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Niekomu sa to stále zdá
málo, iní - vediac, aká je situácia na našom časopiseckom
trhu – si uvedomujú, že bez
akejkoľvek reklamy dosiahnuť
po piatom čísle 20-percentnú
predajnosť v stánkoch a vyše štyri stovky
predplatiteľov možno považovať za úspech.
Úspechom je podľa nás aj to, že medzi predplatiteľmi je aj množstvo škôl a vzdelávacích
zariadení, knižnice, miestne či mestské
úrady. Sú zo všetkých kútov Slovenska. Sme
radi, že vo svojich početných listoch reagujete nielen na uverejnené články, ale aj na dianie u nás celkovo a vo vašom okolí osobitne.
Povzbudzuje nás, že medzi odosielateľmi
je čoraz viac mladších ľudí, že z mnohých
čitateľov časopisu sa postupne stávajú aj
členovia Spoločnosti Prometheus.
Menej nás už teší, že v čase, keď sa u nás
dvíhajú ceny takmer všetkého, musíme tak
urobiť aj my. A to z jediného dôvodu: aby
sme o pár mesiacov nemuseli konštatovať
– na časopis už niet peňazí. Pretože, ako aj
zo stránok časopisu viete, mohli sme ho začať vydávať vďaka sponzorskému príspevku
amerického Inštitútu pre humanistické štúdie a príspevkom z 2-percentnej dane. A tak
si musíme popriať aj výdrž a úspechy pri
získavaní ďalších predplatiteľov a najmä
tých, ktorí význam fungovania na Slovensku jedinej organizácie zastávajúcej práva
bezkonfesijných občanov podporia nielen
slovne, ale aj ﬁnančne. A hoci posledný
termín na odvod 2-percentnej dane je 31.
marec, je dôležité, aby sme mysleli na to už
teraz, oslovovali známych a aj tak si zabezpečili prostriedky na našu ďalšiu činnosť
a vydávanie časopisu.
A toto si spolu so zdravím, úspechov
a optimizmu v osobnom i pracovnom živote
zaželajme navzájom.
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Zmluva o výhradách svedomia

Téma čísla

Nebezpečný precedens
v dejinách práva
Q

ui bono, qui prodest (komu je to dobré, tomu je to na prospech) je jedna z mnohých zásad, ktoré nám naši učitelia
práva ponúkali, keď sa usilovali viesť nás k pochopeniu javov
nášho žitia a ich súvislostí. Táto zásada sa mi neodbytne vynára,
keď som si prečítal návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, spolu
s jeho novšou verziou, ako aj Dohodou medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.

Humanizmus a demokracia
v slovenskej ústave

lícka cirkev. A v tom vidím vážne porušenie
všeobecnej klauzuly Ústavy SR – ustanovenie
o rovnosti v dôstojnosti.

Ústava Slovenskej republiky ako najvyšší
zákon nášho štátu je postavená na hodnotách
spojených s demokratickými a humanistickými princípmi, ktoré existovali v histórii
formovania ľudskej civilizácie, demokratických štátov a celosvetovom spoločenstve.
Nezabúda na stáročné zápasy našich predkov
za práva, slobody, vlastný štátny útvar, uznanie národného charakteru, jazyka a kultúry.
Historicky vyzdvihuje národnú štátnosť
a súčasne zreteľne dáva najavo občiansky
charakter ústavy a záujem o spolužitie
s ostatnými občanmi žijúcimi na spoločnom
území. Demokratický a humanistický princíp
spája s princípom národným v predpoklade
ich racionálnej symbiózy, výsledkom ktorej
by mala byť vyspelá, vzdelaná, duchovne
obrodená slovenská spoločnosť. Občiansky
princíp vyzdvihuje ako princíp integrujúci
do občianskeho spoločenstva Slovenskej
republiky každého, kto považuje Slovenskú
republiku za svoju vlasť. Články Ústavy
Slovenskej republiky o ľudských právach
a slobodách sú výrazom hlbokého humanizmu, demokratizmu a mravnosti, princípu
slobody v myslení a konaní.
Túto krátku paralelu na ideové východiská
a hodnoty, ktoré doposiaľ – aj napriek úsiliu
vysokého katolíckeho kléru a ich politických
donorov na Slovensku– ešte stále obsahuje aj
Ústava SR, som spomenul zámerne. Ústava
SR dáva garancie zabezpečujúce uplatňovanie základných práv a slobôd všetkých
občanov štátu, a teda aj bezkonfesijných
občanov, ktorí tvoria takmer pätinu obyvateľstva nášho štátu. Zásada svetonázorovej
neutrality štátu sa v Slovenskej republike
od novembra 1989 až doposiaľ čoraz väčšmi
porušuje. Nedodržiava sa zásada rovnosti
občanov (najmä „neveriacich“), a nie je
možné hovoriť ani o rovnosti vierovyznaní,
keď privilégiá a dominanciu získava kato-

Zmena charakteru štátu
Ďalší problém, ktorý predstavuje návrh
zmluvy o výhrade svedomia, spočíva v tom,
že medzinárodné dohovory o ľudských
právach majú osobitné postavenie v systéme
prameňov práva Slovenskej republiky.
Za podmienok ustanovených čl. 11 Ústavy
SR majú prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky. Aj keď majú prednosť pred
zákonmi, nemajú prednosť pred ústavou.
Nemožno ich považovať za súčasť ústavného
práva. Preto ochrana práv a slobôd z nich vyplývajúcich nemá povahu ochrany ústavnosti.
Ústavný súd je orgán na ochranu ústavnosti.
V dôsledku toho ústavný súd nemá právomoc
konať v ochrane práv a slobôd, ak subjekt
práva namietne porušenie medzinárodného
dohovoru bez toho, aby sa zároveň uchádzal
aj o ochranu základného práva alebo slobody
zaručených Ústavou Slovenskej republiky.
Ak sme teda schopní priznať Ústave SR
isté prvky garantujúce princíp rovnosti
všetkých občanov SR (aj keď osobne som
presvedčený, že prijatím základnej zmluvy
medzi SR a Svätou stolicou bol tento princíp
vážne narušený), prijatím zmluvy o výhrade
svedomia by o tomto porušení nemohlo byť
už žiadnych pochýb. Naplnilo by sa tým
aj úsilie Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) o zmenu charakteru štátu, keďže by sa
odstránila jestvujúca koncepcia sekulárnej
štátnosti. Pri tomto tvrdení nemám na mysli
len to, o čom hovorí Marián Baťala vo svojej
knihe Čierna má zelenú, ale vybavuje sa mi
aj posolstvo, ktoré vyslal svetu nový vrcholný
predstaviteľ katolíckej cirkvi Benedikt XVI.
vo svojej homílii na pápežskej inaugurácii,
keď povedal: „Nie sme nejakým náhodným
a nezmyselným produktom evolúcie. Každý
z nás je výsledkom Božieho myslenia...“ Mám
teda obavy, že takéto vyjadrenia vysokého
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katolíckeho kléru hovoria jasnou rečou, že
v skutočnosti im nejde o nijaké zmierovanie
hlásaním „ekumény“.

Právne problémy
Návrh zmluvy zdanlivo deklaruje, že
výhradu svedomia majú všetci, ale – a tu je
to podľa mňa „čertovo kopýtko“ – len podľa
vieroučných zásad katolíckej cirkvi alebo
inej cirkvi. Kdesi sa nám tu ostentatívne
vytrácajú bezkonfesijní, a v tom aj výrazná
skupina ateistov. Ďalšou otázkou, ktorá sa
znepokojujúco vynára, je, že právo jednotlivca uplatňovať výhrady svedomia a nebyť
nútený vykonávať činnosti, ktoré považuje
za nemorálne alebo neetické, je právo, ktoré
podporujú nepochybne všetci slušní ľudia, tak
veriaci, ako aj ateisti a ľudia iných svetonázorov. Všetci títo ľudia si však uvedomujú,
že sú prípady, keď sa toto právo môže dostať
do rozporu s potrebami a právami iných
občanov, vrátane tých, ktoré zaručujú zákony
Slovenskej republiky, ako aj s ich osobnými
etickými hodnotami. Ide o návrh špeciﬁckej
zmluvy, ktorá predpokladá závažné právne
problémy, pričom tieto potenciálne rozpory
rieši nedostatočne. Zmluva má šancu získať
nepriaznivé prvenstvo tým, že sa stane
nebezpečným precedensom v dejinách práva.
V prípade, že bude ratiﬁkovaná, stane sa
medzinárodnou zmluvou o ľudských právach
a bude mať prednosť pred slovenskými zákonmi. Katolícke učenie tak môže zasahovať
do slovenského práva a do súdnych procesov,
čím sa naruší nestrannosť súdov. Zmluva

vlastne porušuje aj ústavnú zásadu odluky
náboženstva od štátu, doposiaľ garantovanú
v čl. I Ústavy SR, podľa ktorého „Slovenská
republika je zvrchovaný, demokratický
a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo“. Ratiﬁkácia by teda znamenala zmenu Slovenskej republiky z relatívne
sekulárneho štátu na štát, kde dogma jedného
náboženstva, teda rímskokatolíckeho, by
vládla vo všetkých verejných sférach. Svätá
stolica ako subjekt medzinárodného práva sui
generis, ktorá sa nemôže uchádzať o členstvo
v Rade Európy, pretože jej politická štruktúra a legislatíva sú v rozpore s Európskym
dohovorom o ľudských právach, by tak
po ratiﬁkácii zmluvy mohla vnútiť svoju morálnu doktrínu občanom Slovenskej republiky
bez ohľadu na ich vieru, náboženské či iné
bezkonfesijné presvedčenie. Po ratiﬁkácii by
sme tu mali ešte ďalší unikát: Svätej stolici by
bolo poskytnuté privilégium spolupôsobiť pri
tvorbe legislatívy Slovenskej republiky.

Svedomie majú
ľudia, nie inštitúcie
Rovnako závažnou otázkou, na ktorú sa
mi nedostáva uspokojivej odpovede, je fakt,
že zmluva by porušovala záväzky Slovenskej
republiky vyplývajúce z Dohody o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
(CEDAW) a Akčného programu prijatého
Medzinárodnou konferenciou o populácii
a rozvoji (ICPD). Slovenská republika sa
zaviazala pracovať na odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien a dodržiavať a pre-

O

potrebe uplatniť si výhradu svedomia sa veľa diskutuje.
Existujú petície za jej urýchlené prijatie, ale aj proti
nej. Prečo je potrebné zmluvu, prijať sme sa opýtali hovorcu
Konferencie biskupov Slovenska Mariánom GAVENDOM.

Prečo alebo načo potrebujeme
zmluvu o výhrade svedomia?
Preto, že sa k jej podpísaniu
Slovenská republika zaviazala
v Základnej zmluve so Svätou stolicou z roku 2000. Na potrebe osobitnej zmluvy o výhrade svedomia
sa takmer jednoznačne zhodlo
celé vtedajšie politické spektrum.
Navrhovaná zmluva neobsahuje
nič nad rámec prijatých záväzkov
počínajúc ústavou cez Všeobecnú
deklaráciu ľudských práv a Ústavnú zmluvu EÚ. Väčšina bodov navrhovanej zmluvy je pre všetkých
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jasná a akceptovateľná. Ak chceme vedieť, v čom je problém, stačí
si spraviť mediálny monitoring
a porovnať, komu a čo na zmluve
prekáža. Je to úzka skupina fanatických nadšencov kultúry smrti,
ktorí v nej vidia ohrozenie svojich
raﬁnovane zakrývaných iniciatív
šíriť potratovú kultúru, eutanáziu,
zavádzajúcu a skreslenú, teda
antihumánnu sexuálnu výchovu. Predstavitelia týchto skupín
sa dokonca znížili tak hlboko,
že zavádzajúcimi argumentmi
lobovali v bruselských štruktúrach, očierňovali SR a v médiách
vytvárali falošný dojem, že prijatie
zmluvy bude robiť Slovensku
v Bruseli problémy. Kým pretrvávajú na Slovensku takéto rizikové
skupiny, je dobré, aby už potvrdené práva a slobody boli komplexne zahrnuté aj v takejto zmluve.
V preambule a potom explicitne
pri takmer každom paragrafe
tohto stručného dokumentu sa
jasne hovorí „v súlade s právnym
poriadkom SR“.

sadzovať sexuálne a reprodukčné práva žien.
Morálna doktrína katolíckej cirkvi sa však
stavia proti antikoncepcii a interrupciám, a to
aj v prípade, keď ide o záchranu života ženy.
To vážne obmedzuje základné ľudské práva
žien. V súvislosti so zmluvou je potrebné
pripomenúť si, že na ICPD sa Svätá stolica
viackrát usilovala presadiť text ohľadom
práva na výhradu svedomia. Tieto pokusy
konferencia úplne odsúdila ako prekážku
v prístupe k službám reprodukčného zdravia,
keďže išli poza zaručené práva na výhradu
svedomia a jednotlivcov. Išlo v nich totiž
o zabezpečenie tohto práva aj pre inštitúcie,
čo sa nám zdá ako logický nezmysel, nakoľko
inštitúcia nemá svedomie, má poslanie či
účel. Svedomie majú konkrétni ľudia (napr.
pracovníci danej inštitúcie).

Podpísanie zmluvy nie je potrebné
Je namieste pripomenúť si, že 21. apríla
2005 sa z Bruselu písomným podaním
na predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu
obrátili poslanci viacerých poslaneckých
frakcií Európskeho parlamentu z rôznych
štátov EÚ, ktorí vyjadrili hlboké znepokojenie
nad Zmluvou medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady
vo svedomí a požiadali ho o prehodnotenie
plánov podpísať a ratiﬁkovať túto zmluvu.
Ich obavy sa týkali skutočnosti, že zmluva
poškodí a podlomí proces budovania EÚ ako
jedinečného politického subjektu založeného
na princípoch a hodnotách vyjadrených
v článku I-2 Európskej ústavy a v Charte

Môže predavač alebo iný
pracovník na základe zmluvy
povedať svojmu zamestnávateľovi,
že v nedeľu do roboty nepôjde, lebo
chce ísť do kostola a chce nedeľu
svätiť a prežiť ju v kruhu svojej
rodiny?
Je to typický a častý príklad
mediálnej manipulácie. Kto si
aspoň raz prečítal navrhovaný
text, nemôže mať takýto dojem.
No veľká časť občanov je už
dezinformovaná. Zmluva jasne
hovorí o prípadoch vážneho
ohrozenia života. Otázku nedeľnej
práce rieši dostatočne Zákonník
práce (kiež by bol rešpektovaný)
ako aj katolícka morálna náuka,
ktorá nebráni nedeľnej práci a ani
nezaväzuje k účasti na omši toho,
kto pracuje v odvetviach, kde
je nedeľná práca potrebná. Ani
tam, kde veriaci nemá možnosť
nájsť si inú prácu. Na zmluvu
by sa v prípade nedeľnej práce
mohol odvolať len zamestnanec,
ktorému sa zamestnávateľ pri
nástupe do zamestnania zaviazal
rešpektovať nedeľný odpočinok
a potom by na zamestnanca
vytváral tlak. Ale i toto rieši
v podstate Zákonník práce.

Kde konkrétne si zmluvu občan
môže uplatniť? V akých prípadoch?
Takto položiť otázku,
a tá otázka väčšinou tak znie,
prezrádza dezinformovanosť.
Zmluvu si nemôže uplatniť
žiaden občan a v ničom, nie
je totiž samovykonávacia.
Stanovuje princípy, ktoré
budú aplikované v legislatíve,
najmä Zákonníku práce, a ten
bude záväzný a platný pre
všetkých. Preto aj tvrdenia
o tzv. diskriminácii občanov
či uprednostňovaní hovoria
o neinformovanosti či
zlomyseľnosti tých, čo takého
názory šíria.
Kde je problém v súčasnosti,
keď so svojím zamestnávateľom
pred nástupom do práce som sa
dokázal aj dnes bez akejkoľvek
zmluvy dohodnúť na tom, či
budem pracovať v nedeľu alebo
nebudem. Ak som gynekológ, tak
so svojím zamestnávateľom som sa
tiež poväčšine dokázal dohodnúť
na tom, či budem alebo nebudem
vykonávať interrupcie. Aj advokát
si môže vybrať, či bude zastupovať
manželov v rozvodovom konaní.

základných práv Európskej únie. Zmluvou by
sa obzvlášť porušila zásada nediskriminácie,
ktorú zakotvuje článok 13 Amsterdamskej
zmluvy. Zmluva o Európskej únii navyše
deklaruje princípy slobody, demokracie,
dodržiavania ľudských práv a základných
slobôd a vládu zákona ako základné princípy
únie. Únia od členských štátov zároveň žiada,
aby rešpektovali základné ľudské práva garantované Európskym dohovorom o ochrane
ľudských práv a slobôd. Podpísanie zmluvy
so Svätou stolicou by bolo v jasnom rozpore
so súčasnými právnymi záväzkami Slovenskej
republiky ako členského štátu EÚ. V prípade,
že táto zmluva bude ratiﬁkovaná, bude
v priamom rozpore so súčasnými povinnosťami Slovenskej republiky vyjadrenými v acquis
communitaire. Na základe argumentov, ktoré
poslanci uviedli v citovanom liste, vyslovili
pevné presvedčenie, že podpísanie zmluvy nie
je ani vhodné, ani potrebné.

Je namieste si pripomenúť, že Medzinárodná Konvencia o občianskych a politických
právach zo dňa 16. 12. 1966 v čl. 21. 18/2
hovorí: „Nikto nesmie byť predmetom
donútenia, ktoré by poškodzovalo jeho slobodu
mať alebo prijať nejaké náboženstvo, alebo
presvedčenie podľa vlastného výberu.“
Spájať svedomie s vyznávaním akejkoľvek
viery znamená teda legalizovanie jednej
a odmietania inej náboženskej viery alebo
ﬁlozoﬁckého presvedčenia a pripúšťanie
aktov násilia proti tým, ktorí vyznávajú
inú vieru alebo presvedčenie, vrátane ich
ľudských a občianskych práv – až po páchanie
teroristických činov.

Svojvoľný výklad zmluvy
Záverom je potrebné pripomenúť, že
nevyvrátiteľným právom (ius cogens) je
podľa všeobecného konsenzu svetového
spoločenstva zásada dodržiavania takých

Budú z lekárov krivoprísažníci?
Právo uplatňovať výhrady vo svedomí sa týka aj výkonov v oblasti zdravotníctva. Tieto
práva a povinnosti sú upravené hypokratovskou prísahou, ktorá je podmienkou výkonu
lekárskej praxe. Vatikán má právo prikazovať svojím prelátom, čo majú robiť, nemá
však právo zasahovať do odborných činností lekárskej vedy, prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení, ani do smerníc vydaných a potvrdených Svetovou zdravotníckou
organizáciou. Hypokratova prísaha, ktorú skladá každý lekár, obsahuje takúto klauzulu:
„Nedovolím, aby náboženské, národnostné, rasové, politicko-stranícke pohnútky alebo
spoločenské postavenie akokoľvek zasahovali do mojich povinností voči pacientom“.
Prečo teda svätá katolícka cirkev vyvíja tlak, aby sa lekári stali krivoprísažníci a porušovali Hypokratovu prísahu, ktorú zložili?

Neviem, preto ani neviem pochopiť takú zúrivú kampaň proti
tejto zmluve. SR prijala v rámci
integračného procesu záväzky
s ďalekosiahlymi následkami pre
všetkých občanov bez toho, že
by o nich prebehla aspoň trochu
objektívna verejná diskusia.
Občas mi to pripomína konanie
podľa zásady: Zlodej kričí „chyťte
zlodeja“.
Nemyslíte si, že napríklad
v prípade interrupcií sa uplatňovanie zmluvy môže dotknúť
žien? V malom okrese, kde sú
dvaja gynekológovia v nemocnici,
povedia: máme výhradu svedomia, nerobíme interrupcie, bude
musieť žena ísť do iného okresu.
Už to jej spôsobuje problém.
Oveľa väčší problém spôsobí
žene samotná interrupcia, ktorá
ju psychicky a často aj fyzicky
vážne poznačí na celý život. Čo
je oproti tomu pár kilometrov
autobusom? A potom, práve
tam, kde by obaja lekári boli
proti interrupciám, má väčšiu
šancu aspoň na pár minút života
naviac samotné dieťa. Cirkev
kráča s vedou a neverí primitívnym názorom o „zhlukoch

buniek“, v zhode s medicínou
a psychológiou považuje zárodok
za živú ľudskú bytosť. A potom
ide aj o práva lekárov, často práve
žien, ktoré by nemali byť nútené
zaťažovať si svedomie niečím,
čo považujú za zločin proti
ľudskosti.
Schváliť čiastkové zmluvy
s Vatikánom sa zaviazala vláda
na začiatku volebného obdobia.
Snaží sa cirkev nejako rokovať
s politickými stranami, aby ste
dosiahli svoje?
Ak KDH cíti morálny
záväzok voči občanom, ktorí túto
stranu volili, prezentovať a presadzovať v politickej sfére ich
náboženské postoje, postupuje
veľmi správne. A väčšina voličov
KDH by právom vnímalo ako zlyhanie, ak by sa KDH nepostavilo
za schválenie tejto zmluvy. Ale
taký istý postoj čaká od ostatných
poslancov aj množstvo ďalších
občanov, ktorí pre rôzne dôvody
volili iné strany než KDH. Tu
nejde o presadzovanie agendy
KDH, ale princípov zdravého
rozumu a kultúry života.
Odvolávanie sa na potrebu širšej
diskusie však považujem len

právnych noriem, ktoré zaručujú rovnakú
ochranu všetkým. V zhmotnenej podobe sú
tieto zákony vyjadrené v zákonoch štátov,
ktoré však nesmú byť v protirečení s normami
medzinárodného spoločenstva.
Za túto zásadu sa chceli skryť aj obidvaja
partneri Základnej zmluvy medzi SR a Svätou
stolicou, ktorí takto chceli zabezpečiť jej
nezrušiteľnosť a navyše sa vyhli – na rozdiel
od iných, oveľa významnejších medzinárodných a medzištátnych zmlúv – jej časovej
ohraničenosti s úmyslom, aby mala platnosť
navždy.
Zásadou zmluvného práva je však
na prvom mieste rovnosť partnerov. Inak
nejde o zmluvu, ale o jednostranný diktát
a takáto zmluva je teda neplatná. Okrem toho
každá zmluva, ktorá odporuje medzinárodnému právu (ius cogens), je podľa Viedenskej
konvencie o zmluvnom práve neplatná. Preto
je prázdnou výhovorkou, ak niekto tvrdí, že
Slovensko je teraz povinné vytvoriť zmluvu
o výhradách svedomia, pretože tým plní
záväzok uzavretý Základnou zmluvou.
Pre medzinárodné spoločenstvo, ktorého
súčasťou je aj SR, platí v súčasnosti Viedenská konvencia o zmluvnom práve, ktorá
vstúpila do platnosti 27. 1. 1980. Podmienky
stanovené v tejto konvencii treba dodržiavať,
nie si ich svojvoľne vykladať, ako to robí vláda
SR a niektorí volení zástupcovia ľudu.

za formu odkladania. Myslím,
že nezaujatým odborníkom
sú veci v zmluve jasné. Ide len
o politickú vôľu. Široká verejnosť
nemá prístup k objektívnym
informáciám, preto nemá šancu
viesť verejnú diskusiu. Naopak, je
hlboko a cielene dezinformovaná,
čo považujem za zoslabovanie demokracie v tejto krajine. Človek
sa môže rozhodovať slobodne,
len ak je objektívne informovaný.
Odvolávanie sa na právo ničím
neobmedzovanej slobody prejavu, slobody šíriť čokoľvek však
nevyhnutne znamená zbavovať
občanov možnosti ozaj slobodne
sa rozhodovať. Aby som bol
úprimný, občas mám dojem, že
aj niektorí politici sa rozhodujú
na základe argumentov z bulváru či komerčnými skupinami
manipulovaných médií.
Chápete to ako nesplnený sľub,
ak je to v Programovom vyhlásení
vlády?
Cirkev si nechce vynucovať
či vymáhať nejaké práva. Jej
poslanie je morálne motivovať
veriacich, poukazovať na prirodzený zákon, na dôstojnosť
života, slobody, na limity ľudského

JUDr. Stanislav Kizek

zákona. Veriaci ako občania
demokratickej spoločnosti by sa
potom mali zasadzovať za kultúru života po občianskej linke
podporou tých strán a politikov,
ktorí spĺňajú tieto ich očakávania.
Čo petícia, pod ktorú sa podpísalo viac ako 50-tisíc občanov? Čo
bude s ňou?
Petícia je petícia – vyjadruje
vôľu občanov. Je na politikoch,
ako sa k svojim občanom
postavia.
Nemusia sa neveriaci ani inoverci obávať, že katolícka cirkev
bude mať akési nadradené postavenie na základe tejto zmluvy?
Opakujem, zmluva nie je
samovykonávacia, vychádza
z právneho poriadku SR platného
pre všetkých. Takéto názory
hovoria o nevedomosti alebo
zlomyseľnosti. Ako konštatujú
biskupi vo svojom vyhlásení,
ktorým podporujú petíciu
občanov za čím skoršie prijatie
tejto zmluvy, majú z nej obavy len
tí, čo sú zástancami a šíriteľmi kultúry smrti. Verím, že ani väčšina
poctivých ateistov k nim nepatrí.
Zhováral sa: Radovan Pavlík
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Zmluva o výhradách svedomia

I

ný pohľad na zmluvu s Vatikánom o výhradách svedomia
prezentuje Aliancia nového občana. Jej názory predstavila poslankyňa Národnej rady SR Beáta Brestenská.

Aké má ANO výhrady k výhrade svedomia?
Je to príliš vážna spoločenská
téma, o ktorej by ľudia mali diskutovať a mali vyjadriť svoje názory.
Preto sme vyšli s petíciou. Ústava
umožňuje už dnes výhradu svedomia. To znamená, že článok
jedna hovorí o slobode, rovnosti,
uplatnenia si všetkých práv, ktoré
občan v tejto republike má a myslíme si, že daná zmluva o výhrade
svedomia je nad ústavou.
V čom je zmluva nad ústavou?
Ak by sa prijala táto zmluva,
bol by to zásah minimálne do 21
zákonov našej republiky.
Napríklad ktorých?
Týkajúcich sa zdravotníctva,
školstva a súdnictva.
Čo by sa v súdnictve malo podľa zmluvy meniť?
Zmluva zakladá vytvorenie
komisie, ktorá by bola zložená
zo slovenskej strany a z Vatikánu. Tá by posudzovala konkrétne
výhrady svedomia, problémy pri
prezentovaní výhrady svedomia. To znamená, ak by si nejaký
občan uplatňoval výhradu svedomia, začalo by sa voči nemu

súdne konanie alebo by to malo
dosah na jeho pracovnoprávne
otázky. Táto komisia má právo
vyjadriť odborný názor, ktorý by
mali potom prijať, alebo zohľadniť pri súde naše súdne orgány.
Je obava, že toto je určitým spôsobom zasahovanie iného štátu
do justície nášho štátu. Diskutujeme s mladými ľuďmi, so ženami, so všetkými možnými skupinami občanov a tí majú pocit, že
štát sa pomaly preklápa aj vďaka
takejto zmluve s Vatikánom
na štát, ktorý je skôr katolícky...
V čom konkrétne sa vám zdá
Slovensko katolíckym štátom?
Zdá sa mi, akoby tu bola
určitá dominancia. Viete, máme
už 40 rokov určitých mantinelov
a znásilňovania alebo vymývania
mozgov za sebou. Práve kňazi
mali veľké problémy s ideológiou, ktorá tu bola štyri desaťročia, a mnohí ľudia poukazujú
na to, že teraz je to akoby opačný
mantinel.
Ale prijatie tejto zmluvy bolo
v programovom vyhlásení vlády...
V tomto vládnom programe nebolo napísané, kedy budú
prijaté ďalšie dodatočné zmluvy.
To znamená, akoby sme teraz išli
opreteky, kedy čo najskôr prijať
tieto zmluvy. Myslím si, že je to
vážna téma a treba o nej vážne
diskutovať. Nijaké preteky s časom tu nemáme.
No o zmluve sa diskutuje už
dlho. Veď je v prípravnom konaní
dva - tri roky.
Lenže diskusia na politickej

úrovni je trošku iná ako diskusia
verejná. Dobre si pamätám, keď
sme hovorili aj o zákone o interrupciách. Aj vtedy bolo povedané, že by to malo byť v odborných
kruhoch, vo verejnosti a mali by
si to potom politické strany dať
do svojich programov. Toto by sa
malo diať aj teraz. Tento postup
zatiaľ nebol dodržaný.
Odborníci o nej diskutovali.
Minimálne právnici, keď ju pripravili a dali na stôl.
Ale títo právnici smerovali
skôr ku kresťanskému videniu
sveta.
Zmluva má napríklad za cieľ
zabezpečiť, aby mali pracovníci,
ktorí pracujú podľa Zákonníka
práca, dva dni voľna po sebe a jeden z nich, aby bol víkendový deň.
Je to zlá vec?
Nie, to je výborná vec a nikto
nebráni ani dnes mať dva dni voľna.
Keď toto prináša aj zmluva
o výhradách svedomia, tak to nie
je nič nové pod slnkom. V tomto
teda problém nevidíte?
V tomto prípade nie, lebo
každý si uplatňuje, či chce robiť
v sobotu alebo v nedeľu, alebo
nie.
Kde je teda problém?
Problém vidíme skôr napríklad v zdravotníctve, v školstve,
v armáde. V školstve je obava, že
vo vzdelávaní si môžu výhradu
svedomia uplatniť učitelia, ktorí
môžu alebo nemusia odučiť určité časti vyučovania, učebných
textov, nebudú učiť sexuálnu
výchovu, jogu a podobné veci.
S tým mám problém asi nasledujúci: ak dnes máme rozdelenie
školstva, už nie je jednotné, lež

Vyhlásenie Aliancie nového občana a Spoločnosti
Prometheus k Zmluve o výhradách svedomia

V

čase, keď sa čoraz
viac otvorene hovorí
o zhoršujúcom sa sociálnom
postavení väčšiny obyvateľov SR
nás zaráža, že niektoré strany
vládnej koalície sa nezaoberajú
tým, ako zlepšiť ekonomickú
situáciu občanov SR, ale opäť
otvárajú otázku o čo najskoršom
prijatí dodatkovej zmluvy
o výhrade svedomia. Sme
presvedčení, že Základná zmluva
SR so Svätou stolicou a ďalšie
z nej vyplývajúce zmluvy dávajú
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katolíckej cirkvi mimoriadne
práva nezlučiteľné s právnym
poriadkom suverénneho štátu,
tým viac, ak sa v čl. 1 jeho
ústavy hovorí, že „Slovenská
republika je zvrchovaný,
demokratický a právny štát.
Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo.“
Práve preto ANO spustila
podpisovú akciu Za moderné
Slovensko. Jej cieľom je zabrániť
prijatiu diskriminačnej Zmluvy
so Svätou stolicou o výhrade

svedomia. K petičnej akcii sa
pridalo aj s občianske združenie
Spoločnosť Prometheus, jediná
organizácia združujúca svetských
humanistov.
ANO nesúhlasí s prijatím
danej zmluvy, pretože by
zavádzala kategóriu tzv.
„druhotriednych“ občanov
a právo na výhradu svedomia
by si mohli uplatniť napr.
učitelia a odmietnuť vyučovanie
niektorých predmetov (biológia,
sexuálna výchova, fyzika), alebo

máme cirkevné, súkromné a verejné školy, je mi úplne jasné, že
v cirkevných školách som rodič
a chcem, aby moje dieťa bolo
presne v takomto duchu viery vychovávané. Pokojne ho teda dám
do cirkevnej školy. Dnes to tento
štát umožňuje, čo považujem
za správne. Ale vo verejnom školstve, keď sú predpísané štátne
osnovy, mi pripadá dosť zvláštne,
aby si učiteľ povedal, že nebude
učiť nejaké učebné celky.
Poďme k sexuálnej výchove.
Akí učitelia, s akou aprobáciou
učia deti sexuálnu výchovu?
Sexuálnu výchovu väčšinou
učia biológovia.
Koľkí biológovia sú na jednej
škole?
Na jednej škole môže byť
od jedného do štyroch.
Kde sú štyria, jeden povie, že
nechce učiť sexuálnu výchovu, nastane problém?
Vo verejnom školstve, ak to
má v osnovách, tak to má učiť.
Dostávam z verejných škôl, kde
sa zaviedlo náboženstvo, mnoho
listov, v ktorých sa poukazuje
na to, ako keby sme delili ľudí
na rôzne triedy. To znamená, že
ich akosi segregujeme. Na tých,
čo sú veriaci, a tých, čo sú neveriaci. Objavuje sa to aj v učebných plánoch. Myslím si, že to
nie je správne, keď vznikajú ľudia
druhej kategórie, a to už odmala.
Ale ľudia druhej kategórie - to
môžu byť pre mnohých aj tí, čo sa
prihlásia na náboženstvo.
Práve naopak. Myslím si,
že tu má byť práve pluralizmus.
Každý si môže vybrať...

celých učebnicových textov.
Lekár by mohol s ohľadom
na uvedenú zmluvu odoprieť
umelé oplodnenie, predpísanie
antikoncepcie, či interrupciu...
Zamestnanec, ak by sa odvolal
na Zmluvu o výhrade svedomia,
by nemusel nastúpiť do práce
v prípade, ak napr. bude deň
cirkevným sviatkom.
Spoločnosť Prometheus ako
jediná oﬁciálna organizácia
združujúca svetských
humanistov je za zásadu
dodržiavania takých právnych
noriem, ktoré zaručujú rovnakú
ochranu všetkých občanov .
nielen na základe náboženstva,
alebo ﬁlozoﬁckej, politickej,

Zaujímavosti
Čiže každý si môže vybrať, či
pôjde na náboženstvo alebo nie.
Taliani majú voliteľný predmet náboženstvo. Neviem, prečo
Slováci majú voliteľnopovinný.
Myslím si však, že všeobecné
predmety by mali byť učené podľa
osnov, a nie podľa výhrady svedomia.
Spomenuli ste, že výhrada
svedomia sa dá uplatniť aj dnes,
čiže asi nikto zatiaľ takú výhradu
v škole neuplatnil.
Problém je v tom, že napríklad v biológii sa mnohé školy
boja niektorých tém, napríklad
genetiky, sexuálnej výchovy.
Rodičia v menších mestách,
hlavne však v dedinkách, kde je
dosť silný vplyv cirkvi, hovoria
o určitých spôsoboch sexuálneho života podľa katolíckej viery,
ale ja si myslím, že existujú ľudia,
ktorí vnímajú sexuálny život nielen podľa katolíckej viery. Zdá sa
mi, že dieťa by sa malo dozvedieť
o rôznych spôsoboch... Nedávno
sme rokovali v Parlamentnom
zhromaždení Rady Európy, kde
bola konkrétne téma ženy a náboženstvo a vzdelanie a náboženstvo. A veľmi milo som bola
prekvapená, ako 46 krajín Rady
Európy diskutovalo veľmi otvorene o týchto otázkach a hľadal sa
konsenzus. Smeruje to k tomu,
že naozaj by na školách mali
byť náboženstvá, lebo dnes sa
Európa mení, a nie je to len katolícka Európa. Na vyučovaní by
sa deti mali dozvedať o rôznych
cirkvách, aby vedeli vzájomne byť
tolerantnejšie, a nie, že ja som katolík a ostatné ma nezaujíma.

