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Editoriál
Tak, a máme za sebou 

predčasné voľby. Ich 

výsledky niektorých 

potešili, u niektorých 

vyvolali rozpačitý 

výraz na tvári, ďalších 

zas úplne sklamali. Koniec koncov, ako pri 

každých voľbách. S voľbami odletel z vlády 

aj bocian Kristián. Už sa mu asi odnechcelo 

živiť slovenských občanov témami, ktoré lovil 

v katolíckom rybníku. Niektorí by povedali, 

ako dobre. Namiesto neho nám však vo vláde 

pribudol iný tvor. Ten, ktorý sa netají obdivom 

k „vodcovi“ niekdajšieho klérofašistického 

štátu a ktorému slová ako tolerancia 

a nediskriminácia nehovoria nič. Niektorí by 

však tým s obavami pokojne povedali, že veď 

tam bude mať veľkého brata, ktorý už dozrie 

na to, aby sa ľudské práva dodržiavali vždy 

a všade. A tí z „nevereckých“ kruhov by zas 

s nádejou v hlase dodali, že hádam aj práva 

tých bez náboženského vierovyznania. Novej 

vláde však budú určite adresovať otázku, či sa 

konečne zvráti doterajší trend klerikalizácie 

Slovenska a, naopak, nastúpi sa cesta odluky 

cirkvi od štátu, ako to predstavitelia najväčšej 

vládnej strany kedysi sľubovali. Na odpoveď 

budeme s napätím čakať všetci.  

Judita Takáčová
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Povinná výučba náboženstva na školách 
v alternatíve s etickou výchovou vyvo-
lala množstvo polemík a otázok. Toto 

postavenie náboženskej výchovy vedie k chá-
paniu povinne alternujúcej etickej výchovy 
ako výchovy, ktorá je nezlučiteľná, opozičná, 
protichodná k náboženskej výchove. Takúto 
etickú výchovu odmietajú nielen rodičia detí, 
ale aj učitelia.

Etická výchova sa v roku 1990 pôvodne 
zavádzala ako tzv. výchovný predmet s tým, 
že časom mala, spolu napr. s občianskou 
výchovou či náukou o spoločnosti, ovplyvniť 
celkovú výchovnú koncepciu školy. Oblasť 
etiky však vždy bola a aj zostala zrkadlom 
doby. Ďalší vývoj ukázal, že poslaním tohto 
predmetu nakoniec zostala len úloha nápro-
tivku, alternatívy náboženskej výchovy. Tvrdia 
to aj autori koncepcie a obsahu etickej vý-
chovy, ktorí sa pri tom usilovali nevychádzať 
z nejakých konkrétnych ideologických, fi lozo-
fi ckých alebo náboženských pozícií. Pokúšali 
sa koncipovať takú etickú výchovu, ktorá by 
bol prijateľná pre všetkých, a preto ju postavili 
na tzv. prosociálnej výchove. 

Alternatíva alebo povinnosť?
To na druhej strane vedie ku skutočnosti, 

že popri hodnotnej metodologickej stránke 
etickej výchovy jej skutočný obsah určuje 
učiteľ a to, ako učiteľ chápe obsah tohto pred-
metu. A tak sa v mnohých prípadoch etická 
výchova stáva len v inom obale prednášanou 
náboženskou výchovou. Tento fakt posilňuje 
aj skutočnosť, že v mnohých školách etickú 
výchovu i nábožernskú výchovu učí jeden 
a ten istý učiteľ.

Náboženská výchova a etická výchova 
sú vydávané za dva alternatívne vyučovacie 
predmety. Lenže ak alternatíva je výber, voľba 
medzi dvoma alebo niekoľkými vzájomne sa 
vylučujúcimi možnosťami, tak rodičom sa 
nenúka alternatíva, ale povinnosť vybrať pre 
svoje deti jednu z dvoch pre nich neprijateľ-
ných možností. Pričom jedna je horšia ako 
druhá.

Podľa článku 41 Ústavy Slovenskej repub-
liky „manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod 
ochranou zákona. … Starostlivosť o deti a ich 
výchova je právom rodičov; deti majú právo 
na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Rodi-
čia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na po-
moc štátu.“ Zákon o rodine vymedzuje práva 
a povinnosti rodičov, ku ktorým v prvom 
rade patrí sústavná a dôsledná starostlivosť 
o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj 
maloletého dieťaťa... rodičia majú rozhodu-
júcu úlohu vo výchove dieťaťa. Majú právo 
vychovávať deti v zhode s vlastným nábo-
ženským a fi lozofi ckým presvedčením, majú 
právo použiť pri výchove dieťaťa primerané 
výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohro-
zené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný 
a citový vývoj dieťaťa.

Humanisti na okraji záujmu štátu
Uzatvorením zmlúv o zabezpečení nábo-

ženskej výchovy v školách náš štát vytvoril 
podmienky na uspokojenie práv rodičov pri 
výchove svojich detí pre veriacich rodičov, 
príslušníkov registrovaných cirkví a nábožen-
ských spoločností. V politickom, ekonomic-
kom a duchovno-kultúrnom pohybe po roku 
1989 sa občania humanistického razenia 
(ateisti, skeptici, neverci, bezbožníci...) dostá-
vajú na okraj záujmu štátu i spoločnosti. Hoci 
občania tejto svetonázorovej orientácie tvoria 
podľa posledného sčítania ľudu necelých 
16 percent obyvateľstva (podľa niektorých 
sociologických odhadov však tvoria najmenej 
štvrtinu spoločnosti), reálne nemajú možnosť 
zabezpečiť výchovu svojich detí v zhode 
s vlastným presvedčením. Na opakované úsi-
lie Spoločnosti Prometheus – združenia svet-
ských humanistov zúčastňovať sa na príprave 
obsahu, zamerania i metodiky etickej výchovy 
Ministerstvo školstva odpovedalo záporne 
a podobne pristupovalo i k ponuke študijnej 
a metodickej literatúry. Ako keby opakovalo 
vety tlmočníka Jawida z úvodu článku: „A pre-
čo vlastne sa to musí učiť v škole? Však keď 
človek dospeje, sám si vyberie.“  

A prečo sa to vlastne učiť? 
alebo humanistická etická 
výchova v škole

„A prečo vlastne sa to musí učiť v škole? Však keď človek dospeje, sám si 
vyberie.“ Tieto slová vyriekol na záver večerného posedenia lektorov 
a organizátorov seminára k humanistickej etickej výchove v školách 
Jawid, jeden z tlmočníkov podujatia, afgánsky Tadžik, a vyvolal tým novú 
vlnu presviedčania a vysvetľovania. Dané vety sú však charakteristické 
pre chápanie možnosti humanistickej etickej výchovy v škole a v mnohom 
určujú aj prístup zodpovedných strán na Slovensku.
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Výchova k morálnej slušnosti 
Aj preto Spoločnosť Prometheus, 

Banskobystrický klub, v spolupráci 
s Regionálnym vzdelávacím centrom Martin 
zorganizoval 16. mája tohto roku v Banskej 
Bystrici seminár venovaný problematike 
humanistickej výchovy v školách. Zmyslom 
a cieľom tohto podujatia bolo nastoliť, 
analyzovať i hľadať miesto a poslanie 
humanistickej etickej výchovy v regionálnych, 
teda materských, základných a stredných 
školách. Spoločne sme oslovili učiteľov etickej 
výchovy, pedagogicko-metodické centrá 
i odbory školstva samosprávnych krajov. 
A ponukli program, ktorý zaujal.

Pri hľadaní odpovedí je najlepšie 
porovnať viaceré pohľady i skúsenosti. Preto 
prednášajúci tvorili pestrú, no hodnotnú 
kolekciu názorov. 

Na úvod docent Matej Beňo predostrel 
pohľad Spoločnosti Prometheus na uvedenú 
problematiku. Poukázal na tradície európskej 
i slovenskej pedagogiky, ktoré vychádzajú 
z predpokladu, že výchova, najmä mravná 

výchova, má byť organickou súčasťou 
vyučovania v každom vyučovacom predmete, 
osobitne na prvom stupni základnej školy.  
Humanisti sa usilujú o čo najlepšiu mravnú 
a svetonázorovú výchovu svojich detí. Cítia 
veľkú zodpovednosť za to, aby sa z nich stali 
hodnotní ľudia, skutoční humanisti. 
V hierarchii ich hodnôt je najvyššie povinnosť 
dobre vychovávať deti a mládež, aby sa 
u nich vytvoril charakter a vnímavosť pre 
všeobecnú morálnu slušnosť. V tomto duchu 
podnecujú ich morálny rast a schopnosť 
mravne uvažovať. Nespočetné milióny 
humanistov sveta vedú príkladné životy, sú 
čestnými občanmi, s láskou vychovávajú 
svoje deti a významným spôsobom prispeli 
k morálnemu pozdvihnutiu spoločnosti. 
Humanisti uznávajú, že nábožensky veriaci 
ľudia urobili a robia veľa dobrého. Popierajú 
však, že by náboženská viera bola jedinou 
garanciou morálnej cnosti. Želajú si, aby 
obsah mravnej výchovy ich detí zahŕňal 
humanistické názory, zásady a presvedčenia.

Politický konfl ikt medzi 
náboženskou a etickou výchovou 

Zaujímavé a podnetné, predovšetkým 
spôsobom prevedenia i základným 
posolstvom, bolo vystúpenie profesora Ericha 
Mistríka, jedného z „hýbateľov“ etickej 
výchovy na Slovensku. Dramatickou slučkou 
a jej následným opakovaním zvýraznil nosnú 
myšlienku svojho príspevku: Konfl ikt medzi 

náboženskou 
a etickou 
výchovou je 
politickým 
konfl iktom. 
Konfl ikt 
nevznikol 
z povahy 
predmetov, 
nevznikol 
z povahy 

morálnych hodnôt, nevznikol z povahy 
kresťanstva, ateizmu či humanizmu. Pri 
tomto konfl ikte nezabúdajme na to, aby oba 
predmety rešpektovali dieťa.

Obohatením teórie etickej výchovy či teórie 
etiky vôbec bolo vystúpenie docentky Daniely 
Fóbelovej. Zamerala sa na etiku ako praktickú 
vedu, vysvetlenie rozdielu medzi morálkou 
a etikou. Poukázala na fakt, že zmena hodnôt 
a hlavne pluralizmus neumožňujú tradičné 
sprostredkovanie morálky. Na rozdiel 
od „laikov“ berú profesionálni etici viac 
do úvahy pluralitu etickej teórie, rozdielne 
názory na príslušný teoretický prístup a etické 
stratégie. Etický pluralizmus na pozadí 
historického poznania etiky je zásadným 
východiskom pre etickú výchovu a morálne 
zdokonaľovanie. Etiku je potrebné vnímať 
skôr pluralisticky, vo vzájomnom prepojení jej 
rôznych úrovní, teórii, princípov.

Na prijatí u riaditeľa úradu Bankobystrického samosprávneho kraja
Daniela Fóbelová, Slávka Necpalová, Erich Mistrík, Tryntsje de Grootová

Dr. Petra HandreckováSom vďačná, že som stretla výborných, 
múdrych ľudí...

Zaujala ma prednáška pána profesora: 
najdôležitejšie je dieťa – jeho potreby, 
jeho svet, jeho vnímanie – nie to všetko, 
čo a čím sa zaoberá štát, politika – myslím 
že iba on vystihol podstatu a dôležitosť, 
to, ktorým smerom sa má etická výchova 
uberať...

Veľmi oceňujem, že odzneli aj konkrétne 
praktické ukážky. Je žiaduce takto spestriť či 
obohacovať teóriu, abstraktné pojmoslovie. 
Týmto ďakujem obidvom zahraničným 
hosťom. Ak je možné, odovzdajte im 
poďakovanie.

Prínosom boli informácie o etickej 
výchove v zahraničí a informácie o spoloč-
nosti Prometheus a jej aktivitách.

Oceňujem vysokú odbornosť prednášok, 
témy ozrejmujúce problémy súčasnosti.

Prekáža mi „bezbrehé“ zdôrazňovanie 
ateizmu. Aj ja som ateista.

Silnou stránkou seminára bola najmä 
nemecká lektorka Handrecková, ďakujem 
jej za konkrétne rady a pomoc.

Navrhujem dlhší časový priestor 
na seminár, viac praktických činností, 
ukážky hodín.

Oceňujem organizačnú stránku semi-
nára, ďakujem za časopis. Urobím všetko 
pre to, aby si škola časopis Proemtheus 
objednala.

Z odpovedí z dotazníkov
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Náboženstvo a etická výchova 
ako voliteľné predmety

Účastníci seminára všeobecne najviac oceňovali 
vystúpenia zahraničných lektoriek, doktorky Petry 
Handreckovej a Tryntsje de Grootovej, ktoré vysvetlili 
systém výučby náboženskej výchovy i humanistickej 
etickej výchovy v Nemecku a Holandsku. Oba pred-
mety sa v školách vyučujú ako navzájom alternatívne 
predmety. Podstatným rozdielom oproti Slovensku je 
fakt, že oba predmety sú voliteľné, nie však povinné! 
Žiak môže navštevovať jeden z týchto predmetov, ale 
nemusí navštevovať ani jeden. Náboženskú výchovu aj 
humanistickú etickú výchovu ponúkajú rodičom detí, 
vysvetľujú im podstatu, obsah i ciele výchovy a rodičia 
sami zvolia typ výchovy pre svoje dieťa. Oba predmety sú 
nepovinné, ale realizujú sa za rovnakej podpory zo strany 
štátu. Odborným garantom humanistickej etickej vý-
chovy sú humanistické zväzy. Tento princíp sa uplatňuje 
na základných i stredných školách. Obe lektorky zaujali 
praktickými ukážkami etickej výchovy. Tryntsje de Gro-
otová  zapojila do svojej prezentácie všetkých účastníkov 
seminára a vytvorila doslova ukážkovú hodinu humanis-
tickej etickej výchovy.

Priebeh i obsah seminára ukázal, že je mimoriadne 
dôležité pokračovať v tejto aktivite a týmto vytvoriť pra-
videlný priestor na diskusiu a výmenu názorov k etickej 
výchove a miestu i poslaniu humanistickej etickej výcho-
ve v nej. Humanistická etická výchova má prirodzené 
miesto v škole a mala by byť podporovaná zo strany štátu 
za rovnakých podmienok ako náboženská výchova. 
Okrem iného aj preto, aby štát pristupoval rovnako 
ku všetkým svojim občanom. Preto, aby všetci rodičia 
mali šancu vychovávať svoje deti v súlade so svojím 
náboženským a fi lozofi ckým presvedčením. A aj preto, 
aby sme Jawidovi mohli na otázku odpovedať: A prečo 
vlastne sa to musí učiť v škole ? „Aby človek, keď dospeje, si 
mal z čoho vybrať...“ A vybrať si bude môcť len vtedy, keď 
mu možnosť výberu reálne umožníme. V dnešnej škole túto 
možnosť nemá, lebo polovičná možnosť je žiadna možnosť.

Roman Hradecký
Foto: Jozef Horváth a Roman Hradecký 

Odznelo na seminári:
Nedajme sa 
zviesť politickými 
konfl iktmi. Pri 
náboženskej 
i etickej výchove 
nezabúdajme, 
že máme pred 
sebou dieťa. 

Dieťa, ktoré sníva, zažíva, cíti a teší 
sa. Dieťa, ktoré chceme vychovávať. 
Každý z nás má v sebe malé dievča či 
chlapca. Skúsme ich hľadať, lepšie 
ich pochopíme. Uvažujme o tých 
malých zázrakoch...

Erich Mistrík

Ako východisko 
toho, čo má 
byť vyučované 
(naučené), 
musí poslúžiť 
rozlíšenie medzi 
morálkou 
a etikou. Pod 

morálkou budeme preto rozumieť 
záväzné a usmerňujúce normy, 
hodnoty, princípy platné v určitej 
skupine (spoločnosti). Pojmom etika 
budeme označovať argumentačne 
zdôvodňujúcu a kontrolno-
-refl exívnu teóriu morálky, ktorá 
súvisí s otázkami konania. Už preto 
by sme mali odlišovať morálnu 
a etickú výchovu. Tu sme však zrejme 
ovplyvnení anglosaským chápaním, 
ktorý používaním pojmov moral 
and values education ako aj ethics 
education (morálna a hodnotová 
výchova a etická výchova) ich 
vzťahujú bez odlíšenia tak etiku, ako 
i na morálku.

Daniela Fóbelová

Vybrala som si 
topánku, ktorá 
má viacero 
stupňov. Je to 
topánka vpredu 
uzavretá, vzadu 
otvorená. 
Topánka je pre 

mňa symbolom života, lebo človek 
začína kráčať do života. Je symbolom 
života, symbolom poznania, 
symbolom cesty vpred. Ak by som šla 
v tejto topánke dozadu, vypadla by 
som z nej. Musím teda dávať pozor, 
aby som bola pevná. Rokmi narastá 
vo vedomostiach a skúsenostiach. 
Teda topánka sa zvyšuje do výšky, sú 
tam farby jasné i tmavé, ako v živote 
máme jasné a tmavé obdobia.

p. Snehotová, účastníčka 
seminára pri ukážke Tryntsje de 

Grootovej

Postupne som 
si uvedomil, že 
sám nemám 
šancu na úspech. 
Ako ďalej? 
Potrebujeme 
širší kolektív 
zanietených 

ľudí. Priatelia, kto z vás bude 
spolupracovať ? Prosím, prihláste 
sa...

Rastislav Škoda, vydavateľ Zošitov 
humanistov a metodickej literatúry 

k humanistickej etickej výchove

Povinné 
vyučovanie etiky 
a náboženstva 
mení charakter 
školy tým, že 
štát ukladá 
rodine povinnosť 
deklarovať 

vlastnú svetonozárovo-morálnu 
identitu povinnosťou voľby etickej 
alebo náboženskej výchovy. Lenže 
nie každému sa žiada manifestovať 
to, o čo sa duchovne opiera a bez 
čoho zdravý človek a rodina nemôže 
žiť. Sú ľudia, občania, rodičia, ktorí 
slušne žijú a usilovne pracujú, no 
necítia potrebu verejne prezentovať 
svoj vlastný svetonázor a morálku. 
Dobre vedia alebo aspoň spontánne 
cítia, že bez nástroja tohto druhu sa 
síce nemôžu zaobísť, no považujú 
to za súkromnú, ba až intímnu 
vec. Preto povinnosť identifi kovať 
sa s predloženými možnosťami 
vyučovania môže byť jednak 
spochybnená, jednak môže byť 
zdrojom rôznych nedorozumení 
vyplývajúcich z limitovaných, 
nepremyslených a nepripravených 
obsahových, organizačných a ďalších 
podmienok, ktoré môžu narážať 
na zákonom deklarovanú, vlastne 
neobmedzenú slobodu svedomia. 
O tom, čo znamená tyrania štátu 
v oblasti svetonázoru a morálky, sme 
sa aj vo vlastnej histórii už mohli 
viacnásobne presvedčiť

Matej Beňo

Učím deti 
rozmýšľať, nič 
im nezakazujem. 
To k ničomu 
nevedie. Deti 
musia sami 
pochopiť, čo je 
dobré a čo zlé...

Tryntsje de Grootová

Pamiatka na návštevu Španej doliny
Stanislav Kizek, Daniela Fóbelová, Jozef 
Horváth, Ivan Poljak (predseda Spoloč-
nosti Prometheus), Tryntsje de Grootová, 
Jawid Saed (tlmočník), Petra Handrecko-
vá, Rastislav Škoda, Miloslava Necpalová
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Podiel žiakov navštevujúcich etickú a náboženskú výchovu v  školách podľa krajov (šk. rok 2005/06)

základné školy

Na seminári sa zúčastnili učitelia z celého 
Slovenska. Zaujímavé však je, že viac ich bolo 
práve z mestských či vidieckych škôl v tých 
oblastiach, kde na etickú výchovu chodí 
menšina tamojších žiakov. Niektorým z nich 
sme položili tri krátke otázky:

1. Koľko percent žiakov u vás navštevuje 
etickú výchovu?

2. S akými problémami sa najčastejšie 
stretávate vo svojej práci?

3. Čo najviac vám dal tento seminár?

Oľga Rákayová, Svätý Anton:
1. Hoci sme ZŠ na stredoslovenskej dedine, 

na etickú výchovu chodí u nás takmer tretina 
žiakov.

2. Hádam najviac síl zoberie príprava 
na hodiny pre skupinu žiakov z prvého stup-
ňa. U nás je sedemčlenná, sú v nej po dvoch 
žiakov z prvého, druhého a tretieho ročníka 
a jeden štvrták evanjelického vyznania. Jeho 
rodiča náboženskú výchovu riešia súkromne 
a v škole chodí na etickú výchovu. Jedni vedia 
čítať lepšie, jedni hor-
šie, prváci na začiatku 
vôbec nie, človek k nim 
musí mať individuálny 
prístup.

3. Zaujal ma najmä 
referát. docenta Beňu 
a som veľmi rada, 
že som sa mohla 
oboznámiť s kon-
krétnymi metódami 
výučby v zahraničí. 
Zážitková forma je 
veľmi dôležitá. 

Ivona Holešová, Košice:
1. Sme druhé najväčšie mesto, takže u nás 

je to skoro po na pol.
2. Ako začínajúca učiteľka som sa nejakými 

veľkými problémami zatiaľ nestretla. Každý 

učiteľ si vlastne hodiny pripravuje samostatne.
3. Zaujali ma praktické ukážky. A myš-

lienka profesora Mistríka, že najdôležitejší 
je svet dieťaťa. A to, ako sa abstraktná teória  
prejavuje v konkrétnej praxi. 

Magdaléna Bútorová, Námestovo-
Brehy:

1. Minimálne. Na prvom stupni máme 
troch žiakov, ďalších štrnástich na druhom 
stupni.

2. Hoci vedenie školy sa k nám správa ko-
rektne a robí vari čo môže, problematické je, 
že žiaci, ale neraz aj učitelia vnímajú hodinu 
etickej výchovy ako trest. Veď ak náboženská 
výchova býva ako druhá či tretia hodina, 
etická až po vyučovaní, keď ich spolužiaci sú 
dávno preč. 

3. Najviac mi dali praktické ukážky 
zahraničných lektoriek.

Viera Hnulová, Námestovo:
1. Na prvom stupni nemáme žiadneho 

žiaka, na druhom trinástich. Teda percento 
mizivé. No na hornej 
Orave sme na tom horšie 
ako na dolnej. 

2. Problémom je 
prispôsobiť učivo tak, aby 
bolo zaujímavé a nové pre 
všetkých žiakov. Veď niečo 
iné a inak treba podať 
piatakovi, niečo iné de-
viatakovi. A všetkých ich 
máme na jednej hodine. 
Nie je také jednoduché 
povedať si, že vy čosi 
teraz vyjadríte kresbou, 

vy zatiaľ vyplníte test a s vami budeme nahlas 
preberať dosť chúlostivé veci (z pohľadu  
jedenásťročného dieťaťa, ktoré sedí o lavicu 
ďalej) z rodinnej výchovy. 

mn

Etická výchova ako trest? Rozdiel medzi počtom žiakov 
základných škôl navštevujúcich 
v tomto školskom roku etickú 
a náboženskú výchovu je podľa 
jednotlivých krajov veľmi výrazný.

„Štát nevytvára na školách rovnaké 
podmienky pre humanisticko-etickú a pre 
náboženskú výchovu. Zabezpečuje a pod-
poruje totiž iba náboženskú výchovu, pre 
humanisticko-etickú však nevytvára ani len 
základné organizačné a fi nančné podmienky. 
Napriek tomu, že humanisticky i nábožensky 
cítiaci ľudia v mnohých oblastiach uznávajú 
rovnaké hodnoty,“ uviedol pre TASR Roman 
Hradecký, člen Ústrednej rady Spoločnosti 
Prometheus, ktorá zastupuje a obhajuje 
záujmy občanov bez náboženského vyznania.

Z internetovej diskusie k správe TASR o stanovisku 
Spoločnosti Prometheus k etickej výchove

amelllia: Som katolíčka a osobne si myslím, 
že etickú výchovu by mali mať všetky deti. Bez 
ohľadu na to, či chodia, alebo nechodia na ná-
boženstvo. Lebo veľkej väčšine kresťanských 
detí už bez nej chýba aj základná slušnosť, 
vedomie hriechu nie je pre ne rozhodne 
dostatočne výchovné, lebo aj pre ich rodiny je 
kresťanstvo len formalizmus – legálna forma 
vúdú s rituálom krstu, sobáša  a pohrebu. 

Jana: Prečo má náboženská výchova zele-
nú? Nuž, keď vám dieťa ide na prvé sväté 
prijímanie, musí ísť na náboženskú výchovu. 
Odchodí si pekne dva roky na náboženstvo, 
a potom po zložení „skúšok“ môže absolvovať 
tento cirkevný „obrad“. Lenže ešte predtým 
musia rodičia podpísať vyhlásenie, že žiak 
bude navštevovať hodiny NV aj na vyššom 
stupni ZŠ. Čo si myslíte, ako sa zachová 
tolerantná cirkev, keď nepodpíšete? Čo ak si 
poviete, že dieťa by mohlo navštíviť aj hodiny 
etiky? Nemysliteľné! To by vám pod dverami 
stáli cirkevníci a dožadovali sa vysvetlenia... 
A vysvetlite to svojmu dieťaťu, ktoré počúvalo 
čosi dva roky na hodinách NV. 

stredné odborné školy gymnáziá

Rastislav Škoda „v akcii“ pri pre-
klade pod láskavým dohľadom Petry 
Handreckovej
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Humanistické organizácie 
v Nemecku konečne 
rovnoprávne s cirkevnými

V každom prípade môže Humanistický 
zväz Berlín-Brandenbursko (HZBB) od tohto 
dátumu rovnoprávne s výučbou náboženstva 
ponúkať odbor humanistickej etickej výchovy. 
Pritom sa tento zväz môže opierať o bohaté 
skúsenosti z Berlína, kde toto dobrovoľné 
vyučovanie navštevuje v súčasnosti vyše 41 000 
žiakov, prevažne na základných školách.

Spomeňme si: pred viac ako 5 rokmi odmietlo 
brandenburské Ministerstvo školstva žiadosť 
HZBB o povolenie vyučovať humanistickej 
etickej výchovy s odôvodnením, ktoré zodpove-
dalo duchu tej doby:  „V Brandenbursku sú síce 
svetonázorové spoločnosti postavené na roveň 
náboženským spoločnostiam, podľa čl. 7, odst.3 
Ústavy sú však náboženské spoločnosti pri 
výučbe náboženstva privilegované.“  No už v au-
guste 2003 postupimský správny súd upozornil, 
že toto odmietanie odporuje brandenburskej 
ústave, ktorá v rozličných článkoch obsahuje 
zákaz privilégií a diskriminácií voči svetonázo-
rovým spoločnostiam. Záverečné rozhodnutie 
však musel vyrieknuť krajinský Ústavný súd, 
pretože v tých časoch väčšiny v zemskom 
parlamente podporovali privilegovanie cirkví 
školským zákonom.

