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A je to tu zas. 
Už sa zdalo, že 
o zmluvu o výhra-
dách svedomia nik 
ani len nezakopne, 
že upadla do zabud-
nutia, že necháme 
až na ďalšiu vládu 

po voľbách, nech sa s ňou morí a sporí. 
A vtom akoby z čistého jasného neba 
sa objavila petícia. Za prijatie zmluvy. 
A potom ďalšia. Proti jej prijatiu. Možno 
až teraz sa ukáže, aký je skutočný postoj 
slovenských občanov. Možno až teraz 
vláda pochopí, že vec, v ktorej chcela 
podľa slov premiéra dosiahnuť konsen-
zus, národ nespája, ale rozdeľuje. A mož-
no práve to bude dobrý dôvod na to, aby 
bola zmluva opäť zamätená pod stôl.

Ja som sa postavila na stranu tých, 
ktorí podpísali petíciu proti. Rovnako 
aj náš celý redaktorský tím a členovia 
Spoločnosti Prometheus. Ďalší nám píšu 
a volajú, kde ju zohnať, lebo ich podpis 
na nej chýbam, čo nechcú pripustiť. 
Lebo si myslíme, že zmluva o výhradách 
svedomia môže zakladať právo vyhnúť 
sa zodpovednosti za nevykonanie 
niektorých občianskych povinností. 
Lebo môže spôsobiť, že žiaci v školách 
budú ochudobnení o niektoré poznatky, 
ktoré sa môžu priečiť svedomiu ich 
učiteľov. Lebo môže ohrozovať základné 
reprodukčné práva žien. Lebo kanonické 
právo by mohlo nahradiť právny systém 
Slovenskej republiky. Lebo zmluva 
narúša princíp rovnosti občanov pred 
zákonom.

Túto petíciu môžete podporiť aj vy. 
Nájdete ju v časopise, aj s odôvodnením. 

Judita Takáčová
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Ministerstvo školstva 
ignoruje humanistickú 
etickú výchovu

Je všeobecne známe, že učebné pomôcky 
na etickú výchovu pre prvý stupeň základných 
škôl sú absolútne nedostatočné, resp. žiadne. 
Za viac než rok nebolo ministerstvo školstva 
schopné vypracovať nijaké učebnice pre 
žiakov. A vlastne s tým v koncepcii predmetu 
etická výchova ani nerátalo, s odôvodnením, 
že sa chce vyhnúť schematickému chápaniu 
predmetu. Vystačí si chabými metodickými 
príručkami pre učiteľov etickej výchovy, 
ktorí sa už nejedenkrát na viacerých fórach 
posťažovali, že – stručne povedané – nemajú 
z čoho učiť. Tento stav svedčí len o tom, že 
etická výchova nie je prioritou ministerstva, 
veď stačí, že sa na školách dostatočne kvalitne 
(a s kvalitnými učebnými pomôckami) vyu-
čuje náboženská výchova. A tak ministerstvo 
odmietlo aj podanú ruku od Vydavateľstva 
Rastislav Škoda, ktoré ho požiadalo 
o udelenie schvaľovacej doložky pre viacero 
učebníc etickej výchovy, čo v praxi znamená, 
že ministerstvo školstva ich kúpu školám 
neuhradí a školy, respektíve rodičia detí – ak 
prejavia záujem - ich musia uhradiť z vlast-
ného vrecka. Ide o publikácie Možno je to 
správne, možno nesprávne, Možno áno, možno 
nie – obe sú určené ako alternatívne učebnice 
pre prvý stupeň základných škôl (ZŠ), Keby si 
sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? pre druhý 
stupeň ZŠ, a napokon je to alterantívna učeb-
nica pre učiteľov etickej výchovy na stredných 
školách Zakázané ovocie. Etika humanizmu. 
Tieto publikácie sú prekladmi a čiastočnou 
adaptáciou učebníc etickej výchovy, ktoré sa 
používajú na základných školách v Nemecku, 
Holandsku a USA. 

Ďalší neúspešný pokus
Naposledy, v júni tohto roka, Spoločnosť 

Prometheus a Vydavateľstvo Rastislav 
Škoda podali žiadosť o udelenie schvaľovacej 
doložky prekladu  alternatívnej príručky 
Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom 
sveta nie je jednoduché. Metodická príručka 
a námety pre humanistickú etickú výchovu. 
Pôvodné dielo v anglickom jazyku vydalo 

Pedagogické študijné centrum humanistickej 
etickej výchovy v holandskom Utrechte. Táto 
metodická príručka je určená pre základné 
školy. Svojimi filozofickými i pedagogickými 
východiskami je koncipovaná ako skutočná 
alternatíva k vyučovaniu náboženstva. 
Podľa jej vydavateľa jej cieľom je uspokojenie 
svetonázorových a duchovných potrieb 
žiakov z humanistických rodín na základe 
osvojených humanistických princípov, učiť 
žiakov kritickým a tvorivým spôsobom riešiť 
problémy mravných hodnôt, podnecovať 
ich nezávislé myslenie a konanie, čo by im 
postupne umožnilo dať zmysel a podobu 
vlastnému životu, ako aj životu iných. 
Teoreticko-metodické východiská tohto diela 
sú široko využívané a overené v praxi ho-
landských škôl. Preto aj nielen kvalifikovaní, 
ale aj nekvalifikovaní učitelia etickej výchovy 
by pochopili a dokázali prakticky realizovať 
stanovený obsah originálnymi a overenými 
metódami. Táto príručka by mohla slúžiť ako 
alternatívna metodika pre učiteľov humanis-
tickej etickej výchovy na základných školách.

Odpoveď MŠ SR nebola vôbec prekvapujú-
ca. V odpovedi generálneho riaditeľa Sekcie 
regionálneho školstva MŠ SR sa uvádza, že 
v „teoretických východiskách nenachádzame 
systematický rozvoj sociálnych zručností 
tak, ako ich predpokladá súčasná vývinová 
psychológia, nenachádzame rozvoj vzťahu 
k prírode a ani systematicky spracovanú tému 
rodiny, ktorá je bazálnym prostredím pre 
citovú výchovu a sociálne kompetencie žiaka.“ 
Aj keď ministerstvo uznalo zaujímavú formu, 
invenčnosť a aktuálnosť príručky, vyčíta jej to, 
že „ponúkané témy nevytvárajú systém“ a že 
ide len o „výber podľa veku k dvom hlavným 
témam – Umenie žiť a Svetové občianstvo“. 
Ministerstvo sa ďalej oháňa tým, že „súčasná 
etická výchova má dostatok metodických 
materiálov, ktoré sa aktualizujú slovenskými 
autormi v rámci slovenskej reality“ a že ide 
o „overený systém rozvoja osobnosti dieťaťa 
v zmysle orientácie na dobro pre seba i pre 
druhých, na vnútorné šťastie, ktoré sa    

Aj viac než rok od zavedenia povinne voliteľnej etickej výchovy 
a náboženstva na prvom stupni základných škôl zostáva otázka 

výučby etickej výchovy nevyriešená. A zdá sa, že takýto stav ešte 
nejaký čas potrvá. Niet totiž nijakých náznakov, že by Ministerstvo 
školstva SR malo záujem tento problém seriózne riešiť.
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Spoločnosť Prometheus sa 
venuje oblasti etickej výchovy 

od svojho vzniku v roku 1990. 
Už v roku 1992 komunikovala 
s ministerstvom školstva o otáz-
kach výučby etiky na školách 
a zapojenia sa do akcií v rámci 
Medzinárodného roku rodiny 
(1994) a poskytla ministerstvu 
informačné materiály o vý-
učbe etiky v Belgicku, Fínsku 
a Holandsku.

V októbri 1995 sa jej zástupco-
via zúčastnili na Prvej konferencii 
predstaviteľov humanistických 
organizácií zo strednej a východ-
nej Európy a na medzinárodnom 
kongrese venovanom téme 
Humanizmus – etika – občianska 
náuka v Berlíne. Na základe 
získaných materiálov pripravilo 
Vydavateľstvo Rastislav Škoda 

do tlače dve publikácie autora 
Dana Barkera Možno áno, 
možno nie a Možno je to správne, 
možno nesprávne, ktoré boli 
ponúknuté ministerstvu školstva 
ako pomôcka na výučbu etiky 
na základných školách. V liste 
bývalej ministerke školstva E. 
Slavkovskej z augusta 1997 
sa zdôrazňuje, že vydaním 
publikácie sledovala Spoločnosť 
Prometheus cieľ „prispieť k teórii 
a praxi humanistickej výchovy 
našej mladej generácie a dať 
do rúk učiteľom etickej výchovy 
ďalšiu učebnú pomôcku, ktorá by 
im pomáhala  naučiť deti rozvíjať 
vlastný rozum, naučiť sa kriticky 
myslieť a tak získavať základy se-
bavedomia a sebaistoty v súlade 
s ich vekom.“ Odpovede zo stra-
ny ministerstva sa Spoločnosť 

Prometheus (SP) nedočkala.
V júli 2001 zaslalo predsed-

níctvo SP ministrovi školstva 
M. Ftáčnikovi svoje stanovisko 
k návrhu na zavedenie etickej 
výchovy ako povinného predme-
tu a náboženstva ako voliteľného 
predmetu na základných školách. 
V odpovedi minister M. Ftáčnik 
uviedol, že zámer povinnej 
etickej výchovy vychádzal z toho, 
že demokratizácia spoločenských 
pomerov posunula dôležitosť 
komunikácie do centra sociál-
nych vzťahov. Zdôraznil, že len 
striktné dodržiavanie občianske-
ho princípu môže zaručiť naozaj 
rovnoprávne, a tým aj pokojné 
spolužitie ľudí viacerých konfesií, 
bezkonfesijných ľudí a národnos-
tí v jednom štáte.

V súvislosti s rozširovaním 

povinnej výučby voliteľných 
predmetov náboženstva a etickej 
výchovy od prvého ročníka 
základných škôl SP vo svojom 
vyhlásení koncom roku 2002 
dôrazne upozornila na „nevy-
hnutný dosah  tohto opatrenia 
a na ďalšiu konfesionalizáciu, 
ak nie klerikalizáciu štátnych 
škôl, čo možno hodnotiť ako 
pokus prispôsobovanie obsahu 
školského vyučovania potrebám 
katolíckej cirkvi. Úlohou štát-
neho školstva nie je poskytovať 
takéto služby pre cirkev. Úlohou 
štátneho školstva je v spolupráci 
s rodinou všestranne pripraviť 
žiaka na život.“ SP vyjadrila 
presvedčenie, že „náboženstvo 
a etická výchova by mali zostať 
nepovinne voliteľnými predmet-
mi tak, ako je to teraz.“ 

Prof. Ladislav Hubenák

Úlohou štátneho školstva nie je poskytovať služby pre cirkev

rozdáva a vníma potreby iných nie z povinnosti 
alebo pre sebaobetovanie, ale preto, že je 
to súčasťou naplnenia a spokojnosti každej 
ľudskej bytosti.“

Etickú výchovu
vyučujú aj katechéti

Spoločnosť Prometheus a vydavateľ podali 
proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. V ňom 
argumentujú, že existujúci obsah etickej 
výchovy na Slovensku nebol a nie je koncipo-
vaný ako alternatíva k výučbe náboženstva, 
a preto je pre žiakov z humanistických rodín 
neprijateľný. Koniec koncov, o skutočnej 
orientácii obsahu súčasnej etickej výchovy 

svedčí okrem iného fakt, že tento predmet 
veľmi často vyučujú aj katechéti, ktorí podľa 
článku 13, ods. 6. Základnej zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
musia mať na výučbu osobitné cirkevné 
poverenie vyplývajúce najmä z ich nábožen-
sko-morálnych osobnostných kvalít. Je preto 
absurdné, ak by mali súčasne učiť a vychová-
vať žiakov k svetskému humanizmu. Podľa 
Spoločnosti Prometheus a vydavateľa pokyn 
Ministerstva školstva SR k zavedeniu povinne 
voliteľného predmetu náboženská výchova 
v alternatíve s etickou výchovou od 1. sep-
tembra 2004 začínajúc 1. ročníkom základnej 
školy prinútil žiakov z humanistických rodín 
navštevovať vyučovanie predmetu, ktorý je 

len vydávaný za alternatívnu etickú výchovu, 
lebo svojím obsahom nerešpektuje slobodu 
svedomia a v skutočnosti nie je nijakou 
alternatívou. A práve tento problém mala 
predložená metodická príručka riešiť, keďže 
na rozdiel od existujúceho obsahu etickej 
výchovy uspokojuje svetonázorové a duchov-
né potreby žiakov z humanistických rodín. 

O túto publikáciu už prejavili veľký záujem 
mnohí učitelia základných škôl. Podľa ich 
doterajších ohlasov možno usúdiť, že chápu 
a dokážu bez problémov realizovať jej obsah 
overenými metódami.

Aké sú vyhliadky do budúcnosti?
Na ťahu je teraz ministerstvo školstva. 

Predkladatelia alternatívnych učebníc etickej 
výchovy sú však skeptickí voči tomu, že by 
ministerstvo mohlo zmeniť svoje rozhodnu-
tie. Zmeny sa možno dočkáme až po výmene 
súčasnej politickej reprezentácie. Tá, ktorá 
nastúpi po voľbách, možno nebude zaťažená 
konzervatívnou kresťanskou ideológiou 
a nebude vnucovať jednostranný pohľad 
na svet okolo nás deťom už od útleho veku, 
v štátnych školách. To tu už neraz bolo. 

Judita Takáčová
Budú mať žiaci na základných školách učebnice etickej výchovy?                                      Foto:  archív

„Viem, aký je rozdiel medzi 
dobrým a zlým, som si však vedomý aj 

podobností medzi nimi.“
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Etika by mala 
byť povinná pre 
všetkých žiakov

Myslíte si, že 
náboženstvo rov-
nako ako etika 
vedú deti v ško-
lách k rovnakým 
hodnotám?

- Som 
o tom presvedčený. Na jednom 
i druhom predmete sú deti 
vedené a vychovávané k rovna-
kým hodnotám. Úlohou týchto 
predmetov nie je rozširovať 
vedomosti. Aj preto sa volajú 
výchova, že majú viesť a vychová-
vať k istým hodnotám. A takýmto 
spôsobom sa aj deti vedú.

Podľa poslanca Dušana Čaplo-
viča je náboženstvo len súčasťou 
etiky a jednotlivé náboženstvá 
prispievali každé svojou mierou 
k tvorbe všeobecných etických 
hodnôt. Máte takýto postoj aj vy?

- Podľa mňa je to opačne. 
Etika je súčasťou kombinácie 
etická výchova a náboženská 
výchova. Náboženská výchova 
je predovšetkým o etike. To nie 
je o vedomostiach a histórii nábo-
ženstiev, ale o pestovaní určitých 
životných postojov. 

Ale nevedie náboženstvo deti 
aj k vedomostiam o cirkevných 
dogmách?

- Deti musia poznať aj základ-
né pravidlá, ktoré sú zahrnuté 
v dogmách. Toto vedenie však 
nie je také, aby sa deti učili 
presné znenie dogiem v zmysle 
cirkevného práva.

Stranu pripravil rp

Na názor na výučbu 
etickej výchovy sme 
sa spýtali aj ministra 
školstva SR Martina 
Fronca.

Deti by po odchode zo školy 
mali vedieť ceľavedome 
a systematicky posilňovať 
schopnosti uplatňovať v živote 
idey  občianskej spoločnosti 
spolu s tradičnými všeľudskými 
morálnymi hodnotami, založené 
predovšetkým na úcte k ľudským 
právam a základným slobodám, 
ale aj k demokracii, k tolerancii, 
slobode a mieru. Deti majú 
byť vedené k úcte k rodičom, 
sociálnej solidarite so starými 
ľuďmi, s ľuďmi so zdravotným 
postihnutím, s chudobnými 
a s ľuďmi so sociálnym znevýhod-
nením, ale aj k životu, k zdraviu 
a k životnému prostrediu.

Etika a výchova k občian-
stvu by mala byť podľa 
podpredsedu Smeru 

– sociálnej demokracie prof. 
Dušana Čaploviča povinná pre 
všetkých žiakov. „Náboženstvo 
by sa vyučovalo na princípe dob-
rovoľnosti,“ hovorí D. Čaplovič, 
ktorý pripravil legislatívny zámer 
zákona o výchove a vzdelávaní. 
Ten poskytol ministerstvu 
školstva i parlamentnému 
výboru pre vzdelávanie. Výbor 
sa zatiaľ Čaplovičovým návrhom 
nezaoberal. 

D. Čaplovič presadzuje 
európsky model. Myslí si, že deti 
v prvých ročníkoch základných 
škôl netreba náboženstvom zaťa-
žovať. Predovšetkým zdôrazňuje, 
že náboženstvo je len segmentom 
všeobecnej etiky. „Deti, ktoré 
navštevujú len hodiny nábožen-
stva, sú ochudobnené o niektoré 
hodnoty všeobecnej etiky,“ tvrdí 
Čaplovič. Podľa neho by sa preto 
malo náboženstvo vyučovať len 
ako súčasť etiky. „Malo by ísť 
o dejiny náboženstiev. Vybrali 

by sa pritom z náboženstiev 
hodnoty, ktoré prispeli k tvorbe 
všeobecnej etiky,“ uviedol. 
Napríklad na východných 
náboženstvách si Dušan Čaplovič 
cení vzťah človeka k človeku či 
postoj k ochrane prírody. 

Podľa neho by všeobecná 
etika mala predovšetkým učiť 
k tolerancii. Súčasťou jej výuky 
by mali byť napríklad aj hodnoty 
osvietenstva a humanizmu. „Toto 
mi v našej etike chýba,“ dodal.

Výchova na školách by podľa 
D. Čaploviča mala byť založená 

na orientácii na osobnosť 
vzdelávajúceho sa ako na ľudskú 
individualitu s právom na vlastné 
rozhodovanie a vlastný rozvoj. 
Výchova musí rešpektovať práva, 
slobody a potreby iných a musí 
vyznávať tradičné všeľudské 
etické hodnoty. „Súčasťou 
výchovy musí byť aj  výchova 
k demokracii, pluralite, apo-
litickosti, solidarite, sociálnej 
spravodlivosti a náboženskej 
neutralite,“ zdôrazňuje.

Vo vzdelávacom procese by ne-
mal chýbať ani princíp európskej 
dimenzie založený na výchove 
k zodpovednému občianstvu 
v integrovanej Európskej únii. 
To znamená rozvoj vzájomného 
porozumenia, chápanie rozdielov 
a zhodností v európskej kultúre, 
poznanie a rešpektovanie 
historických i súčasných sociál-
no-ekonomických, kultúrnych 
a politických procesov v Európe, 
ale aj schopnosť podporovať 
spoločné hodnoty, vzájomnú 
toleranciu a rozvíjať medzinárod-
nú spoluprácu. 
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Zmluva o výhradách 
svedomia rozdeľuje 
politickú scénu

Petičnú akciu inicioval Pavol 
Martinický. K akcii sa už pridalo 
aj Fórum života. „Vo veci schva-
ľovania sa už dlhšiu dobu nekoná 
a malo by sa. Nevieme, na čo 
vláda čaká. Petíciu organizujeme, 
aby sa vláda trochu rozhýbala,“ 
povedal výkonný riaditeľ Fóra 
života Marek Michalčík. Podľa 
neho aktivisti chcú, aby štát 
urýchlene podpísal zmluvu nielen 
s Vatikánom, a teda katolíckou 
cirkvou, ale aj s registrovanými 
cirkvami na Slovensku. 

Kultúra smrti?
Plnú podporu petícii občanov, 

ktorí sa dožadujú prijatia zmluvy 
o výhradách svedomia, vyjadril 
v mene Konferencie biskupov 
Slovenska jej predseda František 
Tondra. Ako uviedol, právo uplat-
ňovania slobody svedomia patrí 
medzi základné ľudské práva, 
ktoré zaručuje aj Ústava SR. 
„Pripravovaná Zmluva medzi 
Slovenskou republikou a Svätou 
stolicou o práve uplatňovať 
výhrady vo svedomí a paralelná 
zmluva medzi SR a registrova-
nými cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami je príležitosťou 
pre každého občana SR, aby 
v zhode so svojím svedomím 
mohol slobodne myslieť i konať,“ 
zdôraznil F. Tondra.

Pripravovaná zmluva 
je podľa Tondru v úplnom 
súlade so zákonmi SR. „Práve 
presné zadefinovanie hraníc 
uplatňovania výhrady svedomia 
zabezpečí, aby toto právo nebolo 
zneužívané. Prijatím zmluvy by 
sa predstavitelia nášho štátu 
jednoznačne postavili za kultúru 
života,“ povedal Tondra. Proti 
prijatiu zmluvy sa podľa neho 
stavajú práve tí, ktorí sa do našej 
spoločnosti pokúšajú vnášať 
kultúru smrti. „Je potrebné, aby 
občania poznali návrh zmluvy 
a pohľad odborníkov a aby tak 
vo svojom postoji nepodľahli 

jednostrannej kampani a mediál-
nemu tlaku,“ dodal.

Podľa hovorcu ministerstva 
spravodlivosti Richarda Fidesa 
zmluva so Svätou stolicou je 
už pripravená tak, aby mohla 
o nej rokovať vláda. Zmluva 
s registrovanými cirkvami je 
po pripomienkovom konaní. 

Za moderné Slovensko
K zmluve sa začali vyjadrovať 

aj viaceré politické strany. 
Petíciu Za moderné Slovensko, 
ktorej cieľom je zabrániť prijatiu 
zmlúv o výhrade svedomia, 
rozbehla v októbri v krajských 
mestách Aliancia nového 
občana (ANO). V petícii vyzýva 
vládu, aby prijatie týchto – podľa 
aliancie diskriminačných zmlúv 
neschválila a aby k takej vážnej 
téme iniciovala celospoločenskú 
diskusiu. „V podstate nám ide 
len o to, aby sme vyzvali politické 
strany, nech vyjadria svoj názor 
a jasne ukážu, na ktorej strane 
stoja,“ uviedol podpredseda 
ANO Milan Kepeňa. Zmluvy 
podľa predstaviteľov Aliancie 
svojím charakterom zavádzajú 
kategóriu nerovnoprávnych 
a druhotriednych občanov. 

„Súčasná legislatíva už umožňu-
je uplatniť si výhradu svedomia 
napríklad v zdravotníctve 
– zdravotníckych cirkevných 
zariadeniach či v školstve 
– špecializovaných cirkevných 
školách,“ poukázala podpred-
sedníčka ANO Beáta Brestenská. 
Pripomenula, že po prijatí 
zmluvy o výhradách svedomia 
môže vo verejných školách nastať 
situácia, keď učiteľ odmietne učiť 
žiaka o vzniku vesmíru, sexuálnu 

výchovu alebo genetiku. Jedným 
z príkladov, na ktorý poukázala, 
je aj učebnica etiky, ktorú vydalo 
Metodické centrum Tomášikova 
a v ktorej sa presadzuje cirkevné 
videnie rodiny jasne nadraďu-
júce rolu muža nad rolu ženy 
a podobne. V zdravotníctve, napr. 
vo verejnej nemocnici, bude môcť 
lekár odmietnuť urobiť umelé 
oplodnenie, predpísať antikon-
cepciu alebo vykonať interrupciu. 
ANO je presvedčená, že takého 
závažné zmeny nemôžu byť 
prijaté bez celospoločenskej 
diskusie.  

Slovenský unikát
O zmluve s Vatikánom 

o výhradách svedomia by 
podľa podpredsedu Hnutia 
za demokraciu (HZD) Rudolfa 
Žiaka mali rozhodnúť občania 
v referende. Ako uviedol, HZD 

bude ešte diskutovať, či budú 
iniciovať petíciu občanov 
za vypísanie referenda alebo sa 
budú snažiť dosiahnuť všeľudové 
hlasovanie získaním potrebného 
počtu hlasov v parlamente. R. 
Žiak zdôraznil, že HZD nie je 
proti zmluve s Vatikánom, ale 
ešte treba diskutovať o texte 
zmluvy.

Podľa poslanca Národnej rady 
SR Ivana Šimka je dôležité, akým 
spôsobom sa výhrada vo svedomí 
rieši. „Referendum alebo akákoľ-
vek petícia, že nechceme výhrady 
vo svedomí bez toho, že máme 
konkrétny materiál, ktorý rieši 
tento problém, to je absolútny 
nezmysel,“ zdôraznil I. Šimko. 
Zároveň upozornil, že výhradu 
vo svedomí poznáme aj v našom 
právnom poriadku. „Keď exis-
tovala povinná vojenská služba, 
existovala aj civilná služba. 
O čom inom to bolo ako o výhra-
de vo svedomí pre mužov, ktorí 
majú vnútorný problém vo svedo-
mí bojovať so zbraňou v ruke?“ 
uviedol Šimko. Podľa neho sa 
vytvoril spôsob, ako učiniť zadosť 
svojmu svedomiu. „To je príklad, 
ktorý bol urobený moderným 
spôsobom. Týmto spôsobom by 
bolo možné riešiť otázku výhrady 
svedomia,“ povedal predseda 
Misie 21. Šimko však tvrdí, že je 
neprijateľné, aby v právnom štáte 
existovalo gumové ustanovenie, 
podľa ktorého by ľudia povedali, 
že nebudú plniť nejakú povin-
nosť, lebo im to moje svedomie 
nedovoľuje. „Takto to však nikto 
nechce,“ dodal. 

Kresťanskí demokrati sa 
budú v rámci plnenia vládneho 
programu držať záväzku pripra-
viť a schváliť zmluvu so Svätou 
stolicou o výhrade svedomia. 
Podľa predsedu KDH Pavla 
Hrušovského doteraz schválené 
zmluvy s Vatikánom o výchove 
a vzdelávaní a o duchovnej službe 
v armáde humanizujú našu 
spoločnosť.

Premiér Mikuláš Dzurinda si 
nemyslí, že by sa vláda mala usi-
lovať o schválenie zmluvy so Svä-
tou stolicou o výhrade svedomia 
ešte v tomto volebnom období. 
Stať by sa tak podľa neho malo 
až po intenzívnej verejnej diskusii 
a politické rozhodnutie by malo 
byť podopreté čo najširším spolo-
čenským konsenzom. Odmieta aj 
nátlak vo forme petície, ktorá sa 
ratifikáciu zmluvy snaží urýchliť. 
Dzurinda pripomenul, že Slo-
vensko by sa stalo prvým štátom, 
ktorý s Vatikánom podobnú 
zmluvu uzavrel.

(rp)

Vo viacerých rímskokatolíckych kostoloch začali veriaci 
v septembri podpisovať petíciu za urýchlené podpísanie 

zmluvy o výhradách svedomia medzi SR a Svätou stolicou.
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V USA vznikla nová cirkev. Jej členovia 
veria v božskú lietajúcu špageto-

vú obludu (Flying Spaghetti Monster) 
a žiadajú, aby sa o nej učilo v škole rovnako 
ako o kresťanstve. Reagujú tak na to, že 
v kansaských školách sa kresťanská legenda 
o vzniku sveta preberá najmenej na rovna-
kej úrovni, resp. ešte na vyššej ako evolučná 
teória. 

Dvadsaťpäťročný Bobby Henderson, ab-
solvent Oregonskej univerzity v odbore fyzi-
ka, chcel zironizovať zavedenie náboženstva 
do hodín biológie a zrejme netušil, že cirkev 
začne žiť vlastným životom. Na internete 
sa totiž vytvorili davy stúpencov špagetovej 
bytosti. Šíria sa pastafariánske hrnčeky 
(paródia na „rastafarianizmus“) s Hender-
sonovými obrázkami, vydávajú sa plagáty 
a ľudia nosia tričká s nápisom „I want to 
believe!“ (Chcem veriť!). Stúpenci lietajúcej 
špagetovej obludy končia svoje modlitby 
slovom „Ramen“ (na-
miesto „Amen“). 

Hendersonova satiric-
ká cirkev láka nováčikov 
na svoju „veľmi zlú“ 
morálku. Ich nebo je vraj 
oveľa lepšie než kresťan-
ské. Hovorí sa o striptér-
kach a pivnom vulkáne. 
Vyznavači špagetového 
božstva majú naviac každý piatok sviatok. 
Pre prípad, že by to škola alebo zamestnáva-
teľ nechceli uznávať, veriaci sa majú odvolať 
na svoje práva na slobodu náboženského 
vyznania, radí ich vodca.

Bioetici  diskutovali
v OSN o klonovaní

Od roku 1996 sa 14. 
november oslavuje ako 

Medzinárodný deň tolerancie. 
Predchádzalo mu vyhlásenie 
roku 1995 za Rok tolerancie 
OSN a sprievodná celosvetová 
kampaň za toleranciu a nenásilie 
z iniciatívy UNESCO.

V Programe tolerancie 
UNESCO sa píše: „Budovanie 
tolerancie a dôvery v rôzno-
rodých spoločenstvách nie je 
možné dosiahnuť zo dňa na deň. 

Budovanie tolerancie si vyžaduje 
prístup k vzdelaniu. Intole-
rancia má často svoje korene 
v ignorancii a strachu: strachu 
z neznámeho, z „iného“, z iných 
kultúr, náboženstiev či národov. 
Netolerancia je tiež úzko spojená 
s prehnaným vnímaním vlastnej 
ceny a hrdosti, ktorej sa deti učia 
už v ranom veku. Preto budeme 
v nadchádzajúcich rokoch klásť 
väčší dôraz na výchovu detí 
k tolerancii, ľudským právam 

a základným slobodám.“ 
Medzinárodný deň tolerancie 

môže slúžiť aj ako príležitosť 
na politickú i celospoločenskú 
diskusiu o lokálnych i globálnych 
problémoch netolerancie, a je to 
zároveň príležitosť na ponúknutie 
nových riešení, ktoré by odstrá-
nili pretrvávajúce rozdiely medzi 
ľuďmi a ich spoločenstvami.

Články sú spracované podľa 
zahraničnej tlače a zdrojov IHEU 

(-jt-)
Foto: archív

Medzinárodný deň tolerancie

Nová cirkev v USA 
uznáva lietajúcu 
špagetovú obludu

Koncom septembra v sidle OSN v New 
Yorku špičkoví bioetici z celého sveta 
diskutovali o budúcnosti klonovania. 

Panelová diskusia bola zorganizovaná 
za podpory Centra pre bioetiku, ktoré pôsobí 
pri Medzinárodnej humanistickej a etickej 
únii, a Bioetického inštitútu Aldena Marcha 
v Albany, štáte New York. 

Neustály vývoj v oblasti biotechnológie 
posilnil optimistické vyhliadky na jej 
potenciálny vplyv na ľudstvo. Rôznorodosť 
biotechnologických aplikácií a rýchlosť ich 
rozvoja prispievajú k čoraz väčšej účinnosti, 
rozsahu a počtu biomedických možností. 
Nové možnosti formovania nášho života či 
reprodukcie pred nás už nestavajú otázku 
„mohli by sme?”, ale skôr“mali by sme?”. 

Povedie rozsiahle využívanie biotechno-
logických poznatkov k bezprecedentnému 
prielomu v ľudstve? Možno mať voči jadrovej 
technológii či klonovaniu morálne výhrady? 
Má slúžiť len na vedecké účely? Cieľom 
panelovej diskusie bolo prezentovať viacero 
názorov o etike klonovania, keďže táto 
téma sa dnes stala mimoriadne aktuálnou 
a zároveň kontroverznou. Účastníci sa 
pokúšali odpovedať na vyššie uvedené 
otázky, hovorili o charaktere politických 
a bioetických diskusií v ďalšom desaťročí, 
i o niektorých etických otázkach, ktoré sa 
týkajú úsilia o vyvinutie klonovacích techník 
na reprodukčné účely. Profesor Stuart 
Newman, biológ špecializujúci sa na výskum 
buniek, mal pochybnosti o využití výsledkov 
výskumu kmeňových buniek v praxi.

Rozvojom biotechnológie narastá aj počet 
etických otázok. Rastúce povedomie verej-
nosti (aj keď nie vždy pochopenie) o nových 
biotechnológiách a súčasný vplyv religióz-
nych konzervatívnych politikov len prispeli 
k zvýšeniu záujmu a diskusií o bioetiku. 

Valné zhromaždenie UNESCO 
schválilo deklaráciu o bioetike

Dňa 21. októbra 2005 Valné 
zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov pre výcho-
vu, vedu a kultúru (UNESCO) 
na svojom 33. zasadaní 

jednomyseľne prijalo Svetovú deklaráciu 
k bioetike a ľudským právam. Ide o prvý, 
aj keď nezáväzný dokument stanovujúci 
základné globálne štandardy pre etické otázky 
v medicíne. Cieľom deklarácie je usmerniť 
jednotlivcov, skupiny, spoločenstvá inštitúcie 
a súkromné i verejné podniky v ich aktivitách 
na poli bioetiky, zabezpečiť rešpektovanie 
ľudskej dôstojnosti a chrániť ľudské práva, 
uznať význam slobody vedeckého výskumu 
a jeho prínosov so súčasným zdôraznením 
potreby, aby sa výskum a vývoj uskutočňoval 
v rámci určitých etických princípov stanove-
ných v deklarácii. Medzi princípy stanovené 
v deklarácii patrí napríklad požiadavka, 
aby sa pri aplikovaní a rozvíjaní vedeckých 
poznatkov a lekárskej praxe maximalizo-
vali priame a či nepriame pozitívne účinky 
na pacientov, účastníkov výskumu a ďalších 
dotknutých jednotlivcov a minimalizovali 
sa negatívne dosahy, a aby sa rešpektovala 
zraniteľnosť človeka a chránila jeho osobná 
integrita. Deklarácia vyzýva členské 
štáty UNESCO, aby prijali všetky vhodné 
opatrenia legislatívneho, adminsitratívneho 
alebo iného charakteru, aby sa uplatnili 
princípy uvedené v deklarácii v súlade 
s medzinárodným právom. Tieto opatrenia by 
pritom mali byť sprevádzané krokmi v oblasti 
výchovy a vzdelávania a šírenia informácií 
na verejnosti. 
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  Ako večný oponent oficiálnej 
moci ste sa stýkali aj s predstavi-
teľmi katolíckej cirkvi…

 Máte pravdu. V Čechách 
som sa s teológmi veľmi dobre 
poznal a často sme komuni-
kovali. Ale teraz už dlhé roky 
s nimi neprichádzam do styku. 
A so slovenskými o to menej. 
Skôr len zďaleka počúvam 
o tom, čo sa tu deje, aké zmluvy 
sa pokúšajú presadiť, ako je 
s tým dosť veľká časť spoločnosti 
nespokojná. Predpokladám, že 
má na to právo.

