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Editoriál
Minule nám napísali, že 

pred voľbami máme na Slo-
vensku využiť heslo – Politika 
bez cirkvi! Dnes v čísle rozo-
beráme, či je SR kresťanský 
štát, zamýšľame sa, či môže 

byť kresťanská konzervatívna politika sociálna 
aj aké majú protivedecké dogmy neraz neblahý 
vplyv na náš život. Prečítate si názory a analýzy 
viacerých odborníkov. Budete uvažovať, robiť 
si vlastné závery. A potom ich možno budete 
šíriť ďalej. Po svojom ovplyvňovať svojich blíz-
kych, známych. Je otázne, do akej miery širšiu 
verejnosť. Ťažko sa totiž bude dať konkuro-
vať pastierskym listom a ďalším vystúpeniam, 
ktoré budú znieť z kostolov na Slovensku. Ale 
usilovať sa treba. Čím viac jednotlivcov, tým 
väčší úspech.

My priamo nemôžeme. Občianske združenie 
nie je politická strana. Fakt, že Spoločnosť Pro-
metheus je nestranícka, však neznamená, že 
sme celkom apolitickí. Každé spoločenstvo má 
predsa ciele a hľadá vôkol seba tých, u ktorých 
by našlo prienik spoločných záujmov, súhru. 

Naše ciele sa určite nesnúbia s bocianom 
za každú cenu, so zvyšovaním pôrodnosti hoci 
by to bolo na úkor života matky, kvôli odmie-
taniu plánovaného rodičovstva či antikon-
cepcie. Sme za rozvoj rodiny, ale nie podľa 
príkazov a tvrdej ruky. Sme proti rozvodom, lež 
nie na úkor toho, že bude rásť domáce násilie 
a pretvárka. Sme za to, aby ľudia konali na zá-
klade vedeckých poznatkov, a nie dogiem. 

Aj keď sa do politickej kampane nemôžeme 
zapojiť, svoj názor musíme mať a musíme sa 
vedieť rozhodnúť, čie politické ciele a plány sú 
nám bližšie. Súhlasíme s heslom: Náboženstvo 
do kostolov a k rodinným krbom! O verejných 
veciach sa nesmie rozhodovať na základe pred-
sudkov. Ale ani na základe apatie. A preto hoci 
je život neľahký, sociálno-ekonomická situácia 
neraz ťažká, musíme sa chcieť konkrétne roz-
hodnúť – kto nás bude aj na najvyšších pozíci-
ách zastupovať, kto (a kde) bude rozhodovať 
o našom ďalšom živote. Preto želáme zdravý 
úsudok a šťastnú  ruku!

Miloslava Necpalová
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Je Slovensko 
kresťanské?

Podobne ako v Poľsku sa aj na Slovensku 
po stáročia národný a náboženský prvok 
navzájom preplietali. Popri folklóre 
pomáhalo používanie materinského 
jazyka pri náboženských obradoch, 
kázniach a kostolnom speve udržiavať 
národné povedomie ľudu. Svoju úlohu tu 
zrejme zohrala aj náboženská tendencia 
zdôrazňovať duchovné hodnoty, typická 
pre existenčný boj malých národov. To 
všetko prispelo k väčšiemu rozsahu 
a intenzite religiozity, k nižšej úrovni 
náboženskej ľahostajnosti, k ohraničenosti 
rozvoja bezverectva.

Ľudová tvorivosť v rozpore 
s kresťanskou morálkou

Na Slovensku však existujú nielen 
náboženské, ale aj protiklerikálne 
a živelnoateistické tendencie a tradície. Ich 
dávnejšie prejavy nachádzame v ľudovej 
kultúre, folklóre, ale aj v rozprávkach 
a prísloviach. Ich výskum realizoval svojho 
času vedecký pracovník SAV PhDr. Teodor 
Münz. Vo svojej štúdii na konkrétnych 
príkladoch ukazuje, ako sa ľudová 
tvorivosť až príkro rozchádza s princípmi 
a prikázaniami kresťanskej viery a morálky. 
Proti blahoslaveniu chudobných duchom 
sa vyzdvihuje múdrosť a učenosť. Krivda 
a nespravodlivosť sa neodpúšťa, ale prísne 
trestá. V rozprávkach sa ľudia nespoliehajú 
na posmrtnú odmenu, ale želajú si 
pozemské šťastie. Proti znášaniu zla stojí 
odpor proti nemu v záujme víťazstva 
dobra. Rozprávky nepoznajú modlitby, ich 
hrdinovia sa nespoliehajú na božiu pomoc, 
ale na vlastné sily, prípadne na zázračný 

meč či prsteň a podobne. Münzova analýza 
rozprávok a prísloví poukazuje na skutočnú 
mentalitu slovenského ľudu so zreteľnými 
nenáboženskými až protináboženskými 
tendenciami v jeho myslení a konaní. 
(V súvislosti s touto témou upozorňujeme aj 
na článok M. Horáckeho Ľudová nábožnosť 
v zrkadle folklóru; časopis Prometheus č. 
4/2005).

Sekuralizácia 
i cirkevná aktivizácia

V prvej polovici 20. storočia začal aj 
na Slovensko zasahovať novodobý proces 
sekularizácie. Najprv sa prejavil skôr 
v rovine politiky, keď napriek ešte vždy 
vysokej religiozite dokázali kresťanské 
politické strany a kresťanské odbory získať 
iba pomerne malú časť veriacich. Najmä 
katolícka cirkev, ale aj samo náboženské 
povedomie veriacich utrpelo v dôsledku 
krikľavého rozporu politickej praxe vojnového 
slovenského štátu s kresťanskou teóriou. 
Vlastný sekularizačný proces pokračoval 
zosilnene počas existencie socializmu 
ako dôsledok výrazných ekonomických, 
sociálnych a kultúrnych premien, najmä 
slovenského vidieka. Protináboženská 
propaganda zároveň niektorými svojimi 
metódami vyvolávala opozičné reakcie 
sprevádzané až manifestačnými prejavmi 
náboženského života a cirkevných aktivít.

V súčasnosti na Slovensku badať na jednej 
strane výsledky celého predchádzajúceho 
priebehu sekularizácie v postupnom 
narastaní počtu obyvateľov, ktorí sa len 
sporadicky alebo vôbec nezúčastňujú 
na náboženskom živote a v tej či onej podobe 
prestali alebo prestávajú veriť. Na druhej  

V porovnaní so susednými štátmi, s výnimkou Poľska, 
je Slovensko krajinou s relatívne vysokou religiozitou. 

Najmä katolícka cirkev sa to usiluje vydávať za dôkaz akejsi 
„osobitnej náboženskosti“ slovenského národa. V skutočnosti 
ide o dôsledok zvláštností historického vývinu Slovenska: 
pomerne veľkého úspechu protireformácie, ako aj osobitostí 
procesu formovania slovenského národa pri súčasne veľkom 
vplyve cirkví a duchovných v národnom a kultúrnom živote, 
najmä v období národného obrodenia, konštituovania spisov-
ného jazyka a rozvoja literárnej a divadelnej tvorby.
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(Pokračovanie zo strany 3)

strane vidíme aj výsledky 
cirkevnej aktivizácie 
náboženského života, 
všemožne podporovanej 
doterajšími vládnymi 
garnitúrami, za nadmernej 
účasti aj verejnoprávnych 
médií. Zrejmým 
konjunkturalizmom 
sú okázalé prejavy 
„náboženského presvedčenia“ 
mnohých „celebrít“, 
od politických špičiek 
po hviezdičky šoubiznisu. 
Svoju úlohu zohráva aj 
moment pochybnej módnosti 
v uzatváraní cirkevných 
sobášov a krstenia detí.

Štvrtina až tretina 
neveriacich

Pri poslednom sčítaní 
obyvateľstva SR sa zhruba 
štyri pätiny občanov označili 
ako veriaci, vo väčšine 
príslušníci veľkých cirkví. 
Nakoľko však pritom mnohí 
zjavne vychádzali iba 
z faktu svojho niekdajšieho 
cirkevného pokrstenia, 
je počet skutočných 
veriacich rozhodne nižší, 
pravdepodobne dosť 
podstatne. Hodnovernejšie 
údaje o súčasnej religiozite 
obyvateľov Slovenska môžu 
dodať iba opakované, seriózne 
pripravené a objektívne 
realizované empirické 
sociologické výskumy. Pri 
triezvom odhade možno 
rátať s počtom neveriacich 
občanov niekde medzi 
jednou štvrtinou až jednou 
tretinou obyvateľstva vo veku 
do päťdesiat rokov s tým, 
že tento podiel bude už 
podstatne vyšší aspoň u dvoch 
mladších skupín dospelej 
populácie. 

Preto záverom možno 
povedať iba toľko, že pokus 
tvrdiť, že „Slovensko je 
kresťanské“, je politicky 
motivovaným zbožným 
želaním najmä katolíckej 
hierarchie a špičiek 
kresťanských politických 
strán, pričom sociologicky je 
čírym nezmyslom a právne je 
na hranici rozporu s Ústavou 
Slovenskej republiky.

Miroslav Horácky

  Pri poslednom sčítaní obyva-
teľstva na Slovensku sa približne 
štyri pätiny ľudí označili za veria-
cich. Sú to reálne čísla? 

 Áno, sú to reálne čísla – 84,1 
percenta. Pochybovať skôr mož-
no o tom, ako bola formulovaná 
otázka pri zbere údajov pri sčítaní 
obyvateľov v domácnostiach. 
Dodatočné vysvetlenie pojmov 
v ofi ciálnej publikácii ŠÚ SR 
(2001), podľa ktorého „nábo-
ženským vyznaním sa rozumie 
účasť obyvateľa na náboženskom 
živote niektorej cirkvi alebo vzťah 
k nej,“ je zavádzajúce. Z opako-
vaných výskumov na túto tému 
vieme, že veľká časť veriacich  
sa na žiadnych pobožnostiach 
nezúčastňuje, (účasť na boho-
službách aspoň raz týždenne 
praktizuje 52,4 % veriacich t. j. 
40,4 % celej populácie) alebo 
dokonca odmieta spájať svoju 
vieru s cirkvou.  Náboženstvo 
a cirkev sú dve odlišné veci 
a vôbec nie u všetkých veriacich 
to splýva do jedného. Okrem 
toho sa pri sčítaní obyvateľstva 
k cirkvám prihlásili aj ľudia, ktorí 
boli v rannom detstve pokrstení, 
ale nábožensky vôbec nežijú.  

Vo výberovom zisťovaní, ktoré 
sa konalo v rovnakom čase ako 
sčítanie obyvateľov, sociológovia 
na vzorke 1 895 dospelých obča-
nov napočítali 62,7 % veriacich 

(teda aj iných ako kresťanských 
náboženstiev). Bez vyznania bolo 
v tom čase zistených 9,7 % (ŠÚ SR 
evidoval 13 %), bez vyhraneného 
vzťahu k náboženstvu 27,6 % (ŠÚ 
uvádza nezistené u 3,5 %). Spolu 
sa teda k náboženstvu v socio-
logickom výskume neprihlásilo 
37,3 % (kým ŠÚ SR zaevidoval iba 
16,5 %). Pochopiteľne, výberové 
skúmanie nie je také presné ako 
sčítanie obyvateľstva, pripúšťam 
„výberovú chybu“ pri výskume, ale 
tento rozpor je očividne priveľký. 
Preto mám pochybnosti voči 
metodike Štatistického úradu SR.

Na druhej strane po 1989 roku 
sociológia si všíma, že skutočne 
dochádza k desekularizácii. Má 
podobu buď inštitucionalizovanej 
desekularizácie alebo deseku-
larizácie vedomia. Odohráva sa 
formou návratu obyvateľstva 
k tradičným kresťanským 
náboženstvám alebo ako príklon 
ľudí k novým formám nábožen-
ského života. Tie nemajú pôvod 
v historickej tradícii (sekty, joga 
v rôznych podobách, ezoterika). 
Metodika Štatistického úradu SR 
všetky tieto veci mieša dohro-
mady a nedokáže diferencovať 
situáciu konkrétneho človeka.

  Možno teda Slovensko označiť 
za kresťanské?

 U nás je naozaj dominantnou 
katolícka cirkev (68,9 %). K tomu 
môžeme prirátať evanjelickú 
cirkev a. v., gréckokatolícku, 
pravoslávnu, ba i ďalšie málopo-
četné kresťanské cirkvi. Ale to 
neznamená, že Slovenská repub-
lika je kresťanský štát (niektoré 
arabské krajiny sa expressis verbis 
defi nujú ako moslimské). Článok 
1 Ústavy SR zakotvuje, že „štát 
sa neviaže na nijakú ideológiu ani 
náboženstvo“. V čl. 24, odst. 1 je 
stanovené: „Sloboda myslenia, 
svedomia, náboženského 

vyznania a viery sa zaručujú. Toto 
právo zahŕňa aj možnosť zmeniť 
vyznanie alebo vieru. Každý má 
právo byť bez náboženského 
vyznania.“ 

Za kresťanské teda možno 
označiť skôr obyvateľstvo. Ale 
porovnajme sa s inými krajinami. 
K dispozícii máme Europan Values 
Study z Tilburg University, ktorú 
spracoval Sociologický ústav SAV 
a vydal k nemu správu Názory 
obyvateľstva Slovenska v Eu-
rópskom porovnaní (Bratislava, 
august 2001). Porovnanie išlo 
v rovine „ako je dôležité vo vašom 
živote náboženstvo?“ Za veľmi 
dôležité ho v Európe najčastejšie 
považuje Malta (67,2 %), Rumun-
sko (51,3 %) a Poľsko (44,7 %). 
Európsky priemer je 20,9 %, 
Slovensko je na úrovni 27,2 %. 

Aby som bol presný, ešte treba 
dodať, že na túto otázku skoro 
tretina našich občanov  odpo-
vedali aj „náboženstvo je skôr 
dôležité“ (obe odpovede spolu 
57,3 %). Zvyšok ľudí nepovažuje 
náboženstvo za dôležité. Vo veľmi 
rozsiahlom výskume (Slovenský 
spotrebiteľ 2003, 8 129 respon-
dentov), keď sa zisťovalo poradie 
hodnôt, vieru v Boha a posmrtný 
život deklarovalo dokonca len 
8 % opýtaných. Ale v tomto 
prípade skreslenie zavinila 
pochybná metodika. Vychádzajúc 
z týchto podporných údajov sotva 
môžeme tvrdiť, že Slovensko je 
jednoznačne kresťanské.  

  Do akej miery sa premietajú 
kresťanské hodnoty do hodno-
tového vybavenia a konania 
jednotlivcov?

 V tejto otázke znova nadvia-
žem na medzinárodný výskum. 
Pripojený graf ukazuje ako sú 
jednotlivé hodnoty zakorenené 
v našom živote na Slovensku. 
Je to len hrubá informácia, ale 
naznačuje nový trend: súčasná 
spoločnosť si vyššie cení hodnotu 
voľného času, civilnú kolektívnu 
identitu s kruhom priateľov atď. 
S tvrdením „Predstavitelia cirkví 
by nemali ovplyvňovať vládu pri 
jej rozhodovaní“ skôr súhlasí 
32,4 % veriacich a jednoznačne 
súhlasí 33,5 % veriacich. Dve 
tretiny veriacich je otvorene proti 
ovplyvňovaniu moci cirkvami. 
Z celej populácie je to vyše 70 %. 
Ďalej sme vo výskume Spo-

ločnosť 2002 zisťovali odpovede 

Počet ľudí bez vyznania narastá
O téme hodnotového zaradenia obyvateľov Slovenska z hľadiska viero-

vyznania sme sa rozprávali so sociológom doc. PhDr. Jánom Stenom, CSc.

Porovnanie základných hodnôt v českej a slovenskej spoločnosti
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na otázku: „Podľa výsledkov sčítania ľudu má 
u nás Rímskokatolícka cirkev podporu vyše 
dvoch tretín obyvateľstva. Ako by mal štát 
pristupovať k jej požiadavkám, napr. na zákaz 
nedeľného predaja?“ Výsledky ukazujú, že len 
11,8 % očakáva, že štát by mal rešpektovať 
jej vôľu a nedeľný predaj zakázať. Väčšinový 
názor veriacich pripúšťa, že sa to vyrieši samé 
medzi kresťanmi (33,8 %). Ďalších 11,8 % 
veriacich tvrdí, že to nie je vec cirkví, ale od-
borov, aby chránili nedeľné voľno predavačov. 
Podľa 40,7 % veriacich nikto nemôže občanom 
predpisovať, ako majú nakladať so svojím 
voľným časom a až 87 % z celej dospelej 
populácie nepodporilo túto požiadavku!

Náboženské hodnoty sú zakorenené len 
v úzkom kruhu nábožensky silne orientova-
ných osôb. Mladšie generačné ročníky ich 
berú ako doplnok k svojmu životnému štýlu, 
rozhodne nie ako hlavný regulatív ich správa-
nia. Časť mládeže inklinuje k náboženským 
hodnotám, víta nové formy náboženského 
života, prispôsobené k jeho voľnejšiemu 
poňatiu (spoločenstvá, ktoré náboženské 
hodnoty spájajú s družným kolektívnym 
životom, spevom, športom a podobne). 

Naše výskumy sa málo zameriavajú na vy-
stihnutie morálno-praktických momentov 
duchovného života. Stýkam sa s ľuďmi, ktorí 
nábožensky nežijú, ale rešpektujú morálne 
zásady kresťanstva, vedú skutočne poctivý 
život. I ja som bol vychovaný v duchu morál-
nych zásad  kresťanstva a žilo sa mi dobre. 
Malo to jedinú nevýhodu – nezbohatli sme. 

  Došlo v uplynulých rokoch, najmä po roku 
1989, k posilneniu kresťanských nábožen-
ských hodnôt na Slovensku?

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že v porovna-
ní s minulým režimom došlo k ich posilneniu. 
Dokonca sa cirkvi o to cieľavedome usilujú, 
niekedy aj s podporou kresťanskodemokra-
tických politikov. Ambície najmä katolíckej 
cirkvi vzrástli (pokus o obmedzenie interrupcií, 
získanie priestoru vo verejnoprávnych 
médiách, zavedenie výučby náboženstva 
do základných škôl, prijatie Základnej zmluvy 
so Svätou stolicou, úsilie presadiť zákon o vý-
hrade svedomia). Už to nie je len starostlivosť 
o duchovný život svojich ovečiek, charita, ale 
aj prienik náboženskej agendy do základných 
princípov štátu. Pritom katolícka cirkev nie je 
bez veľkého hriechu z čias tzv. farskej republiky. 
Viacerí nemáme dôveru k tejto cirkvi, pretože 
sa začala správať panovačne. Už prestala ľudí 
prizývať, teraz už diktuje. Osobne sa domnie-
vam, že koná kontrafi nalitne.

  Možno na druhej strane hovoriť o rozšírení 
skupiny obyvateľov bez vyznania?

 Aj spomínané sčítanie obyvateľstva 
za posledné dve dekády ukazuje, že táto 
skupina sa rozrastá. V roku 1991 bolo evido-
vaných 9,8 % osôb z populácie bez vyznania, 
v roku 2001 sa už prihlásilo k nim 13 % 
populácie. Otváranie sa našej spoločnosti 
svetu a pôsobenie našich ľudí v krajinách 
Európskej únie, prípadne zníženie chudoby 
u nás, všetko to povedie k narastaniu skupiny 
osôb bez vyznania.

Zhovárala sa Judita Takáčová

Aký vzor pre 
Slovensko?

Regionálne vzdelávacie centrum Martin

HUMANISTICKÁ ETICKÁ VÝCHOVA V ŠKOLE,
ktorý sa uskutoční 16. mája 2006 o 9,00 hod. v Banskej Bystrici, ČSA 26, Veľká sieň MsÚ.

Program:
Doc. Matej Beňo, CSc, Ústav informácií prognóz školstva 

Miesto humanistickej etickej výchovy v škole

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., vedúci Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK 
Etická výchova ako hodnotová výchova

Doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc., Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV, UMB 
Stav metodiky etickej výchovy na základných a stredných školách

Dr. Petra Handrecková (Nemecko)
Skúsenosti a poznatky z humanistickej etickej výchovy v Nemecku

Tryntsje de Grootová (Holandsko)
Skúsenosti a poznatky z humanistickej etickej výchovy v Holandsku

Diskusia

Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese rvc@martin.sk, telefonicky 
na číslach 043/4132958 a 043/4303610 alebo poštou na adrese Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie 

centrum Martin, budova MsÚ, S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Viac na internetovej stránke www.slovakia.humanists.net.

Spoločnosť Prometheus

Vás pozývajú na odborno-metodický seminár

Na stránkach novín a časopisov často 
čítam, že Slovenská republika by mala byť 
za každú cenu kresťanským štátom. Prekva-
puje ma, že takéto príspevky podpisujú nielen 
politici a ľudia, ktorým zrejme ide o každo-
denný chlieb, ale aj ľudia, u ktorých by sa 
na základe ich postavenia a životopisu dala 
predpokladať určitá intelektuálna úroveň.

Vo mne sa v tejto chvíli ozýva v prvom 
rade veľká nechuť voči štátom, ktoré sa 
samé označujú za moslimské. Pripomínam 
si, čo všetko im vytýkame: talibanstvo, 
šaría, kameňovanie za cudzoložstvo atď. 
Hneď nato mi zídu na myseľ izraelskí 
rabíni (a ministri) s ich nepochopiteľnými 
nárokmi na územie, ktoré im vraj pred 
tisícročiami daroval Jehova – ale ktoré už 
storočia obývajú Arabi. V Severnom Írsku 
sa strieľajú a do vzduchu vyhadzujú katolíci 
a protestanti, celé storočia znepriatelení 
– nikto nevie prečo! Asi pre nejaký článok 
viery, ktorú už nikto nepraktizuje, ale sa 
k nej hlási, lebo sa narodil v katolíckej či 
protestantskej rodine. Spomeniem si aj 
na katolícke štáty Španielsko a Portugalsko 
s ich diktátormi Francom a Salazarom, 
väčšmi duchovnými ako vojenskými 
spojencami Hitlera. Nemôžem neskončiť 
osobnou skúsenosťou s katolíckym 
slovenským štátom rokov 1939 – 1945, 

kňazom dr. Jozefom Tisom a slovenským 
holokaustom.

Vie mi niekto uviesť nejaký „kresťanský“ 
štát, ktorý by mohol byť vzorom pre naše 
budúce „kresťanské“ Slovensko? Rád 
prijmem aj príklady z minulosti, len musia 
byť konkrétne. Nemám rád tárania typu: 
„Náš národ je podľa svojho vzniku a podľa 
svojich dejín národ kresťanský.“ Ani Rasti-
slav, ani Svätopluk, ani ich synovia nekonali 
kresťansky podľa sotva uschnutých slov 
prekladu Písma – aj do temníc sa hádzali 
a oči si vypichovali! Nepoznám v dejinách 
Európy štát, ani panovníka, ba ani ministra, 
ktorý by obstál pred súdom dejín ako 
spravodlivý a čestný v zmysle nestranného 
demokratického humanistického posu-
dzovania. To je tak, ako keď komunista 
predkladá svoj návrh usporiadania ideálnej 
spoločnosti a na otázku, či sa to už niekde 
podarilo, priznáva, že veru nie, že je to zatiaľ 
utópia. Musím mu dať za pravdu, že zatiaľ 
bolo na jej uskutočnenie len asi stopäťdesiat 
rokov času, kým kresťania mali na svoju 
utópiu dve tisícročia. 

Už nie sme komunistický štát. Radím 
priateľom zo všetkých síl brániť sa, keď 
z nás niekto chce urobiť „kresťanský“ štát. 
Hľadajme tretiu cestu.

Rastislav Škoda
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Napokon, o našich kladoch „holubičieho 
národa“ sa toho popísalo až neúrekom. 

Preto sa oplatí pozrieť sa na tieto problémy 
z druhej strany – od našich slabín a premár-
nených príležitostí.

1. Závidím, závidíš, závidí
Zvyčajne sa medzi naše slabiny a hriechy 

zaraďuje mimoriadne rozbujnená závisť. 
Nie som však presvedčený o jednoznačne 
negatívnom pôsobení závisti, pravdaže, 
pokiaľ nevedie k nejakej zlostnej odvete. 
Dozaista, ľudia by si rozhodne nemali závidieť 
hmotné statky, ale ak vôbec, potom prestížne 
hodnoty zväčša duchovnejšieho charakteru. 
Závisť môže človeka priviesť k podpichujúcim 
až podnecujúcim otázkam, ako je napríklad 
táto: „A ja to vari nedokážem?!“ Takéto 
podnecujúce otázky sa časom môžu zmeniť 
na motivujúce impulzy. A pritom na začiatku 
bola praobyčajná závisť!

Veľmi zaujímavé je závidenie spoločen-
ského či inštitucionálneho uznania, ktorého 
sa dostalo nie mne, ale niekomu inému 
s podobnými spoločnosti prospešnými akti-
vitami, akými sa zaoberám ja sám. V tomto 
prípade závisť provokuje k analýze: Prečo je 
to tak? Buď môj prínos nedosahuje kvality, 
ktoré priniesli uznanie môjmu „konkuren-
tovi“, teda osobe, s ktorou sa porovnávam, 
alebo tu došlo v mojom prípade k nejakej 
nespravodlivosti. Zmierlivejšie povedané: 
k nejakej nedomyslenosti, neprimeranosti. 
V čom som urobil chybu? Čo som opomenul? 
Čo som nezdôrazňoval? Neprehnal som svoju 
skromnosť až utiahnutosť? Netrpím ďalšou 
slovenskou chorobou – neschopnosťou 
šikovne „predať“ svoje výsledky?

2. Nevieme sa predať
Časté konštatovanie, pravda pravdúca. 

Hoci sám trpím týmto neduhom, neviem 
spoľahlivo presne charakterizovať, prečo je 
to tak. Nuž, na Slovensku je to tak! Zapredať 
sa, žiaľ, vieme, ale predať, či lepšie povedané 
prezentovať svoje dielo, ponúkať svoje 
výdobytky, predvádzať svoje úspechy, to teda 
nevieme. Možno nám do gebúľ celé desaťročia 
až storočia vtĺkali myšlienku, že skromnosť 
je nadovšetko a neskromnosť veľký hriech. 
Patrilo to medzi katechizmové „múdrosti“. To 
teda do nás naozaj vtĺkali, čím sa na nás do-
pustili veľkého hriechu: mizerne nás pripravili 

na sebarealizáciu v kapitalistických podmien-
kach trhového hospodárstva a barnumskej 
reklamy. Ach, ako nám tento vsugerovaný 
pocit hanby zo sebapropagácie škodí dnes, 
keď u nás zúri baskervilský kapitalizmus! 
Naša najrozšírenejšia nedostatočnosť, insufi -
ciencia prezentácie, nás pripravuje o miliardy, 
pričom nadstavbové straty sa vôbec nedajú 
vyčísliť. Azda najdemonštratívnejší príklad 
tejto insufi ciencie je rozpor medzi skutočnos-
ťou, že Slovensko je eldorádom prírodných 
krás i historických pamiatok, no propagácia 
týchto hodnôt je mľandravá až úbohá.

3. Na zdravie do skorej smrti
Keby som „alkoholizmus“ bral ako moje 

rituálne ohrievanie pohárika v dlaní pri 
oslavách, vôbec by som nemusel spomínať 
tohto démona. Keby som mal „alkoholizmus“ 
hodnotiť podľa reakcií mojich priateľov, 
ktorých to už dávno prestalo baviť a nemajú 
na to chuť, čas ani peniaze, vôbec by som sa 
o tejto kliatbe nezmieňoval. Alkoholizmus 
je však veľkou brzdou rozvoja Slovenska 

a Slovákov. Štatistika prezrádza, že u nás 
je 200 000 registrovaných problémových 
alkoholikov. Koľko je nezistených? Alkohol 
oberá mnohých našincov o čas, peniaze, 
rozvahu, súdnosť, aktivitu, perspektívu, 
zdravie a napokon aj o život, nezriedka 
v ranom veku. Nešťastím je tu ilúzia: keď túto 
drogu objednáte celej krčme, celá krčma sa 
k vám chvíľu správa ako ku kráľovi. S každým 
pohárikom sa trpaslík zväčšuje, narastá 
do veľkosti obra, aby po vytriezvení  spľasol 
a bol ešte menší a chudobnejší o výplatu. 
V alkoholickom opare dostáva slzavé údolie 

jasavé, optimistické farby. Tlčením krígľami 
o stôl chlapi vyrobia rýchlo a ľahko miestnu 
revolúciu. A potom vyvracajú svoj hnev 
a roztrpčenie nad aroganciou asociálnych 
politikov. Škoda, že nevieme používať 
alkohol ako elixír espritu, v primeranom 
kvante, na elegantnej hranici rozväzovača 
jazykov, v salónnej špičke, a nie ako mamuta 
šliapajúceho po jazyku. Chýba nám čosi 
z „francúzštiny“, namiesto hrejúceho ohníka 
zapálime celú stodolu. 

4. Nevďačnosť naša preveliká
Pomôžte našincovi v prekérnej situácii 

– a on vám neskôr pomôže oľutovať tento 
altruistický čin. „Odvďačí“ sa vám v lepšom 
prípade ignoranciou, v horšom nepriateľ-
stvom a podrazmi. Nevďak nik štatisticky 
nevyhodnocoval, asi sa ani nedá, ale mnohí 
vám ho potvrdia a požalujú sa svojimi smut-
nými skúsenosťami. Možno to nie je jav rýdzo 
slovenský, je však v našej domovine nebez-
pečne rozšírený. Napriek paradoxnej podobe 
(na dobro odpovedať zlom!) nie je to jav psy-
chologicky nevysvetliteľný a nepochopiteľný. 
Vychádza z mentality nešťastníka, ktorý sa 
hanbí za svoju ponižujúcu a nepôvabnú situá-
ciu. A záchranca je do tejto situácie zasvätený, 
vidí, čo by vlastne nemal vidieť. Ibaže – opä-
tovne paradox – keby nechcel vidieť alebo ne-
mal schopnosť dovidieť, nezachytil by signál 
a motív pre pomoc svojmu blížnemu. Azda 
sa u nás zlé obdobie, momentálna prehra, 
padnutie na kolená považuje za neodčiniteľnú 
a nezabudnuteľnú hanbu. Nie sme zatiaľ na-
vyknutí na kapitalistický lunapark, v akom sa 
striedajú vzostupy a pády či triumfy a krachy. 
Preto našinec pristihnutý na kolenách vám 
nikdy neodpustí pomocnú ruku. Najradšej by 
vám ju odťal spolu s hlavou! To je elementár-
na prekážka rozvoja koprodukcií a vzájomnej 
podpory pri prekonávaní prekážok.

5. Naivita u nás prekvitá
Prekvapujúco veľa našincov dokáže uveriť 

v dvojnásobné platy, štyridsaťpercentné úro-
ky, v odrážanie sa od dna i v šťastie v náručí 
EÚ. Naivná dôverčivosť mnohých spoluob-
čanov ako keby nemala hraníc a prináša jedo-
vaté plody najmä v čase volieb. Čím absurd-
nejšie sľuby, tým väčší ohlas a dôvera medzi 
verejnosťou. Verím, lebo je to absurdné! 
Odkiaľ sa berie toľká naivita? Nie je to prejav 
zúfalstva? Len aby sa už čosi stalo, len aby sa 
už ľady prelomili, hoci je to málo pravdepo-
dobné! Ponáhľajme sa uveriť v krásnu a slad-
kú predstavu! Azda tak. Verím, lebo je to prí-
jemné! Žijeme v lepkavej pavučine naivného, 
lacného optimizmu. Kam sa podela zdravá 
skepsa? Chorobne rozšírená naivita je nebez-
pečný predpoklad pre úspešné veľkoplošné 
prepieranie mozgov. „Prečo som volila práve 

Pokus o analýzu slovenského naturelu
V čom sú naše slabiny a viny?

Nezriedka sa zamýšľame nad tým, čo sme u nás na Slovensku dosiahli za šest-
násť rokov takzvanej plurality a demokracie. Ak chceme byť presní a úprimní, 
musíme priznať nedostatočné a veľkých počiatočných prísľubov nedosahujúce 
až nedôstojné výsledky. Toto neradostné zistenie má vonkajšie i vnútorné príčiny. 
Aby nás nik neobviňoval z toho, že sa iba vyhovárame na iných, budeme sa 
v tomto texte zaoberať vnútornými, zväčša naturelovými a psychosociologickými 
príčinami. Našimi človečími slabinami, nedostatkami, hriechmi.
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tohto politika? Lebo je taký pekný!,“  priznala 
sa istá volička. Nuž, pekný politik je zárukou 
peknej politiky, pekných vízií a pekných vy-
hliadok. Ďakujem pekne!