(Podľa rozhovoru pre rádio
Twist spracoval Radovan Pavlík)

či inej príslušnosti. Pre mladú
demokratickú spoločnosť, akou
je Slovensko, je takáto zmluva
doslova riskantná, pretože v praxi
nebude možné garantovať to, aby
sa nezneužívala na ideologické či
zištné ciele.
Vyzývame preto vládu a vládnu
koalíciu SR, aby sa venovala
problémom, ktoré najviac trápia
našich občanov, a nie zbrklému
podpisovaniu zmluvy, nemajúcej
obdobu nikde na svete a môže
mať nedozierne negatívne
dôsledky, ktoré si neuvedomujú
ani mnohí z tých, ktorí podpisujú
petíciu za jej prijatie.
Bratislava 15.11.2005
(krátené)

Pápež nechce medzi kňazmi gejov

Nenávisť voči homosexuálov sprevádza cirkev
od nepamäti. Tentokrát cirkev
vydala oﬁciálny dokument,
ktorý vyraďuje homosexuálov
z radov katolíckych kňazov. Podľa

dokumentu o homosexuáloch
v kňazskom povolaní, ktorý 30.
novembra vydala katolícka cirkev
vo Vatikáne, by sa seminaristi
s homosexuálnymi sklonmi
nemali stať kňazmi. Tento
zákaz niektorí kňazi vnímajú
ako diskrimináciu z dôvodu ich
sexuálnej orientácie. „Takéto
tresty pre sexuálnu orientáciu sú
pre mňa na tej istej úrovni, ako
keď sú ľudia trestaní pre svoje
pohlavie či rasu,” vyhlásil nositeľ
Nobelovej ceny za mier a anglikánsky arcibiskup z Juhoafrickej
republiky Desmond Tutu.
V inštrukcii k dokumentu

Zo sveta
xxx

sa uvádza, že Kongregácia
pre katolícku výchovu v zhode
s Kongregáciou pre Boží kult
a správne vysluhovanie sviatostí
považuje za potrebné jasne vyhlásiť, „že cirkev, hlboko rešpektujúc
osoby, ktorých sa dokument týka,
nemôže prijať do seminára ani
vysvätiť za kňazov tých, ktorí žijú
aktívnym homosexuálnym životom, tých, u ktorých sa prejavujú
hlboko zakorenené homosexuálne
sklony, alebo tých, ktorí podporujú
takzvanú kultúru gejov.“ Podľa
Vatikánu môže byť vysvätený
len ten homosexuál, ktorý je
zdržanlivý aspoň tri roky. Cirkev
sa uzniesla, že v tomto prípade je
dostatočne „emocionálne zrelý“.

Tisíce ľudí demonštrovali za obranu sekularizmu v Paríži
Dňa 10. decembra sa v Paríži konala veľká demonštrácia
na podporu odluky cirkvi od štátu
pri príležitosti 100. výročia prijatia
zákona o odluke. Tisíce účastníkov demonštrácie sa v studené
popoludnie
zhromaždili
na Námestí republiky, odkiaľ
pochodovali
na Námestie
Richelieu-Druout.
Touto akciou vyjadrili podporu
sekularizmu a požadovali zrušenie
zákonov, ktoré sú v rozpore
so sekulárnymi princípmi. Trvali
na tom, aby ﬁnancie zo štátneho
rozpočtu boli prideľované len
štátnym školám, a vyzývali na zrušenie klerikálneho cirkevného
statusu Alsaska Mozelska.
Hlavným organizátorom
akcie bolo združenie Voľná
myšlienka (La Libre Pensee),
ktorá je plnoprávnym členom
Medzinárodnej humanistickej
a etickej únie (IHEU). K nej sa
pridali zástupcovia Únie ateistov,
Hnutie Európa a laicizmus či Únia

racionalistov. Podporiť ich prišli
aj humanisti z Belgicka, Luxemburska, Talianska, Španielska
a z ďalších krajín Európy i z iných
kontinentov.
Marc Blondel, voľnomyšlienkar
a odborár, ktorý
viedol pochod,
vyhlásil: „Jedine
sekularizmus
zabezpečí rovnosť
všetkých občanov.
Sekularizmus
je bojom proti
všetkým náboženským výsadám,
ktoré sú priznané pri narodení.
Sekularizmus vedie k solidarite. Sekularizmus oslobodzuje
jednotlivcov
spod závislosti
a je základom
slobody.“
Jean-Michel
Quillardet,
veľký majster
slobodomurárskeho združenia Veľký Orient Francúzska,
spomenul účasť slobodomurárov
na podpore ideálov Francúzskej republiky a laicizmu. Veľký

Orient Francúzska vystupoval
v roku 1905 za plné uplatnenie
zákona o odluke, bez akýchkoľvek
výnimiek.
Babu Gogineni, výkonný riaditeľ
IHEU, uviedol, že niet skutočnej
demokracie bez sekularizmu
a odluky cirkvi od štátu. To sa
týka všetkých krajín na všetkých
kontinentoch, pričom laicizmus
nemožno považovať za francúzsku výnimku. „To, čo sa odhlasovalo v roku 1905, bolo viac než zákon.
Išlo o premietnutie významnej
myšlienky do zákona. Myšlienky,
ktorá nepripúšťa diskrimináciu
na základe náboženstva, ani
žiadne privilégiá pre klérus alebo
pre členov náboženských skupín alebo
osôb bez vyznania.
Laicizmus vymedzuje náboženstvo
do čisto súkromnej
sféry, zabezpečuje
oddelenie náboženských záležitostí
od politických a neutralitu štátu
voči všetkým skupinám spoločnosti,
bez ohľadu na ich náboženskú
alebo nenáboženskú príslušnosť.“

Sekularista roka

Maryam Namazieová je známa
organizovaním kampaní za sekularizmus a práva utečencov a žien
a proti vplyvu islamu v politike. Je
členkou Ústrednej rady Organizácie za oslobodenie žien. Bojuje
proti kameňovaniu a popravám
v islamských spoločnostiach,
proti islamským zákonom šaría,
vystupuje za zákaz náboženských
symbolov v školách a verejných
inštitúciách i proti rozdúchavaniu náboženskej nenávisti
v Británii. Maryam Namazieová

vyzýva na sekularizmus nielen
v jej rodnej krajine Iráne, ale aj
v Británii a na celom svete vôbec.
Pri preberaní ceny M. Namazieová vyhlásila: „Musíme
nekompromisne a odvážne bojovať
za sekularizmus. To je však to
najmenej, čo je potrebné urobiť, ak
chceme uchovať ľudské hodnoty.“

Britská Národná sekulárna
spoločnosť udelila
tohto roku po prvýkrát Irwinovu
cenu sekularistovi roka. Toto
ocenenie získala Maryam Namazieová. Cenu spojenú s ﬁnančnou
odmenou 5-tisíc britských libier
odovzdal komentátor britského
denníka Guardian 6. decembra
v Londýne.

Články sú spracované podľa
zahraničnej tlače a zdrojov IHEU
(-jt-)
Foto: Libre Pensée, archív
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Rozhovor

Zuzana Beňušková

Pôvod je v staroveku a v zimnom slnovrate

Na Vianoce má právo každý
Keď sa zahĺbite do do tohto rozhovoru, bude tu čas Vianoc, lúčenie so starým rokom, možno sa zjaví
aj nejaký ten kráľ. Po predvianočnom naháňaní je tu čas pokoja, rodinnej pohody pri svetielkujúcom
stromčeku či ozdobených vetvičkách. O počiatku i histórickom vývoji Vianoc a zimného slnovratu,
o ľudových zvykoch i súčasných tendenciách sme sa porozprávali s etnologičkou Doc. PhDr. Zuzanou
Beňuškovou, CSc., pracovníčkou Ústavu etnológie SAV, ktorá zároveň pôsobí na Katedre etnológie
a etnomuzikológie na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Konštantína Filozozofa v Nitre.
obchôdzok, rozhovorov, zabezpečenia úspešného ďalšieho roka.
Cirkev do týchto zvykov vstúpila
na našom území až v stredoveku,
keď začala hovoriť o narodení
Ježiša Krista, čím chcela upriamiť
pozornosť na kresťanské
duchovné záležitosti. V kostoloch
sa začali šíriť hry o svätom
Mikulášovi, ktorý podľa legendy
rozdával dary. Dosiaľ sa dary
v rôznych koncoch sveta rozdávajú rôzne, vlastne od Mikuláša,
teda 6. decembra, až do januára
po Troch kráľov. Náboženské hry
navádzali na pomoc chudobným
deťom. Hrávali ich mládežníci
a študenti a do kostolov často
vnášali atmosféru roztopašnosti.

Do roku 1989 sa o Vianociach
oﬁciálne hovorilo ako o sviatkoch
pokoja a mieru, o čase rodinných
stretnutí. Aj vtedy sa však konali
polnočné omše i slávnostné služby
Božie na naordenie Krista Pána.
Dnes väčšinou aj z oﬁciálnych
médií počujeme o advente, narodení Ježiška, čase modlitieb…
Ste známa etnologička, regionalistka, čo by ste nám o histórii
Vianoc povedali z tohto pohľadu?
História Vianoc, zimného
slnovratu je veľmi stará. Roľníci
slávili zimný slnovrat. Každý
prelom v solárnom roku bol
sprevádzaný obradmi, ktoré
znamenali prosperitu, zdravie,
šťastie, bilancovanie predošlého
obdobia a na základe toho aj
želania do budúcnosti. Slávili
to starí Peržania, Rímania, tí
mali v tomto období sviatky
na počesť boha Slnka, zvané
saturnálie. Už vtedy sa ľudia
obdarúvali, dopriali si hojnosti.
Aj starí Slovania mali zvyky,
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ktoré nadväzovali na rímske
a keltské tradície, aj tie boli späté
s hojnosťou, no nevyznačovali
sa obdarúvaním. Príznačné
boli obchôdzky masiek, ktoré
chceli imitovať, oklamať, zmiasť
démonov. Obdobie od Kataríny,
čo je vlastne dnes začiatok
adventu, sa v ľudovom prostredí
nazývalo aj Stridžie dni. Strigy sa
podľa povier najviac aktivizovali
v deň Lucie.
Stridžie dni, teda akési tajomno, čary...
Áno, veď predstavme si
dedinu v minulosti, vlastne
až do začiatku 20. storočia.
Nebola elektrická energia, bolo
len svetielkovanie sviečok,
neskôr petrolejok v oknách,
mesačný svit. Tma budila strach
a svetelné efekty spríjemňovali
stretnutia. Roľníci nemuseli
pracovať na poli, zem bola pod
snehom, nuž oddychovali. Bol to
čas priadok, žartovných večerov,

pôvod v nemeckom prostestantskom prostredí. Napríklad
ozdobený vianočný stromček
pochádza z Nemecka, no ešte
v 19. storočí bol len mestskou
rekvizitou. Na vidieku sa objavil
až v 20. storočí, najmä po po 1.
svetovej vojne. Ihličnatá zeleň,
symbolizujúca ochranu a slama
symbolizujúca prosperitu
však bola aj predtým súčasťou
vianočných obradových úkonov.

A čo Ježiško, čo nosí darčeky?
Má iný pôvod – v Nemecku.
Je známe, že Martin Luther
odmietol uctievanie svätcov,
vrátane Mikuláša. Ako alternatívu vymyslel Christkind – majúcu
podobu dievčatka-anjelika, ktoré
To skôr pripomína svetské
rozdávalo darčeky. U nás sa táto
oslavy....
podoba dieťatka prinášajúceho
darčeky spojila s narodením
Áno, dôsledkom bolo,
Ježiška – Ježiša Krista, ktorému
že Jozef II. v druhej polovici
dary prinášali. Prepájanie
18. storočia dané hry vykázal
z priestorov kostola. Tieto
rôznych tradícií vytvorilo kombináciu, ktorá sa
postavy sa potom
„Nemožno sa čudovať, že
dostali do ulíc,
dá bez poznania
deťom je čudné, že dostávajú
v našom prostresúvislostí dnes
darčeky od novorodeniatka.
už len ťažko
dí v podobe
Veď prirodzenejšie je, ak sa,
logicky analyzoMikuláša, čerta
naopak, darčeky dávajú
vať. Nemožno
a anjela. Skúšali
novorodeniatku.“
sa čudovať, že
deti z modlitieb
a za odmenu
deťom je čudné,
ich obdarúvali. Takáto podoba
že dostávajú darčeky od novorodeniatka. Veď prirodzenejšie je,
predvianočných dní bola bežná
v mestskom prostredí. Na vidieku ak sa, naopak, darčeky dávajú
novorodeniatku. A keď má
stále pretrvávali rôzne ľudové
masky symbolizujce démonický
ešte novorodeniatko podobu
svet, obrátené kožuchy, postava
deduška…
medveďa, slameníka apod.
Nebola to dnes známa podoba
Ako to bolo v iných krajinách?
Mikuláša, ale tradičné ľudové
Zvyky väčšinou vychádzali
masky.
z ľudových kultúrnych tradícií zviazaných s ich prírodou.
Kedy ich na dedine vymenil
V Škandinávii prinášal darčeky
čert, anjeli…?
deduško na saniach ťahaný sobAž od druhej polovice
mi, v Rusku Dedo Mráz – symbo19. storočia sa dostávajú tieto
lizujúci zimné živly, ktorého vždy
postavičky – Mikuláš, čert i anjel
sprevádzala Snehulienka a zviez mestského prostredia na vidiek. racie mláďatá, predstavujúce
Mnoho prvkov spojených
zrod nového života, nového roku.
s vianočným obdobím má svoj
Americkí prisťahovalci nadvia-

xxx
asi pätina obyvateľov chodí pravizali na tradíciu Santa Clausa
delne do kostola, a naopak, mno– patróna New Yorku. Aj ten má
hí tak robia len 2–3-krát do roka
svoju tradíciu v severnej Európe.
na veľké sviatky. A naopak, ani
Neskôr sa skomercionalizoval,
viera u niektorých nie je spojená
toho súčasného nakreslil nórsky
s chodením do kostola. Je pravda,
výtvarník pre ﬁrmu Coca-Cola,
že u ľudí v istých zamestnaniach
ale vidíte, je to zimný starček, nie
biskup. Väčšinou ten, čo na konci nebolo žiaduce prejavovať sa ako
veriaci na verejnosti a mohli svoroka rozdáva darčeky, má kulju vieru pestúrne prepojenie
tovať výlučne
s tou-ktorou kra- „Je podľa mňa dosť
v súkromí. Aj
jinou. V alpských neprirodzené, ak Vianoce
vtedy aj teraz je
krajinách je to
začneme vítať už na začiatku
časť tých, ktorí
škriatok Kramnovembra.“
považujú návpus, v Nemecku
števu kostola
vianočný mužík
za „slušnosť“ či možnosť spoloWeihnachtsmann, či pomocčenského stretnutia, prípadne
ník Mikuláša Knecht Ruprecht.
za nejaký výnimočný zážitok.
Vo Francúzsku Pére Noël, ViaMnohí ju spájajú s návštevou
nočný otec.
rodiska.
A vianočné betlehemy, odkiaľ
pochádza táto tradícia?
Napriek zvyšovaniu vplyvu
cirkvi a maximalizácii náboženPrvý, kto postavil betlehem,
bol František z Assisi v 13. storoského vplyvu vianočných (ale hoci
aj veľkonočných) sviatkov sme
čí. Bol to živý betlehem v jaskyni
v Umbrii v Taliansku, až neskôr
svedkami toho, že ich mnohí čoraz viac menia na obchodné ciele.
sa betlehemy preniesli do kosVianočné symboly sa v našich
tolov. Na Slovensku sa objavili
mestách, najmä pred obchodnýv 14. – 15. storočí, ale opäť niesli
mi centrami, objavujú aj o vyše
prvky tradičnej ľudovej kultúry.
mesiac skôr. Tieto sviatky pokoja
Okrem základnej časti – jasličiek
a mieru sa menia na naháňanie
s jezuliatkom, vždy obsahosa za darčekmi, „predkúpenie“ si
val pastierske prvky a symboly
detskej ale i lásky inej…
Slovenska. To isté nájdete aj
Z jednej strany je podľa mňa
v susednom Česku, aj keď tam
pastierov nahrádzajú remeselníci dosť neprirodzené, ak Vianoce
začneme vítať už na začiatku
či sedliaci.
novembra. Z druhej však treba
Prejdime z dávnejšej minulosti povedať, že aj v minulosti sa
do druhej polovice 20. storočia.
na sviatky zimného slnovratu
Veď z toho, čo naše najmladšie
chystali dlhšie. Predchádzala im
pokolenie počuje z médií či číta
zabíjačka, upratovanie, odmev tlači, by mohlo nadubudnúť doňovanie pastierov a služobnícjem, že za socializmu sa Vianoce
tva, koledovanie apod. Už sme
nemohli sláviť, že neboli bohospomenuli, že je to v čase, keď
služby. Robili ste aj v tejto oblasti
roľník oddychuje, má viac času
výskum? Aké sú vaše poznatky?
na rodinu i na zábavu. Aj tým najHoci priamo výskumy
chudobnejším sa ušlo zo stolov
na túto tému neboli, z terénu
bohatých. A dôležitú rolu tu hrala
vieme, že ľudia chodili rovnako
aj funkcia daru. Nemusel byť
na polnočnú omšu a na iné bohokonkrétny, materiálny, ale darom
služby aj za socializmu. A neboje aj vinš, neskôr pohľadnica,
lo to iba kvôli zbožnosti, často
ba aj elektronický pozdrav. Dar
vyjadruje vzťah medzi ľuďmi.
išlo o spoločenskú záležitosť
i o návrat k tradíciám, ozvláštA o čom sú naše koledy? Predsa
nenie sviatku. Chodili sa spievať
o vinšovaní, prianiach zdravia,
koledy, na dedinách možno viac
šťastia…
ako v súčasnosti. Ľudia sa chceli
rozprávať. Známy je napríklad
Takže dnešné predvianočné
fakt, že aj slovenskí evanjelici
stresy a vianočné pretekanie sa
v obci Csőmőr pri Budapešti si
v darčekoch je normálne?
„zriadili“ „polnočnú“ – páčila sa
Myslím si, že áno, hoci
im tradícia nočného stretania. Pri dnes sú v porovnaní s tými pred
chodení na vianočné bohoslužby
storočím iné. Predtým si človek
u väčšiny ľudí nevidím rozdiel
mohol dovoliť mäsa a koláčov,
medzi socializmom a súčasnosteraz napr. digitálny fotoaparát.
ťou. Možno je to aj preto, že to
Aj v minulosti, podobne ako
nie je len prejav zbožnosti, ale aj
dnes, bolo toto obdobie spojené
zvykoslovná súčasť života. Socis koncoročným upratovaním.
ologické výskumy ukázali, že len
Dnes sa k tomu pridáva uzavretie

pracovného kalendárneho a ﬁškálneho roku, každý chce všetko
na poslednú chvíľu dohoniť,
urovnať. Ale bolo by mylné myslieť si, že voľakedy sa ľudia iba
zabávali. Len bola iná práca, iné
plynutie času a po zotmení iný
svet než dnes.

si to nebude všímať, musí ho to
uraziť. Ako sa pozeráte na podobné vyjadrenia cirkvi na adresu nenábožensky založených
humanistov?
Rozumný človek sa neurazí,
ale skôr zosmutnie nad netolerantnosťou niektorých veriacich. V tých slovách cítiť strach
Z výkladov, plagátov, obraniektorých cirkevných predstazoviek sa na nás pozerajú Santa
viteľov zo všetkého, čo pripúšťa
inú alternatívu, čo by ich mohlo
Klausovia, zo všadiaľ počujeme,
ako majú deti písať Ježiškovi…
ohroziť. Navyše, pri výskumoch
sme svedkami toho, že ani mnoZ jednej strany teda amerikanizácia i týchto sviatočných dní,
ho mladých katolíkov sa nestoz druhej – vracanie sa o vyše
tožňuje s takýmito vyjadreniami,
pretože si uvedomujú, že to mnopolstoročie dozadu, presviedhých, i lojálnych, odpudzuje. Nečanie všetkých, že darčeky nosí
tolerantnosť sa nemusí dotknúť
Ježiško… Čo však majú robiť tí,
čo v neho neveria, ktorí v detstve
len nenábožensky založených
v zasneženej zime čakali na deda
ľudí, ale aj nekresťanov. Katolícki
Mráza a aj svojim ratolestiam
hodnostári by si mali uvedomiť,
na začiatku 3. tisícročia vykresľu- že nie sú u nás jediní, okrem nich
a ďalších kresťanov sú tu aj židia,
jú letiace sane s deduškom a Snemoslimovia i ľudia s iným vierohulienkou? Majú si ho premenovať na Santa Klausa?
vyznaním. Niektorí sa tu nenarodili, ale žijú tu preto, lebo si pre
Pozrite, z jednej strany je
život vybrali práve našu krajinu.
pre niektorých našich obyvateľov
A nikoho, kto nám neubližuje,
Amerika vzorom demokracie,
by sme nemali
z druhej brojíme
„Katolícki hodnostári by
vylučovať z nášho
proti amerikasi mali uvedomiť, že nie sú
kultúrneho sveta.
nizácii. Dá sa
u nás jediní, okrem nich
Nie je hádam lásto pochopiť.
a ďalších kresťanov sú tu aj
ka k blížnemu aj
Treba si však
židia, moslimovia a ľudia
o tom? Na Vianouvedomiť, že
ce má právo kažSanta Klaus nie s iným vierovyznaním.“
dý. Platí to, čím
je žiaden svätý,
je to vlasnte neutrálna osoba,
sme začali. Je to starodávny sviaprijateľná pre rôzne národy,
tok vychádzajúci z prírodných
náboženstvá. A Ježiško, ktorého
tradícií, zo zimného slnovratu,
v mnohých európskych krajinách má predkresťanské i kresťanské
nepoznajú, je pre časť našich
prvky. Človek si môže vybrať, čo
obyvateľov ťažko prijateľný práve
je pre neho prijateľné. Ak niekto
preto, že je tu tendencia stotožneverí v Ježiša Krista, neznameňovať ho s kresťanskou vierou.
ná to, že ich bude prežívať menejPreto – keďže sme v zimnom
hodnotne, ako kresťania. Pritom
období – mnohí deťom vykrestieto sviatky majú najmä rodinný
ľujú radšej deda Mráza, ktorého
charakter, ktorý sa spája so želasi malý človiečik vie predstaviť.
ním všetkého najlepšieho.
Sme Slovania a je nám azda stále
bližsí než Santa Klaus. V záČo by ste teda zaželali čitatepadnej Európe s tým nemajú
ľom časopisu Prometheus
problém. Pre Santa Klausov sa
Radostnú rodinnú pohoorganizujú stretnutia, školenia,
du pri blikajúcich ohníčkoch
zábavné podujatia. Niektoré
na vetvičkách i v očiach. Väčšiu
občianske združenia zasa bojujú
vnímavosť voči blízkym, okoliu,
ale i tolerantnosť k ľuďom s inýproti Santa Klausom atď. Je zami kultúrnymi kódmi než má
ujímavé, čím sa zaoberajú ľudia
v 3. tisícročí…
väčšina z nás. Či ide i pravoslávnych, židov, moslimov, i tých, čo
Vianoce sú štátnym sviatkom.
k svojmu životu vôbec nepotreKaždý má teda voľno, niet hádam bujú Boha. Keďže aj pohanské
domácnosti, kde by nebol vianočkoncoročné zvyky sa spájali
s komunikáciou, želám im viac
ný stromček či vetvičky. Nedávno
som však počula vo verejnoprávčasu na blízkych ľudí a uvedonom rozhlase vyjadrenie jedného
menie si, že aj rôzne kultúry sa
navzájom obohacujú. A tým je
predstaviteľa katolíckej cirkvi, že
ak od Vianoc oddelíme Ježiška,
svet zaujímavejší.
tak nám ostane len maštaľ… kde
Zhovárala sa
sa narodil. Ak si nenábožensky
Miloslava Necpalová
založený človek nezaumieni, že
Foto: autorka
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Seriál

Štát a cirkev vo svete

Štát a cirkev
v Španielsku
Španielsko sa zaraďuje medzi krajiny s veľmi veľkým vplyvom katolíckej cirkvi v spoločnosti. Tá má dokonca v porovnaní s ostatnými
náboženskými spoločnosťami naozaj špeciﬁcké postavenie.

Zisťovanie informácií
o vierovyznaní zakázané
O počte členov rôznych náboženských
skupín v Španielsku nie sú k dispozícií nijaké
oﬁciálne údaje a z dôvodu zákazu na základe
ústavného článku ani byť nemôžu: „Nikto
nesmie byť nútený k tomu, aby prejavil svoj
svetonázor, svoje náboženstvo alebo svoju
vieru.“ Príslušnosť k tej či onej alebo vôbec
nejakej náboženskej spoločnosti nemá
žiadny právny význam. Určité informácie sa
príležitostne získavajú nepriamo, napríklad
pri poukazovaní určitej časti dane katolíckej
cirkvi, prihlasovaní detí na vyučovanie
náboženstva a podobne. Na druhej strane nie
je ľahké určiť, čo vlastne príslušnosť k určitej
náboženskej spoločnosti znamená.
Pre orientáciu možno vo všeobecnosti
uviesť, že najväčšiu časť obyvateľov Španielska tvoria katolíci (podľa krstu viac než 90
percent). Pokračujúci proces sekularizácie
spôsobuje, že počet praktizujúcich katolíkov
sa neustále zmenšuje a rozširujú sa rady
ľahostajných.

Španielsko-katolícka identita
Katolícka cirkev v Španielsku je
jedinou náboženskou skupinou so silnými
sociálnymi koreňmi, ktorá je dôsledkom
10 PROMETHEUS

určitého historického
procesu. Katolícka
jednota Španielska bola
vyhlásená v období 3.
koncilu (v roku 589).
Po dobu ôsmich stáročí
spolužili v Španielsku
tri veľké monoteistické
náboženstvá – židovstvo, kresťanstvo
a islam. K politickému
zjednoteniu Španielska
došlo vojenskou
porážkou islamu a vyhnaním židov. V tejto
dobe (1492) sa začala
formovať španielsko-katolícka identita,
ktorá pretrváva dodnes.
Reformácia a prevzatie princípu „Cuius
regio eius religio“ (Čia
je moc, toho je náboženstvo) tento identiﬁkačný proces len upevnili, preplietli politickú
a náboženskú moc, inštitúcie a inkvizíciu.
V 19. storočí boli prijaté ústavy viažuce
sa na liberalizmus alebo konzervativizmus.
Napríklad Cádizská ústava (1812) proklamovala katolicizmus ako štátne náboženstvo
a zakazovala praktizovať iné náboženstvá.
Jednota politickej moci a katolicizmu, trvajúca niekoľko stáročí, končí ústavou Druhej
republiky (1931), v ktorej sa hovorí: „Španielsky štát nemá žiadne oﬁciálne náboženstvo“.
Náboženské spoločnosti sa riadili úpravou
zvláštneho zákona, štát prestal ﬁnancovať
cirkvi, bol rozpustený jezuitský rád atď.
Občianska vojna (1936 – 1939) sa prejavila ako krížové ťaženie proti tým, ktorí sa
pokúšali rozbiť katolícku jednotu Španielska.
Na konci občianskej vojny bol v Španielsku
zriadený autokratický režim (na čele s generálom Francom) opretý o katolícku cirkev,
neplatnosť akejkoľvek právnej normy, ktorá
by nebola v súlade s učením katolíckej cirkvi,
členstvo cirkevných hierarchov v mnohých
politických orgánoch atď.
Dejiny Španielska sú posiate zmluvami
medzi štátom a cirkvami. Z nich sa vynímajú
tri veľké konkordáty z rokov 1753, 1851
a 1953. Posledný z nich obsahuje najstaršie
požiadavky, napríklad: štát aj cirkev sú

samostatné právne spoločenstvá, ale
v prípade kolízie musia mať prednosť cirkevné
postuláty, lebo majú vyšší cieľ. Tento model
nebral ohľad na novú sociologickú realitu,
t. j. na základe hospodárskeho rozvoja v 60.
rokoch sekularizáciu spoločnosti.
Prechod od frankistického modelu na model demokratický (západného štýlu) začína
smrťou Franca (1975) a končí vyhlásením
ústavy (1978). V roku 1976 bola rýchlo uzavretá zmluva medzi Svätou stolicou a štátom
(vzájomne sa zriekli privilégií, napríklad hierarchia a duchovenstvo sa zriekli procesných
výhod pri výkone trestov, štát zas zasahovania
do obsadzovania cirkevných úradov), ktorá
nahradila konkordát z roku 1953. Taktiež
v oblasti jednostranného zákonodarstva boli
urobené podstatné zmeny: ústava (1978)
zakotvila absolútnu slobodu náboženstva,
zákon o slobode vyznania (1980), zavedenie
rozvodu manželstva (1981) atď.

Pramene práva
Ústava je vrcholom v systéme prameňov
španielskeho práva konfesionálneho. Zakotvuje náboženskú rovnosť (všetci Španieli
sú si pred zákonom rovní a nikto nesmie
byť pre ... svoje náboženstvo, svetonázor...
znevýhodňovaný alebo uprednostňovaný),
slobodu vyznania (sloboda svetonázoru,
náboženstva a kultu je zaručená ... je
obmedzená len zákonom na udržiavanie
verejného poriadku), nestranný charakter
všetkých náboženstiev (štátne náboženstvo
je neprípustné), povinnosť spolupracovať
s náboženskými spoločnosťami, vylúčenie nátlaku na vyhlásenie o príslušnosti k určitému
vierovyznaniu, právo na náboženskú výchovu
detí. Na podobu modelu majú vplyv aj ďalšie
ústavné predpisy: manželstvo, akademická
sloboda, právo zriaďovať školy, odmietnutie
brannej služby z dôvodov svedomia a iné.
Medzinárodné právo má v systéme
prameňov španielskeho práva v oblasti
základných slobôd zvláštny význam, keďže
normy týkajúce sa základných práv a slobôd
uznaných ústavou musia byť v súlade
so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv
a dohodami, ktoré Španielsko v týchto
záležitostiach ratiﬁkovalo.
V španielskom právnom poriadku,
ktorý bol po stáročia formovaný ako striktne
konfesionálny, možno na úrovni všeobecného zákonodarstva v rôznych textoch
zákonov nájsť normy konfesionálneho práva,
napríklad v občianskom zákonníku, trestnom
zákonníku a inde.
Podľa zákona o slobode vyznania má
štát možnosť uzatvárať zmluvy aj s inými
(nekatolíckymi) náboženskými skupinami,
čo je úplná novinka. Tieto zmluvy často neposkytujú žiadne práva, majú skôr deklaratívny
charakter, bez normatívneho obsahu. Možný
vplyv konfesionálnych noriem na španielske
právo má výlučne katolícka cirkev.

Ideologická sloboda
Článok 16 ústavy španielskej ústavy stanovuje, že „náboženská sloboda je zaručená“.
Podľa toho ide o model slobody vyznania. Jednako nekonfesijná povaha štátu už nie je tak

jasne deklarovaná, lebo formulácia: „žiadne
vyznanie nemá štátny charakter“ sa javí ako
málo jasná. Text ústavy vníma náboženstvo
priaznivo preto, lebo „verejná moc zohľadňuje
náboženské presvedčenie španielskej spoločnosti.“ Toto poňatie náboženstva pojmovo
vylučuje také fenomény ako ateizmus,
indiferentnosť a agnosticizmus. Tieto pojmy

Cádizská ústava (1812) proklamovala
katolicizmus ako štátne náboženstvo
a zakazovala praktizovať iné náboženstvá
majú svoje miesto v „ideologickej slobode“
(v rovnakom článku ústavy), a nie v slobode
náboženskej. Preto sa španielsky model
charakterizuje ako model multikonfesijný,
a to v tom zmysle, že sú chránené náboženské
názory. Ale španielske zákonodarstvo ide
ešte ďalej v tom, že sa zaväzuje udržiavať
„kooperatívne vzťahy s katolíckou cirkvou
a inými vyznaniami“. Princíp spolupráce
vo svojom dôsledku vedie k tomu, že štát
pomáha náboženským skupinám uskutočňovať ich ciele (prejav vplyvu konfesionality,
napríklad prostredníctvom zmlúv uzavretých
s náboženskými spoločnosťami).
Celkovo možno španielsky model konfesionálneho práva charakterizovať ako model,
ktorý chráni slobodu vyznania, podporuje
inštitucionalizovaný výkon náboženstva
a zaznáva tých, ktorí sa nehlásia k nijakému
náboženstvu alebo vyznávajú nejaký
nekonvenčný náboženský model.