Prekonanie diskriminácie
Za úspech v Brandenbursku ďakujeme 

súhre juristickej kompetencie a občianskej 
angažovanosti. Na tomto mieste treba poďa-
kovať právnemu zastúpeniu HZBB, tak napr. 
JUDr. Karstenovi Sommerovi z Berlína, ktorý 
viedol konanie pred Správnym súdom v Postu-
pime, a prof. Ludwigovi Renckovi z Mníchova, 
ktorý ako splnomocnenec zastupoval HZBB 
pred Ústavným súdom. Osobitne treba poďa-
kovať Humanistickej únii, ktorá ako občianska 
spoločnosť vystupovaním jednotlivých členov 

podstatne prispela k prekonaniu diskriminá-
cie HZBB ako svetonázorovej spoločnosti. 
Občiansku požiadavku rovnoprávnosti, resp. 
nediskriminácie formuloval v máji 2002 
v otvorenom liste poslancom brandenbur-
ského krajinského snemu vtedajší predseda 
spolkového zväzu Dr. Till Müller –Heidelberg 
takto: „Samozrejme, ako brandenburskí 
zákonodarcovia máte možnosť nepripustiť 
v štátnych školách vyučovanie svetonázoru. 
Logicky by to však muselo platiť aj pre výučbu 
náboženstva. Štát, ktorý je zaviazaný k nábo-
ženskej neutralite a rovnoprávnosti všetkých 
občanov, nemôže bezohľadne určovať, ktorým 
svetonázorovým spoločnostiam určité práva 
prizná a ktoré vylúči.“

Výnos má celoštátne dôsledky
Význam tohto výnosu Ústavného súdu je 

ďalekosiahly. Pokiaľ viem, toto je po prvý raz 
v nemeckých dejinách, čo najvyšší súd krajiny 
vyslovil rovnoprávnosť svetonázorových 
spoločností s cirkvami a inými cirkevnými 
spoločnosťami v oblasti verejného školstva. 
V presnom, zrozumiteľnom odôvodnení 
výnosu sa stanoví, že článok 7, odsek 3 
Ústavného zákona, v ktorom sa výučba 
náboženstva vo väčšine spolkových štátov 
vyhlasuje za riadny predmet, nijako nezname-
ná privilégium pre náboženské spoločnosti, 
ako to tvrdila krajinská vláda Brandenburska. 

Gerd Eggers 
Autor je v Nemeckom zväze humanistov 

zodpovedný za svetonázorové školenie a je 
koordinátorom projektu Ler a Humanistickej 

etickej výchovy v Berlíne a Brandenbursku“
*  Diesseits 74/2006, 

Preložil Rastislav Škoda

Foto: archív redakcie

zuzula: Môj syn patrí k menšine – v trie-
de sú len traja zapísaní na etiku a 25 ich 
chodí na náboženstvo. Celý systém vedie 
k vzájomnej intolerancii – prečo „hlboko 
veriaci“ spolužiaci nadávajú ostatným 
do bezbožníkov a hlupákov, ktorí skončia 
v pekle? Nehnevajte sa, ale mám pocit, 
že malé deti na ZŠ ešte nechápu podstatu 
náboženstva a v tomto veku nejde o nič, len 
o vymývanie mozgov a následné povy-
šovanie sa nad ostatnými.Viete, na čo je 
prvé sväté prijímanie? Aby sa mohli deti 
vyťahovať v triede, kto dostal aký najnovší 
mobil a televízor!

Ako učiteľke sa mi zdá trochu nefér 
na etike vyučovať o postavení náboženstva 
a rešpektovaní odlišného svetonázoru, 
keď na náboženstve sa k tomuto „vysoko 
humánnemu cieľu“ zrejme nikdy nedopra-
cujú! Tieto dva predmety NIE SÚ v opozícii 
– etika je stavaná PRE VŠETKÝCH (učí aj 
o právach, akceptovaní iných, možnostiach 
tvorivo a aktívne vyjadriť svoj názor, pomá-
hať), kým náboženstvo deti jednostranne 
obmedzuje. A trochu sa mi nepozdáva, že 
ak sa žiak raz prihlási na náboženstvo, nie 
je možné sa odhlásiť a prihlásiť na etiku. 

Ester: Moje postrehy:
1.Nechápem prečo sa zaviedol predmet 

náboženská vychová povinne na školách. 
Školy a najmä štátne by mali byt apolitické, 
nestranné a zrazu sa do nich niečo vtlačilo. 
Prečo?!

2. Ako je to možné, že etickú výchovu aj 
náboženstvo vyučuje niekedy jeden a ten 
istý učiteľ?!

3. Ako je to možné, že na pedagogických 
fakultách sú bežné aprobácie NV-EV?!

4. Prečo nemajú rodičia možnosť výbe-
ru?! Nechcem, aby moje dieťa navštevovalo 
náboženstvo a nechcem, aby chodilo ani 
na etiku...

5. Som iného vierovyznania ako kato-
líckeho a evanjelického, no škola nevie 
zabezpečiť náboženskú výchovu môjmu 
dieťaťu. Prečo musí chodiť na etickú, keď ja 
by som ho najradšej dala na humanistickú 
výchovu?

R: R: To vôbec nie je pravda, že každý 
kresťan katolík si musí dať dieťa na ná-
boženstvo. Aj keby to prirodzene z toho 
vyplývalo, že keď už sa hlási ku kresťanstvu, 
tak nech ho aj aktívne praktizuje. Mam deti 
v školopovinnom veku a viem, že niektoré 
tzv. kresťanskí deti rodičia prihlásili na eti-
ku a žiaden kňaz im v tom nebránil.

btw: Na etiku by mali chodiť všetky deti, 
opakovanie je matka múdrosti

Martines: Vy tu píšete o tom, ako sa môže/
nemôže rodič rozhodnúť, ale ja si myslím, 
že by som sa mal rozhodnúť sám. Pred 
dvoma rokmi som chodil ešte na základnú 
školu a moji rodičia sú veriaci, ale ja nie 
som nimi ovplyvnený. Chodil som na etiku 
bez ohľadu na to, čo chceli. Prečo by sa mal 
rodič za mňa rozhodovať, čomu budem 
veriť a čomu nie?

Ústavný súd týmto rozhodnutím po viac ako piatich rokoch diskriminácie brandenbur-
skou vládou konečne uvoľnil cestu na zavedenie humanistickej etickej výchovy na bran-
denburských školách. Školský zákon sa musí najneskoršie do 1. januára 2007 zmeniť.
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  Čo bolo hlavným programom 
dvojdňového rokovania EHF?

 V skutočnosti išlo o dve 
navzájom súvisiace rokovania. 
Prvý deň po úvodných formali-
tách a nevyhnutných informá-
ciách bolo krátke predstavenie 
členských organizácií. Potom 
už nasledovali riadne pracovné 
rokovania. Hlavnou témou 
valného zhromaždenia bola 
diskusia o pláne činnosti EHF 
na roky  2006 – 2007. Návrh 
tohto dokumentu sa pripravoval 
dlhšie obdobie a účastníci ho mali 
k dispozícii v písomnej podobe 
už pred odchodom do Toleda. 
V sobotu sme pokračovali sym-
póziom na tému sekularizmus 
v Španielsku, EÚ a v Európe.

  Kto sa na podujatí zúčastnil? 
 Členmi EHF sú organizácie 

z jednotlivých štátov Európskej 
únie, pričom z niektorých krajín 
sú členmi viaceré organizácie, 
nielen jedna, ako je to v našom 

prípade. Na podujatí sa zúčastnili 
predstavitelia väčšiny európskych 
krajín, prítomní neboli napríklad 
zástupcovia Islandu či Českej 
republiky, čo ma osobitne mrzelo, 
pretože som dúfal, že sa stretnem 
s priateľmi z Voľnej myšlienky.

  Predstaviteľ národnej orga-
nizácie na takomto medziná-
rodnom rokovaní má konkrétnu 
úlohu, veď nejde o „výlet“, ale 
o zodpovednú úlohu reprezen-
tovať svoju organizáciu. Akými 
úlohami bola poverená vaša 
dvojčlenná delegácia?

 Popri účasti s právom 
hlasovať na valnom zhromaždení 
to bolo poverenie informovať 
formálne v diskusii aj neformálne 
pri stretnutiach s ostatnými 
účastníkmi o činnosti Spoloč-
nosti Prometheus na Slovensku 
v uplynulom období. Naša dele-
gácia mala pripravený pomerne 
rozsiahly diskusný príspevok, ale 
vzhľadnom na to, že počas prvého 

dňa bol daný len trojminútový 
priestor, museli sme ho skrátiť 
na minimum. Preto R. Škoda 
hľadal spôsob, ako nájsť vhodnú 
formu na prezentáciu počas 
druhého pracovného dňa. Okrem 
iného sme informovali o jednej 
z významných tohtoročných 
aktivít Promethea – seminári 
o humanistickej etickej výchove, 
ktorý sme organizovali v Banskej 
Bystrici pre pedagógov a ďalších 
záujemcov o túto oblasť.

  Myslíte si, že informácie 
o našej práci, naše skúsenosti 
boli zaujímavé pre ostatných 
účastníkov?

 Z reakcií na naše vystúpenie 
v diskusii i z rozhovorov v kuloá-
roch mám pocit, že áno. Ale aby 
som neostal pri pocite, musím 
povedať, že generálny tajomník 
EHF George Liénard opakovane 
hovoril o užitočnosti našej dobrej 
spolupráce, ktorá sa potvrdila 
v súvislosti so Zmluvou o výhrade 
vo svedomí medzi SR a Svätou 
stolicou, ktorú pripravovala 
na podpis vláda SR. G. Liénard 
sa dokonca vyjadril, že tlak, ktorý 
bol vyvinutý prostredníctvom po-
slancov i orgánov  EÚ na základe 
podnetov a aktivít Spoločnosti 
Prometheus, bol možno jedným 
z dôvodov predčasných volieb 
na Slovensku. Toto vyjadrenie 
vyvolalo veľkú pozornosť 
a generálny tajomník sa tak stal 
nielen hovorcom našej organizá-
cie, ale vyjadril aj svoje pozitívne 
hodnotenie našej činnosti, čo je 
pre nás zaväzujúce.

  A čo vystúpenia iných delegá-
tov?

 Vždy sú zaujímavé skúsenos-
ti veľkých organizácií a organi-
zácií, ktoré pôsobia v krajinách 
s podobnými podmienkami ako  
máme my na Slovensku. Osobne 

boli pre mňa veľmi inšpirujúce 
vystúpenia španielskych zástup-
cov. Predovšetkým vystúpenie 
J. F. G. Barona za organizáciu 
Laická Európa (Europa Laica). 
To, čo hovoril, v mnohom 
pripomínalo naše skúsenosti 
a podmienky, v ktorých žijú ľudia 
bez náboženského vyznania 
na Slovensku. Hovoril aj o tom, 
ako sa katolícka cirkev pretláča 
do všetkých oblastí spoločenské-
ho života. Ako príklad uviedol 
niektoré tradičné španielske 
oslavy, ktoré mali v minulosti 
svetský charakter a organizátorov 
a dnes sa stále viac dostávajú 
do réžie cirkvi. Upozornil, ako 
sa zahmlievaním v terminológii 
a následne v praktickom živote 
uprednostňujú záujmy komunít 
pred záujmami individuálnych 
občanov. Myslel tým právo na ná-
boženské vyznanie a podmienky, 
aké vytvárajú komunitám v rámci 
katolíckej cirkvi na rozdiel 
od práv občanov bez nábožen-
ského vyznania, ktoré sa chápe 
individuálne a takýto občan býva 
často diskriminovaný. Myslím, 
že aj v tomto je to na Slovensku 
veľmi podobné.

  Určite odzneli aj diskusné prí-
spevky zástupcov z krajín, ktoré 
susedia so Slovenskom, máme 
spoločný vývoj v minulosti.

 Počas rokovania hovorili 
delegáti z Poľska i Maďarska.. 
Maďarský delegát trochu zaskočil 
poslucháčov svojim postojom 
k problematike Iraku. Vyjadril 
sa v tom zmysle, že Saddámov 
iracký režim nebol humanistický 
a že nechápe, prečo aj my hu-
manisti často kritizujeme vstup 
Američanov a faktickú okupáciu 
územia Iraku. To však je politická 
téma a nechcel by som s ním 
polemizovať v rámci tohto roz-
hovoru. Z Poľska boli prítomní 

Európski humanisti 
rokovali v Tolede
Člen Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus (SP) František Jedinák sa spolu s ďalším aktív-

nym dlhoročným členom SP Rastislavom Škodom zúčastnil na Valnom zhromaždení Európskej 
humanistickej federácie (EHF), ktoré sa 23. a 24. júna konalo v španielskom Tolede.
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traja delegáti, všetci veľmi aktívni 
a my sme sa len utvrdili, že to 
u nás nie je najhoršie v porovnaní 
s podmienkami, v akých pôsobia 
oni. Komunikovali sme s nimi 
intenzívne i počas prestávok 
a večer po rokovaniach.

  Uvažovali ste o prípadnej mož-
nej spolupráci práve s poľskou 
a maďarskou organizáciou?

 Áno, rozprávali sme sa 
o tom, mysleli sme na spoločné 
aktivity, ktoré sme však ne-
konktretizovali, ale dohodli sa, 
že to predložíme na národných 
ústrediach, aby sme vymysleli 
nejakú reálnu konkrétnu vec. 
Netreba totiž zabúdať na to, že 
jedným z problémov, ktorý vždy 
rezonuje na pozadí takýchto 
úvah, je nedostatok fi nančných 
zdrojov. V tomto zmysle nás 
potešili priatelia z ústredia EHF, 
ktorí odporúčajú popremýšľať 
o projektoch, na ktoré by nám 
mohli poskytnúť fi nančné 
prostriedky, čo je veľmi sľubné 
a závisí len od nás, nakoľko do-
kážeme túto ponuku 
využiť. Konkrétne 
sme sa s priateľom 
z Maďarska dohodli 
na príprave krátkej 
informácie o maďar-
ských humanistoch. 
S Poliakmi sme 
hovorili o možnej 
výmene zaujímavých 
článkov, ktoré by sa 
dali použiť napríklad 
v našom časopise 
Prometheus.

  Vráťme sa však k samotnej 
konferencii. Ktoré najdôležitejšie 
výstupy majú význam pre ďalšiu 
činnosť európskych humanistov?

 Hlavnými dokumentmi bola 
Správa o činnosti za roky 2005 
– 2006 a Plán činnosti na roky 
2006 – 2007. Sú to obsiahle 
dokumenty, len ťažko sa dajú 
priblížiť niekoľkými slovami. 
Som presvedčený, že členovia 

Promethea i čitatelia nášho ča-
sopisu budú mať dosť príležitostí 
oboznámiť sa s obsahom týchto 
dokumentov. Spomeniem však 
aspoň štyri stále priority, ktoré 
majú za cieľ obranu sekularizmu 
a humanizmu vo všeobecnosti. 
Sú zamerané na európske 
inštitúcie, diskrimináciu ľudí 
bez náboženského vyznania 
a konkordáty, rozvíjanie synergie 
v aktivitách s členmi EHF a IHEU 
a posilňovanie viditeľnosti 
a akcieschopnosti EHF.

Tohtoročné rokovanie prinieslo 
aj viaceré zmeny na postoch 
vedenia EHF. Najdôležitejšou je 
odchod doterajšieho prezidenta 
S. Nielsena, ktorý bol na tomto 
poste niekoľko rokov. Nahradil 
ho Angličan D. Pollock z Britskej 
humanistickej asociácie. Mimo-
chodom, tento predniesol veľmi 
presvedčivú reč na tému kampaní 
a lobingu o európskych huma-
nistických otázkach. Zmeny sú 
aj na postoch viceprezidentov 
a členov vedenia EHF. Z funkcie 
viceprezidentky odstúpila aj 

veľmi zaujímavá 
a charizmatická 
osobnosť – Talian-
ka, prekladateľka 
Vera Pegnová, 
rozhovor s ktorou 
prinesieme v ďal-
šom čísle časopisu 
Prometheus.

  Priniesol si z To-
leda popri dojmoch 
i nejaké konkrétne 

materiály, nejaký „úlovok“, 
o ktorom si myslíš, že urobí 
radosť nielen tebe, ale širšiemu 
kolektívu?

 Pre potreby Spoločnosti 
Prometheus na Slovensku 
sme priniesli brožúru Kľúč 
k humanizmu v Európe, ktorá 
už svojím podtitulom EHF 
v Európe – 15. výročie, jún 2006 
prezrádza samotný obsah. Je to 
vlastne stručná rekapitulácia 
významných míľnikov a doku-

mentov v pätnásťročnej histórii 
organizácie. Druhým „úlovkom“ 
je videokazeta s fi lmom o 2500- 
ročnej histórii slobodného 
myslenia pod názvom 2500 rokov 
a (viac) slobodného myslenia. 

  Aké možnosti využitia brožúry 
a videa vidíš v podmienkach 
činnosti našej organizácie? 

 Vzhľadom na to, že na Slo-
vensku je pojem humanizmus 

vnímaný často skôr ako niečo 
čítankové než reálna činnosť 
i spôsob myslenia a konania 
v súčasnosti, môžeme využiť 
brožúru na propagáciu čin-
nosti organizácie európskych 
humanistov i humanizmu ako 
fenoménu, ktorý je živý a veľmi 
aktuálny v súčasnom svete. Je 
to veľmi kvalitne spracovaný 
päťdesiatminútový dokument 
v šiestich jazykových mutáciách. 
Myslím, že by bolo vhodné po-
premýšľať o slovenskej jazykovej 
verzii, ktorá by bola určite veľmi 
užitočnou pomôc-
kou napríklad aj pri 
vyučovaní v školách, 
a to nielen na pred-
mete etická výchova.

  Mali ste možnosť 
počas svojho pobytu 
spoznať bližšie aj 
Toledo, kde sa podu-
jatie konalo?

 Dostali sme 
skvelú príležitosť 
stretnúť sa so zá-
stupcom Toleda, 
ktorý nás ofi ciálne 
prijal na mestskej 
radnici, pohovorili 
sme si s ním na tému 
humanizmu a sekularizmu 
a zistili sme, že veci vníma veľmi 
podobne. Radnica je skvelý his-
torický objekt, rovnako ako celé 
Toledo. Mali sme možnosť prejsť 
so sprievodcom najvýznamnejšie 
historické pamätihodnosti 

a obdivovať schopnosti dávnych 
staviteľov. Ak mám byť racio-
nálny, v skutočnosti je to mesto 
z kameňa, kde v centre pri starých 
historických objektoch, ktoré 
často slúžia ako domy na bývanie, 
parkujú najmodernejšie aj staré 
ojazdené autá. V historickom 
centre žije jedenásťtisíc obyvate-
ľov a s okolitým územím, ktoré 
patrí k mestu, má celkom 70-tisíc 
obyvateľov. 

  Je aj niečo, čo ťa sklamalo?
 Áno, ale až na ceste naspäť 

– išlo o švajčiarskych policajtov 
na letisku v Zürichu. Na radnici 
v Tolede sme totiž dostali ako 
suvenír funkčnú napodobeninu 
pirátskeho noža s kostenou 
rúčkou o veľkosti našej známej 
slovenskej rybičky. Na letisku 
v Madride to nepovažovali 
za problém a v Zürichu mi ho 
zabavili.

  Nekončime však pesimisticky. 
Mohol by si teda povedať, čo ťa 

najviac potešilo, 
príjemne prekva-
pilo?

 Celková orga-
nizácia konferencie 
a disciplína účast-
níkov. Rokovanie 
prebiehalo presne 
podľa harmono-
gramu a všetci 
ho brali veľmi 
zodpovedne. Aj to 
sa mi potvrdilo ako 
jedna z dobrých 
vlastnosti sekulár-
nych humanistov 
združených v EHF. 
Domov som sa 
vrátil  s pocitom, že 

naša práca má zmysel a že máme 
za sebou silnú medzinárodnú 
organizáciu, o ktorú sa môžeme 
oprieť. 

Zhovárala sa Miloslava 
Necpalová

Foto: F. Jedinák, R. Škoda

Tlak, ktorý bol vyvi-
nutý prostredníctvom 
poslancov i orgánov  
EÚ na základe 
podnetov a aktivít 
Spoločnosti Pro-
metheus, bol možno 
jedným z dôvodov 
predčasných volieb 
na Slovensku.

Štyri stále priority 
EHF pri obrane 
obranu sekularizmu 
a humanizmu sú 
zamerané na eu-
rópske inštitúcie, 
diskrimináciu ľudí 
bez náboženského 
vyznania a konkor-
dáty, rozvíjanie 
synergie v aktivitách 
s členmi EHF a IHEU 
a posilňovanie viditeľ-
nosti a akcieschopnosti 
EHF.

Novozvolený prezident EHF David Pollock (vľavo) a doterajší 
prezident Steinar Nilsen 

F. Jedinák s Edith Nagantovou (vľavo) a Verou Pegnovou 

xxx
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Vývoj po novembri 1989
Po zrútení socialistického režimu v no-

vembri 1989 sa na Slovensku vytvorila nová 
politická situácia, nastalo nové politicko-
-spoločenské rozdelenie moci, sformovali 
sa nové politicko-mocenské štruktúry. Pre 
správne pochopenie a vysvetlenie nami 
nastolenej témy je dôležité hneď v úvode 
uviesť fakt, že politickej moci sa ujala 
politická pravica. Tieto politicko-spolo-
čenské premeny sa nemohli nedotknúť aj 
náboženstva, vzťahu štátu a náboženstva 
(cirkví) a jeho riešenia.

Aké nové zákony pripravili, resp. 
prijali najvyššie zastupiteľské orgány pre 
demokratické riešenie vzťahu štátu a cirkví 
v záujme všetkých občanov SR bez rozdielu 
ich vierovyznania a svetonázoru, v záujme 
zabezpečenia slobody svedomia a presvedče-
nia a vylúčenia nedorozumení a konfl iktov?

Prvým právnym aktom pravicových 
mocenských síl po roku 1989 bolo prijatie 
Zákona č. 16/1990 Zb., ktorým sa zrušil 
dozor nad cirkvami. Týmto zákonom boli 
zrušené sekretariáty pre veci cirkevné 
(federálny a republikové) a funkcie krajských 
a okresných tajomníkov pre veci cirkevné. 
V rámci zrušenia štátneho dozoru bolo zruše-
né aj udeľovanie štátneho súhlasu, skladanie 
štátneho sľubu a iné nariadenia a predpisy. 
Naďalej však bol ponechaný v platnosti Zákon 
č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení 
cirkví a náboženských spoločností štátom 
v znení Zákona č. 16/1990 a Zákona č. 
522/1992 Zb.

Kresťanské tradície a politické 
ambície katolíckej cirkvi 

Vývoj situácie v postavení náboženstva 
na Slovensku po roku 1989 si zachoval 
svoje historické zvláštnosti. Po zániku 
Česko-slovenskej socialistickej republiky 
a vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
(1993) nadobudlo riešenie vzťahu štátu 
a cirkví v porovnaní s Českou republikou 
iné smerovanie. Nové riešenie vzťahu štátu 
a cirkví (nové zákony) sa začali hľadať a tvoriť 
nie na základe princípov utvárania občianskej 
spoločnosti a demokratického právneho 
štátu, ale predovšetkým na báze „tradície“, 

„koreňového“ náboženstva, hlavne katoli-
cizmu, „zásluh“ katolíckej cirkvi o november 
1989. Kým v období socializmu disidentstvo 
v Čechách vzniklo a pôsobilo na svetskej báze 
(tvorili ho aj ateisti), na Slovensku sa zrodilo 
a rozvíjalo svoju činnosť hlavne na pôde 
katolíckej cirkvi (tajnej aj verejnej), o čom 
svedčí i tzv. sviečková demonštrácia (marec 
1989). Aj preto katolícka cirkev vstúpila 

do celospoločenských zmien po roku 1989 
s určitým pocitom „zásluh“ na nich a nastú-
pila na cestu „panujúcej“ a „triumfujúcej“ 
cirkvi. Prichádza s katolíckou doktrínou 
vybudovať zo SR kresťanský štát s evanje-
lizačným dosahom (pozri knihu Renovatio 
spiritualis, ktorá je venovaná arcibiskupovi 
Jánovi Sokolovi, Lúč, vydavateľské družstvo 
Bratislava, 2003). Tento svoj strategický cieľ 
má v pláne realizovať postupnými krokmi 
(v duchu vatikánskej diplomacie), všetkými 
prostriedkami a formami – právom, zákonmi, 
nátlakom, zastrašovaním, klerikalizáciou 
verejného života. Jedným z prvých krokov 
katolíckeho kléru na tejto ceste mal byť 
Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej 
cirkvi na Slovensku, 2001 – 2006, pod ktorým 
sú podpísaní rímskokatolícki biskupi (bližšie 
o tom kniha Mariána Baťalu: Čierna má 
zelenú, Tlač: Svornosť Bratislava, 2005).

Vznikom samostatného štátu SR sa začína 
nové obdobie jeho dejín a v rámci nich aj 
štátu a cirkví. So vznikom SR sa obnovili 
aj posilnili staré ambície katolíckej cirkvi 
rekatolizovať Slovensko, zabudovať kresťan-
ské princípy do základov štátu a spoločnosti 
a zabezpečiť ich náboženské smerovanie aj 
do budúcnosti (príkladov je veľa, stačí uviesť 
pokusy katolíckych hodnostárov rehabilitovať 
klérofašistický štát, jeho prezidenta J. Tisu, 
biskupa Vojtašáka a iné ). Spájaním sa 
s politickou pravicou sa kresťanstvo opätovne 
spolitizováva, katolícka hierarchia podlieha 
pokušeniu znovu si vydobyť moc a vplyv 
na politické usporiadanie spoločnosti, a to aj 
za cenu opustenia pôvodných kresťanských 
hodnôt a princípov, s ktorými je politika 
v rozpore.

Už pred vznikom samostatnej Slovenskej 
republiky sa vynorili viaceré otázky vzťahu 
medzi ním a cirkvami, ako napríklad 
reštitúcia cirkevného majetku, transformácia 
štátnych škôl na školy cirkevné a ich fi nanco-
vanie, vyučovanie náboženstva na štátnych 
školách, otázky ochrany a záruk slobody 
svedomia a presvedčenia, rovnosti pred 
zákonom, fi nancovanie cirkví a náboženských 
spoločností, otázka odluky či neodluky cirkví 
od štátu a iné.

Namiesto odluky prepojenie 
politickej pravice a katolíckej 
cirkvi

To, čo najviac komplikuje pochopenie 
riešenia vzťahu štátu a cirkví, je zastieranie 
skutočného zámeru katolíckej cirkví 
a politickej pravice tohto riešenia.