6. Spoliehame sa na reparát
U nás nebýva zvykom chápať pozemský 

život ako jednu a jedinú, prvú a poslednú 
príležitosť. A nie je to prístup iba nežného 
pohlavia! Slzavé údolie sa berie iba ako pre-
dohra k naozajstnej nirváne, iba ako trpená 
a trápna epizóda. Plnohodnotná náhrada, 
satisfakcia, odškodnenie a báječná príležitosť 
čaká Slovač v posmrtnom, večnom živote. 
Načo sa trápiť, pomáhať, usilovať sa využiť 
každý pozemský rok i deň? Načo dôsledne 
využívať čas buď hedonisticky alebo kreatív-
ne, buď egoisticky alebo altruisticky? Našinec 
nepozná kategorický imperatív JEDINE TU 
a JEDINE TERAZ, ktorý akceleruje napríklad 
Holanďanov, Estóncov a Čechov k pozoru-
hodným výkonom a slušnej životnej úrovni. 
Nespoliehajú sa na večný reparát, na krajšie 
nadpozemské zajtrajšky! A propos – večný 
život. Zamýšľame sa hlbšie nad fenoménom 
večnosti? Spievanie v anjelských chóroch je 
dozaista povznášajúce, ale vydrží táto eufória 
večne? Variť sa v pekelných kotloch, to môže 
na nejaký čas uspokojiť masochistické obete 
i sadistický personál. Ale naveky?

7. Epilóg
Čo zdôrazniť na záver? Nuž hádam to, že 

naše slabiny, nedostatky a hriechy nemusia 
mať výhradne iba morálny či amorálny 
charakter, alebo podobu zlozvykov, prípadne 
nezdravých až zničujúcich fyziologických ná-
vykov. O tých sa dosť vie, s tými sa ráta. Naše 
slabiny môžu mať aj podobu ideologických, 
stáročiami vpečaťovaných príkazov, zákazov 
a dogiem. O tých sa málokedy premýšľa, 
píše či diskutuje. Ale aj tieto tiene vedia byť 
účinnými bariérami pri hľadaní zmyslu života 
a napĺňaní či naopak, paralyzovaní tvorivých 
ambícií.

Milan Kenda

Každý prvý májový 
štvrtok (tento rok 4. mája) 
sa v Spojených štátoch 
oslavuje Národný deň 
rozumu. Ten je reakciou 
tých, ktorí presadzujú 
odluku cirkvi od štátu, 
na Národný deň modlitby 
podporovaný americkou 
federálnou vládou. Národný 

deň modlitby vnímajú 
neteistickí Američania 
(vrátane voľnomyšlienka-
rov, humanistov, ateistov, 
agnostikov a deistov) 
spolu so svojimi tradičnými 
náboženskými spojen-
cami za zneužitie ústavy 
a za sektársky sviatok.   

Cieľom Národného dňa 

rozumu je oslavovať rozum 
a posilňovať povedomie 
verejnosti vo vzťahu k 
pretrvávajúcemu ohrozeniu 
náboženskej slobody 
neustálym zasahovaním 
vlády do súkromnej sféry 
jednotlivcov v oblasti viero-
vyznania. Aktivity na tento 
deň v USA organizujú 
Americká humanistická 
asociácia a Washingtonskí 
sekulárni humanisti. 
Viac informácií na www.
nationaldayofreason.org.

(Spracované podľa 
zahraničnej tlače, ab, jt)

EÚ proti radikalizácii

Národný deň rozumu

Úradníci Európskej únie pracujú 
na novom analytickom slovníku, ktorého 
úlohou bude obmedziť používanie 
takých fráz ako „islamský terorizmus“, 
„fundamentalistický“ či „džihád“.  Nový 
slovník nebude právne 
záväzný, ale všeobecne 
sa očakáva, že ho 
schvália všetky členské 
krajiny. Jeho úlohou 
je zabrániť používaniu 
fráz, ktoré môžu urážať 
moslimov a vyvolávať 
ich radikalizáciu.

Vznik slovníku 
iniciovali spory 
o karikatúry proroka Mohameda, ktoré 
boli zverejnené v mnohých európskych 
denníkoch a moslimskom svete vyvolali 
vlnú nevôle a násilností. Preto Európska 

únia nechce používať pojmy, ktoré by takéto 
problémy naďalej prehlbovali. 

Na tomto slovníku pracuje 20 odborníkov 
pre každý ofi ciálny jazyk EÚ,  ktorí určia, 
aké majú prekladatelia a tlmočníci používať 

správne výrazy 
v oblasti európskej 
politiky. Slovník 
má byť predložený 
na schválenie lídrom 
EÚ na júnovom 
summite. Napríklad 
pojem „terorista“ 
bude označovať 
osobu, ktorá sa 
dopúšťa násilného 

činu z politických dôvodov a slovo 
„islamský terorizmus“ zrejme nahradí 
spojenie „terorizmus, ktorý sa neoprávnene 
odvoláva na islam“.
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  Vo verejnosti ste známy ako pe-
dagóg a vedec. Čím sa cítite viac?

 Neľahká  odpoveď. Teraz 
som  viac manažér, rád by som sa 
však cítil vedcom, ale vždy som 
bol veľmi rád pedagógom. V rôz-
nych obdobiach prevažovalo raz 
jedno, raz druhé. 

  Ako vnímate postavenie 
školstva a vedy dnes v porovnaní 
s obdobím pred rokom 1989, keď 
vládla ideológia jednej strany?

 Neviem, či tu vôbec je ne-
jaká ideológia okrem „ideológie 
biznisu“. V pohybe roku 1989 
bol hlavný boj o povahu školstva, 
bojovalo sa proti ideológii. Pokiaľ 
predtým to bolo priamočiare, 
postupne sa prešlo od až naivne 
socialistických a komunistických 
myšlienok až po ideológiu úplne 
konzumnej spoločnosti, kde sa 
hlavným motívom života stáva 
materiálny blahobyt. Voľakedy sa 
fetišizovali etické stránky života, 
pričom dobre vieme, že tam boli 
rozpory, dnes sú rozpory v tom 
hlavnom – čo je vlastne zmyslom 
života, učenia, zmyslom vzdelá-
vania. Ak sa predtým zdôrazňo-
valo, že úroveň vzdelania určuje 
úroveň kultúry národa, dnes to 

pomaly ani nepočuť. Stále sa síce 
hovorí o vysokej vzdelanostnej 
úrovni našich ľudí, mám však 
dojem, že v skutočnosti sa viac 
preferujú zručné šičky ako vzde-
laní vedci. Najlepší programátori 
nám utekajú von, najlepší lekári 
takisto, jednoducho ľudia, ktorí 
vedia, ktorí tu niekedy dostali 
kvalitné vzdelanie, a teraz sa usi-
lujú realizovať sa inde.  

  „Vzdelanie prinesie viac príle-
žitostí...,“ čítala som dnes  heslo 
na predvolebnom bilborde...

 To je naozaj len heslo. Ba ani 
to nie, je to skoro klišé. Ale aká 
je skutočnosť? Dnes sa V. Klaus 
možno za ten výrok  hanbí, ale 
nikdy nezabudnem, ako voľakedy 
prirovnával spoločenský život 
a správu štátu k bytu, kde je 
dôležité to, čo sa deje v kuchyni, 
v obývačke, a že kultúra a veda je 
niekde na balkóne. Myslím si,  že 
dnes to už nikto takto otvorene 
nepovie, ale de facto je to tak. 

  V čom vidíte dôvod?
 Základná veda nikdy nebola 

na výslní. Ani za socializmu. 
Viac sa to deklarovalo ako určitá 
etická hodnota, ale vždy bol k nej 

akýsi podozrievavý prístup. Aj 
k intelektuálom sa neraz pristu-
povalo ako k veľmi podozrivej 
skupine spoločnosti. A jedna 
z prvých tém, ktorú vytiahli 
za gorbačovovskej perestrojky, 
sa týkala neužitočnosti „čis-
tej“ vedy. Utilitárny pohľad, 
že základná veda neprináša 
okamžité prínosy,  čo je pochopi-
teľné, viedol k spochybňovaniu 
jej významu. A dnes je to ešte 
horšie. Každému podnikateľovi je 
vedecký výskum na príťaž. Ten si 
môžu dovoliť len veľké fi rmy, aj to 
nie priamo, skôr to robia formou 
sponzoringu. Lenže veľmi ochot-
ne výsledky  vedy absorbujú. Veľ-
mi pekne to povedal pred pár rok-
mi fyzik R. Z. Sagdeev, že vedci 
ako Maxwell, Faraday a Men-
delejev zaplatili 
za všetok základný 
výskum ostatných aj 
na stáročia dopre-
du. Na to sa zabúda. 
Pritom v dnešnom priemysle je 
zhmotnené toľko abstraktného 
výskumu, že to nikto ani nestačí 
vnímať.

  Nie ste príliš kritický?
 Nie. Jednoducho základná 

veda sa zneviditeľnila. Ale boli 
to konkrétni ľudia, ktorí kládli 
základy všetkým spomínaným 
veciam. Toto si však  uvedomuje 
len obmedzená vrstva spoločnos-
ti. Sú to skutoční podnikatelia,  
skutoční ľudia, ktorí sú zodpo-
vední za vývoj či už z praktické-
ho, alebo z kultúrneho  hľadiska. 
Buďme si však úprimní, keby ne-
existovali také utilitárne aspekty, 
ako je vojenský výskum, prienik 
vysokých technológií do vojen-
stva, koľko aplikácií vedy by dnes 
neexistovalo? Pritom aplikácie, 
ktoré sa dostávajú bežnému 
človeku na stôl, sú  iba omrvinky 
z tých úžasných prvkov techni-
ky, ktoré sa vnášajú povedzme 
do moderných zbraní. Málokto si 
to uvedomuje. Ľudstvo využíva 
poznatky vedy pomaly, len ako 
vedľajší produkt. 

  Vy ste však za rozvoj civilizácie 
aj vďaka vede. Pritom sme sved-

kami, že sa aj do vzdelávacieho 
systému, do učebníc dostávajú 
antivedecké veci. Aký je váš názor 
na úsilie o zavádzanie „nových 
vedeckých názorov“ do učebných 
osnov na základných a stredných 
školách napríklad v biológii 
– teórie kreacionizmu a ďalších 
cirkevných názorov – do iných 
predmetov, spomeňme hoci etickú 
výchovu? 

 Po prvé, to nie je len otázka 
prvkov náboženského myslenia, 
ich prienik do predmetov, ale aj 
otázka svetonázorová všeobec-
ne v rôznych predmetoch, hoc 
i vo vlastivede či prírodopise. Dú-
fam, že nie všetky učebnice pre 
základné školy sú také, akú som 
videl a v ktorej je vylíčená chémia 
ako škodca spoločnosti vykres-

lený dymiacimi 
továrňami, špinavou  
vodou z odpadov ap. 
Osnovy všeobecnej 
chémie pre stredné 

školy schválené MŠ SR v roku 
2002 začínajú (!) témami ako 
chemické zbrane, výbušniny a tr-
haviny, nebezpečné účinky oxidu 
uhoľnatého a uhličitého, jedovaté 
účinky oxidov dusíka na zdravie, 
kyslé dažde, skleníkový efekt, 
smog a dokonca vplyvu sklení-
kového efektu na život na Zemi 
– to je predsa  úvod, ktorý musí 
v našich školákoch vyvolať odpor 
k celému vednému odboru ako 
takému! Potom už s podozre-
ním vnímajú, že keby nebolo 
modernej chémie, tak by ľudstvo 
trpelo hladom, nemali by sa ľudia 
do čoho odievať, neexistovala by 
mikroelektronika a tak ďalej. 

  A váš vzťah k náboženstvu?
 Moje detstvo začínalo v ná-

boženskej výchove a vždy som 
hovoril, že to nie je na škodu, 
pretože som mal možnosť počuť 
a vidieť, ako a čo sa učí na nábo-
ženstve. Môj názor na kreacio-
nizmus je, že by sme sa ho nemali  
báť, podobne ako sa kedysi báli 
darvinizmu. Problém je v inom 
– tak ako sa rodičia voľakedy báli 
deti zapisovať na náboženstvo, 
tak dnes sa ostýchajú prihlaso-
vať ich na alternatívnu etickú 

Kto nepochybuje, nie je vedec
Prof. Fedor Macášek, DrSc. sa narodil v Žiline, vysokoškolské vzdelanie ukončil na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity 

v roku 1961, kandidatúru a veľký doktorát získal na Prírodovedeckej fakulte UK, kde aj od roku 1961 s malými prestávkami pred-
náša. Od roku 1985 štyri roky pôsobil vo funkcii riaditeľa odboru vedy a námestníka MŠ SSR a pol roka ako štátny tajomník MŠ SR 
vo vláde J. Moravčíka v roku 1994. V súčasnosti prednáša na Katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, posledných päť rokov však väčšinu jeho času zaberá práca na budovaní Cyklotrónového centra SR v Bratislave.

Ateista je dnes zatra-
covaný, dostáva sa 
do pozície disidenta.Foto: archív F. M.
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výchovu, preto že to nie je „in“. 
Poznám ľudí, ktorí opúšťajú cha-
lupársky spôsob života, pretože 
sa dostanú do prostredia, ktoré je 
nábožensky veľmi netolerantné. 
A tak  vlastne to, za čo predsta-
vitelia cirkví bojovali, za určité 
osamostatnenie, za slobodu 
náboženského prejavu, sa týmto 
neguje. Pretože ateista je zatra-
covaný, dostáva sa do pozície 
disidenta. Mimo-
chodom, nemys-
lím si, že je to pre 
ateistov zlá škola, 
pretože byť disiden-
tom znamená určité oslobodenie 
od rôznych inštitúcií a inštitútov. 
Báť sa stretu rozdielnych názorov 
by znamenalo,  že človek musí 
trvalo, z presvedčenia zostať 
na absolútne opačnej pozícii. Di-
alóg je o tom, že  sa diskutuje, že 
sa hľadá a argumentuje faktami. 
A každá strana, ktorá sa bojí fak-
tov, je jednoducho podozrivá. 

Sledujem napríklad diskusie 
okolo Turínskeho  plátna. Jeho 
vek stanovili veľmi exaktnou 
uhlíkovou metódou. Dvakrát to 
robili americkí vedci na špičko-
vej technológii rádiouhlíkového 
datovania, ktorá nevyvoláva 
žiadne pochybnosti o jej vedeckej 
exaktnosti. Dátum vzniku tkani-
va určili približne do dvanásteho 
storočia. Napriek tomu potom 
počúvam monológy vedcov, 
ktorí sa usilujú tzv. vedeckými 
protiargumentami spochybniť 
tieto vedecké výsledky. Ak predsa 
niekto verí, tak sa nepotrebuje 
opierať o nejaký artefakt, ktorý 
bol pravdepodobne bona fi de 
sfalšovaný preto, lebo ľudia skôr 
veria v materiálne dôkazy a pre-
javy ako v prenášanú informáciu 
o ukrižovaní Krista. Ale vedeckí 
obhajcovia viery všemožne hľada-
jú akési „rukolapné“ materiálne 
a rozumové dôkazy existencie aj 
nemateriálneho a mimozmyslo-
vého. Lenže predsa viera je o tom, 
že nepotrebuje dôkazy. Viera je 
viera. Slabina týchto diskuté-
rov je, že sú ochotní všetko, čo 
nevyhovuje ich dogme, poprieť, 
všetko vyhlásiť za pomýlené 
a za rúhanie.

  Len prednedávnom vyšla kni-
ha J. Krempaského Veda verzus 
viera. Jej deklarovaným cieľom 
je presvedčiť čitateľa, že medzi 
vedou a vierou niet rozporu, ba 
dokonca by ich vzťah bolo rozum-
né označiť za kooperáciu. Čo vy 
na to? Neplatí vo vede, že všetky 
javy treba seriózne vedecky vysvet-
liť a zdôvodniť? 

 Autor chce povedať, že mo-

derná veda svojím vývojom a po-
znaním ukazuje, že neprotirečí 
náboženstvu. Ale takáto snaha tu 
bola vždy, to bola napríklad otáz-
ka šiestich dní stvorenia, ktorá sa 
musela interpretovať ináč, ako sa 
vníma v biblickom podobenstve, 
teda vždy sa našiel a nachádza ne-
jaký spôsob, ako vieru „uchrániť“ 
od nových poznatkov. Nájsť opač-
ný smer „kooperácie“ je dozaista 

ťažšie. Ale opäť 
– principiálne, 
viera nedovoľuje 
pochybovať. Kto 
pochybuje o viere, 

je odpadlík. A ja by som povedal 
– kto nepochybuje vo vede, nie je 
vedec. To je celý rozdiel. Veda je 
nepretržitým sledom zbierania 
dôkazov, potvrdení a tak ďalej. 
Veda v  tom nemá horizonty. 
Žiaden teológ by nepovedal to, 
čo svojho času atómový fyzik N. 
Bohr: Veda stagnuje, ak nemá 
dosť poznatkov, ktoré protirečia 
súčasnému poznaniu.

  Ste jadrový chemik. Predtým 
ste viac prednášali, v súčasnosti 
pôsobíte najmä v „praktickej 
vede“. Posledné roky  sa venujete 
projektu budovania Cyklotróno-
vého centra SR, teda urýchľovača 
nabitých častíc, ktoré pomáhajú 
v medicíne. Pri schvaľovaní tohto 
projektu bolo dosť ľudí za i proti. 
Môžete v skratke povedať, prečo 
ste boli ZA, čo je najväčším príno-
som tohto pracoviska? 

 Je to skoro fi lozofi cká otázka 
– som za, lebo dôverne poznám 
všetky stránky aplikácie tejto 
technológie na rozdiel od spolu-
občanov, ktorí si mysleli, že ne-
gatívne stránky spojené s jadro-
vými reakciami a rádioaktivitou 
prevažujú nad pozitívami týchto 
techník. Hovoriť o atómovej 
energii rečami atómových bômb 
je to isté, ako hovoriť o elektrickej 
energii rečami elektrických kre-
siel. Vlastne sme si to spôsobili aj 
sami, keď sme celé roky hovorili 
najmä o nebezpečí rádioaktivity 
súvisiacej s atómovými zbraňami 
rečou propagandy, a nie vedy. 
Pojem „nukleárny“ sa dostal 
do pozície prekliatia. Teraz sa 
používa pre uznávanú vedeckú 
metódu nukleárnej magnetickej 
rezonancie v medicínskej praxi 
výraz „zobrazenie magnetickou 
rezonanciou“, hoci spomínaný 
jav pod oboma názvami rovnako 
slúži ľuďom – vedcom, lekárom 
i pacientom. Ako vedec som 
preto presvedčený, že to, čo 
cyklotrónové centrum a stredisko 
pozitrónovej emisnej tomografi e 
(PET centrum) prinesú, je oveľa 

užitočnejšie ako riziká, ktoré ich 
sprevádzajú. 

  Budovanie cyklotrónového 
centra vyústilo do založenia štát-
nej akciovej spoločnosti BIONT, 
a. s. s výskumnými a výrobnými 
laboratóriami pre rádiofarmaká, 
tomografmi na lekársku diagnos-
tiku a laboratóriami nanotech-
nológie koncom roku 2004. Ste 
členom vedenia BIONTu. Aké 
sú najdôležitejšie výsledky tejto 
spoločnosti?

 Sme výrobcom rádioak-
tívnych liekov a ambulantným 
zdravotníckym zariadením, ktoré 
vykonáva diagnostické vyšetrenia 
použitím klasických i pozitróno-
vých rádioaktívnych látok, tzv. 
rádiofarmák. Metódy nukleárnej 
medicíny sú bezpečné a bezbo-
lestné, umožňujú získavať infor-
mácie, ktoré sú inak nedostupné, 
fi nančne náročnejšie alebo by si 
vyžadovali chirurgický zákrok. 
Dôležité je, že nimi možno od-
haliť ochorenia v rannom štádiu. 
PET kamera je u nás v prevádzke 
od jesene minulého roku. Najprv 
sme rádiofarmaká privážali 
od českého výrobcu, pričom sa 
až 75 percent lieku rozpadlo 
behom dopravy, keďže tieto látky 
majú životnosť iba niekoľko 
hodín. Od februára  však už tieto 
humánne rádioaktívne lieky vy-
rábame sami pre vlastné i ďalšie 
pracoviská na Slovensku. Mesač-
ne vykonáme okolo 100 vyšetre-
ní, čím sa zlepšuje pre pacientov 
ich dostupnosť, keďže inde sa 
na ne čaká aj niekoľko týždňov. 
Naša kapacita je však vyššia. 
Bohužiaľ, zdravotné poisťovne 
na úhradu týchto úkonov zatiaľ 
nevyčlenili dosť prostriedkov. Ve-
ríme však, že sa to zlepší, pretože 
je to jedna z najmodernejších me-
tód, do ktorej sa veľa investovalo. 
Veď kardiovaskulárne ochorenia 
a rakovina kosia 
životy v SR častej-
šie ako obyvateľov 
rozvinutých krajín 
a príčinou je práve 
nedostatočne včasné odhalenie 
a účinné liečenie. V našom centre 
by sa mohlo diagnostikovať 
aj do 300 pacientov mesačne. 
Technologickým vybavením sa 
zaraďujeme medzi európsku 
špičku v odbore aplikovaných 
jadrových vied.  

  Čo vy považujete za najdôleži-
tejšie vo vede i vo vývoji v spo-
ločnosti celkovo a na Slovensku 
konkrétne?  

 Veda oslobodzuje, dáva 
úžasný rozlet, nie je nič také krás-

ne ako hľadať. Verím, že keď sa 
spoločnosť nasýti konzumu, tak 
príde doba nového osvietenstva. 
Keď sa pestovanie vedy stane také 
bežné ako pozeranie televízie. 
Výsledky vedy sa však musia stať 
majetkom celého ľudstva. Veď 
rozvoj vedy prostredníctvom 
daňových poplatkov fi nancu-
jú všetci. Veda by mala by byť 
globálnou, prístupnou skoro bez-
platne. Súčasné zverejňovanie jej 
výsledkov sa stalo vecou výnosné-
ho obchodu, čo sa mi zdá vo vede 
absurditou. Vo vede bola výmena 
informácií vždy základom jej 
napredovania. Keď sa informácie 
blokovali, bolo podozrenie, že 
sa chystá niečo zlé. Týkalo sa to 
napríklad vývoja atómovej bomby 
alebo genetických manipulácií 
v mikrobiológii. 

  V spomínanej knihe J. Krem-
paského sa okrem iného možno 
dočítať, že tri fyzikálne zákony 
zachovania (energie, hybnosti 
a momentu hybnosti) sú „ob-
razom troch božských osôb Sv. 
Trojice“ či o uzdravení z AIDS 
vyvolaným modlitbou. Niežeby 
Boh priamo vyliečil chorého, ale 
„zariadil, aby sa mikróby nie 
rozmnožovali, ale vymreli, čo nie 
je porušenie nijakého prírodného 
zákona“. Myslíte si teda, že treba 
vynakladať toľké tisíce na nové 
vedecké objavy, na lieky proti cho-
robám, keď by to mohol vlastne 
zariadiť Boh či modlitby k nemu? 
Je dôstojné na začiatku 3. tisícro-
čia, aby takéto názory vychádzali 
vo vydavateľstve SAV?

 Pri všetkej úcte k intelek-
tu a invencii autora, takéto 
argumenty sa mi zdajú detinské. 
Trichotómia vždy mala magickú 
silu, ale spájať tri zákony zacho-
vania s tromi božskými osobami, 
to je pre mňa prisilná káva. A kde 
zostali ďalšie zákony zachovania 

napríklad náboja? 
Prihodíme potom 
niečo k božskej 
trojici? Prieči sa 
môjmu vedeckému 

presvedčeniu predstava supe-
rinteligentného božstva, ktoré 
privedie na svet milióny ťažko 
chorých detí na to, aby nám občas 
ukázalo, ako vie „vedecky“ zaria-
diť východisko z ich bezútešného 
stavu. A tak možno naša vrcholná 
vedecká inštitúcia naznačila, že 
je čas transformovať vedecké 
prístroje na modlitebné mlynčeky 
– problémom bude, že výrobcovia 
ich softvéru ťažko zaručia ekume-
nickú  kompatibilitu.

Zhovárala sa:
 Miloslava Necpalová

Veda oslobodzuje, dáva 
úžasný rozlet, nie je nič 
také krásne ako hľadať.

Viera je o tom, že nepo-
trebuje dôkazy. Viera je 
jednoducho viera.

xxx
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Cyrilometodský odkaz 
Náboženstvo (cirkev) nemá svoje samo-

statné dejiny, jeho história je nerozlučne spätá 
s históriou toho-ktorého štátu či spoločnosti.

Dejiny vzájomného vzťahu štátu a cirkví 
na Slovensku prechádzali rôznymi etapami 
a vyznačovali sa aj rozpornosťou a konfl ikt-
nosťou. Traduje sa názor, že Slovensko bolo, 
je a bude kresťanské. Šírenie tohto názoru 
aktualizuje potrebu znovu si položiť otázku 
(v novej situácii), aké bolo a je Slovensko, ako 
sa utváral vzťah medzi jeho štátoprávnym 
usporiadaním a kresťanstvom a aké bude jeho 
budúce smerovanie, a hľadať na ňu odpoveď.

Počiatky vzniku a ďalšieho vývoja kresťan-
stva a štátneho útvaru (aj idey štátu) v našej 
oblasti spadajú do obdobia Veľkej Moravy. 
Pre objektivitu (pravdu) pripomíname známy 
fakt, že na pozvanie kniežaťa Rastislava prišli 
byzantskí misionári Konštantín-Cyril a Metod 
a priniesli pre starých Slovákov kresťanskú 
vieru, písmo, kultúru a základy štátnej legisla-
tívy - rímske právo (preložili hlavné texty cir-
kevného a občianskeho práva). Nie náhodou 
sa Slovenská republika prijatím ústavy (1. 9. 

1992) prihlásila k cyrilometodskému odkazu 
zakotvenému v jej preambule. Tým vyjadrila 
smerovanie Slovenska do budúcnosti na kres-
ťanských hodnotách a zásadách.

Protirečivosť kresťanskej 
tradície na Slovensku

V Uhorsku sa Slováci nachádzali pod 
vplyvom dvojnásobného útlaku – sociálneho 

a národnostného. Boli vystavení zvýšeným 
asimilačným tlakom (maďarizácii) od 18. 
storočia, najmä v 19. storočí a začiatkom 20. 
storočia, a hrozilo im nebezpečenstvo straty 
ich národnej identity (reči, kultúry, historickej 
pamäti národa). 

Od založenia Uhorského kráľovstva Šte-
fanom I. sa kresťanstvo stalo neodlučiteľnou 
súčasťou histórie Maďarov, a teda aj Slovákov 
(zostávajúcich pod ich nadvládou) a jedným 
zo základných pilierov novej štátnosti (ako 
za čias mojmírovskej dynastie), no nie štátnosti 
slovenského národa. Slováci nemali štátopráv-
ne postavenie podľa vzoru napríklad Chorvátov 
a Slovincov, ktorí získali autonómiu.

V tejto neblahej situácii bolo pre slovenský 
národ šťastím, že mal aspoň kňazov a te-
ológov. Boli to práve oni (uhorský primas 
Alexander Rudnay, Anton Bernolák, Ján 
Hollý, biskup Štefan Moyses, štúrovci a ďalší, 
ktorí bojovali za svojbytnosť a samostat-
nosť Slovákov a zachránili ho pred úplnou 
asimiláciou. Je nepochybné, že cyrilo-metod-
ský odkaz a náboženská viera, pronárodná 
činnosť obrodárov a vlastencov (kresťanskej 
viery a presvedčenia) pomohli prežiť mnohým 
generáciám a zachovať identitu slovenského 
národa. Áno, bolo jeho šťastím, že mal aspoň 
kňazov a teológov, na druhej strane bolo 
jeho nešťastím, že mal prevažne len týchto 
opatrovníkov.

Kresťanská tradícia, ktorá sa má (podľa 
jej extrémne konzervatívnych nositeľov) stať 
jedným zo základných pilierov aj budúceho 
smerovania Slovenska, je vo svojej podstate 
rozporná. Na jej protirečivosť, t. j. na jej 
retardačnú funkciu 
poukázal teológ J. M. 
Hurban, ktorého mož-
no sotva podozrievať 
zo slobodomyšlienkar-
stva. Ten vyhlásil, že 
„náš život na Sloven-
sku najväčšmi za to 
kríva, že ho doteraz 
skoro sami teológovia 
opatrovali“. V tomto 
zmysle sa vyjadroval 
aj Štúr, jeho stúpenec 
Hodža, evanjelický 
kňaz Lajčiak a iní. 

Retardačná stránka kresťanskej tradície 
vyplýva aj z toho, že sa pestovala a rozvíjala 
v situácii oneskoreného vývoja a zaostávania 
slovenského prostredia, vzdelania, slobo-
domyseľnosti, bez poznania a stretnutia 
sa s pokrokovými sociálnymi, politickými, 
fi lozofi ckými hnutiami a prúdmi (refor-
mácia, husitstvo, slobodomyšlienkarstvo, 
ateizmus atď.) v takom rozsahu, akým ich 
prešli západné národy. Aj preto bola religi-
ozita v slovenskom prostredí bola silnejšia, 
náboženstvo malo (a dodnes má) starozákon-
nejší, konzervatívnejší charakter, vyznačovalo 
sa nábožnosťou a moralizátorstvom, slepou 
vierou a fanatizmom. Na tomto charaktere 
náboženskej viery sa pestovala kresťanská 
tradícia, čím nadobudla silne konzervatívnu 
povahu. „Slepá viera nebola, hovorí súčasný 
slovenský spisovateľ Ján Tužinský, vyváže-
ná racionalitou, t. j. slobodným myslením, 

Štát a cirkev 
na Slovensku

J. M. Hurban

Foto: archív SP

V rámci nášho seriálu o vzťahoch medzi štátom a cirkvou vo svete sa tentokrát budeme 
na venovať priamo Slovensku. Históriu utvárania a vývoja vzťahov medzi štátnymi 

útvarmi a cirkvami na území obývanom Slovákmi budeme (aspoň stručne) sledovať 
v niekoľkých po sebe nasledujúcich obdobiach až do súčasnosti.
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slobodnou vôľou a teda voľbou.“
Takto pestovaná kresťanská tradícia 

znamená aj nechuť, pripomína A. Matuška, 
k novému, cudziemu, strach pred prijatím 
nových myšlienok a ideí. Aj národní obrodári, 
vlastenci, nespokojní s určitými negatívnymi 
dosahmi náboženstva na napredovanie života 
Slovákov, s nedôverou vnímali napríklad 
osvietenstvo, jeho myšlienky a idey, a keď ich 
aj prijímali, tak ich pokresťančovali. „Zostali 
v zajatí náboženstva a teológie, radšej nech by 
sa ufi lozofovali, zostávajú ponorení do vie-
ry, pobožnosti,“ hovorí A. Matuška, „lebo 
nechcú zahynúť na myšlienku, chcú byť radšej 
spasení.“

Slobodomyseľnosť Čechov vs. 
nábožnosť Slovákov

Vznik 1. československej republiky (1. 
ČSR) nepriniesol zásadnejšie zmeny vo vzťa-
hoch medzi štátom a cirkvami, zachoval ich 
kontinuitu.

V oblasti konfesijného práva 1. ČSR pokra-
čuje v legislatívnej praxi Rakúsko-Uhorska, 
preberá právne normy Rakúska pre Česko 
a Uhorska pre Slovensko a Zakarpatskú 
Ukrajinu (zákon 11/1918, čl.2 Zb. z. an.), 
podľa potreby ich prispôsobuje zmeneným 
pomerom. Bol prevzatý napr. uhorský právny 
poriadok, ktorý uznával cirkvi za verejno-
právne korporácie a náboženskú vieru za vec 
verejnú. Toto verejnoprávne postavenie cirkví 
štát garantoval aj hmotnou podporou a inými 
výhodami a zásluhami. Treba dodať, že uhor-
ský právny poriadok rozlišoval cirkvi uznané 
a neuznané a plnú štátnu podporu dostavali 
len cirkvi uznané.

Štátoprávne usporiadanie spolunažívania 
Čechov a Slovákov v novom štáte narazilo 
na náboženstvo ako zložitý a citlivý problém. 
Pri riešení vzťahu štátu a cirkví (odluky či 
neodluky) sa dostali do rozporu husitstvo, 
slobodomyseľnosť, rozšírené neverectvo či 
ateizmus Čechov s kresťanskou nábožnos-
ťou, pietizmom, náboženským charakterom 
Slovákov. Situáciu v Čechách v tomto období 
výstižne charakterizuje heslo: Preč od Ríma,. 
Preč od Vatikánu. Pre Slovákov to znelo ako 
odchod od náboženstva, od cirkvi a videli 
v tom hrozbu, podobne ako v maďarizácii.