Osobitné postavenie
katolíckej cirkvi
Španielska ústava pracuje s výrazom
„náboženská spoločnosť“ a odvoláva sa
na inštitucionalizovanú podobu náboženských skupín (katolíckej cirkvi). Právna
deﬁnícia pojmu „náboženská spoločnosť“
však neexistuje.
Namiesto jednotného konceptu existuje
viac druhov náboženských spoločností, a to
katolícka cirkev, náboženské spoločnosti majúce uzavreté zmluvy so štátom, registrované
a neregistrované náboženské spoločnosti.
Už samotná ústava naznačuje, že katolícka
cirkev predstavuje samostatnú kategóriu, čo
sa potvrdzuje v celom právnom poriadku. Nie
je podriadená zákonu o slobode vyznania,
jej postavenie sa riadi úpravou obsiahnutou

v zmluvách so Svätou stolicou. Tým jej je
už v systéme právnych prameňov pridelený
špeciﬁcký aplikačný model. Cirkev má mať
slobodu náboženských úkonov, jurisdikcie
aj náuky a má zaručené právo na samosprávu.
Jurisdikčné kompetencie patria len katolíckej
cirkvi (spôsobilosť vytvárať vlastné normy
a presadzovať ich). Ide tu o základné východisko právneho poriadku, ktoré sa zdá byť pre
charakteristiku modelu podstatné. Princíp
právnej spôsobilosti stratil mystickú hodnotu,
katolícka cirkev nevystupuje v právnych
vzťahoch ako taká, ale prostredníctvom
svojich zariadení, ktoré sú uznané štátnym
právnym poriadkom. Právnu subjektivitu
majú napr. biskupská konferencia, diecézy,
farnosti, náboženské rády, kongregácie.
Nekatolícke náboženské spoločnosti, ktoré
majú uzavreté zmluvy so štátom (z čoho majú
určité výhody) sú oproti katolíckej cirkvi
v nižšom postavení.
Španielske konfesijné právo teda nevychádza z jednotného konceptu, ale vytvára
rôzne typy náboženských spoločností, pričom
niektoré požívajú väčšie výhody (zvláštny
prístup) ako iné.

Cirkev a kultúra
Tu vystupuje otázka miesta výučby
náboženstva vo verejných vzdelávacích
zariadeniach. Katolícke náboženstvo musí
byť vyučované vo všetkých neuniverzitných
vzdelávacích zariadeniach, a to formou
voliteľného predmetu na základe rozhodnutia
rodičov.
Neprihlásení žiaci na vyučovanie náboženstva musia zostať v škole a zúčastňovať sa
na „dozornej výučbe“. Učitelia sú menovaní
cirkevnými autoritami, ale platy dostávajú
zo štátnej pokladnice. Výber učebných textov
tiež podlieha cirkevným autoritám, tie však
musia byť odsúhlasené aj školskými úradmi.
Predmet (náboženstvo) sa známkuje a toto
známkovanie je dôležité pre postup vo vzdelávacom systéme.
Ostatné náboženské spoločnosti majú
ohľadom vyučovania náboženstva úplne inú
situáciu. Náklady na vyučovanie nehradí štát,
ale hradia si ich spoločnosti.
Veľkú časť súkromných škôl v Španielsku
prevádzkuje katolícka cirkev a sú ovplyvňované jej vierou. V Španielsku existujú tri rôzne
typy škôl: verejné, súkromné (v prísnom slova
zmysle) a štátom subvencované súkromné
školy. Verejné sú bezplatné, sú plne ﬁnancované z verejných prostriedkov. Nemajú
žiadne ideologické zameranie, označujú sa
ako školy „svojbytného charakteru“. Druhé,
i keď v niektorých aspektoch podliehajú
správnemu dohľadu (obsah výučby, vybavenie, hygiena atď.), majú úplnú slobodu, čo sa
týka ich organizácie, ideologickej orientácie
a taktiež ﬁnancovania. Štátom subvencované
súkromné školy sú zriaďované súkromným
subjektom, ale ﬁnancované štátom, a preto
musia byť aj bezplatné. Prostredníctvom
menovania riaditeľa a prijímania učiteľov
(orgánom nazývaným školskou radou) škola
dostáva aj svoje ideologické zameranie.
Na univerzitnej úrovni boli donedávna
súkromnými zariadeniami len univerzity

katolícke. Na nich mohli študenti absolvovať
štátom uznávané študijné programy (len malé
percento). Dnes existuje aj možnosť zriaďovať
teologické fakulty.
V štátnych médiách platia len dve
konfesionálne právne ustanovenia: podľa
konkordátu majú byť v médiách rešpektované
„city katolíkov“, a to na základe dohody
uzavretej s biskupskou konferenciou (zatiaľ
nebola uzavretá ani jedna). Vo verejnej
televízii nie je prípustná „žiadna reklama
s výrazne náboženským obsahom“. V praxi
niektoré náboženské spoločnosti disponujú
bezplatným vysielacím časom v rozhlasovom
a televíznom vysielaní.

Financovanie cirkví
Len katolícka cirkev je ﬁnancovaná priamo
štátom. Systém vytvorený za týmto účelom sa
formálne podobá systému „cirkevnej dane“,
v skutočnosti takým nie je. Pri vyhlásení
o dani z príjmu fyzických osôb môže daňový
poplatník uviesť, či určitá čiastka (0,5239
percenta) toho, čo musí na tejto dani odviesť
štátu, pripadne katolíckej cirkvi alebo ju
venuje na iné sociálne účely. Treba mať na zreteli, že nejde o sumu pripojenú k dani z príjmu
fyzických osôb, ale sa odpočíta z tejto dane,
takže zjavne nemožno hovoriť o samostatnej
dani. Tento systém nemá praktický význam,
pretože katolícka cirkev dnes dostáva toľko
peňazí ako pred jeho zavedením (štát túto

Paco Ribera: Franco, 1939

Na konci občianskej vojny (1936 – 1939) bol
v Španielsku zriadený autokratický režim
na čele s generálom Francom, ktorý sa opieral
o katolícku cirkev.
sumu dopĺňa priamym poukazovaním peňazí
zo štátnej pokladnice).
Existujú aj ďalšie formy ﬁnancovania
cirkví, hlavne v prospech cirkvi katolíckej.
Štát napríklad hradí platy učiteľov katolíckeho náboženstva, duchovných v armáde
a väzniciach atď. Túto podporu nedostávajú
iné náboženské spoločnosti. Katolícka cirkev
získava ešte ďalšie prostriedky na základe
nie náboženských, ale sociálnych aktivít
(zdravotníctvo, vzdelávanie, charita). Právny
poriadok taktiež pripúšťa rozsiahly výpočet
daňových oslobodení od rôznych verejných
dávok. Sú to ešte dary a možnosť fyzických
osôb odpočítať 10 percent darovanej čiastky
od výšky dane. S určitými úpravami to platí aj
pre dary právnických osôb.
Spracoval: Peter Prusák
Podľa knihy G. Robbersa Štát a cirkev
v krajinách EÚ
Foto: archív
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Protesty policajtov

Prečo nemusí mať minister
vnútra výčitky svedomia
P

ríslušníci policajných síl na Slovensku nie sú spokojní s odmeňovaním za svoju prácu.
Úsilie zmeniť situáciu prostredníctvom rokovaní medzi odbormi a vedením rezortného
ministerstva neboli z hľadiska odborárov úspešné. A tak siahli – v zhode so zákonom
– k verejnému vystúpeniu prostredníctvom dvoch demonštrácií. Na druhej sa zúčastnila aj
polstovka zástupcov policajných odborov z dvadsiatich krajín Európskej únie.

– vyhlásil pápež Lev XIII. roku
1891. Približne desiatku dokumentov takéhoto zamerania
završuje encyklika pápeža Jána
Pavla II. – Centesimus annus
z roku 1991.
„Sociálne encykliky“ hovoria
aj o „spoločenských /sociálnych
skupinách“ a nastoľujú aj problematiku vzťahov medzi nimi.
Pripúšťajú, že existujú triedne
boje aj iné sociálne napätia.
V súvislosti s našou témou je
vhodné použiť termín „sociálny
konﬂikt“, ktorý sa spomína
aj v encyklike Centesimus
Foto: Juraj Štefanovič, SLOVO
annus. V poslednej encyklike
pápeža Jána Pavla II. sa uvádza:
„Cirkev dobre vie, že v histórii nepochybne
Pomsta policajnému odborárovi
vznikajú záujmové konﬂikty medzi rôznymi
Rezortný šéf nie je demonštráciami
sociálnymi skupinami a kresťan musí k ním
nadšený. Druhý protest napriek veľkej účasti
neraz zaujať rozhodné a dôsledné stanovisko.“
policajtov a podpore zahraničných kolegov
označil dokonca za ﬁasko. Minister vnútra
Hľadanie spravodlivosti
svoju nevôľu prejavil aj činom, ktorý vyvolal
množstvo diskusií. Mnohé z nich ministra
Takúto dikciu možno chápať rôzne.
pravdepodobne nepotešili. Išlo o odvolanie
Objektívne sa však dá vyložiť len v kontexte
šéfa policajných odborov z jeho služobnej
s návodmi, ako treba sociálne konﬂikty riešiť,
funkcie v ústredí a preradenie na omnoho
a tie encyklika Rerum novarum i jej nasledovnižšiu funkciu v teréne. V jojkárskej Sedmičke níčky obsahujú. Všetky vychádzajú z tézy, že
v nedeľu 27. 11. 2005 minister uviedol, že
„je nemožné odstrániť sociálne nerovnosti
popredný odborársky funkcionár musel
zo sveta“ a teda sociálne rozporná spoločnosť
zo služobnej funkcie odísť, lebo vraj „zavádzal bude existovať naveky a budú tu trvalé aj
policajtov“ v otázke ich platov.
sociálne napätia. Ale tie treba prekonávať či
V tlači sa objavili názory, že sa tak pomstil
znižovať presadzovaním priateľstva a spošéfovi odborárov. Vo viacerých komentároch
lupráce medzi rôznymi spoločenskými skusa konštatovalo, že konanie ministra vnútra
pinami. A tak dosahovať „krásu a poriadok
je v rozpore s princípmi demokracie. Denník
vecí...“ Cestu k takejto spoločenskej harmónii
Nový čas uverejnil 1. 12. 2005 komentár
videl pápež Ján Pavol II. v „počestnej diskusii
s názvom Palkov bič. Hovorilo sa v ňom, že
založenej na hľadaní spravodlivosti“.
degradácia šéfa policajných odborov bola
V „sociálnom učení“ cirkvi sa veľká
„nezabudnuteľnou fackou“, ktorú minister
pozornosť venuje otázkam štátu – pôvodu
vnútra uštedril demokracii.
štátnej moci, podstate a funkciám štátu.
encyklike Rerum novarum sa štátu určuje
Sociálne encykliky ako inšpirácia Vúloha
akéhosi zmierovateľa. Najmä z hľadiska
pomeru medzi kapitálom a prácou. SkuV súvislosti s uvedeným opatrením sa
točným, raﬁnovane zastieraným obsahom
ozvali hlasy, že minister vnútra ako popredný
tirád je v podstate tŕpne prijímanie nadvlády
slovenský klerikál konal „nekresťansky“.
„mocných tohto sveta“ nad všetkými námezdA v debate týkajúcej sa tejto problematiky
jeden z účastníkov vyslovil otázku, či nemá V.
ne pracujúcimi ľuďmi.
Palko výčitky svedomia.
Pospolitý
Sú však takéto výčitky a otázky na adresu
ľud držať nakrátko
šéfa rezortu namieste? Dá sa povedať, že nie.
Lebo minister vnútra „nevybočil z línie“,
Autori a pápež Lev XIII. ako jej vyhlaktorú aj pre takéto situácie určuje cirkevná
sovateľ si zrejme uvedomovali, že hlásanie
teória spoločnosti, skôr známa ako „sociálne
„úprimného priateľstva“ medzi spoločenskýučenie“ katolíckej cirkvi. Jeho nosnú myšmi vrstvami nebude vždy a všade dostatočnou
lienkovú kostru obsahujú pápežské „sociálne
hrádzou pred nespokojnosťou pracujúcich
encykliky“. Prvú takúto – Rerum novarum
más. Preto už v prvej sociálnej encyklike
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zakotvili akúsi poistku umožňujúcu zákroky
štátu proti nim. V prípadoch požiadaviek,
ktoré zamestnávatelia považujú za neprimerané, a v časoch, keď pracujúci siahnu
po prostriedkoch takého či onakého nátlaku,
„treba“, hlása encyklika, „pospolitý ľud držať
nakrátko“.
Je známe, že aj v súčasnom svete vznikajú
rozmanité prejavy nespokojnosti zamestnancov rôznych sektorov. Vôbec nie sú zriedkavé ani vystúpenia príslušníkov štátnych
aparátov. Medzi takéto možno zaradiť aj
demonštrácie policajtov na Slovensku. A je
v súlade s „duchom“ sociálneho učenia cirkvi,
ak štát ako zamestnávateľ proti nim zasiahne
aj prostriedkami, ktoré nie sú v súlade
s princípmi demokracie.
Demonštrácie policajtov na Slovensku treba považovať za prejav nespokojnosti určitej
časti „pospolitosti“. V pápežskom ponímaní
ich možno považovať za „rozdúchavanie
vzbury“. Minister vnútra SR to robí, keď ich
označil za pokus o puč – presnejšie, o „malý
pučík“.

Minister je dobrý kresťan
Zákroky proti takýmto „vzbúrencom“ či
„pučistom“ môžu mať rôzne podoby. Záleží to
od pomeru síl, od celkovej politickej situácie
v štáte i od iných faktorov. U nás zvolili postih
zameraný – na prvý pohľad – len voči odborárskemu predákov. Podstata tohto postupu
je represia. Chápe to tak veľká časť našej verejnosti a nemalá časť masmédií. Lenže nie všetci
poznajú aj ideologické zázemie ministrovho
počínania. Potom vznikajú mylné predstavy, že
minister koná v rozpore s kresťanstvom alebo
aj so stanoviskami „dobručkých“ cirkevných
činiteľov. Stručne povedané, minister je kresťan, ale postupuje nekresťansky. Stačí, ak „si
vstúpi do svedomia“, ak sa „polepší“ a všetko
sa dostane do správnych koľají. A nositelia
takýchto falošne kritických pohľadov budú
môcť ministra opäť považovať za „dobrého“
kresťana.
V skutočnosti je minister vnútra z hľadiska
cirkvi dobrým kresťanom stále, pretože
v praxi uplatňuje jej „sociálne učenie“. A tak
nie celkom „dobrými kresťanmi“ sú práve
ľudia, ktorí chcú, aby konal inak.
Ako ďalej? Ak „pravoverní“ naozaj chcú
iné pôsobenie ministra vnútra, musia
od neho žiadať nie „pravé kresťanstvo“, ale
postupy opierajúce sa o princípy „svetskej“
demokracie zakotvené aj v ústave nášho štátu.
Verbálne sa k demokracii hlásia aj klerikáli
na Slovensku, ktorí majú v názve prívlastok
kresťanský i demokratický. Z hľadiska politickej praxe to znamená, že klerikáli aj na Slovensku opierajú svoje pôsobenie o teologické
ponímanie spoločnosti, teda uznávanie
„sociálneho učenia“ cirkvi ako základ ich
úsilia v ideologickej, sociálno-ekonomickej,
politickej i kultúrnej sfére. A tak sa nemožno
čudovať, že predsedníctvo KDH konanie V.
Palka politicky podporilo. Len ťažko možno
teda očakávať, že minister vnútra je schopný
a najmä ochotný vyhovieť požiadavkám, aby
pri riešení konﬂiktu s policajtmi uplatňoval
princípy demokracie.
Pozorovateľ

Biskup Vojtaššák

Zaujalo nás

Oceňovaný antisemita
Pápež Ján Pavol II. počas návštevy Slovenska vyzval slovenských katolíkov,
aby začali proces blahorečenia Jána Vojtaššáka ako mučeníka, ktorý bol spolu
s Pavlom Gojdičom a ďalšími cirkevnými predstaviteľmi jednou z obetí komunistických politických procesov.
Návrh na začatie procesu blahorečenia
Jána Vojtaššáka sa stretol s odporom časti
Slovenskej republiky. Svoj protest zaslali aj
piati izraelskí historici, ktorí v liste uvádzajú, že biskup Vojtaššák, ktorý bol počas
slovenského štátu členom Štátnej rady,
vysokého ústredného orgánu štátnej moci,
nemá morálne právo byť blahorečený, pretože
neprotestoval proti deportáciám židovského
obyvateľstva.
Kňazi Spišskej diecézy na čele s biskupom,
predsedom Konferencie biskupov Slovenska
Františkom Tondrom v stanovisku k uvedenému listu uviedli, že jeho cieľom je politické
ovplyvňovanie záležitosti beatiﬁkácie: za desaťtisíce deportácií židov. Je nám tejto dejinnej tragédie úprimne ľúto. „Sme presvedčení,
že biskup Ján Vojtaššák, tento muž svätého
života, nenesie nijakú morálnu vinu.“

dnes, najmä v súvislosti s prejavmi rasizmu,
antisemitizmu a neonacizmu, ktoré majú aj
tragické následky.
J. Vojtaššák vstúpil do veľkej politiky koncom 30. rokov, keď pod kuratelou nacistického
Nemecka vznikol samostatný slovenský štát.
Zachované zápisy z rokovania Štátnej
rady, ktorej bol Vojtaššák podpredsedom,
jednoznačne svedčia o tom, že mal odmietavý postoj voči židom a židovstvu ako celku,
považoval ich za cudzí, nepriateľský živel
v slovenskom národe.
Najtragickejším momentom v riešení
židovskej otázky sa stali masové deportácie
židov z územia Slovenska do východného
Poľska. Na zasadaní Štátnej rady 6.3.1942,
kde sa o tejto otázke diskutovalo, J. Vojtaššák

Pocty a ocenenia
Aj dnes je zrejmé, že predstavitelia katolíckej cirkvi robia kroky na podporu procesu
kvaliﬁkácie rôznymi akciami. Prednedávnom
zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) schválilo udelenie Ceny PSK
v roku 2005 mons. Jánovi Vojtaššákovi, spišskému diecéznemu biskupovi in memoriam
„za šírenie myšlienok kresťanstva a duchovnú
obrodu prešovského regiónu“. Navrhovateľmi
boli MUDr. Peter Chudík, predseda PSK,
Mária Repková a Ing. Miroslav Perignáth,
poslanci PSK. Zo 40 prítomných poslancov
za predložený návrh hlasovalo 38, jeden
sa hlasovania zdržal a jeden hlasoval proti.
Návrh na ocenenie mons. Jána Vojtaššáka
predseda PSK údajne konzultoval s viacerými
hodnostármi a návrh osobne odobril aj predseda Konferencie biskupov Slovenska, spišský sídelný biskup mons. František Tondra.
Ďalšej pocty sa mu dostalo, keď 6. októbra
tohto roku odhalili J. Vojtaššákovi pamätnú
tabuľu na väznici v Ilave, kde strávil roky 1955
– 1956. Tento akt inicioval primátor mesta
Peter Čirenik a riaditeľ väznice Ladislav Resek pri príležitosti 50. výročia väznenie a 40.
výročia smrti J. Vojtaššáka. Hlavný celebrant
nitriansky diecézny biskup Viliam Judák vtedy vyjadril presvedčenie, že „rodáka z Oravy
si čoskoro budeme uctievať ako blahoslaveného
a svätého“.

Odmietal židov
J. Vojtaššák bol významným predstaviteľom totalitného slovenského štátu a o jeho
vzťahu k židom sa nelichotivo vyjadruje
dokonca aj vatikánsky chargé d’affaires
Burzio v oﬁciálnej diplomatickej korešpondencii s Vatikánom. Táto stránka osobnosti
biskupa Vojtaššáka si zaslúži pripomenutie aj

republiky, že židia sú najhoršími nepriateľmi
Slovenska, že i tak sa veci budú vyvíjať svojím
smerom... Je ťažké dozvedieť sa pravdu o tom,
čo sa udialo a povedalo na zasadaní vlády; viem
však, že Msgr. Vojtaššák má povesť veľkého
šovinistu.“
V stenograﬁckom zázname zo zasadania
Štátnej rady 3.2.1943 sa uvádza Vojtaššákov
výrok: „V Spišskom Podhradí zostáva ešte jeden žid. A napriek tomu, že u neho nie sú nutné
nijaké hospodárske ohľady a napriek tomu, že
je to komunista už oddávna, býva tam stále.
Menuje sa Lörinc.“ Na to odpovedá dr. Vašek:
„Aby ste videli, slávna štátna rada, ako sa
u nás pružne úraduje, zariadim ihneď kladné
vybavenie tohto podnetu pána biskupa.“ Vojtaššák potom pokračoval: „Poznám ho dobre,
bol to najväčší gauner z Podhradia. Všetkých
už vzali a odviezli a on je ešte tam.“
Na už spomínanom zasadaní Štátnej rady
sa Vojtaššák vyjadril takto: „Mal by som
návrh. Pretože ľudia nie sú o tejto otázke náležite informovaní, prosil by som, aby sa o tom
vydala ľudová knižočka. Židia sa snažili k sebe
vzbudiť sústrasť, ľudia ich ukrývali, pretože
vraj to, čo sa so židmi robilo, bolo neľudské.
Židia si mysleli, že sa s nimi bohvie ako zle
zaobchádza, zatiaľ čo sa v táboroch môžu mať
celkom dobre.“ Tieto slová odzneli v čase, keď
už tisíce židov vyvezených zo Slovenska bolo
vyvraždených v koncentračných táboroch.

Odsúdil SNP

potvrdil, že cirkev chce brániť svojich veriacich (t. j. konvertitov, židov, ktorí prestúpili
na kresťanskú vieru), zároveň však vyhlásil,
že rešpektuje platné zákony. „Uspokojuje nás,
lebo nám povedali, že na týchto bude braný
zreteľ, ale vyvezení budú. Budú mať osve školy
a svojich duchovných.“
V liste vatikánskeho chargé d’affaires v Bratislave G. Burzio píše 31.3.1943 kardinálovi L.
Maglionemu, štátnemu sekretárovi Vatikánu,
že deportácia židov zo Slovenska sa začali
a „uskutočňujú najbrutálnejším spôsobom“.
V odseku týkajúcom sa biskupa Vojtaššáka sa
píše: „Informovali ma, že na zasadaní, kde sa
prediskutovala deportácia židov, monsignor
Vojtaššák namiesto toho, aby sa postavil proti
nehumánnemu plánu, zaujal úplne pasívny
postoj, obmedziac sa na nepodstatné námietky.
Potom, v rozhovore s iným biskupom naznačil,
že podľa jeho mienky by bolo lepšie, keby sa
cirkevná vrchnosť nemiešala do tejto otázky,
aby nekládla prekážky vláde a prezidentovi

Historik – obhajca činov J. Vojtaššáka
cynicky uvádza, že biskup neudal na Štátnej
rade židovského občana, ktorý bol potom naozaj deportovaný, ako žida, ale ako komunistu.
Okrem antisemitizmu charakteristickou
črtou jeho osobnosti bol antikomunizmus,
a to je jeden z argumentov podporujúci jeho
kvaliﬁkáciu. Proti tomu, aby boli židia okradnutí najodpornejším „zákonným“ spôsobom
a vysťahovaní zo svojich bytov, sa Vojtaššák
neozval ani pri prijímaní zákona o zákaze
adopcie židovských detí nežidmi, ktoré by sa
mohli takto legálne zachrániť pred deportáciou.
Biskup Vojtaššák jednoznačne odmietol
protifašistické povstanie 1944 a považoval
ho za sprisahanie marxistických a protestantských intelektuálov, ktorí zorganizovali
v Banskej Bystrici štátny prevrat a vyhlásením
obnovenia Česko-slovenskej republiky zrušili
klérofašistický štát.
Zostane nevyvrátiteľnou skutočnosťou, že
slovenský štát odvolávajúci sa na kresťanský
solidarizmus, bol prvým z neokupovaných
krajín, ktorý pristúpil k deportácii židov už
vtedy, keď ešte ani jeden zo satelitov Nemecka
nebol ochotný zúčastniť sa na tomto zločine.
A biskup Ján Vojtaššák ako podpredseda
Štátnej rady bol pritom a tým sa zúčastnil
na zločinoch totalitného štátu a jeho vlády.
Prof. Ladislav Hubenák
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Vyberáme z kníh

Obžaloba náboženstva

Chester Dolan:

Obžaloba
náboženstva
Chester Dolan

V tomto čísle prinášame posledný zo série úryvkov z knihy
Chestera Dolana Obžaloba náboženstva (Religion on
Trial). Jej vydanie v slovenskom jazyku sa na našom trhu
objaví začiatkom roka 2006. Toto rozsiahle dielo rozoberá
základné problémy vzťahov náboženských ideológií k civilizačným otázkam ľudstva z pohľadu široko rozhľadeného
humanistu.

Ateizmus
H. N. Brailsford v diele Vlastníctvo a mier
(Property or Peace) napísal: „Náboženská
viera je životne dôležitá do tej miery, pokiaľ
sa odvažuje umožniť, aby aj ateista bol
vypočutý.“ Naozaj odvažuje? V tomto smere
je väčšina duchovných zbabelcami. Veď len
zvážte, koľko je takých teológov, ktorí by sa
túto knihu odvážili prečítať.
Náboženstvo zahaľuje svoje klamstvá
do rituálov, pompéznosti a svätuškárskeho
uctievania mýtických bytostí. Keby kňazom
niekto povedal, že na väčšinu z toho, čo
ľuďom vykladá, niet žiadneho základu,
sám by sa odpílil. Slová ako preukazovanie
alebo dôkaz nemajú v náboženstve svoje
miesto. Svedectvá (ktoré sú vlastne anekdoty
o údajných zjaveniach), ako aj starostlivo
zostavené bájky musia nahradzovať logické
závery. Väčšina kňazov žije v takej zhode
s klamstvami, že pri svojich každodenných
činnostiach ich už ani nevnímajú. Aj u nich
ich viera prekonáva všetko. Rozum je
zatlačený do úzadia.
Iba vtedy, keď náboženstvo bude plniť svoju
úlohu viesť ľudí k morálnosti, bude s ním
každý súhlasiť. A toto je práve bod, v ktorom
náboženstvá sklamali. Ich úsilie sa zväčša
obmedzuje na vnucovanie ich postojov,
pompéznosti, účinnej hudby a klamlivej
mytológie svojim stúpencom.

Ateisti nie sú nemysliace masy. Vyžaduje
si to návyk analyzovať veci okolo nás. Taký
človek musí najprv pochopiť, ako ho
manipulujú tí, ktorí ho chcú ovládať, skôr
než začne proti tomu rebelovať. Niekedy tí,
čo zmúdreli a uvedomujú si, že náboženstvo
je zámerné prekrucovanie pravdy, im môžu
pomôcť prekonať pochybnosti.
Ateista neverí v žiadne nadprirodzené tvory
alebo pekelné machinácie. Podľa Ingersolla sú
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to tie orly vznášajúce sa v oblakoch na neúnavných krídlach. Nedbajúc na prekážky,
ktoré mu do cesty stavajú kazatelia mysticizmu, cíti sa slobodným a prispieva k dobru
svojich blížnych, ktorým vysvetľuje význam
zdravého rozumu a dosah ľudských možností.
Najmä im môže ukázať pravdivú víziu o tom,
čo potrebujú všetci členovia ľudstva na to, aby
boli skutočne ľudskí.
Jeden komentátor v náboženskom programe v štrnástich jazykoch v Quite v Ekvádore
vykladal o zásluhách teistov, agnostikov
a ateistov. Teisti sú podľa neho elitou na tejto
zemeguli. Dokonca ani agnostici neboli
na tom podľa jeho rečnenia až tak zle. Ateisti

sú však „luhári“, pretože „vedia, že Boh
neexistuje“. Toto boli doslova jeho slová
a v tomto programe vysielaného do celého
sveta sa opakovali častejšie. Ak by si to vraveli
pre seba, takýto nezmysel by nás nemusel
zaujímať, ich rozhlasové vysielanie však bolo
určené tisícom, možno až státisícom ľuďom
na celom svete.
Ešte nikdy nebolo takého ateistu, ktorý by
nevedel, že je absolútne nemožné vedieť o nejakej negatívnej existencii a takúto negatívnu
existenciu dokázať. Jediné, čo ateista môže
urobiť, je opýtať sa: Kde sú vaše dôkazy? Platí
totiž zásada, že ťarcha dokazovania spočíva
na tom, kto vyslovil pozitívny výrok, teda to,
že niečo naozaj existuje. Nikdy to nie je vecou

človeka, ktorý takýto výrok neprijíma.
Ak čitateľ pochybuje o nemožnosti vyvrátiť
údajnú existenciu posvätných mytológií,
nech sa zamyslí, čo by robil, keby od neho
niekto žiadal, aby dokázal experimentálne
– tak ako to veda vyžaduje – neexistenciu víl
alebo zázračných škriatkov. To sa jednoducho
nedá – je však celkom rozumné a prijateľné,
aby žil v domnienke, že víly a škriatkov nikdy
nezaznamenajú ani radarové prístroje a že
nikdy nebudú ovplyvňovať ani jeho život.

Henry George v diele Otázka írskeho
jazyka (The Irish Language Question) píše:
„Náboženstvo, ktoré sa spája s právom
zavrhovať prirodzené práva más, je horšie
ako ateizmus.“ Zvoliť si práve ateizmus ako
štandardu zla, poza ktorou už nie je nič iné,
len absolútna dekadencia, je absolútnym
nepochopením toho, čo je ateizmus. Ateizmus
neznamená nič iné, len odmietnutie prijímať
také viery, ktoré nemajú žiadnu dôveryhodnosť. Poznámka Henryho Georga je správna,
ateizmus však s tým nemá nič dočinenia.
Henry George, ktorý sa už aj uchádzal
o miesto starostu New Yorku, je povestný
svojimi zdravými a zmysluplnými prejavmi.
Jedný z jeho odkazov je aj škola, ktorá nesie
jeho meno v New Yorku a ktorá, ako sa zdá,
prežije natrvalo. Aj ja som jeden čas chodil
do tej školy a napísal som o tom aj krátky
článok do bulletinu.
Náboženstvá, ktoré sa spájajú s nespravodlivosťou, nie sú zriedkavé. Keď náboženstvo
hlása diskrimináciu, snobstvo, rasizmus,
homofóbiu, mamonárstvo, mýty a nenávisť
– tak ako to mnohé robia – ničia, ako
povedal Henry George, „prirodzené ašpirácie
človeka“. Zasluhujú si preto, aby sme ich
odsudzovali a mali by byť usmerňované.
Alebo sa zaobídeme aj bez nich.
Caroline H. Dallová v Živote Anandabai
Josheeho (The Life of Anandabai Joshee)
vložila dve vety, ktoré naozaj stoja za to, aby
sme ich citovali. Svojej tete 27. augusta 1887
napísala: „Nenáboženských ľudí považujem
za pionierov. Keby nebolo kňazov, svet by
bol pokročil desaťtisíckrát viac než akým je
teraz.“ Ľudia ako my majú vždy obavy, že iní
len ťažko pochopia, nakoľko vážne myslíme
to, čo hovoríme.
Myšlienka, ateisti by mohli byť priekopníkmi, ma fascinuje. Predpokladom priekopníctva je, že dané teritórium zotrváva dlho
nezmenené a už dávno malo dôjsť k zmenám.
Náboženstvá zostávajú zväčša nezmenené
od čias, čo sa ľudská predstavivosť natoľko
rozvinula, že začala vyrábať mytológie.
Pionier – priekopník je neohrozená osobnosť, ktorá má odvahu posunúť veci vpred
v tejto stiesňujúcej stagnácii. Rozvíja nové
koncepcie založené na realite, nie na mýtoch.
Nenecháva sa ľahko odradiť, uvedomuje si,
že aj harmónia vo vesmíre podporuje jeho
zámery. Chápe, že jeho nové myšlienky budú
prijímané, iba ak sa potvrdia, ak budú súhlasiť
s už overenými myšlienkami.
Rôzne náboženstvá držia spolu – síce
mlčky, ale veľmi účinne. Všetky sú si vedomé toho, že sú zraniteľné a keď sa objaví

na obzore nejaká hrozba, spoja sa, aby jej
mohli čeliť. Naproti tomu neviera je viac-menej osobná záležitosť. Ani jedna ateistická
organizácia zatiaľ nedosiahla mimoriadne
úspechy. Vydávajú zopár významných časopisov v Spojených štátoch, tie však nemajú
vysoký odbyt. Väčšina neveriacich sa uspokojí
s tým, že žijú individuálne a zväčša im ani
nezáleží na tom, aby sa zapojili do činnosti
nejakej organizácie. Keď vyplňujete dotazník
na prijatie do zamestnania, môžete smelo
priznať svoje pohlavie a rasový pôvod, v našej
krajine s tým naozaj nie sú problémy. Skúste
však vyplniť rubriku náboženstvo slovom
„ateista“ a uvidíte, čo sa stane! To isté platí
aj pri adoptovaní detí. Naša krajina ešte
nie je pripravená nestranne sa stavať voči
náboženskej príslušnosti alebo nepríslušnosti. Ak sa stretnete s dvoma diametrálne
sa rozchádzajúcimi názorovými skupinami,
ako zistíte, ktorá z nich je bližšie rozumu? Je
to vždy tá strana, ktorá sa prejavuje otvorene,
bez bázne, a ktorá je ochotná podrobiť svoje
postoje skúmaniu. Ak niekto páli knihy, hoci
sú považované za skutočný prínos, zistite si,
ktorá z týchto dvoch skupín je pri tom a ktorá
sa na takýchto skutkoch nezúčastní. Všimnite
si, ktorá z tých dvoch skupín toleruje aj také
myšlienky, ktoré celkom nesúhlasia s ich
myšlienkami, ktorá chce, aby sa každý mohol
prejaviť, aby sa pravda napokon preukázala.
Pozrite sa, ktorá z tých skupín nepotrebuje
žiadne čierne zoznamy a nepotrebuje potláčať
charakter ľudí, aby umlčala opozíciu. Ktorá
z týchto skupín vníma lásku k blížnym bez
zemepisných, národnostných, politických,
rasových a sektárskych hraníc? Všimnite si,
ktorá z týchto skupín sa netriešti na vzájomne
sa potierajúce frakcie.

