
revolúcie na začiatku sedemnásteho storočia 
a na európskych vzdelancov malo najväčší 
vplyv počas osemnásteho storočia. Jeho 
zakladatelia sa často hádali o základných 
otázkach, avšak všetkých spájala túžba 
demystifikovať svet a oslobodiť myseľ 
od neosobných síl, ktoré ju do tých čias 
držali v zajatí. Osvietenstvo bolo vo svojom 
zameraní vyslovene sekulárne. Západnú 
myseľ priviedlo na prah novej slobody. 
Odvialo všetko, čo vzbudzuje strach, každú 
formu náboženskej alebo civilnej autority, 
aj pomyselný strach, a zaviedlo do etiky 
slobodné hľadanie. Osvietenskí myslitelia 
odporovali organizovanému náboženstvu. 
Pohŕdali zjavením a dogmami.

Boj svetla s tmou predsudkov
Osvietenstvo sa usilovalo celým spôsobom 

svojho myslenia a cítenia kriticky vyrovnať 
s minulosťou, a tak všetkých jeho stúpencov 
spájala snaha vystupovať proti fanatizmu, 
predsudkom, poverám, doznievajúcemu spô-
sobu scholastického myslenia, náboženským 
dogmám, a tiež proti moci cirkvi. Svoj zápas 
chápali ako boj svetla - odtiaľ názov celého 
hnutia – s tmou predsudkov. Proti koncepci-
ám minulosti zvýrazňujú rozum, vieru v jeho 
možnosti, snažia sa vykladať skutočnosť 
v zhode s rozumom, racionalisticky.

S vierou v rozum sa u osvietenských mys-
liteľov spája i viera v pokrok, v človeka a jeho 
schopnosti, ako aj optimizmus ako určitá for-
ma životného postoja. Možno povedať, že viera 
v rozum a pokrok sa stali základnou zložkou 
spoločenského vedomia moderného veku.

Osvietenci – terč kritiky cirkvi
A snáď práve preto Voltaire, ale aj ďalší 

osvietenci a osvietenstvo ako celok bolo 
predmetom útokov a bezuzdnej kritiky cirkvi. 

Ale tento postoj sa prejavuje aj v súčasnosti. 
Jeden z predstaviteľov cirkvi hovorí o osvie-
tencoch a ateistoch ako o „mŕtvolách, ktoré 
zahatávajú cestu“. Tak hovorí okrem Voltaira 
aj o Diderotovi, d‘Alebertovi, J. J. Rouse-
auovi, Montesquieovi a ďalších velikánoch 
ducha a jedným dychom odsudzuje aj Veľkú 
francúzsku revolúciu z roku 1789, o ktorej 
hovorí, že znamenala vrchol boja proti cirkvi 
a ktorá „hneď na začiatku vyhlásila v mene 
Rozumu „slobodu, rovnosť a bratstvo“ 
a uskutočňovala toto heslo na hanbu celého 
ľudstva hanebne po svojom“.

Ale ide aj ďalej do minulosti a uvádza, 
že „ak bola cirkev v 12. a 13. storočí 
ohrozená sektami, v 14. a 15. storočí zas 
obnovou pohanstva v renesancii, v 16. 
storočí odštiepením reformácie, v 17. storočí 
jansenizmom, v osemnástom storočí ju čakali 
nové veľké a nečakané útoky zo strany tzv. 
osvietenstva, ktorého dozvuky trvajú 
dodnes.“ Idey renesancie a tzv. humanizmu, 
ktoré sa začali šíriť po roku 1300, v priebehu 
stáročí nezanikli. Tleli takmer vo všetkých 
národoch ako tichý odklon od kresťanstva. 
Prejavovali sa postupne bojom proti cirkvi, 
potom odmietnutím evanjelia v tzv. deizme, 
a napokon odmietnutím Boha v 19. storočí 
a za našich čias. Strašná heréza rozumu už 
ukázala svoje možnosti v čase renesancie 
a humanizmu, prejavila sa v období 
trhania cirkvi a prelievala sa do rodiacich sa 
prírodných vied 18. storočia, ktoré dostalo 
názov osvietenstvo, čiže storočia svetiel. 
Kresťanstvo a cirkev so svojim krédom, 
pravdou a tajomstvami sa niektorým zdali 
pred tvárou rodiacej sa vedy zbytočné.“ (J. 
Ch. Korec, Cirkev v zápase storočí, 1992) 
Takto hodnotí autor obdobie, ktoré predchá-
dzali storočiu Voltaira, storočiu osvietenstva. 
A ďalej konštatuje, že omyly a nešťastia 
dnešného sveta začali roku 1300 renesanciou, 
že „výprava za svetom bez Boha sa začala 
pred stáročiami v renesancii a v jej obnove 
antického pohanského myslenia, zmýšľania 

a spôsobu života. Začala sa obnovou 
pohanských názorov sociálnych, právnych, 
hospodárskych a ostatných spoločenských 
vzťahov. Renesančné zmýšľanie, ktoré sa 
postavilo najskôr proti cirkvi, ovplyvnilo 
neskôr v 16. storočí mnohé reformné snahy 
a vyústilo do nepriateľstva voči kresťanstvu 
v storočí osemnástom, až napokon skončilo 
popretím Boha v úplnom ateizme a materia-
lizme. To sa nedialo len v kabinetoch filozofov 
alebo vedcov. Presvedčenie o lepšom živote 
bez cirkvi, bez evanjelia a bez Boha preniklo 
do širokých vrstiev ľudu vo Francúzsku, 
v Nemecku a inde. Dnes sa stalo postrachom 
nás všetkých“.

Osvietenstvo ako vývojový
stupeň ľudského ducha

Súčasnosť je v znamení hlbokej a trvalej 
krízy náboženstva. Katolícka cirkev sa všetký-
mi silami snaží zahatať rast sekularizačného 
procesu, poklesu autority cirkvi a religiozity 
veriacich, no sociálny, vedecko-technický 
a kultúrny rozvoj sa zastaviť nedá a na ňom je 
vybudovaný aj sekularizovaný humanizmus, 
nenáboženský svetonázor, ateizmus ako 
vedecky zdôvodnený pohľad na svet s najľud-
skejšou morálkou.

Citovanému autorovi vadí fakt, že „za 
renesancie sa niektorí vzdelanci odklonili 
od štúdia vecí ducha a za najdôležitejšie 
považovali štúdium prírodných vied, čiže 
štúdium hmotného sveta. Toto rozštiepenie 
sveta a porušenie rovnováhy medzi duchom 
a hmotou malo a má podľa neho nešťastné 
dôsledky pre celý svetový vývoj. Cirkev sa 
mnohým začala zdať zbytočnou. Všetko sa 
dialo v mene rozumu a v mene vedy. Potom 
však prišli ešte radikálnejší kritici a tí v mene 
rozumu a vedy popreli Boha samotného.“ 
Tento novoveký vývoj myslenia a života má 
podľa neho korene v „renesančnom príklone 
k antike a jej zmýšľaniu“. Vadí mu, že „antika 
poznala len rozum, nie Zjavenie, ktoré bolo 
známe len v Izraeli“.

Moderné ľudstvo vďačí osvietenstvu 
skutočne za mnoho. Osvietenstvo ako 
vývojový stupeň ľudského ducha si nemožno 
z novodobých dejín odmyslieť. Bolo to 
posledné veľké duchovné hnutie, ktoré sa 
zmocnilo celého západného myslenia vrátane 
oboch Amerík, umožnilo moderný vývoj 
prekonaním stredovekej viazanosti človeka 
na zastaralé myšlienkové a životné formy.

K vymoženostiam osvietenskej doby patrí 
nielen zrušenie procesov proti čarodejniciam 
a kacírom, mučenie a náboženská diskri-
minácia inovercov vo verejnom živote, ale 
aj vybojovanie všeobecných ľudských práv, 
ktoré boli prvý raz zakotvené vo vyhlásení 
americkej nezávislosti roku 1776 a v Dekla-
rácii francúzskeho Národného zhromaždenia 
z 27. augusta 1789. Aj slobodný rozvoj vedy 
a celej novodobej kultúry má z veľkej časti 
základ v osvietenstve. Zjavenému kresťan-
skému náboženstvu a najmä katolíckej 
cirkvi spôsobil racionalizmus osvietencov 
jednu z najväčších a najnebezpečnejších kríz 
v celých jej dejinách. 