  Čo si myslíte o tendenciách 
presadzovania sa cirkvi v zahra-
ničí?

 Zrejme platí, že Ján Pavol II. 

ešte horko-ťažko udržiaval určitú 
libelarizačnú líniu 2. Vatikánske-
ho koncilu, preto nie je možné 
sa na neho pozerať krivo. Veď 
práve on v prvej polovici 90. 
rokov vydával jednu encykliku 
za druhou, a tie boli výslovne 
ostré, antikapitalistické. Potom 
mu to zrejme vatikánska kúria 
zatrhla. Iné stránky jeho činnosti 
som nesledoval. Že „vyrobil“ asi 
200 svätých, to ma nezaujíma. 

  Ako nazeráte na súčasne 
smerovanie Vatikánu?

 Jána Pavla II. by som hod-
notil v podstate pozitívne. Najmä 
vzhľadom na to, čo prichádza 
teraz. Pretože v porovnaní s Já-
nom XXIII., ktorý bol pápežom 

v rokoch 1958 až 1963, to je, 
samozrejme, oveľa nižšia úroveň 
teológie. Ústretovosť, ktorú mal 
voči nekatolíkom Ján XXIII., je, 
žiaľ, preč. Jeden z posledných 
aktov, ktoré Ján Pavol II. urobil, 
bolo ostré vystúpenie, takmer 
zákaz teológie oslobodenia, 
ale znalci vatikánskej politiky 
hovoria, že to malo byť vynútené. 
Čo predpokladám aj ja. Teraz 
sa možno obávať, že to bude 
horšie. Pretože Ratzinger bol 
po všetkých stránkach po desať-
ročia známy ako veľmi konzerva-
tívny – maximálne konzervatívny 
teológ. Aký je politický praktik, 
neviem, ale že je maximálne 
konzervatívny teológ, to vie celý 
svet. 

  V súčasnosti sa v rámci 
svetovej politiky, ale aj v rámci 
ďalšieho smerovania EÚ veľa 
hovorí o náboženskom funda-
mentalizme. Najmä moslimskom. 
No neraz počujeme i o tom, že 
je to určitou odozvou na iné 
fundamentalizmy. Ako sa poze-
ráte na jednotlivé náboženské 
fundamentalizmy, aký je podľa 
vás rozdiel medzi moslimským, 
kresťanským a židovským funda-
mentalizmom?

 Medzi fundamentalizmami 
nie je nijaký rozdiel. Či už ide 
o náboženský, nacionálny či 
ideologický fundamentalizmus. 
Sú vždy naivné a keď sa určitá 
naivita prehlbuje a je navyše 
podnecovaná demagogickým 

Monoteistické 
náboženstvá
odchádzajú 
z dejín

Pôvodne som sa 
so známym filozo-
fom a „rebelom“ 
Egonom Bondym 
chcela viac rozprá-
vať o rozpínavosti 
cirkvi na Slovensku, 
o tom, ako sa 
pozerá na neraz 
ponižovanie tých, 
čo nevyznávajú „tú 
správnu vieru“. 
Bola som veľmi 
rada, že napriek 
pracovnému vyťa-
ženiu a zdravotným 
problémom priateľa 
Bondyho sa nám 
bezprostredne 
po jeho návrate 
z nemocnice poda-
rilo porozprávať 
o otázkach, ktoré 
nás zaujímajú. 
Hoci z trošku iného 
pohľadu – zo širšie-
ho, filozofického. 
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ovplyvňovaním masmédií 
alebo iných prostriedkov, tak  sa 
takáto hlboká naivita môže stať 
agresívnou silou, spoločensky 
veľmi nebezpečnou. Videli sme 
to napríklad za nacistického 
režimu, keď začali najskôr 
argumentovať spôsobom, ktorý 
sa odvolával dokonca na vedu, 
na sociálny darwinizmus 
a zdôrazňoval antikapitalistický 
charakter hnutia. No a čím to 
skončilo?! Toto sú konce každého 
fundamentalizmu.

Moslimovia, 
židia a kresťania 
sú rodina tzv. 
abrahámskych 
náboženstiev, 
všetky majú 
spoločný koreň. 
Sú to v podstate 
bratské, monoteistické nábožen-
stvá. Tieto tri vierovyznania by 
si teda mohli ľahko uvedomiť, že 
vlastne patria do jednej rodiny. 
Žiaľ, práve medzi najbližšími 
príbuznými veľmi často dochádza 
k najväčšej nenávisti. Je to ich 
problém, ale veľmi osudný omyl. 
Veľmi osudný. Zo všetkých troch 
strán. 

  V poslednej dobe, najmä 
v náväznosti na diskusiu o texte 
euroústavy, sa veľa hovorí o tra-
dičných kresťanských hodnotách 
Európy. Považujete vy osobne Slo-
vensko, Česko, Európu všeobecne 
za tradične kresťanské krajiny?

 To je skutočne zle položená 
otázka...

  Prepáčte, ale vznikla na zákla-
de toho, že je  v nej vlastne použité 
tvrdenie, ktoré najčastejšie pou-
žívajú predstavitelia slovenskej 
katolíckej cirkvi pri presadzovaní 
zmienky o tradičných kresťan-
ských hodnotách štátov Európ-
skej únie...

 Áno, viem, že o tom takto 
niektorí katolíci hovoria. Lenže 
kresťanstvo je na svete dvetisíc 
rokov a európska kultúra je 
stará mnoho tisíc rokov. Takže 
európske krajiny nie je možné 
považovať za kresťanské.

  Pýtam sa preto, že práve kvôli 
tomuto boli a vlastne stále sú 
veľké spory aj pri schvaľovaní 
a ratifikácii Ústavy EÚ, preto, že 
na Slovensku najmä KDH pre-
sadzuje zmluvu SR s Vatikánom 
o výhrade svedomia...

 Opakujem, nie sú to 
kresťanské krajiny. Teda tra-
dične kresťanské krajiny. Podľa 
výskumov súčasných historikov, 
medievalistov, aj podľa iných, 

úplne najnovších výskumov 
ku christianizácii európskeho 
obyvateľstva vrátane Francúzska, 
Španielska i Talianska, teda 
týchto tzv. tradične kresťanských 
krajín, došlo v najlepšom prípade 
až v prvej polovici 13. storočia. 
Do tých čias to bol povrchový 
náter. To nie je môj názor či vý-
mysel. Hovoria to odborníci, je to 
stanovisko vedy. A to nie jedného 
vedca, ale celej medievalistiky, je 
to preukázateľné. 

  O čom 
bližšie hovoria 
výskumy vedy 
o stredoveku?

 Upozor-
ňujú, že hoci 
sa Európa 
tak rýchlo 

christianizovala, súčasne je do-
kázané, že okamžite sa objavovali 
kresťanské herézie. Najskôr sa 
predsa objavila prvá reformácia 
– valdénci a husiti. Sto rokov 
nato prišla druhá reformácia 
– Luther, Wicliff, Kalvín.

Už od čias prvej reformácie 
– najlepšie to máme dolo-
žené na husitskej revolúcii 
– sa objavujú v rámci daných 
reformných hnutí teológovia, 
ktorí v teologických otázkach, 
napríklad v otázkach týkajúcich 
sa transubstancie, netransub-
stancie, eucharistie atď. boli 
neobyčajne tvrdí. Napríklad 
majster Loqvist z Pražskej 
univerzity či Matej z Janova. Ten 
bol dokonca v teologických, nie 
v sociálnych, ale v teologických 
otázkach, oveľa tvrdší nielen ako 
Hus, ktorý bol skôr revolucionár, 
ale napríklad aj ako Wicliff! 
Spomínaná tzv. prvá reformácia 
sa okrem Českého kráľovstva viac 
nerozšírila, lebo vtedajšia doba to 
neumožnila. Ale už ona bola veľ-
mi moderne orientovaná. A keď 
začala druhá reformácia, začali 
vznikať skupiny – napríklad 
sociniáni, ktoré sa hneď inter-
nacionalizovali. Od Španielska 
až po Poľsko – boli to napríklad 
antitrinitári, indipendenti.

  Zdôraznili ste, že skutočná 
christianizácia sa v Európe udia-
la len od 13. storočia. Trvala, 
teda prípadne trvá len tretinu 
nášho letopočtu. Pritom ste spo-
menuli, že európska kultúra má 
mnohotisícročnú tradíciu. Akú 
má teda podľa vás kresťanstvo 
úlohu v histórii – ak už nie sveta, 
tak Európy?

 Kresťanstvo tu, samozrej-
me, od 13. storočia vykonalo 
nemálo. Lenže čo sa týka termínu 

kresťanské  krajiny, boli tu predsa 
aj Žida, ktorí takmer nikdy 
nekonvertovali na inú vieru, ale 
ani iných hromadne neobracali 
na svoju vieru. Hoci kresťania 
na inú, povedzme i na židovskú 
vieru prestupovali veľmi často. 
V európskych 
dejinách 
máme na to 
plno príkladov. 
No a moslimov 
sme tu 
nepoznali. 
Takže malému 
človeku, ktorý sa abstraktnou 
filozofiou nezaoberal, automa-
ticky ostávalo len premýšľanie. Je 
to logická problematika. Tú však 
riešili už vtedajší ľudia – a nielen 
intelektuáli, ale aj jednoduchí 
ľudia, pretože spomínané 
kacírske hnutia boli takmer 
celkom hnutia ľudových vrstiev. 
Najmä v Dolnom Porýní, ale aj 
v Čechách.

  Prenesme sa do súčasnosti: 
Koľko sa u nás pred referendom 
o súhlase so vstupom do EÚ 
kričalo, čo všetko nám to prinesie, 
akí potom budeme európskejší, 
ak už nie svetovejší... A keď sa 
v mnohých krajinách EÚ i v EÚ 
celkovo uznáva odluka cirkvi 
od štátu, nemiešanie sa cirkvi 
do štátnych, občianskych vecí, tak 
zrazu my si podľa niektorých mu-
síme zachovať svoju identitu, ba 
viac, práve my v iných krajinách 
musíme naše lepšie – myslia tým 
kresťanské, najlepšie katolícke 
– hodnoty presadiť...

 Faktom je, že odluka cirkvi 
od štátu je v najpokročilejších 
buržoáznych, kapitalistických 
krajinách buď skutkom 
alebo via facti 
praktizovaná. 
Týmto smerom 
sa to rozvíja aj 
vo viacerých stre-
doeurópskych 
a východoeurópskych krajinách. 
Koniec-koncov, v bývalom ZSSR 
bola odluka cirkvi od štátu dávno 
uzákonená, a hoci aj tam sme 
svedkami zvyšovania určitého 
vplyvu cirkvi, oficiálne sa to 
nezmenilo, cirkev je odlúčená 
od štátu, v každom prípade 
v bývalých sovietskych republi-
kách na území Európy. 

  Teraz, keď sa však hovorí o prí-
padnom rozšírení EÚ o Turecko, 
sú skupiny ľudí, ktorí hrozia 
moslimskou rozpínavosťou, ich 
cudzorodosťou v Európe... 

 S tým my nič nezmôžeme, 
hoci oficiálne má Turecko ako 

sekulárny štát dlhšiu prax než 
mnoho krajín EÚ. Ale či sa už 
budeme vyjadrovať tak či onak, 
EÚ príjme každého, koho USA 
odporučí. Lebo my nie sme 
svojprávni. Z toho všetkého sa 
stala politika. Nehovoriac o tom, 

že v súčasnosti už 
v spoločenskom 
živote cirkvi 
nehrajú žiadnu 
významnú úlohu. 
Okrem Južnej 
Ameriky to je 
hádam jediná 

oblasť, kde to tak ešte je. No 
a ešte v celom moslimskom svete. 
Ale inde jej úloha klesá. Cirkev 
odchádza z dejín, v mnohých 
krajinách prakticky odišla. Hoci 
samotná cirkev sa usiluje tváriť 
ináč. Z Európy odišla a jej ďalšia 
historická úloha je zanedbateľná. 
Možno hovoriť, že to nie je nič, 
čoho by sme sa mohli báť. Skôr 
hrozí, že môžu prísť ideológie 
oveľa horšie. 

  Ale samotná katolícka cirkev 
u nás i v celoeurópskom meradle, 
keď už nehovorím o moslimoch 
a židoch, sa tvári ináč. Nárokuje 
si na väčšie slovo, právomoci. 
Nemyslíte si teda, že sa na jej 
zmenšujúcu úlohu pozeráte príliš 
optimisticky?

 Nie. Náboženstvo, mono-
teistické náboženstvo ako také 
odchádza z dejín. Je to skutoč-
nosť, ktorú potvrdzujú historici, 
psychológovia, sociológovia, ved-
ci všetkých spoločenských vied. 
Ľudské vedomie sa v priebehu 
svojho vývoja mení. Okrem toho 
je na svete niekoľko miliárd ľudí, 
ktorí nikdy žiadne náboženstvo 
nevyznávali, pre ktorých žiadne 

náboženstvo 
neexistuje. 
Napríklad celá 
Čína, budhisti, 
šamanisti 
atď. V Číne, 

aj vo všetkých budhistických 
krajinách platí, že žiaden boh, 
duša a posmrtný život nie je, to je 
starý fakt známy celé tisícročia. 
A pre filozofa sú už tieto veci 
irelevantné. 

A na tom musíme stavať aj 
my. Nesmieme sa poddávať, 
nesmieme sa báť. Nesmieme 
uveriť, že keď nie sme dobrými 
kresťanmi, katolíkmi, sme 
horší ľuďia. Naopak, musíme 
stavať na našich všeľudských 
hodnotách. 

Zhovárala sa:
 Miloslava Necpalová

Foto:  Týždenník Slovo,
www.noveslovo.sk

„Medzi fundamentalizmami 
nie je nijaký rozdiel. Či už ide 
o náboženský, nacionálny či 
ideologický fundamentaliz-
mus.“

„Či sa už budeme vyjadrovať 
tak či onak, EÚ príjme kaž-
dého, koho USA odporučí. 
Lebo my nie sme svojprávni.“

„Na svete je niekoľko miliárd 
ľudí, ktorí nikdy žiadne 
náboženstvo nevyznávali, pre 
ktorých žiadne náboženstvo 
neexistuje.“ 
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Sociálne predpoklady
Taliansko je prevažne katolícka krajina, 

nie je však ľahké určiť ani približný počet 
Talianov, ktorí toto náboženstvo praktizujú. 
Aj dostupné údaje sú dosť rozdielne. Viac než 
90 percent žiakov navštevuje na verejných 
školách výučbu katolíckeho náboženstva, 
ale len 42 percent daňových poplatníkov 
venuje cirkvi časť dane z príjmu určenú 
cirkvi alebo štátnym sociálnym zariadeniam. 
Zo všetkých uzatvorených manželstiev viac 
než 70 percent sú uzatvorené náboženským 
(katolíckym obradom), ale len okolo 30 
percent obyvateľov pravidelne navštevuje 
nedeľné bohoslužby.

Historické korene
Zjednotenie Talianska (1860 – 1870) 

spôsobilo hlbokú krízu medzi katolíckou 
cirkvou a novým štátom. Liberálna vláda 
Cavoura a jeho nástupcovia začali uskutoč-
ňovať proces sekularizácie inštitúcií a verej-
ného života zavedením povinného civilného 
manželstva, obmedzením výučby katolíckeho 
náboženstva na verejných školách, reformou 
trestných predpisov na ochranu náboženstva, 
štátnou kontrolou charitatívnych zariadení 
a zrušením niektorých cirkevných korporácií 
a konfiškáciou ich majetku. Zjednotenie 
Talianska bolo dosiahnuté za cenu likvidácie 
moci pápeža, ktorá skončila dobytím Ríma 
v roku 1870. Tento proces sekularizácie 
vyvolal silný odpor katolíckej hierarchie.

Po prvej svetovej vojne začala fašistická 

strana (od roku 1929 
do konca druhej 
svetovej vojny) politiku 
zmierenia s cirkvou, 
ktorá vyústila do uzav-
retia Lateránskych 
zmlúv v roku 1929. 
Tieto zmluvy vyriešili 
problém Ríma vytvo-
rením mestského štátu 
Vatikánu a opätovne 
poskytli cirkvi niektoré 
privilégiá a výhody, 
napr. v manželských 
a hospodárskych 
záležitostiach či 
vo výučbe náboženstva 
na verejných školách. 
Vyhlásenie republikán-

skej ústavy (1948) vytvorilo základ pre revíziu 
tých konkordátnych ustanovení, ktoré boli 
najmenej zlučiteľné so základnými princípmi 
ústavy slobody a rovnosti v náboženských 
záležitostiach. Reforma konfesijného práva 
sa začala až v 80. rokoch. Najdôležitejšie 
zmeny v oblasti práva sa týkali zavedenia 
rozvodu manželstva v roku 1970, legalizácie 
potratu v roku 1978, a to po tom, čo sekula-
rizačný proces podstatne zmenil taliansku 
spoločnosť.

Pramene práva
Základné normy talianskeho konfesio-

nálneho práva vyplývajúceho z ústavy sú 
na jednej strane zamerané na zabezpečenie 
náboženskej slobody a rovnosti všetkých 
ľudí a na strane druhej na garanciu systému 
spolupráce medzi štátom a náboženskými 
spoločnosťami. Článok 3 odsek 1 talianskej 
ústavy deklaruje: „Všetci občania majú 
rovnakú sociálnu dôstojnosť a sú si pred záko-
nom rovní bez rozdielu pohlavia, rasy, jazyka, 
náboženstva, politického presvedčenia 
a podmienok osobných a sociálnych.“

Taliansky systém konfesionálneho práva 
zabezpečuje náboženskú slobodu a rovnosť 
a tiež slobodu a rovnosť ateistom a agnosti-
kom.

V uplatnení náboženskej slobody sa vyskyt-
li problémy. Prijatie špecifických ustanovení 
povoľujúce napríklad odopretie brannej 
služby z dôvodu svedomia či uskutočnenia 
potratu tieto problémy čiastočne vyriešili. 

Niektoré ostávajú nevyriešené, najmä 
postavenie nových náboženských hnutí, ktoré 
sa nedávno prisťahovali do Talianska.

V roku 1984 bola uzatvorená dohoda z Villa 
Madama (Accordo di Villa Madama) medzi 
talianskym štátom a katolíckou cirkvou, 
ktorá nahradila Lateránsky konkordát z roku 
1929. Po tejto dohode nasledovali čiastkové 
dohody o cirkevných korporáciách a majetku 
(1984), o výučbe katolíckeho náboženstva 
na verejných školách (1985), o cirkevných 
sviatkoch (1985), o duchovnej starostlivosti 
v polícii (1990).

Otázka právnej úpravy náboženských 
spoločností je však zložitejšia v porovnaní 
s právami jednotlivca. V tejto oblasti zavádza 
systém konkordátov a dohôd medzi rozdiel-
nymi vyznaniami rozdielne prvky, ktoré sa 
môžu v mnohých prípadoch prejaviť aj v práv-
nom postavení jednotlivých osôb. Zdá sa, že 
hlavným problémom súčasného talianskeho 
konfesionálneho práva je právny vzťah medzi 
slobodou a rovnosťou. Talianske konfesio-
nálne právo sa de facto javí ako trojstupňový 
systém. Na vrchole je katolícka cirkev, ktorá 
má (vďaka počtu veriacich a osobitnému 
významu v dejinách Talianska) prednostné 
postavenie zabezpečené dohodou z roku 
1984 a mnohými ustanoveniami zakotvenými 
v bežných zákonoch. Strednú pozíciu zastá-
vajú náboženské spoločnosti, ktoré uzavreli 
dohody so štátom (židia, evanjelici a iné), 
ktoré nie sú v rozpore s talianskym právnym 
poriadkom. Na najnižšom stupni sú nábožen-
ské skupiny (napríklad moslimovia, jehovisti, 
„nové náboženské hnutia“, napríklad sciento-
logická cirkev atď.), ktorých náuka a praktiky 
zjavne odporujú verejnému poriadku.

Tento trojstupňový model má základ 

v dejinách a kultúre Talianska a vedú sa 
o ňom diskusie. Chýba zákon, ktorý by riešil 
otázku náboženstva všetkých náboženských 
spoločností jednotne, a úplne chýbajú objek-
tívne kritériá, ktoré by vylučovali nadmernú 
voľnosť verejnej moci v riešení náboženskej 
otázky a jej zneužitia.

Štát a cirkev 
v Taliansku

V našom seriáli o vzťahoch medzi štátom a cirkvou v niektorých krajinách sveta 
sa tentoraz venujeme Taliansku, ktoré je v očiach mnohých považované za veľmi 
nábožensky založenú krajinu. Iní zas vyzdvihujú model financovania cirkví 
v Taliansku. Ako je to v skutočnosti, sa dočítate v tomto príspevku.

B. Mussolini podpisuje Lateránsky pakt 
v r. 1929

10 PROMETHEUSPROMETHEUS

Seriál Štát a cirkev vo svete



Právny štatút náboženských 
spoločností

V Taliansku môžu byť založené akékoľvek 
náboženské skupiny, bez potreby získania 
povolenia alebo registrácie. Jedinou pod-
mienkou je zachovanie verejného poriadku 
a dobrých mravov. Náboženské skupiny 
môžu voliť medzi rôznymi formami právnej 
subjektivity, ktoré umožňuje taliansky 
právny poriadok. Predovšetkým môžu 
získať súkromnoprávnu subjektivitu tým, 
že sa konštituujú ako neuznané spolky (čo 
je najjednoduchší model, ktorý používajú 
aj politické strany a odbory). Ide o právnu 
subjektivitu obmedzenú, i keď jej stanovy 
nepodliehajú štátnej kontrole. Precíznejšie 
a závažnejšie normy platia pre uznané 
spolky. Majú širšiu právnu pôsobnosť, ale ich 
založenie a činnosť sú podriadené rozsiahlej 
štátnej kontrole. Štátom uznané spoločnosti 
(vrátane náboženských) nemôžu bez štátneho 
súhlasu získať žiadne nehnuteľnosti, prijímať 
dary, dedičstvo alebo pozostalosti.

Katolícka cirkev má verejnoprávnu 
subjektivitu, hoci nie je nijako porovnateľná 
so štátnymi organizáciami. Len náboženské 
spoločnosti s právnou subjektivitou môžu 
uzatvárať dohody so štátom. Tu však vyvstáva 
problém právneho vymedzenia pojmu „čo 
je náboženská spoločnosť“ najmä z dôvodu 
rozšírenia  „nových náboženských hnutí“.

Právo na sebaurčenie
Ústava zaručuje náboženským 

spoločnostiam vysoký stupeň vnútornej 
autonómie, slobodného organizovania sa, 
bez akéhokoľvek zásahu zo strany štátu, ale 
v medziach zachovania talianskeho právneho 
poriadku. To sa však nevzťahuje na vieroučné 
články a ideologické princípy toho či oného 
vyznania. Štát môže zasahovať do organizácie 
určitej náboženskej spoločnosti len na zákla-
de určitej dohody (alebo konkordátu), a to 
pod podmienkou dosiahnutia dohody s ňou. 
Pokiaľ dohoda (konkordát) bola raz uzavretá, 
ku každej zmene môže dôjsť len na základe 
ďalšej dohody medzi štátom a náboženskou 
spoločnosťou, nie však z jednostrannej inicia-
tívy štátu. To dáva katolíckej cirkvi a ďalším 
šiestim náboženským spoločnostiam, ktoré 
uzavreli dohodu so štátom, istotu, že nič sa 
proti ich vôli a bez ich súhlasu nezmení.

Treba ešte uviesť, že na rozdiel od situácie 
v iných krajinách zariadenia katolíckej cirkvi 
a iných cirkví (nemocnice, školy a iné) nema-
jú nijaké zvláštne autonómne postavenie.

Cirkvi a školstvo
V Taliansku nie sú na štátnych univerzitách 

žiadne teologické fakulty. Ústava zaručuje 
náboženským spoločnostiam právo zriaďovať 
školy a výchovné zariadenia akéhokoľvek 
druhu a stupňa.

V oblasti vzdelávania vznikla diskusia 
predovšetkým o výučbe náboženstva 
na verejných školách. Tu existuje veľký rozdiel 
medzi úpravou platnou pre katolícku cirkev 
a pre ostatné cirkvi.

Podľa dohody z Villa Madama (1984) sa 
katolícke náboženstvo vyučuje v materských 
školách a na základných školách dve hodiny 
týždenne a na vyšších školách jedna hodinu 
týždenne. Na univerzitách sa nevyučuje. 
Výučbu náboženstva financuje štát. O zápise 
na náboženstvo rozhodujú rodičia. Žiaci, 
ktorí nechodia na náboženstvo, sa môžu ve-
novať iným predmetom alebo opustiť školskú 
budovu (rozhodnutie po dlhých sporoch). 
Učiteľov náboženskej výchovy menuje štátny 
školský úrad na návrh diecézneho biskupa. 
Učebné plány pre katolícke náboženstvo sa 
stanovujú pre každý druh školy dohodou 
medzi ministrom pre verejné školstvo a pred-
sedom talianskej biskupskej konferencie.

Dohody vylučujú 
formu „difúznej“ výučby 
náboženstva, t. j. skrytej 
v rámci iných predmetov 
a zakazujú vyžadovať 
od žiakov náboženské 
úkony alebo stretávanie 
sa žiakov s diecéznym 
biskupom pri príležitosti 
pastoračných návštev, 
svätenie tried, účasť 
žiakov na náboženských 
obradoch počas školské-
ho roka a pod. Zostáva 
veľa nejasností a sporov, 
napríklad povinnosť 
žiaka vyhlásiť, či chce 
alebo nechce navštevovať 
výučbu katolíckeho 

náboženstva (vzhľadom na ochranu utajenia 
zvoleného náboženstva), štátne financovanie 
jeho výučby a iné.

Štát nijako nezasahuje do činnosti 
seminárov a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa 
orientujú na cirkevné disciplíny a ich riadenie 
podlieha len cirkevným autoritám.

Otázky výučby náboženstva súvisia 
s problémom náboženstva vôbec a ich 
riešenie závisí od celkovej reformy talianske-
ho konfesionálneho práva.

Financovanie cirkví
Dohoda z Villa Madama zásadne zmenila 

systém financovania cirkví. Po stáročia bolo 
živobytie duchovných zabezpečované z výno-
sov benefícií, majetku spojeného s úradom 
vykonávaným príslušným duchovným – kňa-
zom či biskupom. Tento systém zabezpečoval 
určitý stupeň hospodárskej nezávislosti 

cirkvi, vytváral aj rozdiely medzi vlastníkmi 
„bohatších“ a „chudobnejších“ benefícií. 
Pokiaľ bol výnos benefícia príliš malý, štát 
prispieval sumou nazývanou „primeraný 
príplatok“.  Vznikol tak spor, že občania týmto 
spôsobom prispievali na živobytie katolícke-
ho kléru, hoci nevyznávali nijaké náboženstvo 
alebo sa hlásili k náboženstvu inému.

V roku 1985 boli benefície zrušené a ich 
majetok bol prevedený na novozriadené kor-
porácie, diecézne inštitúcie na podporu kléru, 
ktoré sa majú starať o živobytie duchovných 
pôsobiacich v diecéze.

Namiesto benefícií nastúpili dva rôzne 
systémy financovania cirkví. Prvá forma 
sa týka kvóty 0,8 percenta zdroja – daň 
z príjmu, ktorú ročne platia všetci talianski 
daňoví poplatníci s určitým príjmom. Daňový 
poplatník sa môže slobodne rozhodnúť, komu 
túto kvótu pridelí:

  talianskemu štátu, napríklad proti hladu 
vo svete, na pomoc pri prírodných katastro-
fách, na udržiavanie kultúrnych pamiatok 
atď.,

  katolíckej cirkvi na jej bohoslužobné 
potreby, na živobytie kléru, na jej charitu,

  inej náboženskej spoločnosti, ktorá má 
uzavretú dohodu so štátom.

Tá časť daňových poplatníkov, ktorí si ne-
zvolili ani jednu z týchto možností, sa rozdelí 
medzi jednotlivých príjemcov proporcionálne 
podľa voľby iných daňových poplatníkov.

Druhá forma financovania cirkví spočíva 
v možnosti odpočítať zo zdaniteľného príjmu 
dary v prospech Centrálneho inštitútu 
na podporu kléru do určitej pevne stanovenej 
výšky. 

Existujú aj ďalšie formy priameho či 
nepriameho financovania cirkví, napríklad 
na regionálnej úrovni pridelením pozemkov 
na zriadenie sakrálnych stavieb (súčasť výda-
jov z rozpočtu mesta), bezplatné prepožičia-
vanie alebo prenajímanie nehnuteľností atď. 
Cirkvi majú navyše niekoľko výhod, napríklad 
úľavy na daniach, oslobodenie od dedičskej 
a darovacej dane, dane z pridanej hodnoty 
a iné.

Cirkev a manželské
a rodinné právo

Občiansky zákonník z roku 1865 zaviedol 
v Taliansku povinný občiansky sobáš a stal sa 
jedinou štátom uznávanou formou uzavretia 
manželstva. Cirkev sa s tým nikdy nezmierila. 
Lateránskym konkordátom dosiahla, že 
kanonický sobáš môže získať právoplatné 
účinky pre občianske právo, že cirkevné súdy 
(nie štátne súdy) môžu vyhlásiť manželstvo 
za neplatné a že ich rozhodnutia nadobúdajú 
civilnoprávne účinky. Členovia nekatolíckych 
náboženstiev sa môžu sobášiť pred svojimi 
duchovnými.

Talianski občania mohli aj naďalej 
uzatvárať civilné sobáše a v roku 1970 bol 
v Taliansku povolený rozvod.

Spracoval: Peter Prusák
podľa knihy G. Robbersa Štát a cirkev 

v krajinách EÚ
Foto: archív

Dobová pohľadnica vydaná pri príležitosti podpisu
Lateránskeho paktu
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„Veriť musí každý“ a iné 
ideologické masáže vedy

Tento príspevok sa zrodil na základe interview s RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc., ktoré 
pod názvom Veriť musí každý uverejnil časopis Quark (Magazín o vede a technike) v čísle 3/2001. 
Na uvedený článok som reagoval listom redakcii, ktorý však nikdy neuverejnili. Aj keď spomínané 
interview bolo uverejnené ešte v roku 2001, vzhľadom na jeho aktuálnosť považujem aj dnes za uži-
točné oboznámiť čitateľov Promethea s názormi v tomto článku i s mojimi výhradami voči nim.

V uvedenom článku 
Dr. Krempaský 
tvrdí, že na základe 
toho, že sa vzťahmi 
náboženstva a fy-

ziky zaoberali viacerí profesori 
vo svete, „aj z toho... vyplýva, 
že náboženstvo a fyzika majú 
oblasti, v ktorých sa vzájomne 
prelínajú, dopĺňajú, prípadne 
si vzájomne odporujú.“ K tomu 
môžem povedať hádam len 
toľko, že nech hľadám ako viem, 
nevidím problematiku, v ktorej 
by ktorékoľvek mne známe nábo-
ženstvo fyziku nejako dopĺňalo. 

Uvediem aj ďalšie výroky 
Dr. Krempaského: 

„...nemalú zásluhu na tom, 
že prírodné vedy a ... súčasná 
technika dosiahli taký rozmach, 
má práve kresťanská filozofia.“

„...hlavné východoázijské 
náboženstvá zdôrazňujú meditá-
ciu, islam zas ... bezprostrednú 
intervenciu Boha do diania 
vo vesmíre... Keby Boh bez-
prostredne riadil všetky procesy 
v materiálnom svete na základe 
svojej vôle ..., na svete by nebolo 
miesta pre vedu...“

„A práve kresťanská filozofia 
akceptovala tézu, že Boh riadi 
svet prostredníctvom zákonov, 
ktoré sám ustanovil. Ich objavova-
nie je hlavným cieľom prírodných 
vied... prvý takýto univerzálny 
zákon objavil Isaac Newton − bol 

to gravitačný zákon... 
Newton bol hlboko ve-
riaci človek a o svojom 
hlavnom diele 
‚Principia mathema-
tica‘ napísal, že ho 
vytvoril nie preto, aby 
sa vzoprel Stvoriteľovi, 
ale na jeho oslavu. 
Na základe takejto 
pragmatickej filozofie 
sa ďalej rozvíjala... 
veda.“

„... príkladom je 
Japonsko. Kým sa 
pridržiavali starých 
náboženských koncepcií, 
patrilo medzi najza-
ostalejšie krajiny. Keď 
však prijalo ‚západnú‘ 
kvantitatívnu vedu..., 
vyprodukovanú z väčšej 
časti kresťanstvom, stalo 
sa svetovou veľmocou.“

Voči tomuto tvrdeniu 
reportér QUARK-
-u namietol: „Ale... 
kresťanstvo zohralo... aj 
negatívnu úlohu... brzdilo 
prienik progresívnych 
myšlienok do vedy ... 
spory okolo geocentrizmu 

a heliocentrizmu ...,“ na čo 
Dr.Krempaský odpovedal: 
„...je známe, že cirkevné orgány 
napokon akceptovali Kopernikov 
systém a Galilea rehabilitovali. 

Sama veda ale dospela v tejto 
kauze k zaujímavému stanovis-
ku... odpoveď všeobecnej teórie 
relativity je: ‚Je to úplne jedno!‘ 
Všetky vzťažné sústavy sú totiž 
podľa... tejto teórie ekvivalentné. 
Vidíme teda, že i keď je otázka, 
či Zem obieha okolo Slnka alebo 
Slnko okolo Zeme, zmysluplná, 
z hľadiska teoretickej mechaniky 
to nie je podstatný problém, 
a preto by bolo nelogické ho 
tak veľmi dramatizovať.“ Toto 
tvrdenie považujem za fantastic-
kú inšpiráciu na ospravedlnenie 
napríklad toho, že ak pôjdem cez 
dedinu na aute stovkou a zastaví 
ma policajt, budem mu môcť 
dať – a aj celej okolitej dedine 
– pokutu za to, že sa voči mne, 
stojacemu, pohybovali nedovole-
nou rýchlosťou.