Eric Fromm v knihe Musíš byť ako bohovia
(You Shall Be As Gods) sa pýta a zároveň
odpovedá: „Je náboženská prax nevyhnutne
spojená s teistickou koncepciou? Myslím
si, že nie.“ Tematikou celej tejto knihy je, či
veríme alebo neveríme v božstvá a či Boh
potrebuje o niekom zisťovať, či je alebo nie je
pobožný. Vláda USA odsúhlasila na spoločný
návrh Spoločnosti zástancov odluky (Society
of Separationists) a Svetských humanistov (Secular Humanists) zákon, ktorý im
povoľuje rovnaké výnimky zo zdaňovania,
aké majú ostatné „náboženstvá“. Keďže však
väčšina ľudí, keď počuje slovo „náboženstvo“,
myslí hneď na nejakého Boha, ťažko mi je,
ako aj Erichovi Frommovi, zastávať názor, že
nejaká viera (presvedčenie) môže byť aj bez
predstavy Boha. Nejde tu iba o pohrávanie sa
s významom slov, treba zvážiť aj pragmatické
dôsledky. Frommova predstava utvoriť akýsi
pojem „prax porovnateľná s náboženstvom“
na deﬁnovanie neteistických presvedčení nepomôže. To vedie iba k väčšej konfúzii (pozn.
prekl.: v povojnovom svete sa jednoznačne
ujal pojem „humanizmus“ pre nenáboženské
ﬁlozoﬁcké svetonázory, niekedy sa spájajúci
aj s prívlastkom „svetský –sekulárny“).
Keď raz zavrhneme všetko balastné príslušenstvo spojené s teistickými náboženstvami,
podľa Fromma sa tým stávame „zrelými osob-

nosťami“. Potom sa už nechávame ovplyvňovať len naozaj jestvujúcimi bytosťami. Naše
nové uvoľnené potenciály, ľudskosť, individualita a sebadôvera nám pomôžu dosiahnuť
vytýčené ciele. Nemusíme sa o to ani zámerne
usilovať, aby sme sa takto oslobodili. Staneme
sa takými spontánne, keď sa naučíme samostatne myslieť – nezaťažení ťažkým nákladom
teologického a psychologického odpadu.
Pierre Berton v knihe Pohodlné kostolné
lavice (The Comfortable Pew) napísal: „Keď
človek naozaj dosiahol dospelosť, potom už
nepotrebuje predstavu otcovskej postavy
Boha... nepotrebuje už lipnúť na tatkovi v oblakoch; musíme nájsť ducha v sebe samých
a vo svete, ktorý nás obklopuje. To nám dáva
obraz konečnej reality a zmysel našej existencie...“ Táto kniha, v ktorej sa to píše, sa stala
bestsellerom v Kanade a predalo sa 350 000
výtlačkov. Prečo je dnes v Spojených štátoch
taká situácia, že kniha, ktorá by takto otvárala
ľuďom oči, by musela čeliť spojeným silám
všetkých siekt a kresťanských denominácií,
aby sa zabránilo jej vydaniu a šíreniu? Málo je
takých knižníc, ktoré by boli ochotné zobrať
takúto knihu. Niektoré dokonca vyraďujú knihy s podobným obsahom zo svojich zbierok.
Bibliograﬁe takýchto kníh sú cenné, pretože
obsahujú zoznamy cenných materiálov dokazujúcich, čo z nás teistické náboženstvá robia.
Prečo majú naše ortodoxné náboženstvá
obavy zo šírenia takýchto myšlienok? Veď tí,
čo sú presvedčení o pravde svojho presvedčenia, sú šťastní, keď majú šancu prečítať si
aj opačné názory, pretože ich môžu vyvrátiť
a tým ešte viac upevniť vlastné presvedčenie.
Namiesto toho tí „praví veriaci“ sa odvažujú
čítať a sledovať iba také myšlienky, o ktorých
vopred vedia, že iba upevnia ich mylné náboženské výmysly.

Väčšina z nás, podobne ako Freud,
nechápe, prečo v nás neľudskosť tak prevažuje. Hľadáme cesty, ako to napraviť, ale
veci sú čím ďalej tým horšie. Práve teraz, keď
píšem túto knihu, prebiehajú u nás volebné
kampane. Pri tejto príležitosti všetci kandidáti
obviňujú tých druhých zo strašných zločinov
– tak-tak že nás nepresvedčia, že by mali byť
všetci vo väzení (samozrejme, okrem kandidáta, ktorý to hlása).

Jean-Paul Sartre v Slovách (Words) napísal: „Iba jej skepticizmus ju odradil od toho,
by nebola ateistkou.“ Sartre si z nás uťahuje
– rovnako ako Isaac Singer, keď povedal:
„Musíme veriť v slobodu myslenia. Nič iné
nám neostáva“ Alebo Oscar Wilde, keď písal:
„Viem odolať všetkému, okrem pokušenia.“
V poslednom čase u nás koluje úslovie: „Nostalgia už nie je tým, čím bývala.“
Ateista je skeptický, preto to, čo vraví
Sartre o svojej priateľke, že skepticizmus jej
bránil byť ateistkou, stojí za zamyslenie. Je to
príklad toho, ako môže citácia „z druhej ruky“
vyznieť v opačnom zmysle.
Napriek tomu, že polovica sveta rozpráva
o Bohu alebo bohoch, ktorí dozerajú na to,
čo sa deje na tomto svete, ateisti vedia, že
nemožno dokazovať neexistenciu niekoho
alebo niečoho. Preto ateisti (rovnako ako
nikto iný) nemôžu dokázať, že víly neexistujú,
alebo že neexistujú morské panny či vlkolaci.
Ateisti, rovnako ako učí veda o logike, vedia,
že bremeno dokazovania spočíva na tom,
kto tvrdí, že niečo pozitívne existuje, nikdy
nie na tom, kto o tom pochybuje a protirečí.
Všetko, čo ateista môže povedať, je: „Ak
vieš, že Boh existuje, povedz mi, ako to vieš
dokázať.“ Keby naozaj bol nejaký Boh, ktorý
nám radí, usmerňuje a ktorý nás posudzuje,
nikto by o ňom nepochyboval, každému by to
muselo byť jasné, nie iba niektorým! Ak by bol
Boh, ktorý sa o nás stará, určite by nám vždy
zrozumiteľne pohrozil, kedykoľvek by sme
niečo robili zle. Je množstvo možností, ako by
to mohol robiť, a jediný logický zaver, prečo
tak nerobí, je, že to nemôže.
„Kongregácia presvedčená proti svojej vôli
zostáva nepresvedčená“ je ďalšie úslovie, ktoré spomeniem. Preto sa oltárnikom nie vždy
podarí docieliť, čo chcú. Vo svojich jasných
chvíľkach si to azda môžu aj oni uvedomiť. Ak
začnú analyzovať, čo im ich kňaz rozpráva,
môžu dospieť aj k záverom, že mnohé z toho
neobstojí. Ak kňazi naozaj chcú zachrániť
autoritu náboženstva, mali by sa viac sústrediť na veci, ktoré zlepšia život ich stúpencov,
a vynechať historicky prekonané invektívy
o nebi, pekle, pochybných obyvateľoch, ktorí
údajne žijú na týchto miestach.
Preložil: Alexander Rehák
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Udalosti

Zákon o odluke cirkvi od štátu

Sté výročie odluky
cirkvi od štátu
vo Francúzsku
Prijatie zákona o odluke cirkvi od štátu vo Francúzsku 9. decembra 1905
znamenalo prelom v dejinách vzťahu svetskej a duchovnej moci, „trónu a oltára“
v tejto krajine. Tento vzťah sa po stáročia vyvíjal v dramatických konﬂiktoch
– a to až natoľko, že úsilie svetských vládcov vymaniť seba a domácu cirkev z moci
hierarchie a z pápežskej nadvlády vstúpilo do histórie ako takzvaný galikanizmus
(podľa starovekého mena krajiny Galia).
lícki atentátnici zavraždili dvoch panovníkov
– Henricha III. a Henricha IV., posledného
ako spojenca nemeckých protestantov proti
Habsburgovcom. Túto zahraničnú politiku
Francúzska nekompromisne presadzoval aj
kardinál Richelieu.

„Rozdrvte tú nehanebnicu!“

T

ak začiatkom 14. storočia spor Filipa IV.
Krásneho s pápežom Bonifácom VIII.
znamenal začiatok legendárneho „avignonského zajatia“ pápežov. Pragmatická sankcia
z Bourges roku 1438 zabezpečila francúzskej
korune právo dosadzovať cirkevných hodnostárov, čo potvrdil v roku 1516 aj konkordát
medzi Františkom I. a pápežom Levom X.
Na prelome 16. a 17. storočia fanatickí kato-

U

važujme chvíľu o tejto
dôležitej otázke zrušenia
konkordátu a odluke cirkvi
od štátu a pozrime sa s pokojom
ﬁlozofa, za akých podmienok sa
o nej má rozhodnúť.
Umiernení, ktorí nie sú vždy
takí múdri, ako si myslia, sa
domnievali, že by medzi cirkvou
a štátom panovala dobrá zhoda,
keby štát zostal v okruhu vecí
svetských a cirkev v okruhu vecí
duchovných, a keby tieto dve
mocnosti neprekračovali svoje
hranice. Hranice medzi duchovným a svetským! ... Tieto hranice
jednoducho neexistujú. Duchovné hodnoty poznávame, len keď
sa prejavujú vo svetskom prostredí, a ak teda nechceme rozprávať
zmätene, musíme hovoriť iba
o hraniciach práva občianskeho
a cirkevného.
... Možno, že naši voľnomyšlienkárski ministri povolili
z nevedomosti a ľahostajnosti
rímskej cirkvi toľko, koľko by
nikdy vedome a ochotne neboli
povolili ministri monarchií.
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V 18. storočí na pápežstvo a cirkev útočili
francúzski osvietenci na čele s Voltairom
s jeho povestným heslom Écrasez l´infâme!
– Rozdrvte tú nehanebnicu! Počas Veľkej
francúzskej revolúcie znárodnili cirkevný majetok, zrušili kláštory, zaviedli voľbu duchovných veriacimi, prísahu kňazov vernosti štátu
a roku 1795 vyhlásili odluku cirkvi od štátu.
Ale náboženský primát katolicizmu obnovil
roku 1801 Napoleon Bonaparte konkordátom
s Rímom. Pri svojich výbojoch však v roku

Zniesli, čo sa zdalo dosiaľ
neznesiteľné, pripustili, aby sa
pápež miešal do našich vnútorných záležitostí, ba čo vravím,
dokonca to schvaľovali.

Záverom použijeme presnú
formuláciu Francisa de
Pressensé: „Rokovať o otázkach
kultu s cudzím predstaviteľom
niektorej cirkvi, ku ktorej sa
hlásia francúzski občania, a brať
na seba voči tomuto cudzincovi
peňažné alebo iné záväzky

1809 dokonca zrušil pápežský štát a keď naň
pápež Pius VII. uvalil kliatbu, nariadil zajať
pápeža a previesť ho do Francúzska.

Proti slobode neučiť
Náboženské otázky zohrávali v politickom
živote Francúzska významnú úlohu aj v 19.
storočí. Jeden z konﬂiktov vznikol, keď v roku
1850 minister školstva de Falloux predložil
zákonodárnemu zhromaždeniu klerikálny
návrh zákona o verejnom školstve. Proti
tomuto zákonu bojoval ako člen snemovne
aj spisovateľ Victor Hugo. „Neuznávate,“
povedal klerikálom, „ani jedného básnika,
spisovateľa, ﬁlozofa a mysliteľa, zavrhujete
všetko, čo géniovia napísali a našli, všetko,
o čom snili, čo odvodili a osvetlili, vytvorili
a vynašli. Zavrhujete poklad civilizácie,
stáročné dedičstvo pokolení, spoločný
majetok mysliacich ľudí. A vy žiadate
slobodu vyučovania! Pozrite, buďme úprimní
a povedzme si, akú slobodu vlastne žiadate:
slobodu neučiť!“

Boj za odluku
Od 70. rokov 19. storočia sa vo Francúzsku stupňoval zápas pokrokových
antiklerikálnych síl s klerikalizmom, oporou
konzervativizmu a spiatočníctva. Tento zápas
sa na začiatku 20. storočia rozhorel do boja
za odluku cirkvi od štátu. Intenzívne sa doň
zapojil jeden z najpoprednejších predstaviteľov antiklerikalizmu, mysliteľ, spisovateľ,
žurnalista a verejný činiteľ Anatole France.
Stojí zato pripomenúť si jeho myšlienky
práve dnes – nielen ako historickú spomienku, ale predovšetkým ako živý odkaz
súčasným zástancom pokroku a svetského
humanizmu.
Miroslav Horácky

znamená vzdať sa časti štátnej
zvrchovanosti a pripustiť, aby
sa cudzinci miešali do našich
vnútorných záležitostí.“

Štát poskytuje katolíckej cirkvi
ročne päťdesiat miliónov ... Nie
je spravodlivé, aby všetci občania
prispievali na kult, ktorý všetci
neuznávajú. Odpovedajú nám, že
v každej spoločnosti sú zariadenia, ktoré neslúžia všetkým jej
členom, tu však nestačí odvolávať
sa na zásadu daňovej solidarity.
Milióny na náboženské vyznanie nie sú iba otázkou štátneho
rozpočtu. Je to vec slobody
svedomia.
Ak robíte z náboženstva verejnú službu, poskytujete mu výhodu štátnej správy a úctu občanov,
ba oveľa viac: Uznávate pápežovu
autoritu už tým, že s ním rokujete. Uznávate pápeža vo veciach
duchovných a svetských.
Pán biskup Bardel vám mohol
právom povedať: „Ak rokuje štát
s cirkvou, uznáva jej existenciu,

jej činnosť, jej práva a dokonca
nadprirodzenú povahu jej pôvodu a účelu.“ ...
Na základe konkordátu verí
a uznáva laický štát katolícke,
apoštolské a rímske náboženstvo.
Je to v súlade s verejným právom
demokracie, ktorá neuznáva nadvládu náboženských vyznaní?
To sú silné dôvody, aby sa
konkordát vypovedal.
Treba uskutočniť odluku!

Po odluke sme povinní dať
cirkvi slobodu. Ale rozumejme
si dobre! Nie sme povinní dať jej
absolútnu a metafyzickú slobodu,
ktorá neexistuje, ale sme povinní
dať jej slobodu skutočnú, presne
vymedzenú, slobodu obmedzení
všetkými inými slobodami.
Túto slobodu sme povinní
jej dať a tú jej aj dáme. Buďte
pokojní občania! Nebude
nám za ňu nijako vďačná,
prijmite ju od nás ako urážku
a nespravodlivosť.
Anatole France (1904)

Nepokoje vo Francúzsku

Sú hrozbou alebo

sú ohrození?
Nie je tajomstvo, že Francúzsko i Nemecko trpia stabilným, no znepokojujúcim
hospodárskym úpadkom. Hlavné ukazovatele prinášajú napríklad v porovnaní
s Veľkou Britániou nelichotivé výsledky. Problémy bolo cítiť v ovzduší už dlhšie.
Kombinácia vysokej nezamestnanosti a nedostatočných pracovných príležitostí
so zníženými sociálnymi dávkami odhalila zraniteľnú skupinu obyvateľstva, ktorá
nemala inú možnosť, než sa zradikalizovať.

P

ri identiﬁkácii problémov je preto
mimoriadne dôležité, aby boli vsadené
do tohto prostredia nepokojov, bez
ohľadu na to, akú majú farbu alebo výraz.
Pouličné výtržnosti, ku ktorým došlo minulý
mesiac na celom území Francúzska, boli
v skutočnosti odrazom ťažkostí, ktoré táto
situácia spôsobila.

Nie sú fakty ako fakty
Fakty sú nasledujúce: francúzski
občania severoafrického pôvodu (najmä
arabskí moslimovia) sa dopúšťali výtržností,
vypaľovali autá, škôlky, obchody a hádzali
na policajtov Molotovove koktaily a kamene.
Tieto fakty však nestačia na to, aby sme
pochopili, čo sa v uliciach Paríža či Lyonu
v skutočnosti odohralo.
Počas týchto udalostí a po nich boli
vyvodené tieto závery:
1. V prvom rade sa zdôrazňovalo, že
výtržníci boli arabskí moslimovia, ktorých
porovnávali s palestínskymi výtržníkmi
či irackými samovražednými útočníkmi.
Z boja proti výtržníkom sa stala takpovediac
nová križiacka
výprava na obranu západných
hodnôt a tradícií.
Francúzsky ﬁlozof
Alain Finkielkraut
zhrnul tento názor
takto: „Výtržnosti
sú namierené proti
Francúzsku s jeho kresťanskou či judeo-kresťanskou tradíciou.“ (Haaretz, 17.11.2005).
Tento ﬁlozof sa neskôr za tento názor
ospravedlnil v novinách Le Monde. Povedal by
to isté aj o výtržnostiach v roku 1968? A čo tak
rabovanie v New Orleans? Bol to útok čiernych
kresťanov na judeo-kresťanské hodnoty
Spojených štátov?
2. Druhý záver narážal na problematiku
integrácie severoafrických moslimov
a vyzýval na určitú revíziu francúzskej politiky
v tejto citlivej oblasti, najmä vzhľadom na tieň
Turecka zakrádajúceho sa Európou. Ak sa
Francúzsku nepodarilo integrovať moslimskú
komunitu, ako sa potom postaví k Turkom,
keď začnú vo Francúzsku pracovať?
Prísne vzaté, Francúzsko nedokázalo vyhovieť ani európskym/kresťanským imigrantom. Pri hlasovaní o európskej ústave v máji

2005 boli poľskí inštalatéri obviňovaní, že
zaplavili francúzsky trh a berú pracovné miesta domácim. Poľský prezident Aleksander
Kwaszniewski otvoril tento problém počas
oﬁciálnej návštevy vo Francúzsku (v máji
2005). „Viem, že argument o poľských inštalatéroch sa vo Francúzsku veľmi často využíva
alebo zneužíva, musím vám však povedať, že
je naozaj prehnaný,“ povedal. „Nie je pravda,
že pracujúci s nízkymi mzdami z nových členských krajín Európskej únie zaplavili iné krajiny.” Nuž, má pravdu. Podľa francúzskej únie
inštalatérov „v krajine chýba 6 000 robotníkov
- inštalatérov, pričom vo Francúzsku je iba
150 poľských inštalatérov“ (New York Times,
17.6.2005).
Hovoriť o imigrantoch v dnešnom Francúzsku je naozaj citlivá téma. Nicolas Sarkozy,
francúzsky minister vnútra, je maďarským
imigrantom prvej generácie. Severoafričania
majú francúzske pasy a zaobchádzanie s nimi
ako s imigrantmi je len ďalším príznakom
problému, ak len nezredukujeme výtržnosti
na boj medzi dvoma skupinami imigrantov
– Maďari vs. Severafričania. Samozrejme, je
to absurdná predstava, pretože obe skupiny
sú tvorené občanmi Francúzska.
3. Podľa tretieho záveru, s prihliadnutím
na predošlé dva, hlavnou príčinou nedávnych
udalostí je nezamestnanosť. Čísla hovoria
za všetko. Nezamestnanosť medzi francúzskymi Severoafričanmi je vyššia o 1,5 percenta v porovnaní s celoštátnym priemerom.
Koho však za to treba obviňovať, Francúzov
či Severoafričanov? A keďže medzi oboma
skupinami niet žiadneho rozdielu, lebo všetci
majú francúzske pasy, prečo tento problém
nemožno nazvať jednoducho ako problém
nezamestnanosti?

Pre bohatých výhody, pre
chudobných hnev
Skutočnosť, že väčšina výtržníkov sú Severoafričania, a teda moslimovia, vrhá svetlo
na to, koho najviac zasiahol neradostný stav
francúzskej ekonomiky. Čím si chudobnejší,
tým viac sa ťa táto kríza týka. A pokiaľ ide
o náboženstvo, ani zďaleka sme z ich strany
nezačuli požiadavku týkajúcu sa islamu. Nepočuli sme heslá ako „potrebujeme mešity“,
„potrebujeme viac náboženstva v školách“.
Všetky požiadavky sa týkali pracovných príležitostí a lepších možností.

Aktuálne

Liberálne ekonomiky vytláčajú na okraj
určité skupiny populácie vo fáze rastu i úpadku. Je veľmi pravdepodobné, že hospodársky boom je prínosom pre bohatých a vedie
k marginalizácii chudobných; hospodársky
úpadok by opäť negatívnejšie zasiahol chudobných ako bohatých. Európske ekonomiky
po desiatky rokov proﬁtovali zo zahraničnej
pracovnej sily, zisk však nebol nikdy rozdelený rovnako. A keď začali tieto ekonomiky
upadať, slabo integrované etnické skupiny
boli prvé, ktoré pocítili následky, pretože
nemali žiadny úžitok z predošlého rastu.
Z tohto hľadiska by sa dalo pochopiť, prečo
africkí Američania v USA, Severoafričania,
černosi a Rómovia, aby sme spomenuli aspoň
niektoré menšiny v kontinentálnej Európe,
či Indovia a Pakistanci vo Veľkej Británii sa
niekedy uchyľujú k výtržnostiam s cieľom
vyjadriť svoj hnev.
Hostiteľské ekonomiky využívajú zahraničnú pracovnú silu v dvoch etapách. Pri príchode väčšina imigrantov ťažko pracuje a prijíma

takmer každú prácu, aj keď je ťažká a nebezpečná. Ich očakávania sú merané vo vzťahu
k možnostiam, ktoré by mali, keby zostali
doma. A keď sa druhá a tretia generácia imigrantov začne na trhu uplatňovať, zmenia sa
ich perspektívy i očakávania. Predovšetkým
si už prestanú myslieť, že byť vo Francúzsku
je pre nich výhoda, ak nie je sprevádzaná
pracovným miestom. Po druhé, svoje očakávania začínajú merať vo vzťahu k domácemu
obyvateľstvu, a už nie vo vzťahu k svojim príbuzným, ktorí zostali v Alžírsku či v Maroku.
Považujú sa za Francúzov a očakávajú, že sa
s nimi bude zaobchádzať ako s Francúzmi.
Správa UNESCO ešte z roku 1985 varovala, že severoafrickí pracovníci vo Francúzsku
„sú obeťami nezamestnanosti. Súčasné problémy na trhu práce ich zasahujú negatívnejšie
ako domáce obyvateľstvo alebo iných prisťahovalcov. S výnimkou ťažkej, nebezpečnej alebo
špinavej práce imigrantských pracujúcich
prijmú do práce ako posledných“ (UNESCO
courier, september 1985). O dvadsať rokov
neskôr BBC priniesla správu, podľa ktorej
„výsledkom je 25-percentná nezamestnanosť
medzi mládežou – a nulové pracovné vyhliadky
nízko kvaliﬁkovaných mladých ľudí v getách.“
Odkazom nedávnych udalostí Európe
a celému svetu je, že ekonomická marginalizácia je najväčšou hrozbou, najmä ak je
sprevádzaná pocitom odcudzenia pre etnické
rozdiely. Hlbšia analýza týchto udalostí by
nemala viesť k záveru, že deti severoafrických
imigrantov narodené vo Francúzsku sú
hrozbou, ale k záveru, že ťažké ekonomické
podmienky sú hrozbou pre deti imigrantov
narodené v Európe.
Karim Chaibi
Foto: archívi
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Úvaha

Kreacionizmus

Učiteľ a kreacionizmus (1)
Už aj u nás sa ozývajú hlasy, že žiakom sa má vša- Nepochopenie podstaty vedy
Iná otázka je, či patria náboženské názory
de, kde je o tom reč, okrem evolučnej teórie (ET)
do vyučovania vied na školách rozličných
sprostredkovať aj kresťanská predstava stvorenia stupňov. Po desaťročia nepatrili a ani dnes
vo väčšine sveta nepatria. Žiaci sa s nimi
sveta a všetkého, čo s tým súvisí.
oboznámia v predmete náboženstvo a ten sa

A

ko dieťa som najprv počul o stvorení
sveta, t. j. rastlín, zvierat a človeka
Pánom Bohom v raji. Moja mama
spievala: „Adam byl náš první táta, pán Bůh
nám ho udělal, uplácal panáka z bláta, fouk
do něho, už běhal,“ čo sa len neviazaným
tónom líšilo od biblickej historky pána farára
na hodine náboženstva. Nepamätám sa, kedy
som prvý raz počul o pôvode človeka z opice,
kedy o spoločnom predkovi človeka a opice,
no nepamätám sa ani na nijaký vážny spor
o tomto probléme v mojom okolí: myslím si,
že od mojej mladosti, to boli tridsiate roky
minulého storočia, panovala zhoda v názore,
že jedno je vec viery (stvorenie) a druhé
vec vedy či praktického života (evolúcia).
V mysliach sa nám nevdojak vykryštalizovalo,

Foto: archív
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čo veľký Stephen Jay Gould oveľa neskôr
nazval „dve neprekrývajúce sa oblasti“ (1999).
Čiastočne sa miestami prekrývajú, ale to
tu nie je relevantné. Myšlienky o hodinách
a hodinárovi, o zložitosti oka a kráse motýľa,
vybledli pre mňa pri pomyslení, koľko druhov
by bolo treba osobitne stvoriť a prečo sa
unúvať?
Desaťročia bol u nás pokoj, ktorý po dlhý
čas nedokázali narušiť Johnsonov Spor
o Darwina (1991), Beheho Darwinova čierna
skrinka (1996) ani Dembského Náhodnosť
pri dizajne (1998).

Teistická evolúcia
Evolučná teória nie je v podstate proti
náboženstvu – veď aj pápež Ján Pavol II.
sa s ňou do určitej miery zmieril; vyslovene
z nej vyňal veľký tresk a, samozrejme, ľudskú
dušu. No niektorým názorom veriacich
protirečí, resp. im berie možnosť zúčastniť
sa na diskusii, a to sa biskupom nepáči. Ak
chcú pre človeka zachrániť jeho osobitný
štatút v rámci tvorstva, musia dokazovať, že
Stvoriteľ (v r.1805 Paleyov hodinár, v r. 1996
Beheho dizajnér, návrhár) dal prinajmenšom
do behu evolučný proces, ak ho nenasmeroval
a neriadi (teistická evolúcia). Len tak sa dá
vytvoriť puto medzi nadprirodzenom a človekom, bez čoho sa náboženstvo nezaobíde.
Do astronómie sa už nemiešajú, ako to robili
za čias Bruna a Galilea, tým menej do novšej
astrofyziky, ale hľadajú vo vede oblasti, ktoré
môžu komentovať, a tu sa ponúka aj laikom
pomerne prístupná biológia a paleontológia.
Ak je človek len produkt mutácií a selekcie,
náhody a nevyhnutnosti, nezaisťuje mu to
výnimočné postavenie vo vesmíre, ako mu to
pripisujú náboženstvá.
Rozbor viery (kréda) a Biblie (stvorenie
sveta a vývoj života), ktoré zapĺňali mladosť
mnohých ľudí a formovali ich počiatočnú
kultúru, postupne odhaľuje prázdnotu
v obidvoch oblastiach; platí to nielen
o kresťanstve, ale aj o judaizme a moslimstve.
Fundamentalistické oživenia posledného
majú sociálny, nie náboženský podklad. Prečo
tvrdošijne trvať na viere vo všeobecnosti
a na biblickom výklade stvorenia Adama
špeciálne? A hlavne: prečo – ak zistíme takúto
vieru u seba – tvrdošijne prikazovať túto vieru
druhému? Odpoveď je jednoduchá: ľudské
práva zaručujú slobodu náboženstva vrátane
jeho hlásania a evanjelizácia je podstatným
znakom kresťanstva – na rozdiel od iných
veľkých náboženstiev, napr. čínskeho konfucianizmu, indického budhizmu a dokonca
arabského islamu.

vyučuje v rámci povinných či nepovinných
predmetov v škole alebo aj mimo školy
(v USA existujú nedeľné školy náboženstva
v kostole), známka na vysvedčení raz je,
inokedy nie je. Na cirkevných školách je
situácia iná a aj preto sa proti nim protestuje.
Námietka, že nestrannosť vyžaduje,
aby sa na školách vyvážene prednášala
evolučná teória aj veda o stvorení, prezrádza
nepochopenie toho, čo je veda a ako sa
uskutočňuje. Vedecké bádanie sa usiluje
porozumieť prírodným javom na základe
pozorovaní a experimentov. A vedecké
podávanie faktov a ich vysvetlenie musí
byť prístupné prevereniu pozorovaniami
a pokusmi.
Kreacionizmus, inteligentný dizajn a iné
tvrdenia o nadprirodzených intervenciách
pri vzniku života alebo živočíšnych druhov
nemôžu byť súčasťou vedy, lebo sa nedajú
preveriť vedeckými metódami. Tieto tvrdenia
podriaďujú pozorované fakty konštatovaniam
založeným na autorite, zjavení alebo
náboženskej viere. Dokumentácia, ponúkaná
na podporu týchto tvrdení, sa typicky
obmedzuje na špeciálne publikácie ich
prívržencov. Tieto publikácie nepripúšťajú
hypotézy, ktoré by boli schopné zmeny
vo svetle nových faktov. Toto je v rozpore
s vedou, kde každá hypotéza alebo teória
ostáva trvalo vystavená možnosti zamietnutia
alebo zmeny v nadväznosti na nové poznatky.

Kreacionizmus na hodinách
matematiky či chémie
Predmet viery, ktorý má svoj pôvod skôr
v doktrinálnom materiáli ako vo vedeckom
pozorovaní, nesmie byť prípustný ako veda
v žiadnom prírodovednom vyučovacom
predmete. Včlenenie učenia takých doktrín
do programu prírodovedných školských
tried kompromituje ciele verejnej školskej
výchovy. Veda mala veľký úspech pri
vysvetľovaní prírodných javov, čo viedlo
nielen k zvyšovaniu chápania vesmíru, ale
aj k veľkým zdokonaleniam a zlepšeniam
technológie, verejného zdravia a blahobytu.
Rastúci význam vedy v modernom živote
vyžaduje, aby sa v prírodovednom vyučovaní
v školách učila veda, nie náboženstvo.
Za vážny problém v tejto situácii
považujem učebné osnovy, v ktorých by
bol kreacionizmus. Viem si predstaviť, že
učenie o stvorení sa zaradí do biológie, ale
nevyhnutne sa bude musieť spomenúť aj
vo fyzike, chémii, matematike, astronómii
a vôbec vo všetkých predmetoch. V úvode
sa zopakujú verše z Genezis týkajúce sa
stvorenia, ktoré však žiaci preberajú už celé

roky na hodinách náboženstva! Medzitým
počuli aj o Jupiterovi, Gilgamešovi, Perúnovi
a mnohých iných, o existencii ktorých sa im
neradí veriť; to sú vraj povesti. No nájdu sa
medzi žiakmi aj takí, čo vyškrtli zo zoznamu
bohov aj toho posledného.
Čím sa obohatí na hodine biológie biblická
historka? Ničím konkrétnym vlastným,
ani písmenkom; to by bolo, koniec koncov,
neprípustné. (V Genezis ostáva údaj
o stvorení sveta v priebehu šiestich dní, ale
len svedkovia Jehovovi ho berú doslovne.)
K potope sveta sa pridá ďalší podozrivý
nález ostatkov veľkej lode na nejakom vrchu,
v Palestíne sa vykopú ďalšie podozrivé
základy kostola z biblických čias, turínske
plátno zas je vraj staršie ako 700 rokov. Treba
však hovoriť o vývoji sveta a života, a tu už
učiteľovi neostáva iné, ako vysloviť mená
Darwin a Wallace a povedať, čo si myslí o ich
diele, o evolučnej (vývojovej) teórii.