Je známa skutočnosť, že v 80-tych rokoch 
minulého storočia za dôslednú odluku cirkví 
od štátu bojovala katolícka cirkev (tajná 
i ofi ciálna). V rokoch 1987 – 1988 zorga-
nizovala podpisovú akciu s názvom Podnet 
katolíkov na riešenie situácie veriacich v ČSSR, 
ktorá bola vo verejnosti známa aj ako 31 
požiadaviek veriacich. Ako hlavná požiadavka 
sa na prvom mieste uvádza odluka cirkví 
od štátu a znie: „Základnou našou požia-
davkou je odluka cirkví do štátu, z ktorej by 
vyplývalo, že štát sa nebude miešať do orga-
nizácie a činností cirkví. Z tejto základnej 

Štát a cirkev 
na Slovensku (2)

Foto: archív redakcie

Sviečková manifestácia, marec 1989 
Foto: ÚPN
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požiadavky vyplýva väčšina našich 
ostatných návrhov...“

Po novembri 1989 katolícka 
cirkev svoju požiadavku odluky 
spochybnila a od nej odstúpila, 
lebo by vraj nepriniesla pozitívny 
výsledok. Podľa kardinála Korca 
odluka cirkví od štátu by dnes 
mala hádam iné motívy, ale ten 
istý cieľ a účinok – spochybnenie 
a ochromenie cirkvi, jej činností 
na poli zdravej výchovy, kultúry, 
v sociálnej, zdravotníckej či chari-
tatívnej oblasti atď. Takýto názor 
a podobné vyjadrenia prezentujú 
buď nepochopenie alebo zámerné 
prekrúcanie podstaty odluky. 
Chceme zdôrazniť, že odluka 
nemá protináboženský charakter, 
jej poslaním nie je vylučovať 
náboženstvo zo spoločnosti, ale 
naopak, vytvára podmienky pre 
skutočnú slobodu vierovyznania 
a svedomia, pre rovnoprávnosť 
všetkých cirkví a náboženských 
spoločností, ich rovnosť pred 
zákonom.

Podľa katolíckych hodnostárov 
vzťah štátu a cirkví by sa mal 
riešiť nie na báze odluky, ale sys-
témom autonómie a nezávislosti 
cirkví, partnerstva a vzájomnej 
spolupráce cirkví a štátu. Nie 
je pritom jasné, čo sa myslí pod 
autonómiou cirkví a vzájomnou 
nezávislosťou cirkví a štátu. Niet 
pochýb, že tu ide o jednostrannú 
nezávislosť, nezávislosť cirkví 
od štátu, nie však štátu od cirkví 
(bližšie pozri Základnú zmluvu 
medzi Slovenskou republikou 
a Svätou stolicou a čiastkové 
zmluvy).

A pokiaľ ide o partnerstvo 
a spoluprácu, tak tie by mali spo-
čívať na určitej deľbe práce, podľa 
nej by sa mal štát starať o veci 

materiálne a cirkev o duchovno-
-morálne. Aj tu vzniká otázka, 
kto určí ich hranice, veď také 
neexistujú. Možno hovoriť len 
o hraniciach občianskeho práva 
a práva cirkevného. Za takouto 
predstavou cirkvi sa skrýva 
zámer, krok za krokom vytvárať 
„štát v štáte“.

Celý problém riešenia vzťahu 
štátu a cirkví po roku 1989 sa 
v podstate redukuje na reštitúciu 
cirkevného majetku, dotovanie 
cirkví zo štátneho rozpočtu a re-
katolizáciu Slovenska. V duchu 
katolíckej doktríny bol slovenský 
národ vyhlásený za kresťanský 
a zasvätený Sedembolestnej 
Panne Márii. Z toho titulu si kato-
lícka cirkev privlastnila právo 
byť hovorcom nielen svojich 
veriacich, ale celej spoločnosti, 
nanucovať partikulárne záujmy 
všetkým občanom. Ignoruje 
pluralizmus názorov a toleranciu 
medzi nimi. Ináč povedané, 
katolícka cirkev sa usiluje o to, 
aby sa Slovensko aj v budúcnosti 
vyvíjalo nie na princípoch odluky, 
svetského a neutrálneho štátu, 
ale ako Slovensko kresťanské 
(katolícke).

Cirkevná politika 
politickej pravice

Po novembri 1989 si všetky 
vlády stanovili program budovať 
občiansku spoločnosť a demokra-
tický právny štát, v ktorom budú 
mať svoje miesto rôzne nábožen-
stvá a fi lozofi e, vierovyznania 
a svetonázory. Zaväzovala ich 
k tomu aj Ústava SR, jej prvý 
článok, ktorý znie: „Slovenská 
republika je zvrchovaný, demokra-
tický a právny štát. Neviaže sa 
na nijakú ideológiu ani nábo-
ženstvo.“ Skutočnosť je taká, že 
pravicové mocenské štruktúry sa 
odklonili od hlavného zákona SR 
– ústavy –, náboženstvo (spása 
duše) sa stalo štátnym záujmom 
a prepojenie medzi štátom 
a cirkvami sa ešte viac prehĺbilo, 
z čoho viac profi tujú cirkví ako 
štát. V pozadí problému vzťahu 
štátu a cirkví treba vidieť politiku, 
spolitizovanie náboženstva 
hlavne tým, že sa stalo súčasťou 
politického zápasu politických 
strán a hnutí o politickú moc 
v štáte. Svedčí o tom okrem 
iného aj fakt, že všetci doterajší 
predstavitelia najvyšších zastu-
piteľských orgánov po svojom 
zvolení bežali rýchlo do Vatikánu, 
aby ubezpečili pápežov, že 
Slovensko je kresťanské a ním 
bude aj v budúcnosti. A veľmi 
často a nie vždy na adekvátnom 
mieste a v adekvátnom čase sa 

odvolávajú na náboženskú vieru, 
dovolávajú sa Boha, cirkevných 
autorít. O tomto spojení fran-
cúzsky teológ Jean Cardonnel 
hovorí toto: „Keď sa vláda stane 
kresťanskou, nepokresťančuje sa 
moc, ale silou-mocou politizuje sa 
kresťanstvo.“

Zmluva s Vatikánom
Kľúčom na pochopenie politiky 

pravicových mocenských štruk-
túr a katolíckych biskupov, ako 
aj riešenia vzťahu štátu a cirkví je 
Zmluva medzi Slovenskou repub-
likou a Svätou stolicou (2001). 
Na nej je založená fi lozofi a 
právneho riešenia vzťahu štátu 
a cirkví, ktorá vychádza z týchto 
ideových zdrojov: kresťanskej 
tradície, väčšinového princípu, 
mravných kritérií a kanonického 
práva.

Podpísaním zmluvy s Vatiká-
nom bol však porušený právny 
poriadok, lebo bola uzavretá 
pred pripravením a schválením 
základného, systémového zákona 
(doteraz ho nemáme), ktorý by 
zabezpečoval rovnoprávnosť 
a rovnosť všetkých cirkví 
a náboženských spoločností 
pred zákonom. Zmluva uzav-
retá s ostatnými cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami 

na úrovni vlády im poskytuje 
rovnosť a rovnoprávnosť de iure, 
de facto však nie, a, naopak, 
vystavuje ich diskriminácii. 
Touto zmluvou sa fakticky začala 
rekatolizácia Slovenska aj preto, 
že sa Vatikánu priznáva právo 
prostredníctvom svojich štruktúr 
(katolíckej cirkvi) zasahovať 
do vnútorných záležitostí SR, 
právo určovať a formovať vedo-
mie, spôsob života jej občanov, 
zabezpečovať katolíckej cirkvi 
výhody a privilégiá, čo znamená, 
že štát SR sa zrieka určitej časti 
práva suverenity, slobody svojho 
demokratického usporiadania 

(svedčia o tom už schválené, 
resp. pripravované čiastkové 
zmluvy). Teda z hľadiska praxe 
štát SR nemožno považovať 
za vzor nábožensky a ideologicky 
neutrálneho štátu, jeho doterajšia 
koncepcia postavenia nábožen-
stva v štáte a spoločnosti má skôr 
antidemokratický charakter.

Našu úvahu o probléme vzťahu 
štátu a cirkví po roku 1989 
opierame o Všeobecnú deklaráciu 
práv človeka, Medzinárodný 
pakt občianskych a politických 
práv, o Listinu základných práv 
a slobôd a Ústavu Slovenskej 
republiky, o obhajobu svetského 
a nábožensky a ideologicky neu-
trálneho štátu ako nevyhnutného 
predpokladu skutočnej slobody 
svedomia a presvedčenia, jeho 
demokratické princípy umožňu-
júce každému slobodne voliť, mať 
a šíriť svoj svetonázor (nábožen-
ský, ateistický). Žiaľ, ústavné 
normy svetského a neutrálneho 
štátu, ako sme už naznačili 
vyššie, sa neplnia a v praxi sa 
hrubo porušujú. Štát privileguje 
a zvýhodňuje katolícku cirkev, 
napríklad reštitúciou cirkevného 
majetku (bez príslušného práv-
neho a ekonomického posúdenia 
a zdôvodnenia), zavedením vyu-
čovania náboženstva do štátnych 

škôl, zavedením náboženských 
(katolíckych) symbolov  a znakov 
do štátnej symboliky či pome-
núvaním (cirkevných sviatkov, 
pomenúvaním ulíc, námestí, 
na bankovky a mince atď.).

Poslaním našej úvahy je 
obhájiť postulát svetonázorovo 
neutrálneho štátu a zabezpečiť 
slobodu svedomia a presvedčenia 
všetkých občanov, či už sa hlásia 
alebo nehlásia k náboženskej 
viere. Za najdemokratickejšiu 
formu riešenia tohto problému 
považujeme odluku cirkví 
od štátu.

Peter Prusák

Podľa kardinála Korca odluka 
cirkví od štátu dnes by dnes mala asi 
iné motívy, ale ten istý cieľ a účinok 
– spochybnenie a ochromenie cirkvi
Foto: archív redakcie 

Aj návštevy hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku prispievali 
k posilňovaniu vzťahov medzi SR a Svätou stolicou
Foto: archív redakcie
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Karikatúry, ktoré nedávno vyvolali 
toľké napätie v moslimskom svete, mi 

pripomenuli problémy, ktoré sa skrývajú 
pod zdanlivým pokojom, ktorý sa väčšina 
náboženstiev usiluje podať širokým davom. 

Ani nie tak dávno sa vyskytli dva prípady 
urážky náboženstva, ktoré vyvolali veľký 
hnev moslimského sveta. Moslimovia 
na celom svete reagovali tak, že si kládli 
jednoduchú otázku: ak má Západ hranice, 
ktoré neslobodno prekročiť, prečo potom 
nemôže byť Mohamed ušetrený hanlivých 
poznámok a karikatúr? V prvom prípade írsky 
pseudohistorik poprel, žeby niekedy vôbec 
došlo k holokaustu. Tieto slová pôsobili ako 
urážka, novinkou však je, že tohto chlapíka 
odsúdili na tri roky väzenia. Druhý prípad 
sa týka sporu, ktorý vedie taliansky ateista 
Luigi Cascioli, ktorý obvinil reverenda Enrica 
Righiho, že šíri „klamlivý výmysel, akým je 
existencia Ježiša“. Z historického hľadiska 
neexistuje nijaký dôkaz, ktorý by potvrdzoval 
existenciu Božieho syna, no ísť s tým pred súd 
je opäť inováciou, ak to tak môžeme nazvať. 
Nikto nebol poškodený ani uväznený, prípad 
bol jednoducho zastavený. 

Tri rôzne prístupy k trom rôznym popre-
tiam: popretie práva moslimov na to, aby ich 
prorok bol zobrazovaný pozitívne, popretie 
holokaustu a popretie existencie Ježiša. Aj keď 
som sa narodil ako moslim, podporoval som 
karikaturistov (pozri môj list zo 6. februára 
adresovaný periodiku International Herald 
Tribune), pretože si myslím, že hlasy a názory 
by nemali byť zamlčiavané, že história by 
mala súdiť autorov, a nie súdy. Takže po tom, 
čo nepokoje ohľadom karikatúr ustúpili, 
rozhodol som sa, že čitateľom stručne 
predstavím náboženskú históriu rúhania sa 
a cenzúry. Nepochybujem o tom, že keby mal 
fanatický mních palicu, cenzuroval by ešte aj 
náš dych. Takže začnime s tým, kde to všetko 
začalo. 

Judaizmus
Leviticus 24:16: „Kto by sa rúhal menu 

Hospodinovmu, má byť vydaný na smrť: nech 

ho celý zbor ukameňuje.“ A potom Deutero-
nomium 13:2-3: „Ak povstane v tvojom strede 
prorok alebo snívač a naznačí ti znamenie 
alebo zázrak, a ak sa splní znamenie alebo 
zázrak, ktoré ti predpovedal, a ak ti povie: 
Poďme za inými bohmi – ktorých nepoznáš 
– a slúžme im!… Ten prorok alebo snívač 
musí byť usmrtený… Ak by ťa tvoj brat, syn 
tvojej matky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, 
alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, 
ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali 
a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom!..., 
ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, 
nemaj s ním súcit ani ho nekry,  ale musíš 
ho zabiť. Tvoja ruka nech prvá dopadne naň, 
aby ho usmrtila, a potom ruky všetkého ľudu. 
Ukameňuj ho až na smrť.“ Hospodin potom 
hovorí Mojžišovi: „Musíš pobiť obyvateľov 
toho mesta ostrím meča, a ostrím meča 
vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je 
v ňom, ešte i na jeho dobytku.“ Exodus 22:18 
pridáva na zoznam kacírov aj čarodejnicu: 

„Čarodejnicu nenechaj nažive.“ Pokiaľ teda 
ide o židovskú tradíciu, niet k tomu čo dodať, 
slová hovoria samé za seba. 

Kacíra, rúhača aj čarodejníka teda treba 
ukameňovať na smrť a na tomto akte by sa 
malo zúčastniť celé mesto. Mimochodom, 
keď sa hľadali dôvody na odsúdenie Ježiša 

na smrť, ako výhovorka sa použilo rúhačstvo. 
Tento aspekt sa ďalej rozvádza v Evanjeliu 
podľa Matúša 9:3: „A hľa, niektorí zo zákonní-
kov hovorili si sami pre seba: Tento sa rúha.“ 
– Nuž a zákonníci vedeli veľmi dobre, čo 
znamená rúhačstvo.    

Rúhačstvo aj kacírstvo sa podľa 
cambridgeského online slovníka týkajú 
názorov proti náboženským princípom, 
doslova toho, čo niektorí moslimovia uplatnili 
proti Salmanovi Rushdiemu po vydaní jeho 
Satanských veršov či proti dánskym karikatu-
ristom. Pojem kacírstva sa časom zdokonalil 
a hovorí viac o nesúhlase, aj naďalej však 
ohrozuje myšlienky a autorov. Prípad exko-
munikácie židovského fi lozofa Spinozu je 
dobrým príkladom, ako postupovať proti tým, 
ktorí nesúhlasia so zásadami viery. „Nech 
je prekliaty za dňa a prekliaty za noci; nech 
je prekliaty, keď si líha a keď vstáva. Nech je 
prekliaty, keď ide von, a nech je prekliaty, keď 
vchádza dnu.“ Vyhlásenie o exkomunikácii sa 
končilo týmito slovami: „Nikto s ním nesmie 
písomne komunikovať, ani mu prejaviť 
láskavosť, ani s ním prebývať pod jednou 
strechou, ani na štyri lakte v jeho blízkosti, ani 
čítať jeho spisy.“  

Kresťanstvo 
Pôsobenie Ježiša bolo krátke, podľa 

Evanjelia podľa Jána trvalo od jeho pokrstenia 
po ukrižovanie. Preto o rúhačstve tu toho 
veľa neexistuje, aspoň nie na prvý pohľad. 
Inkvizítori však neskôr predsa len našli 
zámienku na upaľovanie kacírov. V Evanjeliu 
podľa Jána 15:6 sa píše: „Ak niekto nezostáva 
vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, 
a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň 
a zhoria.“ List apoštola Pavla Titovi, 10-11: 
„Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí 
a zvodcov, najmä zo židovstva, ktorým treba 
zapchať ústa.“ Asi netreba zachádzať ďaleko, 
aby sme pochopili ich logiku – Matúš a Lukáš 
ponúkajú tento Ježišov výrok: „Kto nie je 
so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje 
so mnou, rozptyľuje.“ Matúš 12:30 a Lukáš 
11:23.

Ako som už spomínal, keď sa mlčanie stane 
bežnou praxou, výhovoriek vždy nájdete celú 
kopu. Prvý kresťanský zákon vzťahujúci sa 
na kacírov vyhlásil cisár Justinián (483 – 567 
AD): „Nariaďujeme všetkým, ktorí dodržia-
vajú tento zákon, aby sa začali označovať za 
katolíckych kresťanov a ostatných považo-
vali za pomätených a choromyseľných. Tým 
nariaďujeme, aby znášali potupu kacírstva, 
a keď božia odplata, ktorú si zaslúžia, bude 
vykonaná, budú potrestaní v súlade s naším 
hnevom, ktorý sme nadobudli na základe 
nebeského súdu.“ Ako kresťanský vládca 
zašiel až príliš ďaleko pri presadzovaní Božie-
ho slova, keď trestal odpadlíctvo smrťou, čo 
bolo pokračovaním židovského zákona, ktorý 
neskôr prevzali moslimovia.

Zväzok VIII katolíckej encyklopédie 
na internete v súvislosti s postavením cisára 
Justiniána pripúšťa, že „nesúhlas sa neto-
leroval… Jeho cirkevná tyrania je poľutova-
niahodnou stránkou takého veľkého muža.“ 
Ján, biskup rímsky si však o konaní cisára 
myslel čosi iné. Podľa neho bolo konanie 

Stručná história 
kacírstva

Prípad exkomunikácie židovského 
fi lozofa Spinozu je dobrým príkladom, 
ako postupovať proti tým, ktorí 
nesúhlasia so zásadami viery.

Odkedy sa stretávam s ľuďmi iných vierovyznaní, vždy ma zaujímalo, 
ako vnímajú svoje vlastné náboženstvo a ako hodnotia to moje. Ako 
sekularista už nevnímam túto otázku ako súboj medzi dobrom (judeo-
-kresťanské hodnoty) a zlom (hodnoty džihádu, resp. svätej vojny, ako je 
vnímaný islam). Dospel som k záveru, že vôbec nemá význam prekrúcať 
texty a tradície, len aby sme Západu dokázali, že islam v konečnom 
dôsledku nie je až taký zlý. Dnes sa skôr prikláňa k názoru, že islam je 
rovnako dobrý ako ktorékoľvek iné náboženstvo, a to v závislosti od toho, 
kto o ňom hovorí, resp. komu o ňom hovoríte.
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cisára „jedným z jednoznačných 
dôvodov na chválu tvojej múdros-
ti a láskavosti, najväčšieho 
kresťana spomedzi vládcov, ktorý 
vyžaruje svetlo ako hviezda.“ 
V každom prípade, tyrania nie je 
nič nezvyčajné medzi organizo-
vanými náboženstvami. Dejiny 

dokazujú opak. Počas inkvizície, 
ktorá trápila Európu počas šies-
tich storočí, trestanie odpadlíkov 
pretrvávalo aj po smrti. Niekto 
by si myslel, že ho smrť vykúpi, 
v časoch inkvizície to však bolo 
inak. Pre kacírov vymysleli novú 
formu trestov. Aj keď sa niekomu 
počarilo utiecť spred sliedivého 
zraku inkvizičných otcov, ešte 
vždy ho mohol postihnúť trest 
po smrti. Ako? Vykopaním 
z hrobu a spálením jeho kostí. 
Nebudeme tieto praktiky komen-
tovať, skôr uvedieme svedectvo 
dominikánskeho inkvizítora 
Williama Pelhissona o človeku, 
ktorého cirkev považovala 
za kacíra: „Vykopali ho a zobrali 
z cintorína vo Villeneuve… 
Vo veľkej procesii potom vláčili 
jeho telo celým mestom a spálili 
ho na poli mimo mesta. Konali 
tak na chválu nášho pána Ježiša 
Krista a požehnaného Dominika 
a ku cti rímskej a katolíckej cirkvi, 
našej matke, v rok pána 1231“ 
(Edward Burman: Inquisition, 
hammer of the heresy/Inkvizícia, 
kladivo na kacírstvo).

Inkvizícia neskončila pri 
heretikoch, ale ukrývala aj knihy, 
ktoré cirkev zakázala. Napríklad 
Talmud bol zakázaný v celom 
kresťanskom svete, a to dokonca 
aj pre židov, keďže obsahoval 
časti, ktoré neboli pre cirkev 
príjemné. Inkvizícii podliehalo 
aj umenie: máme záznamy 
o tom, ako bol maliar Veronese 
nútený zmeniť svoju maľbu 
na vlastné náklady, aby vyhovel 
inkvizítorovi, podľa ktorého bol 
jeho obraz urážajúci. Veronese 
však namiesto toho zmenil 
názov obrazu z Poslednej večere 
na Hostinu v Leviho dome. Ďalší 

príklad sa týka kláštorov. Z neja-
kého dôvodu inkvizítor zistil, že 
farby nevyhovujú božiemu vkusu, 
a preto bolo mníšskym rádom 
nariadené, aby sa ženské kláštory 
„podriadili zbožnému charakteru 
a posvätnej kráse a vyhli sa ha-
nebným sýtym farbám a rúhavej 

kráse“ (Mary Lavenová: Virgins 
of Venice/Benátske panny). Ako 
maliar, ktorý obľubuje živé farby, 
som si vedomý toho, že môj štýl 
by sa týmto inkvizítorom určite 
nepáčil.

Inkvizítori by nemali byť 
považovaní za výstredných ľudí. 
V konečnom dôsledku, viacerí 
z nich sa stali pápežmi, konkrét-
ne Klement IV., Benedikt XII, 
Alexander VII., Pavol IV., Pius 
V. a Sixtus V. Posledná poprava 
za kacírstvo bola vykonaná 
v Španielsku 26. júla 1826. 
Učiteľ Caytano Ripoll bol vtedy 
obvinený z deizmu. 

Islam 
Islam je náboženstvo, 

ktoré vytvorilo štát v časoch jeho 
zakladateľa. Podobne ako u iných 
náboženstiev, aj tu by ľudia mohli 
povedať: „Takto by sme to nemali 
chápať“, alebo „Nevyberajme to 
z kontextu“. Niet však žiadneho 
dôvodu na podceňovanie 
doslovného významu textu. Keď 
je slovo slovom Božím, potom 
Boh musel vedieť, ako ho ľudia 
pochopia. Preto kým profesori 
náboženského práva mohli prísť 
s pozitívnou interpretáciou 
výrazov s násilným charakterom, 
iní nachádzajú v Božom slove 
explicitné posolstvo. 

Pokiaľ ide o Korán, odpustenie 
bolo odmietnuté len odpadlíkom: 
„Ale ľútosť tých, ktorí odmietajú 
vieru po tom, čo ju prijali, a aj 
naďalej k nej prejavujú odpor, 
nebude nikdy akceptovaná, lebo 
to sú tí, ktorí zišli z cesty“ (3:90). 
Existuje však tradícia, ktorú nám 
prinášajú Mohamedovi spoloč-
níci a ktorá hovorí o treste: „Zabi 
každého, kto zmení svoje nábo-

ženstvo“ (Sahih Bukhari, 9. zv., 
kniha 84, č. 57, rozprávanie Ibna 
Abbása – považuje sa za najau-
tentickejšiu knihu po Koráne). 
Ešte zaujímavejší je nasledujúci 
príbeh, ako sa z príslušníkov 
z kmeňa Ukl stali renegáti (t. j. 
odpadlíci od islamu) a ako tento 

prípad riešil Mohamed, 
ako sa uvádza v knihe 
Sahih Al Bukhari (8. zv., 
kniha 82, č. 796, rozprá-
vanie Anasa): „Prorok 
rozkázal do červena 
rozpáliť niekoľko kúskov 
železa, vypáliť nimi ich 
oči a odrezať im ruky 
a nohy, bez umŕtve-
nia. Potom ich zobrali 
na miesto zvané Al-Har-
ra, a keď žiadali o vodu, 
aby sa napili, nedali im 
ju, až kým neumreli.“

Máme mnoho dôka-
zov, že za čias Mohamed i krátko 
po jeho smrti sa uskutočňovali 
popravy renegátov. Väčšina 
arabských kmeňov sa odvrátila 
a odmietla platiť dane novovznik-
nutej vláde. Moslimovia bojovali 
proti týmto odpadlíkom počas 
riddáhskych vojen v rokoch 632 
až 634 n. l. Podľa dostupných 
informácií bolo vtedy vo veľ-
kých jamách upálených mnoho 
renegátov. V tejto súvislosti je 
zaujímavé to, že tieto kmene sa 
v skutočnosti neodvrátili, len 
jednoducho odmietli platiť dane. 
V celom moslimskom svete 
sa proti nim začali uplatňovať 
zákony o odpadlíctve, ktoré sa 
považovali za najlepší spôsob, 
ako sa zbaviť inovercov. 

Rád by som ešte spomenul je-
den príbeh z čias Mohameda, kde 
nebol uplatnený zákon o odpad-
líctve. Ide o jedného z Mohame-
dových pisárov, Abdulláha Ibn 
Sarha. Títo pisári spisovali slová, 
ktoré boli Mohamedovi zjavené, 
keďže Mohamed nevedel čítať ani 
písať. Tento prípad sa spomína 
v knihe moslimského teológa 
Ibna Taymiyyu (1263 – 1328) Vy-
tasený meč proti rúhačom. Podľa 
jeho rozprávania sa vraj Ibn Sarh 
priznal, že sfalšoval niektoré časti 
Koránu. Keď prorokovi čítal na-
hlas sfalšované časti, Mohamed 
nedokázal rozoznať, čo bolo sfal-
šované a čo bolo pôvodné. Sarh 
si zmyslel, že ak dokáže sfalšovať 
posvätný text priamo pred proro-
kom, prečo sa potom obťažovať 
a byť moslimom? Vrátil sa teda 
k pohanstvu a utiekol. O nie-
koľko rokov neskôr Mohamed 
prišiel do Mekky, kde prebýval aj 
tento renegát. Očakával, že jeho 
spoločníci uplatnia proti nemu 

zákon o odpadlíctve, nikto však 
nezdvihol ani prst. O niekoľko 
rokov neskôr Abdalláh Ibn Sarh 
viedol moslimské vojská, ktoré 
vtrhli do Severnej Afriky.    