Ďalej Dr. Krempaský rozvádza 
myšlienky, že materialistickú 
a ateistickú predstavu 
spochybňuje objav ‚Veľkého 
tresku‘ a následné hypotézy 
vzniku vesmíru‚ z ničoho‘ 
počiatočnou fluktuáciou vákua, 
čo je podľa neho vedecky 
nezodpovedateľná otázka, 
na ktorú možno odpovedať len 
vierou. Odvoláva sa dokonca 
na výrok Stephena Hawkinga 
z jednej televíznej relácie, podľa 
ktorého „veda preskúmala 
udalosti po big bangu, ale ako 
to bolo na samom počiatku, 
vie len Boh“. Pritom samotná 
Hawkingova teória sa usiluje 
veci vysvetliť tak, že nijaký 
„počiatok“ v zmysle „stvorenia“ 
nepotrebuje... (Dr. Krempaský 
však pritom nespomenul, že už 
– aj keď len nesmelo – sa vedci 
začínajú pýtať aj na to, „čo bolo 
pred big bangom, alebo pomimo 
big bangu“ a pritom sa rozhodne 
nepokúšajú hľadať odpoveď 
v kostole.)

Dr. Krempaský sa tiež 
odvoláva na pokusy nájsť 
spojitosť kresťanských koncepcií 
s objavovanou realitou. Uvádza 

príklad renesančného astronóma 
Keplera, ktorý skúšal nájsť 
obraz tzv. „božskej trojjedinosti“ 
v štruktúre Slnečnej sústavy, 
pričom to, že nebol úspešný, vidí 
v tom, že hľadal na nesprávnej 
úrovni. Podľa Dr. Krempaského 
„konkrétne stopy Trojjediného 
kresťanského Boha“ začína 
veda objavovať v základných 
poznaných štruktúrach hmoty: 
tri dvojice kvarkov, tri dvojice 
leptónov a tri dvojice gluónov 
v oblasti časticovej teórie, tri 
druhy matérie (čo pod tým 
myslel, bližšie nepovedal), 
v biológii „triády“ v génoch, tri 
„entity“ v človeku: telo, duša, 
duch (tu zrejme, keďže k tým 
dvom – duši a telu – mu chýbal 
ešte tretí prvok, pridal akéhosi 
„ducha“).

Musím sa priznať, že výroky 
Dr. Krempaského ma veľmi 
prekvapili. Osobne si ho vážim 
ako významného slovenského 
vedca, vysokoškolského učiteľa 
a autora viacerých učebníc. 
Veľmi ma prekvapilo najmä to, 
že vedec takého formátu, ako je 
pán Krempaský, prejavil odrazu 
takú jednostrannú ideologickú 
zaťaženosť a, dokonca si trúfam 
povedať, značne skresľoval 
mnohé z dejín ľudského pozná-
vania. Sotva možno napríklad 
súhlasiť s tvrdením, že dnešný 
stupeň vedecko-technického 
rozvoja je zásluhou kresťanskej 
filozofie. Akosi vypadlo z týchto 
jeho tvrdení, že základy našej 
„pragmatickej“ vedy boli z veľkej 
časti položené v antickej kultúre, 
do ktorej kresťanstvo „vpadlo“ 
až v štádiu jej pokročilého rozvo-
ja, a, samozrejme, čerpalo z nej. 
Taktiež prekvapujúco podceňuje 
výsledky, ktoré dosiahol vývoj 
v starej Číne ešte pred tým, než 
bola ich spoločnosť zdevasto-
vaná kombináciou zlej politiky 
a vojenských výbojov okolitých 
národov. Aj výsledky vedy, ktoré 
vzišli zo „zlatého veku“ islamskej 
a arabskej kultúry (matematika, 
astronómia, ...) sa akosi vytratili 
z tohoto pohľadu. Veď v dobe, 
keď v kresťanskej časti Európy 
zúril najtemnejší stredovek, boli 
tieto kultúry z mnohých aspektov 
na výrazne vyššej úrovni: 
v inžinierstve, urbanistike, 
medicíne a najmä v hygiene, kde 
bol veľký rozdiel v porovnaní 
s kresťanskými krajinami doslova 
sa topiacimi v špine a v epidémi-
ách, proti ktorým mali kresťanskí 
„dušpastieri“ poruke väčšinou 
len nekonečné modlitby.
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Z „pragmatických“ úspechov 
vedy a techniky kresťanskej 
časti sveta má v jeho stredoveku 
asi najväčší význam vynález 
a využitie pušného prachu (oveľa 
viac než v starej Číne), ktorý sa 
stal hlavným nástrojom ďalšieho 
masového rozšírenia kresťanskej 
civilizácie do sveta. Samozrejme, 
s vyhranými vojnami prišlo aj 
bohatstvo, ktoré potom mohlo 
čiastočne prispieť aj k rozvoju 
vied... (i keď to bolo zároveň 
na úkor toho, že iné kultúry boli 
rozpínajúcim sa kresťanským 
svetom dosť zabrzdené vo svojom 
vlastnom vývoji, takže argumen-
tovať, že ich veda samostatne 
nedosiahla ďalší rozvoj, je dosť 
pochybné, keď už na to nemali 
čas...).

Toto všetko zároveň poukazuje 
aj na niektoré z veľmi vážnych 
hybných síl vedy a techniky: 
obchod a vojenské využitie. Sa-
mozrejme, sú v tom aj filozofické 
pohnútky a túžba poznávať, ale 
v tomto smere sa kresťanstvo 
prejavilo často ako silná brzda 
uplatňovaním dogmatických 
princípov.

Dokonca aj taká zdanlivo 
„nebeská“ veda, ako je 
astronómia, bola v minulosti 
(a nielen v kresťanskej časti 
sveta) hnaná vpred prízemnými 
záujmami. Dnes, keď mnohí, 
aj vysokoškolsky vzdelaní 
ľudia, majú často problém určiť 
svetové strany, nieto ešte niečo 
na nočnej oblohe, je to ťažko 
predstaviteľné, ale v minulosti 
(v celom staroveku, stredoveku aj 
niekoľkých storočiach novoveku) 
bola astronómia strategickou 
vedou, veď jej presné poznanie 
rozhodovalo o tom, či sa vojenská 
alebo obchodná výprava alebo 
loď dostane k cieľu a či tam príde 
rýchlejšie než súperi či konkuren-
cia... V tomto kontexte to vyzerá 
skôr tak, že to, ako sa rozvíjala 
veda a technika, záležalo predo-
všetkým od momentálnej súhry 
spoločenských potrieb a kresťan-
stvo (ako aj iné náboženstvá), 
bolo v tomto ohľade často skôr 
vo vleku udalostí, ktorým sa 
pokúšali jeho mocní prispôsobiť 
iba tak, aby nestratili gloriolu 
neomylnosti pred svojimi „oveč-
kami“. Bohužiaľ. A kto chcel 
uspieť s niečím novým, musel byť 
veľmi opatrný, preto dnes ťažko 
posúdiť, či napríklad Kepler chcel 
naozaj nájsť nejakú „trojjedi-
nosť“ v slnečnej sústave alebo 
len musel byť poplatný vtedajším 
mocným. Ale na to sa ho už, žiaľ, 

dnes spýtať nemôžeme.

A rovnako aj argumenty 
niektorých ľudí, že mnohí 
vedci a objavitelia v minulosti 
vyštudovali teológiu, boli kňazi 
alebo urobili svoje objavy na pôde 
kláštorov, alebo aspoň boli 
hlboko veriaci, sú poriadnou 
demagógiou. Veď veda je 
aj o peniazoch, ktoré na ňu 
nevyhnutne treba. A kto ich mal 
dlhú dobu najviac? Samozrejme, 
cirkev. Aj školy existovali dlhý čas 
prakticky len cirkevné. A nech 
by len skúsil niekto v tých časoch 
nebyť hlboko veriaci...

Trúfam si povedať, že dog-
matizmus (najmä) kresťanstva 
pribrzdil prirodzený vývoj vedy 
približne o 300 rokov!!!

Aj v nedávnej minulosti sme 
boli všetci svedkami ideologic-
kého masírovania vedy, v tomto 
prípade zo strany komunistickej 
ideológie. Tiež nie všetko 
„červeným“ ideológom „voňalo“. 
Spomeňme si len na známy 
postoj ku kybernetike v päťdesia-
tych rokoch alebo k niektorým 
dodnes nevysvetleným javom, 
napríklad v psychotronike. Alebo 
na jednostranné zdôrazňovanie 
(inak nepochybne veľkého) 
vplyvu rozvoja vlastníctva 
výrobných prostriedkov na rozvoj 
vedy a techniky, pričom 
filozofické pohnútky, entuzi-
azmus alebo obyčajná ľudská 
zvedavosť sa im akosi vytratili 
z ich hodnotenia. A, samozrejme, 
aj za ich panovania bolo povinné 
veriť – ich dogmám. Teda aj 
tomu, že neexistujú javy, ktoré 
by si zasluhovali pomenovanie 
boh, bohovia, duša, alebo že by 
existovali nejaké doteraz nezná-
me sily a vplyvy,  hoci na to mali 
žalostne málo dôkazov, rovnako 
ako tí, čo tvrdia, že to existuje.  
No a za dôkaz neomylnosti 
marxizmu - leninizmu považovali 
aj to, že (údajne) korpuskulárno-
-vlnový dualizmus dokazuje 
pravdivosť teórie „jednoty a boja 
protikladov“.

Pán Krempaský teraz 
nachádza akési potvrdenie 
„trojjedinosti“ v existencii troch 
dvojíc kvarkov, leptónov a pod. 
Nuž, k tejto jeho „svätej numero-
lógii“ by sa asi mohli pridať aj tri 
rozmery nášho priestoru a ktovie 
čo ešte. A samozrejme, taktne 
vynechať to, čo do týchto počtov 
nezapadá, napríklad zmienený 
časticovo-vlnový dualizmus 
alebo hypotézu 10-rozmerného 

univerza zo strunovej teórie 
alebo aj bipolaritu elektrického 
poľa (teda žiadne tri, ale len 
dva póly - ó, hrôza, že by zase 
ten dualizmus a „jednota a boj 
protikladov“ ?).

Vlastne – tých desať rozmerov 
zo strunovej teórie by mohol 
nejaký zdatný demagóg prirovať 
k „Desatoru“. Čo na tom, že by 
to bola nebotyčná kravina, ak by 
sa to opäť dalo použiť na nejaké 
ohlupovanie (s)prostého ľudu.

Dodnes si spomínam, ako 
nám raz na prednáške z marxis-
tickej filozofie docent Topoľský 
tvrdil, že Lenin svojou takzvanou 
„definíciou hmoty“ vyslovil takú 
obrovskú pravdu, že vlastne 
objavil pozitrón ešte dávno 
pred jeho skutočným objavom. 
Bolo by zaujímavé počuť, čo 
tvrdí pán Topoľský dnes, keď sa 
mocipáni vystriedali (a s nimi aj 
tie ich jedine správne a neomylné 
ideológie)...

Bolo by na škodu vecí, keby 
taký človek, ako je pán Krempas-
ký, mal začať skĺzavať do týchto 
zradných trasovísk demagógií 
a ideologického masírovania 
vedy. Pretože skutočná veda 
má jednu základnú vlastnosť: 
neznáša dogmy. A tento vesmír 
(a či vesmíry – ktovie ?) existuje 
a funguje bez ohľadu na rôznych 
neomylných vodcov a kazateľov, 
ktorých hlavnou zbraňou proti 
pochybovačom je – viera. Nie 
poznávanie, ale viera. Pretože 
viera, to je (falošná) istota 
a zároveň – prepáčte – klapky 
na očiach, zatiaľ čo poznávanie 
a premýšľanie, to je sloboda, 
neistota, otázniky, za ktorými sú 
ďalšie otázniky, ale aj obrovský 
priestor na fantáziu, nespútanú 
žiadnym „svätým písmom“ – ani 
Bibliou, ani Leninovými spismi.

A v tejto súvislosti by som rád 
inicioval v časopise Prometheus 
rubriku s názvom „Ideologické 
masáže vedy“, kde by mohli 
prispieť všetci tí, ktorí sa buď 
osobne stretli s rôznym deformo-
vaním ľudského poznania alebo 
poznajú rôzne príklady z bližšej 
i vzdialenejšej histórie.

RNDr. Vladimír Kubanka

Vaše názory a pripomienky 
môžete adresovať redakcii časo-

pisu Prometheus alebo priamo 
na e-mailovú adresu autora 

príspevku barefoot@seznam.cz
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Chester Dolan:
Obžaloba 
náboženstva

V tomto čísle vám prinášame ďalší úryvok z pripra-
vovaného 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

es
te

r D
ol

an

Preľudnenie 
a nacionalizmus

T. H. Huxley v knihe Evolúcia a etika 
a iné eseje (Evolution and Ethics and 
Other Essays) napísal: „Pokiaľ sa bude 
ľudstvo rozrastať a prírodný  človek sa bude 
množiť bez obmedzenia, dovtedy si bude 
zachovanie mieru i priemyslu vyžadovať 
taký ostrý boj o existenciu, aký sa odohráva 
v tej najneúprosnejšej vojne. Ak má bohyňa 
Ištar [egyptská bohyňa prírody a plodnosti] 
panovať, potom treba rátať s tým, že si to 
vyžiada aj ľudské obete.“

Darwinov vtedajší hovorca, starý otec 
Aldousa a Juliána Huxleyho, pokračuje 
takto: „Pokiaľ bude pokračovať neobme-
dzené rozmnožovanie, žiadne organizačné 
opatrenia v spoločnosti ju nezbavia trendu, 
ktorý bude smerovať k tomu, že sa týmto 
reprodukčným rastom sama zničí.“ Arnold 
Toynbee v National Observer zo dňa 10. 
júna 1963 píše: „Boli sme Bohu podobní pri 
plánovanom rozmnožovania našich rastlín, 
zvierat, ale boli sme ako králiky pri nepláno-
vanom rozmnožovaní nás samých.“

K zmierneniu nepriaznivých dôsledkov 
preľudnenia by mohli prispieť dva pomocné 
faktory: poľnohospodárstvo je dnes oveľa  
produktívnejšie než bolo za čias Huxleyho; 
a v niektorých častiach sveta pôrodnosť 
začína klesať. Napriek tomu každý rok 
milióny ľudí umrú hladom. Množstvo potravy, 
ktorú môže zemeguľa vyprodukovať, je zatiaľ 
obmedzené, a k terajšej populácii navyše 
každý rok pribúda 80 miliónov ľudí.

Do úvahy prichádza viac možností, ako 
odvrátiť takúto alarmujúcu situáciu: keby mal 
každý jedinec na tomto svete lepšie vzdelanie, 
keby boli tie najlepšie antikoncepčné 
prostriedky lacnejšie a všeobecne prístupné, 
keby všetky náboženstvá podporovali a pro-
pagovali spoľahlivé antikoncepčné metódy, 
keby všetci ľudia na svete, ktorí nechcú mať 
deti, si mohli dať urobiť vazektómiu, respek-

tíve u žien zákrok na vajcovodoch ako zákrok 
platený z bežných prostriedkov. Nejedná sa 
teda o to, že by sme nemali prostriedky na za-
stavenie populačnej explózie. Ak nebudeme 
robiť nič, hladomor alebo azda aj atómová 
vojna to urobia miesto nás. Vypočul som si 
raz takýto rozhovor pri barovom pulte: „Keby 
sa z každého vajíčka samičky aligátora, ktoré 
znesie, vyliahlo mláďa a toto mláďa dorástlo, 
už dávno by nás všetkých požrali aligátori.“ 
Prudký exponenciálny nárast, o akom učí 
matematika, niekedy ľudí udivuje. Stačí vziať 
do ruky ceruzku a papier a presvedčiť každé-
ho, ako narastie cifra „n“, za ktorú dosadíme 
číslo 2, a tú začneme umocňovať na n-tú. Ak 
dosadíme za „n“ negatívne hodnoty, výsledok 
je rovnako prekvapujúci. Exponenciálna 
matematika teda dokazuje, že výsledky by sa 
dali dosiahnuť rýchlo.

Náš dobrý starostlivý Boh vytvoril svet, 
v ktorom všetci jedinci všetkých druhov 
zomierajú po útrapách, čo je prirodzený 
poriadok. Ak konečne dospejeme k názoru, 
že populačná explózia je problém, s ktorým 
sa musíme zaoberať, potom tým aj niečo 
docielime. Záleží na nás, či riešenie bude 
bolestivé alebo nie. Prirodzené faktory 
obmedzujúce populáciu sú: dospelí, ktorí 
zostanú slobodnými a nezosobášia sa, 
sterilita u časti obyvateľov, choroby, bieda 
a hlad, samovraždy, nedostatočná lekárska 
starostlivosť – tie však ani zďaleka neriešia 
situáciu. Vojny sú dokonca horšie – skončia 
sa až vtedy, keď sa staneme naozaj civilizo-
vanými spoločenstvami. Katolícka cirkev 
dospela k významnému míľniku. Pochvaľuje 
si, že prekročila počet jednej miliardy členov. 
Islam sa môže pochváliť približne rovnakými 
počtami. Ak bol pre odpor voči antikoncepcii 
plánovanou stratégiou ktoréhokoľvek 
náboženstva na dosiahnutie celosvetovej 
dominancie, bol by to z ich strany strašný 
omyl. Svet obývaný iba bigotmi, akými sú 

dnes mnohí z nich, by sa stal neznesiteľný. 
Oveľa skôr, než dosiahnu dve miliardy členov, 
sa dostavia následky, ktoré ich na postupe 
zastavia. So zlepšujúcim sa systémom výučby 
sa rozšíri okruh inteligencie. Tá by sa mohla 
stať silou, ktorá nedovolí, aby bol svet riadený 
organizovanou zadubenosťou.

Steven M. Stanley v diele Deti ľadovej doby 
(Children of the Ice Age) napísal: „Máme my 
ľudia na tomto svete nejaký osobitný cieľ? 
Sme naozaj takí dôležití v celom tom svete 
živých bytostí?“ Na túto otázku si profesor 
Stanley, paleontológ z Univerzity Johna 
Hopkinsa, odpovedá sám: „Vôbec nie, ani len 
v tej najmenšej miere.“

Stanleyho rozprava v tejto knihe začína 
slovami: „Ako celosvetová katastrofa viedla 
k vývoju človeka“. Jeho tézy sa zaoberajú 
krízami prostredia a prispôsobovaním sa 
človeka na ne, ako aj tým, ako sa vyvinul 
veľký mozog v tomto procese adaptácie. 
Stanley sa vyjadruje v súlade s koncepciou 
vzťahov medzi účelom a náhodnosťou,  avšak 
novým, zaujímavejším spôsobom, ktorý stojí 
za zváženie. Ak niekedy dôjde k tomu, že ľudia 
na svete vyhynú a zo sveta pritom vycúvame 
tak, že ostatné živočíšne druhy nebudú 
poškodené, nebudeme im vôbec chýbať. 
Sú aj ojedinelé prípady, že zvieratá by bez 
našej pomoci utrpeli, keďže zmierňujeme ich 
utrpenie tým, že ich umiestňujeme v rezervá-
ciách alebo na iných miestach a dávame im 
možnosť prežitia. Príhoda Joy Adamsonovej 
opisuje, ako vychovali levicu a napokon ju 
pustili späť do prírody. Kalifornský program 
pre ochranu kondorov ukazuje, aké ťažké je 
pripraviť tieto vtáky na to, aby boli schopné 
v prírode žiť samostatne. To isté platí aj 
o mnohých v prírode vymierajúcich druhoch 
zvierat.

Nacionalizmus je tá druhá stránka veci, 
ktorá má vzťah k diskusii o náboženstvách. 
Lewis Thomas v diele Inkovia (The Inks) 
napísal: „Pokiaľ ide o celkovú nenásytnosť, 
skúposť, bezcitnosť a nezodpovednosť, nič 
v tom nepredstihne motiváciu, akou je pocit 
príslušnosti k národu – nacionalizmus.“ 
„Nacionalizmus je istou formou krvismilstva, 
je to naša ideológia, naša nerozumnosť,“ tvrdí 
Erich Fromm v knihe Rozumná spoločnosť 
(The Sane Society).

Pokiaľ nepochopíme, že „národ“ – pojem 
zahrňujúci v sebe izolacionizmus – musí 
byť udržiavaný na uzde, môže to tiež 
ohrozovať prežitie ľudského rodu. Keby sme 
aj náboženský fanatizmus úplne odstránili, 
svet by bežal ďalej zväčša rovnako ako 
doteraz, samozrejme, s tým rozdielom, že by 
v ňom nedochádzalo k toľkým regionálnym 
konfliktom, ktoré dnes vyvolávajú 
náboženstvá. Keby sa však všetky stopy 
fanatického šovinizmu vykorenili, nastal 
by neuveriteľný pokrok. Až potom by mohli 
múdre hlavy koordinovať celý svet v jednej 
spoločnej harmonickej sústave. Sú aj takí, 
čo budú dokazovať, že svetské vojny zabili 
šesťkrát toľko ľudí ako náboženské vojny. Aj 
keby to bola pravda – ako že nie je – nemal 
by to byť dôvod, aby sme sa nepokúšali 
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zbaviť sa bez výnimky všetkých príčin vojen. 
Každý život je cenný. Keď však správne 
čítame históriu, vidíme, že to vonkoncom  
nie je pravda. Zistíme, že niečo také ako 
„svetská“ vojna neexistuje. Aspoň na jednej 
strane bojujúcich protivníkov vždy nájdeme 
otrockých uctievačov niekoho, kto má všetky 
atribúty božstva. Väčšina poddaných tomuto 
národnému bohovi dovolí robiť všetko. 
Na oboch stranách bojujúcich súperov bol 
„národ“ vyzdvihovaný na úroveň božského 
postavenia, jeho zástavy boli posvätné a stali 
sa symbolom dokonalosti. Ani jedna z tých 
dvoch strán nemyslí racionálne. Individualita 
je v nich potlačená a takmer každý podlieha 
masovej hystérii.

Jacob Bronowski v diele Zmysel pre 
budúcnosť (Sense of the Future) napísal: 
„Verejnosť v každom národe hľadá a usiluje 
sa opierať o medzinárodné svedomie... 
Pretože vie, že nacionalizmus je prežitok, 
odumierajúca forma civilizácie.“ Jacob 
Bronowski sa zrejme pohybuje v iných 
kruhoch, ako som mal príležitosť ja. Ja som sa 
stretol so šovinistami vo veľkých množstvách, 
ale nikdy nie s internacionalistami. Jediný 
ďalší citát, s ktorým som sa stretol a ktorý 
vyjadruje Bronowského myšlienku, je 
nasledujúci citát od Morrisa Raphaela 
Cohena v jeho Úvahách zvedavého žida 
(Reflections of a Wondering Jew): „Napokon 
je nevyhnutná asimilácia alebo zničenie. 
Pretože nik nemôže predpokladať, že terajšia 
rozdrobenosť ľudstva potrvá navždy.“ Pri 
svojich úvahách o asimilácii Cohen myslí 
v perspektíve aj tisíc rokov. Ale tá druhá 
alternatíva – „zničenie“ by mohla predstihnúť 
tento termín a mohla by sa dostaviť aj skôr. 
Už aj z toho vyplýva, že svet sa musí zbaviť 
v priebehu najbližších storočí faktorov, ktoré 
stavajú ľudí proti sebe, medzi ktoré patria 
predovšetkým náboženstvo a nacionalizmus. 
Ak sa tak nestane, náš ľudský rod trpko 
oľutuje, že tento problém zanedbal.

Bronowski aj Cohen tu už nie sú. Kto 
zaujme ich miesto? Samotné knihy pomôžu 
len málo. Ich štafetu musí prebrať niektorá 
svetoznáma osobnosť, šíriť naďalej tieto 
zásady. 

H. G. Wells sa vyjadril: „Naša skutočná 
národnosť je príslušnosť k ľudstvu.“ Ak by 
sa boli spoločenské vzťahy vo svete vyvinuli 
inak, najmä v tom zmysle, že náboženstvo 
a nacionalizmus by neboli potrebné, vrátane 
ich nepriaznivých dôsledkov, dnes by naše 
ľudstvo vyzeralo celkom inak. Nacionalizmus 
a náboženstvá sú tak úzko prepojené, že 
je ťažké predstaviť si jedno bez druhého. 
Náboženstvá nemajú svoje zástavy, hymny, 
znaky zobrazujúce rôzne mocné zvieratá, 
namiesto toho však majú svojich bohov, 
svätých, ikony a podobné veci. Ťažko 
sa vyjadriť, ktoré z týchto dvoch skupín 
symbolov uctievame viac. Pri našej americkej 
ústave sa nikdy neuvažovalo urobiť z Boha 
národný symbol, veľmi sme sa však k tomu 
priblížili našou národnou zástavou. Bohovia 
môžu byť pre mnohých mŕtvi, národné znaky 
– symboly však ostávajú živé a pôsobia 
na mnohých emocionálne.

Vo Wellovom výroku „naša skutočná 

národnosť je príslušnosť k ľudstvu“ by slovo 
„je“ malo byť nahradené spojením „mala by 
byť“. Podľa môjho názoru, ak sa to neuskutoč-
ní, mohlo by nás to doviesť na okraj záhuby 
celého ľudského rodu na zemi. Predstavme 
si, že by takú tretiu svetovú vojnu predsa len 
prežila malá skupina ľudí. Pripomínalo by 
to biblickú potopu alebo katastrofu, v ktorej 
vymreli dinosaury a živé bytosti sa museli 
začať znovu vyvíjať od počiatku. Povedzme, 
že tie zvyšky ľudí po tretej svetovej vojne 
by sa zomkli a naplánovali nové svetové 
spoločenstvo bez národov a náboženstiev. 
Som presvedčený, že potom by vznikol svet 
bratstva s trvalým mierom. Ktovie ako by 
dopadla táto fantastická predstava? Možno 
by sa nové ľudstvo zmenilo aj geneticky aj svo-
jím výzorom. Možno, že by získali odolnosť 
voči radiačnej energii, možno by mali chvosty 
a šupiny. Kto by to vedel predpovedať?

Vraví sa, že cestovanie je poučné. Sku-
točne to tak je – aspoň v mnohých smeroch. 
Poučenia získané vzdelaním sú však ešte 
užitočnejšie – mám takú skúsenosť z vlast-
ného života. Keď 
som mal niečo viac 
než dvadsať rokov, 
trávil som svoj život 
cestovaním a prácou 
mimo svojej vlasti, 
18 rokov ako turista 
– cestovateľ, potom 6 
rokov ako dôstojník 
námorníctva. 
Navštívil som dokopy 
osemnásť rôznych 
krajín a dvadsaťdva 
rôznych ostrovov. 
Tie skúsenosti nikto 
nemôže vymazať 
z môjho vedomia. 
Spoznal som, že ľu-
dia sú všade rovnakí. 
Všetci podliehajú 
rovnakým emóciám, 
majú rovnaké ciele, 
rovnaké nádeje a sny 
a na moje ľudské 
slabosti reagovali 
v podstate rovnakým 
spôsobom. Všade, 
kde som sa zdržal 
dlhšie, som sa cítil 
doma. Všetci ľudia 
boli moji blížni. Každý iný postoj a správanie 
– všetko iné, čo by mohlo narušiť túto moju 
skúsenosť, je pre ľudstvo kliatba. Všetko, čo 
povzbudzuje ľudí na svete k tomu, aby sa 
cítili povýšení a vyžadovali pre seba špeciálne 
výhody, je chorobné; rozumní ľudia vedia, že 
niečo také treba odstrániť. Je smutné, že táto 
kliatba, táto choroba je pandemická: volá 
sa nacionalizmus. Krishnamurti vo svojej 
knihe Prvá a posledná sloboda (The First 
and Last Freedom) napísal: „Človek, ktorý ja 
nacionalistom a rozpráva o bratstve, je luhár; 
žije v jednom obrovskom protirečení.“ V jeho 
knihe nie je najradikálnejšou myšlienkou 
tvrdenie, že náboženstvo kolosálne zlyhalo. 

Väčšina ľudí to vie. Pozoruhodnou je jeho 
myšlienka, že rozdiel medzi iracionalitou 
týkajúcou sa uctievania náboženských 
božstiev a božstiev nacionalizmu nie je 
prakticky nijaký. Pričom to prvé je podľa neho 
nebezpečnejšie a ľudstvo ohrozuje viac.

G. K. Streit, americký spisovateľ, napísal: 
„Rovnako ako každý prežitok sa naciona-
lizmus zmenil z užitočnej a dobrotivej sily 
na nesmierne škodlivú silu.“ Náboženstvo 
a nacionalizmus majú veľa spoločného a často 
si ich ľudia pletú, najmä ak sa pokúšajú 
definovať, ktoré z nich hrá dominantnú 
rolu pri vyvolávaní vojen. Oba tieto faktory 
môžu navnadiť mladých občanov, aby prešli 
polovicu tohto sveta, aby zabíjali iných ľudí, 
ktorých nepoznajú, nikdy ich nestretli, 
a možno, že by sa s nimi priatelili, keby ich 
boli poznali osobne. Tak náboženstvo, ako 
aj nacionalizmus môžu spôsobiť, že ľudia sa 
začnú správať ako besné nosorožce. Učia ľudí 
nenávidieť sa bez najmenšieho opodstatnenia 
k nenávisti, vyvolávajú neriešiteľné problémy. 
Takmer všetky naše vojny sú buď náboženské 
alebo prebiehajú medzi národmi. Mnohé 
z vojen patria k obom týmto skupinám. 

Nacionalizmus, ako aj náboženstvo sú istou 
formou uctievania. Každý religionista si 
svojho boha prispôsobil tak, aby vyhovoval 
jeho vlastným cieľom. To prehlbuje rozkoly, 
ktoré z toho vyplývajú. A keď slovo „žid“ sa 
môže vzťahovať rovnako na náboženstvo ako 
na národnosť, je z toho dvojnásobná oštara. 
Rozkoly medzi Židmi a Arabmi na Strednom 
východe sa ťažko dajú vyriešiť. Ak nebojujú 
medzi sebou o územie, nájdu vždy dôvod, aby 
bojovali pre svoje náboženské rozdielnosti.

Preložil: Alexander Rehák
Foto: archív

Každý rok milióny ľudí umrú hladom. Množstvo potravy, ktorú 
môže zemeguľa vyprodukovať, je zatiaľ obmedzené, a k terajšej 
populácii každý rok pribúda 80 miliónov ľudí.
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Odpor voči vojnovému 
slovenskému štátu

Profesor Rehák sa narodil v Rumunsku, 
kde pôsobil jeho otec ako učiteľ na gymnáziu. 
Sám seba však považuje za Záhoráka. Už 
ako dvojročný sa presťahoval do Skalice, 
kde žil až do svojich vysokoškolských čias. 
Vyštudoval Lekársku fakultu v Bratislave. 
Štúdium ukončil v roku 1940. A to už 
v Európe zúrila druhá svetová vojna, „vďaka“ 
čomu ho povolali do vojenskej služby. 
Okamžite ho vyslali na východný front. Voči 
vtedajšiemu systému na Slovensku však bol 
od začiatku veľmi negatívne naladený. Prvý 
slovenský štát nenazve ináč ako totalitou, kde 
všetky demokratické práva boli potlačené, 
kde jediné slovo mala klerikálna katolícka 
štátna reprezentácia a kde ostatní ľudia 
boli bez práva. „Jej opatrenia boli kópiou 
hitlerovského plánu a politiky a všetko sa to 
robilo pod rúškom kresťanskej lásky, s čím 
sa mnohí ľudia nemohli zmieriť“, spomína. 
Vývoj po novembri 1989 sa podľa neho dostal 
pod silný tlak katolíckej cirkvi, ktorá nechce 

pripustiť, že pod jej záštitou sa diali veci, ktoré 
s ľudskosťou nemali nič spoločné, a preto sa 
usiluje očistiť vtedajší režim a jeho hlavného 
predstaviteľa Jozefa Tisu. 

Niet preto divu, že prof. Rehák vo vojne 
prešiel na druhú stranu, k Červenej armáde, 
kde – ako sám hovorí – robil najprv „malého 
lekárskeho poskoka“, postupne mu však 
zverili vyššie funkcie a napokon funkciu 
prednostu zdravotnej služby II. paradesantnej 
brigády. Zúčastnil sa na karpatsko-duklian-
skej operácii i na Slovenskom národnom 
povstaní. 

Dotyky s islamom
Po vojne začal pracovať ako asistent 

na Kožnej klinike Lekárskej fakulty UK v Bra-
tislave, kde s menšími prestávkami pôsobil 
ako docent, neskôr ako profesor až do odcho-
du do dôchodku. Bol zakladateľom Detskej 
kožnej kliniky na bratislavských Kramároch, 
ktorá v tom čase bola jedna z mála v Európe. 
Neskôr ho vyslali na tri roky do Iraku, 
kde pomáhal pri vzniku lekárskej fakulty 
v Mosule, a o sedem rokov neskôr, v roku 

1970, zas začal vyučovať na novootvorenej 
lekárskej sa fakulte v Kuvajte a pripravoval 
budúcich domácich prednášateľov, a popri 
tom vykonával bežnú lekársku prax. Dotiahol 
to až na poradcu kuvajtského ministra 
zdravotníctva. 