Ladislav Hubenák

Storočie Voltaira
- storočie svetiel
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Ježiš – koreň kresťanského exorcizmu

Démonológia
Exorcizmus úzko súvisí s náboženskými 

predstavami o démonoch. Ich súhrn sa nazý-
va démonológia. Prapôvodnou formou bola 
prvotná viera v zlých duchov. Démonologické 
názory sa veľmi rozvinuli v babylonskom 
a v staroiránskom náboženstve. Z dávno-
vekých náboženstiev prenikla démonológia 
do judaizmu, kresťanstva i islamu. Dénomo-
logické črty sa prejavujú v prvotných častiach 
Starého zákona. V Knihe pôvodu (Genezis) 
sa hovorí o „zhrešení“ Adama  a Evy, na ktoré 
ich naviedol Satan v podobe hada. V Starom 
zákone sa objavuje aj pod menom Belzebub, 
Belial alebo Lucifer. Satan či diabol je vodca 
padlých anjelov, ktorí sa vzbúrili proti Bohu, 
a ten ich za to vyhnal z neba. Podľa Príručné-
ho slovníka kresťanstva z roku 2003 „satan 
nie je abstraktným pojmom, ale bytosť, ktorá 
sa stavia proti Bohu a pokúša sa zmariť Boží 
plán.“

Medzi významných hlásateľov démonizmu 
sa zaradil aj pápež Ján Pavol II., čo prejavil 
neraz. Napríklad v roku 1986 sa uskutoč-
nilo viactýždňové podujatie venované tejto 
problematike. Na jeho začiatku pápež hovoril 
o anjeloch a na záver meditoval o diablovi 
a o jeho pôsobení tak vo vzťahu k jednotliv-
com, ako aj celej spoločnosti.

Ježiš ako vyháňač diablov
V Novom zákone sa o diablovi hovorí 

tridsaťdeväťkrát. Možno povedať, že démono-
lógia preberaná z judaizmu i z iných zdrojov 
silne poznačila vznikajúce kresťanstvo. Autori 

evanjelií hovorili priamo o Ježišovi 
ako o vyháňačovi diabla. Takéto 
aspekty sa zreteľne prejavujú v legen-
dách o „zázračných“ uzdraveniach, 
napríklad muža s ochrnutou rukou, 
malomocného a mnohých iných. 
Aj fyzické onemocnenie sa totiž 
vtedy považovalo za dielo diablov, 
ktorí vstupovali do ľudí, a keď ich 
Ježiš uzdravoval, diablov z nich 
vyháňal. V evanjeliu podľa Marka 
sa hovorí, že Ježiš počas pobytu 
v Kafarnaume vošiel do synagógy, 
aby tam ako samozvanec – neteológ 
„učil“ veriacich Židov. Medzi 
nimi bol človek – povedané rečou 
evanjelia – „posadnutý nečistým 
duchom.“ Diabol sa údajne ohradil 
proti účasti Ježiša v synagóge. Ale 
Ježiš mu prikázal, aby mlčal a vyšiel 
z „posadnutého.“ A diabol ho, síce 
nie s veľkou radosťou, opustil. Veľa 
„nečistých duchov“ vraj bolo aj 
v Geraze. Jeden postihnutý prosil 
Ježiša, aby ich nevyháňal z toho 
kraja. Všetci vraj chceli, aby ich Ježiš 
radšej „preniesol“ do ošípaných. 

Ježiš súhlasil. Diabol sa premiestnil do čriedy 
a tá v počte asi dvoch tisícok „náramne 
prudko“ zamierila k moru a samovražedne sa 
v ňom utopila.

Rôzne podoby exorcizmu
Údajný Ježiš sa stal základným kameňom 

kresťanského vyháňania diabla z ľudí i vecí, 
ktorý poznáme pod názvom exorcizmus. 
Na historky opísané v Novom zákone 
nadväzovali a nadväzujú početné teologické 
konštrukcie šírené v bežnej pastoračnej 
praxi a zakotvené vo vari nespočítateľnom 
množstve písomných traktátov o diablovi 
a o boji proti jeho strašidelnému pôsobeniu. 
Metódy a formy exorcizmu boli v priebehu 
poldruha tisícročia mnohoraké. Okrem 
iného sa popri zaklínaniach a iných rôznych 
„šamanských“ kúskoch často volila aj 
cesta fyzickej likvidácie ľudí obviňovaných 
zo stykov s diablom. Bolo to tak v časoch 
zápasov spojených s formovaním vierouky, 
keď sa kňazi navzájom dávali do kliatby 
a vzájomne sa aj zabíjali. Charakteristický je 
napríklad trpký osud templárov či kritikov 
neporiadkov v cirkvi, ako bol povedzme Ján 
Hus či Savonarola. Zabíjanie v masovom 
rozsahu postihlo príslušníkov mnohých 
stredovekých siekt. Na báze barbarskej 
koncepcie bosoráctva boli mučené, upaľo-
vané a inak života zbavované mnohé ženy. 
Veľký nemecký básnik Henrich Heine v práci 
K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku 
opísal kombináciu dvoch spôsobov „ky-
noženia stríg“. Kriminálny sudca kniežaťa 

Lotrinského, „ctihodný a vysokoučený doktor 
Nicolai Remigi“ odsúdil na hranicu osemsto 
žien obvinených z čarodejníctva. Týmto ženám 
zväzovali ruky aj nohy a hádzali ich do vody. 
Ak klesli pod vodu a utopili sa, vyhlásil ich 
za nevinné. Ak však plávali po vode, uznali ich 
vinné a spálili ich. Teda zomreli tak či tak.

V novoveku sa vyháňanie diabla má 
uskutočňovať prostredníctvom cirkvou 
schválených modlitieb a „inými účinnými 
prostriedkami“, ako sú Biblia, osobitné 
obrady, či relikvie. Ale aj tak sa občas 
vyskytnú prípady, keď sa voči „schránkam 
diabla“ používajú drastické spôsoby vedúce 
k smrti. Z času načas sa o nich dočítame aj 
v našej tlači. 

Kurzy exorcizmu
Katolícka cirkev, v ktorej sa exorcizmus 

uplatňuje častejšie ako v protestantizme, sa 
už od počiatku 17. storočia siluje o uplat-
ňovanie určitých noriem v praxi exorcistov. 
Veľkú snahu o systematickosť v tomto 
smere mal pápež Ján Pavol II. Jeho blízky 
spolupracovník kardinál Ratzinger napísal 
v septembri 1985 všetkým biskupom list 
obsahujúci pravidlá exorcizmu. V liste sa 
hovorí aj o personálnej stránke tejto činnosti 
cirkvi. Do roku 1972 mohli príslušné úkony 
vykonávať ľudia s „druhým stupňom nižšieho 
svätenia pred kňazstvom“. Teraz môžu 
v tomto smere konať len kňazi, a to kňazi 
„zbožní, prezieraví a poctiví“. A musia mať 

osobitnú licenciu od príslušných cirkevných 
orgánov. V súčasnosti nastalo obdobie 
„odborného“ rastu exorcistov. Organizovanie 
kurzov na univerzite Regina Apostolorum je 
súčasťou tohto úsilia.

Kroky učinené v posledných desaťročiach 
vysokými cirkevnými kruhmi ukazujú, 
že exorcizmus nie je len akýsi náboženský 
folklór. Je to ideová platforma a praktická 
činnosť, ktorá tvorí významnú súčasť diania 
v cirkvi. Cirkev chce exorcizmus „moderni-
zovať“, prispôsobiť ho našej dobe. Ale žiadne 
úsilie v tomto smere nezakryje, že exorcizmus 
je v zjavnom rozpore so stále napredujúcim 
ľudským poznávaním a že hlboko uráža 
ľudskú dôstojnosť.