Záver
Matúš 10:34: „Nenazdávajte 

sa, že som priniesol mier na zem; 
nepriniesol som mier, ale meč.“ 
Predstavte si, že tento výrok by 
povedal Mohamed, a nie Ježiš. 
Celý svet by potom hovoril: 
„Vidíte, my sme vám hovorili, že 
tí moslimovia chcú skôr vojnu, 
a nie mier.“

Realita je však úplne iná. Voj-
na, cenzúra a tyrania sú vlastné 
organizovaným náboženstvám 
bez ohľadu na to, kde existujú 
a kto ich káže. Z historického hľa-
diska monoteizmus od svojho za-
loženia faraónom Achetatónom 
(1379 – 1334 pred n. l.) nekázal 
iné, len násilie a terror. Organizo-
vaný monoteizmus tohto faraóna 
vytlačil všetky ďalšie božstvá 

a tradície. Achetatón bol natoľko 
presvedčený o svoje pravde, že 
nedokázal zniesť nesúhlas alebo 
iné názory. Veď si len predstavte 
človeka, ktorý si myslí, že našiel 
boha i kľúče od nebies. Takýto 
človek by určite umlčal všetkých 
ostatných, ktorí by s ním nesúhla-
sili. Achetatón bol prvý, ktorý 
vyhlásil: „Niet iného boha, len ty, 
Aton.“ Toho istého Achetatóna 
charakterizovali takto: „Založe-
nie náboženstva muselo byť o to 
hrozivejšie, že Achetatón konal 
s nevídanou brutalitou. Nové 
náboženstvo sa nepresadzovalo, 
ale nanucovalo. Tradícia nebola 
spochybňovaná, bola prenasle-
dovaná a zakázaná (Jan Assmann 
podľa www.maati.org). 

Karim Chaibi

Maliar Veronese vraj zmenil názov obrazu z Poslednej večere na Hostinu v Leviho 
dome, aby vyhovel inkvizítorovi.

Faraón Achetatón sa považuje 
za zakladateľa monoteizmu
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S tým ide ruka v ruke úsilie nábožen-
ských fundamentalistov prehodnocovať 
naše dejiny, znevážiť a zatlačiť revoluč-

né idey, ktoré sa stali zdrojom pokroku nášho 
národa, ktoré rozvíjali jeho slobodomyseľ-
nosť, racionalizmus, demokratického ducha, 
zvyšovali jeho sebavedomie a sebadôveru.

Z histórie vieme, že priestor osídlený 
Slovákmi sa vyznačoval silnou religiozitou, 
že cyrilometodský odkaz, viera v pomoc 
a ochranu Sedembolestnej Panny Márie, 
ku ktorej sa Slováci často uchyľovali, pomohla 
prežiť mnohým generáciám a zachovať iden-
titu slovenského národa. To nám umožňuje 
pochopiť, nie však súhlasiť s tým, prečo hneď 
po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
bol slovenský národ vyhlásený za kresťanský 

a zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, a to 
napriek tomu, že je to v rozpore s 1. článkom 
Ústavy SR. V rozpore s ňou všetci doterajší 
premiéri vlád, prezidenti sa ponáhľali do Va-
tikánu, aby demonštrovali svoju oddanosť 
kresťanskej tradícii na Slovensku a ubezpečili 
pápežov, že princípom aj jeho budúcnosti 
zostatne náboženstvo, že si svoj život budeme 
naďalej organizovať ako kresťania.

Rozporná kresťanská tradícia
Naša kresťanská tradícia je prinajmenšom 

rozporná. Jej rozpornosť vyplýva aj z toho, 
že sa pestovala a rozvíjala v situácii onesko-
reného vývoja a zaostávania slovenského 
prostredia, vzdelania a slobodomyseľnosti 
ľudí žijúcich v ňom. Našou históriou sa 

neprehnali pokrokové sociálne, politické, 
fi lozofi cké hnutia a prúdy (reformácia, 
husitstvo, slobodomyšlienkarstvo – ateizmus) 
v takom rozsahu, ako v západných národoch, 
vrátane národa českého. Aj preto malo nábo-
ženstvo v slovenskom prostredí primitívnejší 
charakter, vyznačovalo sa nábožnosťou, pán-
božkárstvom, iracionalitou a mýtmi. „Slepá 
viera nebola,“ hovorí spisovateľ Ján Tužinský, 
„vyvážená racionalitou, t. j. slobodným 
myslením, slobodnou vôľou, a teda voľbou.“ 
„Chráň nás Boh pred takouto vzdelanosťou 
(Čechov),“ zvolal J. M. Hurban. 

O našom vzťahu k vzdelanejšiemu okoliu 
presvedčivo vypovedajú verše Kraskove:

Krok držať s osvieteným svetom,
pachtiť sa trochu vyšším letom,
trudiť sa v plodnom, vážnom potu,
šat haliť duše na žobrotu,
rozšíriť obzor svojho hľadu:
to nie je pre nás „Slováč mladú“,
to „temperamentu“ nie značka,
hodí sa leda pre „Čecháčka“.

Slovensko si uchovalo „zdravie“, hovorí A. 
Matuška, ale všetko, čo sa dialo v Európe, išlo 
mimo nás. „Zdravie“ zavinilo náš staro-
zákonný pomer k hodnotám, že sa kultúra 
u nás chápe predovšetkým ako to, čím človek 
pokúša Boha. „Zdravie“ spôsobilo, že je 
Slovákovi cudzím nie to, čo poznal, a zavrhol, 
ale to, k čomu ani neprivoňal. „Zdravie“ je aj 
toto: Schopenhauer – Pesimizmus, Nietzsche 
– Neznaboh a blázon, Tolstoj – Neodporujte 
zlu, Flaubert – Nezdravý smer. Taký je vzťah 
našej kultúry ako celku k cudzine, hovorí 
Matuška. A nielen on, dokonca aj evanjelický 
kňaz Lajčiak si uvedomuje, že Slovensko 
smutne charakterizuje nevšímavosť proti kaž-
dej novej idei. Stručne povedané, princípom 
všetkého života im je náboženstvo, vlastne 
nábožnosť, slepá viera, fanatizmus.

Nechuť k novým myšlienkam
Dôsledkami tohto vývoja žijeme na Sloven-

sku aj dnes. Aj preto sme dnes na Slovensku 
viac zaťažení kresťanskou tradíciou, cirkevný-
mi autoritami, svätými, cirkevnými sviat-
kami a mnohými otázkami. Len bezduché 
dodržiavanie náboženstva nám umožňuje 
pochopiť, prečo Slováci – veriaci, ktorí 
pestujú mariánsky kult a v státisícoch chodia 
ako pútnici do pútnických miest (do Levoče, 
Šaštína, Gaboltova a inde), sa dopustili holo-
kaustu, prečo mlčia, keď cirkevní hodnostári 
verejne požehnávajú vojakov odchádzajúcich 
do „mierových vojen“, keď si cirkvi nárokujú 
prirodzené právo vlastniť a zhromažďovať 
obrovské majetky, ktoré plodia všetky zlá 
medzi ľuďmi.

O rozpornosti kresťanskej tradície sa vyslo-
vil aj J. M. Hurban, ktorý určite nebol vzorom 
človeka slobodomyseľného, keď napísal: „Náš 
život slovenskí najväčšmi za to kulhá, že ho do-
teraz skoro sami theologovia opatruvali, pokim 
Slováci nedostanú na čelo génia sociálneho, 
do toho času budú vždy v národnosti svojej len 
nedochúdčence a že z theologov nepovstaňe 
naše sociálne-národno štejstja.“

Štúr, ktorý okrem cirkevného života videl 
aj spoločenský a občiansky život slovenského 

My, humanisti 
a tradície

Nie sme národ bez histórie a tradícií (jazyka, duchovno-kultúr-
nych hodnôt, mravných zásad). Za najväčšiu tradíciu slovenského 
národa sa považuje kresťanstvo. Preto neprekvapuje, že základným 
fi lozofi ckým pilierom Základnej zmluvy medzi Slovenskou republi-
kou a Svätou stolicou sa stala kresťanská fi lozofi a dejín slovenského 
národa, kresťanská tradícia. Táto zmluva má zaručiť, že základom 
aj budúcnosti Slovenska zostane náboženstvo. Svedčia o tom už 
schválené čiastkové zmluvy (o duchovnej službe v ozbrojených 
silách a zbore, o katolíckej výchove a vzdelávaní) a pripravované 
zmluvy (o výhrade svedomia a fi nancovaní cirkví).
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národa, jeho vzdelanie a kultúru, napísal, 
že „bude za reč biblickú ten, kto chce, aby 
i naďalej národnosť naša na kostol bola 
obmedzená.“

Aj ďalší štúrovec Hodža, hoci videl v Slová-
kovi „rodeného bohoslovca“, náboženského 
človeka, si želal, aby sa posvetštil.

Aj evanjelický kňaz Lajčiak povedal, že 
„skostnatelý život cirkevno-náboženský bol 
nemalým hatidlom vývoja Slovenska“.

Kresťanská tradícia znamená aj nechuť, 
pripomína A. Matuška, k novému, cudziemu, 
strach pred prijatím nových ideí, myšlienok. 
Apoštoli tejto tradície sa podstatne zaslúžili 
o to, že myšlienky humanizmu od antiky cez 
renesanciu až po revolúciu 18. storočia si 
naši vtedajší vlastenci s nedôverou osvojili 
a ťažko sa udomácňovali v živote slovenského 
národa. Ostali v zajatí náboženstva, teológie. 
I keď kritizovali náboženský život a cirkev, 
na druhej strane náboženstvo zachraňovali, 
scirkevňovali spoločensko-kultúrny život. 
Neprekonali svoju dobovú obmedzenosť. 
Národní obrodári, štúrovci vlastnili nie 
natoľko fi lozofi cký ako skôr teologický 
a teologizujúci rozum, hovorí A. Matuška, 
v dôsledku čoho ich neviedol pátos myšlienky, 
lež viery a často len pobožnosti. Radšej než 
by sa ufi lozofovali, plávajú v teologických 
vodách, lebo nechcú zahynúť na myšlienku, 
chcú byť radšej spasení.

Citovali sme Hurbana, že „náš život sloven-
ský najväčšmi za to kulhá, že ho doteraz skoro 
sami teológovia len opatrúvali...“ Ale to práve 
Hurban, ktorý neskoršie najviac scirkevnil 
náš život,  hovorí A. Matuška, a najviac z teolo-
gizoval hodnoty. Podľa neho národní vlastenci 
vykročili odvážne do sveta, aby europeizovali 
Slovensko a potom sa od Európy vedome 
dištancovali. Na Západe, vtedy demokra-
tickom a revolučnom, ktorý ostatne poznali 
len z druhej ruky, cez nemecké okuliare, 
videli neskôr len materializmus a bezbožnosť 
a ich kritika je tu z gruntu falošná, presne 
skrz-naskrz starozákonná a staropanenská, 
pretože je moralistická.

Existujú tu aj iné tradície
Napriek tomu nemožno celú históriu 

slovenského národa redukovať len na kres-
ťanskú tradíciu. Nemožno súhlasiť s tými, 
ktorí v našej histórii hľadajú a nachádzajú 
len jediný zmysel – kresťanský, len jednu 
pravdu – náboženskú. Veď nás ovplyvňovali, 
i keď nie v takej miere, aj iné revolučné, 
pokrokové myšlienkové a fi lozofi cké hnutia 
a smery. Do kresťanskej tradície jednoznačne 
nezapadá ani tradícia horárikovská (ostrá 
kritika cirkvi, najmä katolicizmu), tradícia 
palárikovská, jeho požiadavky, medzi 
ktorými nachádzame aj požiadavku sociali-
zácie cirkevných veľkostatkov. Medzi tradície 
revolučné možno zaradiť napríklad Slovenské 
národné povstanie – vzor boja ľudu za soci-
álnu spravodlivosť, slobodu a demokraciu. 
Dnes sme v situácii, v ktorej kléro-ľudácke 
sily, rôzni tradicionalisti a náboženskí 
fundamentalisti vyvíjajú silné tlaky, aby túto 
revolučné tradíciu (SNP) zatlačili do po-
zadia, zabudnutia, aby sa o revolučných, 
humanistických ideách a ideáloch, tradíciách 
nehovorilo a nepísalo, aby sa nevedelo, že tu 
máme okrem kresťanskej tradície aj tradície 
iné, že nie všetci Slováci boli a sú slepo 
veriaci, pánbožkári, nábožní.

Tí, čo sa hlásia len ku kresťanskej tradícii 
a chcú stavať súčasnosť a budúcnosť len 
na nej, nechápu zmeny na Slovensku 
a vo svete a nechápu ani zmeny prežívania 
a vyjadrenia viery. Preto bojujú nie za slobo-
domyseľnosť, slobodu slovenského národa, 
ale ako nositelia náboženského tradicionaliz-
mu a fundamentalizmu hlavne za nábožen-
skú slobodu.

Jednoznačné zotrvanie len na kresťanskej 
tradícii nás zároveň ochudobňuje o racionálny 
pohľad, uvažovanie o inom zmysle ako kres-
ťanskom našej histórie a súčasného diania, 
vylučuje z nej ináč zmýšľajúcich, slobodne 
mysliacich ľudí, zbavuje náš život hodnôt, bez 
ktorých sa nemôže slobodne rozvíjať.

Dnes si v súvislosti so vstupom Slovenska 
do Európskej únie znovu kladieme otázky 

našich tradícií (ich duchovno-mravných hod-
nôt, historickej pamäti národa, zachovanie 
jeho identity, štátnej nezávislosti). Odpovede 
na ne apoštoli kresťanského Slovenska 
nachádzajú, samozrejme, v kresťanstve 
a v nábožnosti veriacich, ktorú si nechcú 
dať vziať a chcú ju zachovať aj v budúcnosti. 
Významným svedectvom toho je kardinál 
Korec, ktorý vyzval veriacich do rozhodného 
boja proti indickej fi lozofi i a náboženstvu, 
joge, na obranu kresťanskej Európy proti 
Ázii, lebo všetko cudzie (iné) musíme na Slo-
vensku vnímať nie ako zaujímavé a príťažlivé 
obohatenie, ale ako čosi nepriateľské, ako 
ohrozenie identity slovenského národa.

Ak sa dnes rozširuje a pestuje u ľudí 
tradičné náboženstvo (pobožnoskárstvo, 
mravokárstvo), deje sa tak proti slobodo-
myseľnosti, občianskej spoločnosti, proti 
humanistickému a demokratickému duchu 
Európskej únie. Už sme vyššie spomínali, 
že sme sa v minulých dobách vedome 
dištancovali od Európy (jej materializmu 
a bezbožnosti) a dnes, po našom vstupe 
do EÚ ju chceme zachrániť, chceme ju znovu 
evanjelizovať, vnuknúť jej kresťanskú „dušu“. 
A tak z trápnej malosti a malovernosti sa 
dostávame do opačného extrému – nemenej 
trápnej namyslenosti, trápneho spasiteľstva 
sveta. Ak sme sa teda v minulých dobách 
považovali za niečo extra a chceli sme si 
usporiadať svoj život na našej extrovnej 
religiozite, bez ohľadu na to, čo sa dialo okolo 
nás, tak dnes sa znovu pasujeme za extrov-
ných, keď chceme usporiadať svoj život, ale 
aj život národov celej Európe po slovensky 
– kresťansky.

Nemali by sme sa vracať do dávnej minu-
losti, dokonca pred osvietenské obdobie, 
a vylučovať z kultúry ľudí inej fi lozofi e, 
svetonázoru a znemožňovať jej slobodný 
rozvoj. 

Slovensko potrebuje ľudí odvážnych a slo-
bodomyseľných, tvorivých a tolerantných.

Peter Prusák
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Humanizmus je výsledkom dlhej tradície 
slobodného myslenia, čo inšpirovalo mnoho 
veľkých svetových mysliteľov, tvorivých 
umelcov a rast vedy.

Humanizmus je etický. Potvrdzuje 
hodnotu, dôstojnosť a autonómiu každého 
jednotlivca a práva každej ľudskej bytosti 
na osobnú slobodu zlučiteľnú s právami 
ostatných. Humanizmus má povinnosť 
ochraňovať všetky bytosti vrátane budúcich 
generácií. Humanisti sú presvedčení, že 
morálka je vnútornou súčasťou ľudskej 
podstaty, založená na porozumení potrieb 
druhých, nepotrebuje vonkajší súhlas.

Humanizmus je racionálny. Hľadá 
vedeckú tvorivosť, nie deštrukciu. Huma-
nisti sú presvedčení, že riešenie svetových 
problémov je skôr v ľudskom myslení a činoch 
ako v božom zásahu. Humanizmus obhajuje 
používanie vedeckých metód a slobodného 
výskumu na riešenie problémov ľudskej 
spoločnosti. Tie však musia byť podložené 
ľudskými hodnotami. Veda dáva prostriedky, 
ľudské hodnoty určujú konečné ciele.

Humanizmus podporuje demokraciu 

a ľudské práva. Cieľom humanizmu je 
dosiahnuť maximálny možný rozvoj každej 
ľudskej bytosti. To znamená, že demokracia 
a ľudský rozvoj sú záležitosťou práva. Princípy 
demokracie a ľudských práv musia byť apliko-
vané v celej šírke ľudských vzťahov a nemajú 
byť neobmedzované spôsobmi vládnutia.

Humanizmus znamená, že osobná 
sloboda musí byť spojená so spoločenskou 
zodpovednosťou. Humanizmus sa odvažuje 
budovať svet na myšlienke osobnej slobodnej 
zodpovednosti voči spoločnosti a uznáva 
(rešpektuje) našu zodpovednosť za priro-
dzený svet. Humanizmus je nedogmatický, 
veľkolepý, nezaložený na slepej viere jeho 
prívržencov. Je spojený so slobodnou 
výchovou k nemu.

Humanizmus je odpoveďou na často 
hľadanú alternatívu k dogmatickým 
náboženstvám. Hlavné svetové náboženstvá 
vznikli na báze zjavení, navždy platných 
po celý čas a všetky názory na ľudskosť 
– človeka prispôsobujú svojmu svetonázoru 
(svojej viere). Humanizmus má spoľahlivé 
vedomosti o svete a sám sa rozvíja prostred-

níctvom trvalého procesu. Skúmaním, 
vyhodnocovaním a následne revíziou.

Hodnota humanizmu je v umeleckej tvo-
rivosti a predstavivosti, humanizmus pozná 
silu umenia. Humanizmus je presvedčený 
o význame literatúry, hudby, vizuálneho a hra-
ného umenia pre osobný rozvoj a naplnenie 
človeka.

Humanizmus je životným postojom sme-
rujúci k maximálne možnému naplneniu 
ľudského života prostredníctvom kultivácie 
etického a tvorivého života a ponukou 
etických a racionálnych prostriedkov k zmene 
našich čias. Humanizmus musí byť cestou 
života pre všetkých a všade.

Naša základná úloha je poskytnúť ľuďom 
žijúcim v iných podmienkach predstavu, čo 
môže znamenať humanizmus pre nich, keď 
sa budú angažovať v jeho prospech. Keď 
budú využívať slobodné skúmanie (bádanie, 
hľadanie), silu vedy a tvorivú obrazotvornosť, 
predstavivosť pre posudzovanie mieru 
a službe milosrdenstva. Sme presvedčení, že 
prostriedky k vyriešeniu týchto problémov 
konfrontujú nás všetkých. Vyzývame 
všetkých, ktorí majú podobné presvedčenie 
ako my, aby s nami spolupracovali.

Kongres Medzinárodnej etickej a humanis-
tickej únie, Amsterdam 2002 

Identita humanistu:
(Minimum vyjadrenia humanizmu)
Humanizmus je demokratická a etická 

životná pozícia, ktorá tvrdí, že ľudský život 
musí byť správny a zodpovedný, musí mať 
zmysel a obsah. Tento postoj k budovaniu 
humánnejšej spoločnosti sa uskutočňuje 
prostredníctvom základných etických hodnôt 
a ďalších prirodzených hodnôt v duševných 
hodnotách, prostredníctvom slobodného 
výskumu a prostredníctvom ľudských schop-
ností. Je to neteistický náhľad na svet, ktorý 
neakceptuje nadprirodzený náhľad na svet.

Prosíme vás o osobný 
príspevok na túto tému. Ponechá-
vame na vás, ako ho spracujete. 
Uvítame však, ak sa vyjadríte 
osobitne k týmto otázkam:
1. Ak ste boli pôvodne nábožen-

sky veriaci,
– ako ste sa vyrovnali s nábožen-

stvom?
– s akými problémami to 

prípadne bolo spojené?
– čo vám pritom pomáhalo?
– čo opustenie náboženstva 

znamenalo pre váš duchovný 
život?

2. Akým spôsobom, na základe 
alebo pomocou čoho ste si 
ako človek bez náboženského 
vyznania

 – vytvorili svoj názor na svet, 
ľudskú spoločnosť a svoje 
miesto v nej?

 – na čom zakladáte svoje 
morálne názory a postoje?

 – čím sa riadite v medziľudských, 
partnerských, rodinných 
vzťahoch?

 – ako je to s vaším rozhodovaním 
v otázke dobra a zla, osobnej mrav-
nej zodpovednosti a podobne?

Svoje vyjadrenia môžete – ak 
chcete – podpísať s tým, či súhla-
síte alebo nesúhlasíte s prípad-
ným uverejnením svojho mena. 
V prípade nesúhlasu označíme 
uverejnené vyjadrenia vašimi 
iniciálkami s mestom vášho 
bydliska (Trnava, Prievidza...). 
Privítali by sme, keby ste uviedli 
aj Váš vek a povolanie.

Zaslanie príspevkov do an-
kety nie je časovo obmedzené. 
Príspevky zasielajte na adresu:

Spoločnosť Prometheus, združe-
nie svetských humanistov
Gunduličova 12, 
811 05 Bratislava,
alebo elektronicky na adresu: 
prometheus@dtadsl.sk

Za príspevky vám vopred 
ďakujeme.

Redakcia časopisu 
PROMETHEUS

Amsterdamská 
deklarácia 2002

V roku 1952 na prvom a zakladajúcom kongrese IHEU 
boli v rezolúcii kongresu formulované a vyhlásené prin-
cípy humanizmu. V roku 2002, pri príležitosti 50 výročia 
IHEU, bola prijatá upravená verzia týchto princípov:

Vážení čitatelia časopisu PROMETHEUS,
členovia a sympatizanti Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov, 
nereligiózni občania Slovenskej republiky!

Zapojte sa do ankety časopisu PROMETHEUS:

?
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Netroufám si odhadnout, jak by zavedení 
takových metod ovlivnilo zdravotní pojiš-
ťovny, však jako inženýr bych chtěl několika 
poznámkami přispět k rozvoji této techno-
logie v upřímné naději, že ji kvalifi kovaný, 
široce interdisciplinární tým může dovést 
k dokonalosti.

Nevyžádaná zpráva
Experimentátoři předpokládají, že 

modlitba, kterou emituje modlitel, přenese 
jistý působek na modlence, a to i bez vědomí 
modlence. V teorii komunikace se to nazývá 
nevyžádaná zpráva – někde dokonce spam. 
Modlitel a modlenec se přitom nemusejí 
vůbec znát. Defi nice modlitby je sice dosud 
poněkud nevyjasněná, nicméně se jaksi 
předpokládá, že modlitel i modlenec jsou 
věřící nějaké zavedené religie. (Je s podivem, 
že experimentátoři začali hned na lidech, 
aniž vyzkoušeli působky modliteb na myších 
modlencích. Experimenty je třeba provádět 
pouze na laboratorních myších, které jistě 
jsou – narozdíl od kostelních – nábožensky 
zcela neutrální.)

Experimenty prokázaly, že na konkrétních 
vyznáních však nezáleží – čili: každá modlitba 
je dozajista kompatibilní s hlavními věrouka-
mi (a snad může být homologována dokonce 
i pro nestandardní sekty). To je mimořádně 
potěšitelné, neboť nyní máme exaktní 
vědecký důkaz, že protestant se může modlit 
za katolíka, katolík za žida, žid za muslima 
a muslim snad dokonce i za ateistu, aniž hrozí 
komukoli jakákoli újma. Ateista se ostatně 
také může modlit, leč panují pochybnosti, 
zda jeho modlitba nemá nulovou hodnotu. 
Modlitba ale může mít i zápornou hodnotu 
– typicky například u satanistů. Může však 
satanista (nebo komunista) pomocí negace 
negace invertovat svou modlitbu tak, že 
výsledný produkt je pozitivní? To nás přivádí 
k zásadním otázkám: Jaký je přepočítávací 
koefi cient délky a vroucnosti? Je katolická 
modlitba vydatnější než například židovská 
či muslimská? Jak by pak měl být stanoven 
směnný kurz modliteb? A v jakých jednotkách 
by se vlastně měly měřit - např. Jh (Jahve), Ho 
(Hosp.) či Al.? Dokáží se církve na způsobu 
měření vůbec dohodnout? Seriózní experi-
menty přeci nelze provádět s modliteli bez 
certifi kované výkonnostní třídy. 

Teorie také dosud tápe v otázce, zda platí 
zákon zachování Dobra. Jestliže ano, pak by 
modlitbou uměle vyvolaný transfer Dobra 
znamenal jeho úbytek někde jinde a tam by 

mohl nastat ohromný malér. To by vedlo 
k velkému etickému dilematu. Ostatně, má 
konkrétní zásilka Dobra stanovenou záruční 
lhůtu a v co se po té Dobro promění?

Dopravní zpoždění modliteb
Z praktického hlediska je také nutné zjistit 

tzv. dopravní zpoždění modliteb, tj. rychlost, 
jakou se působek modlitby šíří od modlitele 
k modlenci. Vůbec není jisté, zda se šíří 
nadsvětelnou rychlostí nebo jen rychlostí 
světla, zvuku, smršti či pouhého vánku a jaké 
faktory to ovlivňují. Rovněž není známo, co by 
se stalo, kdyby působek dorazil k pacientovi 
pozdě - např. v době, kdy už by byl opět zdráv. 
Uhnula by modlitba na někoho jiného anebo 
by se vrátila modliteli coby nepříjemný zpětný 
ráz? 

Velmi závažným problémem je adresace 
modlence – zejména v případě, že ho modlitel 
nezná. Dosud se to prý řeší tak, že se modliteli 
sdělí jméno a datum modlencova narození. 
Tím může ovšem dojít k víceznačnosti 
a případně i nesprávnému modlenci. Proto 
by byla lepší identifi kace rodným číslem 
nebo (v některých zemích) číslem pojištěnce. 
Avšak ani to není uspokojivé, neboť modlenci 
v prenatálním stavu nebývá ještě přiděleno 
jméno a ani rodné číslo. Patrně nejlepší 
lokalizaci zajistí určení přesné zeměpisné 
polohy pomocí satelitního navigačního 
systému. Nicméně nemohly by se někde 
nakupit nedoručitelné zásilky a nemohlo by 
se z nich Dobro náhle vyvalit?

Zatím se pravděpodobně zkoumala jen 
relace point-to-point, tedy jeden modlitel 
působí na jednoho modlence. Lze si však 
představit jednoho výkonného modlitele 
na více modlenců anebo i více modlitelů 

soustředěných na jednoho modlence. Anebo 
více modlitelů na více modlenců. V tom 
případě by dokonce mohlo dojít k plošnému 
zamodlení. Při překročení určité kritické 
hodnoty by v tom místě mohla vzniknout 
i pandemie zdraví.

Kupodivu se experimentátoři dosud 
nezabývali dalšími aspekty, běžnými v teleko-
munikacích. Propojení totiž nemusí být jen 
monoplexní, tj. od modlitele k modlenci, ale 
i duplexní - tedy současně i opačným směrem. 
Pak se mohou obě strany tohoto propojení 
stát současně modlitelem i modlencem. To 
může přinést řadu výhod, avšak i nebezpečí 
vzniku kladné zpětné vazby. (Jako když se sál 
s mikrofonem a reproduktory náhle naplní 
nesnesitelným, vysokým hvizdem.) Podobně 
by se mohl éter totálně zahltit jedinou, stále 
opakovanou, nesnesitelnou modlitbou (např. 
i satanistickou) a ostatní slušné a demokratic-
ké by pak neměly šanci.