Na roky strávené v Iraku a Kuvajte spomína 
aj v súvislosti s jeho názormi na islamské 
náboženstvo, s ktorým sa tam dostal do styku. 
Islam podľa neho dáva ľuďom viac ako kres-
ťanstvo; islam im dáva pocit nevyhnutnosti 
vzájomne si pomáhať, a to je jedna zo zá-
kladných čŕt všetkých prevažne islamských 
krajín. Spomenul si aj na stretnutie v Kuvajte: 
„Jeden môj priateľ, tamojší gynekológ, ktorý 
sa hlbšie zaoberal moslimskou vierou, ma 
raz priviedol do úzkych, keď sa ma spýtal: 
‚Čo vy kresťania chcete? Vy musíte mať 
sirotince, musíte mať chudobince, my však 
nič také nepotrebujeme.‘ Keď dieťa osirotie 
alebo starší človek zostane sám, okamžite ho 
vezmú do rodiny.“ Súdržnosť rodiny a pomoc 
cudzím ľuďom je úžasná, a to je jeden z veľmi 
pozitívnych prvkov, ktorý dáva islam ľuďom. 
Bohužiaľ, je tu – rovnako ako v kresťanských 
štátoch – aj problém fanatizmu. „Ak ľudia 
chápu náboženskú náuku ako všeobecné 
usmerňovanie morálnych zásad v živote, 

tak je všetko v najlepšom poriadku. Ak však 
k nej začnú pristupovať fanaticky, potom to 
vedie k tomu, čo sa v súčasnosti deje vo svete, 
k teroristickým útokom atď.“ To však podľa 
prof. Reháka vôbec nie je len črtou islamské-
ho náboženstva, je to črtou ktoréhokoľvek 
iného náboženstva na svete. Príčinou sú 
podľa neho genetické predispozície, ale 
určite k tomu prispieva aj to, že náboženstvo 
sa do ľudí vtĺka od útleho veku. A takéto 
nanucovanie náboženského učenia deťom 
od najmladšieho veku proti ich vôli, bez toho, 
aby vedeli, o čo ide, je porušením základných 
ľudských práv dieťaťa. 

Privítal ma vo dverách svojho rodinného domu v Lamači aj so svojou 
8-ročnou dobermankou Laurou. Zhovárali sme sa o jeho živote, 

svetonázore, vojne, o jeho životných postojoch, ale aj o fotografovaní 
a internete. Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc. je výnimočná osobnosť, 
ktorá svojou skromnosťou, múdrosťou a rozhľadenosťou patrí k tým, 
ktorí najviac prispievajú k šíreniu humanistických myšlienok v dnešnom 
konzervatívnom a prevažne katolíckom Slovensku.

 A. Rehák za druhej svetovej vojny ešte 
na slovenskej strane východného frontu 
– na Kryme.

Diplomat slovenských 
humanistov

Foto: J. Takáčová

16 PROMETHEUSPROMETHEUS

Osobnosti Alexander Rehák



Ateizmus
Otec prof. Reháka vyučoval latinčinu 

na gymnáziu a mal bohatú knižnicu s knihami 
o grécko-rímskej mytológii. Tie hltavo čítal už 
v ranej mladosti. Dnes priznáva, že to malo 
vplyv na jeho ďalší vývoj a zmýšľanie. „Keď 
som videl, koľko tých pánov bohov vymys-
lelo ľudstvo, už vo veľmi mladom veku som 
začal o uvažovať o tom, ako to v skutočnos-
ti je“. V tejto súvislosti s úsmevom spomína 
na jednu príhodu: „Ako 10-ročný som bol 
riadne zapísaný na náboženstvo, dostal som 
sa však do sporu s katechétom. Začal som 
pochybovať o nepoškvrnenom počatí Márie, 
za čo som si vyslúžil facku. A to ma urazilo. 
A keď som prišiel domov a povedal to otcovi, 
zariadil, aby ma z povinného náboženstva 
vyškrtli. Otázky náboženstva – nenábožen-
stva som však sledoval po celý život.“ Názory 
prof. Reháka však výrazne formovali aj jeho 
skúsenosti z vojny. „Bol to jednak samotný 
vojnový slovenský štát, kde sa do rozporu 
so skutočnosťou dostali princípy kresťanskej 
lásky, a potom aj na fronte kňazi žehnali zbra-
ne na jednej i druhej strane a tvrdili, že ‚ten 
náš Boh je s nami‘. A tak som nevedel, ktorý 
Boh je s kým? Nuž a keď človek vidí všetky tie 
vojny so všetkými negatívnymi dôsledkami 
na ľudí, keď vidí mestá a obce zrovnané so ze-
mou, nevyhnutne si musí klásť aj otázky: Pre-
čo?  Potrebujeme to? Vtedy som prišiel za to, 
že v pozadí takmer všetkých vojen je medzi 
inými faktormi aj náboženstvo. Lebo nábo-
ženstvo vštepuje do ľudí, že my sme tá jediná 
správna viera a každý, kto s nami nesúhlasí, je 
náš nepriateľ. Ako pacifista som sa musel roz-
hodnúť, a tak som sa rozhodol.“ Pojem ateista 
je však veľmi široký a skrývajú sa pod ním rôz-
ne odtiene. „Mne humanistické hnutie zaim-
ponovalo tým, že zdôrazňuje toleranciu a plne 
rešpektuje ľudí – bez rozdielu, či sa hlásia 
alebo nehlásia k nejakému náboženstvu. Ate-
izmus je len jednou súčasťou môjho huma-
nizmu. Veľa očakávam od budúcnosti, keď si 
ľudia uvedomia význam vedeckého poznania, 
vzájomnej tolerancie, úcty k ľuďom s iným 
zmýšľaním či náboženským presvedčením. 

Ľudia sú mysliace bytosti
Do toho vkladá aj svoje očakávania od 

Spoločnosti Prometheus. V nej sa začal 
angažovať dva-tri roky po jej vzniku (1991). 
Hneď mu „zavesili na krk“ zahraničné styky, 
lebo vynikal jazykovými znalosťami: aktívne 
hovorí anglicky, nemecky, francúzsky, 
rusky, a nestratil by sa ani v Maďarsku. 
Práve vďaka prof. Rehákovi sa zahraničné 
aktivity Spoločnosti Prometheus, či už 
na úrovni Európskej humanistickej federácie 
či Medzinárodnej humanistickej  a etickej 
únie, dostali na takú úroveň, za akú by sa 
nehanbila ani tá najväčšia mimovládna 
organizácia na Slovensku. Sám priznáva, 
že „v zahraničí nás dokonca poznajú lepšie 
ako doma.“ Prometheus má podľa neho 
veľkú perspektívu. „Ľudia sú mysliace 
bytosti, a medzi nich patria aj Slováci. 
Myseľ môže byť miestami zahmlená, keď 
sú do nich „hustené“ veci, ktoré ináč 
neobstoja. Vidieť to aj na tom, že sa čoraz 
častejšie objavujú hlasy, ktoré začínajú 
pochybovať o všeobecne platných pravdách, 
ktoré sa šíria aj v štátnej správe. A títo 
ľudia raz vysoko ocenia prácu Spoločnosti 
Prometheus. Dnes sa sekularizácia objavuje 
ako jedna z ďalších možností rozvoja kultúry 
a celej našej spoločnosti. A to je jeden 

z hlavných momentov, ktorý ma presvedčil 
o tom, že aj Spoločnosť Prometheus, 
ktorá je časťou verejnosti zaznávaná, má 
na Slovensku svoju perspektívu.“ 

Záľuby 
Vo svojom voľnom čase sa prof. Rehák 

venuje fotografovaniu. Už ako stredoškolák 
dával hodiny fotografovania mladším 
spolužiakom. Svoje fotografie vystavoval 
na Slovensku i v zahraničí a dokonca získal 
viacero ocenení. Oblasť jeho záujmu je 
makrofotografia. Tú využil aj vo svojej 
práci lekára – dermatológa, keď v r. 1950 
vydal atlas kožných chorôb, vôbec prvý 
v Československu.

Jeho druhou záľubou je internet. Priznáva, 
že za počítač si po prvýkrát sadol, až keď mal 
70 rokov. Vtedy mu syn  podaroval počítač, 
bez akýchkoľvek vysvetlení o tom, ako sa 
používa. Dnes z oblasti informatiky pozná 
oveľa viac ako ktorýkoľvek bežný užívateľ. 
Internet využíva najmä pri komunikácii 
so zahraničnými partnermi v Spoločnosti 
Prometheus na celom svete či na získavanie 
najnovších informácií o trendoch v medicíne. 

Judita Takáčová

Prvá Československá republika 1935. Nezamestnaní čakajú pred 
obecným úradom v Skalici na „žobračenky“

Vojenský kaplán slovenskej 
armády na východnom fronte 
žehná vražedným zbraniam

Ukrajinský mužík: prečo 
nás vyslali bojovať proti 
takýmto?

Medzi kolegami - lekármi v kuvajtskej nemocnici                                           Foto: archív A. Reháka

Zo zbierky starších fotografií A. Reháka 
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Monitorovacie stredisko 
nemonitoruje

Azda najočividnejším dôkazom netoleran-
cie v spoločnosti je trestná činnosť a násilnos-
ti. Ministerstvo vnútra už v roku 2001 zriadilo 
Monitorovacie stredisko rasizmu a xenofóbie. 
Jeho úlohou je každoročne vydávať správu 
o stave extrémizmu na Slovensku. Žiaľ, 
výsledkom jeho činnosti smerom ku širokej 
verejnosti je zatiaľ jediný takýto dokument, 
ktorým je Správa o stave a vývoji extrémizmu 
na území SR v roku 2001, vydaná v roku 2002. 

Ministerstvo vnútra sa vo svojej každo-
ročnej Správe o bezpečnostnej situácii v SR 
venuje aj rasovo či podobne motivovaným 
útokom a trestným činom. Doteraz sú však 
k dispozícii údaje len za rok 2003. Polícia 
zaznamenala 119 rasovo motivovaných 

kriminálnych činov, čo bol oproti roku 
2002 nárast o 10. Riešila 84 prípadov, 
spomedzi ktorých bolo 6 ublížení na zdraví 
a 37 prípadov násilia s rasovým motívom. 
Ale zo všetkých spomínaných činov došlo 
až k súdnemu pojednávaniu len v 15 
prípadoch.

Nejde len o násilnosti
Štatistiky Generálnej prokuratúry zasa 

ukazujú, že hľadiska počtu obvinení sa situá-
cia v uplynulých rokoch radikálne nemenila. 
V roku 2001 bolo z takýchto trestných činov 
obvinených 40 ľudí, o rok neskôr 50, ale 
v roku 2003 opäť mierne poklesol na 48. 

Na druhej strane sa však zdá, že súdy sú 
v týchto prípadoch prísne. V roku 2003 sa 
rozsudku „dočkalo“ 48 „rasových“ zločincov, 
zatiaľ čo v roku 2001 ich bolo len 15 a o rok 
neskôr ich bolo 32. Organizácia Ľudia proti 
rasizmu to pripisuje zrýchleniu vyšetrovacích 
a súdnych konaní, ale aj súdnemu ukončeniu 
prípadov, ktoré sa stali rok predtým. 

Nejde však len o „rasové“ trestné činy, pri 
ktorých padajú údery či tečie krv. Rasovo 
motivované trestné činy majú aj „nenásilnú“ 
povahu a slová dokážu niekedy ublížiť viac. 
Ide o trestné činy podpory a propagácie hnutí, 
ktorých cieľom je potláčanie občianskych 
práv a slobôd podľa paragrafu 261 Trestného 
zákona (kto verejne prejavuje sympatie 
k hnutiu propagujúceho potláčanie ľudských 
a občianskych práv). Zaujímavým údajom je 
informácia, že armáda v priebehu rokov 2001 
– 2003 nezaznamenala žiadny kriminálny čin, 
ktorý by bol motivovaný rasovou neznášanli-
vosťou. V roku 2003 však predsa len v armáde 
z takýchto činov vyšetrovali troch ľudí, dvoch 
z nich dokonca obvinili a napokon vojenský 
súd jedného aj právoplatne odsúdil. 

Nenávisť na internete
V roku 2003 v 68 prípadoch boli útočníkmi 

mladí ľudia: 11 mladistvých, 15 neplnoletých 
a 42 ľudí do 26 rokov. Zistenia za posledné 
roky potvrdzujú, že extrémistické netolerant-
né skupiny sa sústreďujú práve na mladých 
ľudí, najmä na učňovskú mládež. Využívajú, 
že takáto mládež je najviac frustrovaná 
zo zhoršujúcej sa sociálo-ekonomickej situá-
cie na Slovensku: na jednej strane je to cieľová 
skupina mnohých agresívnych reklamných 
kampaní, ukazujúcich „fantastický, ľahký 
a slobodný“ život mladých ľudí, na druhej si 
skoro nič z toho nemôžu dovoliť. 

Je celkom pochopiteľné, že frustrácia 
týchto životne neskúsených mladých ľudí bez 
pevného rodinného zázemia, pod obrov-
ským vplyvom svojho okolia, v atmosfére 
čoraz väčšej tolerancie voči násiliu, ak sa 
navyše ich súčasný život odohráva v uzav-
retom spoločenstve podobných ľudí, ich 
vedie k prijatiu násilných scenárov riešenia 
problémov. Väčšinou sa pritom takíto ľudia 
zapájajú do extrémistických hnutí bez toho, 
aby sa zamýšľali nad ich ideológiou a aby jej 
verili. Ide im len o násilie, lebo v ňom pociťujú 

Netolerancia
naša každodenná

Netolerancia voči menšinám je trvalý problém Slovenskej republi-
ky. Dokazujú to však nielen štatistiky o rasovo či podobne motivova-
ných útokoch a trestných činoch. Bohužiaľ, netolerancia voči iným 
sa stala súčasťou politickej kultúry. 

Dôvody páchania osobitného 
druhu trestných činov 

Počet odsúdených páchateľov

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nenávisť voči inej národnosti 5 3 0 1 1 2

Rasová nenávisť 29 21 31 3 24 22

Antisemitizmus 1 2 0 2 0 4

Xenofóbia 4 2 2 7 4 10

Zdroj: Ľudia proti rasizmu

Foto: Martin Varholík, Týždenník Slovo
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Anketa
Zdá sa vám, že sa 

niečo zmenilo, pokiaľ 
ide o netoleranciu 
v spoločnosti po našom 
vstupe do Európskej 
únie? Očakávate, že 
v budúcnosti bude mať 
naše členstvo v EÚ 
a jej aktivity v tejto 
oblasti pozitívny vplyv 
aj na slovenskú spoloč-
nosť?

Denisa Havrľová, 
novinárka, 
Romano nevo ľil

Európa je 
spoločenstvom spo-

ločných hodnôt, multikultúrnym 
svojou minulosťou, vo svojej prí-
tomnosti i budúcnosti; tolerancia 
zaručuje zachovanie Európy ako 
pluralitnej a otvorenej spoločnos-
ti, v rámci ktorej je podporovaná 
kultúrna rozmanitosť. Aspoň 
tak to deklaruje EÚ vo svojich 
oficiálnych dokumentoch a to aj 
od EÚ očakávame.

Rasizmus, rasová diskrimi-
nácia, xenofóbia a netolerancia 
s tým spojená sú hrozbou pre 
demokratické spoločnosti a ich 
základné hodnoty. Vztýčený 
prst EÚ voči novým členským 
krajinám je pre nás akousi 
zárukou bezpečnosti a dodr-
žiavania ľudských práv – sme 
ako v „reality šou“, sledujú nás, 
čo robíme, ako spĺňame rôzne 
„úlohy“, ktoré členské štáty EÚ 
musia plniť, aby boli vnímané 
ako demokratické a bezpečné, 
a tak sa snažíme eliminovať 
prejavy netolerancie, sme pod 
drobnohľadom. Vznikajú rôzne 
európske projekty na odstraňo-
vanie prejavov netolerancie – a to 
nielen voči etnickým menšinám. 
Mení sa však len pohľad, ale 
nie postoj. Akoby bolo všetko 
nalinajkované... A tak sme 
sa ako krajina „vysporiadali“ 
s novou terminológiou, novými 
hodnotiacimi kritériami a novým 
podávaním správ o našom 
dodržiavaní všetkých požadova-
ných ukazovateľov – aj v oblasti 
dodržiavania ľudských práv, 
a eliminovania prejavov rasizmu 
a diskriminácie.

Vstup Slovenska do EÚ by mal 
byť výzvou do budúcnosti. Aký 
obraz o sebe ponúkne Slovensko 

EÚ, tak nás budú vnímať iné 
štáty. Možno budeme sebave-
domejší, keď si uvedomíme, akú 
šancu máme v rukách. Pozitívny 
vplyv tohto procesu začne naša 
spoločnosť vnímať až po niekoľ-
kých rokoch. Momentálne nás 
čaká „boj“ o náš vlastný hlas, 
musíme sa usilovať, aby nás 
bolo počuť. Európska únia a jej 
členské štáty nás sledujú...

Daniel Milo, Ľudia 
proti rasizmu

Podľa môjho 
názoru sa 
zatiaľ toho veľa 

nezmenilo, no členstvo v EÚ 
určite vytvorilo podmienky 
na to, aby takéto zmeny 
nastali. So zvýšeným pohybom 
našich ľudí do iných krajín, ako 
i zvýšeným pohybom cudzincov 
na Slovensko dochádza k otvá-
raniu spoločnosti, ktorá bola 
do veľkej miery uzavretá do seba. 
Heslá ako „svoje si nedáme, 
cudzie nechceme“ odrážajú túto 
uzavretosť. Verím, že práve mladí 
ľudia, ktorí spoznajú pri cestách 
alebo práci v zahraničí iné 
kultúry, môžu priniesť významnú 
zmenu vo vnímaní ľudí z iných 
kultúr, etník, národností a teda aj 
prispieť k vyššej miere otvore-
nosti.

No všetko, samozrejme, 
nemusí byť takéto ružové. 
So vstupom do EÚ súvisí napr. aj 
otázka žiadateľov o azyl. Doteraz 
Slovensko bolo len tranzitnou 
krajinou pre ľudí utekajúcich 
do EÚ pred vojnami, hladom, 
nestabilitou, či jednoducho za vi-
dinou lepšieho života. Po vstupe 
do EÚ sa aj my stávame cieľovou 
krajinou a slovenská spoločnosť 
nie je pripravená prijať a po-
skytnúť pomoc azylantom, hoci 
v minulosti Slovensko samo bolo 
krajinou emigrantov. 

Michael Szatmary, 
šéfredaktor 
židovského 
mesačníka Delet 
a PR konzultant 

(Publicis Knut)
Dojem je vec emócií a z tohto 

hľadiska by sa mohlo zdať, že 
„pro-tolerančné“ aktivity, či už 
vládne alebo mimovládne, akoby 
navonok vyvažovali intoleranciu. 
Na druhej strane naše členstvo 
v EÚ má  a logicky bude mať 
pozitívny vplyv, nakoľko sme via-
zaní medzinárodnými dohodami, 
ako aj smernicami EÚ, aj keby 
sa nám veľmi tolerantnými byť 
nechcelo.

svoju silu a schopnosť niečo 
„presadiť“. Napokon, nezdá 
sa vám, že si takto riešenie 
problémov nepredstavujú len 
mladí výtržníci, ale aj ľudia 
v oblekoch? Len to násilie v ich 
prípade vyzerá trochu inak, 
nevidíme ho, alebo ho už ani 
nevieme identifikovať. 

Špecifickým problémom sú 
skupiny, ktoré šíria nenávistné 
ideológie na internete. Na ich 
stránkach možno nájsť smutne 
známe Protokoly sionských 
mudrcov, texty, popierajúce 
holokaust, alebo Mein Kampf 
Adolfa Hitlera. 

V minulom roku vznikla 
stránka, ktorá sa volá Nsinfo 
(www.nsinfo.org), čo znamená 
Národnosocialistická informač-
ná služba. Napriek spoločnému 
právnemu úsiliu organizácie 
Ľudia proti rasizmu a slovenskej 
polície sa nepodarilo zistiť, kto je 
jej autorom, ktorá je umiestnená 
na serveri registrovanom v USA.

Rómski
policajní asistenti

Opäť sú to najmä mladí ľudia, 
ktorí využívajú internet, a preto 
nemajú problém sa k nenávist-
ným textom dostať. Takýmito 
stránkami sú motivovaní ľudia 
vo veku od 14 do 17 rokov, 

ktorí sa každoročne dopúšťajú 
trestných činov hanobením, 
poškodzovaním a ničením 
rôznych židovských pamiatok, 
napr. na židovských cintorínoch. 

Inou „cieľovou“ skupinou 
sú zahraniční študenti, 
alebo pracujúci najmä z Afriky 
a arabských krajín. No a treťou 
sú ľudia, pri ktorých „de iure“ 
nemôže ísť o rasovo motivo-
vaný zločin, lebo ide o ľudí tej 
istej rasy. Sú to ľudia z rôznych 
alternatívnych skupín (punkeri, 
hip-hoperi), anarchisti, či 
bezdomovci. 

Osobitne by sa dalo písať 
o netolerancii voči Rómom. Tá je 
hlboko zakorenená v slovenskej 
spoločnosti, hoci pramení 
aj z reálnych negatívnych 
skúseností s príslušníkmi róm-
skeho etnika. V tejto súvislosti 
je pozitívnym príkladom pokus 
polície pripraviť špecialistov 
na prácu v rómskych osadách. 
Budú to ľudia, ktorí by mali 
ovládať rómčinu, viacerí z nich 
by mali byť Rómovia. Už sa 
začal výber týchto ľudí a ich 
špeciálna príprava. Budúci rok 
by skúšobne malo v štyroch 
okresoch nastúpiť prvých 18 
takýchto špecialistov. 

Braňo Ondruš

Obete rasovo motivovaných násilných činov
Foto: Ľudia proti rasizmu
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Pokračovanie z čísla 4/2005

IV. Prínos technológie

Humanisti vždy bránili prínos vedeckej 
technológie pre ľudstvo. Filozofi od Fran-

cisa Bacona po Johna Deweya zdôrazňova-
li rastúcu moc človeka nad prírodou danú 
vedeckým poznaním a spoznali, ako veľmi to 
môže prispieť k ľudskému pokroku a šťastiu.

Aj humanisti už dávno priznali, že niektoré 
technologické novinky môžu spôsobiť prob-
lémy. Nie je dobré, že technologické využitie 
niektorých objavov je najčastejšie určované 
ekonomickými úvahami – či bude produkt 
výnosný – resp. možnosťou vojenského alebo 
politického využitia. Isté je, že s nekontrolo-
vaným využívaním nových technológií môžu 
byť spojené veľké nebezpečenstvá. Zbrane 
hromadného ničenia nemá svetová komunita 
ešte stále pod kontrolou. Podobne aj v geneti-
ke, biológii a medicínskom výskume  zname-
najú niektoré objavy možnosť nebezpečného 
vývoja, ale súčasne predstavujú nesmierne 
vyhliadky pre ľudské zdravie a ľudské dobro. 
Humanisti sa rozhodne stavajú proti pokusom 
a priori obmedziť technologický výskum alebo 
cenzurovať, resp. obmedziť bádanie. Ťažko sa 
dá predpovedať, kam povedie vedecký výskum 
alebo aké budú jeho možné prínosy. 

Nazdávame sa, že najlepší prístup k prob-
lémom technologickej aplikácie je rozhovor 
informovaných odborníkov, a nie odvoláva-
nie sa na absolútne dogmy alebo opakovanie 
emocionálnych sloganov. Každú technologic-
kú novinku treba preveriť vo vzťahu k mož-
ným rizikám i k potenciálnemu prínosu pre 
spoločnosť a životné prostredie. Toho pred-
pokladom je odborné vzdelanie. Nemôžeme 
si dovoliť nevyužiť technologické riešenia. Zá-
vislosť ekonomickej a sociálnej štruktúry sú-
časného sveta od technologických inovácií sa 
zo dňa na deň zvyšuje. Ak máme riešiť budúce 
problémy, nestane sa to návratom do idylické-
ho stavu neporušenej prírody, ale vyvinutím 
nových technológií, ktoré zodpovedajú ľud-
ským potrebám a cieľom. To však treba robiť 
s rozumom a citom.

Technologické inovácie, ktoré minimali-
zujú poškodzovanie životného prostredia, 
treba podporovať. Rovnako treba podporovať 
aj šírenie kvalitnejších technológií, ktoré sú 
prístupné aj chudobným, aby aj oni mali osoh 
z technologickej revolúcie.

V. Etika a rozum
Rozhodujúcim cieľom pokroku ľudstva je 

uskutočnenie najvyšších etických hodnôt. 
Veríme, že rast vedeckých poznatkov umožní 
ľuďom rozumnejšie sa rozhodovať. V tomto 
zmysle neexistuje nepreniknuteľná bariéra 
medzi skutkom a hodnotou, medzi je (to tak) 
a má (to tak byť). Cenu svojich hodnôt si lep-
šie uvedomíme vo svetle dôkazov a na základe 
dôsledkov, keď sa budeme riadiť rozumom 
a poznaním. Humanisti boli nespravodlivo 
obžalovaní, že nie sú v stave predložiť života-
schopné podklady pre etickú zodpovednosť. 
Ba čo viac, humanistov často obžalúvajú pre 
údajný morálny úpadok spoločnosti. Tieto 
argumenty sú priepastne chybné. Vo všetkých 
storočiach predkladali filozofi solídne se-
kulárne základy pre humanistické morálne 
konanie. Okrem toho nespočetné milióny 
humanistov viedli príkladné životy, boli čest-
nými občanmi, s láskou vychovávali svoje deti 
a rozhodným spôsobom prispeli k morálne-
mu pozdvihnutiu spoločnosti.

Teologické morálne doktríny reflektujú 
spravidla zdedené predvedecké predstavy 
o prírode a ľudskej podstate. Z tohto dedič-
stva vyplývajú neraz protirečivé morálne 
príkazy a rozličné náboženstvá majú aj dnes 
veľmi odlišné názory na niektoré morálne 
otázky. Deisti a transcendentalisti boli v mi-
nulosti aj za aj proti otroctvu, kastovníctvu, 
vojne, trestu smrti, ženským právam a mo-
nogamii. Príslušníci náboženských siekt sa 
medzi sebou často beztrestne vraždili. Mnohé 
z najhroznejších vojen minulosti inšpirovali 
neústupné náboženské dogmy. Nezapierame, 
že nábožensky cítiaci ľudia urobili veľa dobré-
ho; popierame však, že by náboženská pieta 
bola jedinou garanciou morálnej cnosti.

Humanisti vždy a všade zastávali myšlien-
ku odluky štátu od cirkví. Hlásame, že štát 
má byť sekulárny, t. j. ani za ani proti nábo-
ženstvu. Preto odmietame teokraciu, ktorá 
sa usiluje nanútiť každému občanovi nejaký 
morálny alebo náboženský kód. Myslíme si, 
že štát má pripustiť koexistenciu širokej plu-
rality morálnych hodnôt. Zásadné princípy 
morálneho konania sú v skutočnosti spoloč-
né všetkým kultúram a civilizáciám – či boli 
náboženské alebo nie. Morálne tendencie sú 
v ľudskej povahe hlboko zakorenené a v prie-
behu histórie sa vyvíjali. Humanistická etika 
nevyžaduje súlad s teologickými a nábožen-
skými predpokladmi – to sa nedá dosiahnuť 
nikdy – ale vzťahuje etickú voľbu na spoloč-
né ľudské záujmy, túžby, potreby a hodnoty. 
Posudzujeme ich na základe ich dôsledkov 
pre ľudské šťastie a sociálnu spravodlivosť. 

Ľudia s rozličným sociokultúrnym pozadím 
sa v skutočnosti zhodnú na podobných vše-
obecných morálnych zásadách, aj keď sa ich 
špecifické morálne predstavy veľmi líšia, lebo 
sa vytvárali v rôznych podmienkach. Ktoré sú 
kľúčové zásady etiky humanistov?

Po prvé, dôstojnosť a autonómia jednot-
livca je ústredná hodnota. Humanistická 
orientácia má zabezpečovať najvyššiu možnú 
slobodu voľby: slobodu myslenia a svedo-
mia, slobodné hľadanie; právo jednotlivca 
žiť svojím životom a sledovať vlastné ciele, 
pokiaľ tým neškodí druhému. Osobitne je to 
relevantné v demokratických spoločnostiach, 
kde môže existovať množstvo alternatívnych 
hodnotových systémov. Humanisti rešpektujú 
rôznorodosť.

Po druhé, humanistická obrana práva jed-
notlivca na sebaurčenie neznamená, že by 
humanista schvaľoval každý druh ľudského 
konania. A tolerancia humanistu voči rôznym 
životným štýlom nevedie nevyhnutne k záve-
ru, že ich schvaľuje. Humanista trvá na tom, 
že súbežne so záväzkom k slobode spoločnos-
ti pretrváva trvalá potreba zlepšovať záujem 
a schopnosť hodnotiť. Humanisti veria, že slo-
bodu treba prežívať zodpovedne. Uznávajú, 
že všetci jednotlivci žijú v spoločnostiach a že 
niektoré ich činy sú zlé a ničivé.

Po tretie, humanistickí etickí filozofi bránili 
etiku dokonalosti . Tá v sebe zahŕňa miernosť, 
zdržanlivosť, sebaovládanie a sebakontrolu. 
Medzi štandardy dokonalosti patrí schop-
nosť autonómnej voľby, kreatívnosť, estetické 
hodnotenie, zrelá motivácia, racionalita a po-
vinnosť splniť, realizovať svoje nadanie. Hu-
manisti odporúčajú, aby ľudia prejavili všetko 
dobré, čo v nich je, aby tak všetci ľudia mohli 
žiť dobrý život.

Po štvrté, humanisti uznávajú zodpovednosť 
a povinnosti voči iným. To znamená, že s inými 
ľudskými bytosťami nesmieme zaobchádzať 
tak, ako keby boli len predmetmi pre naše po-
tešenie; musíme ich považovať za osobnosti 
so všetkými právami na rovnosť a úctu. Huma-
nisti hlásajú, že „s každým treba zaobchádzať 
ľudsky“. Uznávajú zlaté pravidlo, že „nemá-
me iným robiť to, čo nechceme, aby iní robili 
nám“. Prijímajú biblické napomenutie, aby 
„sme cudzinca prijali do svojho stredu“, reš-
pektujúc jeho rozdielnosti. 

Po piate, humanisti veria, že pre etické 
správanie sú podstatné cnosti súcitu a sta-
rostlivosti. To predpokladá vývin altruistic-
kých záujmov a pocitov pre potreby a city 
iných. Základom morálneho správania sú 
„všeobecné morálne príkazy, pravidlá alebo 
jednoducho slušnosť“. Inými slovami, sú to 
bežné, všeobecné morálne cnosti, ktoré uzná-
vajú a majú ľudia s najrozličnejšou kultúrnou 
a náboženskou príslušnosťou. Máme vždy ho-
voriť pravdu, dodržiavať sľuby, byť čestní, se-
riózni, dobrosrdeční, spoľahliví, dôveryhodní 
a verní, máme preukazovať uznanie a vďač-
nosť; máme byť slušní, spravodliví a tole-
rantní; máme rozumne diskutovať v sporoch 
a snažiť sa o spoluprácu; nemáme kradnúť ani 

Humanistický
manifest 2000
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nikoho urážať, telesne poraniť alebo poškodiť. 
Hoci humanisti volali po zrušení puritán-
skych trestných predpisov, vždy zastávali po-
trebu morálnej zodpovednosti. 

Po šieste, vysoko na rebríčku humanistic-
kej etiky je povinnosť dobre vychovávať deti 
a mládež, aby sa u nich vytvoril charakter 
a pochopenie pre všeobecnú morálnu sluš-
nosť; treba u nich podnecovať morálny rast 
a schopnosť morálne uvažovať.

Po siedme, humanisti odporúčajú, aby 
sme pri tvorbe morálnych úsudkov používali 
rozum. Zdôrazňujú, že pri formulácii etickej 
voľby je podstatné poznanie. Platí to najmä 
pri riešení morálnej dilemy, keď je nevyhnut-
né rozumné uvažovanie. Ľudské hodnoty 
a zásady sa dajú dobre odôvodniť len premýš-
ľaním pri hľadaní. Ak niekedy existujú spory 
a nejasnosti, treba sa ihneď pustiť do racionál-
neho rozhovoru.

Po ôsme, humanisti zastávajú názor, že 
stále máme byť pripravení zmeniť etické 
zásady a hodnoty, ak to vyžaduje reálna sku-
točnosť alebo budúci vývoj. Máme síce stavať 
na osvedčených múdrostiach minulosti, ale 
musíme vedieť nájsť nové riešenia pre morálne 
dilemy, či už sú tieto staré alebo nové. Ako prí-
klad možno uviesť diskusiu o dobrovoľnej eu-
tanázii, ktorá naberá na intenzite najmä v bo-
hatých krajinách, kde medicínska technológia 
umožňuje udržiavať pri živote aj terminálnych 
pacientov, ktorí by v minulosti boli už umreli. 
Humanisti zastávajú právo na dôstojnú smrť, 
právo spôsobilých dospelých odmietnuť 
liečbu, právo zmierniť zbytočné utrpenie a do-
konca aj právo urýchliť smrť. Rovnako máme 
byť pripravení na racionálnu voľbu v oblasti 
ľudskej reprodukcie, kde vedecký výskum 
spôsobil úplne novú situáciu – spomeňme na-
príklad oplodnenie in vitro, náhradné matky, 
genetické inžinierstvo, orgánové transplan-
tácie a nakoniec klonovanie. V morálnych 
heslách minulosti nenájdeme smernice na 
riešenia problémov budúcnosti. A autonómiu 
voľby musíme rešpektovať.

Po deviate, humanisti hlásajú, že musí-
me rešpektovať etiku zásad. To značí, že cieľ 
nesvätí prostriedky; práve naopak, naše ciele 
sú stvárňované našimi prostriedkami a mož-
nosťami; existujú hranice toho, čo je dovolené 
robiť. Osobitne dôležité je to vzhľadom na ty-
ranské diktatúry 20. storočia, keď politické 
ideológie so skoro náboženským zápalom 
zneužívali morálku na dosiahnutie vizionár-
skych cieľov. Máme v živej pamäti tragické 
utrpenie miliónov nevinných len preto, že kto-
si prehliadol veľké zlo, keď sledoval klamné 
väčšie dobro.

VI. Všeobecná záväzok
voči humanite ako celku

Hlavnou potrebou dnešného sveta je vyvi-
núť nový planetárny humanizmus, ktorý za-
chová ľudské práva a zdôrazní význam ľudskej 
slobody a dôstojnosti, ale súčasne vyzdvihne 
našu viazanosť k humanite ako celku.