Historigraphus

Zo stykov z diablom boli obviňovaní a upaľovaní 
aj templári. John J. Robinson, Narodení v krvi.

Začiatkom tohto roku uverejnili niektoré médiá príspevky o exorcizme. Popudom 
k nim bola informácia, že na bohosloveckom učilišti Regina Apostolorum sa 

uskutočnia kurzy exorcizmu pre kňazov katolíckej cirkvi, teda akési postgraduálne 
štúdium s cieľom získať kvalifikáciu v oblasti vyháňania diablov z ľudských schránok.

Dobová rytina Jacquesa Callota z r. 1630 zobrazujúca 
katolícky exorcizmus.
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O pápežke 
Jane

Vo vatikánskom zozname 
pápežov by sme márne hľadali 
pápežku Janu a nenašli by sme 
tam ani žiadnu pápežku iného 
mena. Medzi pontifikátmi pá-
pežov sa taktiež nevyskytuje ani 
medzera, kedy by Petrov stolec 
bol mohol byť obsadený takouto 
osobou. Toto však, prirodzene, 
nemôže byť dôkaz, že pápežka 
neexistovala, veď vo Vatikáne sa 
vždy veľmi šikovne ukryli a zahla-
dili všetky pre cirkev nepríjemné 
veci. Takto sa tam napríklad 
ukryli aj desiatky evanjelií, ktoré 
cirkev nekanonizovala, vyhlásila 
ich za apokryfické a dala ich 
pod zámok. K tomuto sa cirkev 
otvorene priznáva, no koľko 
je ešte ďalších vecí, o ktorých 
existencii zaťato mlčí! 

Žena
na pápežskom stolci

A tak o dobe, keď žena 
sedela na pápežskom stolci, 
nachádzame len sporadické 
krátke zmienky. Prvá sa objavila 
okolo roku 1250 vo Všeobecnej 
kronike mesta Méty. Tam sa tvr-
dí, že po pápežovi Viktorovi III. 
nastúpila roku 1087 talentovaná 

žena, ktorá sa prestro-
jovala za muža. Keď 
porodila dieťa, priviazali 
ju k chvostu koňa a tak 
dlho ju vláčili ulicami 
Ríma, až zomrela.

Na konci 13. storočia 
píše o pápežke Jane 
(Johane) aj domini-
kánsky mních Martin 
z Opavy v knihe Kronika 
pápežov a cisárov. Ten 
tvrdí, že Jana nastúpila 
po Levovi IV. už roku 
855, čo sa zdá byť oveľa 
pravdepodobnejšie. To, 
že existuje štyristoročné 
mlčanie o pápežke, môže 
svedčiť iba o úspešnosti 

cirkevných machinácií pri odstra-
ňovaní stôp o jej jestvovaní. 
Po vynájdení kníhtlače v 15. 
storočí už 
takáto činnosť bola 
podstatne ťažšia. 

Nebudeme 
uvádzať ďalšie 
zmienky o pápežke 
Jane, ktoré sa 
neskôr  objavovali 
(medzi inými o nej 
písali aj Petrarca 
a Bocaccio). Len 
pre zaujímavosť 
poznamenajme, že aj Jan Hus 
pri svojej obhajobe na koncile 
v Kostnici sa niekoľko ráz 
zmienil o pápežke (on ju nazýval 
Anežkou) a nikto mu tam vtedy 
neodporoval. 

Nešťastný pôrod
Zo všetkých zachovaných 

zmienok možno zostaviť asi 
takýto príbeh: išlo vraj o vzdelanú 
a múdru Angličanku menom 
Johana, ktorá v mužskom 
prestrojení obsadila najvyšší post 
vo Vatikáne a zotrvala v ňom 2 
roky, 7 mesiacov a 4 dni. Jej pre-
strojenie sa zistilo až vtedy, keď 

ako tehotná išla na koni z kostola 
sv. Petra do Lateránskeho paláca 
a v úzkej uličke medzi Koloseom 
a chrámom sv. Klementa spadla 
zo sedla – tam potom porodila 
syna, no sama pri pôrode 
zomrela. Po  tejto udalosti sa vraj 
pápeži vyhýbali onej uličke. 

Je zaujímavé, že v Ríme 
skutočne existovala ulica, cez 
ktorú pápeži nechodili – tam 
vraj stála kamenná socha ženy, 
ktorá v pápežskom plášti dojčila 
dieťa. O tom existuje aj zmienka 
vo viacerých vydaniach stredove-
kého bedekra (okolo roku 1500) 
Mirabilis urbis Romae (Obdivu-
hodnosti mesta Rím). Aj Johann 
Bachard, ktorý bol na konci 15. 
storočia v službách postupne 
štyroch pápežov, píše v knihe 
Liber notarum, že v úzkej uličke 
pri Koloseu stála socha pápežky, 
ktorá tam porodila dieťa. Sochu 
dal odstrániť až Sixtus V. na konci 
16. storočia pri rozširovaní ulice, 
no podobná socha sa vraj nachá-
dza aj v záhradách Vatikánu.

Ohmatávacie kreslá ako 
pamiatka na Janu

Nepoznáme teda dobu, v ktorej 
Jana sedela na pápežskom 
stolci, no jej existencia sa zdá byť 
reálna. Že nejde o číru legendu, 
naznačujú aj dve zachované 
hmotné pamiatky. Prvá je už 
spomenutá socha pápežky, ktorá 
sa má nachádzať vo vatikánskych 
záhradách, a druhá je tzv. 
ohmatávacie kreslo (sedes ster-
coraria). Je to kamenná stolica 

s otvorom na sedacej časti, cez 
ktorý sa kontrolovalo, či zvolený 
pápež má mužské pohlavie. 
Felis Haemerlein (1490) tvrdí, 
že procedúra ohmatávania bola 
prijatá pri voľbe Benedikta II. 
roku 855 a že tento pápež bol 
nástupcom pápežky Jany. 

V skutočnosti existujú dokonca 
dve „ohmatávacie kreslá“ – jedno 
je v Múzeu Pia Klementína 
a druhé v parížskom Louvri, kam 
sa dostalo po vylúpení Vatikánu 
vojskami Napoleona. 

Anton Daniel

Američania, ateizmus
a humanizmus na internete

Ani v najdemokratickejšej 
krajine sveta - v USA to nemajú 
neveriaci ľahké. Výstižne to vy-
jadril Salman A. Rushdie v ese-
ji, ktorú 14. marca tohto roku 
uverejnil The Guardian, keď 
napísal: „V dnešných Spojených 
štátoch sa môže takmer každý 
– aj ženy, gejovia, Afroameriča-
nia a židia – uchádzať o najvyšší 
úrad, či byť doňho zvolený. 
Ale deklarovaný ateista nemá 
šancu ani ako pukanec v ohni 
pekelnom.“ Napriek tomu tam 
pôsobí veľké množstvo silných 
organizácií, ktoré propagujú 
neteistický svetonázor, agnosti-
cizmus, či ateizmus.

K najvýznamnejším hu-
manistickým organizáciám 
v USA patrí Rada pre seku-
lárny humanizmus (Council 
for Secular Humanism), ktorá 
v tomto roku oslávi 25. výročie 
svojho vzniku. Všetko o nej 
sa môžete dozvedieť na inter-
netovej stránke http://www.
secularhumanism.org. Patrí jej 
oprávnene vedúce postavenie 
medzi organizáciami pre ľudí 
bez náboženského vyznania 
v Severnej Amerike a jej inter-
netová stránka je základným 
vzdelávacím zdrojom sekulár-
neho humanizmu. Zakladate-
ľom a predsedom je významná 
osobnosť, profesor filozofie, 
vydavateľ a autor viac ako 25 
kníh Paul Kurtz. Preklad jeho 
knihy Zakázané ovocie: Etika 
humanizmu vyšiel aj na Slo-
vensku vďaka aktivite člena 
Spoločnosti PROMETHEUS 
Rastislava Škodu, ktorý ju nie-
len preložil, ale aj vydal. 