Nespolehlivost lidského faktoru
Musíme též vzít v úvahu i nespolehlivost 

lidského faktoru, tj. modlitelů (i když prý 
všichni chodí pravidelně do kostela) a jejich 
koordinátorů. Kdyby se totiž nemodlili 
se správnou brisancí a ve správný čas - tedy 
i s ohledem na dopravní zpoždění modlitby 
- mohl by být pacient buď ošizen o příslušnou 
dávku anebo naopak i předopován. Uvažte, že 
modlitel i modlenec mohou zrovna cestovat, 
jeden např. letadlem, druhý sanitkou. Situace 
může být tedy natolik dynamická, že bychom 
ji bez vhodných aparatur vůbec nezvládli.

Technická řešení teologických problémů 
se sice v židovsko-křesťansko-muslimské 
tradici málo využívají, ale vzhledem 
k paradigmatu o ekvivalenci modliteb všech 
vyznání, nelze pominout ani tibetské modlící 
mlýnky, poháněné větrem či vodou. Pohon 
je to sice praktický a navíc ekologický, ale 
přeci jen nesplňuje přísné evropské normy co 
do přesné regulace otáček a tedy i modliteb-
ního výkonu. Naskýtá se tedy velmi zajímavé 
řešení nahradit lidské modlitele modlícími 
mlýnky vybavené elektronikou řídící přesně 
jejich výkon.

Tu se pro experimentátory, o nichž nám 
referoval prof. Reiniš, otvírají úplně nové 
obzory. Je třeba vyzkoumat - nejlépe formou 
grantu s podstatnou účastí lamaistických 
klášterů - zda rotace je pro modlitební mlýnky 
zásadním předpokladem a jaké konstrukční 
parametry mlýnků jsou optimální. 

Dále se ale už opravdu pouštím na tenký 
led vizí o vysoce výkonných mlýncích jako 
o rychle rotujících, vhodně upravených 
válcích, z legované ocele a kvalitně omodle-
ných mnichy inženýry-specialisty pro rotory 
v turbin nadzvukových stíhaček. Výhody 
by byly zřejmé, protože horentní investice 
do obrany našeho vzdušného prostoru by 
byly současně i skvělou investicí do našeho 
zdravotnictví. Přelety takových stíhaček nad 
tím naším českým kukaččím hnízdem by byly 
přímo tryskem úzdravné.

Ing. Martin Bloch CSc.
Autor je členom Českého klubu skeptikov 

Sisyfos a pedagóg na Elektrotechnickej fakulte 
ČVUT v Prahe 

Inženýrské úvahy nad 
léčením modlitbou

S neskrývaným nadšením jsme přijali zvěsti prof. MUDr. Stanislava Reiniše 
na tiskové konferenci konané v budově Akademie věd ČR v Praze o experimen-
tech, které vědecky prokázaly možnost dálkového poléčení pacientů až o 11 
procent, a to pomocí modliteb. Jedenáct procent sice není mnoho, ale pro země 
s chátrajícím zdravotnictvím to může být významný příspěvek.
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Islamská alternatíva je špecifi ckou 
odpoveďou na globalizačnú výzvu, je 
úsilím moslimov identifi kovať podiel 

na svetovom rozvoji, demonštrovať možnosť 
originality spoločenských vzťahov na princí-
poch islamu, kde islam je viac ako nábožen-
stvo, kde sa záležitosti nedelia na náboženské 
a svetské, kde duchovná a svetská dimenzia 
sú proporcionálne prítomné. Islam je nábo-
ženstvo a civilizácia zhmotnená v troch „D“ 
– dín, dunjá, dawla (náboženstvo, svet, štát).

Zachrániť vlastnú identitu
Potreba islamskej alternatívy je vysvetľovaná 

slepou uličkou, do ktorej sa dostal islam po pre-
hre sociálno-ekonomického súboja so Západom. 
Moslimom sa nepodarilo zrealizovať plnohodnot-
nú modernizáciu spoločnosti. Prístup Sovietske-
ho zväzu k islamským spoločnostiam sa ukázal 
neživotaschopným, či už vo vnútri ZSSR, alebo 
s podporou miestnych foriem socializmu za jeho 
hranicami. Preto možno postsovietsku islamskú 
alternatívu vnímať aj ako úsilie o záchranu vlast-
nej identity a politickej kultúry.

Islamizmus vyzýva na obnovenie nedeformo-
vaných hodnôt islamu. Ponúka ideálny variant 
spoločenských vzťahov a budovania štátu posta-
vených na zákonoch šariátu so silným vodcom, 
ktorý má vo svojich rukách svetskú a duchovnú 
moc. Islamizmus úplne neodmieta súčasné po-
litické inštitúty, vrátane demokracie a ľudských 
práv. Ponúka nejasné, či skôr ľahko zneužiteľné 
vysvetlenia týchto kategórií. Islamisti pracujú 
s džihádom a  radikálne krídlo ospravedlňuje te-
ror ako jeden z jeho prostriedkov. Pritom džihád 
podľa Mohameda predstavuje mravné úsilie. 
Koniec koncov, v Koráne sa uvádza: „...a bojujte 
na ceste Božej proti tým, ktorí bojujú proti vám, 
ale nekonajte bezprávie...“ (Korán 1:190). 

Boj o realizáciu 
islamskej alternatívy sa 
uskutočňuje na štyroch 
úrovniach s prítom-
nosťou tézy budovania 
islamského štátu 
a spoločnosti. Lokálna 
úroveň predpokladá 
islamizáciu vidieka, kde 
sa život reguluje islam-
skými normami, ktoré 
sa v mnohom odlišujú 
od zákonov svetského 
štátu. Druhou je národ-
ná úroveň, kde islamisti 
pretendujú na moc v štá-
te. Doteraz najsilnejší 
boj bol v Afganistane, 
Pakistane a Uzbe-
kistane. Regionálna 

úroveň hľadá impulzy vo svetovej politike 
a je realizovaná úsilím o vytvorenie kalifátu. 
V rokoch 1997 – 1999 boli reálnymi výzvy 
na jeho vytvorenie v Dagestane a Čečensku, 
alebo opakovane vo Ferganskej doline, kde by 
sa kalifát mal okrem Uzbekistanu rozprestie-
rať aj na časti Tadžikistanu, Kirgizska a Číny. 
Štvrtou je globálna úroveň s cieľom je vytvoriť 
všemoslimský štát. 

Mráz a z Ferganskej doliny
Históriu uzbeckej islamskej opozície 

možno umiestniť do začiatku 90. rokov, keď 
sa vo Ferganskej doline začali vďaka fi nančnej 
pomoci náboženských organizácií z rôznych 
moslimských krajín vytvárať neformálne 
islamistické združenia (Tovba – Pokánie, 
Adolat – Spravodlivosť, Islom laškarlari 
– Bojovníci islamu). V roku 1987 ilegálne nav-
štívili Namangan emisári zo Saudskej Arábie, 
Afganistanu a Pakistanu. Počas stretnutia 
s miestnym duchovenstvom v mešite Gumbaz 
boli nastolené otázky vytvorenia politickej 
strany a islamského štátu vo Ferganskej 
doline. Začiatkom 90. rokov sa tu objavili po-
bočky Strany islamskej obnovy, ktorá vznikla 
v Astrachani (dnešná RF) a ktorej cieľom bolo 
vytvorenie celozväzovej islamskej opozície. 
Začali sa formovať združenia, ktoré pôsobili 
samostatne, využívajúc formálne zastreše-
nie Strany islamskej obnovy. Adolat, Tovba 
i Islom laškarlari začali organizovať mítingy, 
demonštrácie atď. Pod heslom boja proti 
zločinnosti, korupcii, svojvôli a beztrestnosti 
štátnych úradníkov uskutočňovali členovia 
týchto skupín súdy a „zločincov“ trestali podľa 
zákonov šariátu. Navonok vystupovali ako 
pomocníci milície. Najmä Tovba bola od po-
čiatku vytváraná ako bojový oddiel. V roku 

1992 odišla do ilegality. Jej aktivisti opustili 
Ferganskú dolinu a začali pôsobiť v sused-
ných štátoch – v Tadžikistane a od roku 1993 
v Afganistane. Tam vytvorili tzv. Namangan 
šu´basi (Namanganský batalión), ktorého 
kostru tvorili ľudia z Namanganskej oblasti 
Uzbekistanu a začali uskutočňovať nábor 
mladých ľudí z celej Strednej Ázie s ideolo-
gickou prípravou v táboroch v Tadžikistane, 
Afganistane a Pakistane. 

Náboženská komunikácia vo Ferganskej 
doline je vzhľadom na hustotu obyvateľstva 
veľmi intenzívna, čo je základnou podmien-
kou zachovania identity a tradičného spôsobu 
života, náboženskej a komunálnej mentality. 
V kombinácii s nespokojnosťou a chudobou 
je druhou hlavnou motiváciou na podporu 
islamských radikálov otázka spravodlivosti. 
Vplyv myšlienky kalifátu ako modelu doko-
nalého štátneho systému a spravodlivej vlády 
je silný práve v kontexte násilných, arogant-
ných, amorálnych, nekoncepčných a nepre-
myslených konaní režimu(ov). 

Regionálna úroveň islamizmu
Aktivizácia islamu ako nástroja politického 

boja je v Uzbekistane výsledkom dlhodobého 
a mimoriadne necitlivého a nezodpovedné-
ho prístupu moci. Skupina Akramija bola 
založená v roku 1996 v Andižane Akramom 
Juldašovom. Ako člen Hizb-ut-tahrir vo svojej 
knihe Lymongga yul (Cesta ku skutočnej 
viere) opísal metódy práce novej organizácie, 
ktoré lepšie zodpovedajú miestnym pome-
rom. Vychádza z názoru, že súčasná moslim-
ská spoločnosť sa nachádza v stave džahilije, t. 
j. v štádiu nevedomosti. Skutočný návrat kalifá-
tu bude dosiahnutý len vtedy, až jeho myšlienky 
preniknú do vedomia všetkých, ktorí sa cítia byť 
moslimami. Tento stav nie je možné dosiahnuť 
v celej spoločnosti. Je potrebné naštartovať 
proces, ktorý A. Juldašov rozdelil na päť etáp 
na úrovni komunity – machale, od zakladania 
tajných krúžkov až po prevzatie moci duchov-
nými vodcami. Treťou etapou sú silové akcie.

Štruktúra Akramije je založená na zvláštnych 
výrobných komunitách, ktoré kontrolujú poľ-
nohospodárske podniky vo Ferganskej doline, 
peňažné zdroje a sklady. Všetok majetok je 
rozdeľovaný vo forme pomoci členom (bratom) 
alebo sympatizantom. Členovia komunity sa 
usilujú organizovať svoje vlastné podnika-
teľské aktivity a poskytnúť tak prácu svojim 
členom. Tento princíp riešenia ekonomických 
a sociálnych problémov pomocou tradičného 
komunálneho prístupu je vo Ferganskej doline 
prakticky masovo rozšírený. Uzbecký štát 
v tejto oblasti zlyhal. 
Činnosť Akramije bola zakázaná, ale vzhľa-

dom na konšpiratívny charakter štruktúry je 
tento zákaz neefektívny. Skupiny Akramije 
existujú a sú aktívne v celej uzbeckej časti 
Ferganskej doliny – v Andižane, Namangane, 
Kokande, ale aj v Kirgizsku. Okrem Hizb-ut-
-tahrir v oblasti Ferganskej doliny dnes operujú 
ďalšie ilegálne radikálne moslimské organizá-
cie:  Tabliq (Misia),  Uzun sokol (Dlhé fúzy), 
Adolat ujušmasi (Spravodlivá spoločnosť),  
Islam laškarlari (Bojovníci islamu), Tovba 
(Pokánie), Nur (Lúč svetla). 

Peter Juza

Islam a islamizmus 
v postsovietskej Strednej Ázii

Ferganská dolina bola z pohľadu rozvoja islamu, religiozity obyvateľstva, dodržiavania 
islamských tradícií vždy špecifi ckým regiónom Strednej Ázie. Už v druhej polovici 80. 
rokov minulého storočia tam  vznikali pololegálne združenia, ilegálne mešity a medresy, 
pod vplyvom ktorých sa začali postupne formulovať islamsko-politické požiadavky.

Foto: autor
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Diskreditácia opozície
Mestské voľby v Saudskej 

Arábii, prezidentské a parla-
mentné voľby v Egypte v roku 
2005 sú príkladom tejto stratégie 
poskytovania limitovaného 
prístupu a politickej participácie 
pre občanov, aby sa legitimita 
existujúcich autokratických 
režimov aj naďalej nezhoršovala.

Použitie násilia, špecifi cky 
terorizmu, je len málokedy prvou 
voľbou skupín v ovplyvňovaní 
politického rozhodovania. 
Je posledným východiskom 
pre skupiny, ktoré nemajú 
dostatok priestoru na vyjadrenie 
svojich názorov a na ovplyvnenie 
politických lídrov i radových 
občanov. Keď je násilie použité 
opozíciou na diskreditovanie 
autokratického režimu, je 
vždy ofi ciálnymi zdrojmi 
nazývané terorizmom, napriek 
represívnym taktikám režimu, 
ktoré vlastné použitie násilia ako 
jedinej alternatívy sám vyvolal. 
Otázkou zostáva, či je možné 
zdiskreditovať takouto nálepkou 
opozičné skupiny, a súčasne 
posilniť vlastný režim. Používa sa 
vnútroštátny terorizmus v Egypte 
a Saudskej Arábii ako stratégia 
umožňujúca prežitie súčasných 
nedemokratických  politických 
systémov?

Legitimizácia prísnych 
bezpečnostných opatrení

Za posledných 15 rokov sa 
odohrala zmena vo vnútro-
štátnom terorizme v oboch 
krajinách. V prvom štádiu v 80. 
rokoch v Saudskej Arábii a v 80. 
rokoch v Egypte boli tieto kra-
jiny svedkami nízkej frekvencie 
teroristických útokov a aj obetí 
bolo relatívne málo. Neexistoval 
spojený front útočníkov a útoky 
neboli zamerané na jednotný cieľ. 
Rapídna zmena v tomto vzore 
nastala v druhom štádiu, keď sa 
v Egypte (v rokoch 1990 až 1997) 
a Saudskej Arábii (2000 – 2004) 
zvýšil počet teroristických 
útokov, pričom ich prvoradý 
cieľ sa dá ľahko identifi kovať. 
Al-Káida v Saudskej Arábii sa 

sústreďovala na najmä na západ-
ných pracovníkov ako pomstu 
za nechcenú prítomnosť armády 
USA v Perzskom zálive vo vojne 
medzi Irakom a Kuvajtom. 
Al-Gama’ al-Islamiya (Islamsky 
spolok) v Egypte útočila 
bombami v autách a strieľala 
na turistov poväčšine v južnom 
Egypte. Vlády oboch štátov 
zareagovali na túto situáciu 
intenzívnymi protiteroristickými 
opatreniami. Približne od roku 
2000 sa obe krajiny nachádzajú 
v tretej fáze vnútroštátneho 
terorizmu, charakterizovanou 
týmito a podobnými črtami:

 - Útoky sú organizované 
neznámymi skupinami, alebo sa 
k útoku prihlásia viaceré skupiny. 
Ciele sú jednotné a útoky sa 
sústreďujú najmä na symboly sú-
časných autokratických vládnych 
režimov; polícia a strategické 
ropné zariadenia v Saudskej 
Arábii a polícia, cestovný ruch 
v Egypte.

Väčšina usmrtených pri týchto 
útokoch sú vlastní občania, nie 
cudzinci. Tí sú cieľmi útokov len 
v druhom rade, aby sa zvýšilo 
mediálne krytie teroristického 
činu.

V dňoch nasledujúcich po úto-
ku končia prestrelkami polície 
s podozrivými osobami, pri 
ktorých mnohí zahynú. Verejnosť 
nie je oboznámená s agendou 
alebo požiadavkami teroristov, 
nevie o ich potenciálnej schop-
nosti zorganizovať aj ďalšie 
útoky. V priebehu vyšetrovania 
je niekedy podozrenie – v snahe 
ich diskreditovať a umlčať ich 
požiadavky – posúvané políciou 
z jednej nepohodlnej opozičnej 
skupiny na druhú.

Takáto menej intenzívna 
teroristická činnosť je ideálnym 
prostriedkom používaným 
na legitimizáciu prehnaných 
opatrení zameraných obranu 
štátu a režimu. V Egypte poslúžili 
teroristické výbuchy v Dahabe 
v apríli 2006 ako zdôvodnenie 
predĺženia výnimočného stavu. 
Ten je v platnosti od atentátu 
na prezidenta Sadata v roku 

1981. Takéto dôvody však 
neprešli skúškou posledných 50 
rokov, počas ktorých spomínané 
opatrenia nevyústili do zníženia 
teroristickej činnosti v týchto 
krajinách.

Zvyšovanie výdavkov 
na obranu

Ako táto situácia ovplyvňuje 
strategický tok fi nancií v týchto 
dvoch štátoch? Teroristicky 
útok na saudskú ropnú rafi nériu 
začiatkom roku 2006 nemal 
žiaden vplyv následky na export-
nú kapacitu tejto krajiny. Čo sa 
týka Egypta, v 90. rokoch mala 

intenzívna teroristická činnosť 
za následok zníženie počtu 
turistov, ale aj tento efekt bol 
krátkodobý. Médiá nezabúdajú 
zdôrazniť, že súčasné útoky 
nie sú mierené proti turistom 
(stali sa predsa počas egyptských 
národných sviatkov), ktorých 
do Egypta prichádza ročne vyše 8 
miliónov.

Naopak, popri získavaní me-
dzinárodnej vojenskej a fi nančnej 
pomoci v globálnom boji proti 
terorizmu jeho hrozba môže byť 
použitá na legitimizáciu veľkej 
a silnej armády a polície. Blízky 
východ, v porovnaní s inými 
regiónmi sveta, patrí medzi naj-
vyzbrojenejšie; veľkosť egyptskej 
armády vzrástla v rokoch 1977 
až 2004 o 50 percent. Výdavky 
na armádu v rokoch 1992 – 2002 
sa zvýšili o sto percent. Napriek 
tomu, že Spojene štáty postupne 

Vnútroštátny terorizmus ako 
stratégia politického prežitia
Ako mnohé krajiny Blízkeho Východu, Egypt a Saudská Arábia čelia tlakom rozšíriť 

politickú reprezentáciu. Na tento tlak terajšie režimy reagujú limitovanými politickými 
reformami, takzvanými „stratégiami prežitia“, ktoré neznamenajú skutočný pokrok 
voči transparentnému a demokratickému režimu.

znižujú ekonomickú pomoc 
Egyptu (z vyše 2 miliárd ame-
rických dolárov v r. 1979 na 400 
miliónov v r. 2008), vojenské 
granty z USA predstavujú sumu 
1,3 miliardy dolárov. Saudská 
Arábia je najväčší importér 
vojenských materiálov a techniky 
na svete. V rokoch 1997 – 2004 
výdavky na import len zo Spoje-
ných štátov predstavoval sumu 
vyše 7 miliárd dolárov. Rozpočet 
na obranu predstavuje v oboch 
krajinách okolo 30 percent cel-
kových výdavkov štátu. Napriek 
týmto výdavkom a prekvapujúcej 
sile týchto armád  sa režimy 
v oboch krajinách neosvedčili 
v národnej obrane a nedokázali 
odvrátiť hrozbu vnútroštátneho 
terorizmu.

Pozícia obete terorizmu 
v porovnaní s pozíciou kolísky 
terorizmu je osobitne dôležitá 
pre Saudskú Arábiu, ktorú 
komisia na vyšetrovanie útoku 
z 11. septembra 2001 označila 
za „problematického partnera 
v boji proti islamskému teroriz-
mu“. Prostredníctvom vlastného 
vnútroštátneho boja proti 
terorizmu sa Saudská Arábia 
môže transformovať zo základne 
al-Káidy na partnera USA v boji 
proti terorizmu.

Napriek výhodám, ktoré 
súčasné nedemokratické 
režimy v Egypte a Saudskej Arábii 
získavajú zo súčasnej situácie 
vo vnútroštátnom terorizme, v tej-
to stratégii sa skrývajú aj potenci-
álne ťažkosti. Napríklad doteraz 
teroristi neútočili na vysokých 
predstaviteľov štátu, a preto je 
ich opozícia proti autokratickým 
režimom hmlistá. Ale rozvíjaním 
skúseností s organizovaním 
útokov môžu po čase zaútočiť aj 
na vládnych činiteľov. Režimy 
sa nechcú poučiť zo súčasnej 
situácie a spoznať pravé pohnútky 
týchto útokov, a tak riskujú 
svoju vlastnú schopnosť zachovať 
v štáte poriadok. Teroristická 
činnosť nízkej intenzity režimom 
umožňuje legitimizáciu repre-
sívnych opatrení proti nepoho-
dlným politickým oponentom, 
fi nancovanie veľkej vojenskej sily 
a súčasne poskytuje aj medzi-
národnú podporu v boji proti 
terorizmu. Hoci vyhasínajú ľud-
ské životy a politické požiadavky 
útočníkov sú ignorované, súčasné 
režimy sa snažia prostredníctvom 
tejto stratégie prežiť čo najdlhšie 
a profi tujú z výnimočného stavu 
v krajine, ktorý je zapríčinený 
najmä represívnou činnosťou 
vládnych štruktúr.

Lenka Beňová

Dahad, deň po teroristickom 
útoku v apríli 2006. 
Foto: autorka
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Profesor Yigael Yadin 
z Hebrejskej univerzity 
v Jeruzaleme trefne 

poznamenal: „Na objave zvitkov 
je niečo symbolické: boli získané 
v dobe, keď sa utváral izraelský 
štát. Tieto rukopisy čakali v jas-
kyniach dvetisíc rokov, od straty 
nezávislosti Izraela až do doby, 
keď sa jeho ľud vrátil do svojich 
domovov a znovuzískal svoju 
slobodu. Rovnako tak kresťanský 
čitateľ musí byť dojatý poznaním, 
že tu má rukopisy náboženského 
spoločenstva, ktorého členov 
poznali prví kresťania, ktorí nimi 
boli možno ovplyvnení.“

Boj o sprístupnenie 
zvitkov

Zvitky pochádzajú od komu-
nity esejcov (r. 150 pred n. l. – 70 
n. l.) a ich výskum sa vyše štyroch 
desaťročí uskutočňoval v moci 
úzkeho a uzavretého kruhu báda-
teľov, tzv. medzinárodného tímu. 
To vytvorilo atmosféru napätia 
a podozrení, že v utajovaných tex-
toch sú ukryté tajomstvá, ktoré 
sú nebezpečné pre náboženstvá. 
Prečo by inak tak dlho zostávali 
texty zvitkov nepublikované? 
Údajne mali obsahovať poznatky 
o počiatkoch kresťanstva, ktoré 
Vatikán – prípadne izraelská 
vláda – chceli trvalo zatajiť.

Boj o sprístupnenie zvitkov 
vyvrcholil v roku 1993. Hradby 
privilégia úzkeho kruhu vedáto-

rov sa zrútili a ukrývané zvitky 
sa stali prístupnými všetkým 
vedcom.

Známy americký archeológ 
Neil Asker Silbemann vo svojej 
práci Ukrývané zvitky predkladá 
podrobný príbeh a problémy 
spracovávania zvitkov a odhaľuje 
postupné dešifrovanie posolstva 
zvitkov i to, ako ovplyvnili naše 
chápanie dejín kresťanstva 
a judaizmu.

Naznačuje, že mnohé zo sto-
viek starovekých hebrejských 
a aramejských textov, ktoré boli 
nájdené v jaskyniach na seve-
rozápadnom pobreží Mŕtveho 
mora, nemusia byť chápané len 
ako čisto náboženské texty, ale aj 
ako výrazný prejav hnevu proti 
ríši – bezprostredný a nadčasový 
protest proti nespravodlivosti 
a nerovnosti medzi ľuďmi, 
ktoré im vnútila vtedajšia moc. 
Pozadie tohto protestného hnutia 
bolo nielen náboženské, ale aj 
politické a ekonomické. V prvom 
storočí nášho letopočtu rástol 
počet obyvateľov malej provincie, 
ktorí sa čoraz viac zapájali 
do silnejúceho hnutia odporu 
proti imperiálnej nadvláde 
vtedajšej jedinej svetovej veľmoci, 
proti Rímskej ríši.

Pre kresťanov to bolo obdobie 
misionárskeho úsilia prvých 
apoštolov a pre Židov zas obdobie 
ich poslednej politickej a územnej 
samostatnosti v staroveku, 

po ktorom bola ústredná obeť 
v Chráme nahrádzaná miestnymi 
bohoslužbami v synagógach.

Svedectvo nádejí 
väčšiny Židov

Silbemann tvrdí, že základom 
posolstva zvitkov od Mŕtveho 
mora je prejav jedného z najrozší-
renejších politicko-náboženských 
hnutí Judey prvého storočia 
– revolučnej mesianistickej viery 
vo vyvolení Izraela a jeho výzvy 
k svätej vojne proti vonkajším 
uchvatiteľom a ich miestnym ko-
laborantom. Zvitky majú ďaleko 
od toho, aby boli výsledkom práce 
izolovaných a k nadpozemskému 
svetu obrátených mníchov, ktorí 
žili v mníšskom kláštore, ako si 
myslia viacerí bádatelia. Zvitky 

sú prejavom a svedectvom nádejí 
prehliadanej väčšiny Židov, 
ktorí sa pustili do hazardného 
až samovražedného ozbrojeného 
povstania, ktoré zúrilo celé štyri 
roky od roku 66 n. l. až do doby 
zničenia Jeruzalemského 
chrámu v roku 70 n. l. a dokonca 
nárazovo pokračuje až do pádu 
Masady v roku 74 n. l.

Mnohé z týchto textov vyjad-
rujú nadčasové sny porobeného 
ľudu, ktorý už nechce, aby ho 
niekto brutálne vykorisťoval 
a okrádal o jeho korene.

Najuznávanejší odborníci 
sveta na zvitky sa v posledných 
viac ako štyroch desaťročiach 
takmer výlučne sústredili na jazyk 
zvitkov a na ich literárne žánre, 
bez toho, aby rozpoznávali, resp. 
sa usilovali rozpoznať základné 
posolstvo, ktoré obsahujú. 
Apokalyptický literárny obsah 
zvitkov predstavuje po dlhú dobu 
stratené a napriek tomu autentické 
vyjadrenie biblického náboženstva 
s mesianistickým očakávaním 
veľkej časti obyvateľstva Judey, 
ktoré vyústilo do revolty proti 
Rímu s nešťastným koncom.