Učiť aj kreacionizmus?
Na štátnej škole to má učiteľ jednoduché,
ak nie je bigotný veriaci (novšie sa hovorí
fundamentalistický, no nevidím medzi
nimi veľký rozdiel; sú aj takí). Pripomenie
žiakom, čo všetko už dosiaľ počuli o vývoji
– celkom iste aj o tom, že človek a opica
majú spoločných predkov, že hospodárske
a domáce zvieratá si človek vypestoval, že to
všetko vysvetľuje evolučná teória založená
na výskyte potomstva so zmenenými
vlastnosťami. A môže sa pustiť do výkladu
desiatkami smerov o priebehu evolúcie
v čase, miestach a spôsoboch. Všade by
mohol pripustiť riadiacu účasť alebo čo len
počiatočný impulz stvoriteľa (neviem, prečo
by mal hovoriť o dizajnérovi) – ale načo?
Všade sa bez neho zaobíde.
Pri výklade rodokmeňa zvierat bolo
zvykom zastaviť sa napríklad pri probléme
vývoja vtákov z plazov. Kedysi to bol skok
bez dokladu medzistupňa v skamenelinách
a zneužíval sa jednak ako dôkaz
neopodstatnenosti celého vývojového radu,

jednak to bol priamy dôkaz, že vtáky stvoril
Boh ako také. No zakrátko po Darwinovej
smrti sa našiel nejeden Archaeopteryx, ktorý
kombinuje perie a kostru vtákov so znakmi
dinosaurov, ale aj celý kŕdeľ podobných
prechodov, vtákojašterov.
Má učiteľ biológie na štátnej škole
vôbec spomenúť kreacionizmus? Iste – má
pred ním varovať a vysvetliť žiakom jeho
neudržateľnosť vo svetle vedy.
Na toto miesto mi dobromyseľný lektor
prikázal vsunúť poznámku o možnom
dôsledku zákona o výhrade svedomia:
veriaci učiteľ, presvedčený o pravdivosti
biblického opisu stvorenia, nemusí žiakom
vysvetliť Darwinovu evolučnú tóriu! Riaditeľ
školy môže ťahom pera vyškrtnúť z platných
učebných osnov pre x-tú triedu gymnázia
nielen kreacionistami nenávidené meno
Darwin, ale aj celý komplex evolučnej teórie.
Znie mi to neuveriteľne. Dúfam, že zákon
o výhrade svedomia nebude schválený.

„Evolučná teória je len teória“
Na cirkevnej škole pravdepodobne aj
učiteľ biológie musí byť veriaci, a tak povie
žiakom, že „jedna časť z nás, katolíkov,
je toho názoru, že svet, rastliny, zvieratá
a človeka stvoril Boh presne tak, ako
teraz existujú; druhá časť pripisuje Bohu
len stvorenie sveta, hlavných druhov
zvierat, rastlín a človeka, ale pripúšťa vývoj,
t.j. zmeny vzhľadu a vlastností stvorených
zvierat a rastlín v priebehu času. Všetci však
považujeme evolučnú teóriu len za teóriu,
najviac ak rovnocennú našej, o stvorení
sveta Bohom.“ A nasleduje výpočet tzv.
slabín vývojovej teórie až po inteligentný
návrh (dizajn), resp. nezjednodušiteľnú
zložitosť (neredukovateľnú komplexnosť).
V podstate sú to všetko len pokusy o vyvracanie a otvorené popieranie záverov evolučnej
teórie. (Odpoveď na tieto litánie je v 2. časti
tohto článku v ďalšom čísle Promethea.)
Rastislav Škoda
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VII. Celosvetová
listina práv a povinností

S

cieľom splniť záväzky voči celosvetovému humanizmu navrhujeme
Celosvetovú listinu práv a povinností.
Tá zahŕňa Všeobecnú deklaráciu ľudských
práv, ale ide ešte ďalej, lebo obsahuje niekoľko
nových práv. Mnohé nezávislé štáty uvažovali
o zaradení týchto práv do zákonov platných
na ich území. Existuje však stále rastúca
potreba explicitnej Celosvetovej listiny práv
a povinností, ktorá by sa týkala a bola záväzná
pre všetkých členov ľudského rodu. Jej uvedenie do života nebude ľahké. Samozrejme, veľa
bude závisieť od toho, či budú k dispozícii ﬁnančné zdroje. Hoci voľný trh je dynamickým
strojom ekonomického rastu a rozvoja, nie je
dostatočne spoľahlivý a neomylný, takže sa
môže ukázať potreba doplniť ho politickými
opatreniami orgánov zodpovedných za sociálnu starostlivosť. Prostriedky na dosiahnutie
cieľov Listiny sa pravdepodobne budú týkať
v prvom rade súkromného sektora, ale
svoju úlohu bude zohrávať aj verejný sektor
národného hospodárstva. Je isté, že proti
návrhu sa zdvihne mocná politická opozícia,
ale musíme tieto ďalekosiahle ciele vymenovať, hoci v súčasnosti v určitých častiach sveta
sa nedá počítať s ich dosiahnutím.
Po prvé, naším cieľom musí byť skončiť
s chudobou a podvýživou, musíme zabezpečiť
primeranú zdravotnú starostlivosť a primerané byty pre všetkých ľudí všade na svete.
Nikto nesmie trpieť nedostatkom potravy
alebo pitnej vody, musia byť vyhubené nákazlivé choroby a zaistené hygienické opatrenia
a kanalizácia; každému treba garantovať
aspoň minimálny štandard bývania. Je to
ťažká úloha, ale z morálnych dôvodov je
nevyhnutné pustiť sa do jej riešenia.
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Po druhé, musíme sa usilovať poskytnúť
každému ekonomickú istotu a primeraný
príjem. Každý má mať možnosť nájsť si
zamestnanie, musí byť poistený proti
nezamestnanosti a má zabezpečený starobný
dôchodok. Musia existovať špeciálne
programy výchovy a vzdelávania telesne
postihnutých v odboroch, ktoré zvládnu,
a musí sa im pomôcť nájsť prácu.

Ústrednou myšlienkou je tu svojpomoc:
každý jednotlivec musí vyvinúť všetko úsilie,
aby si na seba zarobil. Spoločnosť môže urobiť len jedno – poskytnúť mu príležitosť, a to
zo súkromných alebo verejných prostriedkov.
Po tretie, každý musí byť chránený pred
neodôvodnenou a zbytočnou krivdou,
ohrozením alebo smrťou. Každý člen ľudskej
spoločnosti si musí byť istý, že mu fyzicky
nesmie nikto ublížiť a že mu nikto neodcudzí
jeho osobné vlastníctvo. Nesmie mať
obavy, zapríčinené zastrašovaním, a to či už
súkromníkmi alebo sociálnymi či politickými
inštitúciami. Musí byť účinne chránený pred
sexuálnym zneužitím, obťažovaním alebo
znásilnením. Sexuálne správanie sa musí
zakladať na princípe vzájomného súhlasu.
Pohlavný styk alebo manželstvo s deťmi
nesmú byť dovolené za žiadnych okolností.
Trest smrti je neprípustná forma trestu.
Treba ho nahradiť inými odstrašujúcimi
opatreniami, napr. doživotným väzením.
Vo väčšine civilizovaných štátov bol trest
smrti už zrušený.
Po štvrté, jednotlivci majú mať právo
žiť v rámci rodiny alebo domácnosti podľa
vlastnej voľby a podľa svojich príjmov
a prislúcha im právo mať alebo nemať deti.
Každý jednotlivec má mať právo slobodne
si zvoliť svojho životného partnera, ak
vôbec chce, a určiť si počet detí, ako aj ich
načasovanie; má mať právo vychovávať svoje

biologické alebo adoptované deti, prípadne
vôbec nemať rodinu. Na tých, čo sa rozhodnú
pre deti, sa budú klásť nasledujúce požiadavky: Rodičia musia svojim deťom zaistiť
bezpečné a láskyplné prostredie. Nesmú ich
zneužívať. Malé deti a mládež nemožno nútiť
do práce alebo driny pre dospelých. Rodičia
nesmú svoje deti zanedbávať a nezabezpečiť
im primeranú stravu, zdravotnú opateru,
hygienické bývanie, pocit istoty. Rodičia
nesmú svojim deťom brániť vo vzdelávaní,
kultúrnom obohatení a intelektuálnej
stimulácii. Hoci rodičovské morálne vedenie
je pre budúcnosť detí životne dôležité, rodičia
nesmú svojim deťom jednoducho nanucovať
svoje náboženské názory a hodnoty, resp.
indoktrinovať ich. Deti, mládež aj mladí
dospelí ľudia majú mať kontakt s rozličnými
svetonázormi a treba ich povzbudzovať, aby
mysleli sami za seba. Aj názory malých detí
treba rešpektovať.

Po piate, možnosť vzdelávať sa a kultúrne
sa obohacovať musí byť všeobecná. Každej
osobe treba poskytnúť príležitosť na rozširovanie jej vedomostí. Ako minimum má
byť k dispozícii školenie od prvých detských
rokov až do mladosti. Možnosť vzdelávať
sa musí byť prístupná pre všetky vekové
skupiny, vrátane doškoľovania dospelých.
Existujú minimálne štandardy, ktoré musí
dosiahnuť každý: základná schopnosť písať,
čítať a počítať. Vyššie stupne vzdelania závisia
od talentu a schopností. Prijatie na školy
vyššieho stupňa musí byť založené na výsledkoch v predchádzajúcom vzdelávaní; ak je to
možné, školné by sa malo hradiť zo zdrojov
štipendia, aby sa ani jeden nadaný študent
nemusel zrieknuť možnosti postupu pre
ﬁnančné dôvody. Každé dieťa musí získať
základné speňažiteľné vedomosti a zručnosti,
aby si mohlo nájsť platené zamestnanie.
Súčasťou vzdelania by malo byť spriatelenie
sa s počítačom, určitá kultúrnosť a schopnosť
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uplatniť sa vo svete obchodu. Uplatnenie sa
v živote musí podporovať chápanie vedeckých metód hľadania a kritické myslenie.
Slobodnému hľadaniu neslobodno klásť
nijaké hranice. Do všeobecného vzdelania
patrí aj hodnotenie prírodných, biologických
a sociálnych vied, vrátane teórie evolúcie
a ekologických štandardov. Študenti si majú
osvojiť základy dobrej starostlivosti o zdravie,
racionálnu výživu a telesný rozvoj. Užitočné
je určité pochopenie vedeckej medicíny
a fungovania ľudského tela. Deti musia
dostať možnosť vhodnej sexuálnej výchovy
už v mladom veku. Dôraz sa musí klásť
na zodpovedné sexuálne správanie, plánované rodičovstvo a antikoncepčné metódy.
Študenti sa musia naučiť vážiť si rozličné
kultúrne tradície. To vyžaduje porovnávacie
štúdium náboženstiev, jazykov, kultúr
a umeleckých prejavov. Poznávanie histórie
musí začať dejinami vlastného štátu, kraja
a kultúry, ale potom musí priberať aj iné
zemepisné a historické oblasti až po dejiny
svetovej civilizácie; cieľom musí byť „celosvetová gramotnosť“, t. j. znalosť nášho celého
životného prostredia. Okrem štúdia určitého
úzkeho špeciálneho odboru je veľmi dôležitá
podpora interdisciplinárneho chápania vzťahov medzi blízkymi i vzdialenými odbormi.
Po šieste, nie je prípustná diskriminácia
na základe rasy, etnického pôvodu, národnosti, kultúry, kasty, triedy, pohlavia alebo
sexuálnej orientácie. Musíme vyvinúť novú
ľudskú identitu – člena novej celosvetovej
komunity. Táto identita musí mať prednosť
pred všetkými ostatnými a bude slúžiť ako
základ pre odstránenie všetkých diskriminácií. Rasová a národnostná nenávisť sú
nemorálne. Všetci jednotlivci sme členmi toho
istého druhu a ako takí máme rovnaké práva
a možnosti využívať všetky príležitosti, ktoré
sa nám ponúkajú. Zdrojom diskriminácie

môže byť aj triedny antagonizmus. Tradičné
bariéry v spoločnosti, napr. kastový systém,
znemožnili miliónom ľudí mať podiel
na pokroku. Boli takí, čo sa pokúsili zmenšiť
priepasť medzi bohatými a chudobnými tak,
že zobrali tým prvým namiesto toho, aby
zlepšili životné podmienky tých druhých. Iní
jednoducho nebrali na vedomie núdzu chudobných alebo ich aj úmyselne chceli trvalo
držať v stave úplnej závislosti. Právo veriť
a praktizovať náboženstvo alebo vieru bez
akejkoľvek diskriminácie sa musí rešpektovať.
Rovnocenné právo nepraktizovať nijaké
náboženstvo treba priznať náboženským
disidentom, agnostikom a ateistom, ktorých
názory si zaslúžia rovnaký rešpekt. Diskriminácia na základe pohlavia je neprípustná.
Ženy majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s mužmi. Diskriminácia
v zamestnaní, výchove alebo kultúrnych
aktivitách je neúnosná. Spoločnosť nesmie
obmedzovať ani práva homosexuálov,
bisexuálov či transsexuálov.
Po siedme, zásada rovnosti sa musí rešpektovať vo všetkých civilizovaných komunitách
a má zmysel v štyroch hlavných smeroch:
Rovnosť pred zákonom. Každý človek
má právo na spravodlivý súd a rovnakú
ochranu zákonmi. Pre vládnych úradníkov
a obyčajných občanov musia platiť tie isté
zákony. Nik nesmie byť pozdvihnutý nad
zákon. Zákony musia byť slepé voči rase,
farbe, národnosti, viere, sexu a bohatstvu.
Rovnosť dôstojnosti. Všetci ľudia majú
rovnakú dôstojnosť a hodnotu a nikomu
nemožno upierať výhody a práva, ktoré
majú iní. To však neberie spoločnosti právo
obmedziť, potrestať alebo uväzniť tých, ktorí
porušili zákon, dopustili sa násilia alebo
spáchali nejaké zločiny.
Uspokojovanie základných potrieb.
Môže sa stať, že niekto nemá bez vlastnej
viny možnosť zaobstarať si ani minimum
potravy, odevu, príbytku, istoty, zdravotnej
starostlivosti, výchovy a kultúrneho obohatenia. Ak v takýchto prípadoch má spoločnosť
prostriedky, má aj povinnosť uspokojiť tieto
potreby podľa svojich možností. No tento
systém sociálneho zabezpečenia sa viaže
na schopnosť pracovať: spoločnosť nesmie
podporovať návyky závislosti.
Rovnosť možností. V slobodných
spoločnostiach musí byť rovnaké ihrisko.
V otvorenej a slobodnej spoločnosti majú mať
dospelí aj deti možnosť uspokojovať svoje
záujmy, dosahovať svoje ciele a prejavovať
svoje jedinečné talenty.
Po ôsme, každý človek má právo žiť svoj
život dobre podľa svojich zásad, sledovať
svoje šťastie, dosahovať kreatívne uspokojenie a uvoľnenie podľa svojich predstáv
– ak pri tom neubližuje iným. Zásadnou

požiadavkou je, že každý má dostať možnosť
dosiahnuť splnenie svojich osobných
cieľov, samozrejme, v súlade so sociálnou
situáciou, ale táto realizácia závisí v prvom
rade od jednotlivca a nie od spoločnosti. No
šťastie je podmienené osobným majetkom,
príjmami a hlavne konaním; jednotlivec
nemôže očakávať, že mu spoločnosť poskytne
prostriedky na uspokojenie celého radu jemu
vlastných chutí a predstáv.
Po deviate, jednotlivci musia mať možnosť
zúčastňovať sa na umeleckom živote - vrátane
literatúry, poézie, drámy, sochárstva, tanca,
hudby a spevu atď. Estetická predstavivosť
a kreatívne činnosti môžu nesmierne pomáhať obohatiť život, sebarealizáciu a zväčšovať
ľudské šťastie. Spoločnosť musí podporovať
a podnecovať všetky druhy umenia a šíriť ich
do všetkých oblastí spoločnosti.
Po desiate, nikomu sa nesmie bez dôvodu
obmedzovať alebo zakazovať činnosť, pre ktorú sa rozhodol z vlastnej vôle. To je v prvom
rade sloboda myslenia a svedomia - právo
veriť alebo neveriť; potom sloboda prejavu
a sloboda žiť podľa vlastných predstáv, a to
až dovtedy, kým by sa tým neobmedzili práva
iných.
Medzi uvedené práva patrí aj právo
na súkromie:
Súkromné tajomstvo treba rešpektovať.
Na nikoho nemožno robiť politický
alebo sociálny nátlak.
Žena má právo na kontrolu svojho tela.
Sem patrí reprodukčná sloboda, dobrovoľná
antikoncepcia a prerušenie tehotenstva.
Páry majú mať prístup k informáciám
o plánovaní rodiny a o možnostiach biogenetickej porady, resp. umelého oplodnenia atď.
Dospelí musia mať možnosť uzavrieť
manželstvo podľa vlastnej voľby, aj keď majú
rozdielnu rasovú, etnickú, náboženskú,
triednu, kastovú alebo štátnu príslušnosť.
Zmiešané manželstvá (najmä ak jeden člen
je biely) nemožno zakazovať. Páry rovnakého
pohlavia musia mať rovnaké práva ako
heterosexuálne páry.
Hlavnou zásadou zdravotnej starostlivosti musí byť informovaný súhlas. Dospelí
jednotlivci musia mať právo vybrať si alebo
odmietnuť liečbu.
Každý jednotlivec musí mať právo
stať sa členom dobrovoľnej organizácie,
s ktorej cieľmi súhlasí a v ktorej chce vyvíjať
činnosť. Treba rešpektovať právo slobodne sa
združovať v mierumilovných a nenásilných
organizáciách.
Pokračovanie v budúcom čísle
Humanist Manifesto 2000. Free Inquiry
Fall 1999; slovenský preklad bol prvýkrát
publikovaný v časopise Zošity humanistov, roč.
1999, č. 11, s. 3 a nasl.
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Minulosť

Štát a cirkev

Z dejín vzťahu

štátu a cirkvi

Roku 2001 sa Slovenská republika a Svätá stolica dohodli na Základnej zmluve ako východisku úpravy
vzájomného vzťahu štátu a cirkvi v našich podmienkach. Záujem našej verejnosti o túto zmluvu neopadá ani
po rokoch. Ide totiž o historicky naozaj „originálny“ príklad riešenia tohto vzťahu, k čomu sa ešte vrátime.
Najprv aspoň krátko nazrieme do dejín vzťahu „trónu a oltára“, bohatých predovšetkým na vzájomné
konﬂikty. Osobitne to platí o po stáročia jedinej a celkovo najsilnejšej forme kresťanstva – katolicizme.

Pápeži nadradení
panovníkom
Katolícka cirkev so svojím
postupne sa formujúcim centrom
v Ríme pôsobila na území
svetských panovníkov. Tým nevyhnutne vyvstala otázka pomeru
svetskej a cirkevnej moci, tak
v jednotlivých krajinách, ako aj
všeobecne vo vzájomnom vzťahu
svetského vládcu a hlavy cirkvi,
pápeža. Z hľadiska cirkvi bola
vec vždy jasná. Svoje pozemské
postavenie odvodzuje zo svojho
„nadprirodzeného“ pôvodu
a charakteru. Založil ju predsa
sám Ježiš Kristus – Syn Boží, ktorý poslal apoštolov „učiť všetky
národy“. Jej pápeži sa považujú
za nasledovníkov apoštola Petra,
podľa tradície prvého rímskeho
biskupa a tým aj hlavy celej
cirkvi. Ako námestníci Krista
na zemi vystupovali pápeži ako
nadriadení svetským panovníkom, čo však títo zďaleka neboli
ochotní rešpektovať. Výsledkom
boli opätovné vzájomné spory
a boje.

Najprv však podliehali rímski
biskupi – budúci pápeži – centru
ríše východorímskej, Carihradu.
Kresťanstvo tu bolo štátnou
cirkvou a cisár sa považoval za jej
najvyššiu hlavu (tzv. ceasaropapizmus, na rozdiel od opačnej
možnosti tzv. papizmocaesarizmu). Ale už roku 445 zákonom
cisára Valentiniána dosiahol
rímsky biskup uznanie za najvyššiu zákonodarnú a súdnu
inštanciu v cirkvi. Až v polovici
8. storočia sa Štefan III. vymanil
z područia Carihradu a franský
kráľ Pipin Krátky mu potvrdil
svetské kniežatstvo, tzv. cirkevný
štát. A Mikuláš I. Veľký (858
– 867) ako prvý vyhlásil princíp
zvrchovanej moci pápežov nad
svetskými panovníkmi. Ostro
sa postavil najmä proti tomu,
aby svetskí vládcovia na svojom
území dosadzovali cirkevných
hodnostárov. Boj medzi pápežmi
a svetskými panovníkmi o právo
obsadzovať miesta biskupov
a opátov – o tzv. investitúru – sa
odvtedy rozhorel na niekoľko
ďalších storočí.

Rímsky vládca Henrich IV. strávil so svojou ženou a malým
synom tri dni naboso v snehu v severotalianskom meste Canossa.
Pápež Gregor VII. exkomunikoval Henricha po konﬂikte ohľadom
sekulárneho charakteru ríše. Henrich sa usiloval o znovuprijatie
do cirkvi, čo mu napokon pápež povolil.
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Boje o moc
V 10. a 11. storočí nemeckí cisári – vtedy v Európe najmocnejší
– neraz rozhodovali dokonca aj
o pápežoch. Ale už Gregor VII.
(1073 – 1085) vyhlásil, že pápež
je pánom všetkých kresťanov,
musia ho teda poslúchať aj králi
a cisári, a zakázal im vykonávať
investitúru. Na to Henrich IV.
pápeža zosadil a ten ho za to dal
do kliatby. Takáto kliatba pozbavovala panovníka jeho legitimity
a svetských pánov i poddaný ľud
záväzku poslušnosti voči nemu.
Henrich preto podnikol legendárnu kajúcnu cestu za pápežom
do Canossy, potom však obnovil
nepriateľstvo a boje o investitúru
pokračovali.

Francúzi
si vydobyli odluku
Vo Francúzsku sa začiatkom
14. storočia dostal Filip IV.
Krásny do sporu s pápežom
Bonifácom VIII., čo znamenalo
začiatok dočasného
„avignonského zajatia“ pápežov.

Pragmatická sankcia z Bourges
z roku 1438 stanovila právo
francúzskej koruny dosadzovať
cirkevných hodnostárov,
čo potvrdzoval konkordát
panovníka s pápežom roku
1516. O platnosť týchto úprav
sa viedli dlhoročné boje medzi
panovníkom resp. parlamentom
ako najvyšším súdom a pápežmi.
Francúzsko zostalo katolícke,
ale s historicky špeciﬁckou,
voľnejšou väzbou domácej
cirkvi na pápežský Rím. Ide
o tzv. galikanizmus, ktorého
vplyvy badať vo Francúzsku
dodnes. Za Veľkej francúzskej
revolúcie bol roku 1789
znárodnený majetok cirkvi,
zrušené boli kláštory a za vlády
Konventu zaviedli roku 1795
režim odluky cirkvi od štátu.
Roku 1801 uzavrel konzul
Napoleon Bonaparte s Rímom
konkordát. Ale roku 1809
zrušil Napoleon pri svojich
výbojoch pápežský štát. Pius
VII. za to naň uvalil kliatbu,
na čo Napoleon nariadil pápeža
zajať a odviezť do Francúzska.
V 19. storočí sa vo Francúzsku
vystupňovali zápasy klerikálnych
a antiklerikálnych síl, ktoré
napokon roku 1905 vyvrcholili
odlukou cirkvi od štátu.

Rôzne krajiny,
rôzne riešenia
Aj v Anglicku bolo kňazstvo
pôvodne podriadené korune, čo
mala zachovať za Henricha II.
prijatá tzv. konštitúcia clarendonská z roku 1164. Na čelo odporu
cirkvi sa postavil canterburský
arcibiskup Tomáš Becket, ktorý
bol roku 1172 z iniciatívy kráľa
zavraždený. Vzájomné vzťahy
Anglicka s katolíckou cirkvou
a pápežstvom deﬁnitívne „vy-

Po gregoriánskej reforme koncom 11. storočia moc kráľov
a panovníkov nad cirkvou začala slabnúť. Tento obrázok zobrazuje
skutočné vzťahy medzi cirkvou a štátom. Pápež sedí v strede s ďalším
predstaviteľom cirkvi po svojej ľavici. Po jeho pravici nižšie je vládca
svätej ríše rímskej a ďalší predstavitelia svetskej vlády.

riešil“ Henrich VIII. roku 1533
odtrhnutím krajiny od Ríma
a založením anglikánskej cirkvi,
ktorej najvyššou hlavou sú
odvtedy anglickí panovníci.
K sporom medzi panovníkmi
a pápežskou stolicou dochádzalo
aj v Portugalsku. Najmä celé 13.
storočie bolo vyplnené zápasmi
kráľov s cirkvou, niekoľkí aj
zomreli v pápežskej kliatbe.
V škandinávskych krajinách,

Henrich VIII.
menovite v Dánsku, sa tuhé boje
cirkvi s panovníkmi vliekli od 12.
do 14. storočia. V Poľsku v 11.
storočí spory medzi trónom a oltárom za Boleslava II. Smelého
(1058-1080) zaplatil krakovský
biskup Stanislav životom.
Osobitným prípadom vzťahov
medzi svetskou a cirkevnou
mocou sa stalo pravoslávne
Rusko, kde roku 1589 so súhlasom carihradského patriarchu
vznikol moskovský patriarchát.
Tým sa ruské pravoslávie
cirkevne osamostatnilo, ale bolo
viazané na štát a hlavou cirkvi sa
stal ruský cár.

o absolútnej moci hierarchie. Aj
Hus bol stúpencom nadriadenosti svetskej moci nad mocou
cirkevnou, dokonca súdil, že
ak je kňazstvo skazené, svetská
autorita môže a musí vykonať
nápravu.

Pokusy o obmedzenie
moci cirkví
Tradičné cirkevné poňatie
vzťahu svetskej a duchovnej moci
začalo v 18. storočí ohrozovať
nielen osvietenstvo, ale aj kráľovský a cisársky absolutizmus,
a to nielen trebárs francúzskych
Bourbonovcov alebo rakúskeho
Jozefa II. Už hlboko veriaca
katolíčka Mária Terézia v úsilí
o reglementovanie cirkevného
života reorganizovala územnú
cirkevnú správu, obmedzila rozsah náboženských rádov a rušila
náboženské sviatky. Zaviedla
tiež tzv. placetum regium: štátne
schválenie nariadení pápežskej
kúrie pred ich uverejnením
v krajine. Systém štátnej kontroly
a obmedzenia cirkvi sa pokúsil
ešte zosilniť svojimi reformami
cisár Jozef II. Zásahy oboch
týchto rakúskych „katolíckych
veličenstiev“, diktované politickými a ekonomickými záujmami
monarchie, boli dokladom
závažných zmien v chápaní
i vývine vzťahov medzi svetskou
a cirkevnou mocou. Aj neskorší
cisár František I., hoci zbožný
i verný katolík, trval aj v cirkevných veciach na právach štátu,
na jeho dohľade na náboženský
život, vrátane spomenutého
pravidla placetum regium. Proti
mocenským nárokom Vatikánu

Za nadradenosť
svetskej moci nad mocou
cirkevnou
Proti mocenskej nadriadenosti
rímskych pápežov vystupovali
už v stredoveku aj vzdelaní,
čestní a neohrození príslušníci
duchovenstva. Profesor teológie
na parížskej Sorbonne Marsilius z Padovy (1290-1342)
svojím najvýznamnejším
dielom Obranca mieru (1324)
začal boj proti nárokom cirkvi
na právo kontrolovať štátnu moc:
neuznával výnimočné postavenie
pápežov a kardinálov a odmietal
teologické zdôvodňovanie
podriadenia svetskej moci cirkvi.
Marsiliove argumenty neskôr
používal Ján Hus, ovplyvnený
anglickým teológom Jánom
Viklefom, ktorý vystupoval
proti oﬁciálnej cirkevnej náuke

Kardinál Gasparri a Benito Mussolini po výmene ratiﬁkačných
listín k Lateránskej zmluve, ktorou bol znovuzriadený cirkevný štát
Vatikán (17. 6. 1929)

vystupoval aj legendárny
kancelár Metternich.
Stáročnou politicko-mocenskou pozíciou katolicizmu
a pápežského Ríma deﬁnitívne
otriasla Veľká francúzska
revolúcia. Po páde Napoleona,
na viedenskom kongrese roku
1814 – 1815 a po vzniku tzv.
Svätej aliancie panovníkov proti
revolúcii sa katolícka cirkev – ako
významná opora monarchistickej
reakcie a reštaurácie – mocensky
ešte dočasne spamätala. No
s jej stredovekými privilégiami
postupne skoncovali revolučné
pohyby národov od polovice 19.
storočia. V priebehu národného
zjednocovania Talianska bol
najprv roku 1859 pápež Pius IX.
pozbavený väčšej časti územia
Cirkevného štátu a potom roku
1870 aj Ríma, keď sa demonštratívne ako „vatikánsky väzeň“
utiahol do vatikánskych palácov.
Až roku 1929 – počas fašistickej
diktatúry Mussoliniho – bol cirkevný štát právne znovuzriadený
v dnešnej podobe Vatikánu.

Požiadavka
na odluku padla

V priebehu národného
zjednocovania Talianska bol
najprv roku 1859 pápež Pius IX.
pozbavený väčšej časti územia
Cirkevného štátu a potom roku
1870 aj Ríma, keď sa demonštratívne ako „vatikánsky väzeň“
utiahol do vatikánskych palácov.

Z právneho hľadiska existuje
dnes vo viacerých štátoch Európy
a Južnej Ameriky, v USA,
Kanade, Austrálii a v ďalších
krajinách odluka cirkvi od štátu.
Požiadavka na odluku, po roku
1918 radikálne nastoľovaná
v českej časti vtedajšej ČSR, sa
napokon neuskutočnila. Od roku
1949 vykonával československý
štát dohľad nad náboženským
životom a činnosťou cirkví,
ktoré po zoštátnení prípadných
cirkevných majetkov súčasne
hospodársky zabezpečoval.
Počas eskalácie krízy režimu v 80.
rokoch opozičné kruhy v cirkvách
prechodne nastolili požiadavku
odluky. Po novembri 1989 bol
zákon o hospodárskom zabezpe-

čení cirkví štátom jediným, ktorý
cirkvi nenapadli. Podľa súčasnej
cirkevnej argumentácie dôvody
odluky padli spolu s prednovembrovým režimom. V nových
podmienkach vraj ide o funkčnú
spoluprácu štátu a cirkví, pri
ktorej si široké mimonáboženské
angažovanie cirkví vyžaduje
aj ﬁnančnú podporu zo strany
štátu.
Súčasne sa prejavujú intenzívne snahy presadzovať kresťanské,
respektíve katolícke, morálne
a neraz i de facto právne hľadiská
v celom spoločenskom živote
Slovenskej republiky – štátu,
ktorý sa podľa svojej Ústavy SR
neviaže na nijaké náboženstvo.
O tom, ako si vzťahy štátu a cirkvi
zrejme predstavujú vedúce
kruhy slovenského katolicizmu
a Vatikánu, podáva názorný
príklad spomenutá Základná
zmluva z roku 2001. Taká formulácia „má právo“ v súvislosti
s katolíckou cirkvou sa objavuje
v desiatich článkoch, „výlučné
právo“ v dvoch článkoch a „právo“ v jednom článku zmluvy.
Na druhej strane – súdiac
podľa textu zmluvy – Slovenská
republika ako štát má zrejme
„právo“ vyhovovať požiadavkám
cirkvi a prispievať na jej činnosť
každoročne rastúcimi stámiliónovými sumami zo štátneho
rozpočtu, navyše bez efektívnej
kontroly. To všetko predstavuje
fakt, nad ktorým by užasol nejeden stredoveký vládca, fakt, ktorý
by neakceptoval panovník typu
cisára Jozefa II., fakt, nad ktorým
raz budú historici neveriacky krútiť hlavou. A pre uvažujúcu časť
slovenskej spoločnosti o dôvod
viac zasadzovať sa o odluku cirkvi
od štátu a pripravovať pôdu na jej
uskutočnenie aj v Slovenskej
republike.
Miroslav Horácky
Foto: archív
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Rozhovory

Kluby

Aj malé kluby majú veľké výsledky
V súčasnosti má Spoločnosť Prometheus jedenásť
klubov. Niektoré z nich sú väčšie, iné menšie. Niektoré
vznikli začiatkom 90. rokov, iné len pred pár mesiacmi. Líšia sa aj svojím počtom – majú od niekoľkých
desiatok po len pár členov. Napriek tomu sa všetky
usilujú čo najviac pôsobiť vo svojom okolí, nesedieť
nečinne či “nepresviedčať presvedčených”. Dnes
sme nahliadli práve do takýchto dvoch miniklubov
– v Martine a vo Veľkom Krtíši.