Na Slovenku niekedy vzniká 
dojem, akoby ateizmus vy-
mysleli komunisti v bývalých 
socialistických krajinách. 
O tom, že to nie je tak a že ate-
isti sa úspešne rozvíjajú aj 
v USA, sa môžete presvedčiť 
na stránke amerických ateistov 
http://www.atheists.org. 
Táto silná organizácia vznikla 
v roku 1963 s tromi základný-
mi cieľmi: zabezpečiť slobodu 
od náboženstva, úplné odde-
lenie štátu a cirkvi a ochrana 
občianskych práv ateistov. 
Jej zakladateľom nebol muž, 
akoby sa dalo predpokladať, 
ale žena, významná ateistická 
aktivistka Madalyn Murray 
O‘Hair. 

František Jedinák

Voľba nového pápeža vyvoláva obyčajne aj záujem 
verejnosti o dejiny katolíckej cirkvi a život pápežov. 
Často sa pritom vynorí aj tajomná osoba – pápežka 
Jana. Existovala vôbec alebo je to všetko iba mýtus?

Okno do internetu 
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Staré známe zlaté časy

Ivan Klíma, Xantypa 6/2005 
– Výjimečně o literatuře

Autorka výborně kreslí jednot-
livé postavy i scény někdy až bala-
dického charakteru. Přitom v její 
hlavě je trvale přítomen ironický 
trpaslík, který jí brání v tom, aby 
se příliš oddávala svému trápení 
či svým zraněným citům. Obrazy, 
kterými kreslí pubertu či náhlé 
pochopení vlastní smrtelnosti, 
jsou sugestivní a patří k vr-
cholným místům románu. Děj 
románu oplývá zvraty, rychlými 
proměnami lokalit, je to román 
o poznání, o dospívání, o láskách 
i tragédiích, o hledání místa 
ve světě, který není přátelský ani 
v intimních ani ve společenských 
vztazích, je to zároveň obraz 
epochy prožívané na malém 
městě, kde místní velikáni 

se mění v užvaněné opilce a kde 
každodennost ubíjí většině 
mladých lidí jejich sny o životě 
s nějakým vyšším posláním.

Jana Klusáková, Český 
rozhlas - Radiožurnál 11. 12., 
program Knihovnička

“Čtenáři i recenzenti už léta 
naříkají - stále marně čekáme 
na román, který by nastavil 
zrcadlo naší nedávné minulosti. 
Nejen pro ně mám dobrou 
zprávu. Už je to tady. Věra 
Nosková ve své čtvrté knize 
Bereme co je nastavuje velmi 
zdatně, bystře a s humorem. 
Čtenář zkoprněle vnímá obraz 
doby, která formovala a deformo-
vala mládí dnešních padesátníků. 
Nepřehlédněte v záplavě předvá-

noční nabídky román Bereme co 
je o nesnadné cestě ke svobodě, 
o touze po intimitě a laskavém 
vztahu, o vitalitě mládí.”

Václav Hořejší, Akademický 
bulletin (máj 2005)

“Po dlouhé době jsem 
zase jednou s gustem přečetl 
knihu takřka jedním dechem. 
Zajímavé (a sympatické) je, že 
dobové politické motivy do děje 
pronikají spíše jen okrajově 
– síla knihy spočívá v neobyčejně 
přesvědčivém a plnokrevném 
vylíčení osudů dosti osobité 

hlavní hrdinky a mnoha lidí 
kolem ní. Po přečtení jsem měl 
zase jednou silný dojem, že toto 
je opravdu Literatura a Umění 
se vším všudy, že se české 
literatuře zrodila nová opravdová 
spisovatelka. Dokonce se mi 
mihlo hlavou – „kam se hrabe 
Viewegh…“ Doufám pevně, že je 
to jen začátek nějaké delší ságy 
a že se brzy dočkáme pokračo-
vání, které nás s hrdinkou zavede 
co nejdále za rok 1969, v němž 
román Bereme co je končí. Už 
se těším.”

Román 
českej 
novinárky 
a vydava-
teľky Věry 
Noskovej sa 
dá označiť 
ako romám 
generačný. 
Kým obľúbe-
nou témou 
generačných 
románov 
mladších 
generácií 
je stret 
„východu“ 

a „západu“, resp. farebný stret mnohých 
„východov“ s mnohými „západmi“ pre-
dovšetkým v súčasných multikultúrnych 
metropolách (spomeňme napríklad, celkom 
náhodne, útly román Rýchly život mladej 
švajčiarskej spisovateľky Zoë Jennyovej), 
stretávajú sa – v kontexte skúsenosti staršej 
generácie pochopiteľne – v generačnom 
románe Věry Noskovej svety dva: „západ“ re-
prezentovaný Viedňou a „východ“ zastúpený 
Strakonicami, českým malomestom, ktoré 
autorka pozná z vlastnej skúsenosti.

Príbeh je jednoduchý a namiesto vykon-
štruovaných zápletiek sa spolieha na čaro 
– v danej dobe – každodenných výjavov, 
ktoré u čitateľa spoľahlivo vyvolajú želané 
konotácie. Rodina viedenských Čechov sa 
na výzvu povojnového Československa vracia 

do Čiech, aby prispela k budovaniu vojnou 
zúboženej krajiny. Tehlárenskí robotníci, ktorí 
sa v Rakúsku považovali za komunistov, sú 
čoskoro sklamaní zo života vo svete, v ktorom 
sa musí od štvrtej ráno stáť v mäsne, banány 
privezené rakúskymi príbuznými sa scho-
vávajú na dno skríň na lepšie časy a všetko 
sa odohráva za zvuku budovateľských 
piesní a nič nehovoriacich hesiel vysielaných 
v rozhlase. Spojivom oboch svetov ostávajú 
len zriedkavé návštevy rakúskych príbuzných, 
ktoré sú však len sentimentálnymi pokusmi 
o zblíženie principiálne nezblížiteľných svetov 
postavenými predovšetkým na spomienko-
vom optimizme.

V takomto spoločenskom kontexte 
vyrastá hlavná hrdinka, nemanželská dcéra 
svojej matky, ktorej svojou existenciou vždy 
pripomenie nevydarenú aféru s nespoľahli-
vým promiskuitným otcom. Paula podozrivo 
presne zodpovedá svojmu stereotypu: cíti 
sa cudzo v rodine tvorenej cieľavedomou 
matkou, ktorá sa celoživotne snaží zahladiť 
stopy svojho životného omylu, jej slabošským 
manželom a dvoma nevlastnými bratmi. 
Väčšina románu je venovaná opisu Paulinho 
dospievania, ktorý akoby čitateľ poznal 
z mnohých iných filmových aj románových 
príbehov: adolescenti zo stredoeurópskeho 
malomesta frustrovaní nedosiahnuteľnosťou 
tepu doby, ktorá sa odohráva kdesi ďaleko 
od nich a ktorej sa sami trýznivo nemôžu 
zúčastniť, sa stretávajú v miestnej krčmičke 
alebo v miestnom kultúrnom dome, reci-
tujú Ferlinghettiho, čítajú Shopenhauera 

a Kirkegaarda, pijú víno a zároveň ostávajú 
stále hlavne deťmi. Takmer archetypická je aj 
Paulina túžba po Prahe ako po veľkom svete, 
v ktorom by mala na dosah ruky všetko, čo 
jej v provinčných Strakoniciach neľútostne 
uniká. 

Noskovej kniha je sympatická zmesou 
zručne ironického autorkinho štýlu 
a nostalgie. Nostalgia je pritom v príbehu 
viacvrstvová: je to jednak nostalgia niekdaj-
ších Viedeňákov za dávnym domovom, 
jednak nostalgia letných táborov a letných 
lások slobodu hľadajúcich mladých ľudí, 
jednak naša – súčasná – nostalgia za dobou, 
v ktorej sa príbeh odohráva. Autorka 
využíva skutočnosť, že „staré časy“ sa väčšine 
čitateľov spájajú s obdobím vlastnej mladosti, 
so spomienkami, ktoré sú – napriek ľubovoľ-
nej spoločenskej situácii – zvyčajne pekné. 
Na druhej strane sa Nosková prílišnému 
sentimentu bráni výrokmi „škriatka glosá-
tora“, akéhosi podvedomia hlavnej hrdinky. 
V jeho replikách sa snáď odráža autorkin 
vlastný svetonázor – vo vydavateľstve Věry 
Noskovej vyšlo medziiným aj dielko Utopený 
Archimedes postavené na skepticizme voči 
„homeopatii, liečivej sile pyramíd“ a iným 
„tajomstvám“, rovnako ako zborník Veda 
kontra iracionalita, ktorého prispievateľmi sú 
členovia „českého klubu skeptikov Sysifos“. 