Posolstvo zvitkov bolo 
po stáročia vykladané tak, ako 
sa to komu hodilo, prípadne 
bolo označené za kacírske tak 
rabínmi, ako aj prvými cirkevnými 
otcami, ktorí nakoniec dosiahli 
určitý spôsob spolužitia s rímskou 
mocou a vďaka prispôsobeniu sa 
a kompromisom prežili. Prívrženci 
revolučného mesianistického hnu-
tia boli zabití, upadli do otroctva 
alebo boli rozohnaní.

Zabudnuté posolstvo
Obsiahle bohatstvo starodáv-

nych textov z jaskýň Júdskej púšte 
nám môže poskytnúť záblesk 

Vatikán a kumránske zvitky
Nález zvitkov s najstaršími biblickými textami v jaskyniach pri Kumráne 

na pobreží Mŕtveho mora v roku 1947 vzbudil obrovskú pozornosť odborní-
kov i širokej svetovej verejnosti.

Kumránske jaskyne, kde sa našli zvitky
Foto: archív redakcie

20 PROMETHEUSPROMETHEUS

Zaujímavosti Zvitky od Mŕtveho mora



zabudnutého radikálneho posolstva, ktoré je 
ukryté v jadre tak judaizmu, ako aj kresťanstva. 
Hlavný význam zvitkov bol preto prisúdený 
tomu, že ilustrujú vývoj náboženstva.

Vzťah judaizmu a kresťanstva patril pri 
výskume od samotného počiatku k ústredným 
otázkam Kumránu. Všetci členovia pôvodné-
ho medzinárodného tímu prijali všeobecný 
konsenzus, že Kumrán predstavoval niečo 
ako chýbajúci článok medzi judaizmom 
a kresťanstvom. Podľa ich vyjadrovania, 
prípadne príslušnosti k náboženstvu sa sotva 
dalo pochybovať o tom, ktoré náboženstvo 
považujú za pravé.

Napriek tomu, že väčšina vedcov, ktorí 
sa zvitkami zaoberajú, má tendenciu pitvať, 
analyzovať a vykladať zvitky od Mŕtveho mora 
ako výlučne neškodnú záležitosť, tie tisíce 
fragmentov popísaného sčerneného pergame-
nu vyhrabaného v jaskyniach Júdskej púšte sú 

výrečným svedectvom o nadčasovom vzdore 
proti nespravodlivosti a utláčaniu, ktorý sa 
skrýva v jadre judaizmu i kresťanstva.

Všetky výskumy zvitkov (konané v atmo-
sfére zastrašovania Biblickou školou – École 
Biblique) boli z hľadiska ofi ciálneho nekon-
fesijné, nezaujaté a nepredpojaté a mali voči 
svetu fasádu „vedeckej objektívnosti“. Dala 
sa však táto „objektívnosť“ naozaj očakávať 
od dominikánskej inštitúcie, ktorá zastávala 
katolícke záujmy? Nevedelo sa totiž, či má 
nejaké formálne vzťahy s Vatikánom.

„Nezaujaté bádanie“
V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že École 

Biblique založil v roku 1890 P. Lagrange. 
V roku 1902 pápež Lev XIII. založil Pontifi -
kálnu biblickú komisiu, ktorá mala dozerať 
na prácu katolíckych biblických bádateľov 
a monitorovať ju. Uvádzame to preto, lebo 
do pôvodného medzinárodného tímu bádate-
ľov zhromaždených pátrom de Vauxom v roku 
1953 patril aj monsignor Patrick Skehan 
z Katolíckej univerzity vo Washingtone, ktorý 
sa neskôr stal aj členom Pontifi kalnej komisie 
a v roku 1955 bol riaditeľom Albrightovho 
ústavu v Jeruzaleme. Stal sa nástrojom poli-
tických manévrov, ktoré zabezpečovali École 
Biblique dominantné postavenie vo výskume 
zvitkov od Mŕtveho mora.

V roku 1966 páter Skehan napísal: „Stará 
zmluva nie je ani za mak náčrtom histórie 
a prehistórie ľudstva. Keď sa naplní čas, príde 

náš Pán; a účasťou poverenia každého báda-
teľa skúmajúceho Starú zmluvu je sledovať 
posvätné dejiny vývoja k ochote uvedomiť si 
Krista, keď príde.“ Inými slovami, primárnou 
povinnosťou každého bádateľa je vypátrať 
v Starej zmluve predpokladané očakávania 
akceptovanej kresťanskej doktríny. To je 
skutočne kuriózna defi nícia „nezaujatého 
bádania“. Podľa neho by sa práca biblických 
bádateľov mala riadiť a určovať podľa cirkev-
nej doktríny a „vždy by mala byť subjektom su-
verénneho práva svätej matky cirkvi defi nitívne 
overiť, čo je v skutočnosti v súlade s učením 
získaným od Krista“. Takáto pozícia nebolo 
ojedinelá a v skutočnosti sa jej držal aj pápež 
Pius XII., ktorý tvrdil, že „vykladanie Biblie 
má úlohu a zodpovednosť, aby vždy riešilo zále-
žitosti dôležité pre cirkev“.

École Biblique si aj po II. vatikánskom kon-
cile v druhej polovici 20. storočia zachovávala 
blízky vzťah s Pontifi kálnou komisiou, ako 
to bolo v minulosti. Niektorí zo súčasných 
devätnástich ofi ciálnych „konzultantov“ 
komisie majú vplyv na to, čo sa verejnosť 
môže dozvedieť o zvitkoch od Mŕtveho mora. 
Vatikán si uvedomil, aké problémy môžu 
nastať v súvislosti s objavujúcim sa kumrán-
skym materiálom, a preto robí opatrenia, aby 
mal určitú mieru kontroly nad kumránskym 
výskumom. Od roku 1956 sa každý riaditeľ 
École Biblique stával aj členom Pontifi kál-
nej komisie. 21. apríla 1964 komisia vydala 
dekrét riadiaci biblické bádanie ako celok 
a okrem toho špecifi cky aj „historickú pravdu 
evanjelií“. Nech bádateľ dospeje k akému-
koľvek výsledku, nech odhalí svojím výsku-
mom čokoľvek, nesmie vo svojej publikačnej 
činnosti či vyučovaní protirečiť dogmatickej 
autorite komisie.

Hlavou Pontifi kálnej biblickej komisie 
bol kardinál Joseph Ratzinger (terajší pápež 
Benedikt XV.), ktorý tú istú funkciu zastával 
aj v ďalšej katolíckej inštitúcii – Kongregácii 
pre doktrínu viery, ktorú ustanovil v roku 
1965. Jej unikátna a rezonujúca história siaha 
v skutočnosti až do 13. storočia. V roku 1542 
dostala ofi ciálny názov Svätý úrad. Dovtedy 
sa volala Svätá inkvizícia. Kardinál Ratzinger 
bol teda v skutočnosti Veľký inkvizítor súčas-
nosti. Zo všetkých oddelení Kúrie je práve 
Kongregácia pre doktrínu viery najsilnejšia.

Nesúhlas je hriech
Až do roku 1971 sa predpokladalo, že 

Pontifi kálna biblická komisia a Kongregácia 
pre doktrínu viery sú dve samostatné organi-
zácie. V skutočnosti však rozdiely medzi nimi 
sú menšie ako naznačujú ich názvy a obidve 
organizácie sa vzájomne v mnohom ohľade 
prekrývajú, a to od ich funkcie až po členstvo 
v ich vrcholných orgánoch. Pápež Pavol 
VI. nakoniec 27. júna 1971 zlúčil Komisiu 
a Kongregáciu takmer vo všetkom okrem 
názvu. Na čele obidvoch stál ten istý kardinál 
– od 29. novembra 1981 to bol Joseph Ra-
tzinger. Útvar, ktorému predsedal Ratzin-
ger, zakázal mnohým súčasným kňazom, 
kazateľom a učiteľom vyslovovať svoje názory, 
zbavil ich pôvodných postov alebo ich vytlačil 
z ich miest. Medzi jeho obete patria niektorí 
z najvýznamnejších a najinteligentnejších 

teológov súčasnej cirkvi.
Podľa jedného komentátora sa Ratzinger usi-

loval o „návrat katolíckeho fundamentalizmu... 
a obnovenie doslovnej pravdy dogmy defi novanej 
pápežom“. Cez Kongregáciu pre doktrínu viery 
sa Ratzinger pokúša určovať postupy Pontifi -
kálnej komisie, ktorú taktiež viedol a odtiaľ ich 
fi ltroval ďalej do École Biblique.

V roku 1990 Kongregácia vydala predbež-
nú mutáciu nového zrevidovaného a zmo-
dernizovaného „univerzálneho katechizmu 
katolíckej cirkvi“ – ofi ciálnej formulácie 
princípov, ktoré cirkev formálne zaväzujú, 
ako má konať. „Katechizmus“ vyhlasuje, že  
„úloha poskytovať autentickú interpretáciu 
Slova Božieho... bola zverená iba a výlučne 
existujúcemu učiteľskému 
úradu cirkvi“. Krátko nato sa 
objavil ďalší dokument napí-
saný samotným kardinálom 
Ratzingerom, ktorý sa zame-
riava na úlohu a povinnosti 
teológov, pričom tento termín 
má zahŕňať aj biblických his-
torikov a archeológov. Podľa 
neho teológovia nemajú 
právo nesúhlasiť so stanove-
ným učením cirkvi a nesúhlas 
sa vyhlasuje za „hriech“. 
Sloboda slúžiť viere nezaru-
čuje právo nesúhlasu.

Takéto obmedzenia sú 
dostatočne absurdné, hoci sú určené iba 
katolíkom a nekatolícka časť sveta ich môže 
voľne ignorovať. Zvitky od Mŕtveho mora 
však nie sú článkami viery, ale dokumentmi 
historického a archeologického významu, 
ktoré nepatria iba katolíckej cirkvi, ale ľudstvu 
ako celku. Znepokojuje predstava, že Vatikán 
prostredníctvom uvedených inštitúcií má 
svoje prostriedky na to, aby všetko, čo  sa 
môžeme dozvedieť z kumránskych textov, 
podliehalo cenzorskej mašinérii Kongregácie 
pre doktrínu viery a v skutočnosti bolo 
prefi ltrované a upravené pre nás inkvizíciou. 
Právom preto vyvstávajú otázky, ako môže 
akademická inštitúcia fungovať pod tlakom 
rozdielnych a dokonca až vzájomne nepria-
teľských lojalít. A čo môže Écola Biblique 
podniknúť, ak sa medzi nepublikovaným 
a možno doteraz neobjaveným kumránskym 
materiálom objaví niečo, čo protirečí 
cirkevnej doktríne?

Prof. Ladislav Hubenák
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Zakladateľ Ronald Hubbard
Ron Hubbard (1911 – 1986) sa narodil 

v Nebraske. Tvrdil, že ako vojak námorníctva 
USA utrpel počas druhej svetovej vojny 
zranenia nôh, oslepol a že ho lekári vyhlásili 
dva razy za mŕtveho. K zdraviu mu pomohla 
dianetika. Hubbard je jediným autorom nábo-
ženských spisov sciento lógie. Nik Hubbarda 
nenasledoval a ani scientológia podľa jeho 
učenia nikdy žiadneho nasledovníka mať ne-
bude. Scientologické náboženstvo sa zakladá 
výhradne na výskumoch L. Rona Hubbarda, 
jeho spisoch a zaznamenaných prednáškach. 
Tieto diela v scientológii vytvárajú ako celok 
spisy scientológie, ktoré sú jediným zdrojom 
všetkých princípov, učení, fi lozofi e, praxe, 
obradov a všetkých základných smerníc 
scientologickej viery. Obsahujú viac ako 
päťstotisíc strán písomných dokladov, takmer 
tritisíc zaznamena ných prednášok a viac ako 

sto fi lmov. Princípy a praktiky scientologic-
kého náboženstva sú označované ako duševné 
alebo náboženské „techno lógie“ scientológie.

Dianetika
V roku 1950 Ronovi Hubbardovi vyšla 

vyše štyristostránková kniha Dianetika: 
Moderná veda o duševnom zdraví. Dianetika 
znamená „skrz dušu“ (z gréckeho dia – skrz 
a nous – duša). Je ďalej defi novaná ako to, „čo 
duša robí telu“. Dianetika by mala jedincovi 
pomôcť, aby sa  zbavil všetkých negatívnych 
zážitkov a tým uvoľnil svoju blokovanú 
kapacitu a potenciál a stal sa racionálnym 
vo svojom správaní. Tomuto stavu sa v scien-
tológii hovorí „clear“. Po vydaní knihy sa 
začali po celých Spojených štátoch zakladať 

dianetické organizácie. Z predchádzajúceho 
dianetického výskumu sa vyvinula scientoló-
gia, ktorú chráni dokonca americká ústava. 
Cirkev bola založená v roku 1954.

Scientológia delí 
človeka na štyri časti

Základným učením scientológie je, že 
jedinec sa skladá z duše, mysle a tela. Thetan 
(thajtán) je nesmrteľný duch schopný 
reinkarnácie (z grec. theta – duša). Thetan 
má myseľ, kde sa ukladajú všetky zážitky 
a skúsenosti 
jedinca (thetana). 
Myseľ potom 
používa táto 
duchovná bytosť 
na to, aby čo 
najlepšie prežila. 
Táto myseľ sa delí 
na tzv. analytickú 
a reaktívnu. 
V reaktívnej 
mysli sa ukladajú 
tie zážitky, ktoré 
jedinec prežil 
a nesú v sebe 
bolesť – fyzickú 
alebo psychickú. 
Naopak, analytická myseľ obsahuje všetko 
ostatné – všetky pozitívne zážitky a skúsenos-
ti. Za normálnych okolností sa jedinec riadi 
analytickou mysľou a správa sa racionálne. Pri 
strese alebo oslabení je jedinec pod vplyvom 
reaktívnej mysle, tzn. „reaguje“. Vtedy nie je 
sám sebou a jeho negatívne zážitky ho úplne 
ovládajú a správa sa iracionálne. Po smrti 
thetan nemá na výber, buď ide do nového tela 
alebo blúdi ako duša po planéte, ktorú ne-
môže opustiť. Fyzické telo – thetan vstupuje 
do fyzického tela pri oplodnení.

Spása
Základom života je schopnosť prežiť. 

Scientológia ukazuje cestu. Spásu možno 
dosiahnuť iba prostredníctvom poradenských 
stretnutí.

Cieľom scientológie je dosiahnuť čistotu. 
Tí, ktorí „sa stanú čistí“, získajú IQ vyššie ako 
135, tvorivé schopnosti, mimoriadnu pomäť 
a hlbokú relaxáciu. K čistote vedie sedem 
stupňov, ku ktorým možno dospieť pomocou 
progresívnych kurzov. Po nich nasleduje 
ďalších osem stupňov – pôsobenie Thetanu 
1-8.

 Auditing a vzdelávanie 
Auditing a vzdelávanie sú hlavné nábo-

ženské praktiky scientológie. Auditing (z lat. 
audire – počúvať) sa skladá zo zostávajúcich 
stupňov náboženských služieb, ktoré sa ob-
racajú na thetana. V praxi auditingu pomáha 
nejaký vzdelaný, na svoj post ustanovený 
alebo platený duchovný, nazývaný „audít“, 
ktorý thetana oslobodzuje od traumatizujúcej 
oblasti jeho minulosti, vrátane minulých 
životov, ako aj od ich škodlivých účin kov. 
Auditing je možný vďaka špeciálne projekto-
vanému meraciemu zariadeniu: je to takzvaný 
„elektropsychometer“ alebo „e-meter“ 
– pomoc ný náboženský pristroj, ktorý 
umožňuje audíorovi aj osobe, ktorá auditing 
dostáva, lokalizovať oblasti v minulosti, 
ktoré potom môžu byť v auditingu oslovené. 
Auditing sa robí na dôverných súkrom ných 
sedeniach medzi audíorom, ktorý je kvali-

fi kovaný pre určité stupne, a osobou, ktorá 
auditing dostáva. Na auditovacom sedení 
kladie audítor určité otázky alebo súbory otá-
zok, ktoré sú pripra vené práve pre tú osobu, 
ktorá auditing dostáva a ktorej boli vyslovene 
vyložené v scientologických Hubbardových 
náboženských spisoch. Audí tor vedie písom-
né záznamy o použitých procesoch a priebehu 
auditingu. Tieto záznamy potom prekontrolu-
je vysoko vzdelaný duchovný, označo vaný ako 
„supervízor prípadu“. Supervízor prípadu 
porovnáva duševné pokroky osoby s očaká-
vanými výsledkami a určuje budúci proces 
alebo rad procesov, ktoré sa budú používať. 
So záznamami sa zaobchádza prísne dôverne 
a sú chránené vnútorným zákonom podobne 
ako spovedné tajomstvo. V scientológii 
existuje niekoľko úrovní (stupňov) auditingu. 
Základnou úrovňou a cieľom každého 
scientológa je stav clear.

Scientologické vzdelávanie sa skladá 
z kurzov zložených z kníh, pravi diel, predná-
šok a fi lmov o scientologickom náboženstve, 
ktorých autorom je L. Ron Hubbard. Kurzy sa 
zaoberajú základmi scientológie.

Hubbardove diela o rôznych aspektoch 

Scientológia

Demonštrácia scientológov proti 
psychiatrii, Edinburgh, Škótsko, jún 2005 

Zakladateľ scientológie Ron Hubbard

Príspevkom o scientológii začíname nový seriál o náboženských kultoch a sektách. 
Scientológia je náboženská fi lozofi a, ktorú vyvinul americký spisovateľ Lafayette 
Ron Hubbard v päťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Slovo scientológia 

pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, rozlišovať, a z gréckeho slova logos, 
čo znamená slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená 
a oznámená. Scientológia je teda „veda, ako vedieť“. Predpokladá sa, že táto náboženská 
sekta má vyše dvoch miliónov stúpencov na celom svete.
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scientológie a jej výskumov ohľadne ľudskej 
duše ponúkajú audítorom a scientológom 
množstvo vieroučných textov:

Scientológia, základy myslenia je úvod 
do základných princípov scientológie. 
Opisuje podstatu thetana a základné 
princípy, z ktorých pochádzajú mnohé ďalšie 
zásady scientológie. Scientológia 0 – 8: Kniha 
základov obsahuje všetky základné princípy 
scientológie. Sú v nej axiómy scientológie, 
kódex scientológa a logiky, viac ako 30 škál 
a tabuliek, opis symbolu scientológie a mnohé 
ďalšie. 

Scientológia, nový pohľad na život je 
zbierkou 30 článkov L. Rona Hubbarda 
na témy ako napr.: Z čoho sa presne skladá 
výhra a prehra; Čo tvorí základ manželského 
úspechu; Ako pomôcť deťom, aby mali 
vo svojich vlastných životoch úspech...

Dianetika. Moderná veda o duševnom 
zdraví je príručka L. Rona Hubbarda, ktorá 
poskytuje základy, použitie a presné, krok 
za krokom vytýčené procedúry dianetiky. 

Dianetika 5 je druhá kniha dianetiky; ktorá 
obsahuje sumarizáciu vývoja a prelomových 
objavov za päť rokov, ktoré nasledovali 
po vydaní knihy Dianetika: Moderná veda 
o duševnom zdraví.

Knihou Veda o prežití L. Ron Hubbard 

dosiahol prelom. V tejto knihe po prvýkrát 
opísal izolovanie „životnej energie“ ako typu 
energie existujúcej oddelene od fyzikálneho 
vesmíru. Práve účinok tejto energie na fyzi-
kálny vesmír nám dáva celý rozsah ľudského 
správania a jeho skúseností. 

Vývoj ľudskej schopnosti vysvetľuje 
dôležité scientologické kódexy, ako aj prepisy 
množstva Hubbardových kázní, ktoré tvoria 
základ scientológie. Táto kniha obsahuje aj 
niektoré základné audítorské procedúry. 

Rozvinuté procedúry a axiómy –  citlivé 
axiómy, ktoré dávajú štruktúru ľudského 
poznania vlastnej spirituality a vzťahu 

ducha k fyzikálnemu univerzu. Tieto axiómy 
obsahujú základné princípy, ktoré riadia 
myseľ a život a opisujú, ako moc thetanových 
myšlienok a rozhodnutí tvaruje existenciu. 

Sebaanalýza  je kompletná príručka pre 
kohokoľvek, kto chce zlepšiť svoje schopnosti 
a zvýšiť potenciál svojej úspešnosti.

Hubbardove nové objavy a zdokonaľovania 
sú zaradené do rôznych príručiek a špeciál-
nych kurzov pre audítorov a predstaviteľov 
cirkvi i ostatných členov. Nahral viac ako 
tritisíc prednášok. Hubbard je aj autorom 
mnohých fi lmových scenárov, ktorými 
vyučuje audítorským technikám, poukazuje 
na riešenie sociálnych a osobných problémov 
a ako majú byť scientologické princípy apli-
kované na ich riešenie. Hubbard je autorom 
scenárov viac ako 30 fi lmov.

Scientológia obsahuje 
predovšetkým prvky týchto 
smerov:
• budhizmu (rozpoznávanie a uvedomovanie 

si svojho božského potenciálu),
• hinduistických náboženských prúdov 

(viera v reinkarnáciu),
• teistických náboženstiev (viera v najvyššiu 

bytosť),
• kresťanstva (uznanie prínosu Ježiša Krista, 

viera v očisťovanie a zbavenie „vín“),
• gnózy (samovykúpenie cestou vyššieho 

poznania),
• hnutia New Age, 
• niektorých myšlienok známych fi lozofov 

a vedcov (Platón, Sokrates, Einstein),
• mnoho myšlienok kľúčových osobnosti 

psychológie (Freud, Jung).

Bohoslužby a obrady
Scientológovia majú vlastné nedeľné bo-

hoslužby, majú tiež vlastné krstné, svadobné 
obrady, obrady pre chorých a zomierajúcich, 
pohrebné a ordinačné obrady.

Hoci ich obrady a rituály sú podobné 
ostatným náboženstvám v zmysle funkcie 
a cieľa, líšia sa vo svojej  podstate. Napr. 
scientológovia veria, že každý jednotlivec je 
nesmrteľné duchovné bytie (thetan), ktoré 
nie je jeho telom, ale má telo:  toto sa odráža 
v obrade udeľovania mena a v pohrebnom 
servise, na začiatku jeho života  a na jeho 
konci. V obrade udeľovania mena duchovný 
predstaví thetana jeho novým rodičom 
a krstným rodičom, povie mu jeho nové 
meno, privíta ho v zhromaždení a pripomenie 
rodičom a krstným rodičom ich zodpovednosť 
pri pomáhaní thetanovi v jeho novom živote. 
Pohrebný obrad na druhej strane sa snaží 
rozlúčiť s thetanom, ktorý opustil telo, aby 
našiel nové,  a pomôcť mu zorientovať sa 
v tom, čo sa práve stalo.

Nedeľa je tradične časom, keď sa členovia 
cirkvi schádzajú na zhromaždení miestnej 
cirkvi, aby si znovu potvrdili svoje náboženské 
záväzky a nadobudli hlbšie pochopenie 
svojho náboženstva, svojej duchovnej povahy 
a svojho postupu na Moste. Nedeľné zhro-
maždenia sa konajú v kaplnkách scientolo-
gických cirkví. Nedeľné služby sa skladajú 
z čítania Viery, kázní z Hubbardových diel 

alebo na špeciálnych nedeľných službách 
z počúvania nahraných Hubbardových lekcií, 
skupinového processingu zhromaždenia 
(skupinový auditing), cirkevných oznamov. 
Vždy sa končia modlitbami a najmä modlit-
bou za úplnú slobodu.

Jednotne organizovaná štruktúra
Scientológia je predovšetkým jednotnou 

a silne centralizovanou orga nizáciou, ktorá 
vo svetovom meradle disponuje rozsiahlou 
organizačnou sieťou. Úmyselne má 
vo všetkých krajinách uniformnú štruktúru, 
pretože nepripúšťa nijaké špecifi ká. Žiaden 
nový náboženský smer nevzbudil v posled-
ných päťdesiatich rokoch toľko otázok ako 
scientológia. Okolo nej sa sústredilo najviac 
kontroverzií, súdnych sporov, mediálneho 
záujmu, parlamentných diskusií a správ 
spravodajských služieb. Hoci nie je vždy 
jednoduché stanoviť, či pravdu majú 
scientológovia alebo ich kritici, jedno je isté: 
scientológia je dnes zaregistrovaná takmer 
vo všetkých krajinách sveta ako cirkev alebo 
ako náboženská organizácia.

Na Slovensko sa začala scientológia viac 
rozširovať až v roku 2000.

V súvislosti so scientológiou prebehlo aj 
niekoľko súdnych sporov. Napríklad v roku 
1967 napadlo scientológiu britský minister 
zdravotníctva Kennth Robinson, ktorý 
v Dolnej snemovni povedal, že „ spôsobuje 
odcudzenie členov rodín a svojich oponentov 
viní z nekalých a nečestných úmyslov. Jej 
autoritárske zásady a praktiky sú potenciál-
nym nebezpečenstvom pre osobnosť, duševné 
a telesné zdravie tých, ktorých navádza, 
aby sa stali jej členmi. Jej metódy môžu 
navyše vážne ohroziť zdravie ľudí, ktorí sa jej 
podriadili.“ Scientológovia z iných krajín mali 
napokon 13 rokov zakázaný vstup do Veľkej 
Británie

Podľa internetových zdrojov spracovala 
Alena Behúnová

Foto: archív redakcie

K scientologickej cirkvi sa hlási aj herec 
Tom Cruise

Sídlo scientologickej cirkvi v Los Angeles 
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Tradičné náboženstva sa dištancujú 
od týchto javov a odmietajú aké-
koľvek súvislosti s ich vlastným 

učením. Humanisti venovali doteraz málo 
pozornosti analýze príčin, ktoré dokážu 
natoľko deformovať myslenie človeka, že sa 
v ňom utlmí jeden zo základných vrodených 
inštinktov – pud sebazáchovy, hoci ide 
o vážny teoretický a praktický fenomén, ktorý 
súvisí so svetonázorovou orientáciou, či už 
náboženskou alebo svetskou.

Čo majú sekty a kulty spoločné
Treba si uvedomiť, že doteraz sa nikdy 

nestalo, aby sa stúpenec svetského svetonázo-
ru stal členom deštruktívnej sekty. Vždy to boli 
ľudia, ktorí boli predtým „hlboko nábožensky 
veriaci“. To nás núti zamýšľať sa nad tým, 
kde hľadať príčiny. Aj keď zatiaľ zostávame 
v rovine hypotetických úvah, je to prvý krok, 
ktorý musí predchádzať vedecky fundovaným 
sociologickým výskumom.

Začneme s porovnaním tradičných 
náboženstiev a siekt, resp. kultov. Eveline 
Riederová v charakteristike deštruktívnych 
kultov (Freidenker 4: 2,1996) a Mario 
Mendez-Acosta (Free Inquiry 15: 1.,13, 1994) 
uvádzajú tieto typické črty siekt a kultov:

1. Vedúcich i stúpencov spája spoločné 
presvedčenie – viera a ciele. 

2. Organizácia je hierarchicky členená 
na čele s „vodcom“, ktorému je vzdávaná 
až bohorovná úcta.

3. Elitárska skupina stojaca na vrchole 
hierarchickej pyramídy je vo svojom myslení 
a konaní nekontrolovaná, zatiaľ čo radoví 
stúpenci sú kontrolovaní.