Náboženská otázka patrila k najzložitejším 
problémom politicko-právneho vývoja a uspo-
riadania spolunažívania Čechov a Slovákov 
vo vzniknutom spoločnom štáte. A to napriek 
tomu, že v programe zahraničného odboja 
(Washingtonskej deklarácii), na čele ktorého 
stal T. G. Masaryk, budúci prezident nového 
štátu, bola na poprednom mieste požiadavka 
odluky cirkví od štátu. V deklarácii sa píše: 
„Československý štát bude republikou. V ne-
ustálej snahe o pokrok zaručí úplnú slobodu 
svedomia, náboženstva a vedy, literatúry 
a umenia, slova tlače a práva zhromažďo-
vacieho a petičného. Cirkev bude odlúčená 
od štátu.“ Z vyššie uvedených a ďalších 
dôvodov odluka nebola uskutočnená. Cirkvi 
naďalej ostali privilegovanými náboženskými 
korporáciami a sloboda svedomia a vyznania 
ostala v moci a pod vplyvom cirkví.

Naopak, vláda a po nej parlament 
v roku 1926 schvaľuje kongruový zákon 

(č.1222/1926 Zb. z. a n.), na základe ktorého 
kňazi uznaných cirkví dostávajú zo štátnej 
pokladnice kongruu (dotáciu), t. j. počiatočný 
minimálny príjem 9 000 Kčs ročne (súhrne 
okolo 120 miliónov korún). Kongrua ešte 
silnejšie pripútala štát k cirkvám, hovorí F. 
Vašečka, ako bolo kedykoľvek predtým. 

17.12.1927 Vláda ČSR a Vatikán podpísali 
dohodu tzv. Modus vivendi, podľa ktorej kato-
lícka cirkev dostala ďalšie výhody a posilnila 
svoju moc 

Katolicizmus – štátna ideológia 
slovenského štátu

Z vyššie uvedených faktov a dôvodov 
vyplýva, že aj náboženská otázka bola jedným 
z podstatných motívov vzniku a rozvoja 
hnutia za autonómiu Slovenska a postupne 
za samostatný štát Slovákov. Na čelo tohto 

hnutia sa postavili kresťanské osobnosti 
– katolík A. Hlinka a evanjelik M Rázus. 
Obidvaja hlásali, že politickou prioritou 
vývoja Slovenska, podčiarkuje M. S. Ďurica, 
musí byť zachovanie kresťanských hodnôt ako 
historického dedičstva národa (v roku 1938 
bola ústavne zakotvená autonómia Slovenska 
a v roku 1939 vzniká samostatný slovenský 
štát ako Slovenská republika). Bola to hlavne 
Hlinkova slovenská ľudová strana na čele s A. 
Hlinkom, ktorá sa stala hrobárom českoslo-
venskej štátnosti, konštatuje F. Vašečka a kto-
rá za pomoci nemeckého nacizmu a s požeh-
naním Vatikánu utvorila na území Slovenska 
klérofašistický politický útvar.

Do jeho základov boli položené náboženské 
pravdy a kresťanské hodnoty, ktoré mu dali 
kresťanskú orientáciu. V preambule ústavy 
SR sa píše: „Slovenský národ pod ochranou 
Boha všemohúceho, od vekov sa udržal 
na životnom priestore mu ručenom, kde 
s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka 
moc a právo, zriadil si svoj slobodný sloven-
ský štát.“

V utvorenej samostatnej SR vznikla nová 
ústavná a štátoprávna situácia. Koncepcia 
slovenskej štátnosti (ústavy) bola postavená 
na katolíckej doktríne, na ideách božské-
ho pôvodu moci a práva, hovorí M. Čič. 
Spoločenský a štátny život mali byť budované 
na kresťanských princípoch. XI. hlava ústavy 
zakotvila cirkev ako neodlučiteľnú súčasť 
slovenského národa a jej ďalšie články posta-
venie štátostrany a vzťah štátu k cirkvi.

Stručne povedané, politicko-právny 

systém slovenského štátu vyriešil postavenie 
náboženstva a cirkvi v spoločnosti a štáte tak, 
že katolícke náboženstvo vyhlásil za nábožen-
stvo štátne, t. j. za štátnu ideológiu (ostatné 
cirkvi a náboženské spoločnosti boli len trpe-
né, dokonca i cirkev evanjelická, niektoré boli 
aj zakázané, napr. cirkev bratská), potlačil 
slobodu svedomia a vyznania ako aj politické 
práva občanov a mal vyslovene antidemokra-
tický, diskriminačný charakter.

Odluka nebude
Do riešenia vzťahu medzi štátom a cirk-

vami sa významne zapísalo aj Slovenské 
národné povstanie, jedna z najvýznamnej-
ších udalostí v dejinách Slovenska. V ňom 
slovenský ľud povstal so zbraňou v ruke proti 
nacistickej okupácii a klérofašistickému 
režimu, za nové, slobodné, demokratické 
Československo, za štát dvoch rovnoprávnych 
národov – Čechov a Slovákov. Jeho organi-
zátori v programovom vyhlásení Vianočnej 
dohody o Slovenskej národnej rade pamätali 
aj na slobodu svedomia a vyznania. V dohode 
sa píše , že „zachovaná má byť sloboda nábo-
ženských vyznaní, vylúčený má však byť vplyv 
cirkví na smer a vedenie štátu.“

Po skončení druhej svetovej vojny a likvi-
dácii klérofašistického režimu sa katolícka 
cirkev znovu aktivizuje, nie však už ako 
samostatná politická sila, a v spojení s De-
mokratickou stranou a v roku 1945 vyhrávajú 
na Slovensku voľby.

K obratu dochádza až po februári 1948 pri-
jatím Ústavy ČSR (9. mája 1948). Zákonom 
č. 217/1949 Zb. bol vytvorený Štátny úrad pre 
veci cirkevné pri vláde ČSR a Slovenský úrad 
pre veci cirkevné na čele s povereníkom SNR. 
Po ňom bol prijatý zákon č. 218/1949 Zb. 
o hospodárskom zabezpečení cirkví a nábo-
ženských spoločností. Prijatím týchto záko-
nov vtedajšia už vedúca politická sila KSČ 
dala jasne najavo, že riešiť vzťah medzi štátom 
a cirkvami formou odluky nebude. Tento 
stav potvrdila aj Ústava ČSSR (z roku 1960): 
„Sloboda vyznania je zaručená. Každý môže 
vyznávať akúkoľvek náboženskú vieru alebo 
byť bez vyznania, aj vykonávať náboženské 
úkony, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonmi.“

Možno teda povedať, že v období socia-
listického usporiadania spoločnosti (1948 
– 1989) bola uskutočnená druhá časť Via-
nočnej dohody („vylúčený má byť vplyv cirkví 
na smerovanie a vedenie štátu“). Problema-
tickou a nenaplnenou zostala jej prvá časť 
(„zachovaná má byť sloboda náboženského 
vyznania“). Prijaté zákony síce umožňovali 
štátu vykonávať určitú kontrolu nad činnos-
ťou cirkví, ale práve táto kontrola vyvolávala 
u veriacich a ich duchovných pastierov 
najviac pocit neslobody, nevôľu a potrebu od-
lúčiť cirkev od štátu. Prvými právnymi aktmi 
mocenských síl po roku 1989 bolo prijatie Zá-
kona č. 19/1990 Zb., ktorým sa predovšetkým 
zrušil dozor štátu nad cirkvami. Naďalej však 
zostáva v platnosti Zákon č. 218/1949 Zb. 
o hospodárskom zabezpečení cirkví a nábo-
ženských spoločností štátom v znení Zákona 
č. 16/1990 Zb. a Zákona č. 522/1992 Zb.

(Pokračovanie nabudúce)
P. Prusák

A. Hlinka
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Z prehľadu v tabuľke vidieť, že v existujúcej 
sieti škôl rodičia majú možnosť výberu školy, 
aj keď nie všade rovnakú. Vznik súkromných 
škôl je označovaný ako prejav demokracie 
a jeho zmyslom je pluralizácia vzdelávacej 
ponuky, ktorá umožňuje rodičom výber vzde-
lávacej cesty v súlade s ich svetonázorovým 
a mravným presvedčením, ekonomickými 
možnosťami a výchovnými ambíciami. Za is-
tých podmienok medzi štátnymi, cirkevnými 
a súkromnými školami vzniká konkurencia, 
ktorá by sa mala zakladať na kvalite ich vý-
chovnej a vzdelávacej práce. Silným motivač-
ným faktorom konkurencie medzi školami je 
spôsob ich fi nancovania „na žiaka“. Čím viac 
žiakov škola priláka, tým väčší bude jej roz-
počet. Okrem týchto štátnych dotácií zákon 
cirkevným a súkromným školám umožňuje 
vyberať od rodičov aj poplatky. V dôsledku 
uvedených a ďalších podmienok vzniká najmä 
vo väčších mestách určitý vzdelávací trh. Aby 
školy na tomto trhu obstáli, veľmi rýchlo sa 
učia marketingu a reklame.

Prednosť majú štátne školy
Ústav informácií a prognóz školstva 

realizoval v r. 2004 výskum vzťahu rodičov 
ku škole, na ktorom sa zúčastnilo 1 571 rodi-
čov. Medzi úlohy výskumu patrilo zisťovanie 
predstáv rodičov o súčasnej a budúcej škole. 
Skúmaných rodičov sme sa okrem iného pýta-
li, akú školu by vybrali pre svoje dieťa.

Pri výbere materskej školy pre svoje dieťa 
by rodičia postupovali takto: najlepšiu mater-
skú školu bez ohľadu na to, kto je jej zriaďova-

teľom, by vybralo 40,67 % rodičov; štátne ma-
terské školy by pre svoje deti vybralo 39,97 % 
rodičov, súkromné materské školy by pre 
svoje deti vybralo 6,94 % rodičov a cirkevné 
materské školy by preferovalo 3,56 % rodičov 
(najčastejšie rodičia 30 – 39-roční, z dediny, 
z Bratislavského kraja, rodičia so základným 
a s vysokoškolským vzdelaním a najčastejšie 
rodičia so 4 a viac deťmi).

Pri výbere základnej školy pre svoje dieťa 
u skúmaných rodičov najvyššie preferencie 
dosiahli štátne základné školy, ktoré by pre 
svoje deti vybralo 43,03 % rodičov; najlepšiu 
školu bez ohľadu na jej zriaďovateľa by volilo 
39,27 % rodičov; cirkevné základné školy by 
pre svoje deti vybralo 4,33 % (najmä rodičia 
50-59-roční, z dediny, z Bratislavského kraja, 
so základným vzdelaním, so 4 a viac deťmi) 
rodičov a súkromné základné školy by svojim 
deťom vybralo 4,20 % rodičov.

Vo výbere strednej školy pre svoje deti by 
skúmaní rodičia postupovali takto: 44,24 % 
by vybralo školy, ktoré sú najlepšie bez ohľadu 
na to, kto je ich zriaďovateľom; štátne stredné 
školy by preferovalo 32,50 % respondentov; 
súkromné stredné školy by pre svoje deti 
vybralo 5,47 % skúmaných rodičov a cirkevné 
stredné školy by preferovalo 3,56 % rodičov 
(najmä rodičia 30-39-roční, z dediny, z Bra-
tislavského kraja, so základným vzdelaním 
a so 4 a viac deťmi, pričom s rastom počtu detí 
sa priamo úmerne významne zvyšuje záujem 
rodičov o cirkevné školy).

Názory rodičov na vznikajúce cirkevné, 
súkromné a i. alternatívne školy možno cha-

rakterizovať takto: 60,73 % rodičov vychádza 
z toho že rodič má právo vybrať pre svoje dieťa 
školu, o ktorej je presvedčený, že je najlepšia. 
Názor, že školy majú byť rovnaké a rovnako 
dobré pre všetky deti, má 34,31 % rodičov. 
Za zbavenie štátu monopolu na školstvo a pri-
znanie možnosti vznikať cirkevným, súkrom-
ným a iným školám je 5,22 % respondentov.

Diferenciácia školstva 
ako nespravodlivé elitárstvo 

Názory rodičov na zvyšovanie rozmanitosti 
škôl z hľadiska ich zriaďovateľov sa vyvíjajú 
v tom zmysle, že stále viac rodičov je presved-
čených o svojom práve na výber najlepšej 
školy pre svoje dieťa. Súčasne významne klesá 
podiel rodičov, ktorí si myslia, že školy majú 
byť rovnaké a rovnako dobré pre všetky deti. 
Aj napriek tomuto trendu viac ako tretina 
rodičov zotrváva v presvedčení o potrebe 
rovnako dobrých škôl pre všetky deti. Stabilne 
nepočetná (5 %) je skupina rodičov, ktorí sa 
explicitne stotožňujú s názorom, že treba štát 
zbaviť monopolu na školstvo a dať možnosť 
vzniku neštátnych škôl.

Drvivá väčšina rodičov považuje štát 
za najvyššiu autoritu v otázkach usporia-
dania, organizácie, správy, fi nancovania, 
usmerňovania a riadenia školstva. Títo rodičia 
očakávajú, že štátne školy budú mať stále 
dobrú, ba najlepšiu úroveň, že sa nebudú 
viazať na žiadnu ideológiu, vrátane nábožen-
stva. Humanisticky vyhranená časť rodičov, 
ale aj niektorí nábožensky veriaci rodičia 
odmietajú možnosť vstupu a zasahovania 
cirkví do života a práce škôl. Sú presvedčení, 
že výučba náboženstva nepatrí do v školy, ale 
na fary a do kostolov. Zároveň s tým sa zvy-
šuje tolerancia voči neštátnym školám, hoci 
väčšina rodičov sa nazdáva, že ich fi nancova-
nie patrí zriaďovateľom, nie štátu. Na druhej 
strane rodičia vyjadrujú obavy, že rastom 
počtu neštátnych škôl stratí školský systém 
kompatibilitu a kvalitu, nebude akceptovaný 
zamestnávateľmi. Preto zdôrazňujú povinnosť 
štátu strážiť, zabezpečiť, garantovať dobrú 
úroveň všetkých škôl. Časti sociálne cítiacich 
rodičov prekáža, že možnosť výberu školy je 
viazaná na poplatky, ktoré si nemajetnejšia 
časť rodín nemôže dovoliť. V tomto zmysle 
chápu diferenciáciu školstva ako nespravodli-
vé elitárstvo.

Školstvo ako čierna skrinka
Najviac polarizovaných emócií a reakcií 

rodičov vyvolávajú cirkevné školy počnúc 
ich pozitívnou akceptáciou cez rezervovaný 
postoj až po ich radikálne odmietanie. Časť 
rodičov pociťuje pôsobenie cirkví v školách 
buď ako anachronizmus odtrhnutý od sú-
časného života, alebo ako neprípustné, 
neprijateľné napĺňanie mocensko-politických 
ambícií cirkví v spoločenskom živote. (Bližšie 
pozri napr.: Baťala, M.: Čierna má zelenú. 
Bratislava. 2005).

Zvyšujúca sa miera tolerancie voči súkrom-
ným školám zo strany rodičov koexistuje s ich 
námietkami voči týmto školám. Týkajú sa 
najmä spochybňovania ich úrovne závisiacej 
od bohatších vrstiev spoločnosti, ktoré si 
týmto spôsobom zabezpečujú vzdelávanie 

Rodičia a škola
Stav regionálnych škôl z hľadiska ich zriaďovateľov bol v r. 2005 takýto:

rok 2005

školy
štátne súkromné cirkevné spolu

počet % počet % počet % počet %

materské
deti 139516 98,38 777 0,55 1,071 1,07 141814 100,00

školy 2887 98,03 24 0,81 34 1,15 2945 100,00

základné
žiaci 505378 94,96 1638 0,31 25172 4,73 532188 100,00

školy 2173 94,31 18 0,78 113 410 2304 100,00

gymnáziá
žiaci 81357 81,55 3447 3,46 14954 14,99 99758 100,00

školy 160 67,23 24 10,08 54 22,69 238 100,00

stredné 
odborné školy

žiaci 74125 90,95 4726 5,80 2647 3,25 81498 100,00

školy 193 78,78 38 15,51 14 5,71 245 100,00

stredné odbor-
né učilištia

žiaci 56443 86,81 7422 11,41 1155 1,78 65020 100,00

školy 181 86,19 24 11,43 5 2,38 210 100,00

združené 
stredné školy

žiaci 68231 95,38 2496 3,49 807 1,13 71534 100,00

školy 119 94,44 5 3,97 2 1,59 126 100,00

celkom
žiaci 925050 93,27 20506 2,07 46256 4,66 991812 100,00

školy 5713 94,15 133 2,19 222 3,66 6068 100,00

Zdroj: Štatistická ročenka školstva SR, Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave.

Regionálne školstvo, do ktorého zahŕňame materské, základné a stredné školy, 
sa od roku 1990 z hľadiska zriaďovateľov diverzifi kuje. Z dovtedy existujúcich len 
štátnych vznikajú postupne aj súkromné školy, ktorých zriaďovateľmi sú cirkví 
(zriaďujú cirkevné školy) alebo osoby (zriaďujú súkromné školy).
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Je to paradoxné, ale 
skutočný význam 
učenia Ježiša Krista 
v plnej miere pochopil 

až muž, ktorý stál pri zrode 
neteistickej humanistickej etiky: 
Immanuel Kant. Tento nemecký 
fi lozof, hoci sám veriaci človek, 
odmietal za morálne považovať 
konanie motivované strachom 
z Boha alebo očakávaním 
spásy. Pritom nevyvracal 
Evanjelium, ale odvolával 
sa naň. Kant si povšimol, že 
všeobecná etika formulovaná 
v geniálnej Reči na hore je 
celkom dobre mysliteľná aj 
bez náboženských súvislostí. 
Za symbolikou Ježišových slov 
sa skrýva poznanie, že ak má byť 
niečo morálne dobré, nestačí, 
aby to bolo v súlade s mravným 
zákonom, ale musí sa to diať 
kvôli nemu samému – v opačnom 
prípade je tento súlad iba 
celkom náhodný a nestabilný. 
Ježišov výkrik „Milujte svojich 
nepriateľov!“ je vlastne apelom, 
že dobro možno robiť len 
z povinnosti, nie z náklonnosti. 
Ježiš prikazuje milovať a tento 
príkaz sa netýka lásky k človeku, 
ktorý nás priťahuje, ale k tomu, 
ku ktorému nás neviaže nijaká 
náklonnosť, ku ktorému 
dokonca cítime prirodzený 
a neprekonateľný odpor. To 
je totiž, ako zdôrazňuje Kant, 
praktická láska, spočívajúca 
vo vôli, a nie patologická, 
prameniaca z osobných sympatií. 
Len takúto lásku možno prikázať. 

Aby príkaz mohol byť 
príkazom

Kant zdôrazňuje v etike 
zásadu konania, jeho imperatív 
svedomia znie „Čo máš, môžeš“ 
a odvodzuje ho z Kristovej 
Reči na hore. V podstate už 
Luther tušil pravý význam 
tohto posolstva a za svoj 

hlavný princíp vyhlásil tézu, 
že za nič, čo človek robí, si 
nemôže nárokovať na božiu 
lásku, ale aj on ju ešte chápal 
ako milosť, v ktorú by sme mali 
veriť. Kant už však pri etickom 
konaní zdôrazňuje maximálnu 
nezištnosť. Morálna hodnota 
konania nespočíva v účinku, 
ktorý od neho očakávame. Alebo, 
ako to formuloval Erich Fromm, 
láska sa začína rozvíjať len v láske 
k tým, ktorí neslúžia našim 
cieľom. Len predstava zákona 
samého osebe môže vytvárať 
ono znamenité dobro, ktoré 
nazývame mravným.

Kantov najznámejší výrok 
(„Konaj tak, aby sa maxima 
tvojho konania mohla stať 
kedykoľvek princípom vše-
obecného zákonodarstva“) 
je fi lozofi ckou koncentráciou 
Ježišovej Reči na hore. Lebo 
v tejto kázni nešlo o ten alebo 
onen príkaz. Išlo o požiadavku, 
aby príkaz mohol byť príkazom, 
to znamená, aby ho bolo možné 
vzťahovať na každého. To je 
racionálne premyslenie podmie-
nok existencie spoločnosti. Ak 
tak ľudia nekonajú, vyvolávajú 
neriešiteľné konfl ikty.

Prekrúcanie 
Kristovho učenia
Človeku sa až veriť nechce, 

že dnešné kresťanstvo si 
za základ svojej dogmy nevzalo 
jedno z najoriginálnejších 
fi lozofi ckých posolstiev 
všetkých čias (z ktorého chtiac-
nechtiac čerpali aj svetskí 
humanisti, ba možno práve 
oni), ale mytologický príbeh, 
ktorý určila cirkev za reálny 
životopis tesára z Betlehemu, 
hoci moderná veda už dávno 
dokázala, že nie je pôvodný, ale 
prebratý zo starobylých legiend 
o Osirisovi, Adonisovi, Attisovi, 
Mitrovi a ďalších spasiteľoch 

z pohanských mystérií.
V tejto súvislosti je isto 

zaujímavé, ako podráždene 
reaguje Vatikán na všetky 
zmienky o apokryfných 
evanjeliách, o niekoľkých 
desiatkach ofi ciálne neuznaných 
biblických textov. Často sa 
špekuluje o tom, že uznanie 
týchto na prvý pohľad oveľa 
realistickejších zápisov by 
zničilo kresťanstvo. Je to však 
omyl. Apokryfy nepodkopávajú 
silu Ježišovho učenia (naopak, 
znásobujú ju), ale moc cirkvi. 
Čítajme tieto texty, v ktorých 
sa kritizujú bežné predstavy 
o počatí panny a telesnom 
zmŕtvychvstaní ako prejavy 
naivného nepochopenia. 
Neprehliadnime Máriino 
evanjelium, podľa ktorého 
Eva nebola nijaká ľahkovážna 
hlupaňa, ale naopak, múdra 
dominantná žena, ktorá zobudila 
Adama zo spánku nevedomia. 
Študujme Evanjelium podľa 
Tomáša, v ktorom sa Ježiš 
odmieta vyhlasovať za Boha 
a učí, že každý človek je 
schopný dosiahnuť priame, 
osobné a absolútne poznanie 
autentickej pravdy o živote a že 
takéto poznanie je vyvrcholením 
ľudského života. Jasne vám 
z toho vyplynie, že učenie cirkvi 
je dodatočným brutálnym 
prekrútením skutočného 
učenia Ježiša Krista (najmä 
od Nicejského koncilu) a že 
táto inštitúcia neuctieva ani tak 
fi lozofi u svojho zakladateľa ako 
mýtus, z ktorého pramení jej 
moc. V centre tohto náboženstva 
totiž nestojí myšlienka a dokonca 
ani viera, ale kult. Ako napísal 
Janko Kráľ: „Hľadal som nebo, 
hľadal som anjelov, teraz 
nemôžem nájsť ani len ľudí.“

Eduard Chmelár

Ježišovo učenie je 
pre cirkev druhoradé

svojich detí za každú cenu. 
Možnosť výberu školy a jeho 
viazanosť na takú fi nančnú 
dostatočnosť, ktorou väčšina 
rodín nedisponuje, sa navzá-
jom vylučuje.

Vo voľne koncipovaných od-
povediach rodičov sa objavili 
aj názory, ktoré sú založené 
buď na nedostatku informácií 
alebo aj na chybných informá-
ciách ohľadom úloh a mož-
ností štátu v riadení školstva, 
fi nancovania štátnych, cirkev-
ných a súkromných škôl i ďal-
ších oblastí fungovania škôl 
i súčasnej školskej politiky. 
Nedostatočná informovanosť 
rodičov môže viesť k chybám 
a omylom pri plnení výchovnej 
funkcie rodín. 

Neinformovanosť rodičov je 
spôsobená viacerými faktormi 
ako napríklad nedostatočná 
a nesystematická prezentácia 
školsko-politických tém v mé-
diách, volebných kampaniach 
politických strán i v obsahovej 
činnosti rodičovských združe-
ní; nízka miera internetizácie 
rodín a tým aj nedostupnosť 
už existujúcich, rýchlo a po-
hodlne dostupných informácií 
a prezentácií; bulvarizácia 
tlače, televízie, rozhlasu a ich 
nechuť siahať po témach, 
ktoré nesľubujú obchodný 
zisk založený na uvádzaní 
„lacných“ tém; občianska 
„nedostatočnosť“ jednotlivých 
rodičov a nevyužívanie zákona 
o slobodnom prístupe k in-
formáciám rodičmi; nedosta-
točná informačná aktivita mi-
nisterstva školstva, krajských 
školských úradov, VÚC, miest 
a obcí, cirkví ako zriaďova-
teľov i súkromných osôb ako 
zriaďovateľov. U jednotlivých 
škôl je to ich nedostatočná 
prezentácia vo verejnosti, ale 
aj jednostranné zameranie 
na komunikáciu s rodičmi 
o ich fi nančnej podpore 
školám. V takýchto pomeroch 
sa zo školstva, ktoré je vecou 
verejnou, stáva mnohokrát 
„čierna skrinka“, z ktorej 
z času na čas sa na verejnosť 
dostanú nanajvýš ak škan-
dalózne prípady spojené 
s maturitami, fi nancovaním, 
testovaním a pod. Na tom-
to základe môže vzniknúť 
vo vedomí rodičov aj veľmi 
subjektívny, nepresný, v istých 
veciach aj chybný obraz mož-
ností školstva.

doc. PhDr. M. Beňo, CSc.
ÚIPŠ Bratislava

 Asi nik tak dobre nezhrnul moje rozpaky nad cirkevnou vieroukou ako 
biblista Jozef Jančovič, ktorý 2. apríla 2006 v kresťanskej relácii STV 
Orientácie všetkým vysvetlil: „Pre nás kresťanov je najdôležitejšie Kristovo 
zmŕtvychvstanie a až potom to, čo učil.“ Ak k tomu pridáme fakt, že cirkev 
považuje za svoj najväčší sviatok práve Veľkú noc, dostávame žalostný obraz 
spoločenstva, ktoré svojho učiteľa vlastne nikdy nebralo vážne...
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Môžu byť pritom spoluautormi (v rôz-
nych koaličných zoskupeniach) alebo 

pôvodcami vlastnej koncepcie či stratégie 
vládnucej hospodárskej politiky štátu. Väčši-
na konzervatívnych strán má fi lozofi u svojej 
štátnej hospodárskej politiky determinovanú 
ideológiou kresťanského náboženstva.

Inšpirácia pápežskými 
encyklikami

V súčasných európskych podmienkach je 
táto determinovanosť odvodená spravidla 
od katolíckeho náboženstva a dokumentov 
formulovaných v minulom storočí a koncom 
19. storočia, prevažne v tzv. pápežských encyk-
likách. Ide aktuálne najmä o dva závažné do-
kumenty: encykliku pápeža Leva XIII. Rerum 
Novarum (1891) a encykliku pápeža Jána Pavla 
II Centesimu Annus (1991). Najmä tieto dva 
dokumenty majú pre výkon vládnych funkcií 
a politickú činnosť konzervatívnych kresťan-
ských strán povahu ideologickej doktríny. 
Nanajvýš aktuálny je najmä druhý spomínaný 
dokument, lebo bezprostredne reaguje na po-
litický stret s ideológiou socializmu (tzv. reál-
neho) a jeho zlyhaním či „porážkou v praxi“. 
Reaguje však len na jednu oblasť hospodárskej 
politiky – na sociálnu politiku. Žiaľ, nedáva 
praktický návod, ako ju majú tieto strany pri 
výkone politiky vo vládach vykonávať. Sú to 
len morálne výzvy ako reagovať na sociálne 
problémy v jednotlivých krajinách sveta, alebo 
verbálna polemika s dogmami uplatňovanými 
v reálnom socializme pred rokom 1989?

História Európy po druhej svetovej vojne 
však zaregistrovala dva významné a, zdá sa, 
že dosť nepovšimnuté akty, ktoré podstat-
ne ovplyvnili hospodársku politiku vlád, 
v ktorých hlavnú úlohu zohrali konzervatívne 
kresťanské strany. Ide konkrétne o dve strany 

v Nemecku – Kresťanskodemokratickú úniu 
(CDU) a Kresťanskosociálnu úniu (CSU). 
Obe nesporne patria medzi klasické konzer-
vatívne kresťanské strany (CDU je celoštátna 
a CSU je regionálna – bavorská strana, pri-
čom obe vznikli po druhej svetovej vojne).

CDU aj CSU vo svojej praktickej politike 
ideologicky vychádzajú z kresťan-
skej sociálnej doktríny tak, ako 
je obsiahnutá v už spomenutých 
pápežských encyklikách. CDU 
vo svojom programe odmieta 
„kapitalizmus“, pretože „nespĺňa 
štátne a sociálne záujmy nemecké-
ho ľudu,“  a za svoj cieľ označuje 
„sociálne trhové hospodárstvo.“  
Obe dominujúce konzervatívne 
nemecké strany môžu byť význam-
ným európskym príkladom pre 
všetky analogické v postsocialistic-
kých krajinách Európy.

Obnova krajiny po vojne
Nemecko a CDU a CSU môžu 

byť modelom realizácie vládnej 
hospodárskej politiky, a to hneď 
z dvoch dôvodov. Prvým je riešenie 

situácie po povojnovom kolapse krajiny. 
Po porážke Nemecka v druhej svetovej vojne 
stála krajina znova na dejinnej križovatke 
– mohla sa po 12-ročnej ére hitlerovského 
totalitného režimu vrátiť k „weimarskej re-
publike“, alebo k sociálnodemokratickej vláde 
Kurta Schumachera typu britskej labouristic-
kej strany, ktorá sa po vojne dostala do vlády. 
Zároveň muselo obnoviť vojnou zničenú 
materiálno-výrobnú základňu ekonomiky. 
Do toho v roku 1947/48 zasiahlo aj jeho roz-
delenie na NSR a NDR. V NSR vznikol nový 
kresťanskodemokratický zväz a krajina prijala 
Marshallov plán. Pre východné Nemecko bol 
zvolený iný posthitlerovský model usporiada-
nia štátu, ktorý predstavoval podľa sovietske-
ho vzoru len akúsi formu štátu typu „sociál-
neho inžinieringu“. Na čelo západonemeckej 
celoštátnej politiky sa dostal bývalý kolínsky 
starosta Konrad Adenauer.

Spojenie s odbormi
Tento politik si vytvoril vlastnú originálnu 

doktrínu budovania nového nemeckého štátu 
v posthitlerovskej etape. Hlásal, že základom 
nemeckého spoločenstva „musí byť kresťanská 
etika, ... štát musí byť spolkový a poňatý tak, 
aby sa nakoniec mohol stať členom Spojených 
štátov európskych.“ Odmietnutím Marshal-
lovej pomoci pre východné Nemecko sovieti 
vlastne umožnili oddelený hospodársky vývoj 
v obidvoch nemeckých štátoch. Po prvých voľ-
bách v NSR v roku 1949, v ktorých zvíťazila 

CDU so ziskom 7,36 milióna hlasov, bol Ade-
nauer zvolený za kancelára NSR. Funkciu za-
stával 14 rokov. Po voľbách uzatvoril spojenec-
tvo s prof. Ludwigom Erhardom, predsedom 
Bizonálnej hospodárskej rady, ktorý hlásal 
„... politiku ekonomiky voľného trhu, ...níz-
kych colných taríf, slobodného obchodovania, 
lacného dovozu a drahého vývozu“, čo presne 
vyhovovalo Adenauerovej politickej fi lozofi i. 
Po Hitlerovej totálnej likvidácii odborového 
hnutia vznikol v NSR (na britský nátlak) nový 
model odborových organizácií – v rámci jed-
ného odborového zväzu DGB bolo založených 
šestnásť priemyselných organizácií, ktoré 
z členských príspevkov vytvárali štrajkové 
rezervy, mali 75 percent účasti pri hlasovaní 
o štrajku, aj právo veta.

Odborový predák Boeckler, ktorý bol v roku 
1949 zvolený za prvého predsedu DGB a s Ade-
nauerom pracoval ešte v kolínskej mestskej 
rade, sa stal spolu s prof. Erhardom spolutvor-
com Adenauerovej sociálnej a hospodárskej 
politiky. Odbory sa vzdali požiadavky na zná-
rodnenie v prospech spoluúčasti na práci 
a kapitále (Mibestimmung) a v prospech 
politiky vysokých miezd na základe výrobných 
zmlúv. Spoluúčasť Adenauer presadil ako 
zákon v Spolkovom sneme pomocou koalície 
so socialistami v roku 1951. Nemecko natoľko 
„zbohatlo“, že Adenauer mohol zreorganizovať 
sociálne zabezpečenie spôsobom, ktorý spĺňal 
väčšinu „socialistických“ požiadaviek.

V polovici 50. rokov sa západonemecké 
robotníctvo zjednotilo v podstate na nepoli-
tických zásadách: „vysoké zisky, vysoké mzdy 
a odmeny, vysoká produktivity práce, výborné 
sociálne zabezpečenie a zastúpenie v správ-
nych radách“.