M

artinský klub vznikol
v roku 1995. Síce má len
5 členov, toľko však majú
aj sympatizantov. Stretajú sa raz
štvrťročne. Miestom ich schôdzok
je astronomická poslucháreň
M. R. Štefánika pri Gymnáziu
V. Paulínyho Tótha v Martine.
A keďže tu majú akoby stálu
kanceláriu, aktívni sú najmä v tzv.
knižničnej činnosti. V spomínanej
posluchárni možno vždy nájsť
a oboznámiť sa so Zošitmi
humanistov či s viacerými
knihami z vydavateľstva R
Škodu. V novembri tohto roku klubovú knižnicu rozšírili o ďalšie
tituly. Záujemci si tam môžu zapožičať knihu Čierna má zelenú,
Antológia moderného ateizmu, zborník Výročia významných nositeľov
slobodomyseľnosti v roku 2005, O poverách a zázrakoch, ale aj Vtipy
medzi nebom a zemou a iné z ponuky vydavateľstva Eko-konzult.
Okrem toho v pláne činnosti klubu stojí: rozmnožovanie materiálov
získaných z internetu a diskusia o nich. Čo to znamená, vysvetľuje
predseda klubu Jozef Mažári:
Nie všetci členovia či sympatizanti majú možnosť prístupu
na internet. Pritom sa tam dá nájsť všeličo zaujímavé a užitočné pre
našu prácu, pôsobenie medzi ľuďmi. A tak vybraní členovia sťahujú
články z internetových stránok, potom ich rozmnožíme a propagujeme
medzi študentmi, kolegami. Takto sme medzi širšiu verejnosť dostali
informácie k pripravovanému zákonu o výhrade svedomia, odluke
cirkvi odo štátu, zaujímavosti na túto tému zo zahraničia, ale aj rôzne
najnovšie informácie z vedy, techniky. V šírení našich humanistických
myšlienok nám pomáha aj časopis Prometheus. Do našej knižnice
máme predplatené štyri výtlačky.
A čo sa týka diskusií?
Najživšie boli hádam k rozpínavosti cirkvi, k spôsobu a šírke
etickej výchovy na školách, k čoraz väčšiemu počtu a minutáže
cirkevných reláciá vo verejnoprávnom rozhlase a televízii. Sme toho
názoru, že naša organizácia sa musí viac dožadovať, aby aj bezkofesijní
občania vyznávajúci vedecký svetový názor mali zodpovedajúci
priestor na šírenie moderných humanistických myšlienok.
Predsavzali ste si aj získavať nových členov…
Ešte teraz koncom roku sa chystáme osloviť občanov letákom,
okrem toho počítame s tým, že sa nám pre činnosť podarí získať
predplatiteľov dvojmesačníka Prometheus, ktorých je v Martine
i v blízkych Sučanoch viac než členov nášho klubu. Ak sa zaujímajú
o časopis, veríme, že aspoň časť z nich sa aktívne zapojí aj do klubovej
činnosti. Intenzívnejšie začíname oslovovať i tých, ktorí do hvezdárne
chodia na besedy na vedecké témy a odnášajú si odtiaľ staršie čísla
časopisu. Nuž a keďže nedávno vznikol klub aj v neďalekej Žiline,
veríme, že sa nám spoločne podarí urobiť nejaké spoločné podujatie.

D

lhoročným členom
Spoločnosti Prometheus
vo Veľkom Krtíši je Tibor
Bittner. A veru dlho tam sú „prometeákmi“ len dvaja, neskôr traja
starší občania. Odoberali Spravodaj
Prometheus, čítali literatúru na túto
tému… a trpko sa prizerali, ako sa
cirkev rozpína. Až kým sa na jar
tohto roku T. Bittner v dobrom
nenapajedil a nepovedal si, že s tým
čosi treba robiť. Pomohol mu v tom
vraj práve časopis, lebo mu bolo ľúto, že ho ľudia nepoznajú, hoci
čosi také na trhu dlho chýbalo. Začal ho ponúkať známym – pozrite
si, prelistujte, počítajte… Z ústredia si vypýtal staršie, aby ich mohol
propagačne rozdávať záujemcom. Celoročné predplatné uhradil aj pre
Hontianskonovohradskú, teda okresnú knižnicu, hoci tá sa tomuto
darčeku veru vôbec netešila.
Aký je výsledok vášho úsilia dnes?
Dostavil sa, aj keď postupne. V auguste sme sa dohodli, že ako
trojica založíme klub a budeme postupovať koordinovane. Teda
každý bude podľa možnosti šíriť časopis a získavať čitateľov okresnej
knižnice.
Nebojíte sa, že jedno číslo časopisu je na to málo?
Nie, pretože v vďaka sponzorskému daru sme pre knižnicu ešte
koncom jari zakúpili a darovali jej knihy za tisíc korún. Pravda, jej
predstaviteľka sa celé týždne zdráhala dar prevziať, až v auguste sa
to konečne podarilo. A hoci potom ešte istý čas „nemala čas knihy
zaregistrovať“, predsa len aj tento problém je prekonaný a mohli sme
pokojne ďalej rozdávať a rozlepovať letáčiky so zoznamom kníh, ktoré
si tam ľudia môžu vypožičať.
A čo časopis, aj ten už má vo vašom kraji viac stálych čitateľov?
Samozrejme, máte ich v zozname predplatiteľov. V stánkoch zase
kontrolujem, či časopis neskrývajú hlboko pod pultom. V decembri
budete mať ďalšiu robotu – musíte vybaviť objednávku z dvoch veľkokrtíšskych škôl, predpokladám, že ešte do Vianoc aj zo ZŠ v Modrom
Kameni…
Prezraďte recept na vašu úspešnosť.
Verím v ľudí. Mladých nevynímajúc. V tých, čo by mi mohli byť
deťmi i vnukmi. Súdim podľa vlastného vnuka. Pätnásťročný Matej,
gymnazista v Žiline, rozširuje časopis medzi spolužiakmi i pedagómi.
A niektorí mu povedali, že ho už majú, ba odporučili mu na prečítanie
aj knihu o odluke cirkvi od štátu. To znamená, že sa o túto tému
zaujímajú, že nás poznajú, že to nie je beznádejné. Len sa netreba báť.
Ak sú takí študenti a učitelia na severe, prečo by nemohli byť aj na juhu
Slovenska, povedal som si a vyrazil som do škôl. Ako vidíte, nesklamal
som sa.
S akým hodnotením, predsavzatím a želaním pre klub i spoločnosť
celkovo idete do roku 2006?
S radosťou, že v okresnej knižnici si záujemcovia môžu vypožičať
novú desiatku kníh, ktorú sme im venovali vďaka ďalšiemu sponzorovi. S predsavzatím, že v roku 2006 sa náš klub rozrastie aj o mladších
ľudí. Verím, že sa nám podarí urobiť v spolupráci s niektorou zo škôl
besedu na zaujímavú tému. A so želaním, aby aj do okresu Veľký
Krtíš chodilo čoraz viac dobierok s knihami z Eko-konzultu. Verím,
že už počas zimných prázdnin si viacerí učitelia budú môcť čítať hoci
Výroky starých Grékov, odkaz Sokrata pre dnešok… A v novom roku
aj čoraz viac ich známych, priateľov, žiakov. Pretože ak už žijeme v 3.
tisícročí, nesmie to byť tisícročie, ba ani nie storočie tmárstva, ale
svetla, vedomostí, pokroku. A ešte mám jedno prianie pre redakčnú
radu – píšte aj pre najmladšiu generáciu Berúc na vedomie vek, jazyk.
Máme plno vnímavých mladých, ktorí po takom čosi dychtia.
Zhovárala sa Miloslava Necpalová
Foto: Judita Takáčová
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Šintoizmus

Svetové náboženstvá

Šintoizmus
Š

intoizmus je pôvodné náboženstvo
Japoncov a jeho pôvod je starý ako
Japonsko samé. Náboženstvo dostalo
pomenovanie až koncom šiesteho storočia.
Nazvali ho šintó, čo v doslovnom preklade
znamená cesta bohov. Pre šintoizmus je
charakteristické uctievanie prírodných
javov, ku ktorému sa neskôr pripojil kult
predkov. Šintoizmus nie je učenie, ale len
mytológia a zvyky. Najvyšším božstvom
v japonskom panteóne je bohyňa Slnka
Amaterasu. Je to náboženstvo polyteistické, nemá zakladateľa ani sväté písmo.
Mimo Japonska sa vyskytuje veľmi zriedkavo.

Základné fakty
o šintoizme
Náboženstvo: Cesta kami
Boh: jeden z popredných kami
– bohyňa Slnka Amaterasu
Odhadovaný čas vzniku: pred
viac ako 2000 rokmi
Územné krytie: Japonsko

Odlíšenie sa
od budhizmu
V Japonsku sa prelína viac
náboženských tradícií. Najdôležitejšie sú tri: šintoizmus,
budhizmus a konfucianizmus.
Šintoizmus je japonským
náboženstvom viac ako 2000
rokov, budhizmus a konfucianizmus ovplyvnili život Japoncov
asi od 6. storočia n. l. Šintó nie
je japonský výraz. Odvodený bol
z čínskeho šen (bohovia) a tao
(cesta), keď do Japonska prvýkrát
prenikol budhizmus. Mal odlíšiť
staršie náboženstvo Cesta kami
od nového budhizmu.

prirodzenú silu zvierat, vtákov
a rastlín, hôr a morí, všetkých
prírodných javov a duchov
predkov. Vyjadruje pocit pokory,
obdivu a posvätnej úcty. Šintoisti
poznajú okolo osem miliónov
druhov kami. Podľa šintoistickej
mytológie sa éra kami začala
vtedy, keď z chaosu vznikol
vesmír.
Staré šintoistické náboženstvo
bolo kombináciou posvätnej úcty
k prírode a obradov starého kultu
poľnohospodárskej plodnosti.
V slávnostných obradoch
spojených so sejbou a žatvou
a v uctievaní posvätných stromov

sa prejavujú v uctievaní jedného
z popredných kami – bohyne
slnka Amaterasu.
Šintoizmus neuznáva
existenciu väčších rozdielov
medzi kami a človekom, prírodou
a ľudskou bytosťou. Môžeme
povedať, že ide o vieru v život
dávajúcu silu. Umožňuje človeku
alebo prírodnému elementu stať
sa kami, pretože obidvom bol
daný život od kami, teda sú deťmi
kami. No nie všetko sa môže stať
kami. Iba veci, ktoré majú veľký
vplyv na ľudský život. Takto sú
napríklad uctievané prírodné
fenomény, ako Kami dažďa,

Cesta kami
Slovo kami sa prekladá ťažko.
Znamená božstvá, duchov, nad-

Medzi najviac uctievané predmety v šintoistickej svätyni patria
zrkadlá, ktoré pripomínajú bohyňu slnka Amaterasu. Posvätné
zrkadlo podľa mytológie darovala Amaterasu japonským cisárom
a je uctievané už najmenej šestnásť storočí vo svätyni v Ise.

Kami vetra, Kami hôr, Kami
mora, Kami riek, Kami hromu
a iné. V prípade ľudskej bytosti
sú všetci ľudia uctievaní po smrti
vo svojich domovoch ako Kami
predkov. Ľudia, ktorí sú uctievaní
ešte počas ich života, sú výnimoční a musia oplývať obrovskou
duševnou silou.

Božský pôvod
História ľudstva sa začala
vtedy, keď Ninigi, pravnuk Kami
Slnka, zostúpil do nižších sfér
a jeho prapravnuk Džimmutennó sa stal prvým cisárom
zjednoteného Japonska. Podľa
japonskej mytológie, ktorá je
v porovnaní s gréckou podstatne
jednoduchšia a primitívnejšia,
cisár Džimmu, priamy potomok
bohyne Amaterasu, po víťaznej
výprave z ostrova Kjúšú do oblasti Jamato založil 11. februára
roku 660 n. l. prvé cisárstvo.
Japonský cisársky rod, ktorý
vládne v krajine v nepretržitej
genealogickej línii, tak odvodzuje svoj pôvod od bohov, čo sa
stalo základom oﬁciálnej štátnej
doktríny až do roku 1945.
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Šintoizmus

Torii pri svätyni Itsukušima v Japonsku

Mimosvety
Šintoizmus verí, že ľudská duša je večná
a prebýva vo forme ducha kami. No neprideľuje sa jej podstatná existencia. Miesta,
kde sa takýto duch zdržiava, sa spomínajú
ako mimosvety. V každom takomto mimosvete žijú kami. Najznámejší mimosvet je
Mimosvet nebies, kde žijú najúctivejší kami,
a potom Mimosvet Yomi, kde žije aj božská
matka, ktorá dala život Japonsku. Práve tento
svet Yomi sa považuje za niečo ako podsvetie
a verí sa, že má spojitosť so zvykom pochovávania mŕtvych. Ale pre toto spojenie neexistuje žiadny podklad. Tretí mimosvet je nazývaný
Tokoyo a verí sa, že existuje niekde za týmito
svetmi. Podľa ľudovej viery, ktorá vznikala
v poľnohospodárskej kultúre, má existovať
aj mimosvet v horách. Túto predstavu
podporuje fakt, že pohrebiská sa nachádzali
na kopcoch, odkiaľ bol panoramatický výhľad

Šintoistická svätyňa v Kjóte
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Jinja je zvyčajne umiestnená v prírodnom prostredí
a jej architektúra je jednoduchá. Takto vzbudzuje
dojem čistoty, jednoduchosti. Jinja má vždy svoj háj,
stromami lemovaný chodník vedúci k hlavnej budove
a bránu (torii) pri vchode na pozemok svätyne.
na dedinu, ako aj skutočnosť, že ľudia si
často priali dozerať na svojich potomkov
aj po svojej smrti. Tieto mimosvety však nie
sú vysvetľované ako utopické, prípadne ako
peklo. Nijako výraznejšie sa nelíšia od tohto
sveta. Odráža to vieru v ducha mŕtveho, ktorý
môže navštíviť tento svet hocikedy, keď si ho
ľudia uctia festivalom. Kami a duch predka
ochraňuje svojich potomkov, pokiaľ si ho
potomkovia uctievajú. Šintoizmus teda nie
je náboženstvo, ktoré by sa sústreďovalo
na život po smrti, svoj záujem sústreďuje
na tento svet.

Himorogi a Iwasaka
Výraz Jinja (alebo aj svätyňa) pochádza
zo slova Yashiro, ktoré znamená „miesto
pre určitý typ budovy“. V dávnej minulosti
sa obrady konali vonku, pod holým nebom.
V tej dobe bolo skôr vzácnosťou mať domácu
budovu prispôsobenú na vykonávanie
rituálov. Jednoducho bol vybraný kúsok
čistej zeme ohradený do štvorca. V ňom bol
vztýčený strom ako objekt, do ktorého bol
pozývaný kami. Takéto miesto aj so stromom
sa nazývalo Himorogi. Ak bol namiesto
stromu vybraný kus skaly, miestu sa hovorilo
Iwasaka. Obrady sa potom vykonávali v
Himorogi alebo Iwasaka. Po príchode budhizmu do Japonska začal klan Soga uctievať
zobrazenie Budhu v budove. Predpokladá sa,
že šintoizmus bol ovplyvnený takouto formou
uctievania a začal sústredovať ducha kami
do budovy, čo sa stalo populárnym. No starý
štýl obradov je ešte stále badateľný v Jichinsai.
Je to obrad vykonávaný pred začatím stavby
na preukázanie úcty ľudí voči kami danej
lokality a na pomodlenie sa za bezproblémový priebeh stavby. Aj keď šintoizmus bol
ovplyvnený budhistickou cestou uctievania,
nikdy nepoužíval zobrazenie kami ako objekt
uctievania. Vzácnou výnimkou bol stredovek

(1192 – 1603), keď svätyne uchovávali podobizne kami, ktoré vychádzali z budhistického
zobrazenia Budhu.

Svätyne
Šintoistické svätyne patria k najstarším
architektonickým pamiatkam v Japonsku.
Konštrukcia drevených budov je jednoduchá.
Na nosných stĺpoch sú terasy vyzdvihnuté vysoko nad zemou. Stredom terasy vedú schody.
V malej miestnosti s neveľkým výklenkom
sú uložené symboly božstiev (v Ise napríklad
zrkadlo jata no kagami, ktoré je jednou z insígnií cisárov). Strecha má charakteristický
vidlicovitý tvar z krížom kladených okrúhlych

Očistný obrad O-Harai, pri ktorom sa
šintoisti zbavujú svojich hriechov
trámov a väčšinou je pokrytá kôrou. Typickým
znakom je aj šintoistická brána torii, ktorá
oddeľuje posvätné územie svätyne. Šintoistické svätyne sa pôvodne nenatierali. Až neskôr
sa pod vplyvom budhizmu začala používať
jasnočervená polychrómia.
Jednou z najstarších svätýň je Veľká svätyňa v Ise – Ise daidžingú, ktorú vybudovali
v 4. storočí a zasvätili bohyni slnka Amaterasu. Je ukážkou čistej, typicky šintoistickej
architektúry, ktorá sa zachovala až dodnes
vďaka tomu, že ju pravidelne každých dvadsať
rokov obnovovali a pri rekonštrukcii dôsledne

zachovávali pôvodný tvar budovy. Ďalšou významnou svätyňou
je Kasuga džindža patriaca
rodu Fudžiwara. Pozoruhodná
je najmä tým, že na celom
komplexe je badateľný výrazný
vplyv budhistickej architektúry,
čo najviac vidno na tvare strechy
a použitej polychrómii.

duchov, veštenie, liečiteľstvo
a praktizovanie mágie. Má trinásť
vetiev alebo „cirkví“, ktoré sa
navzájom dosť odlišujú. Delia sa
na päť skupín:
Pravý šintoizmus – zdôrazňuje lojálnosť voči trónu a úctu
k predkom.
Konfuciánske sekty – sú
kombináciou konfucianizmu
a šintoizmu.

Bohoslužby a sviatky
Japonci chodia
do šintoistických svätýň
na pravidelné bohoslužby
aj príležitostne pri rôznych
sviatkoch. Prvá návšteva sa
uskutočňuje spravidla medzi
30. a 100. dňom po narodení.
Pri obrade šičigosan sa
požehnáva deťom v siedmich
(šiči), piatich (go) a troch (san)
rokoch. Ďalším obradom je
Seidžin no hi (deň dospelosti),
ktorý sa oslavuje pri príležitosti
20. narodenín. Aj väčšina svadieb
sa odohráva podľa šintoistického
obradu. Na druhej strane sa

Horské sekty – skupiny veriace,
že ich bohovia sídlia na posvätných horách.
Očistné sekty – presadzujú
fyzickú a rituálnu čistotu.

Bohyňa slnka Amaterasu

však väčšina pohrebov deje
podľa budhistických zvykov.
Ďalšou veľkou šintoistickou
slávnosťou je macuri, ktoré
sa konajú v priebehu celého
roku a pozostávajú z rituálnych
obradov očisty, modlitieb,
ponúkania jedla a v neposlednom
rade majú aj hlbokú duchovnú
hodnotu.

Posvätné texty

Interiér šintoistickej svätyne

Šintoizmus nemá zbierku
posvätných textov. Jeho mytológia je zaznamenaná v dvoch
kronikách Kodžiki – Kronika
dávnych príbehov a Nihangi
– Japonská kronika zo začiatku
8.storočia a v príručke rituálnych
modlitieb – Engišiki z roku 927.
Kodžiky je najstaršou pamiatkou
japonského písomníctva. No
mytologický materiál, ktorý
obsahuje, je výrazne selektovaný
a upravovaný tak, aby vyhovoval
potrebám vtedajšieho vládcu
a potvrdzoval nadvládu cisárskeho rodu na základe nebeského
posolstva.

Povinný vlastenecký
šintoizmus

Obuv veriacich pred šintoistickou
svätyňou

Od čias, keď sa budhizmus
dostal do Japonska (550
– 600 n. l.), bol šintoizmus
na úpadku. Budhistickí kňazi
zabrali šintoistické svätyne
a upravili šintoizmus podľa
budhistickej náuky. Vytvorili
akýsi dualistický šintoizmus.
Vplyv budhizmu, jeho nadvláda
nad pôvodným náboženstvom
spôsobila, že v 18. a 19. storočí
sa začal pravý šintoizmus
znovu obnovovať v plnom
lesku a to spolu s ostatnými

japonskými tradíciami.
Japonsko sa začalo otvárať
západu. Jeho predstaviteľom
išlo predovšetkým o vštepovanie
lásky k vlasti, úcty k vládcovi,
úcty k predkom a o lojálnosť
k vláde. Keďže išlo o upevnenie
nacionalistickej predstavy
o silnom centralizovanom štáte,
vyhlásili v roku 1890 cisárskym
ediktom, že štátny šintoizmus
nemá náboženský charakter,
i keď čerpá zo šintoistickej
mytológie a náboženských
obradov. Bol záväzný pre
všetkých obyvateľov Japonska.
Šintoistickí kňazi sa stali
štátnymi úradníkmi a dôležité
svätyne začali dostávať ﬁnancie
od štátu. Japonská mytológia
bola využitá na posilnenie
kultu cisára a vynaložilo sa
úsilie o oddelenie a oslobodenie
šintoizmu od budhizmu.
Po vojenskej porážke Japonska
v 2. svetovej vojne a následným
popretím cisárskej „božskosti“
nastáva koniec spolupráce medzi
štátom a šintoizmom. Väčšina
svätýň, ktoré predtým ťažili
zo sponzorstva štátu, sa po roku
1946 zorganizovala do Asociácie
šintoistických svätýň.

Delenie šintoizmu
V roku 1882 sa náboženstvá
delili na tri hlavné skupiny:
budhizmus, kresťanstvo
a šintoizmus. Každého, kto nebol
budhista alebo kresťan, považovali za príslušníka sektárskeho
šintoizmu. Takto vznikol rozdiel
medzi šintoizmom svätýň
a sektárskym šintoizmom.
Pre sektársky šintoizmus
je charakteristické ovládanie

Sekty liečiteľov vierou
– patria sem skupiny, ktoré
založil Bundžiró, hlásajúci vieru
v jedného boha a univerzálnu
lásku a bratstvo všetkých ľudí,
a Mekavwa, hlásajúci, že choroby
a zlo sú duchovnej povahy.

Nové náboženstvá
Jednotlivé smery sektárskeho
šintoizmu sú dnes známe
pod spoločným názvom Nové
náboženstvá, hoci nie všetky
nové náboženstvá majú šintoistický základ. Dve najznámejšie
– tenrikjó a konkókjó – vznikli
v polovici minulého storočia
medzi roľníkmi a mestskými

Tradičná šintoistická svadba

robotníkmi. Dnes majú priaznivcov i v strednej vrstve.
Nových náboženstiev je viac
ako sto, s rôznym počtom členov,
ale ich veriacich možno rátať
na milióny. V dôsledku náboženskej slobody získanej po 2.
svetovej vojne vznikajú ďalšie
a ďalšie nové náboženstvá a sekty.

Spracovala: Alena Behúnová
Podľa knihy Z. Petroviča
Katechizmus pre dospelých
a internetových zdrojov
Foto: archív
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Úvaha

Judaizmus a islam

Porozumenie medzi kultúrami:

judeo-islamské prepojenie
K

eď sa nastolí
Rôzne tváre boha
Mohol by som začať
otázka amespochybnením podstaty výrazu
rického alebo
judeo-kresťanská tradícia
západného dedičstva, odvolaním sa na kresťanské
kacírstvo zvané marcionizmus.
stredobodom pozorMarción, narodený asi v roku 110
nosti sú často judeon. l., nedokázal nájsť spoločný
-kresťanské hodnoty. jazyk pre pomstychtivého
boha Starého zákona
Aj keď niektoré
a mierumilovného boha Nového
zákona. Odmietol spisy Starého
islamské inštitúcie
zákona a učil, že Ježiš nebol
a organizácie vyzývali Synom Boha Židov. Katolícka
na pridanie prívlastku encyklopédia považovala
stúpencov marcionizmu za „azda
„islamský“ k týmto
najnebezpečnejších nepriateľov,
akých kresťanstvo kedy poznalo.“
hodnotám, častou
Ich cirkev sa rozšírila a prežila
odpoveďou je, že pre
niekoľko storočí. Marcionizmus
judeo-kresťanské
nespochybňoval svätú Trojicu
alebo cirkev, ale prepojenie
hodnoty a islamské
medzi rôznymi tvárami Boha,
hodnoty nemožno
ktorý mal byť spoločný pre
nájsť spoločný základ. židov aj kresťanov. Katolícka
i protestantská tradícia sa
Judeo-kresťanskopohybujú v rámci jednej vízie:
„Ja, PÁN, tvoj Boh, som žiarlivý
-islamská tradícia
Boh, ktorý tresce neprávosť
je jednoducho len
otcov na synoch až do tretieho
a štvrtého pokolenia
výmyslom. Akoby
u tých, čo ma nenávidia,“
mohlo náboženstvo
(Deuteronómium, 5:9) a „Veď
lásky a mieru mať
Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna.“
niečo spoločné
(Evanjelium podľa Jána, 3:16).
so svetom, ktoré
Cirkev akceptovala tieto dva
aspekty Boha a nepovažovala
toleruje polygamiu
ich za protichodné. O niekoľko
a kruté tresty? Bibliu storočí neskôr Spinoza
vyhlásil, že „prísne povedané,
tvorí Starý zákona
nemiluje nikoho.“ A keď
a Nový zákon, na Zá- Boh
hovoríme o etike, Jehova a Alah
majú za sebou rovnako trpké
pade sa však nikdy
chvíle.
neuvažovalo o tom,
že aj Korán by mohol Podobný prístup
k hodnotám
byť súčaťou tohto
Desať prikázaní by mohlo
dedičstva. Je to dané
vrhnúť svetlo na ďalší rozmer
zlým načasovaním,
tejto otázky – na rozmer hodnôt.
Vyvinul islam súbor hodnôt,
dejinnými osudmi
ktoré sú v rozpore s hodnotami
alebo je kniha moslizakotvenými v Starom zákone?
mov a jej kľúčové
Ináč povedané, nakoľko je
islam vzdialený od Desiatich
hodnoty osobitným
prikázaní? Zákaz používať
spisom?
„akýkoľvek vyrytý obraz alebo
podobu čohokoľvek, čo existuje
v nebi nad nami alebo tu na zemi
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alebo vo vodách“ v islame
pretrval, kým z kresťanstva sa
vytratil. Dodržiavanie sabatu sa
vytratil z islamu i kresťanstva
a bol nahradený nedeľou alebo
piatkom. Bez ohľadu na to,
ako boli tieto rozhodnutia
urobené a kto ich urobil, prístup
k hodnotám v islame a judaizme
nie je až taký rozdielny.
Postavenie žien a polygamia
v islame ešte stále šokujú príliš
veľa ľudí, ktorí stoja mimo
islamskej tradície. Na základe
takýchto štandardov by sme
však mohli rovnako kruto ako
Mohameda súdiť aj takmer
všetkých prorokov Starého
zákona. Za čias Mojžiša sa
udiala menšia príhoda: „Mária
a Áron hovorili zle o Mojžišovi pre
Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu.
Oženil sa totižto s kušitskou
ženou.“ (Numeri 12:1).
Kušiťanka bola jeho treťou ženou.
Jehova navštívil túto rodinu, aby
v tomto spore ochránil Mojžiša
potrestaním jeho sestry Márie
malomocenstvom a vylúčením
z tábora na sedem dní (Numeri
12:16). Mohamed, ktorý mal
13 až 15 manželiek, mal ten istý
problém, keď spal s kresťanskou
koptskou ženou namiesto svojej
ženy Hafsy. Jeho manželky
sa na to sťažovali. Boh preto
prišiel ochrániť Mohameda,
rovnako ako predtým Mojžšia,
čo vyjadruje tento verš Súry
66:5: „Môže sa stať, že keď sa
s vami (všetkými) rozvedie, Alah
mu dá lepšie manželky ako ste
vy, ktoré sa podrobia (podrobia
svoju vôľu), ktoré budú veriť, ktoré
budú oddané, ktoré sa budú kajať
Alahovi, ktoré sa budú klaňať
(v pokore), cestovať (za vierou)
a pôstiť sa – už predtým vydaté
alebo panny.“
Vidíme teda, že sú tu
podobnosti, a to dokonca
aj z hľadiska manželských
problémov, o ktorých sa hovorí
v Starom zákone i v Koráne.
Vzhľadom na spôsobom,
ako sa rieky tradícií zlievajú,
sa človek čuduje, prečo tu
nikdy nedozrela komunikácia
medzi týmito dvoma
striktnými monoteistickými/
blízkovýchodnými tradíciami.

Duchovno a politika
Jedna z odpovedí súvisí
s príhodou, ktorá sa udiala
v niekdajšej Ríši Chazarov.
Jehuda Halevi (1075 – 1141)
v diele Kitab Al Khazari, ktoré
je napísané vo forme údajného
dialógu medzi kráľom Chazarov
a náboženskými učencami
okolo roku 740 n. l. spomína
znepokojujúci sen, ktorý
priviedol kráľa k tomu, aby pozval
náboženské osobnosti vtedajších
čias na diskusiu. Kráľovi sa zjavil
anjel a povedal: „Tvoj spôsob
myslenia stvoriteľa teší, ale
nie tvoj spôsob konania.“ Kráľ
preto pozval moslima, kresťana
a ﬁlozofa na debatu, nepozval
však zástupcu židov, pretože
– ako uvádza Halevi – „kresťania
a moslimovia si medzi sebou
rozdelili celý svet a vedú proti
sebe vojnu, aj keď každý z nich
už nasmeroval svoje zámery tak,
aby uspokojil Boha.“ Aj keď kráľ
hľadal duchovno, spoľahol sa
na politickú situáciu a podľa toho
hľadal diskutérov. Až potom, keď
moslimovia a kresťania hovorili
o príbehu o stvorení a odkázali
kráľa na Starý zákon, kráľ sa
rozhodol pozvať aj židovského
rabína.
Pokiaľ ide o kráľa, sčasti to
bolo geopolitické postavenie
účastníkov diskusie, ktoré z nich
urobilo cenných partnerov.
Postoj kráľa Chazarov by mohol
byť aktuálny aj dnes, keďže
jeho kráľovstvo bolo vklinené
medzi ríšou Ummájovcov
a ríšou Byzantíncov. Dialóg bol
preňho dôležitý na udržanie
mieru v jeho malom kráľovstve
a odvrátenie sporov. V dnešných
časoch je politická rovnováha
odlišná, čo je do určitej miery
dané aj vytvorením štátu Izrael.
V takejto situácii by chazarský
kráľ zhodnotil svoje potreby
odlišným spôsobom a zvolil by
si iné priority pri výbere svojich
náprotivkov. Dialóg – vnímaný
optikou kráľa Chazarov
– by v skutočnosti mohol byť
interpretovaný jednoducho ako
kultúrne uznanie politických
veľmocí.

Priestor na
judeo-islamský dialóg
Ak by mal byť dialóg deﬁnovaný na základe politického
postavenia účastníkov, islam
ako kultúrny partner by dnes
zohrával len provizórnu úlohu,
jedine že by sme skúmali viac
než len politické postavenie
kresťanov, moslimov a židov
a prehĺbili o tom diskusiu. Bližší
pohľad na Starý zákon a Korán
by odkryl množstvo podobností,
ktoré, bohužiaľ, politika zastrela
a zastiera aj naďalej. Rád by som
využil túto príležitosť, aby som
urobil malý, aj keď riskantný krok
a nanovo zmapoval západné hodnoty zmenenou optikou a iným
pohľadom na sväté písma.
V prvom rade chcem načrtnúť
novú mapu, kde by sa dialóg
mohol iniciovať a udržiavať.
Kresťansko-moslimské spory
v minulosti často zmarili možnosti vzájomného porozumenia,
a to pre vžitú predstavu, že ak sa
islam a kresťanstvo nedokážu
zhodnúť, niet veľa priestoru
na komunikáciu. Podľa mňa by sa
dialóg mal začať medzi judaizmom a islamom, pričom kresťanský komponent by sa dostal
na rad neskôr. Možno v takejto
súvislosti hovoriť o judeo-islamskej tradícii? Mojou odpoveďou
je áno. Tieto tradície sú natoľko
blízke, že je až ťažké uveriť, že
židia a moslimovia sa nedokážu
na seba pozrieť a pozdraviť sa ako
členovia jednej rodiny.

cho povedané, Mojžiš vystúpil
na horu s dvoma tabuľami, aby
získal ústavu národa, ktorý
chcel vytvoriť. Mohamed išiel
po stopách Mojžiša, keď prvý
verš, ktorý mu bol zjavený,
naznačil dôležitosť čítania písma.
Keď stál zoči-voči problému, čo
boh vlastne vytvoril, Mohamed,
ako uvádza Ibn Al Athir uvádza,
povedal: „Boh najprv stvoril pero
a povedal, píš.“ Aj Ibn Kathir
od Ibn Abbása zaznamenal, že
„prvá vec, ktorú Boh stvoril, bolo
pero, a potom tabuľa osudov.“
Judeo-islamská tradícia sa

Sekulárna
interpretácia textov
Západný svet by mohol
umožniť a dokonca aj prispieť
k sekulárnej interpretácii judeoislamských textov vytvorením
viacerých inštitúcií, ktoré by sa
zaoberali Koránom a Starým
zákonom. Ak sa má čítať prvý
verš zjavený Mohamedovi,
potom treba pochopiť prvý verš
dialógu. Pochopenie v tomto
zmysle znamená vytvorenie
takého prostredia, v ktorom
moslimovia budú čítať Korán

Boh najprv
stvoril pero
Mohamed sa neodvážil poprieť
kvality či platnosť Starého
zákona, ako sa uvádza v Sahih al
Bukhari, 9. zv., Kniha 93, Číslo
633, prerozprávanom Abum
Hurairom: „Ľudia Písma svätého
čítali Tóru v hebrejčine a vysvetľovali ju moslimom v arabčine.
Alahov apoštol potom povedal:
- Neverte ľuďom Písma svätého,
no nepochybujte o nich. Hovorte
radšej, veríme v Alaha a všetkému, čo zjavil.“ Aj keď Jehuda
Halevi spochybnil hodnotu
Mohamedových zázrakov, lebo
Korán bol napísaný v arabčine,
Mohamedova povesť bola odvodená najmä zo Starého zákna
a samotný Jehuda Halevi, jeden
z najuznávanejších židovských
učencov, písal po arabsky.
Odložme teraz nabok politické spory. Mojžiš vytvoril štát
zavedením revolučnej myšlienky
v čase ústnej tradície, myšlienky
„Autora a rukopisu“. Jednodu-

Karim Chaibi: Prianie ihly, olej na plátne (50 x 70 cm)
odvtedy spoliehala výlučne
na svoje texty a na ich rozvíjanie,
bez ohľadu na ich politický
kontext. V čítaní a pochopení
týchto textov je ukrytý kľúč, ktorý
by mohol otvoriť dvere dialógu, t.
j. vedeckej interpretácii, ktorá by
kládla dôraz na text, a nie na to,
čo sa v texte hovorí, a na jeho
dôsledky v praxi. Aj Mohamed
chcel vybudovať národ, no
nemohol odovzdať svojim
stúpencom ústavu v cudzom
jazyku - v hebrejčine či čínštine.
Judeo-kresťanská tradícia by
mala byť chápaná ako tradícia
textov, medzi ktorého zámermi
sa nachádza aj budovanie štátu.
Práve západný kultúrny kontext
možno považovať za priestor, kde
možno iniciovať a podporovať
dialóg.

z historického a sociopolitického
hľadiska, pričom zachovajú aj
jeho duchovný význam. Rád
by som tu spomenul jednu
príhodu, o ktorej písala Aviva
Loriová v izraelskom denníku
Haaretz a na ktorú spomína
známy izraelský archeológ
Israel Finkelstein: „Jeden deň,
v čase odsunu z Hebronu, som
navštívil hrobku patriarchov
s rabínom Menahemom
Frumanom. Vysvetľoval som, že
jej štruktúra je herodesovská,
na čo sa reportér Emmanuel
Rosen spýtal Frumana, čo si
o tom myslí. A on odpovedal: ‚Je
to veľmi zaujímavé. Je mužom
vedy, takže predpokladám, že vie,
o čom hovorí.‘ Rosen bol úplne
ohromený, obával sa, že Fruman
ma napadne, ten však pokračoval

a spýtal sa: ‚Chcete, aby sme
tu s vami hral hru na čas? Pre
mňa stačí, ak hovorí, že Židia
sa tu modlili v herodesovských
časoch. Keby povedal, že to
tu bolo od stredoveku, aj to by
mi postačovalo.‘“ Na tomto
mieste by som chcel čitateľom
pripomenúť, že keď sa povie, že
budova herodesovská, stráca svoj
duchovný a historický rozmer.