Po prvé, základným etickým princípom pla-

netárneho humanizmu je rešpekt dôstojnosti 
a hodnoty všetkých členov ľudskej spoločnos-
ti. Je samozrejmé, že dnes už každý uznáva 
mnohé zodpovednosti vo svojom sociálnom 
okruhu: zodpovednosť voči rodine, priateľom, 
komunite, štátu alebo národu, ktorého je čle-
nom. K týmto zodpovednostiam však musíme 
pridať ďalšiu, ktorej aktuálnosť rastie v po-
slednom čase: je to zodpovednosť voči ľuďom 
mimo nášho národného prostredia. V posled-
nom čase začíname byť viac ako v minulosti 
v morálnom a osobnom styku so všetkými 
obyvateľmi Zeme a keď zvoní zvon jednému 
z nich, zvoní všetkým.

Po druhé, je našou povinnosťou konať tak, 
aby sa zmenšovalo ľudské utrpenie a aby sa 
zvyšoval rozsah ľudského šťastia, keď je to 
možné. Tento záväzok platí pre celý svet. 
Uznávajú ho rovnako veriaci i neveriaci, 
lebo je základnou priečkou rebríčka každej 
ľudskej morálky. Žiadna komunita neprežije, 
ak pripustí porušovanie všeobecných zásad 
mravnej slušnosti medzi svojimi členmi. Sme 
zodpovední nielen za dobro členov našej ko-
munity alebo štátu, ale celej ľudskej spoloč-
nosti.

Po tretie, musíme sa vyhýbať preceňova-
niu multikultúrneho lokálpatriotizmu, ktorý 
je často rozvratný a ničivý. Musíme byť to-
lerantní voči kultúrnej rozličnosti – okrem 
prípadov, keď sú konkrétne iné kultúry 
netolerantné a represívne . Je najvyšší čas, 
aby sme prekročili hranice úzkych kmeňov 
a našli širšie spoločné základy. Etnické celky 
sú pozostatky a výsledok minulých sociál-
nych a zemepisných izolácií, ktoré v otvorenej 
globálnej spoločnosti nie sú už relevantné; 
vzájomné styky a zmiešané manželstvá medzi 
rozdielnymi národnosťami sú dnes nielen 
bežné, ale treba ich podporovať. Kým na jed-
nej strane vernosť jednotlivca voči jeho kraju, 
kmeňu alebo národu ho pozdvihuje nad osob-
ný egoizmus, nadmerný šovinizmus medzi et-
nickými skupinami a národmi sa ľahko stáva 
zhubným. Morálna starostlivosť a oddanosť 
sa teda nemá obmedzovať na etnické enklávy 
a končiť na štátnych hraniciach. Racionálna 
morálka nás nabáda budovať a podporovať 
inštitúcie spolupráce medzi jednotlivcami 
rôznych národností. Má spájať, nie rozdeľovať 
jedných od druhých.

Po štvrté, rešpekt a záujem o druhých sa má 
týkať všetkých ľudí bez rozdielu. To znamená, 
že so všetkými ľudskými bytosťami treba za-
obchádzať ľudsky a že ľudské práva treba brá-
niť všade na svete. Podľa toho má každý z nás 
povinnosť protestovať proti ľudskému utr-
peniu, nech sa deje kdekoľvek; každý by mal 
prispievať k spoločnému dobru. Táto zásada 
vyjadruje najušľachtilejšie city účasti a dobro-
srdečnosti. Znamená, že obyvatelia bohatých 
štátov majú povinnosť prispievať k odstráne-
niu alebo čo len zmenšeniu biedy a tým k zlep-
šeniu životných podmienok ľudí, žijúcich 
v chudobných oblastiach sveta, ak majú túto 
možnosť. Na druhej strane to znamená, že tí, 
čo žijú v menej rozvinutých oblastiach, pre-
stanú závidieť bohatým. Najlepšie, čo môže 

bohatý urobiť pre chudobného, je podporiť 
ho, aby dokázal pomôcť sám sebe. No ak sa 
má vážne pomôcť chudobným príslušníkom 
ľudského rodu, musia bohatí obmedziť svoju 
márnotratnú a nadmernú spotrebu a nadmer-
né pôžitkárstvo.

Po piate, tieto zásady sa musia týkať nielen 
dnešnej svetovej komunity, ale aj budúcich 
generácií. Máme veľkú zodpovednosť voči na-
šim potomkom – čo prídu priam po nás alebo 
až po dlhom čase. Racionálne mravná osoba 
bez problémov uznáva túto rozšírenú zodpo-
vednosť voči detným deťom našich detí, ako aj 
voči potomkom všetkých ľudí na celom svete 
dnes i v budúcnosti.

Po šieste, každá generácia má povinnosť 
zanechať životné prostredie v lepšom stave, 
ako ho zdedila. Musíme zabrzdiť nadmerné 
znečisťovanie prostredia a urobiť všetko, aby 
sa prestalo plytvať neobnoviteľnými prírod-
nými zdrojmi. V časoch rýchleho rastu počtu 
obyvateľstva a zrýchľujúceho sa vyčerpávania 
prírodných zdrojov sa to môže zdať nemož-
ným ideálom. No musíme sa o to pokúsiť, 
lebo naše dnešné akcie určujú osud budúcich 
generácií. Môžeme sa obzrieť dozadu a spät-
ne vyhodnotiť činy našich predkov; môžeme 
ich chváliť alebo karhať za to, čo urobili, či 
neurobili. Môžeme napr. kritizovať tých, čo 
vyčerpali do poslednej kvapky niektoré ložis-
ká ropy alebo prírodného plynu, resp. zdroje 
pitnej vody. Môžeme chváliť architektov a in-
žinierov minulosti, ktorí vybudovali prírodné 
rezervácie, užitočné továrne na spracovanie 
vody, podzemné skladiská odpadu, diaľni-
ce a mosty, ktoré nám tak dobre slúžia. Naše 
povinnosti voči budúcnosti vyplývajú sčasti 
z našej vďačnosti, možno niekedy aj z odsú-
denia generácií, ktoré predchádzali našej; 
možno niektorý náš predok trpel, aby sme sa 
my mali dobre. Okrem toho potrebujú budúce 
generácie dnešných hovorcov, obrancov ich 
budúcich práv.  

Po siedme, musíme dávať pozor, aby 
sme neurobili nič, čo by ohrozilo prežitie 
budúcich generácií. Musíme sa usilovať, aby 
naša spoločnosť nepoškodila atmosféru, 
vodu a pôdu do takej miery, že by to mohlo 
v budúcnosti narušiť život. Musíme sa 
usilovať o to, aby naša spoločnosť nepoužila 
zbrane hromadného ničenia; po prvý raz 
vo svojej histórii má dnes ľudstvo túto 
možnosť. Dnešné stíchnutie studenej vojny 
nie je zárukou, že posledný Damoklov meč 
nepadne zásluhou fanatických pomstiteľov 
alebo ním pri hre s ohňom neudrú tí, čo chceli 
čosi zachrániť. Takýto by mal byť tento živý 
nový planetárny humanizmus, zameraný 
na bezpečný, istý a lepší budúci svet; mali 
by sme urobiť všetko, aby sme oň vzbudili 
záujem vo všetkých ľuďoch, či veriacich alebo 
naturalistov, či deistov alebo humanistov, 
či bohatých alebo chudobných, každej rasy, 
etnika alebo národnosti. Musíme presviedčať 
všetkých v našom okolí o potrebe spolupráce 
pri vytváraní celosvetového konsenzu, že 
zlepšenie ľudského údelu na celom svete je 
naša najvyššia povinnosť.
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V prvom rade je úplne scestné, ak sa 
domnievame, že islamské náboženstvo je 
militantné v porovnaní s ostatnými. Jednak 
preto, že židovské „oko za oko“ nevyznieva 
nijako mierumilovne, a jednak preto, že je len 
málo náboženských textov, ktoré sú také krva-
vé a plné násilia, xenofóbie a intolerancie ako 
Starý zákon. Viacerí teológovia sa dokonca už 
dlhší čas nechávajú počuť, že niektoré pasáže 
Biblie by sa nemali brať doslovne, čiže vážne.

Ženy poddané mužom
Osobitne zle dopadne Biblia, keď ju porov-

náme s Koránom v takej citlivej otázke, ako 
je postavenie žien. Na tomto mieste treba vy-
vrátiť niektoré predsudky, ktoré sa v súvislosti 
s islamom tradujú. Západ často upodozrieva 
moslimov z ponižovania žien a treba povedať, 
že táto výčitka má svoje racionálne jadro. 
Korán stanovil mužovi nadradené postave-
nie voči žene. Na druhej strane nesmieme 
zabúdať na dobový kontext a skutočnosť, že 
Mohamed sa usiloval obmedziť dovtedajšiu 
svojvôľu v tomto smere a zabezpečiť určité 
práva aj ženám. S ohľadom na postavenie 
ženy pred vystúpením Mohameda treba hod-
notiť jeho učenie ako zreteľný posun vpred. 
Naopak, kresťanstvo v porovnaní so zvykmi 

Rímskej ríše určilo žene oveľa podradnejšiu 
úlohu.

Prvý list apoštola Pavla Korintským na-
príklad zdôrazňuje, že „muž nebol stvorený 
kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto 
žena má mať na hlave znak mužskej moci“ 
(rozumej závoj, 1K, 11:9-10). Naproti tomu 
treba zdôrazniť, že Mohamedovo prorocké 
učenie nepredpisuje žiaden zvláštny štýl 
alebo typ obliekania. Dostávame iba približný 
opis toho, čo je prijateľné a čo je zakázané. 
Mohamed hlásal, že atraktívne časti tela majú 
byť zakryté, okrem tváre, rúk a nôh. Korán 
ani prorok nenariadili nosiť oblečenie, ktoré 
je ako stan, ani smutne známe burky, ani nič 
podobné. Toto obmedzujúce oblečenie treba 
označiť za kultúrny a etnický výmysel.

Nikde inde ako v Biblii nenájdeme tak 
ponižujúco stanovené mantinely, v ktorých 
sa môže pohybovať žena. List apoštola Pavla 
Efezským výslovne nariaďuje, aby boli „ženy 
poddané mužom vo všetkom“ (Ef 5:21-24). 
Nehovoriac o tom, že podobne aj od otrokov 
vyžaduje absolútnu poslušnosť voči svojim 
telesným pánom. Postavenie žien v súčasnej 
islamskej spoločnosti však nezodpovedá 
učeniu Koránu. V najlepších etapách života 
moslimov hrala žena kľúčovú úlohu. Korán 

V poslednom čase získavajú v slovenskej i európskej tlači pomerne veľký 
priestor názory odsudzujúce islam ako celok a moslimov ako netolerantné 
spoločenstvo. Korán je vraj knihou zla v protiklade s Bibliou, ktorá šíri 

dobro a lásku. Nemám dôvod ani tak obhajovať islam, ako skôr poukázať na mý-
ty, ktoré v tejto súvislosti uprostred našej civilizácie vznikajú.

Biblia a Korán 
si nemajú čo 
vyčítať

podporuje aktívne, navzájom sa dopĺňajúce 
partnerstvo.

Povinná dobročinnosť
Ešte progresívnejšie vyznieva islamský 

daňový systém. Prorok vyhlásil zakát 
(odvádzanie časti príjmu na dobročinné 
účely) za zákonnú povinnosť, za daň, ktorú 
majú platiť bohatí chudobným. Islam vytvoril 
zakát vlastne tým, že pridal ku kresťanskej 
inštitúcii almužny zložku sily. Vznikla tak 
akási povinná dobročinnosť alebo obdoba 
toho, čo socialisti vynašli o 1300 rokov neskôr 
vo forme progresívnej dane. S vyhlásením 
zakátu nadobudol islam podobu sociálneho 
hnutia. Už nepôsobil iba ako náboženstvo. 
Jedno z najväčších posolstiev Mohameda 
preto je, že človek potrebuje náboženstvo, 
ktoré je politikou, a politiku, ktorá je etikou.

Súčinnosť s prírodou
Oveľa inšpiratívnejšie ako Biblia pôsobí 

Korán aj v otázkach ochrany životného 
prostredia. Islam nedovoľuje loviť zvieratá 
na iný účel ako na potravu a z toho istého 
dôvodu nepripúšťa ani nosenie kožušiny. 
Zakazuje týrať zvieratá a využívať ich 
na zábavu alebo iným spôsobom, ktorý je 
pre ne neprirodzený. Vzájomná súčinnosť 
s prírodou je tu založená na predpoklade, že 
si z nej zoberieme len minimum nevyhnutné 
na to, aby život mohol pokračovať. Rešpekt 
voči prírode sa tak chápe ako rešpekt voči 
stvoriteľovi. Biblia je zasa vo všeobecnosti 
vnímaná ako príliš antropocentrický text 
nabádajúci podmaniť si prírodu koristníckym 
spôsobom.

Na rozdiel od kresťanov sa moslimovia 
nemajú zriecť rozumu, ale naopak: majú sa 
pozerať na tento svet pozorne a skúmavo. 
Práve tento postoj neskôr moslimom umožnil 
vybudovať skvelú tradíciu prírodných vied, 
ktoré neboli nikdy považované za také nebez-
pečné pre náboženstvo ako v kresťanstve.

Nevyvyšovať
jedno náboženstvo nad iné

Problémom každého náboženstva sú 
jeho fundamentalistické prejavy. Kresťan 
George Bush vyznávajúci apokalyptickú 
vieru o boji dobra so zlom nepôsobí o nič 
humánnejšie ako islamský fanatik. Aj 
vzhľadom na islamský letopočet si treba 
uvedomiť štádium vývinu tohto náboženstva 
a preniesť ho na naše pomery – pokiaľ sa 
pamätám (a ja sa pamätám dobre), v 14. 
storočí „civilizovaná“ Európa upaľovala 
kacírov, nastokávala väzňov na koly a štvrtila 
ich. Rozhodne mám ďaleko od toho, aby 
som bagatelizoval výčiny moslimských 
extrémistov. Chcem len upozorniť, že 
vo vzťahu k nim je potrebné argumentovať 
normami všeobecne uznávanej humanistickej 
etiky, a nie vyvyšovať iné náboženstvo, 
ktoré si z hľadiska svojich dejín či písomnej 
podoby nemôže činiť žiaden morálny nárok 
na hodnotenie v lepšom svetle.

Eduard Chmelár
Autor je vysokoškolský učiteľ
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Úpadok 
ideológie

Ako definovať islam
Prvá otázka sa týka definície. Ak al-Kájda 

je naozaj islam, potom sa tejto otázke 
treba venovať na medzinárodnej úrovni, 
keďže na svete žije približne jedna miliarda 
moslimov. (Okrem toho, že je potrebné 
diskutovať aj o samotnej „ideológii“. Ak však 
al-Kájda znamená frakciu militantov, potom 
vyvolávanie paniky a volanie po dialógu dáva 
sile len skupine neľútostných nájomných 
zabijakov, čo je v rozpore so základnými 
demokratickými princípmi. 

Spomeňme si len na zrútenie komunistic-
kého režimu, ktorému predchádzali akcie 
násilných marxistických skupín na celom 
svete a najmä v Európe. Sedemdesiate roky 
boli svedkom zrodu a nárastu skupín ako 
„Červené brigády“, „Baader Meinhof“, 
„Action Directe“, „Carlos“… Keby členovia 
takýchto skupín boli dnes moslimovia, už by 
ich označovali za súčasť siete al-Kájda; v sku-
točnosti však ich nárast v sedemdesiatych bol 
zároveň aj predzvesťou ich pádu.

Začnime tým, čo by islam mohol znamenať 
a čo by znamenal pre moslima. Z teologic-
kého hľadiska ide o kombináciu „Aqida wa 
Ibadat! (viera a rituály) a „Muamalat“ (do-
hody) Viera a rituály zahŕňajú všetky aktivity 
súvisiace s vierovyznaním, ktoré je chápané 
ako vzťah medzi Alahom a jeho služobníkmi. 

Dohody sú považované za spôsob budovania 
štátu/národa veriacich, ktorí sa zodpovedajú 
len Alahovi, inými slovami, sociopolitickej 
entity, ktorá sa ľahko identifikuje so štátom. 
Nedávny trend nárastu teroru je len dôkazom 
toho, že tento druhý princíp zlyhal, resp. že už 
viac nie je na programe týchto skupín.  

Bez územných nárokov 
Ani bin Ládin, ani satelitné skupiny okolo 

neho si nenárokujú územie. 11. september 
sa neudial preto, aby sa v Egypte či Saudskej 
Arábii vytvoril islamský štát. Navyše, jeden 
z páchateľov bombových útokov v londýn-
skom metre bol Jamajčan, ktorý taktiež nemal 
žiadne územné požiadavky. A to isté platí aj 
o Richardovi Reedovi, „topánkovom bom-
bovom útočníkovi“. Ich extrateritorialita ich 
približuje k anarchii a vzďaľuje od ideológie 
budovania štátu.  

Ľudská dimenzia je druhým symptómom 
tohto úpadku. Ak islamský štát existuje, po-
tom ktokoľvek, kto sa nachádza vnútri jeho 
hraníc, patrí do “Dar al Islam” (príbytku isla-
mu); zbytok sveta patrí buď do “Dar al Harb” 
(príbytku vojny) alebo do “Dar al Hudna” 
(príbytku prímeria). Bin Ládin označil každé-
ho, kto platí dane slobodne zvolenej vláde, za 
účastníka na komplote proti islamu. Vymazal 
možnosť príbytkov a radšej si zvolil možnosť 

iného pôsobenia, akoby pojem takýchto prí-
bytkov ani neexistoval. Pre ľudí zvonka to je 
možno nepodstatný koncept, k úspešnosti 
ideológie sú však takéto príbytky mimoriadne 
dôležité. Bin Ládinova interpretácia v skutoč-
nosti odopiera aj moslimom právo na mier, čo 
je opäť v úplnom rozpore s rozmýšľaním člo-
veka, ktorý chce priniesť veriacim šťastie,  či 
platiť dane vládam, ktoré sú partnermi USA.

Tretia vec, na ktorú sa zabúda, sa týka pri-
hlásenia sa k zodpovednosti za činy. Prísluš-
níci ideológie by urobili čokoľvek, aby spojili 
svoje činy so svojimi požiadavkami. Bin Lá-
din sa priamo a otvorene priznal k činom 11. 
septembra. Chýbala mu však ideológia, ktorá 
by ho podporovala. To isté platí aj pre iné 
skupiny pôsobiace vo svete: jediné, o čo mohli 
žiadať, je odchod zahraničných jednotiek z ich 
území. Presne takto začal aj Bin Ládin (žiadal 
odchod Američanov z Arabského polostro-
va, Rusov z Afganistanu, a naposledy odchod 
Američanov z Iraku a Izraelčanov z Palestí-
ny); a práve toto ženie aj činy al-Zárkáwího 
a jeho priaznivcov v Iraku. Bez ideológie, kto-
rá by mohla podporiť ich požiadavky, sa zdá, 
že sú spokojní s požiadavkami typickými pre 
jednotku začiatočníckych politikov.   

Hľadanie alternatívy
Úpadok, o ktorom som hovoril vyššie, je 

v skutočnosti širšia otázka ako úpadok islamu 
ako ideológie a týka sa celého moslimského 
sveta. Al-Kájda je príznakom konca, nie 
začiatkom nejakého trendu. Politický islam 
dosiahol svoj vrchol s iránskou revolúciou, 
ohlásil sa však až krátko po páde jej hviezdy. 
Skupiny, ktoré sa odvtedy objavujú, sú len 
chabými pokusmi dať tejto ideológii ešte 
jednu šancu. 

Ázijskí a európski moslimovia sa pokúšajú 
spamätať sa z tohto úpadku prijatím západ-
nejších hodnôt (Indonézia, Turecko), arab-
sko-africký islam sa však ešte stále nachádza 
v prázdnote, keďže nikdy nevytvoril nijakú 
alternatívu voči politickému islamu, a to ani 
na úrovni rétoriky. Arabský svet v skutočnosti 
zasiahli tri trendy: nacionalistické postoje 
od 30. do 50. rokov, ľavicové trendy v 60. 
a časti 70. rokov, a potom trend islamskej 
ideológie od polovice 70. rokov rokov po 90. 
roky.  Ani jeden z týchto trendov sa neukázal 
ako produktívny a arabský svet skákal od jed-
ného k druhému, najmä preto, lebo sa mu 
nepodarilo vytvoriť teritoriálnu ideológiu.  

Nedávny vzrast teroru páchaného 
islamskými skupinami možno znamená len 
zlyhanie ideológie, preto by ho bolo treba 
interpretovať s určitou úľavou – niežeby sme 
ďalšie bombové útoky mali považovať za dar-
ček, mali by sme však pamätať na to, že aj 
umierajúce medvede môžu po sebe zanechať 
stopy. Na druhej strane, budúcnosť arabské-
ho sveta je otázka, ku ktorej treba pristupovať 
skôr ako k politicko-spoločenskej otázke a nie 
ako k otázke náboženskej.  Svet bez ideológie 
nádeje, bez ohľadu na jej farbu, je rizikom tak 
pre svet, ako i samého človeka.

Karim Chaibi  
Autor je teológ, maliar a spisovateľ tuniského 

pôvodu, žijúci na Slovensku
Foto: archív

Bushovými výzvami na ich „vydymenie z jaskýň“ či nedávnym volaním po dialógu 
s al-Kájdou západný svet akoby začal strácať dych, pokiaľ ide o otázku politicky 
násilného islamu. Napriek celému radu vedcov a analytikov, ktorí sa pravidelne ob-

javujú v médiách ako experti na teror, len málo ich naozaj vie, o čo vlastne ide. Niektorí sú 
viac burzoví makléri ako vedci a myslia si, že z nedávnych udalostí dokážu odhadnúť ďalšie 
trendy teroristických akcií a odhadnúť, kedy a kde dôjde k ďalším bombovým útokom.

11. september sa neudial preto, aby sa v Egypte či Saudskej Arábii vytvoril islamský štát
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Ide nám o väčší 
prienik na verejnosť

Na Slovensku sú v súčasnosti členovia Spoločnosti Prometheus organizovaní ako indi-
viduálni členovia alebo pracujú v kluboch. Za vedenie Spoločnosti, ktoré v lete listom 
oslovilo vedenie jednotlivých klubov, ako aj niektorých členov z miest, kde síce kluby 

zatiaľ nepracujú, ale je tam viacero individuálnych členov i niekoľko predplatiteľov časopisu 
Prometheus, možno povedať – je potešiteľné, že kluby aktivizujú svoju činnosť a vznikajú 
nové. Stručne povedané, v súčasnosti máme 11 klubov – v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach, Prešove, Považskej Bystrici, Martine, Senci, Pezinku, vo Veľkom Krtíši a Žili-
ne.  Veríme, že do konca roka sa opäť rozbehne činnosť našich klubov v Nových Zámkoch, 
Vranove nad Topľou, ale možno i v ďalších mestách. V tomto roku sa naša členská základňa 
rozšírila o 114 členov. Určite sa mnohí potešíme, ak na najbližšom  zasadnutí Ústrednej rady 
SP začiatkom decembra budeme môcť konštatovať nielen ďalší rast členskej základne, ale aj 
vznik nových klubov, či aj mládežníckej sekcie. Pretože medzi novými členmi je vari polovica 
v aktívnom pracovnom veku i viacero študentov vysokých škôl. 

Budeme veľmi radi, ak v nasledujúcich číslach  budeme môcť písať aj o ich aktivitách. Dnes 
sme o práci banskobystrického klubu Spoločnosti Prometheus hovorili s jeho predsedom, 
PhDr. Romanom Hradeckým.

Roman Hradecký (v strede) na klubovej diskusii v Banskej Bystrici

  Kedy vznikol váš klub?
 Klub vznikol z iniciatívy profesora Jaro-

slava Čelku, ktorý dal dokopy individuálnych 
členov z  Banskej Bystrice a 20. mája 1994 
bolo naše ustanovujúce zasadnutie. Na če-
le klubu až do smrti v roku 2004 stál Milan 
Holéczy, nadšený propagátor humanistických 
myšlienok, nestor novinárskej obce v bansko-
bystrickom kraji.

  Na aké aktivity sa orientujete najviac?
 Klub sa po svojom založení zameral 

najmä na výchovno-vzdelávaciu oblasť. 
Organizoval viacero klubových besied 
a prednášok, kde sme využívali odborné 
vedomosti našich členov. Spomeniem 
napríklad besedy na témy  Miesto človeka 
vo vesmíre, Biosféra a človek, Antropológia 
a jej hraničné odbory. Aktivity klubu 
však smerovali a smerujú aj k osloveniu 
širšej verejnosti. Vysokoškolský pedagóg 
prof. Pavol Hraško i Dr. Nábielek urobili 
viacero prednášok z oblasti vývoja 
a postavenia človeka pre študentov Gymnázia 
J. G. Tajovského.

  Aj z nášho časopisu sa čitatelia mohli oboz-
námiť s názormi členov vášho klubu. Nemys-

lím tým iba vás, ale aj Júliusa Voskára....
 Áno, inžinier Voskár sa veľmi intenzívne 

venoval napríklad aj zisťovaniu podrobnos-
tí o živote a diele významného slovenského 
humanistu 19. storočia, katolíckeho kňaza 
Jána Horárika, ktorý pôsobil v Banskej Bys-
trici. Podarilo sa mu získať viaceré zaujímavé 
podrobnosti z jeho života. Napriek tomu, že 
sme nezískali podporu Ministerstva kultú-
ry SR na veľké sympózium venované jeho 
životu pri príležitosti 195. výročia narodenia 
Jána Horárika, sme zorganizovali verejnú 
prednášku spojenú s umelecko-historic-
kým pásmom z jeho diela Boj s hierarchiou 
a cirkvou v rokoch 1841 – 1845. K tomuto 
stretnutiu sme vydali aj propagačný materiál 
so štúdiou o živote a diele Jána Horárika, 
ktorú napísal prof. J. Čelko, s ukážkami z jeho 
diela i citáciou hesla z Ottovej encyklopédie 
obecných vědomostí venovaného Jánovi Ho-
rárikovi. Aj tak sa nám však zdá, že sme uro-
bili ešte veľmi málo pre propagáciu myšlienok 
a diela tohto v podstate neznámeho, ale o to 
významnejšieho slovenského humanistu. Veď 
množstvo jeho myšlienok platí dodnes a jeho 
dielo je pre nás stálou inšpiráciou. Preto sa 
chceme venovať jeho odkazu aj naďalej a pro-
pagovať ho na celom Slovensku.

  Zastavme sa teda podrobnejšie publikačnú 
činnosť vašich členov.

 Viacerí členovia klubu – S. Kizek, J. 
Voskár, J. Horváth, R. Hradecký, J. Slúka – sú 
publikačne aktívni či už v Zošitoch humanis-
tov, časopise Prometheus, ale aj vo viacerých 
denníkoch a časopisoch na Slovensku. Tam sa 
však oveľa ťažšie darí presadiť články, ktoré by 
prezentovali naše stanoviská. Dané aktivity 
zrejme vychádzajú z odkazu nášho prvého 
predsedu Milana Holéczyho, aktívneho a skú-
seného novinára.

  V súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie 
úlohy Spoločnosti Prometheus rozšírenie člen-
skej základne a aktivizácia klubov. Čo v tomto 
zmysle chystáte vo vašom klube, ako sa vám 
darí, čo plánujete do konca roka?

 Hovoriť o rozširovaní členskej základne 
je veľmi populárne, ale o to ťažšie sa to reali-
zuje. Ľudia sú uzavretí do seba, nechcú sa ve-
rejne angažovať a v našej oblasti možno ešte 
viac. Dnes hovoriť na Slovensku o svetskom 
humanizme, humanistickej etike sa jedno-
ducho „nenosí“. Z tohto dôvodu nechceme 
hovoriť o rozširovaní členskej základne, ale 
skôr o zväčšení prieniku na verejnosť. Preto 
pripravujeme stretnutie učiteľov etickej vý-
chovy, ktorých chceme oboznámiť s metodi-
kou, zásadami a obsahom humanistickej eti-
ky, ukážkami vyučovania i literatúrou k tejto 
téme, ktoré vydalo vydavateľstvo Škoda pre 
potreby etickej výchovy. Táto literatúra vhod-
ne vypĺňa prázdny priestor v danej oblasti. Je 
však na škodu veci, že MŠ SR doposiaľ neza-
ujalo súhlasné stanovisko k zaradeniu tejto 
literatúry do učebných osnov príslušných 
školských zariadení. Radi by sme pokračovali 
v besedách na stredných školách, možno aj 
na pôde vysokoškolských internátov. 

  V posledných mesiacoch ste sa zúčastnili 
na klubových podujatiach Spoločnosti v Bra-
tislave i na zasadnutí medzinárodného fóra 
svetských humanistov. Čo vám tieto stretnutia 
dali?

 Každé stretnutie s druhým človekom je 
pre mňa darom. Najviac ma obohatilo pozna-
nie, že byť nenábožensky mysliacim a cítiacim 
človekom je normálne a prirodzené. Vo svete 
sa humanistický postoj akceptuje a uznáva viac 
ako u nás. Spoznal som viacero zaujímavých 
ľudí, ktorých si vážim pre ich postoje a hodno-
ty v živote. Nám na Slovensku by možno viac 
pomohlo, keby sme dokázali propagovať tieto 
osobnosti zo sveta humanizmu. A naopak, som 
presvedčený, aj po návšteve klubového stretnu-
tia v Bratislave, že aj my máme čo ponúknuť. 
A nielen svetu, ale aj u nás doma. 

  Aké sú vaše želania pre váš klub a pre 
Spoločnosť Prometheus celkovo?

 Priať si môžeme veľa, ale základ je, aby 
naša Spoločnosť, humanistické hodnoty a po-
stoje, ktoré vyznávame, neboli na Slovensku 
ignorované alebo len trpené, ale plne akcep-
tované a považované za prirodzenú a rešpek-
tovanú alternatívu. Verím, že pre našu mladú 
generáciu to bude samozrejmé.

Miloslava Necpalová
Foto: archív klubu SP v B. Bystrici
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Súčasťou života po smrti je náš vzťah 
k zosnulému. Preto nie je náhoda, že naši 
predkovia nielen pred smrťou, pri zomieraní, 
ale i po nej prejavovali k nemu svoj vzťah 
v obyčajoch, zvykoch, obradoch. Bol to 
predovšetkým spôsob pochovávania, ktorý 
odrážal úroveň myslenia, vzťahu k prírode 
a občianskemu spôsobu života. Významne 
túto skutočnosť ovplyvnili náboženské spo-
ločnosti a cirkevné organizácie. Nevedomosť 
a povery obklopili smrť a s  ňou sprevádzajúci 
strach.

Návrat do prírody
Jeden z najstarších spôsobov pochovávania 

na našom území bol pohreb žehom – kre-
máciou. Dnes je idea kremácie – myšlienka 
spopolňovania samozrejmosťou. Napriek 
tomu, že nadväzuje na starú slovanskú 
tradíciu, nie vždy mala priaznivé podmienky 
na jej uplatnenie. Praktizovali ju ešte pred 
Slovanmi Gréci, Rimania, Feničania i Kelti. 
Spoločnosť v minulosti, a najmä po vydaní 
dekrétu Karola Veľkého v roku 785 pod 
vplyvom kresťanstva kremáciu zavrhovala. 
Kremácia pritom znamená prirodzený návrat 
do prírody. Splynutie s ňou. Jej filozofické 
a vedecké zdôvodnenie najlepšie sformuloval 
jeden zo zástupcov kremačného hnutia, 
osobný lekár pápeža Dr. Mattia Naldi, ktorý 
v roku 1658 vo svojom spise píše: „Spaľovanie 
sa líši od pohrebu do zeme len tým, že plameň 

rýchle a bezpečne strávi mŕtve telo rovnakým 
spôsobom, ako ju s veľkým nebezpečím 
strávi zem ...“. Šírenie epidemických chorôb, 
mor, nehygienické pochovávanie do zeme, 
povodne, rozvoj mestských osídiel, to všetko 
urýchlilo rozumný pohľad na kremáciu. 
Nemalou mierou k tomu prispela aj úcta 
a dôstojnosť zomrelému. Idea kremácie 
sa dostala do popredia nielen vedeckých 
pracovníkov, ale aj širokej verejnosti.

Prvé krematórium v Miláne
V roku 1874 sa prvé krematórium otvorilo 

v Miláne. O rozšírenie pochovávania kre-
máciou sa zaslúžili najmä spoločnosti, ktoré 
začali podporovať tento moderný spôsob 
pochovávania. Prvé kremačné spolky vznikli 
i na našom území. Bol to predovšetkým 
spolok Die Flame (1885) vo Viedni, ktorý 
neskôr organizoval výchovno-vzdelávaciu 
prácu aj v Bratislave. Začiatkom dvadsiateho 
storočia dokonca v Londýne vznikla Medzi-
národná kremačná federácia (ICF). Zároveň 
sa však kremačné hnutie začalo zneužívať 
v dôsledku odporu najmä zo strany najmä 
katolíckej cirkvi.

Začiatky na Slovensku
Napriek predsudkom veriacich, pri-

držiavaniu sa tradície, obhajobe dogiem 
o posmrtnom živote, sa odpor voči kremácii 
a „diabolskému kremačnému ohňu“ po-

stupne zoslaboval. Kremácia sa stala vážnou 
formou moderného spôsobu pochovávania. 
To viedlo k tomu, že myšlienka spopolňo-
vania mala na konci devätnásteho storočia 
stále viac a viac svojich stúpencov. Medzi 
popredných patrila časť inteligencie z radov 
lekárov, učiteľov, novotvoriacej sa technickej 
inteligencie, ale aj pokrokových robotníkov. 
Medzi nich patril aj riaditeľ bratislavskej 
reálky Karol Antalík. Blahodarný vplyv mal 
už spomenutý Spolok „Die Flame“ z Viedne 
a časť českej inteligencie, ktorá prichádza 
na Slovensko. Bolo to aj Združenie Voľnej 
myšlienky, ktoré sa po roku 1918 pozitívne 
zaslúžilo o zmenu názoru na spopolnenie. 
V roku 1927 vznikol v Bratislave Spolok pre 
spaľovanie mŕtvych Krematórium. Podobné 
organizácie začali svoju výchovno-vzdeláva-
ciu činnosť vykonávať vo Zvolene, Rimavskej 
Sobote, Banskej Bystrici, Košiciach, Nových 
Zámkoch, Banskej Štiavnici, Kremnici, 
Lučenci a v ďalších mestách Slovenska. 
Zároveň organizovali poisťovanie pohrebu 
kremáciou. Živá vzdelávacia práca sa rozšírila 
najmä v Bratislave, kde z podnetu JUDr. Vla-
dimíra Clementisa a JUDr. Radomíra Kuba 
prišiel návrh na výstavbu krematória. Práve 
oni predložili 18. marca 1927 na schôdzi 
Mestskej rady v Bratislave jej členom tento 
návrh. Prejavy fašizmu za slovenského štátu 
(1939 -1945) však napredovanie myšlienky 
kremačného hnutia narušili.