Adenauer sa stal jedným z najnadanejších 
štátnikov 20. storočia, čo vlani potvrdila aj 
celonemecká anketa, v ktorej sa umiestnil 
na prvom mieste spomedzi najvýznamnej-
ších Nemcov v dejinách pred Martinom 
Lutherom a Karlom Marxom. Počas kance-
lárstva Konrada Adenauera sa v NSR reálne 
mzdy strojnásobili. Tento fakt spôsobil prob-
lémy a doteraz sťažuje riešenie zjednotenia 
Nemecka a integráciu postsocialistických 
krajín do EÚ v dôsledku vzniknutej ekono-
mickej disparity. 

Prečo sa KDH na Slovensku, ktoré si vzhľa-
dom na religióznu štruktúru obyvateľstva SR 
robí nároky na vládnutie a ktoré predprevra-
tovú dobu „reálneho socializmu“ prirovnáva 
k povojnovému obdobiu, neuplatňuje politiku 
sociálneho štátu podľa svojho adenaurov-
ského nemeckého vzoru a odkazu sociálnych 
pápežských encyklík?

Prečo sa KDH v podmienkach uplatňo-
vania súčasného pravicového, presnejšie, 
„neoliberálno-monetaristického“ sociálneho 
systému zameralo na uplatňovanie tzv. du-
chovno-klerikálnej doktríny, a nie sociál-
nej, ktorá je v našej spoločnosti vzhľadom 
na prehlbujúce sa rozdiely v životnej úrovni 
občanov krajiny politicky dominujúca? 
Orientácia na „duchovný a posmrtný život“ 
je únikom z reality, a teda aj politiky.

Doc. Ing. Ladislav Klinko, CSc.
člen Rady NEZES 

Môže byť hospodárska politika 
kresťanských strán sociálne únosná?

K. Adenauer (vľavo) s L. Erhardom

Tým, že sa na spoločenskom a politickom živote skoro v každej krajine 
aktívne zúčastňujú aj tzv. konzervatívne strany, teda strany, ktoré sa 
v politickej štruktúre spoločnosti označujú za kresťanské, musia i ony 
participovať na tvorbe a realizácii hospodárskej politiky daného štátu.
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Problémom moci v islame je miera 
súvzťažnosti duchovného a svetského, 
náboženstva a politiky. Na základe his-

torických podmienok (vrátane teokratického 
charakteru moci proroka Mohameda) islam 
ako náboženský systém získal črty, ktoré ho 
diferencujú od ostatných náboženstiev. Medzi 
ne patrí nedeliteľnosť náboženstva a politi-
ky i dogmatiky a práva. Pritom ako ideálne 
islamské riadenie sa vždy chápala jednota 
duchovnej a svetskej vetvy moci.

Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Je 
to monoteistický religiózny systém, ktorého 
vznik sa viaže na oblasť Blízkeho východu. V sú-
časnosti sa k islamu hlási  1 147,5 milióna ľudí, 
t. j. 19,6 percent svetového obyvateľstva. V Ázii 
pritom žije až 70 percent všetkých moslimov. 

Moslimova veria, že ich náboženstvo 
– islam – je spravodlivé, pretože človek sa 
podriaďuje vyššej vôli a nehľadiac na to má 
ešte aj osobné slobody, ktorými v moslimskej 
dogmatike sú: 
1. osobná sloboda, ktorá sa limituje len skupi-

novou slobodou, 
2. sloboda konania, jej hranice určuje šariát,
3. sloboda názorov, ktorá akceptujúca, že 

názory sú formulované na základe faktov, 
ktoré nemajú charakter predpokladov 
a domnienok,

4. sloboda viery - tú islam predpokladá na zá-
klade osobného presvedčenia.

Z pohľadu islamu je svet rozdelený na tri 
oblasti:
• oblasť islamu (dar ul-islam), alebo oblasť 

viery (dar ub-bin) – ide o krajiny, kde sa 
moc riadi podľa zákonov šariátu;

• oblasť vojny (dar ul-chabr) – je tvorená zo-
skupením krajín obývanými moslimským 
elementom, kde vládnu nemoslimovia 
(teda nie podľa zákonov šariátu);

• oblasť mieru (dar us-sulch) – časť sveta, 
ktorá patrí nemoslimským štátom s ne-
moslimskými vládami, ktoré ale priznávajú 
prvenstvo islamu a závisia od neho, napr. 
Uzbekistan.

Postsovietsky islam v Strednej Ázii
Je správna teória, ktorá hovorí, že islamský 

faktor je kľúčovým prvkom v politike krajín 
Strednej Ázie? Aj keď nie je k dispozícii 
dostatok relevantných výskumov a podkladov, 
z politickej praxe je jasné jedno. Prakticky 
všetky formy politickej nelojálnosti v Strednej 
Ázii sa presunuli k radikálnemu islamu.

Základnou dilemou moslimov v Strednej 
Ázii – Turkménsku (87 percent), Tadžikistane 
(85 percent), Kirgizsku (65 percent), 
Kazachstane (51 percent) a Uzbekistane 
(88 percent), ale aj v celom moslimskom 
svete je akási dohoda islamu so súčasnosťou. 
So súčasnosťou, ktorá má korene 
v neislamskej fi lozofi i. Táto stále aktuálnejšia 

výzva je pod tlakom procesov ekonomickej 
globalizácie, internacionalistických koncepcií 
good governance a súčasnej kultúry, ktorá 
paralyzuje nielen islamské tradičné hodnoty. 
Preto sa hľadala možnosť transformácie 
moslimskej intelektuálnej tradície. Niečo 
podobné, čo zažilo kresťanstvo počas 
reformácie či renesancie. Nehľadiac na to, že 
v súčasnej svetovej politickej antiislamskej 
klíme, čo možno vnímať ako cielený produkt 
politiky súčasného prezidenta USA, je 
v zásade nemožné otvárať ľubovoľnú diskusiu 
o štatúte Koránu. Ani neverejnú.

V každom prípade, pokiaľ ide o vzťah 
náboženstva, práva a politiky, je jasné, že 
v prvom rade v islame ide o normatívnu 
tradíciu, v ktorej je skrytý esencianilizmus 
a orientalizmus. Nehľadiac na to, či ide 
o tradičný či konzervatívny islam. Alebo 
o odnož štátneho islamu podporovanú 
v duchu sovietskej tradície – podriadiť 
náboženstvo štátu, či o radikálov, ktorí 
snívajú o očistení islamu od nánosov. Pritom 
od 90. rokov všetky republiky Strednej Ázie, 
a to bez výnimky, hľadajú optimálny model 
„odštátnenia“ islamu. 

Islam a štát
Islam, a v tom je väčšina moslimov zajedno, 

je viac ako priznanie jediného Boha a jeho 
vyslanca Mohameda. Islam slúži ako základ 
na vymedzenie obrazu života, pri ktorom 
sa náboženské hodnoty menia na svetské 
konanie a náboženská etika nemôže  a nesmie 
ostať bez spoločenskej rezonancie.

No ani Korán ani sunna neobsahuje 
jasné pokyny vo vzťahu k forme politického 
systému, a preto možno povedať, že de facto 
neexistuje povinná islamská politická teória. 
Ako Korán, tak aj sunna však predpokladajú 
jedinú a nemennú pravdu. Korán aj sunna sú 
mimoriadne zložité z pohľadu kompozície. 
Ide o základ, na ktorom fundamentalisti 
stavajú svoju vieru.

Medzi sunnitmi je však dominantným 
názor, že Korán a sunna predsa len dávaju 
moslimom niektoré rámcové politické 
direktívy. Princíp spojenia, ktorý ak 
nevysvetľuje demokraciu, tak aspoň 
poskytuje možnosť politickej participácie a aj 
zodpovednosť vládnucej elity a nezávislosť 
súdu. De facto princípy good governance 
uzákonené v islamizovanej forme.

Nezabúdajme, že  sila islamu je v jeho 
jednoduchosti. Korán podáva veriacemu 
veľmi stručne praktický návod na konanie. 
Vrátane politického konania. Ideály, 
ktoré mu ponúka, sú ľahšie dosiahnuteľné 
a hmatateľnejšie ako kresťanské. To znamená, 
že pochopiť a dodržiavať pravidlá islamu nie 
je tak náročné ako v prípade kresťanstva. 
Islam je súčasne náboženstvom aj civilizáciou 
a spôsobom života. Islamská doktrína 
nerobila veľké rozdiely medzi pravovernými. 
Kto vynikal zdatnosťou či múdrosťou, 
mohol sa prepracovať na najvyššie posty 
v spoločnosti. Paradoxne, na rozdiel od iných 
systémov, no a na rozdiel od politickej reality 
v Strednej Ázii.

Peter Juza

Stredná Ázia, islam 
– náboženstvo, 
právo a politika

Otázka vzťahu k moci je jednou z kľúčových otázok v teórii a praxi islamu. Táto 
dilema akcelerovala rozkol, ktorý mal mimoriadny vplyv na formovanie nábožen-
skej a politickej ideológie islamu. Na politický osud celého moslimského sveta.

Ilustračné foto: autor
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S humanistickými myšlienkami sa 
stretávame už v antickej fi lozofi i, 
ktorá veľkosť človeka vyjadrila v báji 

o Prometheovi a ďalej ich rozvíjali napríklad 
sofi sti, z ktorých Pytagoras vyslovil známu 
humanistickú zásadu, že človek je mierou 
všetkých vecí. Na tieto antické humanistické 
myšlienky nadviazali a ďalej ich rozvíjali 
renesanční myslitelia, ktorí proti kresťanské-
mu asketizmu a stredovekému cirkevnému 
potláčaniu všetkého ľudského v človeku 
vyzdvihli antickú zásadu: „Som človek a nič 
ľudské mi nie je cudzie“. V tomto duchu 
vyznieva aj myšlienka G. Bruna: „Človek má 
právo myslieť svojím vlastným rozumom 
a bojovať proti tým, ktorí ho chcú tohto práva 
zbaviť“.

V novodobej fi lozofi i obohatilo humaniz-
mus najmä osvietenstvo (Voltaire, Diderot, 
Kant, Goethe, Feuerbach a iní myslitelia). 
Hlboký humanistický zmysel má napríklad 
Voltairov výrok: „Svet potrebuje spravodlivosť 
a nie dobročinnosť“, (ako aktuálne vyznieva 

aj dnes). Alebo Kantov kategorický imperatív: 
„Rob tak, aby ti ľudstvo v tvojej vlastnej osobe 
a u každého iného nebolo nikdy prostried-
kom, ale vždy len cieľom“.

K. Marx formuloval svoje hlavné huma-
nistické myšlienky vo svojej teórii ekonomic-
kého, politického a duchovného odcudzenia 
človeka a jeho prekonania návratom človeka 
k sebe samému. 

My, humanisti a náboženstvo
Hodnoty a myšlienky doterajšieho huma-

nistického hnutia, najmä osvieteneckých 
humanistov, máme zachovať, na ne nadväzo-
vať a ďalej ich rozvíjať. Súčasne si musíme byť 
vedomí toho faktu, že napríklad humanizmus 
osvietencov odrážal len situáciu človeka 
vtedajšej doby a nevyhol sa ilúziám o nej. I keď 
napr. otázku náboženstva pojal svetsky, bol to 
preňho len problém zápasu rozumu a nerozu-
mu, poznania a tmárstva, štátu a cirkvi, bez 
pochopenia sociálno-politickej a psycholo-
gickej podstaty a funkcie náboženstva. Píšem 

o tom aj preto, že sa s určitými prejavmi či 
ilúziami osvietenského humanizmu stretá-
vame v našom nenáboženskom prostredí 
aj dnes. Ak chceme dostať humanistické 
myšlienky na vyššiu úroveň a získavať pre ne 
stále väčší počet ľudí, nemôžeme nekriticky 
prijímať osvietenské (buržoázne) poňatie 
ateizmu, rozvíjať humanizmus na antikleri-
kálnom základe, podľa ktorého náboženstvo 
je tmárstvo a preto mu treba vyhlásiť 
totálnu vojnu. Výstražným príkladom takejto 
redukcie humanizmu na antiklerikalizmus 
a osobné nepriateľstvo voči náboženstvu sú 
názory Michala Holováča, ktoré zverejnil 
vo svojej knihe Tradičné kresťanské hodnoty 
alebo asertivita naruby.

Otázka metodológie
Jeden z najväčších sociológov 19. storočia 

K. Marx pochopil,  že aj tie najnezmyselnejšie 
formy náboženského vedomia majú v sebe 
svoj hlboký ľudský zmysel. Z tohto pohľadu 
sú známe jeho myšlienky, že náboženstvo 
je citom bezcitného sveta, duchom bez-
duchých pomerov, že je výrazom ľudskej 
biedy a zároveň protestom proti tejto biede. 
Teda náboženstvo nie je nezmyslom, ale je 
historicky podmienenou potrebou, ktorá 
pretrváva celými dejinami ľudstva až dodnes, 
i keď v zmenenej podobe.

Možno neuznávať, zatracovať Marxa, ale 
platí jeho myšlienka, že nemožno hovoriť 
o slobode a dôstojnosti človeka, ak preňho 
nie sú vytvorené najzákladnejšie podmienky, 
ak človek musí zápasiť o holé prežitie. Preto 
Marx postupne prešiel od priamej kritiky 
náboženstva ku kritike tých pomerov, ktoré 
ho zrodili a udržiavajú pri živote.

Súčasný významný poľský fi lozof Z. 
Cackowski vo svojej najnovšej knihe Človek 
a svet človeka hovorí, že náboženstvo je 
jednou z najstarších foriem ľudskej kultúry. 
Jeho najhlbším koreňom je ľudské utrpenie 
a bezradnosť pred ním. Z neho sa rodili 
bohovia a Boh, ktorí nie sú výmyslami, ale 
najhlbšími ľudskými zážitkami.

Koniec koncov, aj odluka cirkvi od štátu 
vo Francúzsku je výsledkom robotníckeho 
hnutia za sociálne záujmy, spojenia repub-
likanizmu so sociálnym bojom a sociálnou 
revolúciou.

Z tejto metodológie pre nás humanistov 
vyplýva, že aj ukazovatele dnešnej religiozity, 
jej charakteru, pohybu, (rastu či úpadku), 
tendencie klerikalizácie a rekatolizácie 
Slovenska treba hľadať predovšetkým 

Filozofi a nášho 
humanizmu

Humanizmus sa postupne formoval ako fi lozofi cko-eticky svetonázor, v centre 
pozornosti ktorého je človek s jeho záujmami a potrebami, radosťami a starosťa-
mi. V dejinách fi lozofi ckého myslenia boli na základe rozdielnych spoločenských 
a triednych pozícií vytvorené rôzne koncepcie humanizmu, ktoré odrážali 
rozdielne spoločenské postavenie človeka, jeho rôzny stupeň emancipácie 
(z ekonomického, sociálno-politického a duchovného útlaku).
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v spoločenských pomeroch, v tom, či sa 
demokratizujú, zľudšťujú, alebo naopak, či sa 
človeku odľudšťujú a odcudzujú. Nástupom 
kapitalizmu po prevrate v roku 1989 sociálna 
chudoba a bieda, bezduché pomery a mravná 
kríza doliehajú na stále väčší počet ľudí, celá 
táto situácia svedčí o tom druhom. 

Princípy nášho humanizmu
V čom spočíva fi lozofi a, princípy nášho 

humanizmu? Jeho podstata, zmysel nemôže 
spočívať vo vymedzení sa hlavne voči nábo-
ženstvu, nemôže byť nejakým protipólom 
religiozity.

Našu fi lozofi u voči náboženstvu neurčujú 
predsudky či protináboženská pozícia, ale iné 
videnie sveta a človeka v ňom, iné humanis-
tické hodnoty a etické princípy, iné videnie na-
príklad vývoja politicko-spoločenskej situácie 
u nás po roku 1989, ako prezentuje cirkev. 
Ak teda podrobujeme náboženstvo a cirkev 
kritickému hodnoteniu (podliehajú mu všetky 
výdobytky duchovnej kultúry ľudstva), tak nie 
preto, že by sme boli a priori ich osobnými 
nepriateľmi, ale preto, že v zápase za spra-
vodlivejšie usporiadanie spoločnosti, slobodu 
svedomia a myslenia narážame na nábožen-
stvo ako prekážku pokroku, na autoritárstvo 
cirkví, dogmy a mysticizmus náboženstva.

Z tohto pohľadu je pre nás vzorom huma-
nizmu náš významný básnik, verejný činiteľ 
a publicista Ladislav Novomeský. Vo svojich 
veršoch naliehavo a čisto vyslovuje svoju dôve-
ru v človeka (najvyššiu hodnotu v rebríčku 
hodnôt), v jeho budúcnosť, že nebude „človek 
človeku cudzí a v ľuďoch ľudí poznáš“.

Viera Novomeského v človeka síce pramení 
z hlbokého vnútra, citu, ale vyúsťuje do viery 
v rozum, poznanie, ako aj do silnej sociálnej 
a mravnej stránky jeho humanizmu, t. j. 
do zápasu za spravodlivejšiu spoločnosť, 
za realizáciu socialistických ideí a ideálov 
ako cesty k ľudskosti. A v tomto zápase 
o ľudskejšiu spoločnosť naráža na nábožen-
stvo. A len v tejto súvislosti, t. j. v súvislosti 
s prioritnou sociálno-politickou otázkou, 
otázkou sociálnej spravodlivosti, ľudskosti 
a dôstojnosti človeka, sa mu vynárajú aj 
otázky náboženstva, boha, bohov, otázky 
druhoradé. Tak vo svojej básni V prírode sa 
pýta: „Kde on? Kde sa vznášaš? Kde dlieš?“, 
keďže v spoločnosti je toľko nespravodlivosti, 
vykorisťovania, útlaku, hrôzy a smútku.

Napriek tomu, že cirkvi vtedy nestáli 

na strane utláčaných ľudí, proti ich 
chudobe a biede, Novomeský neprijal 
antiklerikalizmus ako ideový základ svojho 
vzťahu k náboženstvu, ako fi lozofi u poňatia 
človeka a humanizmu. Jeho podstatou 
sa stala neúnavná túžba poznávať a riešiť 
predovšetkým sociálne a duchovno-mravné 
problémy človeka.

V zápase o ľudskejšie pomery na Slovensku 
nevystačíme len dovolávaním sa abstrakt-
ných, verbálnych hodnôt a zásad. Aj preto nie, 
lebo obsahuje v sebe možnosť svetonázorovej 
ľahostajnosti a pasivity. Náš humanizmus 
musí byť niečím viac ako len pasívnou 
životnou fi lozofi ou. Aby takou nebol, musí 
viac vychádzať z našich pomerov, hlbšieho 
poznania našej histórie a konkrétnej situácie 
človeka v súčasnosti.

Antiklerikalizmus nemožno brať ako 
ideový základ nášho vzťahu k náboženstvu, 
nemožno na ňom budovať skutočnú humanis-
tickú koncepciu poňatia človeka a ľudského 
vzťahu človeka k človeku, vrátane vzťahu 
k náboženstvu a cirkvi. Nemožno ho prijať, 
hoci nemôžeme nevidieť, že v súčasnosti 
na Slovensku silnejú tendencie klerikalizácie, 
najmä v oblasti vzdelania a výchovy.  Pritom 
v boji proti politickému klerikalizmu je 
dôležité starostlivo rozlišovať oprávnené 
záujmy a požiadavky veriacich od politických 
mocenských ambícií klerikálnych síl. 
Nemali by sme sa dopúšťať sektárskeho 
vzťahu k veriacim spoluobčanom, kritiky 
a útokov aj tam, kde ide o normálne prejavy 
viery a cirkevného života, ktoré nemajú nič 
spoločné s klerikalizmom.

Humanizmus je potrebné dostať na vyššiu 
úroveň, rozvíjať ho na základe súčasného 
poznania a vedy, sociálnej spravodlivosti 
a rovnosti, na autonómnej a od náboženstva 
nezávislej etike, na úplnej emancipácii (eko-
nomickej, sociálno-politickej a duchovnej) 
človeka. Aby sme ho mohli ako taký rozvíjať, 
musíme prejaviť viac odvahy, tvorivosti, 
otvorenosti. 

Humanizmus a ateizmus
Vyjadruje pojem ateizmus komplexný 

svetonázor alebo len určitú jeho stránku?
Ateizmus sa sformoval ako protiklad 

k teizmu a vystupuje do popredia len tam, 
kde sa stretávame s nejakým prejavom 
teistickej orientácie, vierou v osobného boha, 
všelijaké kulty, fetiše a pod. Aj v bežnom 
živote sa stretávame s názorom, že ateista je 
ten, kto neverí v Boha, a je teda neznaboh, 
pohan a pod. Okrem toho existujú, možno 
povedať, neteistické viery, t. j. viery nezaložené 
na predstave osobného boha. Na vyššie po-
loženú otázku odpovedáme, že je správnejšie 
považovať ateizmus len za určitý rys, stránku 
svetonázoru, vedeckého obrazu sveta. Aj preto 
nestačí povedať, že humanista je ateista, ale 
je aj niečo viac. Je to nenáboženský človek 
usilujúci nielen o popretie boha a náboženstva, 
ale prioritne sa usilujúci o ľudské spoločenské 
pomery, dôstojnosť a ľudskosť človeka. Náš 
humanizmus musí byť viac ako len ateizmus 
(protiklad teizmu), okrem iného aj z toho 
dôvodu, že bojujeme za slobodu a rovnaké 
práva veriacich a neveriacich, ale aj slobodu 

ľudí vyznávať rozličné náboženské viery, ich 
rovnosť pred zákonom, samozrejme bez práva 
nanucovať ho komukoľvek inému. Takouto 
fi lozofi ou humanizmu sa vytvára aj širšia plat-
forma na dialóg s rôznymi svetonázorovými 
skupinami a náboženstvami, najmä v prak-
tických otázkach, v ktorých môžu nachádzať 
spoločné záujmy, spoločnú reč a postup.

Spoločnosť Prometheus má ako celok nená-
boženský charakter a usilujeme sa o šírenie 
nášho svetonázoru, presvedčenia. Naše 
presvedčenie nám však nemá brániť vidieť aj 
ľudské zásady a hodnoty v náboženstve, zmy-
sel pre základné životné hodnoty, pre hodnoty 
duchovno-mravné a spoločenské, ktoré sú 
živým zdrojom náboženskej viery, nádeje, 
lásky, obetavosti, skromnosti veriacich, ktoré 
môžu aj nás obohatiť, bez nebezpečenstva, že 
prídeme o svoje presvedčenie.

Šírenie humanizmu
Spoločnosť Prometheus ako mimovládne, 

občianske združenie sa chce rozvíjať a pôsobiť 
v rámci občianskej spoločnosti (slobody, 
demokracie, pluralizmu a tolerancie) 
a právneho štátu. Otázku svetonázoru, pre-
svedčenia považujeme za výsostnú záležitosť 
jednotlivca, jeho slobodného rozhodnutia. 
Preto sme proti akémukoľvek svetonázoro-
vému nátlaku. Z toho dôvodu nežiadame 
od štátu žiadne privilégia a výhody. V záujme 
rovnosti pred zákonom však žiadame, aby štát 
dodržiaval ústavu, zachovával svoju svetoná-
zorovú a náboženskú neutralitu, nepreferoval 
náboženstvo, najmä katolicizmus, nepodpo-
roval klerikalizáciu Slovenska. Na základe 
občianskych slobôd a zákonov nech sa presadí 
svetonázor lepší, pravdivejší, na princípe 
slobodného rozhodnutia jednotlivca.

Vlastné poznatky a skúsenosti nás poučujú, 
že žiadna štátna alebo cirkevná autorita, 
žiadny mocenský či administratívny nátlak, 
žiadne privilégium nemôže dať presvedčeniu 
ani gram váhy, presvedčivosti a príťažlivosti. 
K presvedčeniu nemôže byť človek vmani-
pulovaný. Svetonázor môže byť ponúknutý, 
predostretý v jeho myšlienkovom a ľudskom 
bohatstve, ale jeho prijatie či odmietnutie 
musí byť ponechané na slobodné rozhodnutie 
jednotlivca. Len slobodné rozhodnutie má 
svoju cenu a na ňom sa zakladá vnútorná sila 
humanizmu. Pri šírení nášho humanistického 
svetonázoru sa teda musíme spoliehať len 
na seba samých, na silu a presvedčivosť 
našich faktov a argumentov a zdôvodnení.

V tejto súvislosti vystupuje otázka, 
ktorá má pre humanistov, ako i pre veriacich 
zásadný význam: chceme šíriť náš svetonázor 
a získavať preňho stále väčší počet občanov; 
chceme v tomto zmysle stanoviť cieľ vedome 
viesť plánovitý boj proti náboženstvu, vyhlásiť 
mu totálnu vojnu?

Táto otázka je neobyčajne zložitá a citlivá. 
Katolícka cirkev prijala plán klerikalizácie 
a rekatolizácie Slovenska a vedomého boja 
proti inoveriacim a ináč zmýšľajúcim. Takýto 
cieľ (ateizáciu Slovenska ako protipólu jeho 
christianizácie) si nemôžeme stanoviť. 

Peter Prusák
Autor je člen Predsedníctvo ÚR Spoločnosti 

Prometheus
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Pokračovanie z čísla 01/2006

IX. Potreba nových 
planetárnych inštitúcií

Naliehavou otázkou v dvadsiatom pr-
vom storočí bude, či ľudstvo vyvinie 
globálne inštitúcie a riešenie svojich 

problémov. Veľmi dobré bývajú lieky vyvinuté 
na miestnej, štátnej alebo regionálnej úrovni, 
a to či už na podklade dobrovoľníckych, 
súkromných alebo verejných aktivít. Jedna 
stratégia je hľadanie riešenia iniciatívou 
na voľnom trhu; druhá je volať na pomoc 
medzinárodné dobrovoľnícke organizácie 
pre výchovu a sociálny vývoj. Myslíme však, 
že popri tom všetkom ostáva potreba vyvinúť 
celkom nové globálne inštitúcie, ktoré sa 
budú danému problému venovať priamo 
a z hľadiska potrieb ľudstva ako celku. 
V dôsledku druhej svetovej vojny vzniklo 
niekoľko medzinárodných organizácií, napr. 
Organizácia spojených národov a Svetová 
zdravotnícka organizácia, aby riešili určité 
otázky. Ľutujeme, že medzi spôsobom, ako 
tieto inštitúcie pracujú, a medzi potrebami 
novej planetárnej komunity vznikla hlboká 
priepasť. Existujúce inštitúcie sa teda musia 
podstatne zmeniť, alebo treba vytvoriť nové. 
De facto sú dnešné hranice medzi štátmi 
náhodné či ľubovoľné. Musíme ich prekonať. 
Musíme naďalej brániť rast demokracie 
v jednotlivých štátoch svetovej komunity, ale 
súčasne musíme podporovať nadnárodné 
práva členov svetového spoločenstva. Potre-
bujeme viac ako doteraz svetový orgán, ktorý 
bude reprezentovať skôr ľud sveta ako svet ná-
rodných štátov. OSN hrala lepšie svoju úlohu 
ako jej predchodca SN (Spoločnosť národov); 
treba však ešte veľa urobiť. Ak sa majú vyriešiť 
problémy na nadnárodnej úrovni a len to 
prispeje planetárnemu rozvoju, treba postup-
ne, ale dôsledne zreformvoať OSN. Niektoré 
zmeny sa budú týkať dokonca aj Charty OSN, 
iné podstatne zmenia štruktúru OSN; to bude 
vyžadovať súhlas členských štátov. Nech 
budú zmeny akékoľvek, musíme zachovať 
tie prvky OSN, ktoré zásadne zlepšili osud 

miliónov ľudí na Zemi. Podstatnou zmenou 
bude zvýšenie účinnosti OSN a jej premena 
zo zhromaždenia suverénnych štátov na zhro-
maždenie národov, ľudu. Takáto transformá-
cia má už v minulosti obdobu, napr. konverzia 
pôvodnej konfederácie suverénnych štátov 
Severnej Ameriky na súčasný federálny 
systém. Ak sa majú vyriešiť naše globálne 
problémy, musia jednotlivé štáty preniesť 
časť svojej suverenity na systém nadnárodnej 
autority. Ak sa to nestane, pretrvá riziko 
zablokovania sveta do konfl iktu suverénnych 
štátov, ktorých prvoradý záujem bude ich 
zvrchovanosť. Sotva si môžeme dovoliť také 
plytvanie zdrojmi; ľudia sveta si zaslúžia niečo 
lepšie. Takýto nadnárodný systém iste vyvolá 
silnú opozíciu politických vodcov v mnohých 
štátoch – najmä medzi nacionalistami 
a šovinistami. Ak je však naším cieľom plane-
tárny etický konsenzus, musíme ho úspešne 
rozvíjať. Nový nadnárodný systém musí 
byť demokratický a mal by mať obmedzené 
právomoci. Mal by jednotlivým nezávislým 
štátom a oblastiam sveta priznať ďalekosiahlu 
autonómiu, decentralizáciu a slobodu. Mali 
by v ňom byť zabudované bezpečnostné 
zábrany proti zneužitiu moci. Mal by sa zao-
berať primárne otázkami, ktoré sa dajú riešiť 
len na globálnej úrovni, ako napr. bezpečnosť, 
ľudské práva, ekonomický a sociálny rozvoj 
a ochrana planetárneho životného prostredia. 
Ak sa majú tieto ciele dosiahnuť vychádzajúc 
z rámca OSN, navrhujeme nasledujúce 
opatrenia:

1 Po prvé, raz v budúcnosti bude 
svet potrebovať výkonný Svetový 
parlament zvolený podľa obyvateľstva 

a reprezentujúci ľud, nie jeho vlády. Myšlien-
ka Svetového parlamentu je podobná vývoju 
Európskeho parlamentu, ktorý je ešte stále 
v detskom veku. Súčasné Valné zhromaždenie 
OSN je zhromaždením národov – štátov. 
Budúci Svetový parlament by mal vykonávať 
zákonodarnú moc demokratickým spô-
sobom; najpravdepodobnejším sa zdá byť 
dvojkomorový systém s Parlamentom ľudu 
a Valným zhromaždením národov. Podrob-

nosti formálnej štruktúry možno vypracovať 
na základe dohovoru o sprísnení, doplnení 
alebo nahradení OSN nejakým parlamentár-
nym systémom.

2 Po druhé, svet potrebuje účinný 
bezpečnostný systém na prekonanie 
vojnových konfl iktov ohrozujúcich 

mier. Na dosiahnutie tohto cieľa treba zmeniť 
a doplniť Chartu OSN, napr. zrušiť právo 
veta veľkej päťky v Bezpečnostnej rade. Tá 
existuje na základe historických okolností 
na konci druhej svetovej vojny, ale tie už nie 
sú relevantné. Základným princípom svetovej 
bezpečnosti je ustanovenie, že žiaden štát 
alebo aliancia štátov nemá právo napadnúť 
politickú a teritoriálnu integritu iných štátov 
agresiou; žiaden štát ani aliancia štátov 
nesmie ovládnuť svet alebo jednostranne 
bombardovať iné štáty bez súhlasu Bezpeč-
nostnej rady. Svet však potrebuje účinnú 
policajnú/vojenskú silu na ochranu ohroze-
ných oblastí pred konfl iktmi a na vyjednanie 
mierovej dohody. Odporúčame, aby sa 
v Bezpečnostnej rade OSN volenej Valným 
zhromaždením OSN a Svetovým parla-
mentom vyžadovala trojštvrtinová väčšina 
na povolenie bezpečnostných opatrení; pri 
15-člennej BR by nesúhlas štyroch alebo viac 
členov zmaril zamýšľanú akciu.

3 Po tretie, musí byť ustanovený účinný 
Svetový súd a zostavený medzinárod-
ný zbor sudcov, vybavený dostatočnou 

právomocou, aby presadil svoje rozhodnutia. 
Týmto smerom sa už vyvíja Medzinárodný 
súd v Haagu. Svetový súd bude mať moc 
súdiť porušovanie ľudských práv, genocídu 
a nadnárodné zločiny, ako aj rozhodovať 
v medzinárodných sporoch. Je načase, aby 
štáty, ktoré dosiaľ neuznali jeho autoritu, 
urobili tak čím skôr.

4 Po štvrté, svet potrebuje svetovú 
environmentálnu kontrolnú agentúru 
na medzinárodnej úrovni. Odpo-

rúčame posilniť existujúce agentúry OSN 
a programy týkajúce sa životného prostredia. 

Humanistický
manifest 2000

18 PROMETHEUSPROMETHEUS

DokumentyHumanizmus



Musia dostať moc presadiť opatrenia proti 
vážnym ekologickým znečisteniam. Populač-
ný fond OSN musí dostať toľko fi nančných 
prostriedkov, aby to stačilo na krytie svetovej 
potreby antikoncepcie a tým pomohlo 
stabilizovať svetovú populáciu. Ak existujúce 
agentúry nezvládnu tieto masívne problémy, 
bude treba vytvoriť silnejšie planetárne 
agentúry.