Oddeliť náboženské
texty od štátu
Rád by spomenul aj príhodu,
ktorej som bol svedkom v Saudskej Arábii. Išlo o vystúpenie
Thomasa Tompsona, popredného učenca z kodanskej školy. Svoju prezentáciu ukončil tým, že
niet nijakého dôkazu o existencii
prvého chrámu, pretože Jeruzalem sa stal mestom až po páde
Lachišu približne v roku 701 pred
n. l. Saudskí účastníci na tejto
prezentácii boli týmto záverom
nadšení – pričom si neuvedomili,
že spochybňovaním platnosti prvého chrámu a tým aj Šalamúna
a Dávida doslova znehodnotili
moslimské učenie týkajúce sa
tých istých prorokov! To, čo
dr. Finkelstein a dr. Thompson
priniesli z hľadiska judeo-islamskej tradície, je oddelenie textov
od štátu.
Západná tradícia vytýčila novú
cestu oddelením cirkvi od štátu.
Ten istý proces by mal prebehnúť
aj v židovskom a islamskom svete. Moslimovia by mali umožniť,
aby ich texty boli v pohybe a aby
boli vnímané ako sociopolitický
dokument a nielen ako náboženský spis. Rabín Fruman rozlišoval medzi svojím textom a svojím
štátom, čo možno považovať
za veľkú lekciu pre ortodoxné
názory vo všeobecnosti. Západný
svet odlúčil cirkev od štátu, aj keď
cirkev tento krok odsúdila. Pápež
Pius IX. vo svojom spise publikovanom v roku 1864 oﬁciálne
odsúdil tvrdenie, že „cirkev by
mala byť oddelená od štát a štát
od cirkvi.“ Tento postoj potvrdil aj
pápež Pius X. vo svojich spisoch
z roku 1907. Aj keď sa odluka
uskutočnila, cirkev prežila a západnému svetu sa darí.
Aj moslimskí a židovskí učenci
by sa mohli pokúsiť oddeliť
svoje texty od štátu, aby vytvorili
priestor na dialóg, či už s tým
náboženskí učenci budú súhlasiť
alebo nie. Texty nie sú nehybné.
Texty možno dopĺňať, pred tým
ich však treba pochopiť. Ich texty
by mohli takéto zmeny prežiť,
rovnako ako aj ich krajiny.
Karim Chaibi
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Z histórie

Francis Bacon

Francis Bacon – praotec
experimentálnej vedy
S

účasťou ľudského bytia a konania je poznávanie. Poznatky
majú nezastupiteľnú úlohu pri formovaní motívov a určovaní cieľov ľudského konania. Tento proces je už oddávna
objektom pozornosti ﬁlozoﬁe. V jej rámci sa vytvorila teória
poznania. Tá skúma vzťah subjektu a objektu v procese poznávacej činnosti, vzťah poznania k skutočnosti, možnosti poznania človekom, kritéria pravdivosti a hodnovernosti poznania.

V

jednotlivých historických obdobiach
bolo poznanie – v dôsledku pôsobenia
viacerých faktorov, ako napríklad
protiklad medzi duševnou a fyzickou
prácou alebo aj nadvláda náboženských
organizácií v oblasti nadstavby – osobitnou
funkciou určitých profesionálnych kruhov.
Tie boli nositeľmi „duchovnej produkcie“
– náboženských predstáv, etických
a estetických koncepcií a postupne aj
vedeckého bádania či iných „duchovných
produktov“. V tomto kontexte sa teória
poznania rozpracúvala ako teória osobitnej,
vo vlastnom zmysle slova duchovnej činnosti,
izolovanej od praxe, čo plodilo idealizmus
v ponímaní poznania. Veľmi citeľným
zásahom do tejto domény ﬁlozoﬁckého
idealizmu bol vznik empirizmu.
Empirizmus je učenie, ktoré považuje
zmyslovú skúsenosť za jediné východisko
poznatkov. V empirizme sa poznanie
uskutočňuje prostredníctvom skúsenosti
a ňou sa aj zdôvodňuje. Skúsenosť sa
považuje za zmyslovo-empirický odraz
vonkajšieho sveta vo vedomí ľudí. Tvorcom
empirizmu bol Francis Bacon (1561 – 1626),
anglický esejista, ﬁlozof, právnik a štátnik.

Rozmach vedy
Druhá polovica 16. a väčšia časť
17. storočia boli obdobiami búrlivého
rozvoja Anglicka. Kapitalistické vzťahy
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nadobudli prevahu v najvýznamnejších
odvetviach ekonomiky. Rapídne rástol počet
manufaktúr, baní a ovčích fariem. Vznikol
a prudko napredoval obchod, organizovaný
obchodnými spoločnosťami na princípoch
akciového kapitálu. Anglicko obchodovalo
s mnohými časťami nielen Európy, ale aj Ázie.
Prílev lacného zlata a striebra, ktorý vyvolal
cenovú revolúciu, zvýšil dopyt po tovaroch, čo
pre Anglicko znamenalo prosperitu obchodu
s vlnou. Anglicko bolo jej hlavným výrobcom
a zásobovalo ňou nizozemský aj taliansky
textilný priemysel. Tak sa utvorili základy
ekonomickej a politickej moci svetového
impéria.
Nevídané ekonomické premeny viedli
k vzrastu vrstvy obchodníkov a podnikateľov.
K nim sa pridala aj časť šľachty, ktorá
si osvojila princípy kapitalistického
podnikania a stala sa „novou“, inak povedané
„zburžoáznenou“ zložkou šľachty. Anglická
buržoázia a „nová“ šľachta, ktoré sa opierali
o vzrastajúcu ekonomickú moc v čase dvoch
revolúcií (1640 – 1660 a 1668), prekonali
odpor feudálnej aristokracie a získali aj

V strede je busta zakladateľa Kráľovskej
spoločnosti Karola II., naľavo je zobrazený William Brouncker, prvý prezident
spoločnosti a naľavo Francis Bacon,
inšpirácia Kráľovskej spoločnosti

politickú moc.
Mnohostranné spoločenské premeny
vyvolali potrebu nového spôsobu myslenia
a silne ovplyvnili životný štýl najmä nových
vládnucich vrstiev. Nevyhnutné bolo aj
v teoretickej rovine vyjadriť nové, pokrokové
tendencie. Napredovanie priemyslu
a obchodu podnietil rozvoj vedeckého
bádania. Lebo len vedecké poznatky mohli
kliesniť cestu ľudskému umu v atmosfére
ospalých húšťav odvekých povier a poskytovať
presvedčivé argumenty kritike teologickoscholastických teórií. A tie nedali na seba dlho
čakať. Wiliam Harvey (1578 – 1657) objavil
krvný obeh. William Gilbert (1540 – 1603),
lekár a fyzik, odhalil zemský magnetizmus,
Isaac Newton priniesol veľké výdobytky
v oblasti mechaniky a matematiky. Anglickí
bádatelia tých čias boli veľkým prínosom
k dejinám svetovej vedy.
Významný posun nastal aj v oblasti
skúmania spoločnosti, jej rozvoja a smerovania. Osobitne významnú rolu v tomto smere
zohral Francis Bacon.

Bacon – politik a štátnik
Francis Bacon pochádzal z poprednej
a zámožnej rodiny. Jeho otec slúžil anglickej
absolútnej monarchii ako strážca veľkej
pečate. Syn Francis určitý čas kráčal
v šľapajach svojho otca. Najprv bol v službách
kráľovnej Alžbety I. (1558 – 1603) a potom
kráľa Jakuba I. (1602 – 1625), s ktorým
bol aj v priateľskom pomere. Stal sa aj jeho
lordom-kancelárom. Za štátnické zásluhy sa
stal barónom z Verulamu a neskôr získal titul
vikomta St. Albans. Ale tak ako sa kráľovský
dvor vzďaľoval buržoázii zo strachu pred
jej požiadavkami a znova podporoval starú
šľachtu, Francis Bacon strácal popularitu
v parlamentných kruhoch. Parlament
dokonca využil jeho neveľkú korupčnú aféru,
aby dosiahol jeho odstúpenie. Kráľ mu však
odpustil pokutu a vo väzení v Toweri bol
len 4 dni. Ale takéto riešenie kauzy, aké boli
v tých časoch celkom bežné, ho znechutilo
a z politického života sa deﬁnitívne stiahol.

škôl minulosti výrazne prispel k odhaleniu
nedostatkov ﬁlozoﬁckého idealizmu.
Poukázal aj na ich korene. Napríklad
v traktáte č. 62, v ktorom napísal: „Keby sa
totiž ľudský duch po stáročia nebol zaoberal
náboženstvom a teológiou a občianske vlády
(najmä monarchie) sa neboli stavali proti
podobným novotám – čo len v teórii – takže
ľudia sa im vedeli venovať len s vystavením
sa nebezpečenstvu a ujme na vlastnom
majetku, teda nielen bez odmeny, ale aj vydaní
opovrhnutia a nenávisti, nepochybne by bolo
vzniklo viacej takých ﬁlozoﬁckých škôl a teórií,
ktoré kedysi vo veľkej rozmanitosti prekvitali
u Grékov.“ A v traktáte č. 65 konštatoval,
že ﬁlozoﬁa bola vo veľkej miere „skazená
poverou a primiešaním teológie, čo prináša
mnoho zla tak celým ﬁlozoﬁckým systémom,
ako aj ich častiam“.

Francis Bacon o sebe napísal,
že kvôli plneniu úloh štátnika sa
nemohol plne venovať iným, napríklad
bádateľským činnostiam. Považoval
sa však za priekopníka, ktorý nekráča

Prozaik i politológ

Titulná obálka knihy Instauratio Magna,
ktorá obsahuje aj traktát Nové Organon

Priekopník vedy a novej ﬁlozoﬁe
Zvyšok života venoval Francis Bacon
rozvoju vedeckého bádania a ﬁlozoﬁckého
myslenia. Vytýčil si zámer pripraviť
a vydať veľdielo o veľkej obrode vied. Jeho
najdôležitejšiu časť uverejnil v roku 1620 pod
názvom Nové Organon („nové“ v protiklade
s Aristotelovým dielom z logiky, Organon
znamená aj novú metódu). Uviedol v ňom:
„Márne sa očakáva veľký pokrok vo vedách,
ak sa staré odieva novým a nové štepí
do starého. Treba úplne všetko obrodiť, ak sa
nechceme ustavične točiť v kruhu a uspokojiť
sa s úbohým a takmer bezvýznamným
pokrokom.“ (Traktát 31).
Podľa Francisa Bacona veda môže úspešne
napredovať ak sa budú používať správne
metódy. V záujme toho treba odstrániť
z ľudského vedomia idoly (štyri druhy idolov),
„ktoré sa zmocnili ľudského rozumu... takže
pravda má sem ťažký prístup ...“ (Traktát
38). Nová, správna metóda vychádza
zo skúsenosti a po teoretickom usporiadaní
poznatkov sa znova do skúsenosti vracia.
Prostredníctvom skúsenosti, experimentu
a usudzovaním, indukciou, od jednotlivého
k všeobecnému sa ľudia dostávajú k poznaniu
prírody. Francis Bacon sformuloval
ucelenú a presvedčivú myšlienkovú
bázu materialistického empirizmu a mal
nezastupiteľný podiel na rozpracovaní
problémov indukcie, ktorá má korene
v starogréckom myslení. Právom ho historici
vedy označujú za zakladateľa novodobej
experimentálnej vedy.
Francis Bacon sa významne zaslúžil aj
o rozvoj ﬁlozoﬁe. Obnovil jej materialistickú
tradíciu. Jednoznačne vyzdvihol význam
starovekého gréckeho materializmu.
Vypracoval vlastné materialistické chápanie
prírody, deﬁnoval podstatu hmoty a význam
pohybu ako jej neoddeliteľnej vlastnosti.
V rámci prehodnocovania ﬁlozoﬁckých

Francis Bacon napísal aj iné diela. Už
v roku 1579, počas pobytu vo Francúzsku,
vyšla z jeho pera práca O stave Európy.
V roku 1623 to bola publikácia O význame
a rozvoji vied obsahujúca charakteristiku
metódy indukcie a vysvetľujúca podstatu
jeho ﬁlozoﬁckého systému. Významným
príspevkom do svetového písomníctva
boli jeho Eseje z rokov 1597, 1612 a 1625.
V odbornej literatúre sa o nich píše, že vynikali
precíznosťou myšlienky a stručnosťou. Nimi
získal dôležitý zástoj v utváraní štýlu anglickej
prózy. Mnohé z jeho výrokov, obsiahnutých
v Esejách, sa stali takmer prísloviami. Veľmi
zaujímavá je jeho v podstate politologická
práca Nová Atlantída. Ide o utopický
opis spoločnosti, v ktorom sa zachováva
– na rozdiel od iných utopistov – sociálna
nerovnosť. Zobrazuje sa v nej hospodársky
rozkvitajúca ideálna spoločnosť, v ktorej je
život organizovaný na racionálnych základoch
vedy a vysokej techniky.

Titulná strana knihy Francisa Bacon
Eseje vydaná v roku 1639

Karikatúra činností navrhovaných
Francisom Baconom v Novej Atlantíde

v cudzích šľapajách, ani sa neopiera
o okruh spolupracovníkov. Uviedol:
„... a predsa vytrvalo kráčam cestou pravdy
a podrobujem svoju myseľ veciam, a preto
som tieto veci, myslím trochu posunul
dopredu“, (Traktát 113).
Súčasne s významnou úlohou pri
konštituovaní modernej experimentálnej
vedy stál Francis Bacon aj pre regenerovaní
materialistickej ﬁlozoﬁe. Napriek ústupkom
dobovej atmosféry vyvolanej viacerými
faktormi (o svojej zdržanlivosti v oblasti
kritiky náboženstva napríklad uviedol, že je to
„dosť nebezpečné“), otvoril cestu jej ďalšiemu
napredovaniu. Jeho ﬁlozoﬁcký odkaz,
charakterizovaný aj ako anglický materializmus, našiel odraz v dielach T. Hobbsa, J.
Locka, B. Spinozu, francúzskych encyklopedistov, ruských revolučných demokratov
i tvorcov dialektického materializmu.
V týchto dielach sa sprostredkovane k nám
dostávajú myšlienky anglického mysliteľa. Ale
funkčné – zaujímavé aj poučné – je priame
štúdium niektorých prác Francisa Bacona,
preložených do slovenčiny a češtiny, ktoré sú
k dispozícii v knižniciach. Vrelo odporúčam
oboznámiť sa hlbšie s dielom Nové Organon,
zaradené do zborníka Humanizmus a renesancia (Antológia z diel ﬁlozofov), vydanom
v roku 1966 v Bratislave.

Prof. Jaroslav Čelko
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Etická výchova

Učebnice

Učitelia humanistickej etiky, sme tu aj pre vás

Etické je nebáť sa
Pán minister školstva sa v minulom čísle vyjadril, že etika je len súčasťou kombinácie
etická výchova a náboženská výchova. Vraj to nie je o vedomostiach a histórii náboženstiev, ale o pestovaní určitých životných postojov. A hoci je známe, že sa na hodinách
náboženstva učia aj cirkevné dogmy, mnohé cirkevné príkazy a zákazy, z ministerstva
dostávajú na učebnice milióny...

A

ko je známe, učitelia a najmä deti
etickej výchovy sú akoby od macochy.
Na učebnice pre ne peniaze nevydelili.
Vraj aby sa vyhli „schematickému chápaniu
predmetu“. To potom ostatné predmety,
náboženstvo nevynímajúc, sú chápané
schematicky? Dokonca až natoľko, že pre
nich treba učebnice meniť, inovovať raz za
štyri – päť rokov, lebo spoločnosť sa vyvíja.
Je prinajmenšom zaujímavé, že pre jedných
áno, pre iných nie. Alebo aj to, že vo väčšine
štátov európskych štátov, tým viac v krajinách
EÚ, sa etická výchova nielen vyučuje, ale
má aj učebnice. Načo by však boli u nás, keď
u nás je možné aj to, že alternatívny predmet
k náboženstvu – etickú výchovu u nás neraz
vyučujú aj katechéti, keď u nás učiteľov
tohto predmetov pripravujú ako katechétov
– učiteľov etiky.

ku klerikálnej propagande, ktorá pravidelne
zaplavuje našu školu.“
Zvyšuje sa aj počet podobných telefonátov.
S otázkami, či sa nechystá nejaký spoločný
postup pri výučbe etiky, nejaká pomoc, keď
na ňu súčasné ministerstvo nemá. Aj podľa
obsahu predchádzajúcich čísel viete, že sa
tejto téme venujeme sústavne. Či však budeme mať aj pravidelnú rubriku, závisí nielen
od redakcie, ale najmä od učiteľov etiky. Od
toho, nakoľko sa budú chcieť deliť so svojimi
skúsenosťami či problémami pri vyučovaní.
Chceli by sme pripomenúť, že na Slovensku
vyšla metodická príručka Zvládnuť umenie
žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché a
v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy
aj tituly Možno áno, možno nie, Možno je to
správne, možno nie, Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? (vyšli vo Vydavateľstve
Rastislav Škoda). Knihy pre deti od najnižších ročníkov ZŠ až po jej najvyššie ročníky
vysvetľujú základy kritického myslenia,
dávajú podklady na prípravu na dobrý, zdravý
a hodnotný život bez zdôrazňovania osobného úspechu, bez pripomínania kresťanského
základu našej spoločnosť. Úlohou je naučiť

Ukážka z knihy Sandry McLeod Humphreyovej
Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil?
deti kriticky myslieť a používať vlastný rozum,
hovoriť s mladými o ich osobných hodnotách
a pomáhať im deﬁnovať a rozvíjať ich vlastný
kód morálneho a sociálneho správania.
Prinášame úryvky z nich, ale naším
zámerom je, aby sa na tejto stránke objavili aj
informácie, diskusia či reportáže z vyučovania
etickej výchovy, názory dospelých i detí. Aby
sme aj takto postúpili v nasledujúcom roku
o čosi vpred.
Miloslava Necpalová

Ukážka z knihy Dana Barkera Možno je to
správne, možno nesprávne
Mnohí nám píšu aj o tom, že sa stretajú
s problémami. Nie je tajomstvom, že hodiny
etiky sú neraz ako nulté či posledné, pritom
ich žiaci majú počas vyučovania voľno, a tak
ich – aby sa nenudili – neraz pozývajú na
náboženstvo. Z takých správ je smutno. Aj
Spoločnosť Prometheus si uvedomujeme, že
to treba zmeniť.
Uvedomujú si to aj učitelia etiky, rodičia
žiakov, širšia verejnosť. Poteší, keď príde
list so slovami: „Pozdravujeme! Sme partia
učiteľov na gymnáziu. Nejakým zázrakom sa
nám dostal do rúk časopis Prometheus. Keďže
sme podobne humánne a ateisticky zameraní,
radi by sme Vás požiadali o pravidelné zasielanie tohto časopisu. Ide o jedinú alternatívu
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Ukážka z knihy Dana Barkera Možno áno, možno nie
Ďalšie informácie o knihách humanistickej etickej výchovy vám poskytneme na tel. čísle
02/52491191 alebo na e-mailovej adrese prometheus.ba@dtadsl.sk

Vianoce

Vianoce – obdobie

narodenia bohov
V

starej Indii vznikol kedysi kult boha Krišnu, ktorého vraj porodila
nepoškvrnená panna Devanaki. Narodenie Krišnu jej podľa povesti
zvestoval svätý muž a Krišna sa narodil v chlieve medzi oslom a kravou.
Stalo sa tak v meste Madura, kam prišli jeho rodičia zaplatiť dane. Vtedy
zažiaril na nebi jasný meteor a novorodeniatku sa prišli pokloniť pastieri
a mudrci. Zlý kráľ Kans však v snahe zahubiť Krišnu dal príkaz zabiť pre
istotu všetkých chlapčekov vo veku jedného roku, preto Devanaki uteká
s Krišnom na druhý breh rieky Džamnu.

Podobné príbehy
Ako vidno, ide tu skoro o ten istý príbeh,
aký sa podľa evanjelií odohral aj pri narodení
Ježiša. Legenda o narodení Ježiša sa nápadne
podobá aj na viaceré iné
legendy o starovekých
bohoch, akou je napríklad
legenda o babylonskom
bohovi Tammuovi,
fénickom bohovi Adonisovi, egyptskom Ozirisovi
(porodila ho panna Mirra),
Budhovi (porodila ho panna
Maja) atď. Narodenie Ježiša
Egyptská bohyňa Izis
je očividne vybudované
s malým Horom
synkreticky, použitím starších mýtov napísaných
dávno pred vznikom
kresťanstva.
Lenže nielen
„nepoškvrnené
počatie“, ale aj čas
narodenia viacerých
pohanských bodov je
ten istý, a to obdobie
zimného slnovratu:
Panenská bohoro25. decembra sa vraj
dička Diana
narodil babylonský
Tammuz, perzský Mitras, egyptský boh slnka
Ra, ďalej Budha, Adonis a ďalší. Aj cirkev
roku 354 n. l. rozhodla, že Ježiš sa tiež narodil
práve v tento deň.

Jozef – biologický otec Ježiša?
Autori evanjelií pri tvorbe životopisu
mýtického Ježiša nepoužili len staré legendy,
ale sa pokúšali dokázať aj to,
že Ježiš spĺňa predpovede,
ktoré o budúcom mesiášovi
hlásali biblickí proroci.
A tak mal v prvom rade
pochádzať z rodu kráľa
Dávida. Dve evanjeliá, ktoré
uvádzajú rodokmeň Ježiša
– Evanjelium podľa Matúša
Útek Izidy pred
a Evanjelium podľa Lukáša
úkladmi zlého Seta (mimochodom, uvádzané
rodokmene sa navzájom
podstatne líšia), tvrdia, že Jozef je potomkom
Dávida. Toto tvrdenie je však zdrojom do očí

bijúceho protirečenia, ktoré však cirkev
vytrvalo nechce vziať na vedomie: ak totiž
Jozef, potomok Dávida, je len pestúnom
a nie biologickým otcom Ježiša, potom Ježiš
nepochádza z rodu Dávidovho. No ak Ježiš je
potomkom kráľa Dávida, potom Jozef musí
byť jeho biologickým otcom a Mária nemohla
byť „nepoškvrnenou pannou“.
Okrem uvedeného protirečenia obsahuje
legenda o Ježišovi aj množstvo iných podstatných nezrovnalostí vo vecných, časových
aj miestnych údajoch. Aj toto tiež dokazuje,
že táto legenda vznikla skrížením viacerých
starších legiend, resp. biblických proroctiev.

Plodné jarné dni
Prečo práve obdobie zimného slnovratu sa
v legendách uvádza ako čas narodenia bohov?
A prečo vraj boli mnohé bohorodičky panny?
Jarná rovnodennosť, predstavujúca koniec
zimy a návrat tepla, bola odpradávna búrlivo
oslavovaná, vrátane sexuálnych orgií. Pri nich
vtedy otehotneli aj mnohé panny, z ktorých
sa však niektoré v nasledujúcich mesiacoch
bránili pohlavnému styku. A tak po deviatich
mesiacoch, v období
zimného slnovratu, rodilo súčasne veľa žien
– medzi nimi aj také,
ktorých hymen bol len
nepatrne poškodený,
takže babice pomáhajúce pri pôrodoch si
mysleli, že ide o panny Útek Márie
(vtedy totiž ešte neboli s malým Ježišom
známe fyziologické
do Egypta
základy oplodnenia).
A tak sa v období zimného slnovratu
ľudia radovali z mnohých detí, ktoré práve
vtedy hromadne prišli na svet. O niektorých
z týchto novorodencov sa tradovalo, že sa
narodili panne.
Súčasne s narodenými deťmi sa oslavovali
aj ich rodičky, bola im preukazovaná vážnosť
a vysoká úcta pre ich zdanlivo zázračnú
schopnosť rodiť nový život.
Toto je v skratke vyjadrená podstata
všetkých zimných osláv, nech už ide o tie
dávnoveké alebo o súčasné vianočné sviatky.
Anton Daniel

Internet

Okno do internetu
Nemecko –
od Luthera k ateizmu
Nemecko je u nás všeobecne považované za zbožnú krajinu, to však je dojem
z prvého pohľadu. My vám ale ponúkame
informácie o nemeckých organizáciách,
v ktorých sa združujú ľudia bez náboženského svetonázoru. Spektrum je
pestré: od humanistov k agnostikom či
skeptikom a nechýbajú ani ateisti.
Nemeckí humanisti majú svoju
organizáciu Humanistischen Verband
Deutschlands – Bundesverband a my
odporúčame ich internetovú stránku
http://www.humanismus.de. Na tejto
stránke, ktorá je aktualizovaná priebežne,
si môžete prečítať aj niektoré vybrané
články z tlačeného média nemeckých humanistov – časopisu Diesseits. Podobne
ako väčšina stránok má dostatok odkazov
na organizácie rovnakého zamerania,
vrátane mládežníckych.
Ďalšou humanistickou organizáciou
je Humanistische Union založená v roku
1961 vydavateľom Gerhardom Szczesnym. Určitou zvláštnosťou je, že združuje členov s rôznorodými politickými
názormi. Podrobnejšie sa s jej zameraním
a činnosťou môžete oboznámiť na stránke
http://www.humanistische-union.de.
Odporúčame tiež internetovú adresu
http://www.ibka.org, čo je stránka
IBKA – Medzinárodného zväzu ľudí
bez náboženského vyznania a ateistov,
ktorý vznikol v roku 1976 v Berlíne.
Na nemeckých stránkach sa zriedkavo
robí verzia v angličtine a tak ten, kto
neovláda nemčinu, má smolu. V prípade
IBKA budete príjemne prekvapení, má
časť informácii aj v angličtine. V linkoch
na tejto stránke nájdete odkaz i na stránku
našej Spoločnosti PROMETHEUS, čo
nás teší. IBKA je členom Medzinárodného
zväzu ateistov.
GWUP http://www.gwup.org je
organizáciou nemeckých skeptikov. V ČR
má ideového partnera Sisyfos, o ktorom
sme informovali v predchádzajúcom
čísle, a v USA dobre známu organizáciu
CSICOP. Nemeckí skeptici existujú už
vyše dvadsať rokov a vydávajú časopis
Skeptiker. Aj GWUP, podobne ako český
Sisyfos, nemá otázku vzťahu k náboženstvu uzavretú, ale v súčasnosti nekompromisne vystupuje proti kreacionizmu.
Nemecký internet pre neveriacich
je skutočne pestrý a bohatý svojím
obsahom, odporúčame pre každého, kto
ovláda nemčinu.
František Jedinák
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Recenzia

Posvätné melódie
ukryté v príbehoch
Karim Chaibi: Duša harﬁstu. Petrus 2005
Priznám sa, že ku knihe tuniského spisovateľa Karima Chaibiho Duša harﬁstu som
spočiatku pristupoval s istými predsudkami. Z čoho tie predsudky pramenili? Určite nie
zo „západných“ stereotypných predstáv o arabskom svete. Neoslovujú ma totiž mýty
o arabskom terorizme, arabskej pokryteckosti, falošnosti, bazárovom podvodníctve.
Okrem toho duchovná, a predovšetkým mystická tradícia arabskej i perzskej civilizácie
je mi naozaj blízka. Sám som bol na Blízkom východe niekoľkokrát, videl som víriacich
dervišov v Káhire i v Konyi, navštívil som posvätné tuniské mesto Kajruván...

P

očiatočné
predsudky
ma skôr
privádzali k otázke,
či Karim Chaibi nie
je len ďalším autorom literatúry tzv.
„tretieho sveta“
– teda sveta, ktorý
slovenské čitateľské obecenstvo, ba
aj literárna veda,
azda iba s výnimkou orientalistov,
(a to nielen pre
nízky počet prekladov) radšej vytesňuje,
upriamujúc sa predovšetkým na tvorbu
anglofónnych, frankofónnych či hispanofónnych spisovateľských hviezd euroatlantického
civilizačného okruhu. Moje obavy z toho,
či v prózach Karima Chaibiho nenatrafím
na atmosféru známu povedzme z Rushdieho
kníh Harún a more príbehov, Západ, Východ
či Satanské verše, alebo z toho, či aj tento
tuniský autor sa nepodoberá rozpitvávať
severoafrické koloniálne a postkoloniálne
traumy, sa však nepotvrdili. Objavil som totiž
skutočný literárny klenot, ktorého posolstvo,
trúfam si to takto povedať, presahuje časy
historických, etnických, civilizačných,
sociálnych tráum. Karim Chaibi sa svojmu
čitateľovi prihovára nie ako Tunisan, nie ako
Afričan – ale najmä ako dedič orientálnej
tradície rozprávačského umenia, ktorého
jazyku možno rozumieť tak na hlučných
trhoviskách Orientu, ako aj v internetových
kaviarňach Západu. A to som teraz nemyslel
len metaforicky, ale aj doslovne: autor, hoci je
tuniského pôvodu, píše po anglicky.

Nostalgia za surrealizmom
Citlivý čitateľ by možno už z názvu
predmetného poviedkového súboru uhádol,
že nejde o knihu „žánrových obrázkov“
z arabského mesta či vidieku. Duša harﬁstu
– v tomto slovnom spojení rezonuje čosi
z francúzskeho surrealizmu, čosi z čias
prekliatych básnikov, čosi antické a teda
univerzálne, nadčasové. Za harfou však cítiť
aj poloﬁgliarsku a poloakademickú siluetu
Salvadora Dalího. Pripomienkou dalíovskej
imaginácie, ba dokonca dalíovského rukopisu
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sú koniec koncov aj obrázky na obale,
ktoré namaľoval, ako sa to dozvedáme
zo stručného, viac emocionálneho než
faktograﬁckého úvodu, samotný autor
knihy. Z reprodukovaných malieb na obale
je zjavné, že spisovateľ techniku maľby
zvládol bezchybne, no spod vplyvu Dalího,
de Chirica, možno Domingueza a ďalších
surrealistov sa celkom neoslobodil. Svojmu
maliarskemu rukopisu sa, samozrejme,
usiloval dodať čosi osobité, čosi, čo súvisí
s kultúrou, z ktorej pochádza. A tak sa
na maľbe surreálne motívy preplietajú
s parafrázami arabského písma. Dalo by
sa povedať, že už len tieto maľby vystihujú
aj celkový charakter poviedkovej zbierky
Karima Chaibiho.
Tak, ako sa arabské písmo na obraze stretáva s atribútmi surrealizmu – modernistického
pokračovania herézy a obrazoborectva
– tak aj v poviedkach sa spájajú, rozpájajú
a znovu spájajú inšpirácie zo Západu
i Východu. Neprehliadnuteľné je napríklad
poučenie Borgesom alebo Calvinom. Ak
by predsa len nešlo o priame poučenie či
aspoň sprostredkovaný vplyv, potom asi
máme do činenia s výraznou duchovnou
spriaznenosťou. Prikláňam sa však k tomu,
že Karim Chaibi je pozorným čitateľom diela
Jorge Luis Borgesa. Koniec koncov, ak niekto
má rád surrealizmus – sám sa hlásim k jeho
prívržencom – tak si je vedomý aj toho, že
dnes, v čase totálnej expanzie korporátneho,
reklamného „surrealizmu“ a virtuálnej
reality, sa už ťažko možno presvedčivým
spôsobom vrátiť k „partizánskemu“ surrealizmu bretonovsko-dalíovského typu. Práve
preto určitý kompromis medzi (už naozaj
len nostalgickou) aﬁnitou k surrealizmu
a akútnou potrebou rozprávačskej triezvosti
sa núka napríklad v riešeniach latinskoamerického magického surrealizmu.