Po druhej svetovej vojne
Až po skončení druhej svetovej vojny začalo 

pochovávanie popolom opäť ožívať. V roku 
1952 sa uskutočnila prvá celoslovenská kon-
ferencia Spolku priateľov žehu, ktorá prišla 
s návrhom na výstavbu krematórií. A tak bolo 
29.  januára 1969 s cieľom zvýšiť dôstojnosť 
občianskych pohrebov verejnosti odovzdané 
krematórium v Bratislave. Ďalšie krematóriá 
boli založené v Košiciach a v Banskej Bystrici 
a na cintorínoch sa začali otvárať urnové háje 
ako „záhrady spomienok“. 

Dôstojne a humánne
Je smutné, že tento rozvoj obradníctva, 

dôstojnej piety a úcty k zosnulým občanom 
začať strácať svoju humánnu tvár. V posled-
nom období zvyšovanie poplatkov za obrad 
a pietne miesto v urnovom háji, na cintoríne, 
finančné náklady na pohreb, menšia starostli-
vosť o cintoríny, obradné siene, ktoré strácali 
na svojom estetickom vzhľade, ale i nedôstoj-
ná aktivita cirkví, najmä katolíckej (zákaz 
občianskej rozlúčky na cirkevných obradoch), 
umiestňovanie sakrálnych predmetov na ob-
čianskych obradoch znehodnocujú myšlienku 
nového spôsobu pochovávania. Približova-
nie sa k spôsobu pochovávania v modernej 
Európe, ľudskému prístupu a filozofickému 
mysleniu však núti aj náboženské spoločnosti 
a cirkevné organizácie nie zavrhovať, ale 
využívať tento občiansky spôsob rozlúčky. 
Dennodenne sa presviedčame, že tak ako 
narodenie i odchod zo života má byť dôstojný. 
Je prejavom piety a občianskej obradnosti.

Štefan Kopčan
Autor je pedagóg a publicista

Foto: Miroslav Kožuch

Kremačné hnutie 
na Slovensku

Raz do roka, v novembrových dňoch sa častejšie zamýšľame nad poslaním  
života. Je to preto, že si uvedomujeme smrť niekoho milovaného, blízkeho. Je to 
vždy smutná meditácia. Ovplyvnená tým, aký sme mali vzťah k osobnosti, ktorá 
neraz ojedinele a nenahraditeľne ovplyvňovala náš život.

Krematórium v Bratislave bolo odovzdané do užívania v roku 1969
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Základné fakty o konfucianizme
Náboženstvo: nie je to doslova náboženstvo, 
skôr je to spôsob života, morálny a spoločen-
ský kódex
Boh: netreba veriť v nijakého boha, prívrženci 
nasledujú svojho učiteľa Konfucia
Zakladateľ: Konfucius (Kchung-fu-c´)
Odhadovaný čas vzniku: 551 - 479 pred n. l.
Územné krytie: Čína

Čína – tri „cesty“
Čína je krajinou troch ciest - konfucianiz-

mu, taoizmu a budhizmu, ktoré sú vo svojej 
podstate rozdielne. Kým konfucianizmus 
oživil starý zvyk uctievania predkov, taoizmus 
poskytol mystickú interpretáciu sveta 
a budhizmus zase umožnil všetkým dosiahnuť 
spásu iba vierou a zbožnosťou. Postupným 
vývojom sa však všetky tri cesty navzájom 
prelínali, dokonca spolu splynuli. Neskôr 
mali na ne vplyv aj svetové náboženstvá ako 
kresťanstvo či islam. 

„Brzda pokroku“
Od komunistickej revolúcie v roku 1949 

bol konfucianizmus zakázaný. Dôvodom 
bolo presvedčenie vládnej moci, že je brzdou 
pokroku a spoločenských zmien. Zhovieva-
vejší vzťah mala k taoizmu, ktorý držala pod 
kontrolou a k budhizmu, ktorý tolerovala. 
Napriek tomu bol Konfuciov hrob v roku 
1962 opravený.

Kchung-fu-c´
Zakladateľ konfucianizmu na narodil 

v roku 551 pred n. l. v mestskom štáte 
Lu v severnej Číne. Novšia legenda mu 
prisudzuje aristokratický pôvod – pochádzal 
zo starej šľachtickej rodiny, ktorá nemala 
majetok. Bol politikom, ktorý uvažoval 
ako jeho čínski predkovia. V roku 501 pred 
Kristom bol ministrom štátu Lu. Zaviedol 
pevný poriadok a hlásal spravodlivosť, čím si 
získal všeobecnú dôveru. Nebol ani tvorcom 
a ani reformátorom náboženstva, ale pravým 
Číňanom, lebo uvažoval a veril ako oni. 
Úpadok morálky za jeho čias, keď vládcovia 
si užívali krásnych tanečníc a nevenovali 
sa vládnutiu, ho prinútil odísť zo štátu Lu. 
Trinásť rokov potom putoval po jednotlivých 
štátoch a usiloval sa presvedčiť vládcov, aby 
si osvojili jeho návrhy na morálne korektnú 
politiku. Sklamaný svojou neúspešnou misiou 
sa vrátil do Lu, kde zomrel v roku 479 pred 
Kristom. Konfucia vyhlásili ho za zakladateľa 
čínskej literatúry, za pôvodcu čínskeho 
náboženstva, a tiež za tvorcu čínskeho 
štátu. Celú svoju činnosť sústredil na učenie 
„cesty nebies“  – mravného usporiadania 
života. Konfucianistické učenie nie je teda 
náboženské, ale mravoučné.

Zdvorilosť a disciplína 
Konfucius zhromaždil okolo seba skupinu 

študentov a rozoberal s nimi morálne, 
spoločenské a politické problémy tých čias. 
Išlo skôr o diskusie ako o prednášky. Učil, 
že dôležité je li, teda zdvorilosť a disciplína. 
Šľachetný človek sa správa zdržanlivo, je 
úctivý k nadriadeným a spravodlivý a vľúdny 
k ľuďom. Rodičom prejavuje úctu a jeho 
synovskou povinnosťou je, aby sa o nich aj 
postaral. Keďže Konfucius upevnil rodinné 
zväzky vo svojej vlasti, získal si veľké sympatie 
a právom ho nazývali najväčším synom 
čínskej ríše a zakladateľom čínskej nábožen-
skej sústavy. Jeho učenie je vo svojej pôvodnej 
podobe obsiahnuté v Hovoroch, v súbore 
výpovedí a diskusií.  

Konfucianizmus
Konfucianizmus oživil starý 

zvyk uctievania predkov. 
Nepovažuje sa za náboženstvo, 
ale za spôsob života, za morálny 
a spoločenský kódex. Prívrženci 
nemusia teda veriť v nijakého boha. 
Môžu nasledovať svojho učiteľa 
Konfucia a zároveň vyznávať iné 
náboženstvo. Prívrženci sa riadia 
zlatým pravidlom: „Nerob iným to, 
čo nechceš, aby robili tebe.“

Z drobného filozofa sa stal boh 
Podobne ako u mnohých iných filozofov 

a zakladateľov náboženstiev, aj u Konfucia 
existuje obrovský rozdiel medzi úspešnosťou 
jeho pôsobenia za jeho života a jeho uctieva-
ním po smrti. Umrel sklamaný spôsobom, 
ako sa vládcovia súperiacich štátov  pokúšali 
získať moc, zbaviac sa akéhokoľvek ľudského 
a sociálneho myslenia. Počas dynastie Han 
sa konfucianizmus stal štátnou doktrínou, 
ale ako sa to stáva v iných náboženstvách, aj 
konfucianizmus sa stal ortodoxným a strnu-
lým. Od dynastie Song, keď konfucianizmus 
prešiel renesanciou po veľkej ére budhizmu, 
stal sa spájajúcim prvkom intelektuálnej a ná-
rodnej jednoty, akýmsi exponátom výlučnej 
exkluzivity konzervatívnej čínskej kultúry. 

Čínske osobnosti uctievajú Konfucia nielen 
ako najväčšieho učiteľa, ale aj ako najväčšieho 
svätca. Konfucius sa tiež považuje za otca čín-
skej kultúry (aj keď väčšia časť jeho filozofie 
v skutočnosti nie je jeho vlastným výmyslom, 
on sám sa skôr považoval za sprostredkova-
teľa myšlienok).  Konfucianizmus ovplyvňuje 
každú stránku každodenného života, od uctie-
vania predkov až po architektúru.

Konfuciovi nasledovníci
Konfuciovo slávu šírili a jeho učenie hlásali 

aj jeho nasledovníci Meng-c´ (Mencius) asi 
v rokoch 390 – 305 pred n. l. a Sun-c´ (približ-
ne v rokoch 312-238 pred n. l.). Mencius 
presadzoval myšlienku, že „človek je dobrý“. 
Ľudská povaha podľa neho je v podstate 
dobrá, treba ju zušľachťovať vzdelávaním 
a poznaním.  Človek má od narodenia 
vrodené štyri vlastnosti: pocit solidarity, pocit 
hanby, skromnosť a schopnosť odlišovať 
pravdu od lži, no zlým vplyvom spoločnosti sa 
tieto vlastnosti rýchlo strácajú.

Konfucianizmus
ako štátna doktrína 

Impérium za dynastie Han považovalo 
za nevyhnutné spoliehať sa na vhodne 
organizovanú elitu učencov, z radov ktorých 

Konfuciánska svätyna

Konfucius

Konfuciánsky tanečník
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sa vyberali aj štátni úradníci. Takúto obrovskú 
úlohu mohli plniť len vysoko vzdelaní 
konfuciánski učenci. Ich hlboké vedomosti 
o starobylých spisoch poskytli vládcom 
potrebné nebeské požehnanie, aby mohli 
stáť na čele vlády. Dynastický  kalendár 
i každoročné rituálne obety Nebu a Zemi boli 
tiež založené na klasických konfuciánskych 
spisoch.

Ku koncu dynastie Han Čína zažila obdobie 
vojen, ktoré viedli k rozdeleniu krajiny. 
Ľudia sa utiahli k taoizmu a budhizmu, ktoré 
napĺňali túžby ľudí po duchovnom svete 
a náboženstve. Okrem uctievania predkov 
konfucianizmus  nehovorí o živote po smrti. 
Konfuciánske učenie si vydobylo späť svoje 
miesto za dynastie Tang ako štátna doktrína 
– popri taoizme a budhizme. Budhizmus 
upadol do nemilosti v druhej polovici dynastie 
Tang, pretože vládcovia, vládkyne a šľachta 
míňali peniaze na ochranu kláštorov a stavali 
obrovské budhistické sochy a mnohí ľudia sa 
utiahli do týchto kláštorov, aby sa vyhli pla-
teniu daní a vojenskej službe. Taoizmus ako 
náboženstvo a filozofia nikdy nebol stavaný 
na to, aby sa uplatnil v štátnej byrokracii. 
Úlohou konfucianistov preto bolo, aby opäť 
začali vystupovať ako učitelia vládnucej elity. 
Konfucianistickí učenci za dynastie Song 
a Ming tiež vyvinuli filozofické systémy, ktoré 
prišli s oveľa širším svetonázorom, ako bol 
svetonázor bývalých rituálnych expertov 
dynastie Han. Kultúrny kontakt s budhizmom 
a taoizmus nezostal bez účinku a vyústil 
do neokonfucianizmu. 

Rituálny systém a viera v staré klasické 
texty však zostali nedotknuté až do konca 

Čínskej ríše v roku 1911. Keď do Číny prišli 
prví Európania, zažili štátny systém a filozo-
ficko-náboženskú situáciu, ktoré sa podobali 
zhnitej múmii. Neprekvapuje preto, že učenci 
za dynastie Qing a inteligencia v počiatkoch 
Čínskej republiky vnímali konfucianizmus 
ako čosi zaostalé a chceli sa zbaviť všetkého 
starého. Hnutie 4. mája 1919 chcelo zničiť 
„Konfuciov chrám“ a dokonca aj Červená 
stráž počas kultúrnej reakcie obvinila Lina 
Bioao ako reakčného nasledovníka Konfucia. 
Dnes sa konfucianizmus považuje za niečo, 
čo poskytuje ľuďom sociálnu stabilitu, a ten, 
kto nedokáže zacitovať ani jeden výrok 
zo starých konfuciánskych textov, sa považuje 
takmer za analfabeta.

Konfuciánske texty
Šesť kníh čínskej klasiky:
Kniha dejín (Šu-fing)
Kniha poézie (Š´-fing)
Kniha premien (J-fing)
Kniha obradov (Li-fing)
Kniha hudby (Yue-fing)
Kronika jarí a jesení (Čchun-čchiou)

Štyri knihy:
Hovory (Lun-ju)
Veľké učenie (Ta-sue)
Učenie o Strednej ceste (Čung-jung)
Menciova kniha (Meng-c´šu)

Konfuciánske pojmy
Li – „obrady“, pre Konfucia to znamenalo 
„slušné správanie“, zdvorilosť, kódex 
šľachetného správania,
Žen – dobrota, cnosť v zmysle obetavosti, 
úcta k iným, zdvorilosť a lojálnosť k rodine 
a k vládcovi,

Siao – úcta k rodičom, z ktorej sa vyvinulo päť 
vzťahov:
medzi otcom a synom,
medzi starším a mladším bratom,
medzi manželom a manželkou,
medzi starším a mladším
a medzi nadriadeným a podriadeným,
Čchan-c´– nadriadená osoba, cnostný, 
šľachetný človek,
Tchien – nebesá, ktoré ovplyvnili Konfucia. 
Pravdepodobne v nich bola zahrnutá aj 
najvyššia prozreteľná bytosť,
Tao – cesta, hľadanie cnosti a harmónie 
v spoločenskom živote,
Šu – princíp vzájomnosti. Obsahuje 
Konfuciovo negatívne vyjadrenie Zlatého 
pravidla: „Nerob iným to, čo nechceš, aby 
robili tebe.“

Spracovala: Alena Behúnová
podľa knihy Z. Petroviča Katechizmus pre 

dospelých a internetových zdrojov
Foto: archív

Záber z medzinárodného konfuciánskeho festivalu v Číne

Konfuciánsky chrám v Taipei, Tajwan
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Stabilita a prosperita – dôležité 
podmienky

Pre napredovanie procesu sekularizácie 
je osobitne priaznivá spoločenská stabilita 
a prosperita, dôvera v budúcnosť, ako aj 
obdobie nástupu dejinne progresívnych síl 
a vedecko-technického pokroku, pre ktoré 
sú charakteristické viera v človeka, jeho 
rozum a sily, ľudský entuziazmus a historický 
optimizmus. Ruka v ruke s tým v dejinách 
išlo oslabenie spoločenskej pozície a vplyvu 
kresťanského náboženstva a cirkví, konkrétne 
za renesancie, v období novovekých revolúcií, 
predovšetkým Veľkej francúzskej revolúcie. 
Naopak, rozmachom náboženstva, religi-
óznych nálad a aktivít sa vyznačujú obdobia 
spoločenského rozkladu, úpadku a beznádeje: 
Rímska ríša za neskorého cisárstva, stredove-
ká kríza feudalizmu a katolicizmu, novoveký 
úpadok oficiálnych cirkví a rast náboženských 
siekt. 

Bieda pôsobí rozdielne
Historické príklady zároveň poukazujú 

na možnosť dvojznačného – i protikladného 
– dopadu takého faktora náboženstva, akým 
je materiálna bieda, duchovný úpadok, 
sociálne napätie, masové utrpenia. Hrôzy 
oboch svetových vojen v 20. storočí na jednej 
strane v mysli miliónov ľudí vyvrátili vieru 
vo všemohúceho a dobrotivého Boha – Otca. 
Na druhej strane u iných viedli k upevneniu 
náboženských predstáv. Obdobne zrejme 
môžu pôsobiť aj veľké prírodné katastrofy.

Ale ani materiálny dostatok a pomerný 
spoločenský pokoj sami osebe ešte nezaru-
čujú pozitívne napredovanie sekularizácie. 
Živnou pôdou náboženstva sa často stáva 
bezduché konzumentstvo, morálna obojakosť 
a duchovná bezvýchodiskovosť – javy 
nezriedkavé práve v dnešných civilizačne 
vyspelých krajinách. Rubom ekonomickej 
a technickej vyspelosti sú neraz pocity neis-
toty a obáv z budúcnosti. Nie náhodou preto 
dnes badať tendencie oživovania veľkých 
monoteistických náboženstiev a rozličných, 
neraz kvázináboženských siekt. 

Od náboženstva k humanizmu
Proces sekularizácie, úzko spätý s vývojom 

spoločnosti a reagujúci na jeho protirečenie, 
je teda sám protirečivý. Jeho rozsah, intenzita 
a hĺbka sú výslednicou viacerých i protikladne 
pôsobiacich činiteľov. Vývin sekularizácie 
prebieha protirečivo, nemožno v ňom vylúčiť 
ani momenty stagnácie a regresu.

V tomto procese veriaci človek zvyčajne 
iba postupne opúšťa svoje religiózne názory, 
zvyky a správanie. Rozchod s náboženstvom 
prebieha v závislosti od intelektuálnej 
a morálnej úrovne človeka a od vonkajších 
okolností jeho života. Pri súbehu menej 
pozitívnych subjektívnych a objektívnych 
faktorov duchovného vývinu môže rozchod 

s náboženstvom vyústiť do duchovnej 
laxnosti, nihilizmu, cynizmu. Pravý zmysel 
procesu sekularizácie však nespočíva 
v nejakom prekonaní náboženstva. Ide o to, 
aby náboženstvo v živote človeka nahradili 
pozitívne, svetsky zdôvodnené a orientované 
názory a postoje so silným humanistickým 
obsahom.

Česká republika 
– „najateistickejší štát“

Podľa sociologických výskumov je 
sekularizácia najviac rozšírená v najvyspelej-
ších krajinách Európy, napríklad vo Švédsku 
alebo Francúzsku, „najateistickejším štátom“ 
vôbec je vraj Česká republika. Osobitným prí-
padom sú USA, kde aspoň formálne členstvo 
v náboženskej organizácii a obligátna účasť 
na jej obradoch patria k americkej tradícii 
a spoločenskému bontónu. Pritom oboje 
často a bez problémov koexistuje aj s takými 
prejavmi správania, ktoré majú s kresťanskou 
morálkou pramálo spoločné.

V dvadsiatom storočí bol dlho stredobo-
dom ideologických a politických aktivít najmä 
katolicizmu „bezbožnícky komunizmus“, 
po druhej svetovej vojne euroázijský socia-
listický blok. Poslední pápeži však museli 
začať aj s kritikou duchovných dôsledkov 
„ekonomického materializmu“ konzumnej 
spoločnosti práve v krajinách „kresťanského 
Západu“. Po spoločenských prevratoch 
v socialistických štátoch sa trhové hospodár-
stvo a konzumný spôsob života, vrátane ich 
sekularizačného pôsobenia, rozšírili do celej 
Európy. Pred kresťanstvom na čele s katoli-
cizmom s novou naliehavosťou vyvstala úloha 
rechristianizácie modernej spoločnosti.

Evanjelizácia – západná Európa 
ako „novodobé misijné územie“

Hlavným prostriedkom opätovného 
pokresťančovania sa má stať evanjelizácia 
– obracanie ľudí na kresťanstvo, najmä 
pomocou dobre prispôsobeného misionár-
stva. V rámci katolicizmu je jeho ústredným 
riadiacim orgánom vatikánska Kongregácia 
evanjelizácie národov. Ako ešte pred svojím 
zvolením za pápeža jasne naznačil kardinál 
J. Ratzinger, na popredné miesto evanjeli-
začných aktivít sa dostáva západná Európa 
ako „novodobé misijné územie“. Vatikán sa 
pritom s nádejou spolieha na národy strednej 
a juhovýchodnej Európy s ich tradičnou, 
vyššou a konzervatívnejšou religiozitou. 
A predstavitelia tamojšej hierarchie, ešte plní 
pýchy na zásluhy cirkvi o povalenie komu-
nistického režimu, so sebadôverou prijímajú 
pápežské evanjelizačné výzvy. Ale postupne 
si so zmiešanými pocitmi uvedomujú aj 
problémy, ktoré nielen pre náboženstvo 
a religiozitu v ich krajinách, ale pre celý život 
spoločnosti priniesol jej zásadný prevrat.

Hrozba novej totality
A tak popri kritike špiritizmu, astrológie 

či parapsychológie sme z úst vysokého 
slovenského katolíckeho hodnostára počuli 
ostré útoky proti mládežníckym časopisom 
propagujúcim neviazanú sexualitu a proti 
honbe za peniazmi, ktorá sa nezastavuje 
ani pred organizovaním a predajom detskej 
pornografie. Niektoré televízie šíria aj 
nevyliečiteľné choroby ducha. Kultúrny život 
je degradovaný na ustavičnú zábavu, ktorá 
má prehlušiť chudobu a biedu. Niektoré 
masmédiá manipulujú s informáciami 
a takzvanou verejnou mienkou. Hrozí nová 

Sekularizácia
a evanjelizácia
Sekularizácia, vo všeobecnosti zosvetšťovanie, je pojem, ktorý bol pôvodne použí-

vaný na konfiškáciu „posvätných“ majetkov katolíckej cirkvi svetskou šľachtou 
počas reformácie v Nemecku v polovici 17. storočia. V novodobom sociologickom 

chápaní sa ním označuje proces, v ktorom sa spoločenský život, skupinové a individuálne 
vedomie a správanie ľudí, sociálne vzťahy a inštitúcie postupne vymaňujú spod vplyvu 
náboženských predstáv, názorov, noriem obradov a inštitúcií. Tento proces je príčinne 
spätý s rozvojom novovekej spoločnosti, s osvietenstvom, racionalizmom, s rozmachom 
vedy a techniky, pokrokom v oblasti ľudských a občianskych práv a sociálnych výdobytkov, 
ako aj so zrušením stredovekých výsad katolíckej cirkvi a legitímnym obmedzením vplyvu 
náboženských organizácií vôbec na osobný a rodinný život ľudí (napr. civilná forma 
sobáša, možnosť rozvodu manželstva a iné)
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totalita – demokracie, myslenia – premena 
ľudí na stádo. A na vine je „znetvorené“ trho-
vé hospodárstvo, ktoré sa riadi len úspechom 
a ziskom. Hospodárstvu i kultúre diktujú 
nadnárodné koncerny, ktoré žmýkaním lacnej 
pracovnej sily (v bývalých socialistických 
krajinách) dosahujú maximálne zisky 
– mimochodom, názor, za ktorý v určitých 
krajinách nasleduje tradičné obvinenie 
z komunizmu.

Vinní sme my všetci?
Nemožno poprieť odôvodnenosť kritiky 

„ekonomického materializmu“, jeho 
sociálnych, kultúrnych a morálnych dôsled-
kov. Ale zároveň si treba všimnúť formulácie 
typu „ničíme si“ životné prostredie, svedomie 
i dušu, na čom bohatnú „mocní“. Alebo: 
otrasné rozmery „ľudského“ sebectva, „ľud-
skej“ chamtivosti a nenávisti, hospodárska 
nenásytnosť „ľudí“. Teda aj dobrá, zrobená 
dedinská ženička sa má kajať za všetky 
neprávosti  tohto sveta, lebo „vinní sme my 
všetci“, „naša“ zloba, chamtivosť, nenávisť 
atď. O príčinách negatívnych spoločenských 
javov sa tu hovorí všeobecne. Oficiálne kruhy 
katolicizmu – ale nie vždy iba jeho – nevedia 
pomenovať pravé príčiny spoločenských 
nedostatkov, kazov a deformácií ich skutoč-
ným menom. Prečo asi? Nemala by práve 
konkrétnosť zásadný význam aj pre úspech 
súčasných kresťanských snáh?

Koho osloví evanjelizácia
Aké výsledky evanjelizácie možno očaká-

vať? Všeobecne, ako vždy v dejinách, budú 
náboženstvu, a teda aj evanjelizácii, nahrávať 
negatívne a krízové javy v živote novodobej 
spoločnosti. Rozhodne predovšetkým 
úloha, akú bude kresťanstvo schopné zohrať 
pri riešení problémov ľudí v modernom 
svete. Vyhliadky evanjelizácie pritom treba 
posudzovať diferencovane. Evanjelizácia 
môže oslovovať aj ľudí starších, voči nábo-
ženstvu dosiaľ indiferentných, alebo získavať 
niekdajších veriacich. Osobitnú úlohu pritom 
zohrá – ako doteraz – schopnosť kresťanstva 
náboženskou formou kompenzovať duchovné 
problémy ľudí súvisiace s ich starnutím 
a blížiacim sa koncom ich života.

U ľudí stredného veku, nábožensky 
indiferentných alebo neveriacich, môže 
uspieť ponuka kresťanského ideálu človeka, 
spoločnosti, morálky. To platí aj o časti mladej 
generácie, ktorá prijala spôsob života v mo-
dernej spoločnosti, vrátane jej „ekonomické-
ho materializmu“. Mnohí si však uvedomujú 
jeho negatívne duchovné dôsledky a pociťujú 
potrebu pozitívneho spoločenského a mrav-
ného ideálu. Aj preto sa ku kresťanskému 
náboženstvu hlási časť mládeže, a to aj 
vzdelanejšej a žijúcej v sekularizovanom 
prostredí. Významnú úlohu pritom zohrávajú 
osobné, najmä citové motívy.

Neschopnosť prispôsobiť sa
Prípadná ochota prijať kresťanský ideál 

však naráža na postoje cirkvi k problémom 
života moderných ľudí. Je to napríklad 
neústupnosť katolicizmu v otázke nerozluči-
teľnosti manželstva a cirkevná diskriminácia 

rozvedených katolíkov. Negatívne pôsobí 
cirkevné zavrhovanie alternatívnych foriem 
párového, a to aj heterosexuálneho spolužitia, 
typov rodín, bežnej sexuálnej morálky, kon-
troly počatia a podobne. Dosiahnuť význam-
nejší rozsah evanjelizácie by predpokladalo 
odstrániť alebo aspoň podstatne revidovať 
viaceré zásady tradičnej katolíckej koncepcie 
ľudskej spoločnosti a človeka.

Vzhľadom na súčasný pomer síl v centre 
katolíckej cirkvi je to však málo pravdepodob-
né. V dohľadnej dobe zrejme bude v riadiacich 
štruktúrach cirkvi prevládať názor, že na pod-
statnejšie reformy „ešte neprišiel čas“. Podľa 
všetkého oficiálna cirkev na čele s pápežom 
Benediktom XVI. chce a bude „bojovať“ 
– v Európe to znamená prakticky všade 
v podmienkach trhovej a konzumne oriento-
vanej spoločnosti. A celý jej mechanizmus, 
predovšetkým fetiš ekonomickej úspešnosti 
a absolutizácia profitu, neúprosne zomieľajú 
„abstraktné“ kresťanské ideály, etické zásady 
a postuláty. Preto bez naozaj účinnej reakcie 
kresťanstva zostáva rozsiahlejšia, nieto 
globálna christianizácia spoločnosti iba 
zbožným želaním.

Kto vyhrá?
Evanjelizácia môže čiastočne upevniť alebo 

oživiť kresťanské náboženstvo. Ale možnosti 
znovupokresťančenia myslenia a života ľudí 
v európskych krajinách sú zjavne ohraničené. 
Na adresu evanjelizačných nádejí a plánov 
hodno znova pripomenúť, že sekularizácia je 
svojou podstatou a vývinovými zákonitosťami 
objektívne podmieneným, stáročným dejin-
ným procesom, kauzálne spätým so zmenami 
v materiálnej a duchovnej štruktúre spoloč-
nosti, a osobitne s napredovaním a masovým 
rozširovaním vedeckého poznania.

Sekularizácie je teda – napriek možným, 
vyššie uvedeným výkyvom – historicky 
nezvratný proces, pričom rozchod ľudí 
s náboženstvom je neraz živelný, ako iba 
opustenie nábožensky motivovaného a regu-
lovaného myslenia a správania. Preto znovu 
pripomíname žiaduce pozitívne svetonázo-
rové vyústenia sekularizácie, ktoré nemožno 
dosiahnuť automaticky, bez cieľavedomého 
kultúrneho a morálneho pôsobenia v duchu 
tradícií a cieľov svetového humanizmu.

Miroslav Horácky

Čo je sekularizácia?

Sekularizácia podľa súčasného sociolo-
gického chápania ako „zosvetštenie“ 
znamená: 1. prevedenie cirkevných 

majetkov do svetskej správy (historicky 
konkrétne v prípade katolíckej cirkvi od po-
lovice 17. storočia), 2. proces postupného 
uvoľňovania sociálnej a politickej sféry 
spoločnosti z inštitucionálnej závislosti 
od cirkvi (toto poňatie vzniklo v 19. storočí, 
napr. francúzske zákony z roku 1805), 
3. proces emancipácie širokých vrstiev 
obyvateľstva od náboženských predstáv 
a od života podľa náboženských pravidiel. 
Toto posledné poňatie prevládlo v 20. 
storočí, najmä po druhej svetovej vojne: 
sekularizácia – súčasť širších spoločnských 
premien – ako filozofický a svetonázorový 
odklon človeka od náboženstva. (Takéto 
chápanie je uplatnené v článku Sekularizá-
cia a evanjelizácia).

Súčasná sociológia zaznamenáva aj 
teologické ponímanie sekularizácie ako 
možné prispôsobovanie náboženského 
učenia a inštitúcií meniacim sa podmien-
kam novodobej spoločnosti, napríklad ako 
„obrat cirkvi k svetu“, približovanie sa dobe 
a človeku (katolícke aggiornamento po II. 
Vatikánskom koncile a jeho ďalšie varianty). 
V rámci teologického prístupu k seku-
larizácii sa v modernom protestantizme 
prejavili tendencie ústupu od posvätného, 
sakrálneho, mytologického (desakralizácia, 
demytologizácia).

Predovšetkým z hľadiska katolíckej teoló-
gie a cirkvi možno hovoriť o ich „prispôso-
bovaní sa svetu“ iba v podmienečnom zmys-
le. Podľa ortodoxného cirkevného chápania 
sa totiž svet má riadiť podľa náboženského, 
kresťanského učenia. Práve z toho vychádza 
súčasné úsilie o evanjelizáciu ako prostried-
ku znovupokresťančenia moderného sveta. 

Globálnosť novodobého procesu seku-
larizácie nevylučuje možnosť parciálneho 
oživovania tradičného náboženstva, ako aj 
vznikanie javovo nových foriem nábožen-
stva v podobe rôznych, neraz aj kvázinábo-
ženských siekt či „náhradných“ nábožen-
stiev (kultov).

Uvedené tézy o sekularizácii sa vzťa-
hujú osobitne na kresťanské náboženstvo 
a na podmienky európskej a americkej 
civilizácie. Nemožno ich mechanicky uplat-
ňovať na typy a sféry iných náboženstiev, 
konkrétne na prípad islamu, najmä vzhľa-
dom na tamojšie tendencie náboženského 
radikalizmu a politického extrémizmu.

Z hľadiska svetského (sekulárneho) 
humanizmu treba zdôrazniť prvoradosť 
pozitívne vyústenia procesu sekularizácie 
ako uvedomelého prijatia vedecky podlože-
ného svetonázoru a autonómnej etiky a ich 
konkrétneho premietania do života kultúrne 
a morálne vyspelého človeka.
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Podstata reformácie a jej vznik
Pre úplnosť rámcového pohľadu treba uviesť, 
že popri nemeckej reformácii, ktorá začala 
v roku 1517, v prvej polovici 16. storočia 
vo vtedajšom kresťanstve vznikli dva ďalšie 
reformné prúdy. Presnejšie v jeho jednej 
katolícko-latinskej časti. Netýkali sa pravo-
slávia, ktoré tvorilo od roku 1054 samostatný 
východný smer. Vznik jedného reformačného 
prúdu sa odvodzuje od Ulricha Zwingliho 
(1484-1531), ktorý svoj program ohlásil 
v roku 1522. Ján Kalvín (1509-1564) vystúpil 
so svojou reformačnou koncepciou v roku 
1536. O Martinovi Lutherovi, Ulrichovi 
Zwinglimu i Janovi Kalvínovi možno povedať, 
že podnietili reformné pohyby „zdola“. Majú 
spoločný názov – protestantizmus. Pod tento 
pojem sa zvyčajne zahŕňa aj anglikanizmus, 
ktorý vznikol „zhora“. Stalo sa tak na základe 
supremačného aktu (najvyššieho kráľovského 
rozhodnutia) Henricha VIII. v roku 1534. 

Existuje veľa názorov na  príčiny vzniku 

reformácie. Teologicky zamerané pramene 
po dlhý čas uvádzali najmä subjektívne 
momenty v počínaní si jej ideových pôvodcov. 
V materiáloch určených širokým masám 
radových veriacich sa nezriedka hlásali 
polopravdy, nepravdy, aj hrubé výmysly. 
Napríklad prekrúcanie osobných nedostatkov 
Martina Luthera. Po Druhom vatikánskom 
koncile nastali tak v rétorike kňazov, ako aj 
v písomných prejavoch určité zmeny. Cirkevní 
autori pripúšťajú, že protagonisti reformácie 
reagovali na mnohé nešváry, ktoré v cirkvi 
existovali. Absentujú však u nich iné aspekty, 
napríklad ekonomické pozadie, obrovské 
majetky, ktoré cirkev mala. Prevažná časť 
neteologickej svetskej historiografie však 
– aj keď v rôznej miere – zohľadňuje všetky 
relevantné stránky vtedajšieho diania v cirkvi  
i mimo nej.