5 Po piate, odporúčame medzinárod-
ný daňový systém, aby sa získali 
prostriedky na plnenie sociálnych 

úloh tam, kde nestačia sily slobodného 
trhu a na pomoc nerozvinutým oblastiam 
sveta. Mali by sme začať daňou vyberanou 
podľa hrubého národného dôchodku (HND) 
všetkých štátov; výťažok by sa mal používať 
na ekonomickú a sociálnu pomoc a na rozvoj. 
To by už nebol dobrovoľný príspevok, ale 
povinná daň. Platili by sa z neho aj existujúce 
vitálne dôležité agentúry OSN ako UNESCO, 
UNICEF, Svetová zdravotnícka organizácia, 
Svetová banka, Medzinárodný menový fond 
a i. Bude potrebná široká medzinárodná 
dohoda o daňovej reforme, aby medzinárodné 
korporácie čestne platili svoj podiel na globál-
nom daňovom zaťažení. Za dary pre sociálny 
rozvoj by sa mali povoľovať daňové úľavy. 
Malo by sa vážne uvažovať o zdanení medzi-
národných fi nančných transferov, ktoré v sú-
časnosti nepodliehajú dani. Mnohé členské 
štáty OSN odmietajú platiť svoje príspevky; 
malo by sa proti nim nejako zakročiť, napr. 
sankciami. Chudobným štátom neschopným 
platby by sa mali neúnosné dlžoby odpustiť.

6 Po šieste, rozvoj globálnych inštitúcií 
by mal zahŕňať nejakú procedúru 
na reguláciu nadnárodných korpo-

rácií a štátnych monopolov. Toto presahuje 
existujúci mandát OSN. Treba síce súhlasiť 
s nevyhnutnosťou ekonómie voľného trhu, 
ale nemôžeme nevidieť aj iné planetárne 
potreby ľudstva ako celku. Ak sa to ponechá 
bez kontroly, vzniknú pravdepodobne 
megakorporácie a monopoly, ktoré oslabia 
ľudské práva a vážne poškodia životné 
prostredie i prosperitu v celých oblastiach 
sveta. Nesmierne rozdiely v životnej úrovni 
obyvateľstva medzi bohatými a chudobnými 
štátmi sa síce teoreticky dajú vyrovnávať 
nabádaním k svojpomoci, ale účinnejšie sa 
vidí byť prinútenie bohatých tohoto sveta, aby 
poskytli potrebný kapitál, technickú pomoc 
a vzdelávacie programy na ekonomický 
a sociálny rozvoj.

7 Po siedme, musíme udržiavať pri 
živote slobodný trh myšlienok, rešpekt 
pred rozdielnosťou názorov a ceniť si 

právo na disent. To vedie k presvedčivému 
odporu proti kontrole komunikačných 
médií či už štátnymi orgánmi, mocnými 
ekonomickými záujmami alebo globálnymi 
inštitúciami. Diktatúry každodenne používali 
médiá na propagandistické účely a zo zásady 

zakazovali alternatívne názory. No aj v kapi-
talistických spoločnostiach bývajú masmédiá 
často pod kontrolou oligopolov. Tieto médiá 
zvyknú vyhovovať nízkemu vkusu na najnižšej 
úrovni, len aby získali čo najvyšší počet divá-
kov. Pri nekritickom preberaní novovekého 
šarlatánstva sa nehľadí na fakty a reportážam 
o zázrakoch sa venuje viac vysielacieho času 
ako najnovším vedeckým objavom. Mnohé 
médiá – televízia, rozhlas fi lm, publikácie 
– zrejme necítia nijakú povinnosť poskytovať 
faktický alebo vzdelávací obsah. Odmietame 
akúkoľvek formu cenzúry či už zo strany 
vlády, inzerentov alebo majiteľov masmédií. 
Nazdávame sa, že sa má podporovať súťaž 
medzi médiami zakladaním aj verejných 
a neziskových mediálnych organizácií; treba 
odporovať každému pokusu o monopol 
alebo oligarchickú kontrolu masmédií; treba 
podnecovať ľudové dobrovoľnícke hnutia, 
aby monitorovali masmédiá a zverejňovali 
ich očividné výstrelky. Prístup k masmédiám 
musí byť široko otvorený. To znamená, že ich 
nesmú ovládať ani mocné globálne oligopoly, 
ani vlády. Na celom svete musíme budovať de-
mokratické hnutie za kultúrnu rozmanitosť, 
ktorá obohacuje a za slobodnú výmenu ideí.

X. Optimistický pohľad
na ľudské vyhliadky

Nakoniec je možno najdôležitejšie, aby 
sme ako členovia ľudského spoločenstva 
na tejto planéte pestovali optimistický 
pohľad na naše vyhliadky do budúcnosti. 
Hoci sa mnohé problémy zdajú neriešiteľné, 
máme dobré dôvody veriť, že ak na ne 
zameriame všetko svoje nadanie, dokážeme 
to; pri dobrej vôli a obetavosti všetkých 
zúčastnených sa dá dosiahnuť lepší život 
pre stále viac a viac príslušníkov ľudskej 
komunity. Planetárny humanizmus je 
pre ľudstvo veľkým prísľubom. Chceme 
pestovať zmysel pre úžas a vzrušenie pri 
potenciálnych možnostiach uskutočniť lepší 
život pre nás samých a pre generácie, ktoré 
sa ešte len narodia. Ideály sú predkovia 
budúcnosti. Nebudeme mať úspech, ak 
sa preň nerozhodneme. A neurobíme toto 
rozhodnutie, ak si nebudeme dôverovať. Náš 
optimizmus sa musí zakladať na realistickom 
hodnotení možností dosiahnuť cieľ, ale musí 
nás motivovať presvedčenie, že protivenstvá 
prekonáme. Planetárny humanizmus odmieta 
nihilistickú fi lozofi u konca sveta a zúfalstva; 
odmieta tých, čo radia útek od rozumu 
a slobody, čo hlivejú v strachu a neblahých 
tušeniach, čo sú posadnutí apokalyptickými 
scenármi Armagedonu. Ľudstvo už 
vzdorovalo výzvam v minulosti, veď to je 
pokračujúca sága nášho planetárneho 
dobrodružstva. Ako humanisti vyzývame 
dnes tak ako včera, aby sme nehľadali spásu 
u kohosi za našimi chrbtami. Len sami 
sme zodpovední za náš osud a urobíme 
dobre, ak pozbierame všetku svoju odvahu 
a inteligenciu na dosiahnutie najvyšších 

cieľov. Veríme, že v budúcnosti bude môcť 
žiť každý príslušník planetárnej spoločnosti 
dobrý život. Život má zmysel pre tých, čo 
sú ochotní zobrať na seba zodpovednosť 
a veria, že sa môžu zúčastniť tvorby nového 
sveta zajtrajška. Budúcnosť môže byť 
krásna a bohatá; môže nám otvoriť nové, 
odvážne a vzrušujúce výhľady. Planetárny 
humanizmus môže významne prispieť 
k rozvoju pozitívnych postojov, ktoré sú tak 
veľmi potrebné na realizáciu nevídaných 
možností čakajúcich na ľudstvo v treťom 
miléniu a neskôr.

Tí, čo podpisujú tento dokument, si 
úprimne želajú partnerstvo s rozličnými 
kultúrami, vrátane veľkých svetových 
náboženských tradícií. Cítime naliehavú 
potrebu upriamiť sa na spoločný cieľ 
a uvedomujeme si naše spoločné hodnoty. 
Potrebujeme vstúpiť do trvalej fázy „dať 
a brať“ – výmeny nielen s tými, čo s nami 
súhlasia, ale aj s tými, čo majú iné názory. 
Uprostred všetkých našich rozdielností 
a plurality našich tradícií uznávame, že sme 
všetci časťou širokej ľudskej rodiny a spája 
nás náš planetárny domov. No veľký úspech 
nášho rodu teraz ohrozuje budúcnosť 
ľudskej existencie. Len my sme zodpovední 
za náš kolektívny osud. Riešenie našich 
problémov vyžaduje spoluprácu a múdrosť 
všetkých príslušníkov svetovej komunity. 
Je v moci každého ľudského tvora, aby mu 
na tom záležalo. Planetárna komunita je 
predsa naša a každý z nás môže pomôcť, aby 
rozkvitla. Budúcnosť je otvorená. Sami sa 
musíme rozhodnúť. Spolu môžeme realizovať 
najušľachtilejšie ciele a ideály ľudstva.

Tí, čo podpísali Humanistický manifest 
2000, nemusia súhlasiť s každou jeho 
podrobnosťou. Prijímame však jeho hlavné 
zásady a ponúkame ich ako príspevok 
ku konštruktívnemu dialógu. Pozývame 
ďalšie ženy a mužov z rozličných tradícií, 
aby sa s nami spojili v práci za lepší svet 
v planetárnej spoločnosti, ktorá sa teraz tvorí.

Humanistický manifest 2000 podpísali 
tieto významné osobnosti:

P. Kurtz, R. Dawkins, E. O. Wilson, 
A. C. Clarke, S. Allen, R. Leakey, 
P. D. Boyer, H. W. Kroto, Taslima 
Nasrinová, F. Murad, B. Benaceraff, 
J. M. Lehn, J. Samarango, A. Cranston, 
D. Cosič, E. Beaulieu, J. C. Skou, 
J. Tarter, M. Molina, H. A. Hauptman, 
V. Kuvakin, B. Crick a ďalších viac ako sto 
osobností z celého sveta; medzi ktorými je 
deväť nositeľov Nobelových cien.

Preložil: Rastislav Škoda
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Prekvapuje však, že ťažisko 
veľkej väčšiny kritík sme-

ruje proti moslimským funda-
mentalistom a dokonca aj v USA 
boli spočiatku zaznamenané 
ojedinelé vraždy moslimov, útoky 
na mešity a dokonca aj na jeden 
kostol šiitov, hoci napokon 
predsa len prevládli tendencie 
na zachovanie zdržanlivosti voči 
nevinným  a nezúčastneným. (An 
Interview with Noam Chomsky 
by David Barsamian, http://
www.monthlyreview.org/1101-
chomsky.htm). Prekvapuje 
tiež, že známy politický teoretik 
Noam Chomsky označil v tomto 
interview USA za „hlavný 
teroristický štát“.

To predovšetkým nabáda 
k úsiliu osvojiť si širší pohľad 
na otázky terorizmu, vrátane 
toho, čo je štátny terorizmus, 
ako sa prejavuje a aké sú jeho 
dôsledky a vzťahy k iným formám 
terorizmu.

Defi nícia štátneho 
terorizmu

Štátny terorizmus – rovnako 
ako pojem terorizmus vo vše-
obecnosti je kontroverzný a ne-
jestvuje jeho všeobecne platná 
defi nícia. Je teda potrebné opierať 
sa o súčasné, väčšmi prijaté a pri-
jateľné názory. Podľa internetovej 
encyklopédie Wikipedia sa pod 
štátnym terorizmom rozumejú 

skutky násilia a represie páchané 
národnými vládami alebo ich vy-
konávateľmi. Kvalifi kácia týchto 
činov ako teroristických závisí 
často aj od toho, či medzinárodné 
spoločenstvo to chápe ako opod-
statnený alebo neopodstatnený 
čin. Pri ozbrojených konfl iktoch 
sú kritériá týchto činov vždy voľ-
nejšie. Štátny terorizmus môže 
byť namierený proti vlastnej 
populácii alebo proti populácii 
iných štátov. Silnejšie štáty majú 
sklon k uplatneniu terorizmu 
aj voči cudzím štátom a ich 
občanom, zatiaľ čo tie slabšie, ak 
ho uplatňujú, konajú tak zvyčajne 
iba proti vlastným občanom.

V tejto súvislosti je nevyhnutné 

konfrontovať túto defi níciu aj 
s názormi iných popredných au-
torít. Španielsky sudca Baltazar 
Garzón, ktorý viedol ofi ciálne 
vyšetrovania proti štátnym čini-
teľom za organizovanie antite-
roristických oslobodzovacích 
skupín (Grupos Antiteroristas 
de Liberación, DAL) namierenej 
proti baskickým separatistom 
(ETA), sa vyjadril takto: „Štátny 
terorizmus je politický systém, 
ktorého pravidlá dovoľujú alebo 
nariaďujú utajovaný, nepred-
vídateľný a široko uplatňovaný 
spôsob donucovacích prostried-
kov voči jednoznačne nevinným 
ľuďom, napriek tomu, že to 
vyhlásený  legálny systém štátu 
zakazuje.“ (http://en.wikipedia.
org/wiki/State_terrorism)

Noam Chomsky defi nuje  
štátny terorizmus vo všeobecnos-
ti ako „používanie donucovacích 
prostriedkov zameraných na ci-
vilné obyvateľstvo v úsilí docieliť 
politické, náboženské alebo iné 
ciele.“ Podľa tohto autora sa USA 
ofi ciálne prihlásili k „vojnovému 
ťaženiu nízkej intenzity (“low–in-
tensity warfare”). Tento pojem 
je podľa vojenských príručiek 
defi novaný takmer rovnako ako 
„terorizmus“ či už v zákonoch 
USA alebo vo vojenských 
príručkách.(Pozri: An Interview 
with Noam Chomsky). 

Korene terorizmu
Je zrejmé, že terorizmus ne-

vzniká náhodne. Dnes ho chápe 
väčšina politológov ako následok 
pokročilého štádia, v ktorom 
sa stupňovali požiadavky 
na odstránenie nespravodlivosti 
a nerovnosti občanov alebo štátov 
a pokusy docieliť reformu zlyhali. 
Preto sa volí ako zúfalá metóda 
donucovania násilie vyvolávajúce 
strach, pocity neistoty a hnev. 
Hrôzy takýchto postupov 
spočívajú v tom, že všetky 
prostriedky sa stavajú do polohy 
ospravedlniteľnosti a môžu 
smerovať proti akýmkoľvek 
terčom, ktoré sú zväčša nevinné. 
Je to teda produkt širšej nespo-
kojnosti a politického nesúhlasu, 
ktorý vedie k aktívnemu odporu 

Štátny terorizmus a iné 
formy terorizmu

„Terorizmus je hanbou ľudstva.“
Foto: www.healingiraq.com

Po teroristickom útoku na mrakodrapy Svetového obchodného 
centra v New Yorku 11. septembra 2001 vypovedal západný svet 
a ich spojenci na východe úplnú vojnu medzinárodnému terorizmu. 
To podnietilo aj svetovú verejnosť k tomu, aby sa zamýšľala viac nad 
faktom terorizmu, jeho rozmanitými formami, príčinami a vzťahmi. 
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proti panujúcemu poriadku alebo 
režimu. Rozhodujúcim prvkom 
pritom je, že počiatočné reformné 
mierumilovné hnutia zamerané 
na nápravu nespravodlivosti, 
stroskotali. Celý proces má teda 
tieto pokračujúce štádiá: 1. 
Identifi kujú sa nespravodlivosti. 
2. Nasledujú pokusy docieliť 
nápravu, ktoré však zlyhali. 
3. Organizuje sa širšie hnutie 
odporu. 4. Dochádza k prejavom 
občianskej neposlušnosti. 
4. Tieto prejavy vyvolávajú 
opačné opatrenia smerujúce 
k ich potlačeniu. 5. Tým vzniká 
začarovaný kruh, v ktorom sa 
príčiny a následky postupne 
stupňujú. 6. To vedie k politic-
kému násiliu proti domnelým 
aktérom. 7. Neriešením príčin 
nespokojnosti sa situácia vymkne 
z rúk zúčastnených stránok 
a vyústi do skutkov obojstran-
ného terorizmu, ktorého terčom 
sa stávajú aj nevinné obete. 
(Pozri: Terrorism & Political 
Violence http://www.fl ashpoints.
info/issue_briefi ngs/Terrori-
sm%20&%20Political%20Vio-
lence/Terrorism_briefi ng.htm.

Globalizácia 
a terorizmus

Celý svet sa stal ihriskom pre 
ekonomické podnikanie. To 
má za následok aj čoraz väčšiu 
koncentráciu hmotných zdrojov 
celého sveta (majetku – bohatstva) 
v rukách čoraz menších skupín 
štátov, podnikateľských alebo 
individuálnych subjektov. Nerovno-
mernosť rozdelenia prostriedkov, ale 
aj ziskov plynúcich z nich rapídne 
narastá. Rozdiely sa medzi nimi 
prehlbujú. Vo svete takmer neexistu-
je stredná vrstva štátov, to znamená, 
že buď sú len bohaté a chudobné, 
alebo ešte chudobnejšie. V priebehu 
rokov 1950 – 1992 (teda za 42 
rokov) sa priepasť prehĺbila o toľko, 
o koľko sa predtým prehlbovala 
za 150 rokov. 

Podľa Rozvojového programu 
OSN (United Nations Deve-
lopment Program, UNDP) z r. 
1998 225 najbohatších ľudí tohto 
sveta vlastní majetok v hodnote 
asi miliardy amerických dolárov, 
čo predstavuje príjem 2,5 miliardy 
najchudobnejších ľudí na svete. 
Traja najbohatší ľudia sveta 
majú majetok rovnajúci sa súčtu 
hrubého národného produktu 48 
najmenej rozvinutých krajín sveta. 
Táto správa zároveň konštatuje, 
že v r. 1996 malo 100 štátov sveta 
menšie príjmy ako pred 15 rokmi. 
V r. 1998 20 percent najbohatších 
štátov spotrebovalo 86 percent 
komodít sveta, zatiaľ čo 20 percent 

chudobných štátov spotrebo-
valo iba 1,3 percenta celkových 
komodít sveta. Tieto a množstvo 
ďalších analýz viedli expertov OSN 
na rozvojovú politiku k záveru, 
že „svet smeruje ku grotesknej 
nerovnosti“, a vyvodili z toho, 
že „rozvoj, ktorý trvalo udržuje 
tieto trendy nerovnosti, nie je 
udržateľný a ani nestojí za to, aby 
sa udržiaval.“ (Wealth distribution 
statistics 1999 -http://www.
cooperativeindividualism.org/we-
alth_distribution1999.html

Tým sa dostávame aj k otázke, 
aké nebezpečné sú spôsoby udržia-
vania nerovnomerného rozdelenia 
celosvetového bohatstva z hľadiska 
budúceho vývoja sveta. John Bart 
Gerald vo svojej eseji vyjadril tieto 
spôsoby takto: 1. Znižovanie počtu 
populácie, najmä v krajinách tre-
tieho sveta, čo sa historicky udialo 
v dôsledku vojen, moru, upretia 
miestnemu obyvateľstvu prístupu 
k potravinám. 2. Zatláčanie čoraz 
väčšej časti svetovej populácie 
do chudoby, čo je predzvesťou ich 
zbavovania základných ľudských 
práv. 3. Postupné odcudzenie sa 
ľudí a ich izolácia, aby sa nemohli 
združovať na obranu svojich 
spoločných práv. 4. Postupné 
prehlbovanie izolovanosti vládnych 
štruktúr od občanov, čo sa 
uskutočňuje nadmerne vysokými 
platmi vládnych činiteľov a ko-
rumpovaním volených politikov, 
aby zastávali záujmy boháčov, 
a nie chudobných voličov, ako aj 
nabádanie k väčšiemu ovládaniu ľudí 
v záujme obchodu a zisku bohatých. 
5. Čoraz väčšia kontrola toku infor-
mácií, aby sa zakrývali dôsledky tejto 
politiky. (John Bart Gerald. Essay 
on State Terrorism. http://www.
nightslantern.ca/10.htm) 

Tieto perspektívy sú naozaj 
otrasné  a vrhajú veľmi nepriaz-
nivé svetlo na možný vývoj celej 
ľudskej civilizácie, takže ostáva 
iba dúfať, že ľudstvo predsa 
len príde k rozumu a takejto 
katastrofe zabráni.

Spojené štáty 
a terorizmus

USA vyhlásili totálnu vojnu 
medzinárodnému terorizmu. 
Výzvedné štátne orgány, najmä 
CIA, sledujú všetky teroristické 
organizácie sveta a im blízke 
zoskupenia, zverejňujú ich 
zoznamy na internete a hlavne 
skúmajú každý pohyb tejto masy 
teroristov. Takýto prístup je 
dobrý a zasluhuje si celosvetovú 
podporu. V tejto súvislosti sa 
však ozývajú aj politológovia 
a ďalší odborníci, ktorí vy-
hlasujú, že nestačia zákroky 

smerujúce na potlačovanie, 
ale je nevyhnutné siahnuť na 
k prevenciu. Mnohí z nich 
vidia príčiny v neústupčivosti 
štátneho teroru voči viac-menej 
oprávneným požiadavkám 
na odstránenie niektorých do očí 
bijúcich nespravodlivostí, ktoré 
vedú napokon k vzájomnému 
opakovanému terorizmu.

Počnúc teroristickým útokom 
11. septembra 2001 sa objavujú 
aj hlasy, ktoré kritizujú taktiku 
USA ako jednostrannú a pou-
kazujú pritom na činy agentúr 
vlády USA a ich vykonávateľov, 
ktoré možno kvalifi kovať ako 
štátny terorizmus vykonávaný 
voči občanom cudzích štátov. 
K takým kritikom patrí aj 
dlhoročný politický aktivista, 
profesor Noam Chomsky 
z Inštitútu pre štúdie politickej 
praxe (Institute for Policy 
Studies), ktorý konkretizuje svoje 
námietky skutkami, ktoré USA 
riadili priamo alebo nepriamo 
v Nikarague, Chile, Kostarike, 
Hondurase, Argentíne, Kolumbii, 
Turecku, Vietname, Laose 
a Kambodži (http://web.mit.
edu/newsoffi ce/2001/chomsky-
1024.html). 

Faktom zostáva, že USA je 
jediný štát, ktorý bol uznaný 
vinným z nezákonného použitia 
vojenskej sily Medzinárodným 
súdom v Haagu za podporovanie 
milícií „Contras“ proti právoplat-
nej nikaragujskej vláde a podmí-
novaním prístavov v Nikarague. 
USA však doteraz odmietajú 
zaplatiť reparácie, na ktoré boli 
za tento čin odsúdené. Rada 
Bezpečnosti OSN na to reagovala 
rezolúciou vyzývajúcou štáty 
dodržiavať medzinárodné právo, 
nepomohlo však ani to.

Hromadia sa aj materiály 
opisujúce ďalšie teroristické 
reakcie riadené z USA cez CIA 
ako Operácia Kondor realizovaná 
v spolupráci s tajnými službami 
kolaborujúcich juhoamerických 
štátov na podporu pravičiarskych 
diktatúr v Južnej Amerike 
v rokoch 1950 až 1980, v ktorých 
zohrali svoju úlohu aj diktátori 
ako Videla,  Pinochet a Stro-
essner. Agenti boli vysielaní aj 
do európskych štátov s cieľom 
zavraždiť oponentov. Podľa sudcu 
José Fernandesa, ktorý odhalil 
archívy, v tejto akcii bolo za-
vraždených 50 000 osôb, 30 000 
ich „zmizlo“ a 400 000 bolo 
uväznených. (http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Operation_Condor)

Medzi podobné utajované 
akcie patrila aj Operácia Gladio 
ako zaisťovacia akcia proti ko-

munistickým vplyvom po druhej 
svetovej vojne  v Taliansku a v 
ostatných európskych krajinách 
pri použití rôznych teroristických 
činov. Existenciu tejto akcie 
priznal aj Giulio Andreotti 24. 
októbra 1900. (Podrobnosti 
na http://en.wikipedia.org/wiki/
Operation_Gladio).

Podľa Noama Chomského 
CIA dobre vedela o existencii 
teroristickej siete Bin Ládina, 
pretože ju sama pomáhala 
vytvárať, organizovať a cvičiť ich 
jednotky od jej vzniku v r. 1979. 
Vtedy poradca prezidenta Cartera 
Zbigniew Brzezinski zosnoval 
úskočný plán s cieľom vtiahnuť 
Sovietsky zväz do „afgánskej 
nástrahy“ a zároveň zorganizoval 
tajnú podporu pre „mudžahidí-
nov“ bojujúcich proti nim. Bin 
Ládinova sieť však má podporu 
v zúfalosti, hneve a nenávisti 
národov regiónu voči USA, ktorá 
sa týka rovnako chudobných 
ako bohatých, sekularistov 
rovnako ako „islamistov“. Podľa 
viacerých článkov uverejnených 
v americkom denníku Wall Street 
Journali hlavnou sťažnosťou 
moslimov, ktorí sú inak aj na stra-
ne USA, je, že USA zablokovalo 
ekonomický rozvoj regiónu 
podporou utláčajúcich režimov 
v regióne, ako aj to, že USA vedie 
dvojitú politiku aj voči Iraku 
a v probléme palestínsko- izrael-
ského konfl iktu. Prekáža im, že 
Spojené štáty sú hlavnou oporou 
izraelskej vojenskej okupácie 
palestínskeho územia, ktoré trvá 
už 35 rokov.  (An Interview with 
Noam Chomsky).

Nevyhnutná sebarefl exia 
Niet pochybnosti o tom, že 

celý svet odsudzuje terorizmus, 
ktorý je škvrnou na ľudskej 
civilizácii. Je zrejmé, že  celý svet 
uvítal, keď USA ako veľmoc, 
ktorá má rozhodujúce slovo v sú-
časnej medzinárodnej politike, 
vypovedala vojnu „medzinárod-
nému terorizmu“. Komplexnosť 
tohto problému si však vyžaduje 
aj komplexnejší prístup než 
len sledovanie a obranu proti 
rozmáhajúcim sa teroristickým 
skupinám v medzinárodnom 
meradle. Materiál čerpaný 
zo širokých prameňov použitý 
v tomto článku dokazuje, že sú 
tu súvislosti, bez rešpektovania 
ktorých je tento problém nerie-
šiteľný. Sebarefl exia všetkých 
štátov sveta, či už ide o veľmoci 
alebo o menej vplyvné štáty 
a štátiky, je tu nevyhnutná.

Alexander Rehák
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Kluby pracujú od Bratislavy po Košice 
či Prešov, sú na severnom i južnom 

Slovensku. Nemálo členov a predplatiteľov 
časopisu je aj na Zemplíne, v Tatrách či 
na Považí. Tentokrát sme sa pozreli do ďalších 
miest a zástupcom  všetkých z nich sme 
položili päť rovnakých otázok. 

  Koľko členov Spoločnosti je vo vašom 
meste?
A. B.,  Trenčín: - Počul som, že sedem. 
C. D., Nové Mesto nad Váhom: - Myslím, že 
sme traja.
E. F., Poprad: - Neviem, piati? Ale niekoľko 
členov je aj vo Svite.
G. H., Humenné: - Viem o piatich, ale 
myslím, že časopis si predplatilo viac ľudí. 
I. J., Spišská Nová Ves: - Niekedy nás bola 
necelá desiatka, dnes už možno aj tucet. 
K. L., Piešťany: - Neveľa. Päť?
M. N., Michalovce: Myslím, že traja… 

  Členovia SP už pätnásť rokov dostávajú 
štvrťročne Spravodaj Prometheus. Od mi-
nulého roku vychádza aj pre širšiu verejnosť 
časopis Prometheus. Odoberajú ho všetci 
členovia SP u vás? 
A. B., Trenčín: Väčšina.
C. D., Nové Mesto nad Váhom: Všetci.
E. F., Poprad: Takmer všetci. 
G. H., Humenné: Všetci, ak stačí jeden 
na domácnosť s viacerými členmi. 
I. J., Spišská Nová Ves: Verím, že aspoň 
polovica. 
K. L., Piešťany: Hádam aj všetci. 
M. N., Michalovce: Dúfam, že väčšina. 

  Aké sú najvýznamnejšie aktivity vo vašom 
meste?
A. B., Trenčín: Každý podľa svojich 
možností propaguje Spoločnosť. 
C. D., Nové Mesto nad Váhom: Viem 
o propagácii časopisu a publikácií s našou 
témou. 
E. F., Poprad: Propagovali sme napríklad 
časopis v školách, knižniciách. Úspešne, 
získali sme aj viacero predplatiteľov. 
G. H., Humenné:  Najmä známych obozna-
muje s brožúrami, ktoré vydala Spoločnosť, 
snažíme sa získať nových členov.
I. J., Spišská Nová Ves: Predpokladám, že 
každý sa usiluje získať nových členov, čo sa 
darí. 
L., Michalovce: Za najväčsí úspech 
považujem informačný článok  v miestnych 
novinách. Pokiaľ viem, na základe toho sa 
na centrále o členstvo zaujímali viacerí. 

  Myslíte si, že dostatočne plníte uznesenia 
posledných ústredných rád, kde sa hovorí 
o rozširovaní členskej základne a klubov?
A. B.,  Trenčín: Čiastočne, členov pribúda 
pomaly, ale keď si uvedomíte, že pred vyše 
rokom sme o spoločnosti ani nechyrovali, tak 
sa predsa len čosi spravilo. 
C. D., Nové Mesto nad Váhom: Dozvedáme 
sa o nich zo Spravodaja. Snažíme sa, ako sa dá. 
E. F., Poprad: Vari aj áno. Sporadicky 
publikujem v okresných novinách, občas si 
aj  letáčiky vyrobíme a šírime. Vieme, že sa 
časopisom ľudia môžu prečítať v knižnici, čo 
považujeme za úspech. 
G. H., Humenné: No, počet sa zvýšil, ale to 
nestačí.
I. J., Spišská Nová Ves: Za posledný polrok 
sa zvýšil počet členov SP z nášho mesta 
a okolia, teší nás, že sú medzi nimi aj mladí. 
Počuli sme, že vysokoškoláci sú aktívni  
v mieste štúdia. 
K. L., Michalovce: Áno, vieme o nových, 
mladších členoch. Ale chcelo by to oveľa viac. 

  Inšpirovala vás v niečom činnosť iných 
klubov na Slovesku?
A. B.,  Trenčín: Najmä pôsobenie medzi 
mladými. 
C. D., Nové Mesto nad Váhom: Rozširova-
nie nášho časopisu. Aj my cítime, že sa vďaka 
nemu sa dostávame do povedomia širšej 
verejnosti.
E. F., Poprad: Čo najväčšie prenikanie 
do miestnych médií. Ale v tom sme vlastne 
my boli hádam vždy celkom dobrí.
G. H., Humenné: Besedy medzi školákmi, 
aktivizovanie sa v oblasti výučby etickej 
výchovy.
I. J., Spišská Nová Ves: Viacero vecí. 
Skúsime sa skontaktovať s klubmi tu na  
východe.  
K. L., Piešťany: Všeličo sa nájde zaujímavé-
ho, najskôr sa však musíme dať dokopy.
M. N., Michalovce: Je sa čo učiť. Najmä 
v priťahovaní mladších, pedagógov.
Stop.

Možno ste si všimli, že odpovedajúci majú 
len inicálky, aj to ešte v abecednom poriadku. 
Určite to však spozorovoli a najmä sa veľmi 
začudovali členovia Spoločnosti Prometheus 
zo spomínaných miest. Pretože v skutočnosti 
nik s nimi rozhovor nerobil. Napriek tomu 
najmä cifry sa im zdajú byť reálne, my do-
konca môžeme potvrdiť, že sú pravdivé. Teda 
také, ktoré sme vyčítali z papierov na ústredí 
a zverejnili sme ich preto, že tajné nie sú, 
skôr by mali pomôcť a zároveň vyprovokovať 
členov a sympatizantov z uvedených miest 
k tomu, aby sa skontaktovali, dohodli si 
schôdzku a pouvažovali, ako sa im podarí 
nielen splniť uznesenia Ústrednej rady (ÚR) 
SP, ale najmä viaceré vyššie uvedené fi ktívne 
odpovede premeniť na skutočnosť. Tak, aby 
sme po niekoľkých mesiacoch, keď navštívime 
ďalšie skutočne existujúce kluby,  napísali viac 
presných faktov o činnosti viacerých nových 
kluboch SP. 

Na záver predsa len otázka pre konkrétne-
ho človeka. 

  Ako ste spokojný s plnením uznesenia 
ÚR o rozširovaní členskej základne a klubov?

 Odpovedá najpovolanejší, podpredsedu 
ÚR SP Ľudovít Ludha, ktorý má na starosti 
členskú základňu a kluby.

 Ťažko hovoriť o spokojnosti. Boli by 
sme určite veľmi radi, keby sme mohli mať 
v každom okresnom meste dobrý, hoci malý, 
ale aktívny klub. No chcieť musia najmä 
všetci členovia našej spoločnosti, ale aj ďalší 
čitatelia časopisu, ktorým sú naše myšlienky 
blízke, možno uvažujú o vstupe k nám. Najmä 
oni musia vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
želanie stalo skutočnosťou. 