4. Výraznými metódami manipulácie mysle 
sa dosahuje bezmedzná vernosť, niekedy 
až  upísanie celého majetku jednotlivcov 
alebo vysokých fi nančných darov v prospech 
vedúcej štruktúry celej organizácie.

5. Ideológia, resp. propagovaná viera 
sekty alebo kultu sa zakladá na myšlienkach 
„vševedúceho“ vodcu, ktorý má právo žiadať 
absolútnu poslušnosť.

6. Všetky aktivity objektívne smerujú 
na získanie a upevňovanie moci a bohatstva 
(čo vzájomne súvisí) v prospech vedenia 
sekty/kultu.  

7. Stúpenci sú presviedčaní, že len viera, 
ktorú hlása ich sekta/kult, je tá pravdivá a že 
jej stúpenci sú „vyvolení“.

8. Presviedčanie a získavanie prívržencov je 
hlboko premyslené, pokiaľ ide o psychologic-
kú pôsobivosť.

9.Vo vzájomnom styku vo vnútri skupiny 
stúpencov sektárskej viery/kultu sa kritické 
myslenie potláča, neuznávajú sa dialektické 
súvislosti vo svete, ktorý nás obklopuje. 
Namiesto toho sa vštepuje prívržencom 
čiernobiele videnie podľa hotových receptov.

10. Postupne sa u stúpencov uplatňuje 
osobitný režim, v ktorom je všetko vopred 
nariadené a normované. Všetky záujmy 
smerujú na ciele sekty/kultu za použitia 
psychologických metód ovládania mysle.

11. Adept sekty sa postupne izoluje, 
utlmuje sa tok informácií z vonkajších zdrojov 
pochádzajúcich mimo skupiny, prerušuje sa 
styk s priateľmi a príbuznými, adeptom sa 
vsugerúva pocit viny.

12.V extrémnych prípadoch sa podarí 
navodiť aj atmosféru blížiaceho sa konca 
sveta, východiskom z ktorého je spáchanie 
skupinových samovrážd alebo rituálnych 
násilností.

Ak zvážime tieto charakteristiky, zistíme, 
že body 1. až 9. platia aj o tradičných 
náboženstvách, zatiaľ čo body 4., 10. až 12. 
sú čiastočne spoločné, s tým rozdielom, že 
u siekt/kultov sú väčšmi vystupňované.

Možno teda skonštatovať, že rozdiely nie 
sú zásadné, ale iba kvantitatívne, a to iba 
v niektorých bodoch, ktoré môžu byť spoločné 
tak pre náboženstvá, ako aj pre kulty.

Deštruktívne kulty sa objavujú prakticky 
na všetkých kontinentoch 

Stručný náčrt niektorých z najznámejších 
kultov a opis ich predstáv nám dá bližší 
pohľad na deformovaný spôsob myslenia, 
ktoré bolo stúpencom takýchto siekt/kultov 
postupne navodené. 

AMERIKA
Chrám ľudu

V 50. rokoch až do konca 70. rokov 
vzbudil všeobecnú pozornosť kult Chrám ľudu 
(The People´s Temple) založený Jamesom 
Warrenom (1931 – 1978).  Podarilo sa mu 
vytvoriť skupinu viac než 900 nasledovníkov 
v Indianapolise, ktorí sa neskôr presunuli 
do San Francisca a do Los Angeles. Keď sa 
dostali do nepríjemností pre ilegálne aktivity, 

väčšina členov 
unikla do Jonestow-
nu (Guayana), kde 
si založila poľnohos-
podárske družstvo 
na 4 000 jutrách 
pôdy.

Už počas pobytu 
v USA vodca Jones 
vštepoval svojim 
stúpencom myšlienku, že všetci zomrú naraz 
a že sa po smrti „presunú“ na inú planétu, 
kde budú žiť naveky v požehnaní. Stúpenci sa 
na to aj pripravovali, „trénovali“ (predstiera-
né) vypitie jedu a zvalili sa na zem.

V novembri 1978 ich v Jonestowne 
navštívil kongresman Leo Ryan, ozbrojená 
družina kultu ho však zastrelila. Následne 
sa dohodli spáchať masovú samovraždu, pri 
ktorej zahynulo 638 dospelých a 273 detí 
zastrelením alebo po požití smrtiaceho jedu. 

Dávidovská sekta Davida Koresha
Zakladateľ tejto 

sekty sa narodil 
v roku1959 
v texaskom 
Houstone. Už ako 
12-ročný vedel 
spamäti odriekať 
celé dlhé state 
Biblie. Neskôr 
sa zaplietol 
s (vtedy asi 
šesťdesiatročnou)  
„prorokyňou“ 

Loi Rodenovou. Keď v roku 1987 zomrela, 
zastrelil jej syna Gerogea a v roku v roku 
1990 sa stal vodcom kultu. V apríli 1993 
mala polícia úmysel vypočuť členov sekty, 
tí sa však zabarikádovali vo Waco v Texase 
a začali strieľať do mužov zákona, ktorí sa 
márne pokúšali vyjednávať alebo vypudiť 
ich slzotvorným plynom. Členovia sekty 
sa napokon navzájom povraždili a zapálili 
budovu, v ktorej zväčša uhoreli.

Brána do neba
Kult Brána do neba (Heaven´s Gate) 

s členmi najmä z Južnej Kalifornie „sa 
preslávil“ masovou 
samovraždou 
(otravou jedom) 39 
členov v San Diegu 
(26. marca 1977). 
Verili, že ich duše 
budú „prenesené“ 
vesmírnou loďou 
UFO po stope Hale-
-Boppovej kométy 
a že tým dosiahnu večný život. Už predtým 
sa ich „vodca“ Marshall Applewhite nechal 
vykastrovať a viacerí členovi sekty nasledovali 
jeho príklad. 

EURÓPA
Kult slnečného chrámu

Stúpenci tohto kultu veria, že rituálnou 
samovraždou sa docieli „posmrtné 

Tradičné náboženstvá 
a deštruktívne kulty

Jeden z množiacich sa nepochopiteľných fenoménov súčasného diania 
na všetkých kontinentoch sveta sú ľudské tragédie spôsobené deštruktív-
nymi náboženskými kultmi. Členovia týchto kultov si osvojujú absurdné 
predstavy o konci sveta alebo o svojej záchrane a večnom živote, ktoré ich 
vedú k dobrovoľným skupinovým samovraždám alebo poškodzovaniu 
iných osôb, ktoré sú často navodené ich božsky uctievaným vodcom.

Jim Jones

David Koresh

Marshall Applewhite
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cestovanie“ a znovunarodenie 
na hviezde Sírius. Veria, že 
musia zomrieť v plameňoch. 
V blízkosti švajčiarskeho mesta 
Fribourgu v dedine Cheiry sa 5. 
októbra 1994 našli mŕtve telá 23 
stúpencov tohto kultu a ten istý 
deň aj ďalších 23 obetí v okolitej 
oblasti. Sekta pôsobí aj v Kanade 
a vo Francúzku. 

AFRIKA 
Kult obnovenia desiatich 
Božích prikázaní

Mŕtve telá približne 235 stú-
pencov tohto kultu našli v kostole 
v ugandskom mestečku Kanungu 
v marci 2000. Boli obeťami dobre 
pripravenej masovej samovraždy. 
Telá boli spálené, čo znemožnilo 
presné zistenie počtu obetí.

Vedúci tohto kultu, Joseph 
Kibweteere, presvedčil svojich 
stúpencov, aby pred smrťou 
prepísali svoje majetky na neho, 
keď predtým predpovedal blížiaci 
sa koniec sveta.

Podobných kultov je v Afrike 
viac. Polícia napríklad identifi -
kovala tisícčlennú skupinu kultu 
Správa celému svetu – Posledné 
varovanie v meste Luwero 
v septembri minulého roka. 

ÁZIA
Óm Šinrikjó

Hádam najznámejšou bola 
japonská skupina vedená 
vodcom Šokom Asaharom. 
Členovia tejto sekty skúšali výro-
bu otravného plynu sarín, ktorý 
mienili rozprašovať z helikoptér. 
Po ich pokusoch „naostro“ 
v tokijskom metre v roku 1995 
boli zneškodnení. Rok 1995 
mal byť podľa ich presvedčenia 
„prelomovým rokom“ pred 
armagedonom v roku 1997. Počet 
stúpencov tejto sekty v Japonsku 
sa odhaduje na 10 000. Príprava 
sa odohrávala veľmi dôkladne, 
za pomoci vlastných „fabrík“ 
v Austrálii v blízkosti mesta 
Perth, kde sarín vyrábali.

AUSTRÁLIA
Hnutie Magnifi cat Meal 
Movement

Polícia objavila v Helidone 
medzi mestami Toowoomba 
a Brisbane kult, ktorý sa odštiepil 
od katolíckej cirkvi – pod názvom 
Magnifi cat, t. j. hymna na počesť 
Panny Márie. Zakladateľkou 
kultu je „prorokyňa“ Debra 

Geileskeyová.
Stúpenci sa údajne pripravujú 

na samovraždu. Debra Geileskey-
ová o sebe vyhlasuje, že sa jej 
často zjavuje Panná Mária. Sekta 
má údajne stúpencov vo viac 
než 70 krajinách sveta. Katolícki 
kňazi, ktorí veľmi kriticky sledujú 
tieto činnosti, sami pripúšťajú, 
že prorokyňa má veľmi veľký 
vplyv najmä na mládež, ktorá sa 
k hnutiu pripája vo veľkom počte.

Korene už v detstve
Veľmi stručný prehľad týchto 

najznámejších hnutí odhaľuje, 
aké absurdné predstavy si 
niektorí ľudia dokážu osvojovať 
za určitých okolností, ktoré sú 
schopné deformovať ich kritické 
myslenie. Predovšetkým sa však 
treba zamyslieť nad tým, ako je 
možné, že niektorí ľudia obdarení 
ľudským rozumom tak pevne 
veria, že zakrátko nastane koniec 
sveta, že sa presunú na inú pla-
nétu (alebo dokonca na hviezdu 
Sírius), kde budú večne žiť, 
prečo sa zbavujú predtým svojich 
majetkov, prečo sa nechajú 
dobrovoľne vykastrovať, prečo 
chcú vykynožiť „hriešne ľudstvo“ 
otravným plynom sarínom?

Všetky tieto nereálne prvky 
možno nájsť aj v tradičných 
náboženstvách, pravda, v inej 
podobe: tie si stúpenci siekt 
„iba prispôsobili“ (predpoveď 
blízkeho konca sveta Ježišom 
Kristom, Mat 24:29, posmrtný ži-
vot hlásaný všetkými tradičnými 
náboženstvami, pravda každým 
z nich v inej podobe – kresťania 
bez sexu, moslimovia obklopení 
krásnymi huriskami – pannami, 
s ktorými si „robia, čo chcú“, 
cirkevný otec Origenes si sám 
urezal svoj pohlavný úd atď.).

Toto nám súčasne vysvetľuje, 

prečo sekty nikdy nevznikajú 
na základe nenáboženských 
presvedčení, ale ich zakladatelia 
majú vždy za sebou históriu hlbo-
kého a oddaného náboženského 
presvedčenia, ktoré bolo do nich 
vštepované už odmalička (David 
Koresh ako 12-ročný vedel 
naspamäť dlhé pasáže Biblie).

Zaiste významnú rolu v tom 
hrá aj fakt, že tradičné nábo-
ženstvá začínajú byť vštepované 
do myslí  ľudí už vo veľmi útlom 
veku, keď je detské myslenie ešte 
veľmi náchylné uveriť nadpri-
rodzeným javom, zázrakom 
a nedokázaným veciam. Ak sa raz 
prelomí rozdiel medzi realitou 
a „nadprirodzeným“, táto črta sa 
môže zafi xovať v mysli postih-
nutého natoľko, že za určitých 
okolností môže uveriť hocičomu 
aj v dospelosti.

Prečo nie sú ohrození 
„prebehnutím ku kultom“ všetci 
nábožensky orientovaní ľudia? 
Pretože ich miera skutočnej viery 
je veľmi rozličná. Veľká časť ľudí, 
ktorí sa hlásia k náboženstvu, 
má zásadné výhrady k množstvu 
náboženských téz, vrátane 
samotných kňazov. Napríklad 
aj na Slovensku sociologický 
prieskum preukázal, že 51,7 
percenta občanov, ktorí sa hlásia 
k náboženskému presvedčeniu, 
si myslí, že Biblia je iba kniha 
legiend, neverí tomu, že Boh 
sa zaujíma o každého človeka, 
a neveria v nebo, peklo ani 
náboženské zázraky (J. 
Bunčák: Sociológia 33: 
1, 64, 2001). Takíto ľudia 
sú potom, samozrejme, aj 
imúnni k absurdnostiam, 
ktoré hlásajú deštruktívne 
kulty.

Významnú úlohu zohrá-
vajú aj samotní „proroci“ 
hlásajúci nové kulty. Sú to 
zvyčajne ľudia obdarení silou 
presviedčať o svojich argu-
mentoch (často už menej aj 
o svojom konaní), ktorí sú 
navyše ovládaní chorobnou 
túžbou ovládať myseľ druhých. 
(Tieto povahové črty sú veľmi 
časté u diktátorov, politických 
demagógov, ale aj u veľkej časti 
šamanov, zázračných liečiteľov, 
medicinmanov, guruov a sčasti 
aj v kruhoch kléru tradičných 
náboženstiev.) 

Význam vzdelávania
Je možné vypracovať úplné 

a spoľahlivé metódy na zabrá-
nenie vzniku a šírenia takýchto 
deštruktívnych kultov? Toto je 
zatiaľ nezodpovedaná otázka, 
ktorá zostane otvorená ešte dlho, 

pokiaľ nebudú navrhnuté vedecky 
dokázané a účinné prostriedky.

Isté však je, že prevencia 
škodlivých dosahov deštruk-
tívnych kultov by mala patriť 
do kompetencie štátnej správy. 
Od orgánov náboženských 
štruktúr nemožno v tomto smere 
očakávať zásadnú pomoc. Tie 
majú záujem predovšetkým 
o šírenie svojich vlastných 
ideológií, a to už od samého 
počiatku života jedinca – od na-
rodenia, keď nemluvňa ešte nemá 
spôsobilosť rozhodovať o sebe.

Tu sa dostáva naša prax 
do rozporu s Medzinárodným 
paktom o občianskych a politic-
kých právach, kde sa v článku 18, 
odseku 2 uvádza: „Nikto nesmie 
byť podrobený donucovaniu, 
ktoré by porušovalo jeho slobodu 
vyznávať alebo prijať náboženstvo 
alebo vieru podľa svojej vlastnej 
voľby.“

Nikto nemôže tvrdiť, že no-
vorodenec má vlastnú voľbu pri 
rozhodovaní o jeho náboženstve. 
Ako teda vyviaznuť z tejto vážnej, 
no doteraz celkom obchádzanej 
dilemy?

Štátny systém výučby by mal 
zabezpečovať pre všetky deti 
informatívny predmet o všetkých 
tradičných náboženstvách, ale 
aj o nenáboženských smeroch 
– spolu s námietkami, ktoré 
oponenti uplatňujú, a to bez 
ohľadu na to, k akému nábožen-
stvu alebo viere/presvedčeniu 

ich rodičia predurčili. Toto by 
bol jediný spôsob, ako umožniť 
dospievajúcemu občanovi urobiť 
vlastnú voľbu.

Zosúladiť tieto dva prístupy, 
t. j. základné ľudské práva 
vyjadrené medzinárodnými 
právnymi normami so záujmami 
jednotlivých náboženských 
smerov, ktoré sú v rozpore s tý-
mito medzinárodnými normami, 
zaiste nebude ľahké, bolo by však 
potrebné raz s tým začať.

Prof. Alexander Rehák

Obete masovej samovraždy v Jonestowne

Šoko Asahara
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V kontexte s kráľovským dvorom 
treba uviesť, že vo Francúzsku sa už v 15. 
a 16. storočí presadzoval absolutizmus. 
V roku 1589 sa francúzskym kráľom stal 
Henrich Navarrský, ktorý založil dynastiu 
Bourbonovcov. Pôvodne vodca hugenotov 
prestúpil na katolícku vieru (1593) a v zhode 
so záujmami šľachty a narastajúcej bur-
žoázie upevňoval absolutizmus. Princípy 
absolutizmu presadzovala neskôr napríklad 
aj Mária Medicejská, ktorá v rokoch 1610 
až 1620 vládla za neplnoletého Ľudovíta 
XIII. Niektoré prejavy nespokojnosti 
vysokej šľachty potlačila tým, že v roku 1614 
rozpustila generálne stavy, ktoré sa reštau-
rovali až v čase Veľkej francúzskej revolúcie. 
Francúzsky absolutizmus dosiahol svoj 
vrchol za kraľovania Ľudovíta XIV., ktorý ho 
do krajnosti vystupňoval, čo zvýraznil aj tým, 
že sa vyhlasoval za zástupcu boha na zemi 
a pestoval svoj kult ako „kráľa Slnka“.

Upevňovanie absolutizmu
V myšlienkovej sfére sa na podporu 

absolutizmu využívalo náboženstvo a slúžila 
mu aj scholastická fi lozofi a. Katolícka cirkev 
ovládla celú oblasť „duchovného diania“. Jej 
vedúce kruhy dosiahli zrušenie Nantského 
ediktu z roku 1596, ktorým hugenoti získali 
náboženskú slobodu i niektoré politické 
práva. V roku 1685 bol zrušený výkon 
kalvínskeho kultu, nastalo prenasledovanie 
hugenotov a nekatolíkov vôbec. V dôsledku 
toho došlo k ich masovej emigrácii. Odišli 

najmä remeselníci a obchodníci, čo malo 
negatívny vplyv na hospodárske dianie.

Z politického hľadiska sa na upevňovaní 
absolutizmu podieľali aj vysoké cirkevné 
kruhy, ktoré na to často využívali, či presnej-
šie zneužívali náboženské myslenie a cítenie 
utláčaných más. Absolutizmu výrazne slúžil 
kardinál Armand-Jean du Plessis Richelieu, 
zástupca strednej a drobnej šľachty, ktorý 
bol pri moci v rokoch 1624 až 1642. Po ňom 
moc prevzal Jules Mazarin, ktorého nazý-
vali „všemocným kardinálom“ a ktorý slúžil 
kráľovi v rokoch 1642 až 1661. Pravda, títo 
páni presadzovali aj záujmy cirkvi. Nezriedka, 
ako je známe aj z krásnej literatúry, aj svoje 
osobné.

Ako sa stavali k absolutistickým chúťkam 
kráľovského dvora vtedajšie rozhodujúce sily?

Zaujímavá v tomto kontexte bola „princo-
va“ Fronda. Išlo o vnútorné zápasy vo vnútri 
šľachty s protiabsolutistickým nádychom. 
Spočiatku bola úspešná. Jej stúpenci obsadili 
aj Paríž. Ale v roku 1652 kráľovské vojská zno-
va získali hlavné mesto a nadobúdali zjavnú 
prevahu. Šľachtici však boj vzdali, urobili 
vnútornú dohodu. Ústredná kráľovská moc 
bola posilnená. Panskí odbojníci sa uspokojili 
s titulmi a osobnými výhodami. A roľníci 
i mestské nebohaté vrstvy museli znášať ťažké 
dôsledky „rytierskeho“ zápolenia.

Aj meštianstvo a z neho vyrastajúca 
buržoázia, ktorá zmohutnela v súvislosti 
s veľkým rozvojom štátnych aj súkromných 
manufaktúr a po získaní kolónií v Amerike, 
mali záujem o uchovanie absolutizmu. 
Videli v ňom pozitívnu silu. Politickí ideoló-
govia tých čias – Macchiavelli v Taliansku, 
Bodin vo Francúzsku, Grotius v Holandsku 
a Hobbes v Anglicku rozvíjali myšlienku štátu 
ako najvyššieho princípu. Za základ vnútornej 
aj zahraničnej politiky sa vyhlasovala služba 
štátnym záujmom. Ale aj tak dochádzalo 
k rozporom medzi kráľovským dvorom 
a buržoáziou. Jedným z jeho výrazných 
prejavov bola fronda (spoločenské hnutie) 
v rokoch 1648 – 1653, zameraná proti 
absolutizmu. Jej nositeľmi boli široké ľudové 
masy, ale pripojila sa aj buržoázia, ktorá mala 
záujem o rozšírenie svojich politických práv. 
Lenže zo strachu pred najnižšími revolučnými 
spoločenskými vrstvami čoskoro opustila 
revolučné pozície a urobila s vládou na čele 
s kardinálom Mazarinom dohodu. 

Kruto potláčané povstania
Dôraznejšími protivníkmi absolutizmu, 

na rozdiel od šľachty i veľkej časti buržoázie, 
boli široké ľudové vrstvy. Prejavovalo sa to 
vo veľkom počte vzbúr a povstaní. K vý-
znamným patrí povstanie mestského ľudu 
v Orleánse, Montpellieri aj v iných mestách 
v roku 1662. V Gaskonsku bolo veľké roľnícke 
povstanie na čele s nebohatým šľachticom 
Bernardom Andijosom v roku 1664. Vlna 
ľudových povstaní sa prevalila západným 
a juhozápadným Francúzskom v rokoch 1674 
až 1675. Zúčastnili sa na ňom roľníci aj mest-
ská chudoba. Boli kruto potlačené. Na pre-
lome 16. a 17. storočia vypuklo povstanie 
camisardov („ľudí v košeliach“). Strediskom 
bolo juhozápadné Francúzsko. Potlačili ho 
až silné vojenské zbory. Rozptýlené povsta-
lecké jednotky bojovali formou partizánskej 
vojny až do roku 1715. Povstanie bolo vari 
najväčším pred buržoáznou revolúciou. 

V takejto spoločenskej haravare a pod 
hrubým duchovným útlakom sa nachádzala 
francúzska inteligencia v 17. storočí. Jej 
príslušníci museli voliť svoje postoje k abso-
lutizmu a jeho protirečivej politike, v ktorej 
poskytoval vynútenú podporu nastupujúcej 
buržoázii a na druhej strane zo všetkých síl 
uchovával feudálne vzťahy.

Kto bol a akú cestu si vybral Pierre Bayle?

Katolík či kalvín?
Pierre Bayle sa narodil v roku 1647. V pra-

meňoch, ktoré sú u nás dostupné, sa nehovorí 
o jeho rodinnom zázemí, detstve či dospievaní. 
Ani o tom, kde a ako sa vzdelával. V jednom 
ruskom zborníku sa však uvádza, že „mal 
obrovské znalosti“ a že „ovládal rôzne oblasti 
poznania svojej doby“.

Bol Francúz, ale zo svojej vlasti musel odísť. 
Kedy presne, nie je známe. Možno sa tak stalo 
v čase odchodu mnohých kalvínov do iných 
krajín. Len zas nevedno, či vtedy bol katolíkom 
alebo kalvínom. Lebo bol v tábore jedných aj 
druhých, ale poradie nie je známe. Útočište 
našiel v Holandsku, kde vtedy existovalo určité 
porozumenie pre jeho slobodomyseľné názory. 
Tam sa stal profesorom Sedanskej akadémie 
a Rotterdamskej univerzity. 

Pierre Bayle bol aktívny a mnohostranný 
publicista. Medzi jeho významné práce patrí 
Filozofi cký komentár k slovám Ježiša Krista 
(1688), v ktorom sa kriticky postavil proti 
vtedajšiemu úsiliu cirkvi násilne obracať ino-
vercov na kresťanskú vieru. Európsky ohlas 
malo jeho dielo Rozličné myšlienky o pôvode 
kométy. Napísal ho v súvislosti s objavením 
sa kométy v roku 1680. Vtedy vznikli mnohé 
„teórie“, ktoré vyvolávali strach medzi ľuďmi. 
Pierre Bayle presvedčivo vyvracal nezmyselné 

Pierre Bayle – predchodca 
francúzskych osvietencov
Proces  vystriedania feudalizmu kapitalizmom bol veľmi zložitý. Týkalo sa to aj Fran-

cúzska v 17. storočí, v ktorom svoje záujmy presadzovali rôzne spoločenské sily a inšti-
túcie – kráľovský dvor, vysoká, stredná a drobná šľachta, meštianstvo a raná buržoázia, 
ako aj roľníctvo a mestská chudoba. Vo vzťahoch medzi uvedenými spoločenskými prúdmi 
existovala veľká pestrosť. Niekedy išlo o vzťahy zjavne antagonistické, inokedy priateľské 
až spojenecké, pričom nie vždy existovali jednoznačné hranice medzi stavmi (či triedami), 
ani vnútri nich samých. Celkovú atmosféru silne ovplyvňoval kráľovský dvor.

Pierre Bayle
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astrologické povery a predsudky, ktoré rôzni 
šarlatáni rozširovali v súvislosti s astronomic-
kými javmi. Najvýznamnejší a doslova slávny 
bol jeho Historický a kritický slovník (1695 
– 1697), v ktorom osvetľoval a vysvetľoval naj-
rôznejšie fi lozofi cké, historické, prírodovedné 
aj teologické problémy. Vzhľadom na šírku 
skúmaných problémov sa právom považuje 
za „encyklopédiu 17. storočia“.

Popredný hlásateľ 
pokrokového skepticizmu

Filozofi ckým základom Pierrea Bayle bol 
skepticizmus. Ten má dávne korene. Vznikol 
v 4. storočí pred n. l., teda v období krízy 
antickej spoločnosti. Jeho zakladateľom bol 
Pyrrhon z Elidy (asi 365 – 275 pred n. l.) 
a hlásili sa k nemu aj  Arkesillos, Karneades 
z Kyrény, Ainesidémos z Knósu na Kréte, ako 
aj fi lozof a lekár Sextus Empiricus. Skepti-
cizmus sa dostal pod paľbu nastupujúceho 
meštianstva a neskôr ranej buržoázie. Jeho 
hlásateľmi boli Michel De Montaigne, fi lozof 
renesančného obdobia, ďalej Pierre Charon, 
francúzsky fi lozof, advokát a potom kňaz, ako 
aj Blaise Pascal, francúzsky fi lozof, matematik 
a fyzik. Celkovo zohral skepticizmus dôležitú 
úlohu v zápasoch s dogmatizmom stredovekej 
ideológie.

V 17. storočí sa ku skepticizmu hlásili 
viacerí vtedajší pokrokoví myslitelia – Saint-
-Evremont, La Nothe Le Vayer, čiastočne aj 
Fontenelle a Descartes. Ale vrcholom skepti-
cizmu ako metódy bol už spomínaný Historic-
ký a kritický slovník (Dictionnaire historique et 
ciritique) Pierrea Baylea. V odbornej literatúre 
sa o tomto diele hovorí, že „kyprilo pôdu  pre 
materializmus a fi lozofi u zdravého rozumu“.