Reformácia vznikala ako špecifický 
produkt vtedajších pomerov naplnených 
zápasmi medzi silami, ktoré sa usilovali 
o prekonanie feudálneho systému na strane 
jednej a konzervatívnymi kruhmi, ktoré tento 
systém chceli zachovať. Pritom nebola len 
pasívnym odrazom, ale stala sa aj faktorom, 
ktorý sa na týchto zápasoch zúčastňoval. 
Výstižne to vyjadril F. Mehring vo svojej práci 
K dejinám nemeckej filozofie, kde uviedol: 
„... Luther kedysi svojimi tézami proti 
odpustkom, ktoré pribil na dvere zámockého 
kostola vo Witenbergu, v skutočnosti mieril 
iba proti rozvadeným mníchom, a sám bol 
najviac prekvapený, že nimi udrel ako blesk 
do otvoreného suda s pušným prachom.“

Z hľadiska obsahu reformácie mnohí 
autori, najmä teológovia tvrdia, že išlo len 
o schizmu, teda rozkol vnútri katolícko-
-latinskej vetvy kresťanstva. Lenže to bolo 
inak. Z vyššie citovaného úryvku vidno, že 
reformácia presiahla široko-ďaleko nábo-
žensko-cirkevný rámec. Stala sa ideovým 
zvýraznením protifeudálnych úsilí vo vnútri 
cirkvi i svetských spoločenských vrstvách. 
V podobe reformácie nemecké meštianstvo 
uskutočnilo svoju revolúciu. A v tom spočíva, 
stručne povedané, nielen podstata, ale aj 
o funkcia a spoločenský význam reformácie. 

Vnútorné rozpory medzi 
stúpencami reformácie

K reformácii sa spolu s meštianstvom 
hlásili aj sedliaci a plebejci. Treba zdôrazniť, 
že aj časť šľachty, ktorá právom videla v cirkvi 
v dôsledku jej hospodárskeho postavenia 
i účasti na politickej moci trvalú a nenásytnú 
súperku. A nie je možné obísť ani nemalú 
časť najmä nižšieho duchovenstva, ktoré sa 
pridalo na stranu reformácie ako jej aktívna 
zložka.

História poskytuje veľa príkladov toho, 
ako sa v počiatočných obdobiach revolúcií 
do relatívne homogenných celkov zoskupo-
vali viaceré opozičné prúdy zamerané proti 
existujúcim poriadkom. Skôr či neskôr však 
dochádzalo k oslabovaniu tejto relatívnej 
jednoty. Často sa postavali aj jeden proti 
druhému. To sa stalo aj s nemeckou reformá-
ciou. Spočiatku sa zjednotili všetky opozičné 
elementy, spojili svoju revolučnú energiu 

O činorodom živote 
a mučeníckom skone
Tomáša Münzera
Ak chceme hovoriť o Tomášovi Münzerovi, najmä o jeho činnosti a príčinách jeho 

tragického skonu, môžeme tak urobiť len na pozadí nemeckej reformácie. Zaiste 
by bolo zaujímavé podrobne si všímať príčiny jej vzniku, jej podstatu, funkcie i miesto 
vo vtedajšom spoločenskom dianí, nedostatok priestoru nám však dovoľuje pozrieť sa 
len na spoločenskú základňu reformácie a na proces diferenciácie medzi protagonistami 
i radovými aktérmi tohto reformného pohybu už v jeho ranom období.

Tomáš Münzer sa narodil okolo roku 
1498-1490. Pochádzal z dobre 
situovanej rodiny, ktorá však bola 

v opozícii voči stolberskému grófovi. Ten 
údajne nechal odvisnúť Münzerovho otca 
na šibenici. Študoval teológiu a vzhľadom 
na svoju učenosť čoskoro získal doktorskú 
hodnosť. Po absolvovaní štúdia sa stal 
kaplánom. V roku 1520 šiel ako prvý 
evanjelický kazateľ do Cvikova (Zwickau) 
v Sasku, kde sa zblížil so sektou novokrs-
tencov. Keď ich mestská rada koncom roku 
1521 z mesta vyhnala, odišiel aj Tomáš 
Münzer. Odobral sa do Prahy, kde nadvia-
zal styky so zvyškami husitského hnutia, 
aby ich získal pre reformáciu. Nepochodil 
však a musel z Čiech utiecť. Po návrate 
do Nemecka sa stal kazateľom v Allstadte 
v Durínsku. Toto pôsobisko musel opustiť 
v roku 1524. Odvtedy nemal kazateľskú 
stanicu. Stal sa svojráznym „putovným 
kazateľom“ pôsobiacim v mnohých 
oblastiach Nemecka a nejaký čas aj 
vo Švajčiarsku. Všade aktívne propagoval 
svoje poňatie reformácie a získaval preň 
stúpencov.

Sedliacka vojna - dobová rytina
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pre boj proti vysokým cirkevným činiteľom 
a svetským kniežatám. Lenže toto spoločné 
revolučné vzbĺknutie netrvalo dlho. Jednotlivé 
zložky začali presadzovať svoje záujmy. Tie 
boli naozaj rozdielne, a niekedy aj protichod-
né, čo viedlo k rozkolu a k vytvoreniu dvoch 
táborov. Jeden pozostával z majetných vrstiev 
– meštianstva, masy nižšej šľachty i tej časti 
svetských kniežat, ktoré sa chceli obohatiť 
získaním časti konfiškovaných cirkevných 
majetkov. Toto zoskupenie sa postavilo pod 
zástavu umiernenej reformácie. Druhý tábor 
tvorili sedliaci a plebejci, ktorí si predsta-
vovali, že reformácia prinesie zlepšenie 
ich sociálneho postavenia. Títo sa zomkli 
v revolučnom tábore. Obidva tábory mali 
svojich ideových vodcov, umiernený Martina 
Luthera a revolučný Tomáša Münzera.

Obidvaja, vtedy novopečení lídri, boli 
kňazi. Spájal ich spoločný rys – kritický postoj 
k vtedajším pomerom v katolíckej cirkvi. Ich 
spočiatku blízke názory sa začali pomerne 
rýchlo rozchádzať. Bolo by zaujímavé porov-
nať ich ďalšie počínanie. Konanie Martina 
Luthera patrí v podstate do dejín kresťanstva, 
reformácie a luteranizmu ako jednej z jej 
foriem. Počínanie Tomáša Münzera naopak 
do histórie slobodomyseľnosti, ktorá je 
predmetom môjho záujmu. Preto sa pozrieme 
na jeho myslenie a praktické konanie, najmä 
ako vodcu nemeckého revolučného roľnícke-
ho a plebejského hnutia.

Za sociálnu rovnosť
Vďaka prenikavému umu začal Tomáš 

Münzer už počas štúdia teológie pochybovať 
o viacerých základných stránkach katoliciz-
mu. Počas pôsobenia v Halle už otvorene 
prejavil svoje opovrhovanie dogmami a cir-
kevnými obradmi. Napríklad pri omši úplne 
vynechával text o premieňaní chleba na telo 
Kristovo a vína na jeho krv. Odmietal Bibliu 
ako neomylné a výlučné zjavenie a jej stavanie 
teológmi proti rozumu považoval za ubíjanie 
ducha literami. Rozum považoval za vlastné, 
živé zjavenie, ktoré má trvalú platnosť. 
V biblickom Duchu svätom videl práve rozum 
a tvrdenia o existencii svätého ducha mimo 
ľudí odmietal. Vo viere videl oživenie rozumu 
človeka, a preto vieru môžu mať aj pohania. 
Oživeným rozumom sa človek podľa neho 
môže stať rovným Bohu a blaženým. Hlásal, 
že nič nie je z „onoho sveta“, korene všetkého 
treba hľadať v živote ľudí. Negoval predstavy 
o záhrobnom živote, o odmenách v nebi, 
o zatratení v pekle. Korene zlého konania ľudí 
nazývaného hriechom nenachádzal v diablo-
vi, ale v nízkych ľudských pudoch a žiadosti-
vostiach. Ježiša Krista považoval za človeka, 
jeho poslednú večeru za stolovanie, pri 
ktorom sa použil chlieb a víno bez akejkoľvek 
mystickej prísady. Aj z tohto krátkeho prí-
kladu vidno, že teologicko-filozofické názory 
Tomáša Münzera napádali všetky hlavné črty 
nielen katolicizmu, ale kresťanstva vôbec. 
Nech nás nemýli náboženská (kresťanská) 
frazeológia, inú nemal naporúdzi, a tej široké 
ľudové masy rozumeli. Podstatou učenia 
Tomáša Münzera bol panteizmus, ktorý 
miestami siahal až k hraniciam ateizmu.

Namiesto vtedy už prehnitého feudálneho 

systému, ktorý cirkevná hierarchia vše-
stranne podporovala a na ňom aj v mnohých 
smeroch priamo participovala, nastolil 
Tomáš Münzer požiadavku bezodkladného 
zriadenia „kráľovstva Božieho na zemi“. 
Odvolával sa pri tom na rané kresťanstvo. 
Vedome či nevedome však šiel oveľa ďalej. 
Pokiaľ sa v niektorých obciach v počiatkoch 
kresťanstva prejavovali prvky konzumného 
komunizmu, v Münzerovom zmýšľaní nemalo 
miesto súkromné vlastníctvo. Všetky majetky 
aj práca mali byť spoločné. Nemali byť ani 
chudobní ani bohatí, mala sa nastoliť úplná 
sociálna rovnosť.

Sedliacka vojna v Nemecku
Výzvy, aby sa „mocní tohto sveta“ či už 

z katolíckych kruhov alebo aj spomedzi 
reformácie, pripojili k münzerovcom, 
nenašli priaznivú odozvu. Ani dovolávanie sa 
ľudskosti, hoci boli prevažne  v náboženskom 
háve, nepadali na úrodnú pôdu medzi 
katolíckymi svetskými kniežatami, vysokými 
cirkevnými kruhmi ani novopečenými 
Lutherovými stúpencami. Nimi gniavené 
masy preto hľadali iné cesty boja za svoje 
požiadavky. Boli to najmä hojné vzbury 
a lokálne povstania. Často však boli živelné, 
nedostatočne organizované a v podstate ne-
koordinované. Preto ani tie neviedli k zmene 
vtedajších spoločenských pomerov. Z hľadis-
ka záujmov progresívneho krídla reformácie 
bolo potrebné hľadať účinnejší postup. 
Tak došlo k široko založenému povstaniu. 
Na čele povstaleckých síl boli Tomáš Münzer 
a tajomník  tirolského biskupa, ktorý sa 
stal jeho dôsledným stúpencom – Michael 
Geismaier. 

Povstanie vyvolalo urýchlené konanie 
reakčného tábora. Ten prikročil k rozsiahlym 
vojenským opatreniam. Vojenské velenie 
síl vyslaných do boja proti povstalcom bolo 
zverené veľmi náboženskému ríšskemu 
grófovi Filipovi Hessenskému. Nastal 
vojenský zápas, ktorý sa v literatúre nazýva 
ako Sedliacka vojna v Nemecku.

Sociálne zázemie povstaleckých síl tvorilo 
„ľavé“ krídlo reformácie, ktorého štruktúra sa 
predtým dosť ustálila. V tábore reakcie však 
došlo na prvý pohľad k nečakanej a prenikavej 
zmene. Ku katolíckym kniežatám a vysokej 
cirkevnej hierarchii sa pridali novopečení re-
formátori z radov šľachty i mestský patriciát, 
ale aj Martin Luther a Filip Melanchton. F. 
Melanchton bol blízkym spolupracovníkom 
M. Luthera a autorom Augsburského 
vyznania a Apológie augsburského vy-
znania. Martin Luther vystúpil najprv ako 
sprostredkovateľ medzi bojujúcimi stranami. 
Keď neuspel, vyfabrikoval brožúru zlostne 

a ostro zameranú proti povstaniu. Obidvaja 
protagonisti luteranizmu sa stali ideológmi 
kontrarevolúcie.

Povstalci dosahovali v sedliackej 
vojne najprv citeľné úspechy, prevahu však 
postupne nadobúdali vojská landgrófa Filipa. 
Najprv v Hessensku, potom dobili Fuldu, 
Eisenach a Langensalz. Napokon udreli proti 
Mühlhausenu, ktorý bol hlavným sídlom 
povstania.

Na čelo obrany sa postavil  v okolí 
mesta Frankenhausen sám Tomáš Münzer. 
Zhromaždil okolo 8 000 mužov. Mal len 
niekoľko diel a celková výzbroj tejto jednotky 
bola slabá. Bolo v nej málo vojakov. Preto 
aj disciplína v nej nebola vysoká. Jej sila 
nedosahovala takú údernosť, ako mali po-
vstalecké jednotky v Hornom Švábsku alebo 
vo Fransku. Tomáš Münzer nemal vojenské 
vedomosti a iná osobnosť s veliteľskými 
schopnosťami tam nebola. Ale aj tak toto 
bojové zoskupenie odolávalo prevahe dobre 
organizovaných a vycvičených jednotiek 
v službách kniežat, šľachty a mestského patri-
ciátu. A tak „pánska strana“, tak ako predtým 
v boji proti iným povstaleckým jednotkám, 
použila metódu špinavého úskoku. Dňa 16. 
mája 1525 navrhla rokovanie, na ktorom 
sa dosiahlo prímerie. Nato však, teda pred 
uplynutím prímeria, kniežacie jednotky 
sedliakov prepadli. Povstalci reagovali 
utvorením vozovej obrany a obetavým bojom. 
V ňom však polobezbranní a neskúsení 
podľahli. Príslušníci povstaleckej jednotky 
začali, ako v takýchto prípadoch často býva 
zvykom, ustupovať dosť bezhlavo. V dôsledku 
toho padlo do rúk kniežacích jednotiek okolo 
5 000 mužov. Všetkých pobili. Ideový návod 
mali od Martina Luthera, ktorý nielenže 
volal do boja „proti vražedným a lupičským 
hordám sedliakov“, ale konkrétne nabádal: 
„Sekajte, škrťte a pichajte ich, tajne a verejne, 
kto len môžete, ako treba zabiť besného psa.“

Okolo 3 000 mužov – s nimi aj Tomáš 
Münzer – vniklo do mesta Frankenhausen. 
Kniežaci jazdci ho však čoskoro dobyli. 
Tomáša Münzera, ktorý bol zranený na hlave, 
zajali 25. mája 1525. Pred narýchlo zvolanými 
kniežatami ho mučili naťahovaním na škripci 
a potom ho sťali. Na popravisko išiel približne 
tridsaťročný – ako sa hovorí v jednom prame-
ni – tak udatne ako žil.

Prof. Jaroslav Čelko

Poprava T. Münzera

Tajná pečať sedliakov
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Oslavy mávajú svoj obsah, 
také či onaké formy 

a konkrétne ciele. A ktosi ich, 
samozrejme, realizuje. V našom 
prípade sú to ešte žijúci „starí 
ľudáci“ a neoľudáci rôznych 
vekových kategórií. Všetci majú 
spoločný cieľ – glorifikovať 
protidemokratický totalitný 
systém, ktorý sa označuje ako 
klérofašizmus.

Hlbšie korene 
klérofašizmu

Tento prívlastok niektorých 
ľudí poburuje. Najmä tých, čo 
zasahujú či chcú zasahovať 
do politického diania u nás 
a ktorí sa preto hlásia k de-
mokracii, pričom im je blízky 
vojnový slovenský štát. Z času 
na čas sa nechávajú počuť, že 
o klérofašizme na Slovensku 
sa nedá hovoriť, lebo vraj ide 
o predstieranie čohosi, čo u nás 
neexistovalo. Účastník jednej 

dosť živej debaty, ktorý svoju 
ideovo-politickú podstatu ani 
veľmi neskrýval, rozhorčene 
vyhlásil, že klérofašizmus u nás 
umelo „vyrobili“ Židia. Popredný 
národniarsky politik kedysi 
uviedol, že to vymysleli pražskí 
ideológovia. Čelná dáma národ-
niarskeho tábora v rozhovore pre 
Národnú obrodu (15.3.2005) zas 
uviedla: „Komunisti tendenčne 
nálepkovali tento režim ako 
‚klérofašistický‘ a vieme, že to nie 
je pravda.“

Velebitelia štátneho útvaru, 
ktorý bol jedným z produktov 
podmaniteľských zámerov 
hitlerovského Nemecka, trvalo 
a chytrácky obchádzajú otázku 
jeho podstaty. Problematiku 
prenášajú do terminologickej 
oblasti a aj pri tom sa dopúšťajú 
falzifikácie. Termín „klérofašiz-
mus“ vôbec nevznikol až po dru-
hej svetovej vojne ako výtvor 
Židov a komunistov. Historio-

grafia ho datuje do prvej polovice 
minulého storočia. Vtedy sa začal 
používať vo vzťahu k niektorým 
diktátorským režimom. Naj-
bližšie k našej krajine bol takýto 
režim v susednom Rakúsku. 
Tam sa v máji 1933 pod vedením 
klerikálneho politika Engelberta 
Dollfussa utvoril tzv. Vlastenecký 
front, ktorý tvorili kresťansko-
-sociálna strana, nemecká 
nacionálna strana a Heimwehr 
(tak sa nazývali ozbrojené oddiely 
kresťanskosociálnej strany). 
Utvorenie tohto bloku umožnilo 
klerikálnej reakcii eliminovať 
sociálnodemokratickú stranu ako 
najsilnejšiu politickú formáciu 
z účasti na vláde. E. Dollfuss 
ako spolkový kancelár (od mája 
1932) využil zmocňovací 
zákon z roku 1917 pre vojnové 
hospodárstvo, potlačil slobodu 
tlače a slobodu zhromažďovania, 
zrušil všetky demokratické 
inštitúcie a nastolil diktátorský 
režim. Keď proti reakčnej 
politike vo februári 1934 vypuklo 
povstanie viedenských robotní-
kov, E. Dollfuss ho kruto potlačil. 
Následne, dňa 30. apríla 1934, 
bola vydaná korporativistická 
fašistická ústava. Reakčné ťaže-
nie proti demokracii a nastolenie 
diktatúry v Rakúsku podporovalo 
fašistické Taliansko. Nemecký 
bádateľ Hans Gernd Gisevius to 
v knihe Adolf Hitler 1 (Slovenský 
spisovateľ, Bratislava 1991, s. 
391) komentoval stručne, ale 
jednoznačne: „Pod Mussoliniho 
patronátom vznikol klérofašistic-
ký režim.“

Ľudáci – nepriatelia 
demokracie

Prekonávanie nezmyslov 
o podstate formálneho 
charakteru je len jednou 
stránkou problematiky. Druhou, 
zrejme podstatnejšou, je analýza 
a hodnotenie charakteru prvej 
Slovenskej republiky. 

Ľudáci nikdy neboli veľkými 
obdivovateľmi demokracie. 
Pôsobili síce v jej rámci, využívali 
ju, ale ani len v rámci vlastnej 
strany ju veľmi neuplatňovali. 
A keď nadišli časy, keď sa jej 
mohli zbaviť, radi tak urobili. Voj-
tech Tuka v rozprave o vládnom 
návrhu Ústavy SR dňa 21. júla 
1939 hovoril o demokracii ako 

o „útočnom a po vydarenom 
útoku rozkladnom princípe.“

Aktívny prispievateľ časopisu 
Kultúra, ktorý vydával Spolok 
svätého Vojtecha, v roku 1939 
o politických stranách napísal, 
že v poňatí „zdravého realizmu“ 
sú to „útvary umelé, ktoré boli 
spojované len nedotvorenými, 
abstraktnými, na efekt vypočíta-
nými heslami...“

Pravda, toto jeho konštato-
vanie i názory iných ľudáckych 
kapacít ponechávali mimo obliga 
Hlinkovu stranu. A tá nielen 
„preplávala“ do nového štátneho 
útvaru, ale stala sa jedinou 
sprostredkovateľkou „účasti“ 
slovenského národa na „štátnej 
moci“. Likvidácia politického 
pluralizmu, ktorú ľudáci 
uskutočnili už v rámci autonómie 
na jeseň 1939, a systém jednej 
strany boli zakotvené v paragrafe 
50 Ústavy Slovenskej republiky. 

Autorita a vodcovstvo
Podľa vzoru diktátorov 

Mussoliniho, Hitlera, ale aj 
klérofašistických samovládcov, 
akým bol Salazar a Dollfuss, 
uplatňoval sa aj na Slovensku 
kult „novej autority“. Tento 
postup sa všemožne propagoval 
a zdôvodňoval. Napríklad už 
spomenutý katolícky časopis 
Kultúra v článku Autoritatívny 
štát a štátna autorita zavrhol 
„demokratický princíp kolek-
tívnej zodpovednosti“, lebo sa 
vraj vôbec neosvedčil. Súčasne 
vyzdvihol autoritatívny štát, ktorý 
„bezpodmienečne potrebuje 
vodcu.“ Vodcovský princíp mal 
plnú podporu Snemu Slovenskej 
republiky. Poslanec A. Šalát, 
katolícky kňaz, v tejto súvislosti 

Klérofašizmus na Slovensku 
– fikcia či skutočnosť?

Od roku 1989 je u nás v móde uskutočňovať podujatia, 
ktoré s podatou demokracie a s jej poslaním veľa spoločné 
nemajú. Patria medzi ne oslavy Slovenskej republiky z rokov 
1939 – 1945, ktorá naozaj nebola demokratickým štátom.

Aj dnes sa nájdu takí, ktorí oslavujú Tisov klérofašistický režim

Medzi Tisových stúpencov 
patria aj mladí ľudia
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Tohto rok si pripomí-
name 125. výročie 
založenia Voľnej 
myšlienky, medziná-

rodnej ateistickej organizácie.
V druhej polovici 19. storočia 

sa objavili v západoeurópskych 
krajinách bezverecké organi-
zácie, ktoré vyvíjali osvetovú 
činnosť v necirkevnom duchu. 
Za prvý skutočne bezverecký 
spolok v Európe sa považuje 
spolok Affranchissement 
(Oslobodenie), založený 
v roku 1854 v Bruseli. Veľký 
počet takýchto spolkov vznikol 
najmä po Prvom vatikánskom 
koncile (1870), na ktorom bola 
vyhlásená dogma neomylnosti 
pápeža. Prvým „neomylným“ 
pápežom sa stal Pius IX., 
autor Súpisu bludov (Syllabus 
errorum), v ktorom slobodu 
slova nazval „páchnucim 
bludom“ a do kliatby dal všetky 
pokrokové myšlienkové prúdy.

Dogma o neomylnosti pápeža 
(mimochodom, doteraz neodvo-
laná) odpudila od cirkvi široké 
kruhy inteligencie. V roku 1880, 
teda desať rokov po jej vyhláse-
ní, však prevažne ako reakcia 
na ňu bola v Bruseli založená 
medzinárodná organizácia 
Voľná myšlienka (Féderation 
international de la libre Pensée), 
ktorá bola definovaná ako „liga 
na obhajovanie práva slobod-
ného rozumového bádania“. 
Znakom Voľnej myšlienky sa 
stala nezábudka, keďže jej fran-

cúzsky názov pensée znamená 
v tejto reči aj myšlienku.

Federácia Voľná myšlienka 
zastrešovala veľké množstvo 
ideových smerov a prúdov, ktoré 
mali jedno spoločné, a to odpor 
voči katolíckej cirkvi a jej vplyvu 
na politiku a verejný život vôbec. 
Najvyšším orgánom federácie 
bola tzv. Generálna rada, 
ktorá sídlila v Bruseli. Federáciu 
tvorili jednotlivé národné sekcie 
a rôzne spolky, ktoré súhlasili 
s programom Voľnej myšlienky. 
Každý rok, alebo aspoň 
každý druhý, sa konal v niek-
torej zo svetových metropol jej 
medzinárodný kongres.

Jednotlivé organizácie 
Voľnej myšlienky 
(národné 
sekcie, miestne 
združenia atď.) 
mali vo svojom 
programe okrem 
osvetovej činnosti 
aj boj za splnenie 
rôznych pokroko-
vých požiadaviek, 
ako napr. odluku 
cirkvi od štátu, 
zavedenie povin-
ných občianskych 
sobášov, povinné 
pohreby kremá-
ciou, slobodu 
presvedčenia 
pre štátnych 
úradníkov a pod. 
Na dosiahnutie 
týchto cieľov 
usporiadali 
rôzne podujatia 
(schôdze, 
verejné prednášky, protestné 
zhromaždenia) a široko využívali 
aj tlačené slovo (letáky, časopisy, 
brožúrky, knihy). Na škodu 
veci bolo, že často sa používali 
necitlivé metódy ako výsmech 
a vulgárne urážanie.

Na začiatku 20. rokov mi-
nulého storočia vznikli viaceré 
ateistické spolky hlásiace sa 
k marxizmu a odmietajúce 
Voľnú myšlienku ako buržoáz-
nu. K ich zjednoteniu na medzi-
národnej úrovni došlo na zjazde 
ľavicových neveriacich vo Viedni 
v roku 1924. O rok neskôr 

bola založená Internacionála 
proletárskych voľných myslite-
ľov (International proletarischer 
Freidenker) ako marxistická 
protiváha voči bruselskej 
internacionály neveriacich.

Po nástupe Hitlera k moci 
v roku 1933 si aj ateistické orga-
nizácie uvedomili nevyhnutnosť 
spoločného postupu proti fašiz-

mu a hroziacemu vojnovému 
konfliktu v Európe. Tak prišlo 
aj k zlúčeniu oboch internaci-
onál voľných mysliteľov, teda 
bruselskej a viedenskej. Stalo 
sa tak na Svetovom kongrese 
Voľnej myšlienky v Prahe v roku 
1936, kde obidve internacionály 
splynuli do jednotnej Svetovej 
únie voľných mysliteľov. Jej 
generálny sekretariát dnes sídli 
v Luxemburgu.

Anton Daniel
(Ilustrácie sú prevzaté z knihy 
Antonín K. Kudláč: Příběh(y) 

Volné myšlenky. Praha 2005

Voľná myšlienka
125 rokov od jej založenia

Odznaky Voľnej myšlienky 
v podobe štylizovaného kvetu 
nezábudy

Pohľadnica vydaná českými voľnomyšlienkarmi

Plagát Medzinárodného 
kongresu voľných mysliteľov 
konaného v Prahe roku 1936

vyhlásil, že národ „má a musí 
poslúchať vo svojom vlastnom 
záujme všetky dobre premyslené 
pokyny svojho vodcovstva“. 
Na základe hlasov a postojov 
ľudáckych veličín mohol dvorný 
filozof prezidentského paláca 
Štefan Polakovič konštatovať: 
„Dedičstvo autority a vodcovstvo 
prešlo na Tisu... slovenský národ 
a štát má len jedného vodcu, a ním 
je Tiso.“

Protiváhu „liberálnym 
demokraciám“ videli ľudáci v špeci-
ficky chápanej autorite, v ktorej 
nachádzali oporu autoritatívneho 
štátneho systému. Ten nepoznal 
ľudské práva a slobody. Tak do-
chádzalo k diskriminácii mnohých 
občanov, a to v rôznych smeroch. 
Pre ilustráciu možno uviesť prax pri 
formovaní či doplňovaní regionál-
nych samosprávnych orgánov. Ich 
právomoc bola síce veľmi malá, 
ale boli,  a ako mohli, aj konali. 
Kandidátov určovala Hlinkova 
slovenská ľudová strana. Keďže 
veľa schopných ľudí zostalo mimo 
nej, vznikla otázka, či by niektorých 
z nich nemohla ľudová strana od-
porúčať, nestretla sa s pozitívnym 
ohlasom. Poslanec v reverende A. 
Šalát v rozprave o vládnom návrhu 
zákona o ustanovení (nie volení) 
členov župného výboru vyhlásil, že 
„osobu neorganizovanú v kandi-
dujúcej politickej strane nemožno 
kandidovať.“

Kresťanský totalitarizmus
Prenášanie fašistických metód 

z iných diktatúr sa na Slovensku 
dialo – čo bolo často zdôrazňované 
– v symbióze s kresťanskými 
pohľadmi na spoločnosť. Výrečným 
v tomto kontexte bol list biskupa 
Vojtaššáka dekanovi A. Boržen-
skému z 1. 10. 1941, v ktorom 
sa písalo: „Otázka národného 
socializmu Kristovými zásadami 
pokrstená a premiesená len osožiť 
môže nášmu ľudu a medzi ním 
pracujúcemu kňazstvu...“ Nie 
náhodou Štefan Polakovič napísal, 
že ideológiou ľudáckeho štátu je 
„kresťanský totalitarizmus...“

Objektívna analýza opierajúca 
sa o nevyvrátiteľné fakty uka-
zuje, že úsilie ľudákov v rokoch 
1939 – 1945 bolo buď zhodné 
alebo veľmi podobné praktikám 
diktátorských fašistických režimov 
ako celku a klérofašistických totalít 
Salazara či Dollfussa osobitne. 
Preto sa o vojnovej Slovenskej 
republike právom hovorí ako 
o klerikálno-fašistickom štáte. Ako 
o realite, a nie o fikcii.  

Prof. Jaroslav Čelko
Foto: Týždenník Slovo 

„Velebný pane, řeknete to s kazatelny těm 
selským trulantům: jestli je duch svatej jen 

trochu osvítí, tak musejí zmlátit toho novýho 
učitele, že mi nelíba ruku.“
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Okno do internetu 

Podstata vzniku a existencie sveta 
a života má dnes najmenej dva výklady 
– mýtický a vedecký.

Mýtický výklad je najstarší, siaha mnoho 
tisíc rokov do minulosti a do všetkých zemí, 
kde žili a žijú ľudia. Bez ľudí neexistuje.

Vznik mýtov, legiend, kultov, povier a mýtu 
je často z časového hľadiska nejasný, najmä 
u starších kultúr. Priestorová orientácia 
vzniku spiritualistických kultúr je už lepšie 
dokázateľná.  U mladších kultúr sa zachovali 
časové údaje v dejinách vzniku spiritualistic-
kých prejavov kultúr (kresťanstvo, judaizmus, 
islam, budhizmus atď.). 

Kodifikované náboženstvá ako kresťanstvo 
(Biblia), islam (Korán), judaizmus (Starý zá-
kon – Tóra, Talmud), budhizmus (kanonické 
texty) a iné zostávajú nemennými dogmami 
aj v súčasnosti, keď vedecké argumenty 
presvedčivo vyvracajú mnohé tvrdenia týchto 
kódexov viery.

Dnešné formy náboženstva sú dôsledkom 
časových a interaktívnych - medzikultúrnych 
efektov či aktivít. Legendy, mýty, povery 
a rituály sú neodmysliteľnou súčasťou 
kultúrnej evolúcie ľudstva. Tento fenomén je 
veľmi účinným stimulom aj v materiálnych 
aktivitách, najmä v oblasti kultu. V priebehu 
dejín bolo postavených mnoho architek-
tonicky veľmi náročných a sugestívnych 
sakrálnych objektov (chrámy, kostoly, 
kaplnky a iné). Veriaci, ale aj neveriaci ateisti 
(dnes správne humanisti) poskytli na stavby 
obrovské finančné prostriedky, či už priamo, 
formou darov alebo nepriamo, formou 
štátnych dotácií. Podporované sú veľké zbory 
duchovných, kňazi, preláti, biskupi a celé 
cirkevné hierarchie.

Legendy, mýty, povery pretransformované 
do náboženských konfesií boli a sú kultúrnou 
náplňou na ceste človeka k uvedomeniu 
a osvieteniu kultúrneho vedomia, chápania 
a prístupu k podstate sveta a života v ňom. 
Tento proces nie je ukončený. 

Súčasné náboženstvá sú nútené, aj keď sa 
dlhodobo bránia, akceptovať vedecké argu-
menty, napríklad v otázkach doby a spôsobu 
stvorenia sveta a života či Darwinovej teórie 
o výbere druhov prirodzeným spôsobom.

Ak by však svet i naďalej napredoval 
podľa dogiem náboženských kódexov, ktoré 
zastavili a petrifikovali rozvoj poznania sveta 
a života v celom jeho rozsahu, dnes by sme 
nevedeli, že Slnko je stálica, okolo ktorej sa 
otáča sústava planét, že táto sústava je len 
súčasťou Mliečnej dráhy – galaxie, že vesmír 

obsahuje miliardy galaxií, že človek dokáže 
prekonať zemskú  gravitáciu a cestovať 
v medziplanetárnom priestore, alebo že atóm 
nie je najmenšou časticou hmoty, že vznik 
vesmíru možno už datovať a pod., ale verili by 
sme, že svet je sústredený do geocentrického 
systému s nebeskou bránou okolo, že človeka 
stvoril Boh na svoj obraz. A to všetko len pred 
šiestimi tisíckami rokov a len za šesť dní (Moj-
žiš, Genesis). Toto dnes pôsobí naivne a aj 
kresťanstvo sa chopilo zmeny vo výklade ako 
naši súčasní zákonodarci, ktorí si zákony, ak 
sa to hodí, vysvetľovali tak, aby im vyhovovali.

Na ceste kultúrnej evolúcie, revolúcie 
a aplikácie v interkultúrnych sférach medzi 
národmi a etnikami je rôzna úroveň. Všetky 
dnešné náboženstvá sú neoddeliteľnou 
a neodmysliteľnou kultúrnou oblasťou 
vývoja národov. Každé náboženstvo sa 
vyvíjalo na poli prejavov života ľudstva tak, 
že ich vznik vždy odrážal stav úrovne života, 
chápania jeho problematiky, poznania sveta, 
prostredia a života, ale tiež ľudskej mentality 
danej doby. Kultúrne cesty života ľudstva 
podliehajú neodmysliteľne evolučným 
zákonom vývoja od primitívneho k stále 
vyspelejšiemu. Najvyspelejšou formou úrovne 
kultúrneho chápania a jeho aplikácie v živote 
človeka súčasného (homo sapiens recens) je 
vedecký svetonázor a humanizmus, ktoré sa 
zbavili akýchkoľvek foriem náboženstva a ich 
výkladov sveta a života v ňom.

Mýtická  oblasť života ľudstva sa odohráva 
spirituálne (duchovne).

Vedecká oblasť života ľudstva sa odohráva 
racionálne (rozumovo).