Ešte by som chcel podotknúť, že podobné 
stručné odpovede, ako sú uvedené vyššie, 
by mohli povedať aj naši členovia z ďalších 
miest. Napríklad z Gelnice, Trnavy, Trebišova, 
Sečoviec, Starej Turej, hádam aj Levíc, 
Liptovského Mikuláša, Nových Zámkov, 
Nitry, Hlohovca, Dolného Kubína… Tým 
chcem naznačiť, kde máme taký počet členov, 
že to na klub stačí a aj to, že tam je viacero 
ďalších predplatiteľov nášho časopisu. Záleží 
na nich, ako sa zorientujú, ale aj od nečlenov, 
no predpratiteľov, či budú chcieť získať 
na ústredí ďalšie informácie a údaje, ktoré im 
v rozbehnutí ich aktivity pomôžu. Držím im 
v tom palce. 

Pripravila: Miloslava Necpalová

Fikcia alebo skutočnosť?
Pravidelní čitatelia nášho dvojmesačníka vedia, že v súčasnosti má Spoločnosť Pro-

metheus jedenásť klubov. Niektoré vznikli začiatkom 90. rokov, zatiaľ posledné pred vyše 
polrokom. Líšia sa aj svojím počtom – majú od niekoľkých desiatok po len pár členov. 
Napriek tomu sa všetky usilujú čo najviac pôsobiť vo svojom okolí. Majú rôzne výsledky, 
väčšinou pozitívne. Okrem besied (najmä v tých väčších) je to návšteva ich predstaviteľov 
v školách, knižniciach, propagovanie časopisu Prometheus či publikácií s nám blízkymi 
témami z vydavateľstva Eko-konzult či Rastislava Škodu.
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Základné fakty o taoizme
Náboženstvo: hľadanie cesty, fi lozofi a, 
spôsob konania, zásady učenia
Boh: Tao je nevyjadriteľný zdroj všetkého 
existovania
Zakladateľ: nejednoznačný, založenie  
pripisujú aj Lao-c‘ovi
Odhadovaný čas vzniku: 4. storočie pred n. l. 
Územné pokrytie: najmä Čína

Vznik taoizmu
Taoizmus vznikol spolu s konfucianizmom 

približne v rovnakej dobe. Postava jeho 
zakladateľa je napoly mýtická. Neexistuje 
totiž žiadny doklad o tom, že Lao-c‘ skutočne 
žil. Podľa niektorých názorov zakladateľom 
taoizmu nebol jeden človek, ale niekoľko 
mudrcov žijúcich v rovnakej dobe ako  Lao-c‘. 
Napriek tomu najstaršie čínske dejiny, napí-
sané okolo 2. storočia pred naším letopočtom, 
obsahujú stručný životopis tohto muža.

V roku 444 n. l. sa taoizmus na krátky čas 
stal štátnym náboženstvom. V 6. storočí 
dochádza k reformácii taoizmu. Zreformoval 
sa kláštorný život podľa budhistického vzoru. 
Taoizmus v 10.storočí dostáva vyznamenanie 
a ich vodcovi prislúcha nosiť titul „nebeský 
majster“. Ten sa stáva ofi ciálnym titulom 
hlavy všetkých taoistických siekt. Za dynastie 
Sung dostávajú taoisti územie pri hore draka 
a tigra, kde sídlil „pápež taoistov“ až do za-
čiatku 20. storočia. 

Lao-c‘
Podľa tradícií vykonával úrad archivára 

v kráľovskom paláci v hlavnom meste 
dynastie Čou. Tam začal byť známy ako 
Lao-c‘, čo nie je meno, ale skôr titul a zname-
ná „starý majster“. Zastával tao a cnosť. Bol 
veľmi múdry a mnoho ľudí k nemu chodilo 
po radu v náboženských, ale aj politických 

problémoch. Jedného dňa po páde štátu 
Čou sa rozhodol odísť z Číny. Na hraniciach 
ho zastavil strážca a požiadal ho, aby spísal 
svoje učenie. Rukopis, ktorý vtedy Lao-c‘ 
po sebe zanechal, je známy ako Tao-te-ťing 
– „kanonická kniha o ceste a jej sile“. Kde sa 
jeho život skončil, nikto nevie.

Tao
V čínštine slovo tao znamená „cesta“. 

Touto cestou sa rozumie cesta prirodzenosti. 
Cieľom taoistov je dosiahnutie harmónie 
s princípom tao. V čínštine každý jednotlivý 
znak zahŕňa mnoho významových odtieňov. 
Vo funkcii podstatného mena sa tao zvyčajne 
prekladá ako „cesta“, ale okrem toho môže 
mať tao ešte ďalšie významy. Znak pre 
tao je kombináciou dvoch znakov, ktoré 
predstavujú slová hlava a chodidlo. Znak pre 
chodidlo naznačuje myšlienku smeru alebo 

cesty a znak pre hlavu myšlienku uvedomelej 
voľby. Hlava však zároveň znamená počiatok 
a chodidlo koniec. Znak pre tao tak symboli-
zuje nepretržitý kolobeh vesmíru, kruh nebies 
a zeme.  Znak pre tao vyjadruje taoistickú 
myšlienku, že večné tao je zároveň v pohybe 
a nehybné.

V Tao-te-ťing sa hovorí:
Tao plodí jedno,
jedno plodí dve,

dve plodí tri
a tri plodí všetky veci.

To znamená, že nezmerné, beztvárne Tao 
existovalo pred všetkým ostatným. Z neho 
vychádza pôvod bytia, Jedného. Z Jedného 
vychádza rovnováha síl jin a jang, ktoré sú 
protikladné, ale neoddeliteľné. Jin a jang sa 
prejavujú z troch základných silách sveta, 
ktorými sú nebo, zem a človek. A z týchto 
troch vychádza všetko ostatné. Ľudia nie sú 
schopní Tao vidieť, ale môžu si ho uvedomiť 
v cyklických premenách prírody – noc a deň, 
zima a leto, dážď a slnko, smrť a narodenie. 
Tieto protikladné sily prírodného sveta sú 
obsiahnuté v čínskej koncepcii jin a jang.

Jin a Jang
Starodávna zásada 

činnosti a pasivity. Jang 
označuje aktívnu mužskú 
energiu a jin pasívnu 
ženskú energiu, nebesá 

sú aktívne a zem pasívna. Dobro je spájané 
s jang a zlo s jin. Taoizmus má povahu jin.

Jang je sila nebies. Je to sila, pohybu, svetla, 
ohňa, tepla a života. Doslovný význam slova 
jang je „slnečná strana“ hory. Jin, zatienená 
strana hory. Je protikladom jang, ale nie je 
možné ju od jang oddeliť. Tak ako nemôže 
byť tieň bez slnka, nemôže byť jin bez jang. 

„Kto pochopí iného človeka je múdry, 
kto pochopí sám seba, je dokonalý.“ 

Lao-c‘

Taoizmus vnikol podobne ako konfucianizmus v Číne. Tao je 
cesta, ktorá vedie k harmónii medzi ľuďmi a vesmírom. Ísť 

touto cestou znamená ísť cestou prírody, „cestou vodného toku“. 
Voda plynie pokojne, všade, aj na tie najbezvýznamnejšie miesta, 
a napriek tomu môže byť najmocnejšia zo všetkých substancií. 
Veriaci sa jogovými cvičeniami dostávali do tranzu, aby sa celkom 
stratili v tao. V súčasnosti sú vyznávači tohto náboženstva vo väčšej 
miere v Číne, Japonsku a Singapure.

Taoizmus

Socha Lao-c‘eho v čínskej provincii Fudžian

Zakladateľ taoizmu Lao-c‘
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Tieto dva princípy vystupujú vždy 
spolu. V taoistickom chápaní 
však tieto sily nie sú ozajstné 
protiklady, ale jedna druhú dopĺ-
ňa. Svoje rozdiely riešia v rámci 
veľkého kruhu symbolizujúceho 
jednotu Taa.

Podľa taoistov nie sú dobro 
a zlo, áno a nie príliš ďaleko od se-
ba, preto treba životné strasti 
znášať s pokojom. V skutočnosti 
po určitej dobe sa to, čo vyze-
ralo ako šťastie, môže zmeniť 
na katastrofu a to, čo zo začiatku 
vyzeralo ako nešťastie, skončí 
dobre. 

Tao-te-ťing
Je to zbierka krátkych básní 

nazývaných kapitoly, aj keď ťing 
znamená posvätná kniha, mo-
rálny kódex. Sú písané niekoľko 
málo slovami a ľudia sa nad ich 
významom zamýšľajú už stáročia 
rovnako, ako sa zaoberajú 
významom textov v Biblii. Básne 
sú veršované, pravdepodobne 
kvôli ľahšej zapamätateľnosti. 
Zbierka sa skladá z dvoch častí, 
má 81 kapitol a niečo cez päťtisíc 
slov. Rozdelenie do 81 kapitol 
má niečo spoločné s magickým 
číslom 9, ktoré označuje úplnosť. 
Rozdelenie do dvoch častí 
Tao-ťing a Te-ťing súvisí s tým, 
že prvá časť (37 kapitol) začína 
slovom Tao – cesta a druhá slo-
vom Te – cnosť. Prvú časť tvoria 
základné poučky vo fi lozofi ckej 
aj teoretickej oblasti a druhá je jej 
aplikáciou v praxi, pretože cnosť 
je praktickou súčasťou Cesty 
(Tao).

Mnoho básní je adresovaných 
vládcom, ktorým radí, ako 
správne vládnuť. Odporúča 
pokoru a nečinnosť, pretože 

vládcovia, ktorí sa vmiešavajú 
do života ľudí, si podľa neho 
koledujú o problémy. Navrhuje 
riešiť problémy, pokiaľ sú malé, 
a nečakať, až narastú. Vmiešava-
ním a zasahovaním sa ľudia môžu 
dopustiť chýb, ktoré sa ťažko 
odstraňujú. 

Čuang-c‘
Druhou elementárnou knihou 

taoizmu je Čuang-c´. Opisuje 
v anekdotách ideálny život ako 
návrat k pravej ľudskej povahe, 
ktorá sa vyznačuje neznalosťou 
a nežiadostivosťou. Táto kniha 
je vlastne fi lozofi ckou formou 
taoizmu.

Taoistické kánony
V roku 471 taoistickí majstri 

usporiadali prvý Tao-cang 
–  Taoistický kánon, ktorý sa 
skladá z 1 200 zvitkov. Okrem 
výkladov Tao-te-ťingu zahŕňa 
spisy o alchýmii a nesmrteľ-
nosti, životopisy nesmrteľných 
a hrdinov a záznamy o dobrých 
skutkoch a dlhovekosti. Obsahuje 
fi lozofi cké eseje a ľudové príbehy, 
magické slová a meditáciu, 
obrady a liturgiu a ďalšie príklady 
a ukážky taoistického myslenia. 
Druhý taoistický Kánon 
obsahoval 7 300 a tretí 4 565 
zvitkov. Posledná verzia Kánonu 
bola vydaná v roku 1 444, v dobe 
dynastie Ming, a obsahovala 
5 318 zvitkov.

Idey taoizmu a „tri 
poklady“

V taoizme neexistuje žiadny 
posmrtný život v nebeskom 
kráľovstve, ani reinkarnácia. 
Centrom pozornosti taoistov 

je život teraz a tu, život v tomto 
svete. Taoisti dávajú prednosť 
jednoduchému životu v súlade 
s prírodou pred úspechom 
a kariérou. „Príliš mnoho pýchy 
spôsobí ľudský pád.“ Taoisti 
si prajú dlhý pozemský život 
a usilujú sa urobiť všetko pre to, 
aby taký život dosiahli. Žiť podľa 
taoistických princípov vyžaduje 
sebadisciplínu, sebauvedomenie 
a sebakontrolu. Veria, že 
pomocou najrôznejších životu 
a zdraviu prospešných činností, 

ako je cvičenie, meditácia, zdravá 
strava, môžu dosiahnuť veľmi 
dlhý život. 

Taoisti kladú dôraz na význam 
uchovania „troch pokladov“ 
ľudského života: esencie, energie 
a ducha. Tieto tri súčasti sú 
neoddeliteľné a vzájomne závislé. 
Esencia (ťing) sa spája s tvori-
vosťou a zo základnými telesnými 
funkciami, vrátane rozmnožo-
vania. Energia (čchi), životná 
vitalita sa spája s pohybom 
a silou. Duch (šen) je spojený 

Muž v taoistickom chráme zapaľuje sviečky 
na prejav úcty k Lao-c’ovi

Znak tao, ktorým sa 
rozumie cesta prirodzenos-
ti. Skladá sa z dvoch častí 
– hlavy a chodidla.

Taoistický rituál na hore 
Wudang

Čínske bojové umenie tai-či 
má pôvod v taoizme.

Korytnačka s hadom na chrbte predstavujú taoistické božstvo.
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s vedomím, intelektom a duchovnosťou. Tieto 
tri elementy musia byť udržované v rovnováhe 
a súlade. Obzvlášť dôležitá je čchi, lebo pôsobí 
na oba ďalšie elementy.

Božstvá
Osobné božstvá taoizmu sú ľudia, ktorí 

dosiahli nesmrteľnosť a božský stav vďaka 
svojim skutkom počas života na zemi. Patria 
sem askéti, učenci a bojovníci. Medzi najpo-
pulárnejších patria Traja hviezdni bohovia: 
Šou šing (boh dlhého života), Lu šing (boh 
hojnosti a ofi ciálnych hodností) a Fu šing 
(boh šťasteny). Táto trojica symbolizuje 
vlastnosti, po ktorých túži väčšina ľudí. Lu 
šing je uctievaný aj ako boh prinášajúci ľuďom 
mužských potomkov a často býva zobrazova-
ný s malým chlapcom v náručí. 

Taoizmus má aj osem duchovných modelov 
ľudí, ktorí dosiahli nesmrteľnosť: Li Suan 
(Elixír nesmrteľnosti), Čung-li Čchuan (ge-
nerál Posol nebies), Lu Tung-pin, Chan Siang 
(hudobník), Čchao Kuo-ťiou, Čang Kuo-lao 
(učenec a cisárov poradca), Lan Čchaj-chej 
(liečiteľ) a Che Sien-ku (jediná žena).

Do taoistického démona zvaného kuej sa 
môžu prevteliť duchovia ľudí, ktorí zomreli 
násilnou smrťou alebo boli pochovaní bez 
pohrebných obradov. Kuejov je nutné zmieriť 
komplikovanými rituálmi, inak budú narúšať 
rovnováhu sveta chorobami a nešťastím.

Obrady, sviatky a rituály
Najdôležitejší obrad sa volá Ťiao. Pri 

ňom sa má očistiť zem a majú sa zahnať zlí 
duchovia. Taoisti sa usilujú pri ňom stotožniť 
s cestou Tao, so svojou živou funkciou v nej, 
lebo ona im zaistí nesmrteľnosť. 

Najvýznamnejším sviatkom je čun-kuan 
v 15. deň siedmeho novolunia, keď kňazi 
pomocou obradu Ťiao oslobodzujú duše 
mŕtvych od utrpenia. Najznámejšie pútnické 
miesto s chrámom je vrch Tchaj-šan, kde 
podľa tradície sídlia nesmrteľní.

Rituály majú pripomínať spoluúčasť 
na harmónii tao a rovnováhu medzi nebom 
a zemou. Ďalej majú ukázať zdravie a pro-

speritu komunity. Sú to udalosti plné života 
a farieb. Základný taoistický rituál je chiao, 
obeta. V domácich svätyniach sa vykonávajú 
jednoducho obety, zatiaľ čo v chrámoch ide 
o okázalejšiu a slávnostnejšiu ceremóniu, 
ktorá sa koná pri zvláštnych príležitostiach. 

Meditácia a cvičenie
Je pre taoistov dôležitým spôsobom, ako sa 

odpútať od materiálneho sveta. Vyprázdne-
ním mysle od každodenných myšlienok môže 
jednotlivec dosiahnuť harmóniu s vesmírom. 
Niektoré jej formy umožňujú meditujúcemu 
dosiahnuť jednotu s tao. 

V čínskom myslení predstavuje cvičenie 
spôsob, ako si udržať zdravie tela, mysle a du-
cha. Pozornosť sa pritom sústreďuje na dych 
a na tie systémy, pri ktorých pomocou jedných 
vedomých pohybov človek pracuje so svojim 
dychom. Takým cvičením je aj tai či čuan. 
Wu-wej – nekonanie znamená odpútanie 
sa od každodenných myšlienok a skutkov 
s cieľom objaviť tao. Vyprázdnenie mysle 
vedie k vyššiemu stavu vedomia a k harmónii 
s prírodou.

Smery
Taoizmus má dva hlavné smery: tao-ťia 

- fi lozofi cký taoizmus a tao-ťiao - náboženský, 
čiže obetný taoizmus. Filozofi cký taoizmus je 
najstarší. Vyvinul sa zo šamanských tradícií, 
traduje sa z čias knihy Tao-te-ťing. Je zákla-
dom všetkých systémov taoizmu. Vo fi lozofi c-
kom taoizme nie je panteón bohov a božstiev 
a takisto v ňom niet rituálov. V plnej miere sa 
koncentruje na procesy v prírode a vesmíre. 
Náboženský taoizmus sa vyvinul neskôr 
a disponuje neprehľadným množstvom 
božstiev, ceremónií, rituálov,  mytologických 
príbehov a kanonizovaných spisov. 

Taoistické systémy
Magický taoizmus – sústreďuje sa 

na ovládanie prírodných živlov a duchov. 
Energia prírodných živlov je neutrálna, 
kým sila duchov a božstiev neutrálna nie je. 
Energiu možno prenášať aj na predmety, 

napríklad na amulety, meče, zvončeky, 
zrkadlá, slnečníky, lampy.
Veštecký taoizmus – usiluje sa vysledovať 
a vyjadriť pohyb kozmických energií. Zákla-
dom sú obrazce wu-ťi, tchaj-ťi a pa-kchua, 
čiže osem trigramov, ktorých kombináciou 
vzniká 64 hexagramov tvoriacich základ 
vešteckej knihy – Knihy premien, ktorá má 
svoj pôvod v šamanizme. 

Obradný taoizmus – realizuje sa prostred-
níctvom komunikácie s božstvami  a duchmi. 
Na tento účel slúžia rituály, obety, liturgické 
recitácie a čítanie svätých spisov. Obrady 
vykonávajú výlučne majstri rituálov, laici sú 
len pasívnymi účastníkmi.
Hneď po fi lozofi ckom taoizme je pre Západ 
najznámejším a najpríťažlivejším systémom 
Taoizmus vnútornej alchýmie – vyvinul 
sa spolu s tradičnou čínskou alchýmiou, 
ktorá sa zameriavala na objavovanie rôznych 
liečiv a elixírov na predĺženie života. Jedným 
z takýchto „elixírov“ sa stal súbor telesných 
cvičení a meditácií, ktoré majú telo i ducha 
zoceliť, zvyšovať jeho odolnosť a zregenerovať 
jeho energetický potenciál. Tomuto súboru 
sa hovorí „umenie ovládania energie čchi“ 
alebo čchi kung. Podľa taoistického systému 
vnútornej alchýmie je príčinou zlého zdravia, 
starnutia a smrti postupný únik energií z tela. 
Z čchi kungu vychádzajú aj bojové umenia 
a taktiež aj ich jemnejšia, nesmierne populár-
na forma tieňového boxu –  tchaj ti čchuan. 
Taoizmus konania a karmy – vychádza 
z toho,  že  Nefritový cisár, jedna z postáv 
náboženského panteónu taoizmu, zazname-
náva dobré i zlé skutky. Dobrí sú odmeňovaní 
blahobytom a dlhým životom, zlí chudobou 
a krátkym životom. Odmena a trest sa 
prenášajú aj na rodinu a potomkov. Myšlienky 
sú rovnako závažné ako činy, zlé skutky 
môže napraviť len kajúcnosť a vyhýbanie sa 
neetickým predstavám a činom.

Alena Behúnová
Spracované podľa knihy Z. Petroviča  

Katechizmus pre dospelých a internetových 
zdrojov

Foto: archív SP

Taoistický chrám vo 
fi lipínskej provincii Cebu 

Interiér taoistického chrámu v Singapure
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Do prvej tretiny 19. storočia možno datovať začiatky úsilia o zakla-
danie organizácií slobodomyseľných ľudí na širšom základe, ako 
fungovali literárne a iné salóny v 18. storočí. Takéto kluby, spolky 

či združenia vznikali vo viacerých krajinách. Napríklad v Berlíne už 
v 30. rokoch pôsobil Doktorský klub, ktorého členmi boli mladoheglovci. 
Jedným z nosných oblastí činnosti tohto klubu bola kritika náboženstva. 

Augustín Smetana
 – priekopník 
slobodomyseľnosti 
v Čechách

V predvečer revolučných udalostí rokov 
meruôsmych bol v roku 1847 v Liberci založe-
ný Kacírsky klub. V roku 1871 vznikol pokus 
o vytvorenie Spolku českých slobodných 
mysliteľov, nemal však úspech. Viac dosiahol 
novinár Alfonz Šťastný, ktorý v roku 1874 
založil Spolok slobodných mysliteľov. Jeho 
členmi boli robotníci, študenti a členovia Aka-
demického spolku. Hlásal slobodu vyznania, 
práva pre bezkonfesijných občanov a sekula-
rizáciu  školstva. Organizácia bola od svojho 
počiatku pod silným tlakom úradov. V roku 
1875 ju policajne rozpustili. K propagátorom 
organizačného zjednocovania stúpencov 
slobodomyseľnosti patrili viacerí vtedajší po-
prední činitelia rozrastajúceho sa socialistic-
kého hnutia. A tak od konca 70. rokov do 90. 
rokov 19. storočia postupne vznikali, ale aj 
zanikali bezverecké organizácie, napríklad 
liberecký Spolok bezkonfesijných (1881). 
Po utvorení Svetového zväzu voľnomyšlienka-
rov v roku 1880 sa rozvíjalo úsilie o vytvorenie 
organizácie takéhoto zamerania aj v Čechách. 
Rakúske úrady tieto pokusy pomerne dlho 
potláčali. Až na základe rozhodnutia ríšskeho 
súdu vo Viedni sa otvorila cesta k realizácii 
takéhoto zámeru. V roku 1904 vznikol spolok, 
ktorý sa v roku 1905 vyhlásil za českú sekciu 
medzinárodnej Voľnej myšlienky. Mal strohý 
názov – AUGUSTÍN SMETANA.

Naši českí predchodcovia prijali uvedený 
názov po serióznych úvahách. Nepochybne 
chceli ukázať verejnosti, aký je profi l ich or-
ganizácie a akým smerom chcú rozvíjať svoju 
činnosť. A nás po sto rokoch zaujíma otázka: 
Kto bol Augustín Smetana?

Dekan na fakulte i nezamestnaný
Narodil sa v roku 1814. Mal deväť súroden-

cov. Jeho otec bol po celý život kostolníkom. 
Gymnázium absolvoval, ako sám uviedol 
v životopise, „nie s obyčajnými, ale výbornými 

známkami“ v roku 1830. Po skončení gym-
názia vstúpil do rádu krížovníkov s červenou 
hviezdou a krížom, ktorý založila Anežka, 
dcéra Přemysla Otakara v Prahe v roku 
1234. Ako príslušník tohto rádu študoval A. 
Smetana dva roky fi lozofi u a potom teológiu. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1836. Po vysvä-
tení bol kaplánom v Dobřichoviciach, potom 
krátko v Prahe a napokon v Chebe. V roku 
1842 sa stal adjunktom (asistentom) u pro-
fesora Exnera na stolici (katedre) fi lozofi e. 
V rokoch 1846 – 1847 bol suplentom spome-
nutého profesora. V zmysle tradície funkciu 
dekana – na jednoročné obdobie – vykonávali 
najmladší učitelia. Tak sa Augustín Smetana 
stal dekanom Filozofi ckej fakulty Univer-
zity Karlovej na rok 1848. Vtedy prednášal 
dejiny fi lozofi e. Usiloval sa o získanie aspoň 
súkromnej docentúry na niektorej univerzite 
v Nemecku, ale nebol úspešný. Jeho žiadosti 
o možnosť pedagogicky pôsobiť v Przemyšle, 
Černoviciach, Olomouci, Insbrucku a iných 
univerzitných mestách boli pod rôznymi 
zámienkami zamietnuté.

 Ako 35-ročný stratil zamestnanie. Dostal 
sa do ťažkej hmotnej situácie. Jeho nešťastie 
znásobovala skutočnosť, že práve vtedy sa 
aktivizovala jeho stará choroba – tuberkulóza.

Podľa vlastného vyjadrenia dostal dve 
pracovné ponuky. Mohol sa ujať vedenia 
„divadelného referátu“ v časopise Bohemia. 
Neakceptoval to, lebo sa necítil, že by sa 
o takúto rubriku mohol starať na dovtedajšej 
úrovni. Druhá súvisela so zámerom časti 
vtedajších vedúcich českých kruhov vydávať 
nový časopis Union. Známy profesor, historik 
František Palacký navštívil A. Smetanu v jeho 
byte a požiadal ho, aby prevzal vedenie redak-
cie. Ten po určitých váhaniach a uisteniach 
ohľadne možnej voľnosti pracovať vedecky 
popri pôsobení v redakcii súhlasil. V redakcii 
napokon pôsobil päť mesiacov. Ale v súvislos-

ti so vzťahom medzi ním a katolíckou cirkvou 
musel z redakcie Unionu odísť.

Augustín Smetana bol zase bez práce a  
prostriedkov na živobytie. Aj jeho zdravotný 
stav sa začal opäť zhoršovať. Napriek tomu 
v lete 1850 odcestoval do Altony, kde získal 
miesto vychovávateľa. V poslednom dni toho 
roka sa musel pre rapídne prehĺbenie svojej 
choroby vrátiť do Prahy. Onedlho na to v janu-
ári 1851 zomrel vo veku 37 rokov.

Od hlbokej viery ku kritike 
náboženstva a cirkvi

Najmä dve okolnosti silne pôsobili na for-
movanie vedomia A. Smetanu v jeho detskom 
veku. Bol to vplyv rodičov, ktorí vytvárali 
rodinnú atmosféru v prísne náboženskom du-
chu. A išlo aj o jeho časté prebývanie v kosto-
le, kde pomáhal otcovi plniť jeho kostolnícke 
povinnosti. Potom to bolo ovzdušie na gym-
náziu, v ktorom sa jednoznačne presadzoval 
predrevolučný metternichovský režim. Jeho 
podstatu A. Smetana neskôr charakterizoval 
takto: „...rakúska vláda pred rokom 1848 sa 
usilovala systematicky uspávať ducha študujú-
cej mládeže, lebo dokonca radšej ani nepripus-
tiť, aby sa jej duch prebudil. Nepotrebovala 
vzdelancov, ale dobrých poddaných.“

O svojom svetonázorovom profi le po ab-
solvovaní gymnázia A. Smetana vo vlastnom 
životopise napísal: „Ako absolvent gymnázia 
patril som, pravdaže, telom aj dušou k rímsko-
-katolíckemu stádu. Stále som počúval len: to 
a ono musím veriť, aby sme boli spasení – a ja 
som veril. Nenávidel som a bál som sa protes-
tantov ako zlých ľudí, nenávidel som a pohŕdal 
som židmi – tak ako všetky ostatné deti, ktoré 
boli katolícky vychované. Pravda, nechápal 
som katolícke náboženské ‚pravdy‘, ale napriek 
tomu som o nich vo svojej duši nepochyboval.“

Počas rokov miništrovania nadobudol 
obdiv ku kňazom. Pôsobilo na neho, ako 
veriaci prejavovali dôveru kaplánovi, a ešte 
väčšmi, ako farárom bozkávali ruky a ako 
dôležito sa títo páni tvárili. Počas prázdnin 
chodieval do Týnskeho kostola a denne sa 
pohyboval v okolí krížovníckeho kláštora 
s túžbou pozdraviť niektorého člena rádu. 
Po niekoľko rokov A. Smetana žil s predsta-
vou, že sa stane kňazom. Tieto jeho predstavy 
sa napokon realizovali vstupom do rádu čes-
kých krížovníkov. Príchod do kláštora, kam 
ho odprevádzala matka, považoval za jeden 
z „najkrajších okamihov“ svojho života.

Popri vnútorných pohnútkach stať sa kňa-
zom existovali aj dve ďalšie. Najprv to bolo 
úsilie zaopatriť sa materiálne a tým uľahčiť 
aj ťažké hmotné bremeno rodičov, ktorí sa 
museli starať o ďalšie deti. A potom to boli isté 
pochybnosti, ktoré sa u A. Smetanu prejavili 
počas oboznamovania sa s fi lozofi ou. Predpo-
kladal, že kláštorným spôsobom života tieto 
pochybnosti prekoná. 

„Filozofi cké“ dva ročníky sa svojím charak-
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terom veľmi nelíšili od predchádzajúcich tried 
gymnázia. Podľa neskoršieho hodnotenia A. 
Smetanu „hlavné predmety, najmä teologické 
a právne, dôstojným spôsobom pripomínali 
pomery na gymnáziách.“ Ich prednášatelia, 
ktorí sa dívali na svojich poslucháčov ako 
na „hlúpych výrastkov“, vyžadovali, aby sa 
všetko, čo hovorili, považovalo za „nespo-
chybniteľnú pravdu“. Žiadne samostatné 
uvažovanie a pochybovanie sa nepripúšťalo. 
Všetko muselo zodpovedať smerniciam 
rakúskych úradov, ktoré silne podporovali 
teizmus. V učebnicovej pasáži o morálnej 

fi lozofi i, v ktorej sa hovorilo o povinnostiach 
občanov, sa medzi prvoradé určovala povin-
nosť občanov chodiť do kostola a tam sa buď 
modliť podľa modlitebnej knižky alebo spievať 
kostolné piesne.

Napriek úsiliu úradov a cirkevných kruhov 
sa v tomto systéme objavovali „medzery“. 
Niektorý prednášajúci občas použil výklad 
presahujúci šablóny školských úradov. Tak sa 
študenti dostávali k zaujímavým poznatkom, 
ktoré boli pre nich predtým nedostupné. 
Napríklad, že vo vzťahu k určitej téze možno 
vysloviť dôvody pre aj proti. To znamena-
lo aspoň aké-také pootvorenie dverí pre 
samostatné myslenie aktívnej časti študentov. 
Vnímavého a citlivého A. Smetanu zaujal aj 
fakt, že dvaja profesori objasňovali jeden a ten 
istý problém rôzne – konkrétne problematiku 
pekla a večnosti pekelných trestov. V jednej 
triede prednášajúci tvrdil, že tieto tresty sú 
večné. Iný hovoril, že človek ako „smrteľná“ 
a teda dočasná bytosť môže na seba vziať len 
dočasnú vinu, ktorá nemôže mať za následok 
večný trest.

Tento rozpor vyvolal v hlave A. Smetanu 
určité pochybnosti. Chcel ich prekonať a tak 
navštívil rádového predstaveného, ktorý bol aj 
učiteľom náboženstva na „fi lozofi i“. O tom-

to probléme s ním diskutoval takmer pol 
roka. Napokon predstavený prejavil nechuť 
pokračovať bez toho, že by ho priviedol späť 
k „pevnej viere“. S takýmto prístupom pro-
fesora sa stretol aj neskôr, keď už druhý rok 
študoval teológiu. Vtedy pri štúdiu exegézy 
(postupov výkladu) Nového zákona na strane 
jednej a na základe súkromne získavaných 
poznatkov z astronómie na strane druhej 
skrsla v A. Smetanovi neistota ohľadne 
božskej podstaty Ježiša Krista. Vyhľadal teda 
príslušného profesora s prosbou o vysvetlenie 
určitej časti Evanjelia podľa Jána. Profesor ho 

privítal veľmi milo a svojmu poslu-
cháčovi dal patričné ponaučenie. To 
mu však nestačilo. Profesor bol preto 
čoraz odmeranejší. Po čase napokon 
diskusné stretnutia zakončil pochyb-
nosťou, či si študent chce vôbec veci 
vyjasniť, alebo skôr hľadá cestu, ako 
rád opustiť. Ak chce z rádu odísť pre 
telesnú lásku, netreba to zakrývať 
ničím iným, lebo sa to dá riešiť inak. 
A tak A. Smetana zostal naďalej 
„majiteľom váhania“ ohľadne vý-
znamnej vieroučnej otázky.