Tradícia posvätných kníh
O Borgesovi je známe, že mal rád Tisíc
a jednu noc. Tento ojedinelý literárny
klenot arabskej civilizácie predstavuje
archetyp knihy-labyrintu a jej rozprávky
nie sú len rozprávkami, ale aj mystickými
iniciačnými príbehmi. Aj poviedky Karima
Chaibiho považujem za iniciačné texty
– a nie iba odvary z magickorealistickej

apatéky. Borgesov záujem o „knihy kníh“
a úcta islamského sveta ku knihe – to je ten
most, ktorý v Duši harﬁstu spája Východ
so Západom. V poviedkach Kniha múdrosti,
Pergamen šťastia či Všestranná modla sa
ústredným motívom stávajú práve kniha,
písmo, proces zaznamenávania, recitácia,
spôsob interpretácie, miznutie, vytrácanie
sa pôvodných významov. Ak o týchto
záležitostiach hovorí Arab, buď tým prejavuje
lojalitu ku konzervatívnej vetve koránickej
tradície, alebo sa snaží vniesť do dišputy
o posvätnosti písma nového, sviežeho ducha,
vtip, ľahkosť, originálny pohľad. Taký je aj
prípad Karima Chaibiho. V jeho textoch
cítiť príklon k heretickej tradícii, no deje sa
to veľmi láskavým spôsobom a boj medzi
tradičnou a revolučnou interpretáciou
„duchovnej pravdy“ (tento zápas sa ako
červená niť tiahne väčšinou poviedok)
do poslednej chvíle, do poslednej vety
poviedky nie je rozhodnutý. A práve toto
kolísanie, nejednoznačnosť, takpovediac
nerozhodnosť, nestálosť, nečakané zvraty,
vrstvenie niekoľkých poínt robí z Duše
harﬁstu excelentné, vzrušujúce čítanie.

Sila dervišského tanca
Musím povedať, že azda najhlbší dojem
vo mne zanechala poviedka Duša harﬁstu.
Považujem ju za text, ktorý svojou kvalitou
je porovnateľný s najskvelejšími výkonmi
súﬁjskej literatúry. Za podobne vydarený
príbeh považujem aj Všestrannú modlu.
V oboch poviedkach nájdeme narážky
na predislamský svet: prítomnosť viacerých
bohov, motív modly, prvky antickej civilizácie
– napríklad mramorový chrám, harfa
a pod. Duša harﬁstu sa však postupne mení
na súﬁjský príbeh zasvätenia, v ktorom sa
čitateľ stáva svedkom iniciačného obradu
v podobe dervišského tanca (v Konyi,
v niekdajšom meste dervišov sa nazýva
séma), počas ktorého, podľa tradície,
dochádza k rozplynutiu „ja“ (tento jav
sa v arabskej mystike nazýva „faná“)
o opätovnému objaveniu boha. Opravárka
harfy (možno jungovská „anima“, ženský
element vesmíru, zdroj spirituálnej
i umeleckej inšpirácie) skrúšenému harﬁstovi
hovorí: „Nemáš čo stratiť, len vlastnú dušu.“
Strata duše, hľadanie stratenej duše je častou
témou šamanských legiend a liečebných
obradov. U Karima Chaibiho je to opäť prvok
z predislamských čias.
Príbeh o harﬁstovi nám hovorí, že pokiaľ
sa o svoju dušu bojíme, zostane, obrazne
povedané, pripútaná ku chrámovej kupole,
vydaná svojvôli bohov, ktorí ju budú
všemožne mučiť. „Keď sa chopíš strún svojej
harfy, nie si už nikde blízko seba. Len hraj;
tvoj život je v tvojich melódiách,“ povie
harﬁstova sprievodkyňa. Možno by sa žiadalo
dodať, že podobne aj život Karima Chaibiho
sa nachádza v jeho poviedkach. Ja však radšej
risknem vyhlásenie, že jeho poviedky na mňa
nepôsobia ako poviedky, ale ako zasväcovacie
melódie. Ako mnohovrstevná, tajomná
a oslobodzujúca hudba, odkrývajúca falošné
interpretačné modely našich životov.
Peter Macsovszky
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Černá kniha kapitalismu
prel. Miloslav Vrážel, odb. editor: V. Vasko, vyd. Milan Havlíček
- Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3, 560 strán, viaz.
Na jar roku 1999 vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský
uvádzal na slovenský
knižný trh Čiernu knihu komunizmu od autorského kolektívu,
ktorý viedol francúzsky historik
Stéphan Courtois. Kniha sa hneď
po svojom vydaní vo Francúzsku
(1987) stala bestsellerom a vyvolala prudké polemiky. Slovensko
bolo treťou postkomunistickou
krajinou, v ktorej Čierna kniha
komunizmu vyšla. Navyše v roku
2001 vyšli dvojzväzkové Zločiny
komunizmu na Slovensku 1948
– 1989 v prešovskom Vydavateľstve Michala Vaška.
Ohlas na francúzske vydanie
Čiernej knihy komunizmu však
nedal na seba dlho čakať. V roku 1998 uzrela vo Francúzsku
svetlo sveta kvaliﬁkovaná analýza 30 historikov, politológov,
ekonómov, umelcov a právnikov
z piatich krajín sveta pod titulom
Čierna kniha kapitalizmu, ktorá
odhaľuje a pripomína na konkrétnych príkladoch podstatu
a zvrhlosť kapitalizmu od jeho začiatkov až do dnešných dní.

Kým čierne knihy komunizmu
boli a pravdepodobne ešte aj sú
v kníhkupectvách a knižniciach
na Slovensku bežne prístupné,
Čierna kniha kapitalizmu sa prístupnou nestala. Z 500-kusového
prvého českého vydania z roku
2000 sa na Slovensko dostalo
možno pár exemplárov asi aj
preto, lebo vydavateľstvo Orego
priame objednávky zo Slovenska
nevybavuje. O rozšírení druhého
vydania zatiaľ vieme iba to, že
bude k dispozícii na jar roku
2006. Očakávame, že sa nájde
súdny obchodník, ktorý ju dovezie aj na slovenský knižný trh. Ak
by sa to nestalo, bola by to prinajmenšom veľká chyba. Čierna kniha kapitalizmu nie je totiž knihou
očierňujúcou, ale analyzujúcou,
vecne opisujúcou, opierajúcou sa
o seriózne pramene.
Obsah knihy v 34 kapitolách
je, obrazne povedané, učebnicou
anatómie, procesu rastu, prejavov, chorôb, zločinov a zvráteností kapitalizmu. Časovo sú tu
spracované začiatky kapitalizmu,
Lyonské storočie, prvá i druhá
svetová vojna, masakry a represie
vo Vietname, Iráne, Indonézii,
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Oxfordský slovník světových dějin.
Praha: ACADEMIA, 2005. 679 s.
Slovník prináša pohľad na dejiny
z iného zorného poľa, čo môže znamenať obohatenie pre historikov. Rozsah
výkladových hesiel zodpovedá anglickému
originálu. Väčšina hesiel sa týka Veľkej Británie
a USA. Z ďalších súvisiacich odborov s dejinami
prevláda právo.
O svobodě náboženství. / zost. a prel.
Jan Divecký. Praha: Nakladatelství
P3K, 2005. 131 s.
Kniha obsahuje 36 zamyslení
z cyklu úvah londýnskeho rabína
Jonathana Sackseho nad večne živými témami
biblických príbehov. Poukazuje o. i. na násilie
v mene náboženstva, paradox vlastníctva,
vyvolených a tých druhých a pod. Kniha je určená
širokej verejnosti a nevyžaduje nijaké odborné
poznatky z judaizmu.
TAUBMAN, William. Chruščov
člověk a jeho doba. / prel. M. Dvořák.
Praha: BB/art, 2005. 846 s.
Publikácia je prvým komplexným
životopisom Chruščova s jeho osobnými triumfami a tragédiami. Autor čerpal nielen z novootvorených archívov, ale navštívil aj miesta, kde

Východnom Timore, v Afrike
i špeciálne francúzske koloniálne
„aktivity“ v Alžírsku; severoamerické intervencie v Latinskej
Amerike i v Iraku, genocída
Indiánov a Kuby. Osobitne sú
spracované preteky v zbrojení,
globalizácia kapitálu a jej dôsledky. Barbarstvo kapitalizmu uzatvára prehľadná čierna tabuľka
masakier a vojen v 20. storočí.
Okrem poučenia je dielo inšpirujúce aj v tom zmysle, že by sa
mohlo stať impulzom na skúmanie a sprístupňovanie tienistých
i celkom čiernych stránok slovenskej verzie návratu a upevňovania kapitalizmu. Slovenská cesta
ku kapitalizmu je svojho druhu
jedinečnou verziou sociálno-politicko-ekonomického kapifolklóru, ktorý má, žiaľ, aj dôsledky
všeobecne známe už z klasických
koloniálnych čias. Spisba tohto
zamerania by už síce nepomohla tým, ktorí na vlastných pleciach pocítili a pociťujú surové
zbojstvo kapitalistickej obnovy,
dnes dôverne známu reality „šô“
(globalisticky spisovne – show)
pseudodemokracie, pseudopluralizmu a pseudohumanizmu
– otvoreného pohŕdania človekom, občanom, ale možno ich
potomkom by to mohlo prečistiť
zrak a ozdraviť úsudok.
Matej Beňo

Chruščov pracoval a žil. Tento materiál doplnil
rozhovormi s rodinou, priateľmi, kolegami,
diplomatmi. Biograﬁa je strhujúcim historickým
príbehom s politickou analýzou, napínavým
životom človeka, cesta ktorého bola zosobnením
doby, v ktorej žil.
DROZDÍKOVÁ, Jarmila. Lexikón
islámu. Bratislava: Kalligram, 2005.
270 s.
Lexikón prináša výklad základných
pojmov charakterizujúcich islam,
približuje osobnosti, ktoré islam utvárali
a ovplyvňovali. Predstavuje náboženské sekty,
politické hnutia a militantné skupiny. Zoznamuje
s kľúčovými historickými udalosťami, informuje o moslimských krajinách, resp. krajinách
s významnou moslimskou menšinou.
Národ a národnosti na Slovensku
v transformujúcej sa spoločnosti
– vzťahy a konﬂikty. Ed. Štefan
Šutaj. Prešov: Universum, 2005. 306 s.
Zborník štúdií prináša ďalší
problémový okruh projektu Národ, národnosti
a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti – problém napätí, konﬂiktov a vzťahov medzi
majoritným slovenským národom a etnickými
menšinami. Viacero štúdií sa venuje spektru slovensko-maďarským vzťahom, židovskej minorite,
Rusínom-Ukrajincom a rómskej komunite.

Aforizmy

KACÍRSKE
SENTENCIE
VYZNANIE ATEISTU
Bože, ochraňuj nás pred
Alahom!
FANTASTICKÁ RÝCHLOVKA
Netýka sa sexu, ale teológie. Tá
mnoho miliónov rokov trvajúci
vývoj vesmíru a života zlisovala
do šiestich dní, zavŕšených
siedmym dňom odpočinkovým.
KACÍRSKA OTÁZKA
Prečo náboženstvá nemajú
boha mieru?
V ČO VERIA SKEPTICI?
Veria, že by bolo funkčné
na zemeguľu vyvesiť veľkú bielu
zástavu.
NÁPIS NAD BRÁNOU OČISTCA
Popri dvojnásobných platoch
vám zabezpečíme skoré odrazenie odo dna rovno do neba!
NÁPIS NAD NEBESKOU BRÁNOU
Cudzím anjelom vstup
zakázaný!
ÚDEL NAJLEPŠÍCH
Prečo najlepší odchádzajú ako
prví? Pán Boh sa ich nemôže
dočkať, nuž tak ich čo najskôr
povolá k sebe. Preto sa oplatí
patriť medzi najhorších.
KACÍR
Je to pragmatický kacír: učí
svojho anjela strážcu strieľať
z kalašnikova.
ČARODEJNICA
Tú čarodejnicu by bolo
treba upáliť! Každú sobotu lieta
na rogale.
PRESUN ZÁUJMOV
Križiacke vojny sa skončili,
začali sa vojny krížovkárske.
Bojuje sa o to, kto bude mať
monopol v ktorej redakcii.
BOLI IM PRÍKLADOM
Ak diabli prikladajú na oheň,
tak sa to naučili od inkvizítorov.
PODOZRENIE
A čo keď sú aj do spovedníc
zamontované ploštice?
Milan Kenda
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Slovník

Slovník ateistu
LETOPOČTY
A KALENDÁRE
Letopočty, často
náboženské, sa rátajú alebo
„od stvorenia sveta“ – takým
je židovský letopočet, keď
rabín Hillél Hanási roku 358
určil, že od počiatku sveta
uplynulo 4118 rokov, alebo
východiskom datovania
je významná historická či
legendárna udalosť v danej
kultúrnej oblasti. Tak v starom
Egypte to bola prvá dynastia
faraónov, grécky letopočet
začínal prvými olympijskými
hrami datovanými do roku
776 pred n. l., Rimania rátali
roky „od založenia mesta“
(ab urbe condita) údajne roku
754 pred n. l. Pre moslimov
je začiatkom letopočtu (tzv.
hedžry) presídlenie Mohameda
z Mekky do Mediny roku
622 n. l.
V oblasti európskej
a americkej civilizácie ide
o kresťanský letopočet,
rátaný od údajného roku
narodenia Ježiša Krista.
Podľa zmienok v niektorých
evanjeliách stanovil jeho
začiatok – Kristovo narodenie
– až roku 532 rímsky opát
Dionyzius Exiguus, a to
na rok 754 od založenia Ríma.
V Evanjeliu podľa Matúša
sa mal Ježiš Kristus narodiť
v Palestíne za panovania kráľa
Heroda, ten však zomrel už
roku 750 rímskeho letopočtu.
O Dionýziovom chybnom
výpočte sa bežne vie, katolícka
cirkev si ho však svojho času
osvojila a jej prostredníctvom
sa letopočet „od narodenia
Krista“ („pred Kristom“
a „po Kristovi“) rozšíril a vžil
v christianizovaných častiach
sveta. V bežnom laickom
vyjadrení sa používa skratka
„pred n. l.“ (pred naším
letopočtom), resp. „n. l.“
(nášho letopočtu).
Slovo KALENDÁR
pochádza z latinského
„calendae“, čo znamenalo
„prvý deň každého mesiaca“.
Do 16. storočia platil
v našej kultúrnej oblasti tzv.
JULIÁNSKY KALENDÁR,
zavedený roku 46 pred n. l.
Júliusom Caesarom. Dĺžka
jeho roku sa však presne
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nekryla s dĺžkou skutočného
roku astronomického. Stále
narastajúci rozdiel vyriešil
tzv. GREGORIÁNSKY
KALENDÁR (zavedený
pápežom Gregorom XIII.)
tak, že sa po 1. 3. 1582
v datovaní „preskočilo“
desať dní. Gregoriánsky
kalendár používame
dodnes, v Rusku začal platiť
až po revolúcii roku 1917.
Z iných lokalnych kalendárov
bol najznámejší revolučný
kalendár vo Francúzsku,
zavedený za vlády Konventu
roku 1793. Mal tiež dvanásť,
ale inak pomenovaných
a časovo zadelených mesiacov
po tridsiatich dňoch v troch
dekádach (päť zvyšných
dní v roku určili na národné
slávnosti). Zrušil ho cisár
Napoleon roku 1806.
BARTOLOMEJSKÁ NOC
– pomenovanie pripomínajúce
masové vraždenie hugenotov
(francúzskych kalvínov 16.
storočia) roku 1572, započaté
v noci z 23. na 24. augusta
(deň sv. Bartolomeja). Cieľom
krvipreliatia, pripraveného
na podnet kráľovnej matky
Kataríny Medicejskej a vodcov
katolíckej strany Guiseovcov,
bolo oslabenie hugenotského
hnutia. Počas osudnej noci
a nasledujúcich dní skutočne
zahynulo v Paríži asi 2 000
a v ďalších francúzskych
mestách do 30 000 hugenotov.
CANOSSA – hrad
v severnom Taliansku, pri
bráne ktorého sa v roku
1077 objavil nemecký kráľ
a rímsky cisár Henrich
IV., v mocenských bojoch
s pápežom Gregorom VII.
porazený a exkomunikovaný
z cirkvi. Prišiel – na príkaz
pápeža peši a v otrhanom
odeve – a pokorne čakal, aby sa
pred pápežom kajal, poprosil
ho o odpustenie a zrušenie
svojej exkomunikácie. Henrich
onedlho svoje nepriateľstvo
zase obnovil, ale z tejto
historickej udalosti odvodený
výraz „ísť do Canossy“
dodnes vyjadruje okolnosťami
vynútené oľutovanie, poníženie
sa, kapitulovanie.

Z listov čitateľov
Ad: Prometheus č.
5/2005

Prečítal som si v čísle 5/2005
časopisu Prometheus úvodník
šéfredaktorky. Plne sa s ním
stotožňujem. Pripravuje Vláda
SR podobne zmluvy aj s IHEU
(Medzinárodná humanistická
a etická únia), ktorej členom
je aj Spoločnosť Prometheus,
zastrešujúca 13 percent občanov
SR bez náboženského vyznania?
Ak sme demokratický štát, tak
to už mala dávno urobiť. Ak to
neurobí, ide potom nie o zmluvu
medzi SR a Svätou stolicou, ale
o diktát Svätej stolice voči SR.
Rudolf Jasik, Martin

Ad: Veriť musí každý
a iné ideologické masáže
vedy
V článku pán Kubanka
píše: „Trúfam si povedať,
že dogmatizmus (najmä)
kresťanstva pribrzdil prirodzený
vývoj vedy približne o 300
rokov!!!“ Súhlasím s týmto
tvrdením. Slepý dogmatizmus
rozhodne bránil vývoju vedy
a techniky po niekoľko storočí.
A to nie práve najvyberanejšou
formou. Respektíve cirkevné
mocnosti na to používali takmer
všetky dostupné prostriedky,
aby vyvrátili čokoľvek, čo sa
im nehodilo do plánov. Nerád
by som protirečil sám sebe,
preto by som chcel, aby sme

si ujasnili niektoré základné
veci. Predovšetkým, dajme
stranou cirkvi a vôbec akékoľvek
náboženstvo. Sústreďme
sa len na dva faktory vývoja
ľudskej spoločnosti: 1. vývoj
samotnej vedomostnej podstaty
a okamžitej použiteľnosti
vedeckých poznatkov, 2. vývoj
myslenia, spoločenského
a globálneho cítenia. Ak by teda
vývoj bez brzdných mechanizmov
postupoval vpred tak, ako mohol,
súčasná úroveň vedeckého
poznania by bola dosiahnutá
zhruba okolo roku 1700, t.j.
medzi rokmi 1600 a 1700 by
bola vynájdená atómová aj
vodíková bomba. Teda zbrane
schopné okamžitého zničenia
života na celej zemi. Nemyslíte
si, že vtedajšia spoločnosť ešte
nebola pripravená na také ničivé
možnosti, a keby pravdepodobne
pochopili, čo sa nimi dá
dosiahnuť, neuvedomovali by si
dostatočne spoluzodpovednosť
za existenciu života na Zemi?
To nie sme dostatočne schopní
našimi súčasnými morálnymi
ľudskými hodnotami a postojmi
splniť ani v súčasnosti. Zbrane
schopné zničiť svet mali vzniknúť
až vtedy, keby bol ľudský „um“
natoľko vyvinutý, aby nikdy
nedopustil akékoľvek použitie

tejto smrtiacej technológie
na vojenské účely.
Ja nie som spiatočnícky, vítam
každý vedecký a technologický
pokrok vo svete, ale zároveň si
uvedomujem, že spolu s veľkou
mocou ide ruku v ruke aj veľká
zodpovednosť. Preto je niekedy
lepšie, ak ľudstvo odhalí
ďalšie z tajomstiev vesmíru
radšej o niečo neskôr (a ja
nepochybujem o tom, že pokrok
sa jednoducho zastaviť nedá),
ako by malo byť vlastnou vinou
pripravené o možnosť ďalšieho
poznávania. Ideálnym variantom
je, aby sa múdrosť človeka
rozvíjala práve tak rýchlo, ako

Listáreň
jeho vedomosti... To, že ako
brzdný mechanizmus kedysi
slúžila cirkev, nuž, je to tak.
Ľubo Tkáčik,
čitateľ zo Žiliny

Reakcia autora článku
Vladimíra Kubanku:
Sú to, samozrejme, všetko
úvahy typu „čo by bolo,
keby bolo“, ale nie celkom
súhlasím s tým, čo tvrdíte.
Pretože technológie a prostriedky
schopné ohroziť ľudstvo (jadrové,
chemické, biologické zbrane)
by boli samozrejme vynájdené
a objavené aj spolu s poznatkami
o ich nebezpečnosti (tak, ako
sa to stalo aj v skutočnosti, ale
o pár storočí neskôr). Vždy je
tu otázka, komu by sa dostali
do rúk a aká by bola v takom
prípade politická situácia. Ale to
nemožno dávať žiadnej „brzde
vývoja“ za zásluhu, podobne,
ako by sme nemohli dávať
za zásluhu nejakému väzniteľovi,
že niekoho nevinného držal 30
rokov vo väzení a tým ho vlastne
uchránil pred tým, aby ho vonku
nezrazilo auto... Okrem toho
odhadujem, že ľudstvo by skôr
bolo odhalilo rizika spojené s masovou výrobou a spotrebou (teda
ekologické problémy) ešte v čase,
keď by bolo na Zemi menej ľudí
ako v 20.storoci, a teda celkové
škody, ktoré by vznikli, kým by sa

Vianoce…
...Sú tu Vianoce, čas radosti
a pokoja. Prajem vám, aby také
naozaj boli. Týmto príspevkom by
som rada oslovila nielen deti, ale
aj ich rodičov a starých rodičov.
S radosťou by som pripomenula
pôvodný význam týchto krásnych
sviatkov.
Vianoce sú časom, kedy by
sme mali zabudnúť na všetky
spory, hádky a spomenúť si
na ľudí, ktorých máme radi. Tak
by to malo byť každý deň, to však
nejde. Preto sa tak správajme
aspoň cez Vianoce.
V minulosti boli pre ľudí
Vianoce niečím čarovným, dnes
ľudia nemajú čas veriť na čary,
ale skúste si na chvíľu odpočinúť.
Porozmýšľajte nad tým o aké čaro
ide. Ide o čaro v nás všetkých.
O to, čo nás spája, o lásku.
Rozpoviem vám príbeh, ktorý
možno vyzerá ako rozprávka, ale
ide o skutočnosť.
Kde bolo, tam bolo, žili raz

začal uplatňovať systém „trvalo
udržateľného rozvoja“, mohli byť
omnoho menšie.
Pokiaľ ide o obavy z pohrôm
privodených ľuďmi, tak
v Európe epidémie niekoľkokrát
doslova „vykosili“ obyvateľstvo
(počas moru až 90 percent!)
a trúfam si povedať, že na tom
mal „zásluhu“ aj náboženský
dogmatizmus, ktorý bránil vede,
aby na takéto nebezpečenstvá
rýchlejšie a účinnejšie
zareagovala. Odhadujem, že
bez onej brzdy nad vedou by
problémy súčasného sveta
nemuseli zájsť do tak extrémnych
rozmerov, ako zašli (ekológia,
preľudnenosť, hlad, epidémie,
hrubé potláčanie ľudských
práv a slobôd atď.), pretože by
začali byť riešené racionálnymi
postupmi už omnoho skôr, keď
ešte boli ľahšie zvládnuteľné.
Navyše, ak spomínate morálne
hodnoty, tak práve náboženský
dogmatizmus, zavedený tak
tvrdo kresťanstvom (a neskôr
prebratý aj islamom) vybral
z antickej kultúry v podstate
hlavne mnohé jej zlé vlastnosti
a naopak, takmer na 1500 rokov
úspešne potlačil pokrokové
a humanistické trendy, ktoré
boli v antike veľmi silné a mohli
viesť k oveľa lepšiemu vývoju
civilizácie, než sa nakoniec stalo.
A pokiaľ ide o zbrane
a vojenskú techniku – veď čo

umožnilo, aby práve kresťanstvo
tak expandovalo do sveta ?
Objav a využitie pušného
prachu... Ak by ho v Európe
vynašli ľudia menej podliehajúci
fundamentalizmu a nenávisti,
predpokladám, že dejiny sa
mohli vyvíjať aj zdravšie... (Pre
porovnanie: v starej Číne poznali
aj pušný prach, ale ich politika
nebola až taká expanzívna, aspoň
nie v tých časoch, len škoda, že
nakoniec táto kultúra zrejme
doplatila na príliš nepružný
systém riadenia...)

Ad: Ministerstvo školstva
ignoruje humanistickú
etickú výchovu!

dve dievčatká. Spolu s rodičmi
bývali v exotickej a ďalekej
krajine, v Indii. Bolo im smutno
za rodným Slovenskom, rodinou
a kamarátmi. Našli si však aj tu
nových kamarátov, získali nové
zážitky. To boli dôvody prečo sa

ciach, o tom, či bude stromček,
kapor a perníky. Na Štedrý
večer, aj keď tušili, že dedo Mráz
na saniach nepríde, pozerali von
z okna, či ho uvidia. Nevideli ho.
Zrazu zazvonil zvonček. Dievčatá vyšli do predsiene. Bol tam

im tam páčilo.
Blížili sa Vianoce. V Indii nie
je zvykom oslavovať tieto sviatky,
preto dievčatá nevedeli, či príde
dedo Mráz, či budú mať Vianoce.
Kládli si veľa otázok o Viano-

stromček, síce nie vianočný, ale
ozdobený bol, boli tam aj darčeky
a perníky. Nebol sneh, neboli to
Vianoce ako na Slovensku, všetci
sa však mali radi. Celá rodina
sa výborne zabávala a smiech

Nepáči sa mi, že sa zaviedlo
náboženstvo do škôl, lebo to
diskriminuje deti, ktoré sú vychovávané ináč. Aj v niektorých
učebniciach sú náboženské témy
a dokonca v hudobnej výchove
náboženské piesne, ktoré týmto
deťom nič nehovoria. Tým sa
porušuje článok Ústavy SR, ktorý
hovorí, že Slovenská republika
sa neviaže na žiadnu ideológiu.
Viaže sa!
O ľudskej dôstojnosti sa
v dnešnej dobe nedá hovoriť,
lebo chudoba a bieda, ktorá tu je
už 16 rokov, urobila svoje. A ľudia
sa nevedia (a možno ani nechcú)
proti nej brániť, ľahšie je prosiť
Boha, aby im pomohol, miesto
toho, aby sami niečo urobili.
A ešte jednu skúsenosť. Mali
sme stretnutie po 40 rokoch
ukončenia školy v Levoči. Bola
som úplne šokovaná, keď už
pri príchode k škole tabuľa
oznamovala, že škola nesie meno
Jána Vojtaššáka. V každej triede,
ktorú sme videli, visel na stene
kríž. Podľa rozprávania môjho už
nebohého otca, ktorého si veľmi
vážim, bol Vojtaššák zradca,
spolupracoval s Nemcami
a udával ľudí, ktorí pomáhali
partizánom, a tým ich posielal
na istú smrť. A zdravotná škola
vychováva ľudí, ktorí pomáhajú
navrátiť zdravie. Aký paradox!
Nadežda Kaputová, Gelnica

doznel až neskoro v noci.
Po tomto krásnom zážitku
dievčatá pochopili o čom sú
Vianoce. Nie je dôležité, či
sa oslavujú v Afrike, alebo
na Severnom póle. Dôležité je to,
s kým ich oslavujeme. Dnes už
skoro nikto neverí na škriatkov,
Mikuláša, ani iné čarovné
postavičky. Oni však existujú!
Sú v nás, len sa treba ponoriť
do svojho vnútra. Prinášajú nám
lásku, šťastie a všetky dôležité
pocity v našich životoch.
Dúfam, že prečítanie tejto
spomienky Vám pomohlo odhaliť
ducha Vianoc, o ktorom sa všade
hovorí. Možno aspoň tento
rok spomalíte a zamyslíte sa
nad tým, že Vianoce nie sú len
o darčekoch, ale hlavne o láske,
a to platí pre celý život. Prajem
Vám Vianoce, Silvestra, rok 2006
i celý život plný lásky, pohody
a porozumenia.

Alena Faragulová,
študentka gymnázia, Bratislava
PROMETHEUS 37

Krížovka

Zábava

Žena príde za kňazom a hovorí:
„Otče, prichádzam s problémom. Doma
mám dva papagáje, samičky, a tie stále
opakujú jednu vetu.“
„Akú vetu, dcéra?“ pýta sa kňaz.
„No, hovoria: Ahoj, my sme dve šľapky,
nechcete sa pobaviť?“
„To je ale obscénne,“ vykríkne zhrozene
kňaz. Potom sa však zamyslí a hovorí:
„Možno, že by som vedel o niečom, čo
by váš problém mohlo vyriešiť. Doma mám
dvoch papagájov, samčekov, ktorých som
naučil modliť sa a čítať Bibliu. Prineste svoje
slečny ku mne domov, dáme ich do klietky
k Johanovi a Jozefovi a tí naučia tie dve vaše
nezbednice zbožnosti a modlitbám. Potom
určite prestanú opakovať tú... frázu.“
„Ďakujem mnohokrát, otče, Boh vám to
zaplať. Toto by skutočne mohlo pomôcť,“
hovorí žena.
Na druhý deň prinesie svojich dvoch
papagájov ku kňazovi domov. Keď vstúpi
do bytu, skutočne uvidí v klietke dvoch
papagájov, ktorí držia ruženec a modlia sa.
Žena s nadšením pristúpi ku klietke a vpustí
do nej svoje dve papagájky. Po niekoľkých
sekundách sa z klietky unisono ozve: „Ahoj,
my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?“

Miestnosťou sa rozlieha napäté ticho. Potom
sa jeden šokovaný papagáj pozrie na druhého
a hovorí:
„Odlož ruženec Jojo, naše modlitby boli
vyslyšané!

farár.
Chváli ho slovami:
„Ty a Pán Boh ste vykonali pekný kus
práce.“
Mladík odpovie:
„Mali ste prísť, keď Boh hospodáril sám.“

Boh sa pýta sv. Petra:
„Kam mám ísť na dovolenku?“
„Choď na Jupiter.“
„Nemôžem, neznášam tu gravitáciu.“
„Choď na Merkúr.“
„Tam sú strašné horúčavy. Nie je to dobré
na môj krvný tlak.“
Sv. Peter sa naštve a hovorí:
„Tak choď na Zem!“
„Čo si zošalel? Pred dvetisíc rokmi som tam
mal aféru s jednou židovkou a doteraz o tom
hovoria!“

Jeden mladý muž sa rozhodol opustiť mesto
a kúpil si pozemok na dedine. Celý ho dal
do poriadku, postavil malý domček a vypestoval krásnu záhradu. Prišiel sa pozrieť pán

„Dedko, je to pravda, že alkohol je
nepriateľom zdravia?“
„Veru, nepriateľom, vnúčik.“
„A vy prečo toľko pijete?!
„Vari nevieš, čo je napísané v Biblii?: Miluj
svojho nepriateľa.“

V tajničke je ukrytý výrok ﬁlozofa Sörena Kierkegaarda.
Autor:
Vojtech
Kúkoľ

Ku-klux-klan

meno býv.
hlásateľky
Strakovej

nemal
dovolené

všetko
v poriadku
(angl. skr.)

haluška,
po česky

inakšie

evidenčné
číslo

stará
japonská
dĺžková miera
(aj ri)

delostrelec
(hovor.)

skokom sa
premiestni

naťahuje

symetrála

umelý
ochranný
násyp

Starogermán

skúpo

pripravoval
osnovu
vyhŕňala
sukňu

3. časť
tajničky

vzbura,
povstanie
kiloampér (zn.)

planá
núbijská
bavlna

Pomôcky:
atokan, rí, alp, pastier volov
Nala, kas

pravoslávny
kňaz

lesklý náter

bratovrah
(bibl.)

post. z filmu
Leví kráľ

zauzľoval

hnisavá
zdurenina
rímske číslo
1005

pseudonym
M. Bencúra

molybdén (zn.)

gény, jedn.
dedičnosti

vrchný karbón

metropola
Albánska

2. časť
tajničky

1. časť
tajničky

meno spis.
Čepčekovej
Alexander
(dom.)

odcestovali
lietadlom

skrýša
tak,
po nemecky
čes. plošná
miera (100m2)

dolinôčka
popevok
otrok (bás.)

Independent
National Radio

alpský škriatok
kapustovitá
zelenina

rádioaktívne
látky

Orol, po nemecky (bás.)

EČV okr.
Michalovce

materská
škola

Európska
komisia

náčelník
kozákov

4. časť
tajničky

zápach z rýb,
rybacina

látala
dieru niťou,
mriežkovala

K č.

S
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H
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UP 6

Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte na adresu
redakcie časopisu Prometheus, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava do
10. februára 2006.
Traja vyžrebovaní výhercovia
budú odmenení knihou L. Hubenáka
Nekorunovaný kráľ Európy.
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matka
kaukazská
osada (aj aul) zakladateľov
Ríma

Tajnička z minulého čísla znela: Dogma nie je nič iné, ako
výslovný zákaz myslieť. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali: Ján Dobák, Prešov, Mária Marková, Hlohovec, Miloslav
Necpal, Žarnovica.
Výhercom blahoželáme!
Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom februára!

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.

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.

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
@ prometheus.ba@dtadsl.sk
 http://slovakia.humanists.net

Informačné materiály o Spoločnosti Prometheus mi pošlite
na adresu:
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydlisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefón: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena: 150,- Sk

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

podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návratku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus Bratislava
združenie svetských humanistov
Štefánikova 4, 811 05 Bratislava

Cena: 150,- Sk

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
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.

Poďakovanie
Tento dvojmesačník vychádza vďaka sponzorskému príspevku Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, N.Y, USA (Institute for Humanist 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

Záväzne si objednávam
ročné predplatné v sume 150,- Sk (6 čísel)
PLATITEĽ:
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noví predplatitelia na r. 2006 od nás ako darček dostanú
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.
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