Věra Nosková napísala generačný román, 
ktorý u príslušníkov jej generácie vďaka dobre 
zvládnutej práci s reáliami nepochybne padne 
na úrodnú pôdu. 

Svetlana Žuchová

Věra Nosková: Bereme co je (nakladatelství Věra Nosková, 2005)

Věra Nosková

Vyberáme z recenzií, ktoré 
zazneli v Českej republiky 

Knihu Věry Noskovej Bereme co je si môžete 
objednať na adrese: Spoločnosť Prometheus, 
Štefánikova 4, 811 05 Bratislava alebo 
telefonicky na čísle 02/52491191.
Cena: 150,- Sk plus 25,- Sk poštovné a balné.
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Ukážka z knihy
V. Noskovej Bereme co je

Vysoko hluboká čerň s antracitovými zábles-
ky. Nad horskou vesnicí, osamělou, sevřenou 
mezi obry kopců s obry stromy je noční nebe 
odcizené, chladné, zdálo by se výsměšné, 
kdyby nebylo tak dráždivě krásné. Vznešené 
a líbezné až k pláči a k dětské pokoře, vnucující 
představu, že za tím vším musí být něco víc, 
něco skoro lidského – vědomého, vševědoucího, 

všemocného. Jenže 
houbeles, vzpamatovala 
jsem se, neboť mě poma-
lu opouštěla blábolivá 
opilost. Skřet realista 
vytápal z růžových mlh 
a řekl natvrdo: měřeni 
nekonečnem a věčností 
jsme méně než nic. 
Naše osudy a trápení 
jsou méně než nic, 
naše pověry, zaříkání 
a modlitby, naše 
touha cosi mocného 
a tajemného ovládat je 
naivní a dětinská. Neboť 
existuje-li něco jako 
bůh, je to síla k lidem 
lhostejná, síla, která 
se při vývoji primáta 

s abstraktním myšlením nejspíš snažila, ale 
udělala pár nepříjemných chyb. Pokud existuje 
vědomá tvořivá síla, která dala vzniknout 
všemu, co kdy bylo a je, je to jen lhostejný 
Zploditel, nikoliv láskyplný, odpouštějící, 
spravedlivý Bůh otec. Toho si vysnila lidská 
touha po autoritě, řádu, po otcovsky náročné, 
ale o to cennější lásce. Spravedlivého Boha otce 
stvořila lidská osamělost a strach ze smrti. 
Vycházejme z předpokladu, že Bůh není, že 

vše živé vzniklo evolucí. Že není spravedlnosti, 
protože není v zájmu přírody a přírodního 
výběru. Není to veselé a útěšlivé, ale náhle 
všechno do sebe pěkně logicky zapadá a lze 
mnohé pochopit. Lze se s tím ovšem smířit? 
usmál se křivohubě skřet. Docela určitě, 
odpověděla jsem mu. Pokud nám stačí řád, 
který je zakotven v přírodě, a řád lidský, 
založený na solidaritě a oceňování dobrých 
a prospěšných činů a trestání zlých. Díky 
těmto pravidlům hry svět jakž takž funguje 
a dá se v něm žít. A jako prémii dostáváme 
návdavkem krásu, tajemství, schopnost 
radovat se, zvídavost, lásku a spoustu dalších 
dobrot. Jen se nebát sáhnout si pro ně. 

Zvedla jsem se a zamířila do kopců nad 
cintorín, do chatičky v té přelomené zahradě, 
nesla jsem si v náruči těžkou knihu plnou 
blábolivých informací, o něž nestojím, místo 
jediného dopisu, v němž by mi napsal, jak 
na mě myslel, chystal se mě navštívit, měl mě 
jaksi rád. Teď už je to jedno. Příběh je u konce. 
Tyčím se, dospělá, nad pošetilými dětmi – svými 
Zploditeli. Proč bych se na ně zlobila? Darovali 
mi život a předali docela výhodné vlastnosti. 
Na sloupku u vrátek sedí velká kočka, 
baňatá jako pýchavka, bílá jako duch. Nechala 
se přitulit, temně a náruživě se rozvrněla. 
Nemůžu se od ní odtrhnout, užíváme si pod tou 
třpytivou oblohou hezkou chvilku.

Knižné novinky
SLOVENSKO v 20. storočí I.: 
na začiatku storočia 1901-
1914 / ved. aut. kolektívu D. 
Kováč.
 Bratislava : Veda, 2004. 291 s.

Prvý zväzok z plánovaných siedmich zväzkov 
syntézy slovenských dejín v 20. storočí 
predstavuje Slovensko v rokoch striedajúcich 
sa kríz pred blížiacim sa vojnovým konfliktom 
v Európe.
 Na základe doterajších výsledkov výskumu 
historici charakterizovali slovenskú otázku 
v medzinárodných vzťahoch i vtedajšiu 
spoločnosť (vrátane vzdelanosti, rodiny, 
konfesionálnych determinácií, migrácie ...), 
jej hospodárstvo, politickú krízu až po ideové 
smery, kultúrny a spoločenský život. Práve 
v tejto záverečnej kapitole  možno nájsť 
pohľad na politické myslenie a jeho odraz 
v slovenskej spoločnosti, prijímanie nových 
vedeckých teórií, profilovanie národnost-
ných kultúr, školstvo v tieni maďarského 
nacionalizmu, náboženský a cirkevný život 
v multikonfesionálnom prostredí, či životný 
štýl medzi tradíciou a modernitou. Text 
dopĺňa výberová bibliografia.

FORMOVANIE európskej občianskej 
spoločnosti / ed. M. Gbúrová.
Prešov : Prešovská univerzita, 2005. 313 s.
Zborník obsahuje štúdie odborníkov, ktorí 
sa podieľali na realizácii projektu Národná 
a občianska identita v procese európskej in-
tegrácie. Téma identity je aktuálna pre všetky 
nové členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, 

preto je zborník dokumentom o dialógu na-
šich odborníkov nielen o základných pojmoch 
európskej integrácie, ako identita, občianska 
spoločnosť, euroobčianstvo atď., ale aj ďalších 
otázkach, ktoré rozvíjajú problém národnej 
a občianskej identity. Napríklad idea sociálnej 
spravodlivosti, multikonfesionalizmus 
Európy, inakosť a formovanie európskej 
občianskej spoločnosti, postavenie etnických 
komunít v integrujúcej sa európskej spoloč-
nosti a pod.

ZEMAN, Miloš. Jak jsem 
se mýlil v politice.
Praha : Ottovo nakladatelství, 
2005. 344 s.
Kniha politických spomienok 

českého sociálnodemokratického politika, 
analytika, prognostika a bývalého predsedu 
vlády ČR pootvorila dvere do zákulisia 
politického diania v Čechách v ostatných 
rokoch. Mnohé, viac či menej známe tváre 
českej spoločnosti defilujú pred čitateľom 
často z neznámeho uhlu pohľadu, lebo 
autor venoval väčší priestor svojim omylom, 
neúspechom a chybám, ako úspechom 
– v snahe pomôcť ďalšej generácii politikov, 
aby sa týchto chýb vyvarovali. Jeho odkaz 
vystihujú slová: “Politika je predovšetkým boj 
proti blbosti, a to vrátane blbosti vlastnej“. 