Sklamanie mu prinieslo aj štú-
dium dogmatiky a iných teologic-
kých disciplín. Na druhej strane 
rozvoj jeho myslenia ovplyvňoval 
záujem o čoraz hlbšie súkromné po-
znanie fi lozofi e, na základe ktorého 
A. Smetana zaujal záporné stanovis-
ko k všetkým dogmám kresťanstva 
a kritický pohľad na náboženstvo 
vôbec: „Náboženstvá sú jednostran-
né, hotové, do seba uzavreté útvary. 
Nie je v nich princíp vývoja, ktorý 
vo fi lozofi i neustále vyvoláva lúštenie 
najvyšších problémov.“ Podobne sa 
vyslovil aj o katolicizme. V súvislosti 
s riešením vzťahu fi lozofi e i vedy 
k náboženstvu napísal: „Filozofi a 

a katolicizmus sa nemôžu zhodovať, už len 
preto nie, lebo fi lozofi a stále hľadá a hľadá, 
kým katolicizmus už všetko našiel... Kto však 
ešte niečo hľadá, keď už všetko našiel, je takisto 
veľký blázon ako katolík, ktorý chce byť fi lozo-
fom – a naopak.“

Veľmi pôsobivé je aj v súčasnosti Smetano-
vo zobrazenie vzťahu medzi cirkvou a morál-
kou. Zrejme v kontexte s dobrým vzťahom 
k „bežným“ ľuďom sa pomerne zmierlivo po-
stavil k „dvojakosti“ radových veriacich, ktorí 
dávali na obdiv svoju vieru, ktorou zakrývali 
mnohé svoje nedostatky. Bol však neúprosný, 
pokiaľ išlo o pranierovanie konania príslušní-
kov cirkevných štruktúr, ktoré bolo v príkrom 
rozpore s hlásenými „biblickými náukami“. 
Plastické sú jeho charakteristiky rehoľných 
„spolubratov“, denne praktizujúcich bez-
hraničnú poníženosť, donášanie a udávanie, 
pretvárku a vierolomnosť, ako aj iné morálne 
pochybné zlozvyky.  

Kritické spoznávanie podstaty a funkcií 
náboženstva a cirkevnej hierarchie sa citeľne 
prejavovalo v myslení i konaní A. Smetanu. 
Jeho náboženská viera sa postupne oslabo-
vala. Tento proces napokon vyústil do jeho 
úplného odchodu z náboženských pozícií.

O jeho ceste k ateizmu
Podľa Ateistického slovníka (Naklada-

teľstvo PRAVDA. Bratislava 1983) bol 
A. Smetana „významný český fi lozof 19. 
storočia“. Tento osobnostný rozmer sa mu 
pripisuje napriek tomu, že jeho aktívna, 
tvorivá činnosť trvala len okolo siedmich 
rokov. Počas toho obdobia rozvíjal svoju bá-
dateľskú a mysliteľskú činnosť, pedagogicky 
pôsobil na vyššom gymnáziu i na univerzite 
a publikoval. K dispozícii sú dva zväzky jeho 
vedeckých prác – Augustín Smetana: Sebrané 
spisy I.  a Augustín Smetana: Sebrané spisy 
II. Obidva vydalo Nakladateľstvo Českoslo-
venskej akadémie vied v Prahe. Prvý v roku 
1960 a druhý v roku 1962. Pozornosť čitateľov 
vrelo upriamujem na publikáciu Osudy kněze 
vyobcovaného z církve, ktorá vyšla vo Vyda-
vateľstve Voľnej myšlienky v Prahe (1962). 
Pod takýmto názvom sa verejnosti predostrel 
Vlastní životopis Augustína Smetany, ktorý 
však autor nestačil dokončiť. Keďže sa v ňom 
píše o niektorých okolnostiach z roku 1850, je 
veľmi cenným zdrojom poznatkov o osobnom 
živote A. Smetanu a aj o jeho názoroch o ná-
boženstve i postojoch ku katolíckej cirkvi.

A. Smetana výborne poznal dejiny fi lozofi e 
od staroveku až po novovek. Bol dobre oboz-
námený s fi lozofi ou prírody (vtedy naturfi lozo-
fi ou), k rozvoju ktorej prispel viacerými spismi. 
Významné v tomto smere je jeho dielo Vznik 
a zánik ducha pojednávajúce o prírode, o vzni-
ku rastlinstva a živočíšnej ríše vrátane človeka, 
a o vzťahu bytia a vedomia. Výborne sa orien-
toval vo fi lozofi i dejín a aktívne ju rozvíjal. 
Sympatizoval s ideami sociálnej spravodlivosti 
a v tej súvislosti si osvojil princíp malomeštiac-
keho „skutočného socializmu“. Bol stúpencom 
spoločenských zmien a uvažoval o vzťahu revo-
lúcie k nim. Hlásal „revolúciu ducha v duchu“ 
a popieral teologické ponímanie spoločnosti. 
Pri tvorbe svojho fi lozofi ckého systému čerpal 
najmä z nemeckej klasickej fi lozofi e – Hegla, 
Schellinga, Herberta či zakladateľa nemeckého 
materializmu Ludwika Feuerbacha.

Svoj myšlienkový posun či presun prejavil A. 
Smetana aj v prakticky. V roku 1850 vystúpil 
z katolíckej cirkvi. Tento jeho krok, oznámený 
v tlači, vyvolal veľkú odozvu v pokrokových 
častiach rôznych spoločenských vrstiev. 
Cirkevná hierarchia urobila protiopatrenia 
a A. Smetanu exkomunikovala. A chcela aj 
zvrátiť jeho rozhodnutie. Popri inom ho Knieža 
Schwarzenberg, arcibiskup pražský, ťažko 
chorého navštívil so žiadosťou, aby sa navrátil 
do lona cirkvi. On však zotrval na svojom sta-
novisku a zomrel ako slobodomyseľný človek. 
Jeho občiansky pohreb za účasti nečakane 
veľkého množstva ľudí mal manifestačný 
charakter. Bola to dôstojná rozlúčka s vysoko 
charakterným človekom, vedcom a učiteľom, 
oddaným a nebojácnym bojovníkom za prin-
cípy slobodomyseľnosti. Bolo to preukázanie 
úcty jeho životnému dielu, ktoré bolo a zostalo 
veľkým prínosom pre dejiny ateistického 
myslenia. Natoľko, že po 55 rokoch od úmr-
tia sa české organizované slobodomyseľné 
hnutie vydalo na cestu pod menom Augustín 
Smetana. 

 Prof. Jaroslav Čelko
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Študent SPŠ v B. Štiavnici:
1  Voľná hodina, nikto ju neberie vážne. 

Niekedy nám učiteľka donesie test, ale nikto 
ho nerobí. Je tam hrozná nuda, zbytočné 
hodiny, najradšej by som tam nechodil.
2  Keďže tam nič nerobíme, ani neviem, čo 

sa tam má robiť.

Žiačka ZŠ Bratislava – Dúbravka:
1  Podľa toho, akú má naša učiteľka náladu, 

niekedy nerobíme vôbec nič a máme voľnú 
hodinu. Učiteľka nám povie, že sa máme 
pripravovať na iné hodiny. Inokedy hrávame 
hry alebo sa rozprávame napríklad o drogách 
alebo o alkohole.

2  Podľa mňa môže vyzerať tak ako vyzerá, 
ale častejšie. Je fajn, že sa rozprávame o alko-
hole a drogách. Podľa mňa by sa na etike malo 
učiť aj o iných kultúrach, ale nie som si istá, čo 
presne sa tam má robiť.

Žiačka SŠ, Bratislava – Petržalka:
1  Niekedy robievame všelijaké „aktivitky“, 

napríklad sme si napísali na papier meno 
a nechali ho kolovať po triede. Každý tam na-
písal jednu našu dobrú a jednu zlú vlastnosť. 
Po tejto hodine sa však niektorí pourážali, 
lebo to brali príliš osobne. Inokedy si zasa 
profesorka robí veci, ktoré potrebuje, a my 
sa zabávame. Už zopárkrát prišla na hodinu, 
položila si veci a vrátila sa o pätnásť minút...
2  Nám vyhovuje tá voľná hodina, môžeme si 

robiť, čo chceme, oddychovať. Ale na otázku, 
čo by sa tam malo robiť, moja odpoveď znie: 
Asi by sme sa mali rozprávať o tom, ako sa má 
človek správať.

Žiačka SŠ, Bratislava – Ružinov:
1  Niekedy robíme cvičenia, napríklad 

minule sme mali usporiadať 20 vecí podľa dô-
ležitosti, keby nám stroskotala loď vo vesmíre. 
Každý to usporiadal podľa iných kritérií 
a učiteľka to kontrolovala podľa internetu, 
tam to našla, ani nám nevedela povedať, prečo 
to je podľa toho. Inokedy sme zasa zisťovali, 
ako sa nám najlepšie komunikuje, mali sme 
tri možnosti. Ináč to nie je veľmi zaujímavé, 
ani si nespomínam na iné cvičenia.  
2  Neviem, čo sa má robiť na etike.

Žiak ZŠ, B. Bystrica:
1  Kreslíme obrázky o rodine, zvieratkách, 

prírode, hráme hry a niekedy nám dá učiteľka 
voľnú hodinu a my si môžeme robiť, čo 
chceme.
2  Mne sa páči, ako vyzerá, lebo sa na nej 

neučíme. 
Uviedli sme päť odpovedí, v bloku ostali 

ďalšie, ktoré sa vlastne už len opakovali. 
Veríme, že školy, do ktorých tieto deti chodia, 
sú skôr výnimkou, že väčšina je na tom lepšie.

Aj ja som študentkou 2. ročníka strednej 
školy. Preto cítim potrebu vyjadriť svoj 
názor tak, ako to urobila Zdena F. v časopise 
Prometheus. Nie som pokrstená, mama bola 
sezónna katolíčka (návšteva kostola na veľké 
kresťanské sviatky) a otec ateista, hoci 
pokrstený. Mama zastáva názor, že príslušen-
stvo k viere je vecou dospelého človeka, dieťa 
sa nevie brániť, keď ho nesú krstiť. Výchova 
v rodine na etických a morálnych princípoch 
je ,,súčasťou desatoro prikázaní“ a poznáte 
ich podľa skutkov.

Dostala som dobrú výchovu i keď možno 
trocha netradičnú, lebo mama je multikultur-
ny človek. Uznáva každý národ a kultúru v jej 
vlastnom prostredí a podmienkach života. 
Málokoho odsudzuje, ak vôbec, je otvorená 
diskusii a ovláda umenie počúvať. Takto 
viedla aj mňa. Otec tragicky zomrel, keď som 
mala 4 a pol roka.

Pamätám si na leto 1997. Mala som osem 
rokov a bola som v letnom tábore s „nábo-
ženským spoločenstvom“. S prababičkou 
som sa predtým modlievala ,,Anjeličku, môj 
strážníčku“ a rozumela som tomu ako hodno-
teniu dňa či spovedi pred blízkymi zo svojich 
skutkov. Tábor s katolíckym náboženstvom 
bol desať dní „vydierania Bohom a v mene 
Boha“. Po návrate boli všetci „neverci“ 
a nikto nebol dosť dobrý... Po tejto skúsenosti 
ma už mama na takýto tábor nedala. Modliť 
sa trikrát denne v kaplnke a ešte pred každým 
jedlom nie je práve balzam na detskú 
psychiku. A to som  poznala príbehy z detskej 
Biblie, pretože sme si ich zvykli čítavať hlavne 
počas voľných dní v sobotu a nedeľu v prírode. 
Preto som mame vďačná, že ma na nábo-
ženstvo nezapísala. Hovorievala: „Si dieťa 
revolúcie (narodila som sa 5. 7. 1989) a Bibliu 
si môžeme čítať spolu, aj tak na to potrebuješ 
dobre poznať svetové dejiny. Podstatné je, 
či sa budeš správať ako dobrý a duchovne 
hodnotný človek. A to sú aj Božie prikázania 
v etických hodnotách v praxi“.

A tak chodím na etickú výchovu. Mala som 

Naozaj patrí 
do nášho života?

Je etika každodenná? Vnímame ju tak, konáme v súlade s jej princípmi? 
Aké miesto má v škole, kde je etická výchova povinne voliteľným predmetom? 
Znamená to, že na ňu chodia len tí, čo nechcú chodiť na náboženskú výchovu? 
Prečo? Čo chcú rodičia, aby tam získali ich deti? A čo pre čo najkvalitnejší 
priebeh hodiny robia učitelia? Kým náboženskej výchove dávajú prednosť 
najmä na dedinách či v menších mestách, vo veľkých je to naopak.

Reakcií bolo zatiaľ málo, ale vraj nemáme byť kvôli tomu príliš kritickí k sebe i k 
pedagógom. Časopis predsa nečítajú všetci učitelia, na väčšine škôl ho, žiaľ, ani 
nepoznajú. A ak aj áno, popri iných povinnostiach a zodpovednom  prístupe k výučbe 

daného predmetu nezostáva čas na reakciu. A tým, ktorí ho učia „nasilu“, na kvalite asi veľmi 
nezáleží. A tak to, že máme len jednu učiteľskú reakciu, mrzí hádam preto, že na Slovensku 
sú už desiatky škôl, ktoré si časopis objednali a medzi predplatiteľmi sú ďalší učitelia. Ostáva 
nám len veriť, že je medzi nimi viac takých, ktorí sa stotožňujú s riadkami listu, čo sme dostali 
od pedagógov zo Základnej školy v Strede nad Bodrogom: 

„Škola odoberá časopis PROMETHEUS, ktorý je v kolektíve veľmi obľúbený. Páčia sa nám 
vybrané texty, ktoré vhodne dopĺňa obrázkový materiál. Je dobré, keď sa aj takými problémami, 
akou je etická výchova na školách, zaoberá odborná verejnosť. Poburuje nás však výrok pána 
Gavendu, pretože v našej škole sa vyučuje etická výchova na veľmi dobrej úrovni a medzi žiakmi sú 
aj deti učiteľov a iných nealkoholikov.“ 

Sme optimisti, hádam sa časom ozve viac učiteľov a rodičov. Ozvali sa však žiaci. Ich názory 
sú rôzne, so všetkým v nich „dospeláci“ nemusia súhlasiť, ale sú námetom na rozmýšľanie. 
Veríme, že takto ich prijmú aj pedagógovia, rodičia či starí rodičia. 

Teória vraví, že etická výchova má 
vychovávať mládež k dobrému správaniu, 
má byť prevenciou proti „mravnej 
devastácii“. Cieľom je výchova mladého 
človeka na zrelú osobnosť s vlastnými 
názormi, ale aj schopnosťou vypočuť si 
názory iných. Učebné osnovy, rôzne knihy, 
internet sú plné rád ako dosiahnuť dané 
ciele pomocou hier a rôznych aktivít. Je 
to naozaj tak? Nasledujúce otázky sme 
položili viacerým žiakom rôznych škôl 
Slovenska. 
1  Ako vyzerá hodina etickej výchovy 

vo vašej triede? 
2  Ako by mala podľa teba vyzerať?
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Okno do internetu 

Naša – vaša stránka
Už sme pre vás vyhľadali a odporúčali in-

ternetové stránky pre humanistov, ateistov, 
skeptikov... i pre veriacich. Až dosiaľ sme 
však nepovedali nič o jednej a sme pre-
svedčení, že veľmi dôležitej – tou stránkou 
sú Svetské listy Spoločnosti Prometheus. 
Návštevnosť, ktorú zaznamenávame, nás 
teší, ale pre tých, ktorí ju náhodou ešte ne-
navštívili, je tu dnes informácia práve o nej. 

Stránka má trochu komplikovanú 
adresu. http://slovakia.humanists.net. Ak 
chcete, môžete ju však písať aj s obvyklými 
troma www na začiatku, teda v tvare www.
slovakia.humanists.net. Ak sa vám stane, že 
našu adresu zabudnete, čo by nás netešilo �, 
môžete si pomôcť osvedčeným nástrojom, 
ktorým ako už čitatelia tejto rubriky vedia, 
je www.google.sk. Stačí, aby ste zadali heslo 
„spoločnosť prometheus“ a on vám zobrazí 
na prvom mieste vyhľadaných odkazov prá-
ve odkaz na našu – vašu stránku. Rovnako 
môžete použiť v Google ako heslo na vyhľa-
danie našej stránky jej názov „svetské listy“. 

Na úvodnej stránke nášho webu pri každej 
návšteve vidíte najnovšie pridané materiály 
aj s dátumom, kedy boli uverejnené. Je to 
praktické – ak chodíte na stránku častejšie, 
nemusíte skúmať, čo je na nej najnovšie 
– informáciu máte hneď pred očami. Stránka 
má v hlavnom menu priamy prístup na päť 
sekcií. O nás, Klerikalizmus, Rôzne, Názory 
a English. Aj v týchto sekciách sú najnovšie 
tri materiály vždy pod hlavným menu. 
Staršie materiály z hlavnej stránky vymazá-
vame, ale ostávajú v príslušných sekciách 
a čím sú staršie, tým nižšie sa posúvajú.

Ak chcete na našom webe niečo vyhľadať, 
môžete využiť prispôsobený vyhľadávač 
Google nižšie v spodnej časti úvodnej 
stránky. Stačí zadať vhodné slovo či meno 
a v prípade, že sa niečo podobné na strán-
ke nachádza, vyhľadávač vám príslušný 
článok ponúkne. V priestore pri vyhľadá-
vači si môžete zvoliť aj možnosť pridania 
našej stránky medzi obľúbené alebo si ju 
nastaviť ako domovskú stránku na vašom 
internetovom prehliadači. Nepotrebujete 
k tomu žiadne odborné vedomosti, stačí 
ťuknúť na príslušne odkazy (zvýraznené 
modrou farbou a podčiarknuté). Kto má 
viac technických vedomostí, môže využiť 
RSS, ktoré mu umožní zistiť, že na stránke 
pribudol nový materiál aj bez toho, aby ju 
musel navštíviť.

Na tomto mieste sme nehovorili nič 
o obsahu stránky, je rozsiahly a určite 
zaujímavý, čo je zásluha autorov, ale i tém, 
ktoré u nás nájdete. O tom sa však môžete 
presvedčiť sami. Želáme vám príjemné 
čítanie. Na záver však predsa len chceme 
upozorniť aj na inú, spriaznenú stránku 
vedca – ateistu – Adama Romana: www.
geocities.com/bezboha, prípadne na strán-
ke www.slovhumanist.nazory.cz. 

František Jedinák

šťastie na pedagogičky. Väčšinou sme hrali 
spoločenské hry a lúštili rébusy s hlbokým 
morálnym poučením. Často sme riešili krízy 
triedneho kolektívu alebo priestupky voči 
školskému poriadku. Písali sme si denníky 
a úvahy. Čítavali detské práva a diskutovali 
o povinnostiach detí a mládeže vo vzťahu 
k rodine a aj ostatným ľuďom. Dá sa povedať, 
že si vytvárame občianske aj právne vedomie. 

Práve v 8. triede ZŠ som mala vynikajúcu 
triednu učiteľku, ktorá nás učila iba nábo-
ženstvo. Presnejšie – ostatných, ja som mala 
etiku. Na triednických hodinách nás trpezlivo 
vypočula a trávila s nami veľa času aj po vyu-
čovaní. Blízko školy je katolícky kostol a zrazu 
sa všetci hlásili „pokrstiť sa“. V našej triede 
bolo v tom školskom roku 17 nepokrstených 
(z 29) vrátane mňa. Nechcela som vytŕčať 
z radu, aby to nevyzeralo, že budem „jediným 
nevercom“. Mama mi dala slobodnú možnosť 
napriek tomu, že som nemala ani pätnásť. 
Nakoniec som sa rozhodla, že zostanem 
nepokrstená. Katechétka a zároveň triedna 
učiteľka mi to nikdy nevyčítala. 

Vaša Vladimíra B., študentka strednej 
školy, Bratislava

Etika je dobrý predmet, no keď sa niektorí 
žiaci chcú len zabávať a nerobiť nič, tak to aj 
tak vyzerá. Mám rada tieto hodiny, lebo sa 
na nich diskutuje o živote, tak trocha inak ako 
na triednických hodinách. Viac si môžeme 
povedať svoje názory a pocity. No názor 
povieme za päť minút a potom si chceme 
robiť ,,svoje veci“. Často aj úlohy, ktoré sme si 
neurobili doma. Uznávam, že pracovné zošity 
a knihy sú zaujímavé, ale čo keď mnohí z nás 
ich ani neotvoria...

Mať povinné náboženstvo je nezmysel. Kos-
tol a viera je vec intímna a do školy nepatrí...V 
škole sa máme správať ako dobrí ľudia, a to sa 
modlením nedá dosiahnuť, len „uvedomením 
sa“. Jedna stará pani u nás v dome hovorí: 
človeče vstúp do seba a vystúp! (keď niečo 
chlapci v dome vyvedú).  Nerozumiete mi? To 
nič, hlavne, že sa nepoškriepime a rešpektu-
jeme sa.

Kristína K., Bratislava

Etická výchova patrí medzi moje 
najobľúbenejšie hodiny, pretože sa tam 
učíme o správaní a o výchove. Na niektorých 
hodinách riešime doplňovačky na rôzne témy, 
ktoré ma veľmi zaujímajú. Formou rozhovo-
rov nás pani učiteľka vedie k tomu, aby sme si 
uvedomili, čo je v dnešnom svete správne a čo 
nie. Môžeme tam hovoriť o svojich vnútor-
ných pocitoch alebo o veciach, s ktorými buď 
v škole, alebo v rodine nie sme spokojní. Pani 
učiteľka sa nám snaží pomôcť riešiť problémy, 
modelujeme rôzne situácie. Učí nás, aby sme 
si vážili nielen dospelých, ale aj samých seba.

Izabela Strutinská, 7. roč. , ZŠ Školská, 
Streda n/Bodrogom

Mám len 13 rokov, ale musím uznať, 
že článok študentky druhého ročníka 
strednej školy, ktorý sme si prečítali s našou 

špeciálnou školskou pedagogičkou, ma 
oslovil. Podobné skúsenosti mám aj ja a moji 
spolužiaci. U nás väčšina žiakov navštevuje 
etiku. Myslím si, že je to správne – veď na to, 
aby človek veril v Boha, má srdce a vedenie 
rodičov z domu a nepotrebuje sa to učiť 
nútene na školskej hodine.

Podľa mňa to, ako predmet etickej výchovy 
vyzerá, záleží aj na osobnosti vyučujúceho, 
ale, žiaľ, aj na tom, ako vyzerá a či je mladý. 
Je to nespravodlivé, ale je to tak. Naši chlapci 
nepočúvajú a neakceptujú starú paniu, ktorá 
sa nevkusne líči a nesprávne oblieka.

Hovoriť o témach života, lásky, o zážitkoch 
každodenného života, aj keď so skúseným 
dôchodcom, to dnes neletí. Doma nás poúča-
jú naše babičky a moralizujú vlastní rodičia. 
Potrebujeme hovoriť s mladými ľuďmi, kto-
rých zmýšľanie je nám „puberťákom“ bližšie 
a menej „papierové“. Veď ak máme naozaj 
zložitý problém, škola nám poskytuje servis 
v podobe psychologičiek (tie sú obidve mladé) 
a máme aj špeciálneho pedagóga, našu druhú 
mamu a v istom zmysle aj kamarátku. Má 
na nás čas, snaží sa nájsť to najlepšie v nás. 
Pre každého hľadá to, čo mu je najbližšie, ako 
najlepšie uplatniť vrodené schopnosti.

Mira D., Bratislava

A ako je to u vás?
Názory sú rôzne. Možno aj o nich 

a problémoch s nimi spojenými budú hovoriť 
na celoslovenskom seminári, ktorý sa bude 
konať 16. mája v Banskej Bystrici najmä 
učitelia etickej výchovy. Chceli by sme im dať 
menšiu úlohu: prebrať aj tieto názory na svojej 
hodine etickej výchovy, zistiť, čo si myslia ich 
žiaci, ako sú oni spokojní s úrovňou a náplňou 
hodiny etickej výchovy. 

A domáca úloha pre samotných školákov. 
Tentokrát to nebude kreslená doplňovačka, lež 
možno čosi ťažšie. Skúste krátko odpovedať 
na dve otázky z úvodnej ankety. Ak napíšete 
viac, bude to viac radosti aj pre nás. Ak k tomu 
pridáte obrázok, ktorý ste nakreslili na hodine 
etickej výchovy, zapojíte sa do súťaže, ktorá 
pokračuje. Presne tak ako výzva nakresliť 
postavičku malého Prometejka, ktorý by sa stal 
maskotom tejto našej a najmä vašej rubriky.

Mená výhercov, ktorých sme 
vyžrebovali spomedzi tých, ktorí nám 
poslali správne vylúštenie doplňovačky 
z minulého čísla (TELEVÍZOR): Filip 
Škorpíšek, Račianska 53, Bratislava, 
Daniel Matula, ZŠ Sibírska, Brati-
slava, kolektív žiakov 7. B, ZŠ Streda 
nad Bodrogom

Veríme, že ich sladká i vecná odmena 
poteší. 

Vaša redakcia

Stranu pripravili:
 Miloslava Necpalová, 

Alena Faragulová
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To je aj prípad románu Da Vinciho kód 
od Dana Browna. Po dvoch rokoch 
od vydania knihy sa vyjadrila aj rímsko-

katolícka cirkev a odkázala svojim veriacim: 
„Nečítajte, nekupujte!“ Kardinál Tarsicio 
Bertone, vo Vatikáne považovaný za strážcu 
doktríny viery, vyhlásil: „Kniha je cieľavedo-
mou snahou diskreditovať rímskokatolícku 
cirkev pomocou absurdných a za vlasy pri-
tiahnutých skomolenín.“ Kniha, ktorá vyšla 
ešte v roku 2003, dráždi katolícku cirkev rôz-
nymi mystifi káciami. Z čoho majú klerici taký 
strach, keď podľa nich je jasné, že Da Vinciho 
kód je znôškou klamstiev a bludov? Kardi-
nál hovorí, že je skutočne riziko, keď ľudia 
uveria výmyslom, ktoré sa tam píšu, a vyslovil 
poľutovanie, že aj katolícke kníhkupectvá „z 
dôvodu ziskuchtivosti“ zaradili knihu do svo-
jej ponuky. Najväčší odpor v radoch katolíckej 
cirkvi si získalo Brownovo tvrdenie, že Ježiš 
Kristus sa oženil s Máriou Magdalénou a ona 
mu porodila dieťa, čo sa cirkev usiluje utajiť.

Pátranie po pravde
Da Vinciho kód sa však, pochopiteľne, ne-

dočkal len ohovárania a kritiky. Bol označený aj 
za „inteligentný“ triller, ktorý možno bezpo-
chyby nadšene odporučiť“ a okrem toho sa vraj 
opiera o dokonalý výskum. Za zápletkou romá-
nu stoja určité predstavy o kresťanstve, ktoré 
vyvolali rozruch v spoločnosti. Existujú totiž 
„iné dejiny“, iný pohľad na kresťanstvo, ktoré 
boli umlčované Vatikánom a jeho mocnými 
spojencami. Posolstvo Da Vinciho kódu a otvo-
rené otázky sa pokúša prezentovať a rozvíjať aj 
recenzovaná kniha René Chandelleho venova-
ná čitateľovi, ktorý má slobodu uveriť alebo ne-
veriť skutočnostiam, ktoré sa mu predkladajú.

V nadväznosti na myšlienky prezentované 
v Da Vinciho kóde si autor kladie základné 
otázky: Kto bol v skutočnosti Ježiš Kristus? 
Bol synom Božím? Alebo to bol pozemský 
človek s revolučnými sklonmi, ktoré boli proti 
mysli politickej moci jeho doby? Išlo o mysti-
ka? Bol osvietený alebo prorok? Bol slobodný, 
alebo v súlade so židovskými zákonmi svojej 
doby uzavrel manželstvo? A ak to urobil, mal 
potomkov? Akú úlohu mala v jeho živote Má-
ria Magdaléna? Dá sa súhlasiť s názorom, že 
napriek všetkému, čo bolo o Ježišovi napísané 
či povedané, je isté, že do veľkej miery zostáva 
asi najväčšou záhadou v dejinách ľudstva.

Zásadnou otázkou, na ktorú sa pokúša au-
tor odpovedať, znie: Je obraz Krista, ako ho 
podávajú evanjeliá, spoľahlivý a jediný? Od-
poveď je kategorická: Nie. Aj keď všeobecne 
známe a prístupné ofi ciálne alebo kanonic-
ké evanjeliá (Nový zákon) nám predkladajú 
obraz Ježiša ako syna Božieho, zvrchovane 
dobrého, ktorý prejavoval súcit s cudzím utr-
pením a – predovšetkým – nemal sexuálne 

styky so ženami, a teda nebol manželom ani 
otcom, faktom je celý rad ďalších textov a do-
kumentov umožňujúcich vytvoriť si dosť od-
lišný obraz od toho, než ten, ktorý v priebehu 
stáročí ofi ciálne udržiavala katolícka cirkev. 
Týmito textami sú evanjeliá apokryfné (neka-
nonické). Je ich mnoho: či už rukopisy z Nag 
Hamumádí, rukopisy z Kumránu či zvit-
ky od Mŕtveho mora. Všetky majú spoločné 
v podstate to, že informujú o takzvanom „pr-
vokresťanstve“ skôr, než mu cisár Konštantín 
v roku 325 vtlačil takú podobu, ktorá mu do-
volila stať sa náboženstvom schopným získať 
si politické a ekonomické výhody.

Revolúcia v teológii
Rukopisy z Nag Hammádií sú považo-

vané za najdôležitejší dokument – prameň 
k odhaleniu druhej tváre Krista – tej, ktorej 
existenciu ofi ciálna cirkev po stáročia tajila. 
Sú známe ako gnostické evanjeliá alebo gnos-

tické spisy. Gnostické evanjeliá tvoria súbor 
ťažko interpretovateľných textov napísaných 
v koptštine, jazyku kresťanského Egypta, me-
dzi 3. a 5. storočím n. l., hoci ich grécke ori-
ginály spadajú až do konca 1. storočia. Keďže 
ponúkali odlišný obraz prvotného kresťan-
stva, predstavovali skutočnú revolúciu v teo-
lógii a christológii. V prvých storočiach nášho 
letopočtu boli považované čisto za výplod 
kacírstva, akýsi vedľajší produkt kresťanstva, 
známy predovšetkým svojimi útokmi na cir-
kevných otcov. Od 2. storočia bolo vlastníctvo 
týchto spisov označené za previnenie, takže 
spisy zmizli, museli byť tajne ukryté, aby sa 
ich vlastníci zachránili.

Až do roku 1945 sa o gnostikoch nevede-
lo takmer nič. Až koncom 2. svetovej vojny 
egyptský vidiečan Muhammad Alí Sammán 

z mestečka Qasr v Hronom Egypte našiel pri 
kopaní hliny na svahu pohoria Džebel el-Tárif 
starodávny vysoký džbán, ktorý ukrýval dra-
hocenný poklad – papyrusy z Nad Hamma-
dí, trinásť kódexov viazaných v koži, tvoriace 
významný súbor dokumentov o prvotnom 
kresťanstve. Púštny piesok poskytol historickej 
vede jedinečnú príležitosť poznať originálne 
dokumenty, ktoré vrhajú nové svetlo na dejiny 
raného kresťanstva, najmä na vývoj egyptského 
kresťanstva v prvých storočiach jeho existencie.

Niektorí dôveryhodní učenci považujú mno-
hé z kníh týchto rukopisov za ofi ciálne evanje-
liá, za odovzdanie pravdy najvyššej a jedinej. 
Je to tak preto, že boli napísané pre publikum 
egyptské, a nie rímske, takže nemajú sklon 
k prekrúcaniu, ktorým trpia texty preložené pre 
rímsky ľud. Ale aj preto, že unikli cenzúre rím-
skej ortodoxie a, napokon, že vychádzajú z pô-
vodných prameňov, ako je rozprávanie Ježišo-
vých spoločníkov alebo líčenie očitých svedkov, 
priamych účastníkov úteku zo Svätej zeme.

Dôležitým súborom dokumentov sú zvitky 
od Mŕtveho mora, asi 600 rukopisov v hebrej-
čine a aramejčine, objavené v roku 1947 v jas-
kyniach Kumránu. Rukopisy z Nag Hammadí 
a ďalšie apokryfné evanjeliá obsahujú pasáže, 
ktoré odporujú ortodoxnému názoru a odha-
ľujú neznáme stránky Ježiša a jeho spoloční-
kov. Zo všetkých neznámych stránok života 
Ježiša najviac zaujíma jedna: vzťah medzi 
Ježišom a Máriou Magdalénou. V mnohých 
pasážach gnostických evanjelií sa opakovane 
trvá na dvoch faktoch: že Mária bola Ježišo-
vou družkou a že ju miloval viac ako ostatných 
učeníkov. V mnohých pasážach apokryfných 
evanjelií sa pripomína neúnavný a úporný 
spor medzi Petrom a Máriou Magdalénou, 
dôsledok Petrovej žiarlivosti tvárou v tvár 
k láske, ktorú Ježiš prejavoval k tejto žene.

Politické spojenie 
Ježiša a Márie Magdalény

Pravda je, že v ofi ciálnych evanjeliách nee-
xistuje žiadna výslovná zmienka o občianskom 
stave Ježiša. Naopak, stretávame sa s úplným 
mlčaním na túto tému. Kanonické evanjeliá 
uvádzajú, že ani sám Ježiš na žiadnom mieste 
neobhajuje celibát. Okrem toho bol celibát 
podľa židovského zvyku tej doby niečím zavrh-
nutiahodným.