Po celú dobu existencie ľudstva dochádzalo 
ku konfliktom v medzináboženských sférach, 
čo prezrádza vnútrodruhová neznášanlivosť 
už len pre názor, neskoršie tiež konflikt 
medzi spiritualistami a racionalistami. Keďže 
veda je poslednou a najvyspelejšou fázou 
kultúrneho uvedomovania v oblasti sveto-
názoru, veda sa tiež čoraz viac presadzuje 
od fázy jej odmietania a prenasledovania, 
najmä v ranom stredoveku, až po fázu jej 
uznania a rešpektu. Spiritualita je však 
ľudský fenomén, ktorý nie je možné nahradiť 
vedou zo dňa na deň. Vo vzájomnom vzťahu 
spirituálenho religonizmu je dlhoročný 
antagonizmus. Vo vzájomnom posudzovaní 
existuje celkom iracionálna asymetria – a síce 
že veriaci považuje neveriaceho za produkt 
diablovho zla a neveriaci potom veriaceho 
za obeť naivity. 

Stanislav Vittek, Liberec

Uvažujeme 
racionálne o svojom 
svetonázore?

Česko – ateizmus 
a skepticizmus

V tomto okienku sa pozrieme 
do susedného Česka, ktoré je na rozdiel 
od „kresťanského“ Slovenska 
považované za ateistické. Výhodou pre 
záujemcov o bezbožný český internet 
je skutočnosť, že odpadá jazyková 
bariéra.

Humanistické a etické 
združenie občanov bez vyznania 
– Volná myšlenka České republiky 
je programovo veľmi blízke našej 
Spoločnosti Prometheus. Toto 
združenie však nevyužíva možnosť 
aktuálnej prezentácie na internete. 

Z individuálnych stránok je 
zaujímavá a svojím obsahom hodnotná 
stránka anonymného ateistu, ktorý sa 
podpisuje Mr. Humble
http://www.sweb.cz/humble/. 
Autor píše o všetkých klasických 
témach, ktoré by ste od ateistickej 
stránky očakávali. Z náboženstiev 
sa venuje predovšetkým kresťanstvu 
a islamu. Rozoberá príčiny i dôsledky 
náboženstiev. Na stránke nájdete 
recenzie kníh a filmov, ale i rôzne úvahy 
na témy: možnosť – nevyhnutnosť, 
sloboda, predvídateľnosť, náhoda... 

Prednostne vám však odporúčame 
stránku Českého klubu skeptikov. Je 
to organizácia, s ktorou Spoločnosť 
Prometheus spolupracuje a v 3. čísle 
nášho časopisu sme predstavili aj 
knihu podpredsedníčky klubu V. 
Noskovej Bereme co je. Na internetovej 
stránke http://www.sisyfos.cz/ 
nájdete podrobné informácie 
o významných aktivitách klubu 
a môžete si z nej stiahnuť klubový 
spravodaj.  Sisyfos každoročne udeľuje 
cenu Bludný balvan, čím oceňuje 
prínos jednotlivcov i organizácií 
v propagovaní takých vedeckých 
nezmyslov, ako sú patogénne zóny, 
astrológia, homeopatia a podobne. 
Stránka obsahuje rozsiahly zoznam 
odkazov – On line skeptická knihovna, 
ale predovšetkým dokumenty 
a príspevky členov Sisyfa. Istým 
paradoxom je skutočnosť, že členom 
vedenia Sisyfa je i astrofyzik J. Grygar, 
ktorý sa označuje za veriaceho človeka. 
Sisyfos sa však neprofiluje ako 
organizácia ľudí bez náboženského 
vyznania. Rázne však vystupuje rázne 
i proti takým nezmyselným teóriám, 
akou je kreacionizmus.

František Jedinák

34 PROMETHEUSPROMETHEUS

Názory čitateľov Internet



RAJSKÉ SENTENCIE
POVEDAL PÁN
Milujte sa a mailujte!

KEBY SA HAD SPRÁVAL NORMÁLNE
Keby biblický had namiesto jablka 
ponúkal Eve ulovenú myš, Eva by 
s vreskotom utiekla.

V BIBLICKEJ ZOO
Ocitol som sa v biblickej ZOO. Všade 
samé zázrakom zaštepené jablone 
a na každej jabloni ovinutý had, ktorý 
drží v papuli namiesto myši jablko.

UŽ RAJSKÁ EVA
Už rajská Eva nemala si čo obliecť! Jeden 
figový list jej bol príliš malý, druhý príliš 
veľký.

POVEDAL BIBLICKÝ HAD
Prekliate jablká! Kvôli nim ma nenávidia. 
Keby sa aspoň dali žrať!

CELKOM INÝ PRÍBEH
Keby chcel diabol zviesť Adama, musel 
by sa premeniť na hada, ktorý v papuli 
namiesto jablka drží fľašu kalvadosu.

BANÁLNY FAKT
Prečo Adam tak skvele vychádzal s Evou? 
Lebo nemal svokru.

SMUTNÁ SENTENCIA
Jablko poznania zmenilo život Adama 
a Evy na nepoznanie.

VYSVETLENIE
Prečo rajská záhrada zanikla? Lebo nebo-
la chránená vysokým múrom ako každý 
poriadny súkromný raj na Zemi.

MALEBNÁ ILÚZIA
Vraj sa zvieratá v raji navzájom nepožie-
rali, zreteľne to vidieť na obrazoch z tejto 
záhrady. Ale to je jasné: keď pózovali, 
nemali čas naháňať korisť.

Milan Kenda

Titul „Antológia moderného 
ateizmu. Zásadná kritika kresťan-
stva“, do ktorého 
jednotlivé časti 

vybrali, preložili a zostavili 
fyzik Adam Roman a biológ 
Rastislav Škoda, prichádza 
na slovenský knižný trh ako 
zázrak.

Čitateľ musí aspoň 
dvakrát prečítať titul a ob-
sah knižky, aby raz uveril, 
že do ovzdušia presýteného 
mysterióznymi duchovnými 
ilúziami a perlami ducha 
podlampových hríbovin 
šírených našou verejnopráv-
nou dvojkou a mnohými 
ďalšími mediálnymi kanálmi 
vstupuje seriózny vedecký 
duch pravdy o svete.

Okrem úvodu zostavovateľov sú tam 
state, resp. vystúpenia V. L. Ginzburga 
Náboženstvo a veda – rozum a viera; B. 
Russella Prečo nie som kresťanom, Čím 
prispelo náboženstvo k rozvoju civilizácie? 
a Vyznanie racionalistu; A. Einsteina 

Veda a náboženstvo; S. Weinberga Vesmír 
podľa dizajnéra, a Steven Weinberg v TV 

programe Viera a rozum; 
R. Dawkinsa Hadia masť 
a svätená voda, Richard 
Dawkins v TV programe 
Viera a rozum a toho 
istého autora Prázdnota 
teológie; J. Monoda Etika 
poznania a socialistický 
ideál; W. P. Gatsbyho 
Jacques Monod a „teistic-
ká evolúcia“; J. Watsona 
Etika genómu; S. Freunda

Filozofia života 
a P. Kurtza Nové očarenie: 
novým osvietenstvom.

179 strán strhujúceho 
čítania vydal vo vlastnom 
náklade R. Škoda, Jána 
Stanislava 8/73, 841 05 

Bratislava, vytlačila tlačiareň IRIS v r. 2005. 
Cena 200.- Sk + 15.- Sk poštovné.

Záujemcovia si knihu môžu objednať 
u vydavateľa, resp. e-mailom na adrese: 

rastskoda@t-online.de.

Knižné novinky
MILZA, P. Evropa v černých 
košilích. Prekl. P. Starý.
Praha : Themis, 2005. 487 s.

Kniha francúzskeho 
profesora, ktorý sa desaťročia 
venuje štúdiu nacizmu 

a fašizmu, zachytáva vývoj ideových prúdov, 
politických strán, hnutí, akčných skupín 
od roku 1945 až po súčasnosť na celom 
európskom kontinente: od Talianska 
po Ukrajinu, od Francúzska po Dánsko, 
od Holandska po Škandináviu, vrátane 
postkomunistických krajín. P. Milza ukázal 
v knihe prekvapujúcu tvár našej minulosti 
a núti čitateľov zamyslieť sa nad budúcnosťou.

POLITICKÉ strany : I. díl 
období 1861 – 1938, II. díl 
období 1938 – 2004. / zost. J. 
Malíř, P. Marek  a kol.
Brno : Doplněk, 2005. 2 zv. 1 826 s.
Dvojzväzková publikácia zhŕňa 
vývoj politických strán a hnutí 
v Čechách a v Československu 
v rozpätí rokov 1861 – 1938. 
Reaguje na skutočnosť, že 

doteraz chýbala takáto prehľadná príručka, 
ktorá by obsahovala základné informácie 
o všetkých významných politických stranách, 
ktoré vyvíjali svoju činnosť od vzniku 
prvých politických subjektov od začiatku 
šesťdesiatch rokov 19. storočia. Publikáciu 
tvorí vlastne súbor štúdií, ktoré dokumentujú 
históriu vývoja jednotlivých strán formou 

medailónov podľa schémy: Vznik, 
transformácia, obnovenie strany, program, 
vnútorná organizácia, tlač strany, vnútorné 
pomery, zapojenie sa do politického diania 
(činnosť poslancov, klubov atď.), zhodnotenie 
významu strany. Každý medailón o strane 
uzatvára zoznam použitej literatúry 
a prameňov.

CÍSAŘ, Č. Paměti : nejen 
o zákulisí Pražského jara. 
Praha : SinCon, 2005. 1 281 s.

Memoáre muža, ktorý 
zohral významnú úlohu 
v československej politike 

šesťdesiatych rokov 20. storočia, obsahujú 
obdobie jeho života od roku 1920 
po súčasnosť a s dôrazom na tzv. Pražskú 
jar. Císařove pamäti sú cenné z  politického 
i historického hľadiska. Zároveň je aj jedným 
z mála žijúcich politikov, ktorý v knihe 
načrtáva charaktery a osobné vlastnosti 
známych osobností, s ktorými sa zoznámil 
počas svojej politickej kariéry.

KUBÁT, M. Demokracie v Polsku : politický 
systém Polské republiky 1989 – 2005.
 Praha : SLON, 2005. 181 s.

Autor sa venuje vývoju nového politického 
systému po roku 1989. Medi iným sleduje 
aj ľudské a občianske práva, slobody 
a niektoré špecifické otázky, ako je pôsobenie 
nevládnych organizácií a katolíckej 
cirkvi na demokraciu v krajine. Prácu 
dopĺňa viacero zaujímavých štatistických 
a prehľadových tabuliek.

Antológia moderného ateizmu
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Slovník ateistu
GALIKANIZMUS bol od 13. stočia cirkev-

nopolitický smer vo Francúzsku usilujúci sa 
o národnú (galikánsku – podľa Galie), od pá-
pežstva nezávislú národnú cirkev. Galikanizmus 
presadzoval osobitné práva francúzskych 
panovníkov pri obsadzovaní cirkevných funkcií 
a podriadenosť duchovenstva svetskému súdu 
(parížskemu parlamentu). Po Bourgeskej 
pragmatickej sankcii (1438) priznávajúcej 
francúzskej cirkvi relatívnu samostatnosť najväč-
ším úspechom galikanizmu bola deklarácia 
duchovenstva (1682) vyhlasujúca vo svetských 
veciach nezávislosť panovníka do cirkevnej 
moci a obmedzenie pápežskej moci v cirkevných 
veciach zákonmi a zvyklosťami francúzskeho 
kráľovstva a domácej cirkvi. V priebehu stáročí 
– podľa výkyvov v zápasoch trónu a oltára – sa 
galikanizmus presadzoval silnejšie alebo slabšie, 
jeho pôvodná podoba sa postupne vytrácala, 
pôsobenie jeho ducha v cirkevnopolitických 
pomeroch vo Francúzsku však badať dodnes. 

JANSENIZMUS je nábožensko-morálny 
smer vnútri katolicizmu, združujúci stúpencov 
holandského teológa Cornelia Jansena (1585-
1638) vo viacerých krajinách západnej Európy 
od druhej polovice 17. storočia do polovice 18. 
storočia. Bol blízky protestantizmu, vyjadroval 
protest proti cirkevnej nadvláde pápežov, proti 
nastupujúcej protiferomácii a náboženskému 
posväcovaniu kráľovského despotizmu. 
Vo svojom prísnom morálnom učení jansenisti 
odmietali jezuitský utilitarizmus, ich chápanie 
morálneho zdokonaľovania fakticky vylučovalo 
sprostredkujúcu úlohu cirkvi. Jansenizmus bol 
viacráz odsúdený pápežom a prenasledovaný 
kráľovskou mocou. Medzi jeho stúpencami boli 
mnohí učenci a spisovatelia, vo Francúzsku 
dramatik J. Racine a filozof B. Pascal.

FEBRONIANIZMUS je hnutie, ktoré vzniklo 
v druhej polovici 18. storočia v Nemecku, podľa 

vzoru francúzskeho galikanizmu požadovalo 
v rámci cirkvi väčšiu samostatnosť pre biskupov. 
Iniciátorom bol biskup J. M. Hontheim, jeho 
kniha pod pseudonymom Febronius bola daná 
na cirkevný index. Autor svoje názory neskôr 
odvolal, mali však ohlas a ovplyvnili aj cisára 
Jozefa II.

JOZEFINIZMUS je štádium osvietenstva 
začínajúce za vlády Márie Terézie, ktoré 
sa rozvinulo ako systém štátnej kontroly 
a obmedzenia cirkvi a vyvrcholilo za cisára 
Jozefa II. V náboženskej oblasti išlo o úsilie 
reglementovať cirkevný život podľa inšpirácie 
jansenizmom a febronianizmom. Už Mária 
Terézia reorganizovala územnú cirkevnú správu, 
obmedzila početný stav jednotlivých rehôľ 
a zakázala zakladať ďalšie. Z reforiem za Jozefa 
II. treba spomenúť úplné zrušenie niektorých 
rehôľ, ako aj časti kláštorov. V oblasti prípravy 
kňazov namiesto biskupských a rehoľných 
seminárov bolo zriadených niekoľko generálnych 
seminárov, jeden z nich aj v Bratislave. Ako 
výraz zvrchovanosti štátu už za vlády Márie 
Terézie zaviedli povinný súhlas svetskej moci 
na publikovanie cirkevných, najmä pápežských 
nariadení (tzv. placetum regium), inak neboli 
pre obyvateľstvo záväzné. Čiastočne pre ich 
nereálnosť, ako aj pre závažné udalosti, 
ktoré mali svoj dosah aj na monarchiu (Veľká 
francúzska revolúcia), sa väčšina Jozefových 
reforiem stala dočasnou záležitosťou. 

KULTÚRNY BOJ (KULTURKAMPF)  
je ironizujúce pomenovanie vnútropoliticky 
motivovaných opatrení Bismarckovej vlády proti 
katolíckej cirkvi (zrušenie dohľadu duchovných 
nad školami, vyhnanie jezuitov, zavedenie 
civilnej formy sobáša a i.) v 70. rokoch 19. 
storočia v Nemecku. Ich realizovanie dosahovalo 
skôr opačné výsledky a po desiatich rokoch boli 
takmer všetky zrušené.

Z listov čitateľov 

Ad: Prometheus
č. 4/2005

Váš časopis ma tak zaujal, že 
som sa rozhodol okamžite ho 
objednať. Verím, že sa dočítam 
aj podrobne, ale na vedeckých 
podkladoch presný dátum 
narodenia Krista tak, ako ste 
uviedli dátumy narodenia 
a životopis Mohameda. Veď keď 
Kristus existoval, bola Palestína 
v područí Ríma a rímski letopisci 
podrobne opisovali každú udalosť 
a určite by boli zaznamenali aj 
také skutky ako príchod troch 
kráľov, vzkriesenie mŕtveho, 
premenu vody na víno a ďalšie 
nezmysly. Toto som sa nikde 
v žiadnom dejepise nedočítal.

Ján Hantke, Sečovce

Bol som veľmi milo prekva-
pený, keď sa mi dostal do ruky 
časopis Prometheus. Už predtým 
som niečo o existencii Spoločnos-
ti Prometheus počul, no len teraz 
som si mohol o nej a aj o inom 
veľmi zaujímavom prečítať. 
Priznám sa, otázka náboženstva 
je mi cudzia, moje myslenie je za-
ložené na hmotných základoch, 
verím tomu, čo vidím. No už sa 
mi stalo, že sa ma opýtali, že čo 
taká myšlienka, tá je nehmotná 
a predsa existuje. Samozrejme, 
že existuje, veď je produktom 
hmotného, teda mysliaceho člo-
veka. Do styku s náboženstvom 
som prišiel niekoľkokrát pri 
krste, bolo to proti mojej vôli, čo 
som vraj patrične aj dal najavo. 

Prečo Boh
nikdy nemôže
dostať titul DrSc.

1Zatiaľ publikoval len jednu 
známu publikáciu.

2Tá je v hebrejčine.

3Chýbajú v nej odkazy 
na pramene.

4Nebola publikovaná 
v žiadnom časopise.

5Mnohí pochybujú o tom, že 
ju napísal sám.

6Faktom je, že je známa 
na celom svete, ale čo s tým?

7Podľa doložených prameňov 
nie je vôbec schopný tímovej 

práce.

8Žiadnemu inému vedcovi sa 
nepodarilo zopakovať jeho 

experimenty.

9Nepožiadal etickú komisiu 
o možnosť experimentovať 

na ľuďoch.

10Keď sa mu prvý pokus 
nevydaril, pokúsil sa 

zahladiť stopy omylu utopením 
skúšobných objektov.

11Jedincov, ktorí sa nesprá-
vali podľa očakávaní, 

vyradil z experimentu, čim znížil 
relevantnosť výsledku.

12Nechodil na prednášky 
a zanechal po sebe len 

odkaz pre študentov, čo si musia 
naštudovať.

13Nechal za seba učiť 
svojho syna.

14Prvých dvoch študentov 
vyhodil, len čo sa niečo 

naučili.

15Aj keď má len desať 
požiadaviek, väčšina štu-

dentov z jeho testov prepadne.

16Konzultácie poskytuje 
len občas a aj to na ne-

dostupnom mieste. Na Hore 
olivovej.
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Potom, aby starým mamám srdce 
nepuklo, som musel absolvovať 
konfirmáciu. Nebolo to z pre-
svedčenia, ale z donútenia. 
Nechápem, ako môžu byť rodičia 
takí „krutí“, že už po narodení 
vnucujú svojmu dieťaťu vieru, 
malo by byť umožnené, aby si 
každý človek sám budoval svoj 
svetonázor v období, keď už vie 
rozmýšľať. Keď hovorí, že som 
neveriaci, tak sa ma veriaci opýta, 
či som krstený. Keď poviem, že 
áno, on mi odpovie, že tým pá-
dom som veriaci. Je to scestné.

MVDr. Miloš Majerčiak, Nitra

Ad: Smeruje Slovensko 
k fundamentalizmu?

Keď som si podrobne rozobe-
ral jednotlivé body dokumentu 
pastoračný a evanjelizačný plán 
katolíckej cirkvi na Slovensku 
pre roky 2001 – 2005, ktoré ste 
uviedli vo časopise Prometheus 
č. 4/2005, otázka v nadpise tohto 
článku bola v tom momente zod-
povedaná: Áno, smeruje!

— Nemám nič proti tom, že 
Katolícka cirkev Slovenska po-
žaduje vnášanie kresťanských 
princípov dialógu, tolerancie, so-
lidarity do všetkých oblastí spolo-
čenského a verejného života, ale 
rozhodne túto požiadavku, pokiaľ 
ju vkladala do svojho pastoračné-
ho a evanjelizačného plánu, mala 
vopred prediskutovať s predstavi-
teľmi ostatných cirkví na Sloven-
sku, ale aj so zástupcami obča-
nov, korí majú iné zmýšľanie ako 
kresťania. Prečo si zástupcovia 
a predstavitelia katolíckej cirkvi 
myslia, že len táto cirkev je tá pra-
vá? A čo ostatné? 

—Som presvedčený o tom, 
že výchova politikov nepat-
rí do kompetencie a pôsob-
nosti cirkví. Cirkev nech si učí 
a formuje svojich pokračovate-
ľov a politologická oblasť nech 

pripravuje politikov, ktorí budú 
slúžiť národu. Keď sa prenesie-
me do obdobia pôsobenia Ježiša 
Krista, stretneme sa s tým, že aj 
on bol uštipačný a kritický voči 
kňazským funkcionárom, čo bol 
aj hlavný dôvod, že ho postavili 
pred Pontského Piláta, miestne-
ho rímskeho správcu, ktorý mal 
právo ho potrestať. Obvinenie, 
ktoré proti nemu pripravili, bolo 
politické, a tak prinútili rímsku 
správu ku konaniu. Na jeho ad-
resu povedali, že sa vyhlasoval 
za „kráľa Židov“, za mesiáša, 
čo mohlo vraj viesť k nepoko-
jom medzi pospolitým ľudom. 
Skutočne ho znenávideli preto, 
lebo bez okolkov vystúpil proti 
farizejom, o čom sa dá presved-
čiť vo viacerých  evanjeliách. Tu 
môžem len podotknúť, že politika 
k cirkvám nepatrí, lebo na spo-
ločnej ceste môže napáchať veľké 
neodpustiteľné zlá!

—Pôsobenie cirkvi vo verejnej 
sfére: V školách sa vyučuje ná-
boženstvo, vydané boli učebnice 
náboženstva, ale či je zabezpe-
čená výučba všetkých nábožen-
stiev? Boli vydané učebnice aj 
pre tú časť žiakov, ktorí nepatria 
k žiadnemu náboženstvu? Máme 
dostatočné množstvo prednáša-
júcich učiteľov alternatívnej etic-
kej výchovy, ktorí na túto výučbu 
majú zodpovedajúce odborné 
vzdelanie? Toto je parketu pre 
vedenie tohto štátu, aby sa tento 
problém neodkladne vyriešil 
a aby sa dosiahla taká úroveň, 
ako je to vo viacerých štátoch EÚ.

— Prístup Konferencie 
biskupov Slovenska k ľuďom 
bez náboženského presvedčenia 
by nemal byť len papierový, ale 
úsilie o spoluprácu s organizá-
ciami, ktoré zastrešujú týchto 
občanov, by mala byť braná vážne 
a zodpovedne. Veď predsa ako 
všetky cirkvi pôsobiace v SR, 
tak aj ľudia bez vyznania majú 
právo na rovnocenné pôsobenie 
či už v bežnom živote, v kultúre, 
vo vede a pod. V demokratickom 
štáte by nemala byť nadradenosť 
jednej skupiny nad druhou, a ak 
to tak je (a žiaľ je!), tak to nie je 
demokracia, ale nejaký „horký 
odvar“!

Chcel by som uveriť tomu, že aj 
Slovensko sa jedného dňa stane 
plne demokratickým štátom, 
a tento prechod nebude ovplyv-
ňovaný spomínaným Pastorač-
ným a evanjelizačným pánom 
KCS, lebo by som sa cítil, ako 
keby prichádzala doba temna.

Jozef Horváth
Klub Prometheus 
Banská Bystrica 

Výrok v tajničke číslo 4, 
ktorého autorom je John Lockea: 
„Príklad ateistov dokazuje, že 
idea Boha nie je vrodená“, ma 
hneď inšpiroval. Začal som 
uvažovať, či je vrodená idea 
empirizmu. Takto som sa dostal 
do spleti izmov a nevedel som 
sa z toho vymotať. Pri čítaní 
myšlienok zakladateľa školy 
empirizmu Johna Locka som sa 
dostal k dôležitej otázke. Sú si 
ľudia pri narodení rovní?

A Boh povedal, nech je človek 
na môj obraz. Takto by možno 
začali kresťania. Vlastne by týmto 
aj skončili. Locke prirovnával 
ľudskú myseľ k tabula rasa, čo 
je prázdna tabuľka, do ktorej 
skúsenosť vpisuje poznanie. 
Neveril v intuíciu alebo v teórie 
vrodených koncepcií. Zastával 
tiež názor, že všetci ľudia sa rodia 
dobrí, nezávislí a rovní.

Mne napadá myšlienka, že si 
celkom rovní nie sme. Líšime 
sa minimálne v predpokladoch. 
A v sile odolávať tlaku okolia 
a udržania si vecného svitu 
nepoškvrnenej mysle. Napokon 
spôsob, akým prijímame pozna-
nie, či už zo skúsenosti alebo nie, 
je zrejme naším vrodeným ja.

Ivan Hamráček,
 Spišská Nová Ves

Občiansky
alebo cirkevný pohreb?

Nedávno sme pochovali 
našu takmer 92-ročnú blízku 
príbuznú. Keďže sme neveriaci, 
naša blízka do kostola necho-
dila, záujem o „služby“ Boha 
a cirkvi neprejavovala a ani 
počas choroby, voči ktorej bolo 
bezmocná, nevyslovila želanie 
byť pochovaná po kresťansky 
(želala si byť po smrti spopolnená 
ešte v čase, keď to cirkvi nebolo 
po chuti a dlhé roky si splnenie 
tohto želania predplácala), 
rozlúčili sme sa s ňou občiansky. 
Treba uviesť, že pokiaľ by si bola 
výslovne želala cirkevný pohreb 
z úcty k jej veku a nej samotnej, 
boli by sme jej želanie rešpekto-
vali a pokúsili sa vyhovieť napriek 
obavám, či by sme u cirkevných 
úradníkov uspeli. 

Je zrejme dosť neobvyklé, 
aby na Slovensku človeka v tak 
vysokom veku neodprevádzal 
na poslednej ceste kňaz. Nás 
naša blízka od riešenia tohto 
problému ušetrila a odpadol 
nám kameň zo srdca, pretože 

cirkevné pohreby, ktorých sme sa 
doposiaľ zúčastnili, nás neoslo-
vili. V porovnaní s občianskym 
obradom sa nám cirkevný zdá 
málo dôstojný, ba až nedôstojný, 
chladný, s mizivým záujmom 
o nebohého, ktorému sa 
venuje doslova pár viet. Človek 
nadobúda dojem, že mŕtvy je 
len zámienkou na presvedčenie 
prítomných o existencii niekoho, 
kto má radosť z toho, že vás 
oberie o blízkeho človeka. Ak sa 
však máme tešiť z toho, že nášho 
blízkeho povolal Boh k sebe 
niekam, kde je lepšie a krajšie 
ako na tomto svete, potom sa 
nám zdá nelogické, že pozostalí 
trúchlia, plačú, ba niektorí 
priam kvília od žiaľu a neradujú 
sa. Nezdá sa nám logická ani 
čierna farba odevu pozostalých. 
Veď radosť by sa mala prejaviť 
v pastelových, živých farbách. 
Na občianskom pohrebe sú slová 
venované mŕtvemu a sú o ňom. 
Civilné oblečenie úradnej osoby 
a účinkujúcich je sympatickejšie, 
dôstojnejšie, viac korešponduje 
s udalosťou, kvôli ktorej sa 
zúčastnení zišli. Text básne 
(prednesenej s citom a úctou) 
nie je plytký ako reč kňaza, nie 
sú to nič nehovoriace frázy, ale 
hlboké myšlienky, pri počúvaní 
ktorých a zamyslení sa nad nimi, 
sa v nejednom oku zaligotá 
slza. Cirkevný obrad vzbudzuje 
dojem, že zúčastnení vlastne ani 
nepočujú, nepremýšľajú o tom, 
čo hovorí kňaz. Počuli jedno a to 
isté už toľkokrát, že to už vedia 
naspamäť. Ľudská dimenzia 
na cirkevnom obrade akoby 
chýbala, necítiť „človečinu“, lebo 
prednosť má imaginárno „iného 
sveta“. Celý pohreb je o niekom 
inom a nie o mŕtvom. Aj spev 
a hudba znejú na občianskom 
pohrebe akosi profesionálnejšie.

Z pohrebu našej blízkej 
sme odchádzali s pocitom, že 
i na poslednej ceste sprevádzala 
našu blízku úcta a pozornosť 
k nej samotnej. K nikomu 
inému. A ešte niečo: „Občiansku 
rozlúčku robí mesto svojím 
občanom zadarmo. Účinkujúci 
dostávajú honorár tiež od mesta. 
Je to služba naším občanom“ 
– zneli slová úradníka, u ktorého 
sme obrad vybavovali. Funguje to 
takto aj na cirkevnom pohrebe?

Mestu patrí za naozaj dôstojnú 
a peknú rozlúčku naše poďako-
vanie.

rodina zo Žiliny
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V tajničke je ukrytý výrok L. Feuerbacha

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

do 30. októbra 2005.KUPÓNč. 5
Traja vyžrebovaní výhercovia

budú odmenení knihou Ladislava 
Hubenáka Nekorunovaný kráľ Európy.

Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom decembra!

Tajnička z minulého čísla znela: Príklad ateistov dokazuje, 
že idea Boha nie je vrodená. Zo správnych odpovedí sme 
vyžrebovali: Peter Mitrík - Lesná 1, 056 01 Gelnica, Magdaléna 
Cíbiková - Radvanská 29/4, 974 05 Banská Bystrica, Elena 
Malárová - Mierová 13, 920 01  Hlohovec. 
Výhercom blahoželáme!

Autor: 
Vojtech 
Kúkoľ

odspodu starší skaut agátový les zbije (expr.) vidiny, ilúzie rímske
číslo 2 záhaľčivé ojazdila 

po česky nepodaruje
Pomôcky:

tytios, ita, 
io,airan

vedúci, šéf 
(anglicky)

hnedožltá
farba

4. časť
tajničky

nádhera, 
veľkoleposť

stretnutie, 
schôdza

polyamidové 
vlákno

Afric. nár. 
kongres

prejav lásky

1. časť
tajničky

druh pytliaka

územná 
jednotka

majúci podobu 
elipsovitého 

tvaru

sekaním 
nepoškodí

umelý tuk

propagačné 
tlačivo

kto vyniká 
silou

syn bohyne 
Gaie

šarha (zastar.)

meno 
Pugačevovej

nerast 
zo skupiny 
nikelínov

rieka v Indii

nezašpinený

st.egypt. Boh 
slnka

symén 
po česky

EČV okr. Žilina  

druh kys. 
mlieka

Pomôcky:
ras, Tava, arit, 
AKL, nao, aka

druh
tropických 
mravcov

2. časť
tajničky

väzenská 
miestnosť

rímske číslo 
1504

malá Ema sekalo, rúbalo
meno

Douglasa

slovko úcty 
v Strednej

Ázii

druh palmy

mesiac 
Jupitera

5. časť
tajničky
zn. toalet. 

mydla

značka
titánu

bodavý hmys

mesiac 
Jupitera

ang. skr. 
admirála

MOL Zélandu

predajňa 
v kasárňach

písmeno gr. 
abecedy

tri stovky 
premien 

(v zákonoch)

medzinár. 
kód letiska 
Auckland

3. časť
tajničky

čínsky
medený 
hudobný 
nástroj

Mladík dostal pozvánku k odvodu na vojnu. 
Prišiel na vojenskú správu a hovorí:
– Viete ja som jehovista, moja viera mi 
zakazuje brať do ruky pušku a zabíjať.
Pracovník vojenskej správy:
– Mladý muž, tým sa netrápte, v armáde 
máme farárov, prevychováme vás a napraví-
me – budete kresťanom.  

Stoja dvaja duchovia o polnoci pred rodinnou 
hrobkou zosnulého bezpečnostného IT 
manažéra. Z hrobky sa ozýva podivný šramot. 
Zvuky sú to naozaj divné. Nakoniec to jeden 
z duchov nevydrží, zabúcha nehmotnou 
rukou na vráta hrobky a pýta sa: „Čo to tam, 
preboha, robíš?“ Šramot utíchne a po chvíli 
sa ozve pokojný hlas: „No čo by som robil 
– predsa KRYPTUJEM, nie?!“  

Stretli sa traja: kňaz, pop a rabín a dohadujú 
sa, kedy začína život:
– V okamihu počatia, – hovorí kňaz.
– V okamihu narodenia, – hovorí pop.
– Ale, kdeže, hovorí rabín, – život začína keď 
žena zoberie deti a odíde na chatu.  

V škôlke maju kreslenie. Vychovávateľka 
príde k dievčatku, ktoré niečo kreslí s veľkým 
sústredením:
– Čo to kreslíš?
– Boha.
– Ale veď nikto nevie ako Boh vyzerá!
– Tak sa to hneď dozvedia.  
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KNIHY PRE VÁS
Čierna má zelenú

Bude Slovensko kresťanský štát? Kniha 
Mariána Baťalu o biskupskom pláne pastorácie 
a evanjelizácie.  

Cena: 299,- Sk

Nekorunovaný kráľ Európy
F. M. Voltaire

Kniha historika a právnika Ladislava 
Hubenáka o živote a diele velikána francúzskeho 
a európskeho osvietenstva, humanistu, filozofa 
a spisovateľa F. M. Voltaira.

Cena: 150,- Sk

Bereme co je
Autobiografický generačný román českej 

spisovateľky a publicistky Věry Noskovej 
o predieraní sa k slobode, túžbe po intimite 
a láskavom vzťahu, o vitalite mladosti.

Cena: 150,- Sk

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-
tu pre humanistické štúdie v Albany, N.Y, USA (Institute for Huma-
nist Studies), 18, Corporate Woods Boulevard, Albany, N.Y. 12211, 
e-mail : info@humaniststudies.org, web: www.HumanistStudies.org

Spoločnosť Prometheus chce touto cestou poďakovať svojim čitateľom 
za venovanie 2 % dane z príjmu. Aj vďaka získaným prostriedkom 
môžeme tento časopis pre vás vydávať aj v nasledujúcom roku. 

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.

K cene zásielky bude pripočítané poštovné podľa platnej tarify 
Slovenskej pošty. Knihy si môžete objednať na adrese Spoločnosť 
Prometheus, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, telefonicky na čísle 
02/52491191 alebo e-mailom na adrese prometheus.ba@dtadsl.sk.

Upozornenie:  Dlhšie avizovaný preklad knihy Chestera Dolana 
Obžaloba náboženstva dostanú všetci predplatitelia ako vianočný 
darček spolu so 6. číslom časopisu Prometheus, ktoré vyjde koncom 
decembra.



Karim Chaibi: Introspekcia, olej na plátne