HAUBELT, Josef. České osvícení.
Praha : Rodiče, 2004. 605 s.
Druhé zrevidované a doplnené vydanie tejto 
rozsiahlej publikácie oboznamuje čitateľov 
s jedným obdobím histórie  v Čechách 
– osvietenstvom, ktoré predstavuje mimo-

riadne významnú etapu v českých národných 
dejinách. Autor zobrazuje problematiku 
osvietenstva nielen ako celku, ale sústredil 
sa na tie jeho aspekty, ktoré dlho zostávali 
na okraji záujmu historikov. Venoval sa zvlášť 
oblastiam, ktoré roky skúmal a dopracoval aj 
k určitým novým výsledkom. V práci domi-
nujú tvorivé osobnosti  českého osvietenstva 
a ich činnosť. Napriek doterajším výsledkom 
bádania, ako konštatuje autor, existujú 
v období českého osvietenstva  ešte oblasti, 
ktoré čakajú na spracovanie.

VÁROSSOVÁ, Elena. Filozofia 
vo svete – svet filozofie u nás.
Bratislava : Veda, 2005. 282 s.
Kniha spomienok našej 
prvej ženy – filozofky tvorí 

súbor štúdií  a úvah roztratených v rôznych 
periodikách a zborníkoch. Materiál - v súlade 
s názvom knihy – rozčlenila autorka na dve 
časti. Prvá sústreďuje texty o filozofii vo svete, 
v ktorej nájdeme napr. príspevky o Kantovi, 
Hobbesovi, Marcelovi,  či materiály na tému 
filozofia a moc, tolerancia a princíp falzi-
fikácie. Druhá časť obsahuje štúdie napr. 
o osudoch filozofie v našich dejinách, vzťahu 
filozofie a romantizmu, pohľady na J. Kollára, 
M. Hurbana, či menej známe postavy ako K. 
Banšell, Š. Launer, J. Lajčiak, alebo hľadanie 
miesta a významu ďalších osobností - ako S. 
Š. Osuský, I. Hrušovský, S. Štúr – v kontexte 
slovenskej filozofie.
Publikácia, v ktorej sa E. Várossová po-
kúša nájsť súvislosť slovenského myslenia 
s európskou filozofiou, je dokumentom doby 
a premien myslenia, inšpiráciou i odkazom 
pre ďalšie generácie filozofov.

Knihu V. Noskovej uviedol do života prof. Ladislav Hubenák.
Prezentáciu knihy na Slovensku (v Bratislave ) zorganizovala 

Spoločnosť Prometheus koncom mája t. r.
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Slovník ateistu
CELIBÁT – povinnosť neuzavrieť manžel-

stvo, ktorá je záväzná pre kňazov a rehoľníkov 
v rímskokatolíckej cirkvi, pre rehoľníkov 
a biskupov katolíckej cirkvi východných 
obradov a pre pravoslávnych mníchov 
a biskupov. Kresťanstvo pôvodne túto po-
vinnosť nevyžadovalo. Až pápež Gregor VII. 
(1073-1085) zaviedol povinný celibát, ktorý 
sa však presadzoval iba postupne v priebehu 
najmenej dvesto rokov. Napríklad v Uhorsku 
museli ešte v 15. storočí cirkevné synody 
zakročovať proti konkubinátu kňazov.

Funkcie a ciele celibátu sú celkom 
praktické, materiálne a disciplinárne, najmä: 
pôvodne znemožniť dedenie, a tým trieštenie 
pozemkového majetku cirkvi, výlučne podria-
diť radových kňazov ich biskupom, rehoľní-
kov ich rádovým predstaveným, a možnosť 
cirkevnej vrchnosti a biskupov absolútne 
disponovať podriadenými duchovnými, 
a tým zabezpečiť bezproblémovú mobilitu 
farárov a kaplánov ako ľudí neženatých, 
bez rodinných väzieb. Všetko to zaručuje 
najmä rímskokatolíckej cirkvi mimoriadnu   
akcieschopnosť a vytvára významné, pre 

rímsky katolicizmus charakteristické a zatiaľ 
funkčné špecifikum.

Všetky doterajšie úsilia o zrušenie alebo 
obmedzenie povinnosti celibátu pre rímsko-
katolíckych kňazov narážajú na rozhodné 
odmietanie zo strany centra cirkvi. Na tom 
nič nezmenil ani posledný, II. Vatikánsky 
koncil (1962-1965). Nemeniteľnosť celibátu 
potvrdil v roku 1967 pápež Pavol VI. Osobit-
nou encyklikou a pri rôznych príležitostiach 
tak opätovne učinil aj Ján Pavol II. Zmena 
v tomto smere nie je pravdepodobná ani 
počas pontifikátu Benedikta XVI.

EKUMENIZMUS, či ekumenické hnutie 
je úsilie o zbližovanie a relatívne zjednoco-
vanie kresťanských cirkví, najmä vo vzťahu 
k aktuálnym problémom sveta a ľudstva. 
Ide o vzájomné približovanie najhlavnejších 
historických a teologických smerov kresťan-
stva: katolicizmu, početných protestantských 
cirkví a denominácií a pravoslávia. II. 
Vatikánsky koncil (1962-1965) prijal Dekrét 
o ekumenizme (Unitatis redintegratio). 
V ekumenickom hnutí sa dosiahli niektoré 
pozitívne, ale neraz iba čiastkové a prechodné 
výsledky. Často iba vo vzťahoch menších 
kresťanských skupín, alebo dokonca len 
významných jednotlivcov, a aj to iba 
v niektorých krajinách. Významnejšie bývajú 
spoločné protivojnové a humanistické aktivity 
vedúcich kruhov kresťanstva.

Ekumenické hnutie sa stretával s rozličný-
mi problémami vyplývajúcimi z historických, 
vieroučných a inštitucionálnych rozdielov 
medzi hlavnými prúdmi kresťanstva, 
cirkvami a vierovyznaniami. Rozporne 
a protikladne zasahujú do ekumenických 
snáh autoritatívne nároky centra katolíckej 

cirkvi, ako je deklarovanie jedinej, pôvodom 
a učením autentickej formy a reprezentantky 
kresťanstva, vrátane výlučnosti inštitúcie 
pápežstva. Počas svojho dlhého pontifikátu 
Ján Pavol II. síce pestoval kontakty s ostat-
nými druhmi kresťanstva, ani on sa však 
nevzdával tradičných nárokov katolicizmu. 
V duchu katolíckej priority a nadriadenosti 
voči protestantizmu a pravosláviu sa správal 
aj kardinál J. Ratzinger. Ako si bude počínať 
Benedikt XVI., nie je zatiaľ jasné, avšak 
zásadné zmeny katolíckeho postoja, a tým aj 
celkových možností s perspektív ekumenické-
ho hnutia, možno ťažko predpokladať.

FUNDAMENTALIZMUS – všeobecné 
označenie náboženských smerov, ktoré 
nemenne trvajú na základných princípoch cir-
kevného učenia a dogmatiky. S cieľom udržať 
a ubrániť „čistú vieru“ sa rozhodne odmietajú 
akékoľvek pokusy o jej zmodernizovanie, 
priblíženie sa zmenám v myslení a cítení ľudí, 
predovšetkým veriacich. V užšom zmysle 
fundamentalizmus označuje ortodoxný, 
krajne konzervatívny smer v novodobom 
protestantizme ako reakciu na tendencie 
modernizmu a liberalizmu medzi kresťan-
skými teológmi. Takýto fundamentalizmus 
má silné pozície v USA. Jeho zástancovia 
vystupujú proti vede, napríklad v mnohých 
štátoch USA – v duchu známeho „opičieho 
procesu“ proti učiteľovi J. Scopsovi v Daytone 
v roku 1925 – odmietajú výučbu Darwinovej 
evolučnej teórie. 

S fundamentalizmom sa navzájom dotýka 
a prelína tradicionalizmus, čo je opak tzv. 
novátorstva, modernizmu, liberalizmu. Tradi-
cionalisti vystupujú proti snahám revidovať, 
modernizovať, aktualizovať náboženské 
učenie, sociálne a morálne koncepcie cirkvi. 
V najnovších dejinách sa protiklady medzi 
katolíckymi tradicionalistami a tzv. novátormi 
prejavujú najmä od obdobia II. Vatikánskeho 
koncilu (1962-1965).