V tejto súvislosti sa natíska otázka: Kto bola 
Mária Magdaléna? Autor tejto práce hovorí, 
že Mária z dedinky Migdal, alebo Magdoly 
v Galilei, bola milovanou manželkou Krista, aj 
keď ju bežne líčia ako neviestku. Ale v evan-
jeliách, ani apokryfných, ani kanonických, sa 
nikde nehovorí, že by Mária Magdaléna bola 
prostitútkou. Naopak, vždy sa o nej hovorí 
ako o veľmi múdrej žene.

Je iste zaujímavá skutočnosť, že Mária 
Magdaléna pochádzala z rodu Benjamínov-
ho, rovnako ako Kristus z rodu Dávidovho. 
Obaja teda boli kráľovského pôvodu, mali 
kráľovskú krv. Keď sa tieto dva rody spriazni-
li sobášmi, keď sa spojili tieto dve línie krvi, 

Posolstvo Da Vinciho kódu
 Z času na čas sa objaví kniha, ktorá rozvíri stojaté vody v spoločnosti a plodí kontrover-

zie, polemiky a diskusie, ktorú niektorí napádajú, iní obhajujú. Ide o diela, ktoré spôsobia 
prielom a trhliny v tom, čo kultúra jednej epochy považuje za vyriešené, a spochybňujú to, 
čo spoločnosť považovala až do tejto chvíle za nespornú pravdu.
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výsledkom bolo (okrem milost-
ného) politické spojenie, ktoré 
umožňovalo vzniesť oprávnený 
nárok na trón a obnoviť jednu ro-
dovú líniu kráľov. Dôvod, prečo 
neskoršia cirkev utajila – okrem 
mnohých iných vecí – skutoč-
ný pôvod Márie Magdalény, je 
jasný: ohrozovala rastúcu moc 
kresťanskej cirkvi.

Mária Magdaléna a jej manžel-
stvo s Ježišom sú v úzkom spojení 
s ďalšími dvoma pojmami, ktoré 
sa preplietajú veľkou časťou Da 
Vinciho kódu: s kultom bohyne 
a posvätným manželstvom alebo 
sexom. Autor si kladie otázku, čo 
sa stalo s vtedy už tehotnou Máriou 
po Ježišovej smrti. Uvádza, že jeho 
učeníci, medzi nimi Jozef z Arima-
tie, ju potajme odviezli do Alexan-
drie, odtiaľ do Francúzska, vtedaj-
šej Gálie. Mária Magdaléna takto 
preniesla „Svätý grál“ – „Sangre 
Real“ (kráľovskú krv) – na gal-
ské pobrežie. Tam porodila dcéru 
Sáru, ktorá vyrastala vo Francúz-
sku. Ježiš teda vložil svoje semeno 
do tela Márie Magdalény a ona 
tehotná sa tým premenila na Svätý 
grál: nádobu na svätú krv svojho 
ukrižovaného manžela. Sára bola 
pokračovateľkou rodnej línie Ježiša 
a ženským prapredkom Merove-
jovcov – merovejovskej dynastie, 
rodu prvých francúzskych kráľov 
vládnucich v stredoveku.

Pochopiteľne, nič o tomto ľud-
skom Ježišovi, o Ježišovi manže-
lovi a otcovi, nič o význame bohy-
ne a ženy ani o osobnom prežitku 
božstva nemožno vystopovať 
v ortodoxnom kresťanstve a v „o-
fi ciálnych“ evanjeliách. V tomto 
smere, ako sa uvádza, bodom ob-
ratu bol Nicejský koncil v r. 325, 
na ktorom vyše tristo biskupov 
a pápežský legát defi novali prá-
vomoci biskupov a hlasovaním 
rozhodli, že Ježiš je Bohom a nie-
len ich pozemským prorokom 
a stal sa synom Božím. Povýše-
nie Krista na Boha malo zásadný 
význam pre neskoršie zjednote-
nie ríše a vybudovanie základov 
moci Vatikánu. Neskôr Konštan-
tín schválil zhabanie a zničenie 
všetkých textov, ktoré spochyb-
ňovali ortodoxné učenie, a to tak 
diela kresťanov považovaných 
za „heretikov“, ako aj pohanských 
autorov, ktoré obsahovali akúkoľ-
vek zmienku o Ježišovi. V roku 331 
fi nancoval zostavenie novej Biblie 
v súlade s ofi ciálnou verziou revi-
dovanou strážcami ortodoxie.

Utajovanie pravdy
Zaujímavé údaje obsahuje časť 

knihy, v ktorej sa hovorí o Priorstve 
Sionu, o templároch, gráli a zo-

znamuje čitateľa s fascinujúcou 
a kontroverznou históriou toho, čo 
ich spojuje – Svätého grálu.

Veľmi hutne podáva zasvätený 
obraz vývoja templárskeho rádu 
od jeho založenia v roku 1118 
až do súčasnosti a podobne aj his-
tóriu Priorstva Sionu s prehľad-
nou tabuľkou veľmajstrov rádu, 
v ktorej sa nachádza rád význam-
ných osobností a krátke životopis-
né údaje o veľmajstroch. Podobne 
cenný je aj slovníček na záver kni-
hy obsahujúci výklad najdôležitej-
ších slov a pojmov z tejto práce, 
ale aj v Da Vinciho kóde.

Zaujímavá je časť o Opus Dei, 
stručná história Diela Božieho. 
Opus Dei zohráva i v súčasných 
dobách významnú úlohu pre 
rímskokatolícku cirkev a Vatikán. 
Opus Dei si nezakladá na maso-
vosti, ale na výbere a usiluje sa 
v prvom rade priblížiť k mládeži. 
Nábor členov zodpovedá tomu, 
čomu sa hovorí „sektárske obrá-
tenie na vieru“. Uplatňuje sa celý 
rad techník smerujúcich k zmene 
vedomia a obmedzenia intelek-
tuálnej slobody, aby sa prerušil 
prirodzený proces myslenia: sú-
stavná a opakovaná indoktrinácia, 
používanie ustálených fráz a klišé, 
ktoré sú ľahko zrozumiteľné a za-
pamätateľné atď. Ale čo je vlastne 
Opus Dei? V priebehu rokov bola 
táto organizácie charakterizova-
ná ako deštruktívna sekta, tajná, 
katolícka, ultrakonzervatívna spo-
ločnosť a náboženská mafi a.

Jednou z pertraktovaných otá-
zok je aj to, či apokryfné evanjeliá 
sú jedinými textami umlčaný-
mi cirkvou. Je potomstvo Krista 
jediným tajomstvom, ktoré táto 
inštitúcia stráži pred verejnos-
ťou, pretože by obmedzilo jej 
obrovskú moc? V žiadnom prí-
pade. Vatikán bol vždy miestom 
tajomstiev, intríg, sprisahaní, 
záhad. A rovnako ako tajné služ-
by ktoréhokoľvek štátu spriadal 
a spriada nitky, o ktorých sa ob-
čania nemajú možnosť dozvedieť. 
Je príliš veľa nadhodených otázok 
a, prirodzene, nie všetky môžu 
byť úplne zodpovedané. Ale otvá-
rajú pre čitateľa nové horizonty 
poznania, možnosť vlastného 
uvažovania, myslenia a hodnote-
nia, možnosť veriť alebo neveriť 
faktom, ktoré sa mu predkladajú. 
To, čo však nemožno dopustiť, je 
naďalej tajiť pravdu. 

V knihe teda nájde čitateľ všet-
ko podstatné pre pochopenie tém, 
ktoré vzrušujú celé generácie.

Prof. Ladislav Hubenák

René Chandelle: Poselství Da 
Vinciho kódu. Jota. Brno 2005.

Knižné novinky
WIEBEUS, Hans-Otto. Sekty a lovci duší: lexikon 
náboženských sekt a ezoteriky. Prel. I. Nálevková. 
Plzeň: NAVA, 2006. 295 s.

Lexikón obsahuje najdôležitejšie sekty, skupiny 
a združenia, ktoré sú priradené k ,,veľkým nábožen-

stvám“, k myšlienkam, ku ktorým majú najbližšie. Výklad začína 
náboženstvom, skupinami a kultami (od kresťanstva po Svedkov 
Jehovových), ďalej nasleduje blok o islame (od Ahmadíja 
po súfi zmus),  potom židovstve, budhizme a hinduizme 
(od Ánanda márga po zenový budhizmus), ezoterike (od alchý-
mie po UFO). Lexikón končí prehľadom ďalších náboženstiev, 
skupín (od afroamerických náboženstiev po taoizmus) a v závere 
práce  je poradenská časť, ktorá odpovedá na otázky, prečo sekty 
fascinujú určitý okruh osôb a v čom spočíva ich nebezpečenstvo. 
Dáva aj radu, ako zo sekty von.

OBERMEIER, Siegfried. Mezi touhou po moci 
a zbožností: životopisy hříšných papežů. Prel. 
Milada a Milan Kouřimských.Praha: Brána, 2005. 
238 s.

Publikácia populárneho nemeckého autora 
prináša príbehy ,,nesvätých otcov“ a sprevádza čitateľa dejinami 
pápežstva od polovice 17. storočia. Každá kapitola má vlastného 
„hrdinu“, ktorý niečím záporným vynikal – pápeži svojich 
protivníkov odstraňovali jedom, dýkou, uškrtením, umučením, 
hladom... Bojovali nielen proti svojim odporcom v cirkvi, ale 
aj proti kráľom a cisárom. Zaujímavé portréty dokumentujú 
úsilie získať čo najväčšiu politickú moc i moc nad ľuďmi. Cesta 
stáročiami končí v súčasnosti a autor sa podrobnejšie zaoberá 
pápežmi z modernej doby – Piom XII. a jeho vzťahom k nacizmu 
a hodnotí aj pontifi kát Jána Pavla II.

THOMSON, Malcolm. Fenomén Winston Chur-
chill. Prel. Gustav Dohnal. Krnov: Nakladatelství V. 
Kořínek, 2006. 394 s.

Kniha je dobovým životopisom jednej z najväč-
ších postáv 20. storočia. Autor zoznamuje s celým 

štátnikovým životm s dôrazom na udalosti druhej svetovej 
vojny. Je pohľadom na dobové udalosti, ktoré história časom 
vyhodnotila inak (napr. útok na Poľsko, anexia pobaltských 
štátov, Jaltská konferencia a pod.). Biografi a stiera z Churchilla 
nálepku zúrivého bojovníka proti komunizmu a predstavuje ho 
ako vášnivého obhajcu mierového dorozumenia medzi národmi 
a veľkého propagátora zjednocovania Európy.

RYČLOVÁ, Ivana. Ruské dilema: společenské 
zlo v kontexte osudov tvorivých osobností Ruska. 
Brno: Centrum pro studium demokrace a kultury, 
2006. 221 s.

Eseje sú zamyslením nad osudmi postáv ruského kultúrneho 
diania v Európe. Čerpajú prevažne z ruských revidovaných 
prameňov a odtajnených archívnych materiálov. Eseje začínajú 
Levom Tolstým, známym fi lozofi ou neprotivenia sa zlu násilím, 
a končia poetkou Irinou Ratušinskou, ktorej krédom je protiviť 
sa zlu. Autorke knihy sa podarilo načrtnúť príbehy o ľuďoch 
obdarených talentom, vnútri ktorých sa odhrávali dramatické 
dilemy.

ČESAL, Aleš. Znamení zla. Brno: MOBA, 2006.223 s.
Známy publicista sa v knihe pokúsil na základe 

historických faktov  a vlastného bádania odhaliť 
aspoň časť pravdy o okultnom zákulisí a niektorých 
záhadách Tretej ríše. V prvej časti knihy sa venuje 

podloženým faktom a skutočnostiam a druhá sa usiluje zhrnúť 
mýty, legendy a záhady, ktoré panujú okolo nacistického 
Nemecka.
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Ludwig Feuerbach 
(1804 –1872) – nemecký 
fi lozof, pôvodne hlboko veriaci 
človek, ktorý dokonca začal 
študovať teológiu. V neskor-
ších prácach Podstata kresťan-
stva a Prednášky o podstate 
náboženstva kritizoval z pozí-

cie antropologicky chápaného materializmu ná-
boženstvo a fi lozofi cký idealizmus. Náboženstvo 
vysvetľoval ako prevrátené vedomie, produkt 
sebaodcudzenia ľudskej podstaty, jeho základ 
videl v pocite závislosti človeka od vonkajších, 
ním nezvládaných síl, vo fantastickom vyjadrení 
tejto závislosti. Osobitný význam pripisoval 
faktoru citovosti, psychologickým koreňom 
náboženstva. Na druhej strane dostatočne ne-
zohľadňoval sociálne korene náboženstva. Jeho 
názory, ktoré kriticky prehodnotili K. Marx a F. 
Engels, však vo svojej dobe predstavovali vrchol 
západoeurópskeho ateizmu.

„Ale jedno je isté, že nespočetné zlá, ktoré 
človek chcel, ale nevedel odstrániť náboženskými 
prostriedkami, odstránilo alebo aspoň zmiernilo 
vzdelanie, ľudská činnosť použitím prirodzených 
prostriedkov.“

„Ateizmus, keď ničí teologické čosi stojace nad 
človekom, neničí tým morálnu inštanciu, ktorá 
nad ním stojí. Morálne vyššie, stojace nad člove-
kom, je ideál, ktorý si každý človek musí vytýčiť, 
aby sa stal niekým aktívnym, avšak tento ideál je 
a musí byť ľudským ideálom a cieľom.“

Anatole France, vlastným 
menom Anatole François 
Thibault (1844 – 1924) – fran-
cúzsky spisovateľ, mysliteľ, 
humanista, verejný činiteľ. 
Hlbokú, ironicky podávanú 
spoločenskú kritiku, rozvinul 
v satirickej forme v románoch 
ako Ostrov tučniakov či Vzbura 

anjelov. Tvorivo nadväzujúc na progresívne 
stránky osvietenstva vystupoval proti nevedo-
mosti, fanatizmu, nenávisti, a krutosti. Ako 
publicista a rečník sa angažoval vo všetkých 
pálčivých problémoch svojej doby. Osobitné 
miesto pritom zaujala jeho kritika náboženstva, 
klerikalizmu a konzervativizmu počas zápasov 
o odluku cirkví od štátu vo Francúzsku.

„Zrádzame vedu, ak neuvádzame jej poučky 
do sociálneho života. Veda nás učí bojovať proti 
fanatizmu vo všetkých jeho podobách, učí nás 
budovať si svoj ideál spravodlivosti bez vypožiča-
ného materiálu bludných systémov a barbarských 
tradícií, a vyzýva nás, aby sme bránili ako 
najdrahší statok svoju ohrozenú slobodu.“

„Dlhá náboženská tradícia nás učí, že 
odriekanie, utrpenie a bolesť sú žiaduce statky 
a že v dobrovoľnom odriekaní sú zvláštne zásluhy. 
Nepočúvajme to! Jedine radosť je dobrá. Naše 
pudy, naše orgány, naša telesná a duševná 
prirodzenosť, celá naša bytosť nás nabáda, aby 
sme hľadali šťastie na zemi. Nie je ľahké ho nájsť, 
ale neutekajme preto pred ním.“

George Bernard Shaw 
(1856 – 1950) – anglický drama-
tik írskeho pôvodu, humanistický 
mysliteľ, verejný činiteľ, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru 1925. 
S neľútostnou iróniou kritizoval 
tienisté stránky i zločiny spoločen-

ského poriadku svojej doby v Anglicku i vo svete. 
Najmä v divadelnej hre o Jane z Arcu vystúpil 
ako kritik a sudca klerikalizmu, náboženského 
fanatizmu a netolerancie. Pritom – sám antikle-
rikál – sa úspešne vyhol jednostrannostiam tejto 
kritiky.

Práve v hre Svätá Jana Shaw upozorňoval najmä 
svojich protestantských čitateľov na schematiz-
mus predstáv, podľa ktorých „všetci kacíri boli 
albigenskí alebo husiti alebo Židia či protestanti 
najčistejších pováh“. Na druhej strane zdôraznil: 
„Janino upálenie bolo veľkou krivdou tak na Jane, 
ako aj na svedomí sveta. Bolo strašnou udalosťou. 
Konečná kritika fyzickej stránky tohto upálenia 
je obsiahnutá v tom, že markézskych ostrovanov 
nemožno presvedčiť, že Angličania Janu nezjedli. 
Prečo potom, pýtajú sa, by sa mal niekto namáhať 
s pečením ľudského tvora, keď nie s týmto úmys-
lom?“

„Pre mňa je rovnako ľahké veriť, že sa vesmír 
urobil sám, ako že ho urobil tvorca. Je to vlastne 
pre mňa oveľa ľahšie, pretože vesmír viditeľne 
existuje a stále sa tvorí, zatiaľ čo jeho tvorca je 
domnienkou.“

Bertrand Russell 
(1872 – 1970) – anglický no-
vopozitivistický fi lozof, logik, 
nositeľ Nobelovej ceny za mier, 
významný verejný činiteľ v ak-
tivitách proti vojne a hlavným 
civilizačným hrozbám svojej 
doby. V západnej Európe 20. 

storočia bol ako predstaviteľ racionalizmu 
zároveň zástancom scientistického ateizmu, 
najmä v prácach Veda a náboženstvo a Prečo nie 
som kresťanom, napríklad so svojou prenikavou 
a vtipnou kritikou „dôkazov“ existencie Boha. 
Podľa jeho názoru náboženská viera má iracio-
nálno-emotívny pôvod a je nezlučiteľná s vedou. 
Russelove názory na etické problémy bývajú 
niekedy hodnotené aj ako sporné. Ale poznať 
jeho pohľad na náboženstvo, kresťanstvo a jeho 
morálku je zaujímavé a užitočné práve z hľadiska 
sekulárneho humanizmu.

„Kresťania zväčša argumentujú tvrdením, že 
utrpenie na svete očisťuje od hriechov a že je tak 
vlastne dobrom. Pozval by som ktoréhokoľvek 
kresťana, aby sa išiel so mnou pozrieť na detské 
oddelenie nejakej nemocnice – aby na vlastné oči 
videl, aké utrpenie tam deti podstupujú, nech sa mi 
potom ešte pokúsi tvrdiť, že si to tieto deti zaslúžili 
pre svoju mravnú skazenosť!“

(O niekdajšom cirkevnom prenasledovaní inak 
zmýšľajúcich) „...moderní kresťania zaujíma-
jú postoj menej drastický, ale to nie je vďaka 
kresťanstvu, vďačia za to generáciám voľnomyš-
lienkárov, ktorí od čias renesancie neraz prinútili 
kresťanov hanbiť sa za mnohé z ich tradičných 
článkov viery.“

Osobnosti humanizmu

Ad Prometheus č. 1/2006

Ad: Antisemitizmus 
existuje aj na Slovensku

Keď som si čítala rozhovor 
s prof. Pavlom Mešťanom, nemohla 
som sa odtrhnúť od jeho myšlienok, 
lebo mi hovorili z najhlbšieho vnút-
ra. Človek sa musí už báť chodiť ve-
čer po ulici, aby sa nestal náhodnou 
obeťou chúťok nejakej bandy. Ne-
jde ani tak o mňa či nás matky, ale 
o naše deti. Taký závažný prípad, 
ako je vražda Daniela Tupého, mala 
byť už dávno objasnená. Zostalo tu 
však obrovské ticho. 

Zaujala ma aj informácia o vy-
menovaní 55 vysokoškolských 
profesorov. Pamätám sa na to-
to menovanie v televízii, ale ani ja 
som tomu nevenovala zvláštnu po-
zornosť, až poznámka prof. Meš-
ťana mnou otriasla: „Sú medzi 
nimi takí, ktorí si získali renomé 
v celej Európe.“ Neviem o nich ani 
ja celkom nič, nikto z masmédií 

Z listov čitateľov 
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KACÍRSKE 
SENTENCIE
NEPOCHOPITEĽNÉ

Keď moralizuješ ty, tak triafaš 
do čierneho, a keď ja, tak otravne 
poučujem.

HLAVA OTVORENÁ
Prispieva na chrámy, aby 

mohol pod nimi otvárať krámy.

DEFINÍCIA ZRADY
Nedôverujte prebehlíkom! 

Zrada je pre nich iba jeden 
z obchodných prípadov.

NA SLOVENSKU JE TO TAK
Ak upír hoci len raz daruje 

krv, bez zaváhania mu postavia 
pomník.

ČAKANIE NA GODOTA
K čakaniu na svetlé zajtrajšky 

a súdny deň nám pribudlo 
čakanie na prosperitu.

CURRICULUM VITAE
Len čo sa človek narodí 

a trocha si pubertálne zašantí, už 
aby začal šetriť na svoj pohreb, 
ak chce nazhromaždiť potrebnú 
sumu.

NA VEKY VEKOV
Bežný základný kapitál? 

Tridsať strieborných.

NAVRHUJEM
Navrhujem, aby aj pohreby 

boli na lízing a potom pánbohza-
plať!

VEČNE ŽIVÁ
Chceš dôkaz o večnom živote? 

Pozri sa na našu byrokraciu!

TAK SA TO KONČIEVA
Toľko zvád a škandálov 

– a zrazu všetci svorne vedľa seba 
ležia tíško v rodinnej hrobke?

VÝHODA PILÁTOV
Piláti vyzerajú čisto: pravidelne 

si umývajú ruky.

DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA
Život je ustavičná zmena 

a úspech je ustavičná zmena 
názoru.

Milan Kenda

nepovažuje za dôležité nás s nimi 
oboznámiť. V Bzinciach pod Javo-
rinou a v roku 1919 narodil Rudolf 
Macúch. Tento pán vyštudoval 
univerzitu Sorbonne, ovládal 45 
jazykov písmom aj slovom a ďal-
ších 20 jazykov pasívne, prednášal 
na všetkých svetových univerzi-
tách, preložil Korán do slovenčiny, 
ale kto ho na Slovensku pozná? 

Ing. Alena Kvasnicová, Nové 
Mesto N. Váhom

Ad: Humanizmus 
a tolerancia

Veľmi ma zaujal príspevok Ma-
teja Beňa s titulkom Humanizmus 
a tolerancia. Uvádzanie príkla-
dov o tom, ako treba rešpektovať 
názory iného, pokiaľ ich zakladá 
hoci na ním osvojenej pravde, a nie 
na násilí, je veľmi poučné. Toleran-
cia nadovšetko je záverečná časť 
príspevku a je jasné, že v každej 
historickej etape je potrebné z tejto 
zásady vychádzať, ale ako sa kon-
štatuje, chápať a tolerovať názory 
iných neznamená vzdávať sa vlast-
ného presvedčenia.

Osobne som pracoval v podni-
ku, kde bola tolerancia k názorom 
hlboko rešpektovaná  a hlavným 
kritériom hodnotenia pracovní-
ka bola jeho odbornosť, pracovi-
tosť a čestnosť. Nikdy sa nebralo 
do úvahy, či niekto je veriaci a cho-
dí do kostola, alebo žije s predsta-
vou neexistencie Boha.

Preto si myslím, že aj my musí-
me konať v zmysle zásad, ktoré sú 
uvedené v príspevku a presadzovať 
svoje ideály, ale bez nátlaku iných.

Viliam Gallo, Košice 

Ad: Smeruje Slovensko 
k fundamentalizmu?, 
Prometheus č. 04/2005

Keď som si podrobne rozobe-
ral jednotlivé body dokumentu 
Pastoračný a evanjelizačný plán 
katolíckej cirkvi na Slovensku pre 
roky 2001 – 2005, otázka v nad-
pise článku bola v tomto momen-

te zodpovedaná: Áno, smeruje! 
Nemám nič proti tomu, že KBS 

požaduje vnášanie kresťanských 
princípov dialógu, tolerancie, 
solidarity do všetkých oblastí 
spoločenského a verejného živo-
ta, ale rozhodne túto požiadav-
ku, pokiaľ ju vkladala do svojho 
pastoračného a evanjelizačného 
plánu, mala vopred prediskutovať 
s predstaviteľmi ostatných cirkví 
na Slovensku, ale aj so zástupca-
mi občanov, ktorí majú iné zmýš-
ľanie ako kresťania. Som tiež 
presvedčený o tom, že výchova 
politikov nepatrí do kompetencie 
a pôsobnosti cirkví. Cirkev nech 
si učí a formuje svojich pokra-
čovateľov a politologická oblasť 
nech pripravuje politikov, ktorí 

budú slúžiť národu. 
Prístup KBS k ľuďom bez ná-

boženského presvedčenia by ne-
mal byť len na papieri, ale úsilie 
o spoluprácu s organizáciami, 
ktoré zastrešujú týchto občanov, 
by mala byť braná vážne a zod-
povedne. Tak ako všetky cirkvi 
pôsobiace v SR, aj ľudia bez 
vyznania majú právo na rovno-
cenné pôsobenie či už v bežnom 
živote, v kultúre, vo vede a po-
dobne. V demokratickom štáte by 
nemala byť jedna skupina nadra-
dená druhej, a ak to tak je (a žiaľ, 
je!), tak to nie je demokracia, 
ale len nejaký jej „horký odvar“! 
Chcel by som uveriť tomu, že Slo-
vensko sa jedného dňa stane plne 
demokratickým štátom a tento 
prechod nebude ovplyvňova-
ný spomínaným Pastoračným 
a evanjelizačným plánom KBS, 
lebo by som sa cítil, ako keby pri-
chádzala doba temna.

Jozef Horváth,
 Klub Prometheus B. Bystrica

Hľadanie 
kreatívneho Boha

Svedčilo by o netolerantnosti, 
keby ateista či agnostik odo-
prel veriacemu občanovi vieru 

vo vznik a jestvovanie vesmíru 
a sveta pôsobením akéhosi Boha, 
a súčasne ho nepodrobil analýze 
kritického rozumu a logiky.

Ak pripustíme, že Boh, ako 
tvoriaca iniciatíva vesmíru, di-
zajnér, tu bola, nevyhnutne vy-
vstane otázka motívu jeho kre-
ácie. Prečo prišlo k tvorivému 
aktu? Potrebovala táto tvoriaca 
schopnosť prírody, nazvime ju 
počiatočné vedomie, uspokojiť 
akúsi svoju potrebu? Kritický 
rozum hovorí nie. Nemohlo to 
byť rozhodnutie na takej úrovni, 
ako keď si povie – potrebujem 
si sadnúť, urobím si stoličku? 
Tento motív tvorivej činnosti 
Boha sa zdá byť neadekvátny 
pre tvorcu vesmíru. Skúsme iné 
motívy. Radosť z tvorby, pocit 
krásy, úsilie niečo vlastniť, vlád-
nuť, ovládať niekoho, byť uctie-
vaný, oslavovaný. Nie, ani jeden 
z týchto motívov neobstojí. Mal 
by to byť vývojaschopný a večný 
motív, tak ako je večný vesmír 
a príroda v ňom, vo svojej ne-
ustálej zmene a pohybe.

Je tu jeden motív, ktorý sa dá 
vyjadriť slovami: chcem mať 
vedomie toho, čo som vytvo-
ril, ktorý ako tak obstojí. Je to 
vedomie singularity pred veľ-
kým treskom, vedomie prvých 
atómov vodíka a hélia, neskôr 
zložitejších atómov a zlúče-
nín v rozpínajúcom sa vesmí-
re. S plynutím času sa mohla 
uplatňovať tvorivá iniciatíva 
čoraz vedomejšie v prvotných 
organizmoch a štruktúrach. 
Súčasne mohla rásť aj intenzita 
vedomia a schopnosť manifes-
tovať sa cez zložitejšie formy 
existencie až do súčasnosti, ako 
sú rastliny, živočíchy, človek. Ve-
domie a jeho intenzita je rovnako 
vývoja schopný proces, aký pre-
bieha v celej prírode a je spojený 
s bytím.

Uvedomovanie si existencie 
v určitej danej forme nazýva-
me životom. Kde je a čo je Boh? 
Môže to byť vedomie tých naj-
jednoduchších foriem jestvova-
nia až po súčasného človeka? Či 
môžu jestvovať aj ďalšie, dokona-
lejšie formy existencie a ich vedo-
mia? Je celkom oprávnená otáz-
ka, ako aj odpoveď na ňu, prečo 
nie? Iné kozmologické podmien-
ky mohli a môžu determinovať 
iné formy existencie a mani-
festácie vedomia, pozorovateľa 
a vnímateľa kozmického diva-
dla, v ktorom sa nachádzame aj 
my. Iného Boha vo vesmíre asi 
nenájde ani veriaci.

Ing. Július Voskár, 
Harmanec
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V tajničke je ukrytý výrok  ruského vedca I. P. Pavlova

Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte na adresu 
redakcie časopisu Prometheus, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava 

do 10. júna 2006.KUPÓNč. 2
Traja vyžrebovaní výhercovia

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

Autor: 
Vojtech 
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Kamenár, tesár a elektrikár 
sa hádali, ktorá profesia je 
najstaršia.
– Postavili sme egyptské 
pyramídy, – povedal kamenár, 
– my sme najstarší.
– Nie, – pokrútil hlavou 
tesár, – my sme najstarší, dávno 
predtým sme postavili Noemovu 
archu.
Len elektrikár sa usmieval.
– Čo ti je smiešne? – Nechápali 
tesár s kamenárom.
– V prvý deň tvorenia povedal 
Boh: Buď svetlo, – vysvetlil elek-
trikár. – A my sme už predtým 
urobili káblový prívod.  

Keď prišiel Albert Einstein 
po smrti do neba, dal si ho zavolať 
Boh a hovorí mu:
– Prežil si krásny život a ja ti za to 
splním jedno želanie.
Einstein na to:
– Tak mi napíš rovnicu Sveta.
Boh začne písať, píše, píše … 

až napísal dlhočiznú rovnicu 
a s očakávaním vzhliadol 
na Einsteina.
– Bože môj, veď tam máš 
chybu!!! – zvolá Einstein.
– Ja viem. – prizná sa Boh 
v rozpakoch.  

V istej dedine žil veľmi nábožný 
človek. Raz počas veľkej povodne 
k jeho domu podišiel náklaďák 
so susedmi, ktorí ho volali:
– Poď s nami, lebo sa tu utopíš!
Človek však pokojne odmietol:
– Boh mi pomôže.
Voda stúpla a okolo plávali iní 

susedia na člne:
– Zachráň sa, poď s nami!
– Boh mi pomôže, – stále 
pokojne odvetil človek.
Voda ďalej stúpala a človek už 
pred ňou vyliezol na strechu svoj-
ho domu. Okolo letel vrtuľník, 
spustili mu rebrík a volali:
– Lez hore, zachráň sa!
– Boh mi pomôže, – trval 
na svojom.
A tak sa nábožný človek ocitol 
nakoniec v nebi a pýta sa Boha:
– Prečo si mi nepomohol? Ja som 
ti tak veril.
– Ako to, že nepomohol? 
A náklaďák, loďka a helikoptéra, 
to bolo čo?  

Prevzaté z www.slovakia.
humanists.net

Tajnička z minulého čísla znela: „Biblia a cirkev sú dve naj-
väčšie prekážky na ceste k emancipácii žien.“ Zo správnych 
odpovedí sme vyžrebovali: Eva Kováčová - Prievidza, Mária 
Šímová - Bratislava, Viera Šotterová - Košice. 
Výhercom blahoželáme!
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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.

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
  Gunduličova 12, 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:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Návratku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus Bratislava

združenie svetských humanistov
Gunduličova 12, 811 05  Bratislava

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
Záväzne si objednávam

  ročné predplatné v sume 150,- Sk   (6 čísel) 
PLATITEĽ:

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

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

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

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Objednávky na predplatné zasielajte na adresu: 
Spoločnosť Prometheus Bratislava, združenie svetských 
humanistov, Gunduličova 12, 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.

International payments
Currency: SKK (Slovak Koruna)
Benefi ciary‘s bank SWIFT code: GIBASKBX 
Benefi ciary‘s bank local code: 0900

Benefi ciary‘s bank (name and address):
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.
SUCHE MYTO 4
816 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Benefi ciary name and address:
SPOLOCNOST PROMETHEUS BRATISLAVA
GUNDULICOVA 12
811 05 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Benefi ciary‘s bank account number: 11481540
IBAN: SK2509000000000011481540

 16. máj  Humanistická etická výchova v škole, 
Spoločnosť Prometheus, Banská Bystrica

 3. jún  Ústredná rada Spoločnosti Prometheus, 
Bratislava

 21. jún Medzinárodný deň humanistov

 23. – 25. jún Valné zhromaždenie Európskej humanis-
tickej federácie,

  Sympózium Posilňovanie sekularizmu 
v Španielsku a v Európskej únii

  Európska humanistická federácia, Toledo, 
Španielsko 

 24. – 25. jún Medzinárodná ateistická konferencia, 
Rejkjavík, Island

Kalendár 
podujatí 
humanistov
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