1.Osobný mravný charakter. 
Ten sa ničím nedá zohnúť, 

iba ak zlomiť.

2.Mierumilovná povaha. Tá 
vie s každým človekom 

v pokoji vychádzať.

3. Pracovná húževnatosť. Taká 
nepozná nijaké prekážky.

4. Ľudská znášanlivosť. Tá 
nehľadí na osoby, národ-

nosť, náboženstvo.

5. Nezdolná snaha hovoriť 
vždy pravdu a konať dobro 

každému, kto to potrebuje.

6. Zapojenie sa do akejkoľvek 
akcie, ktorá spoločnosti 

prináša šťastie a pokoj, najmä 
byť verný v úsilí o sociálnu 
spravodlivosť.

7. Plnenie všetkých osobných, 
rodinných a stavovských 

povinností.

8. Mať ľudský vzťah k všetkým 
ľuďom bez akýchkoľvek 

rozdielov.

9. Nezištne a ochotne 
preukazovať službu 

lásky všetkým, najmä chorým, 
biednym a vykorisťovaným.

10. Ak je to človek veriaci 
z presvedčenia, nech 

v tom verne zotrvá, ale nech 
nikomu svoj náboženský (alebo 
iný) názor násilne nevnucuje, ani 
nikoho za to nech nehaní.

Takýto človek
vyzerá asi takto:

  V štúdiách a v práci má čestné 
ambície a úspechy. 

  V spoločenskom postavení má 
patričnú autoritu a je všeobecne 
obľúbený.

  U ľudí bez rozdielu má lásku 
a úctu.

  V rodine žije šťastne a spokojne.

  Presvedčenie každého má 
v úcte a rešpektuje každý názor, 
akokoľvek by bol odlišný od jeho 
názoru a presvedčenia.

  Každému ochotne pomôže 
a poradí.

  S každým vychádza priateľsky 
a svorne.

  Netúži po tom, aby si získal 
vysoký titul a funkciu, veľké 
hmotné bohatstvo, výhodné 
spoločenské postavenie, ale aby 
žil ako človek, dôstojne, a snaží 
sa o to, aby aj iní tak žili, v duchu 
spravodlivosti, lásky a pokoja.

Desatoro dokonalého 
človeka - humanistu
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Ad: Prometheus 
č. 2/ 2005

Vážená redakcia,
hneď na začiatku by som chcel 
vyjadriť svoju radosť zo vzniku 
Vášho časopisu. Viem si živo 
predstaviť, že pustiť sa do také-
hoto projektu je viac ako odvaha. 
Pred pár dňami som ho zahliadol 
v novinovom stánku v našom 
meste a jeho meno ma hneď 
zaujalo. Vybavil sa mi zaujímavý 
zborník Prometheov oheň, ktorý 
vyšiel v Albatrose v roku 1981, 
no občas som toto označenie 
tuším zahliadol i na stránkach 
Slova. Po krátkom nahliadnutí 
dovnútra som si ho hneď kúpil, 
po prečítaní som sa rozhodol, 
že sa stanem predplatiteľom 
a snáď i prispievateľom.

Valér Ondrušek, Poprad

Objednal som si dva kusy 
Vášho časopisu preto, aby som 
mal jeden kus do archívu a jeden 
voľne položený v mojej astrono-
mickej posluchárni s možnosťou 
nahliadnuť pre návštevníkov. 
Verím, že čoskoro budem 
odoberať viac exemplárov. 
Prajem Vam veľa úspechov a ešte 
raz dakujem.

Ivan Sabo, Areál astro-
nómie M.R. Štefánika pri 

Gymnáziu V. Paulinyho Tótha 
v Martine

Ad: Odluka
cirkvi od štátu nie je 
možná

S veľkým záujmom som si 
prečítal rozhovor “Odluka cirkvi 
od štátu nie je možná“ s JUDr.  K. 
Zavackou. Je potešujúce, že sa už 
našli právnici uvažujúci o mož-
nostiach zrušiť túto zmluvu, 
ktorá posúva Slovensko naspäť 
do obdobia nadvlády a hegemó-
nie katolicizmu nad národmi. 
Myslím však, že je to otázka skôr 
politickej vôle než právnych pre-
kážok. Naši klerikálne zameraní 
politici sa odvolávajú na článok 
27. Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve z 27. januára 
1980  (OSN séria zmlúv, vol. 
1155, str. 331), podľa ktorého 
„zmluvná strana (v danom 
prípade SR a Svätá stolica) sa 
nemôže odvolávať na svoj domáci 
právny poriadok ako oprávňujúci 
neplniť ustanovenie zmluvy.“ 
Títo politici zamlčujú skutočnosť, 
že ten istý Viedenský dohovor 
o zmluvnom práve ustanovuje 
v článku 53, že „zmluva je neplat-
ná, keď v čase jej uzatvorenia je 
v rozpore s normou všeobecného 

medzinárodného práva, ktoré je 
uznávané spoločenstvom štátov.“ 
Zmluva SR so Svätou stolicou 
(nie s medzinárodne uznaným 
štátom „Vatican City“) je v roz-
pore s medzinárodným právom 
tým, že diskriminuje, porušuje 
rovnaké práva všetkých občanov 
pred zákonom a oslobodzuje 
od trestnosti za nezákonné skut-
ky jednu preferovanú skupinu 
občanov. Ak nie je žalobca, nie je 
ani sudca. Tieto rozpory zmluvy 
musia totiž riešiť medzinárodné 
orgány. Slovenskí klerikálni 
politici vždy budú od nich 
odťahovať ruky.

Alojz Klanecký, Bratislava

Poznámky k otázkam 
položeným v časopise 
Prometheus č. 2/2005

V úmysle odpovedať na otázky 
položené v druhom čísle časopisu 
Prometheus na všetky by bola 
z mojej strany odpoveď negatív-
na. Vybral som si aspoň niektoré.

Či je Slovensko demokratický 
štát? Nie, práve opak je pravdou! 
Vládnuce orgány a väčšina ich 

Z listov čitateľov 

osobnosti sa viažu na im vyho-
vujúcu ideológiu a náboženstvo, 
ktoré im pri plnení ich orientácie 
vynikajúco slúži. Hlavnú úlohu 
v tom plní katolícka cirkev. Ostat-
né náboženstvá sú uznávané 
hlavne preto, aby sa to chápalo 
v širokom zábere.

Možno som mal to šťastie, 
že v našej obci bol za fašistického 
slovenského štátu evanjelický 
farár Vojtech Hruška, ktorý bojo-
val za pravdu a hodnotil národy 
podľa ich orientácie, nie rasovej 
príslušnosti.  Pamätám si na jeho 
kázeň na Vianoce v roku 1943,  
keď povedal: „Za blaho bielych 
a čiernych, proti fašizmu.“ Pri 
vzniku SNP bol jeho aktívnym 
organizátorom v okrese Martin. 
Osobne som tiež pochádzal z lu-
teránskej robotníckej rodiny a bol 
som už od detstva protifašisticky 
orientovaný. Už ako 15-ročný 
som pomáhal partizánom. V roku 
1948 som po plnom poznaní 
pravdy vystúpil z cirkvi, aby som 
nebol viazaný touto ideológiou.

V tejto súvislosti citujem slová 
V. Hrušku z jeho knihy Moja cesta 
k ateizmu: „Bývalých evanjelic-
kých študentov stredoškolákov 
a vysokoškolákov nebolo 
treba agitovať. Za fašizmu boli 
spojkami, rozširovateľmi letákov, 
za Slovenského národného 
povstania bojovníkmi.“

Vojnové roky a boj za pravdu 
ovplyvnili aj celý môj ďalší život, 
či už na vysokej škole, v aktívnej 
hospodárskej činnosti, aj teraz. 

Dnes má šancu uplatniť sa 
hlavne ten, kto slúži vládnej moci 
a cirkvi, takže o nejakej demokra-
cii a možnosti verejne prejavovať 
prakticky svoje zmýšľanie 
nemožno vôbec hovoriť.

Ing. Viliam Gallo, Košice
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V židovskej rodine pristihne starý otec 
vnuka, ako sa počas pôstu napcháva jedlom 
a rozčuľuje sa:
– To je hrozné, čo to robíš? Pozri sa na mňa, 
som starý a chorý, ale pôst dodržiavam.
– Starký, nerozčuľujte sa, ani ja ani vy sa 
aj tak nedostaneme do raja. Ja preto, že 
nedodržiavam pôst, a vy preto, lebo žiadny raj 
neexistuje.  

 

Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol:
– Človeče, čo ste sa zbláznili?! Kde ste videli 
anjela v topánkach?
– Pán farár, a kde ste videli anjela bez 
topánok?  

Príde žid k rabínovi a pýta sa:
– Rabín, môžem zjesť kúsok bravčoviny?
– Čo si sa zbláznil? Aká bravčovina?
– Len maličký kúsok!

– A Tóru si čítal? Vieš, že je to zakázané!
– Len malilinký kúsoček.
– Veď ti hovorím, že nesmieš, je to zakázané!
– Rabín, ale ja som vás videl, ako ste včera 
jedli bravčovinu.
– To je pravda, ale ja som sa nikoho nepýtal.   

Prečo je pivo menej nebezpečné ako viera 
v boha: 
1. Nikto nikoho nezabil kvôli tomu, že ten 
druhý nepil pivo. 
2. Pitie piva nie je spájané s celibátom. 
3. Pitie rôznych druhov piva nikdy nebolo 
príčinou vojny. 
4. Nikto nenúti násilím piť pivo deti, ktoré nie 
sú schopné samé posúdiť, či ho majú alebo 
nemajú piť.
5. Aj keď sa rozhodnete, že budete piť iný druh 
piva ako dosiaľ, nikoho tým nezradíte.
6. Nikdy nikoho nemučili, neupaľovali, 
nekameňovali kvôli tomu, že nepije to 
správne pivo.
7. Že skutočne piješ pivo, môžeš dokázať 
veľmi ľahko.
8. Ak si závislý na pití piva, spoločnosť 
anonymných alkoholikov ti pomôže vrátiť sa 
do normálneho života.   

PROMETHEUS

PROMETHEUS
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Náboženstvá sú ako svätojánske mušky. (dokončenie v tajničke)

Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte na adresu 
redakcie časopisu Prometheus, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava 

do 31. júla 2005.KUPÓNč. 3
Traja vyžrebovaní výhercovia

budú odmenení knihou Ladislava 
Hubenáka Nekorunovaný kráľ Európy. Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom augusta!

Tajnička z minulého čísla znela: „Čím vyššie je jedna, tým 
nižšie je druhá.“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali:

Eva Štovčíková - Košice, Anna Pirogovová - Bratislava, 
Tibor Bittner - Veľký Krtíš. Výhercom blahoželáme!
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Zaujalo nás

Úlomky pocitov
Kvetta Šafářová, Nové slovo, 64 str.

„Verše o láske nemôže písať človek bez lásky. Písala 
som o láske, ktorá ma celý život povznášala, a preto som 
bola vždy v oblakoch.“ To je vyznanie autorky v úvode 
jej knihy básní a myšlienok o láske, živote, ale i smrti. 
Jednoducho o tom, čo sa v istých etapách života dotýka 
každého z nás.

Knihu si môžete zakúpiť v sieti kníhkupectiev MODUL alebo 
objednať telefonicky na t.č. 02/44872182

PROMETHEUS – symbol boja 
za pokrok a šťastie ľudstva

Osobnosť Promethea patrí 
k najcennejším výtvorom 
gréckej mytológie. Vyše dva 
a pol tisícročia sa považuje 
za zosobnenie odvahy 
a vytrvalosti, odporu proti 
starým poriadkom, lásky 
k slobode a ľudomilnosti.

Diovi zabránil vyhubiť 
ľudstvo tým, že daroval 

človeku oheň. Zeus ho okrem iného potrestal tým, že visel 
prikovaný na skalu na vrcholku Kaukazu. Každé ráno priletel 
k nemu orol, aby mu zobákom vyžral kus pečene, ktorá mu cez 
noc vždy narástla. No ani toto utrpenie Promethea nezlomilo. 

Napokon dosiahol slobodu pomocou človeka a zmierením sa 
s Diom, pričom neustúpil od svojej hrdosti, ani od svojich cieľov.

Poďakovanie
Tento dvojmesačník vychádza vďaka sponzorskému príspevku Inštitú-
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e-mail : info@humaniststudies.org, web: www.HumanistStudies.org
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k rozvoju humanistického hnutia. 
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pre humanistické štúdie vďaku za finančnú podporu i za viacročnú, 
veľmi plodnú spoluprácu.

Spoločnosť Prometheus

Myslíš si, že sloboda svedomia, sloboda 
presvedčenia a sloboda vyznania sú nedotknuteľné?

Si presvedčený o tom, že človek sám a nie boh riadi 
ľudský osud?

Si proti tomu, aby cirkevná moc zasahovala 
do riadenia vecí verejných?

Chceš sa podieľať na presadzovaní demokratického, 
slobodomyseľného humanizmu?

Tak neváhaj a informuj sa o činnosti Spoločnosti Prometheus !!!
Spoločnosť Prometheus je mimovládna organizácia združujúca 
sekulárnych humanistov, ktorí sa nehlásia k nijakému 
náboženstvu a chcú žiť a konať ako slobodomyseľní ľudia. 
Spoločnosť Prometheus obhajuje a presadzuje:
• slobodu myslenia a slobodu svedomia
• slobodu presvedčenia a vyznania
• skutočnú, nielen formálnu odluku cirkvi od štátu
• celosvetový humanizmus a mierový pokrok ľudstva.

 Kontakt:
 Spoločnosť Prometheus Bratislava,
 združenie svetských humanistov
 � Štefánikova 4, 811 05  Bratislava
 �02 / 52491191
 @ humanist@pobox.sk
 � http://slovakia.humanist.net

Informačné materiály o Spoločnosti Prometheus mi pošlite 
na adresu:

Meno a priezvisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bydlisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefón:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V   . . . . . . . . . . . . . dňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Návratku pošlite na adresu:

Spoločnosť Prometheus Bratislava
združenie svetských humanistov
Štefánikova 4, 811 05  Bratislava

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
Záväzne si objednávam

  ročné predplatné v sume 100,- Sk   (6 čísel)
  polročné predplatné v sume 50,- Sk   (3 čísla)

PLATITEĽ:

Meno a priezvisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mesto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Každý predplatiteľ od nás ako darček dostane knihu Chestera 
Dolana Obžaloba náboženstva v slovenskom i anglickom 
jazyku na CD.
Objednávky na predplatné zasielajte na adresu 
Spoločnosť Prometheus Bratislava, združenie svetských 
humanistov, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, alebo nás 
kontaktujte prostredníctvom predplatiteľského servisu 
na tel. čísle: 02/52 49 11 91.

Predplatné môžete zaplatiť  aj priamo na číslo účtu 
11481540/0900.

Aforizmy slávnych
Múdrosť je pozorovať život, 

a nie smrť. 
Spinoza

Cirkev sa teší veľkej pozornosti 
u bohatých a mocných preto, že im 
pomáha udržiavať politickú moc 
a zveľaďovať bohatstvo. 

Nitzsche

Ak sa človek má stať človekom, 
musí sa vzdelávať.

Ján Amos Komenský

Ale je to smutná epocha, keď je 
ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.

Albert Einstein

Povedať pravdu je to najjedno-
duchšie a najťažšie.

Olga Scheinpflugová

Rada „miluj blížneho svojho“ je 
z biologického hľadiska strašná.

John Updike

Aforizmy Kvetty Šafářovej
Zaujímavé je, že vlastná 

lenivosť nám najviac ubližuje, no 
najmenej prekáža.

To, že sme malí, nám nebráni, 
aby sme konali ako veľkí.

Ak máte ubolenú dušu hľadajte 
bútľavú  vŕbu, ak máte dušu 
blaženú, hľadajte hlásnu trúbu.