Pierre Bayle vysoko hodnotil význam 
ľudského rozumu. V Traktáte o náboženskej 
znášanlivosti vyslovil názor, že ľudský rozum 
je najvyšší tribunál, ktorý rozhoduje o veciach 
a javoch ako posledná inštancia. Proti jeho 
rozhodnutiam nie je možné odvolanie. Ani 
príkazy cirkvi ani Sväté písmo, ani zázraky 
nemôžu vzdorovať požiadavkám rozumu. 
Charakteristická v tomto smere je nasledujúca 
jeho úvaha. Hovoril: „Ak chcete rešpektovať 
len to, čo je očividné a je v súlade so všeobecne 
uznanými pojmami, buďte fi lozofom a zane-
chajte kresťanské učenie. Ak však chcete veriť 
v náboženské tajomstvá, buďte kresťanom 
a zanechajte fi lozofi u. Lebo nie je možné sú-
časne ovládať očividnosť a nevyspytateľnosť.“

Dôsledný kritik 
scholastiky a metafyziky

Pierre Bayle bol významnýn kritikom 
scholastiky, stredovekej „školskej“ fi lozofi e. 
V jej „klasickom“ období (14. – 15. storočí) 
boli jej hlavnými predstaviteľmi Albert Veľký 
a Tomáš Akvinský. Najmä títo utvorili systém, 
v ktorom sa usilovali rozumovo zdôvodniť 
a systematizovať kresťanskú vierouku. Cirkev 
usilovne vírila scholastické predstavy aj v 17. 
storočí a zápas s nimi bol nevyhnutý.

Nemenej významná bola úloha prekonávať 
vtedajšiu metafyziku. Aj tá sa odvodzovala 
od antiky. Nadväzovala najmä na časť 
myšlienkového dedičstva Aristotela. V 17. 
storočí vystupovala metafyzika ešte v úzkej 

spojitosti nielen s prírodnými, ale aj huma-
nitnými vedami. A nezriedka sa využívala ako 
fi lozofi cké zdôvodnenie teologických názorov. 
Pierre Bayle spočiatku vychádzal z kartezi-
ánskej metafyziky. Ale jeho skepticizmus ho 
priviedol k pochybnostiam o náboženstve 
a potom aj o metafyzike, ktorá bola oporou 
viery. Pierre Bayle kriticky preskúmal celé 
dejiny metafyziky, stal sa jej historiografom 
a na základe toho vyvrátil akúkoľvek 
dôveru k metafyzike nielen 17. storočia, ale aj 
k metafyzike vôbec. 

Zaujímavé, poučné a v niektorých smeroch 
aj teraz aktuálne sú kritické postoje Pierrea 
Baylea k náboženstvu a cirkvi.

V spomenutej práci Rozličné myšlienky 
o pôvode kométy kritizoval legendu o stvorení 
sveta dobrotivým bohom. Napísal, že táto 
legenda, ako aj idea nadpozemského boha sú 
vo veľkom rozpore s obrovským fyzickým aj 
morálnym zlom, ktoré vo vesmíre existujú. 

Pierre Bayle zasiahol aj do vtedajších 
škriepok ohľadom existencie duše. Tvrdil, 
že názory cirkvi o nesmrteľnosti duše sú 
nedokázateľné.

K problematike dedičného hriechu uviedol, 
že „učenie“ teológov o tomto nešťastí, ktoré 
na svoje potomstvo uvalili Adam a Eva, sa nedá 
nijako zladiť s potrebou zodpovednosti ľudí.

Pierre Bayle o náboženstve, 
ateizme a morálke

Teológovia už dlhé predlhé storočia „zväzu-
jú“ morálku s náboženstvom a náboženstvo 
s morálkou. Robí sa to aj v súčasnosti u nás. 
Mnohých ľudí to pletie. Preto je namieste si 
všimnúť, ako sa na túto problematiku díva 
Pierre Bayle.

Rigorózne odmietal tvrdenia, že nábožen-
stvo je potrebné pre jeho funkciu v súvislosti 
s morálnym správaním sa ľudí. Z toho pre 
neho vyplynul záver, že morálku nie je možné 
podriadiť náboženstvu a direktívam cirkvi. 
Tvrdil, že zdrojom dobra a mravnosti nie je 
náboženstvo, ale len a len svedomie človeka. 
Hovoril o „prirodzenom svedomí“, ktoré má 
každý človek, či je to kresťan, pohan či ateista. 
Podľa Pierrea Baylea je mravnosť nezávislá 
od náboženského učenia, preto sa skutočná 

mravnosť nemôže zakladať na strachu pred 
„božím trestom“.

Na tú dobu odvážnu myšlienku vyslovil 
Pierre Bayle o vzťahu mravnosti a ateizmu, 
morálneho konania a ateistov. Odvolal sa 
na starogréckych mysliteľov – Epikura, 
Xenofanesa, Liagora a iných, ktorí neboli 
stúpencami náboženstva, ale boli príkladmi 
morálnosti. Ateista môže teda vždy byť 
počestným a úplne mravným človekom. 
Vyslovil sa dokonca v tom smere, že raz môže 
vzniknúť spoločnosť pozostávajúca výlučne 
z ateistov, lebo ľudí ponižuje a morálne gniavi 
nie ateizmus, ale povery a modloslužba.

Aktuálne aj v našich časoch a podmienkach 
sú kritické názory Pierrea Baylea na nezná-
šanlivosť, výbojnosť a niekedy až krutosť 
kresťanstva. Na základe skúmania činnosti 
cirkvi, ktorá sa javila ako dezintegratívny 
činiteľ v spoločnosti, požadoval náboženskú 
znášanlivosť a myšlienkovú toleranciu vôbec.

Strhujúci majster slova
Pierre Bayle bol novátorom, aj pokiaľ 

ide o formu písomného prejavu. Bola to 
napríklad jasnozrivá uštipačnosť, ktorú 
neskôr bohato používali Voltaire. V štúdii 
Dávid kriticky poukázal na tvrdenie teológov, 
že Dávid bol výnimočným človekom, skoro 
podobným bohu. Na základe rozboru biblic-
kých legiend vykreslil Dávida ako oplana, 
ktorý bojoval proti vlastnému ľudu v služ-
bách nepriateľov. Ďalej ho charakterizoval 
ako bezohľadného a vierolomného luhára, 
ako človeka s bezhraničnou pohlavnou 
neviazanosťou a podporovateľa páchania 
zločinov v jeho vlastnom dome. Zdrvujúcej 
kritike podrobil Dávidovo konanie ako 
kráľa uskutočňujúceho zbojstvá, lúpeže, 
výboje, kruté zaobchádzanie so zajatcami, 
ktoré podľa Pierra Bayla ďaleko prekonávali 
výčiny Turkov a Tatárov. Kto má záujem 
presvedčiť sa o oprávnenosti a správnosti 
hodnotenia Dávida zo strany Pierrea 
Baylea, nech si prečíta Prvú a Druhú knihu 
Samuelovu v Starom zákone.

Ani v Nizozemsku nemali vtedy nositelia 
slobodomyseľnosti dvere otvorené dokorán. 
Museli dokonca počítať s nemalými 
ťažkosťami, ako napríklad Baruch Spinoza. 
Preto ani Pierre Bayle nemohol predostierať 
všetky svoje názory celkom otvorene. I on 
bol nútený používať „ezopský jazyk“. Stal 
sa v tomto smere ozajstným majstrom. 
Ukázalo sa to napríklad pri tvorbe jeho His-
torického a kritického slovníka. „Hlavná“ 
časť tvorila asi jednu štvrtinu, tri štvrtiny 
predstavovali „dodatky“ koncipované tak, že 
vyvolávali bolenie hláv sliedičov a cenzorov.

Dielo Pierrea Baylea zakončovalo svojím 
obsahom aj formou vývin myslenia v 17. 
storočí a otváralo priestor na myslenie 18. 
storočia. Tak „dláždil cestu“ Voltairovi a iným 
osvietencom, vrátane encyklopedistov. Inak 
povedané, Pierre Bayle bol bezprostredným 
predchodcom francúzskeho osvietenstva 18. 
storočia. A tak si zaistil v dejinách slobodo-
myseľnosti vôbec a svetského humanizmu 
osobitne nehynúce miesto.

Prof. Jaroslav Čelko

Vydania Bayleovho Historického 
a kritického slovníka
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Listov dostávame neúrekom. Spoločnosť 
ako taká i redakcia osobitne. Všetkým 
sme radi, no niektoré osobitne potešia. 
Napríklad tie, ktorých pisatelia sa ozvú 
na základe informácií o činnosti klubov SP. 
Tu je jeden z nich: 

Vážená Spoločnosť Prometheus!
Práve som dočítala článok o kluboch Pro-

metheus v Košiciach a Prešove. Nedúfala som, 
že by niečo také na východnom Slovensku 
existovalo. Táto časť Slovenska je „prekresťani-
zovaná“ a ja v týchto častiach viem iba o pár ľu-
ďoch, ktorí zmýšľajú podobne ako ja. Ponúkam 
svoju pomoc v rozširovaní radov členov klubu 
Prometheus a rada by som sa podieľala aj 
na činnosti klubu v Prešove. Nemám predstavu, 
čo to zahŕňa a aké okolnosti z toho vyplývajú, 
som však nadšená touto myšlienkou a plná chu-
ti a odhodlania urobiť, čo je v mojich silách.

Študujem na technickej univerzite v Prešove 
a o pár dní dovŕšim 25 rokov. Mám externú for-
mu štúdia, pracujem iba brigádnicky a mimo 
skúškového obdobia mám dosť voľného času, 
ktorý by bolo škoda nevyužiť na niečo prospeš-
né. Rada pomôžem, s čím budem môcť. Chcem 
Vás poprosiť o kontakt na nejakého člena 
v Prešove, ktorý by mi mohol podať inštrukcie, 
ako za zapojiť. Ďakujem za odpoveď a prajem 
všetko dobré. 

Alena Maňkošová, Nižná Šebastová

Samozrejme, že Alene sme kontakt dali. 
Faktom je, že už  je i členkou Prešovského 
klubu. Práve tento klub sa za posledný polrok 
nielen najviac rozrástol, ale aj omladil. 
Veríme, že do konca roka budeme môcť 
priniesť článok z ich akcie.

Alebo telefonát nasledujúceho znenia: 
„Prečítal som si rozhovor Fikcia alebo 
skutočnosť. Podpredseda ÚR SP Ľ. Ludha sa 
tam vyjadril, že podobné odpovede by mohol 
povedať aj zástupca z Trnavy. Ja som z Trnavy, 
o Spoločnosti som sa dozvedel vďaka časopisu, 
už som aj člen. Je nás tu teda takých viac? Dáte 
mi na nich kontakt? Rád sa ponúknem, že to tu 
skúsim zorganizovať.“

Aj priateľovi z Trnavy sme potrebné infor-
mácie dali, ako aj vysokoškolákovi z Nových 
Zámkov, ktorý zatelefonoval ba i osobne 
prišiel s takmer totožnými slovami.

V spomínanom rozhovore v minulom 
čísle sme uviedli aj odpovede „predstaviteľa“ 
z Piešťan. Spomínalo sa tam, že ich je neveľa, 

len päť, a čím sa dajú inšpirovať inými klubmi, 
povedia, keď sa dajú dokopy. 

To bola fi kcia. Skutočnosťou, ktorá veľmi 
potešila, bolo, že už na júnovom zasadaní 
Ústrednej rady jej hosť, náš dlhoročný člen 
K. Najman prišiel s listom i so zoznamom 
naozajstného klubu v Piešťanoch. Z neho sme 
sa dozvedeli, že klub už začal pracovať, má 
sedem členov. A ich najdôležitejšia úloha? 
Okrem toho, že chcú, aby sa o nich dozvedelo 
čo najviac obyvateľov mesta, je to, „aby sme 
do konca roka dosiahli nadpolovičnú väčšinu 
v klube mladých – do 35 rokov“. Je to kon-
krétne slovo do bitky. Veríme, že ho splnia.

Takže ak sme ešte do jari tohto roku mali 
v rámci SP jedenásť územných klubov, dnes 
ich pracuje už dvanásť. 

Bližšie o práci a úlohách jedného z tých 
starších, v Považskej Bystrici, sme  hovorili 
s jeho zastupujúcim predsedom Vladimírom 
Jágrikom.

  Priblížte nám v skratke váš klub…
 Klub Prometheus Považská Bystrica 

pôsobí vo svojom okolí už vyše desať rokov. 
V okolí vravím preto, že z jeho súčasných 
ôsmich  členov je jeden z Ladiec, druhý 
z Vrchteplej, teda z vidieka. Jeho prvý pred-
seda, prof. J. Bárdy, bol zakladajúcim členom 
Spoločnosti Prometheus, ďalší dlhoročný 
predseda J. Gálik, žiaľ, začiatkom tohto roku 
náhle zomrel. Bola to pre nás veľká rana, ale aj 
z úcty k nemu v práci nemôžeme poľaviť. 

  Za roky trvania klubu je za vami kus prá-
ce. Čo by ste najviac vyzdvihli?

 Skôr sú to také všedné veci, mravčia 
práca. Klub sa schádzava dva- až trikrát 
za rok. Pri každej schôdzke si pripomíname 
výročia významných svetových humanistov, 
ich diela a prínos pre spoločnosť. Okrem toho 
dbáme hlavne na samovzdelávanie a agitáciu 
humanistických myšlienok nielen v blízkom, 
ale aj širšom okolí. 

  Na čo sa v súčasnosti zameriavate? 
 Ešte raz musím spomenúť, že priateľ 

Gálik bol nielen mozgom, ale aj hlavným 
organizátorom nášho klubu. Ako aktívny 
dôchodca venoval tejto činnosti veľa času. 

Po tom, čo sme si museli rozdeliť tieto úlohy, 
my ostatní chceme získať nových členov. Hoci 
v klube máme okrem dôchodcov aj päťde-
siatnikov, štyridsiatnikov, ale aj 25-ročného, 
teraz sa chceme zamerať najmä na mladých. 
Myslíme si totiž, že oni dokážu najviac 
prispieť pri propagácii našej organizácie, 
jej myšlienok, cieľov. Najlepšie vedia, ako 
modernými formami čo najlepšie vstúpiť 
do pozornosti obyvateľstva vo svojom okolí.

  Patríte medzi kluby, kde všetci jeho členovia 
sú predplatiteľmi časopisu Prometheus. V čom 
vám najviac pomáha?

 Vďaka svojej vysokej kvalite je to vyni-
kajúca pomôcka pre agitáciu. Ľudia, ktorí sa 
k časopisu dostali v rámci propagácie nášho 
klubu, vysoko hodnotia témy, množstvo 
nových zaujímavých informácií i fundované 
analýzy. Sú nadšení najmä vynikajúcou grafi -
kou, ktorá určite dokáže upútať všetky vekové 
kategórie, ale najmä mladších. Doposiaľ sme 
sa nestretli so zlou odozvou na nejaký článok.

  Vari na každom zasadnutí Ústrednej rady 
SP sa hovorí o raste členskej základne, zvyšo-
vaní aktivity. Aké sú vaše plány? 

 Nechceme si budovať vzdušné zámky, 
radšej zostávame pri zemi. O masovosti 
zatiaľ nemožno hovoriť. Je predsa známe, že 
vplyv médií a školy, v ktorých je náboženstvu 
pripisovaný veľký význam, nám prácu sťažujú. 
Aj z tohto dôvodu budeme spokojní, ak 
v najbližších mesiacoch aspoň zopár nových 
členov. To však nebráni tomu, aby sme sa aj 
počas prázdnin zamerali napríklad na šírenie 
informácií o humanistickej etickej výchove. 
Veríme, že sa nám podarí  dostať časopis 
s touto témou  do detských táborov. Aby 
sa s ním zoznámilo čo najviac najmladších 
čitateľov. Veď prvé skúsenosti z jeho propagá-
ciou v školách už máme. 

  Čo teda považujete za vašu najdôležitejšiu 
úlohu?

 Predovšetkým je to šírenie myšlienok, 
ktoré náš Prometheus ponúka ľuďom. Vplyv 
cirkvi, aj keď by to malo byť v 21. storočí 
naopak, stále rastie. Je o to potrebnejšie, 
aby naše myšlienky hľadali ľudí, ktorí zatiaľ 
nestratili – obrazne povedané – sluch, 
a ponúknuť im alternatívu voči silnejúcemu 
klerikalizmu. Kladieme si za cieľ aj vysvetľovať 
hrozby možného uzavretia Zmluvy o výhrade 
vo svedomí so Svätou stolicou. Pritom veríme, 
že po týchto parlamentných voľbách nebude 
na programe dňa.

Pripravila Miloslava Necpalová

Keď sa fi kcia mení 
na skutočnosť

Považská 
Bystrica

Prešov
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Okno do internetu 

Dnes skúsime 
písať o veciach, 
o ktorých 
vy píšete 
menej, viac však 
hovoríte. Alebo 

o tom píšu vaši rodičia, starí 
rodičia. Prípadne učitelia. O tom, 
že hoci neodmysliteľnou súčasťou 
etickej, ale aj náboženskej 
výchovy by malo byť – zjednodu-
šene povedané – dobré, ľudské 
konanie, tolerantnosť, chápanie 
toho druhého, neraz je opak 
pravdou. Dostávame informácie, 
že najmä menší školáci chodiaci 
na náboženskú výchovu pokri-
kujú po tých, ktorí navštevujú: 
„Fuj, vy bezbožníci. Dostanete 
sa do pekla!…“ Stáva 
sa to nielen na vý-
chodnom či severnom 
Slovensku, vo vidiec-
kych školách, ako 
by sa dalo očakávať, 
ale dokonca aj v Bratislave. 
A na oplátku, tam, kde viac detí 
chodí na etickú výchovu, pritom 
ich tá „menšina“ zavrhuje, ani 
oni občas neostávajú nič dlžní 
a reagujú: „Ha-ha, vari naozaj 
veríš, že sa za svoje chuligánstvo 
dostaneš do nebíčka? Nebuď 
smiešny a zaostalý…“

Áno, nie je vaša chyba, že sa 
dané predmety učia tak, ako 
sa učia, teda že či žiačik chce 
alebo nechce, musí chodiť 
tam, kam rozhodnú rodičia. 
Lenže prehlbovať túto chybu 
nemusíte. Myslíme si, že by bolo 
lepšie, keby ste sa na danú tému 
pokojne rozprávali a snažili 

argumentovať. No a minimálne, 
tak ako hovorí etika, neboli zlými, 
zlomyseľnými, netolerantnými. 
Hoci to občas vidíte aj u dospe-
lých. Veď ako ináč nazvať to, že 
ak je niekde na etickú výchovu 
prihlásených málo detí, „šupnú“ 
ich do jednej skupiny, hoci 
vekový rozdiel je aj päť rokov. A to 
už nehovoríme o tom, že 
na túto hodinu si občas 
treba poriadne privstať 
alebo na nej ostať, keď 
sa iní už dávno naháňajú 
niekde za loptou. 

Minule sa nám sťažova-
li starí rodičia, že ich vnuci, hoci 
ich rodičia prihlásili na etickú 
výchovu, musia na prvom stupni 

chodiť na náboženstvo. 
Nechcú, sú z toho 
roztrpčení a aj naštvaní. 
Takže naopak, namiesto 
dobra si z týchto hodín 
odnášajú zlobu. Pritom 

ide o školy v samotnej Bratislave. 
Skúsime vypátrať dôvody 
i dosiahnuť nápravu. Máme na to 
dva mesiace. 

Celé prázdniny máte pred 
sebou aj vy. Preto radšej s týmto 
serióznym rozprávaním 
končíme. Vy sa určite 
teraz tešíte zo zaslúže-
ného voľna, z kúpania, 
stanovania, výletov, špor-
tovania. Kto s rodičmi 
v zahraničí, kto u babky 
s dedkom, kto v táboroch. 
Denných či takých „naozajst-
ných“. V každom z nich budete 
mať určite zaujímavý program. 
Môžete nám o tom napísať. Alebo 

o tom, ako ste riešili problémy, 
ktoré sme opisovali v úvode. 
Prípadne obrázok či fotografi u 
z daného prostredia. 

Ale netešte sa, že budete len 
leňošiť. Pretože okrem toho, 
že sa vydáme riešiť spomínané 
problémy, chystáme sa cez leto 
vyraziť medzi vás aj my. Možno 

vás nájdeme práve v spo-
mínaných táboroch či 
v centrách voľného času. 
A okrem otázok budeme 
vybavení aj diktafónom 
a fotoaparátom. Už teraz 
sa tešíme, že nebudete 

držať „bobríka mlčanlivosti“. 
Navyše, keďže sa opakujú otázky, 
či  Spoločnosť Prometheus 
nepripravuje „humanistický 
tábor“, tak ako to robia podobné 
organizácie v zahraničí, uvažu-
jeme, či neskúsiť aspoň krátky 
denný tábor. Dobré by však bolo 
vedieť, či  by naozaj bol záujem. 
Napríklad, keby bol koncom 
júla v Bratislave. Skúste o tom 
porozmýšľať a reagovať spolu 
s „dospelákmi“. Viac informácií 
nájdete na našej stránke www.
slovakia.humanists.net alebo 
v kancelárii ústredia SP.

Takže príjemné prežitie 
prázdnin! K tomu 
ešte jeden vtip a malá 
doplňovačka. Rozlúš-
tenie čakáme do 15. 
augusta. Klasickou 
alebo elektronickou 
poštou. Vyžrebovaní 
šťastlivci od nás dostanú 

darčeky. Pripravené ich máme aj 
pre tých, ktorí pošlú zaujímavé 
príspevky, kresby či fotografi e.

Alena Faragulová

Ahoj mladí priatelia!
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Chlapec hovorí kamarátovi: 
„Najprv ti povedia, že ti ústava 
zaručuje súkromie a potom pošlú 
tvoje … rodičom.“
Chýbajúce slovo nájdete 
v doplňovačke.

Doplňovačka
1. Malé morské raky
2. Lietajúce koníky (saranče)
3. Nádoby na koks
4. Súčiastky klavíra
5. Dámske taštičky na drobné veci
6. Dlhé náradie na cvičenie rovnováhy
7. Vŕšky
8. „Domčeky“ na chovanie vtákov
9. Letopisy
10. Východoslovenské ľudové tance
11. Kvietočky

Medzinárodný 
a európsky 
humanizmus

V stĺpčeku vám priblížime 
stránky dvoch medzinárodných 
humanistických organizácií 
a jedného humanistického ser-
veru, ktorý bezplatne poskytuje 
webovský priestor pre všetky 
humanistické organizácie, ktoré 
o to majú záujem.

Stránka Medzinárodnej 
humanistickej a etickej únie 
(IHEU) prešla pomerne nedáv-
no estetickými aj obsahovými 
zmenami. Na adrese www.iheu.
org, ktorá je pravidelne a často 
aktualizovaná, odporúčame 
predovšetkým to, čo je veľmi 
hodnotné, a napriek tomu to 
môžete získať zadarmo. Sú 
to kompletné verzie časopisu 
International Humanist News, 
vrátane najnovšieho – júnového 
čísla. Stránka obsahuje zaujíma-
vé odkazy, informácie o starších, 
aktuálnych a budúcich 
aktivitách IHEU a i podrobnosti 
o samotnej organizácii.

Stránka strešnej organizácie 
európskych humanistov vás 
privíta dvojjazyčne. Po fran-
cúzsky a po anglicky, nakoľko 
rokovacími jazykmi Európskej 
humanistickej federácie 
(EHF) sú práve tieto dva. 
Stránku nájdete na adrese www.
humanism.be. Ak sa chcete 
dozvedieť niečo o pätnásťročnej 
histórii tejto organizácie, 
kliknite si na ponuku EHF 
a potom Présentation. Dozviete 
sa okrem iného, že federácia 
bola založená v bývalom Česko-
slovensku, v Prahe v júli 1991. 
V ponuke Documents nájdete 
viacero zaujímavých materiálov 
vo formáte pdf. Na stránke je 
potrebné najskôr sa rozhliad-
nuť, aby ste sa dokázali správne 
orientovať. Popri hlavnom menu 
sú totiž na príslušnej stránke 
aj ďalšie odkazy, ktoré môžete 
spočiatku prehliadnuť.

Takmer celú humanistickú 
sieť nájdete na stránke 
http://humanists.net/. Budete 
prekvapení, koľko humanistic-
kých stránok nájdete na jednom 
mieste, a to prirodzene. Tento 
humanistický server využíva 
aj naša, slovenská Spoločnosť 
PROMETHEUS, ktorej stránku 
sme vám už na tomto mieste 
predstavili.

František Jedinák
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Dopustím 
sa preto takej 
netaktnosti, 
že sa vyjadrím 
k najnovšej 
Krempaského 
knihe, 
vychádzajúc 
len z toho, čo 
som si stihol 
zapamätať 
v kníhkupec-
tve a z poznat-
kov o diele 
predchádzajú-
com. Zrejme 
sa veľkého 
skreslenia 
nedopustím, 

lebo mám dobrú pamäť a navyše vzťah 
náboženstva k vede, ako aj vzťah Krem-
paského k náboženstvu sa za päť rokov sotva 
dramaticky zmenil.

Teológia je vraj veda
Deklarovaným cieľom publikácie je 

presvedčiť čitateľa, že medzi vedou a vierou 
niet rozporu, ba dokonca by ich vzťah bolo 
rozumné označiť za kooperáciu. Ak by to 
bolo naozaj tak, mali by mať zo spomínanej 
spolupráce úžitok obaja účastníci. Krempaský 
zrejme chápe, že spolupráca je možná len 
medzi príbuznými oblasťami a asi preto sa 
usiluje čitateľa presvedčiť, že teológia je veda. 
Žiaľ, nepoučuje nás o tom, akými vedeckými 
metódami táto disciplína disponuje, čím sú jej 
tvrdenia dokázateľné, aké overiteľné predpo-
vede poskytuje. Ak je teológia veda, nemal by 
jestvovať žiaden dôvod postulovať mystické 
tajomstvá, ani odvolávať sa na zjavenie, ale 
všetko seriózne vedecky vysvetliť a zdôvodniť. 
Ak je teda teológia veda, prečo sa ako veda 
nespráva? K akým poznatkom sa dopracova-
la, aké sú jej zistenia, čím sú potvrdené, ako 
sa dajú falzifi kovať?  Odpoveď uhádne každý 
nezaujatý čitateľ na prvý pokus sám.

Ale tvrdiť, že teológia je pre prírodné vedy 
dokonca prospešná, je už rovno komické. 
Vysloviť niečo také na plné ústa si od Krem-
paského vyžadovalo solídnu dávku vedeckej 
otrlosti. Ako preboha pomáha teológia 
fyzike, s ktorou sa vraj „vzájomne prospešne 
dopĺňa“? Čím, kedy a ktorému odvetviu 
chémie teológia pomohla? Ktorý astronóm 

vyjadril teológii vďačnosť za jej podnety, 
ktorý biológ opísal, ako mu metódy teológie 
pomohli v jeho práci? Na toto nám Krem-
paský už neodpovedá, jemu stačí vyhlásiť, že 
teológia je veda.  Tento vedec, ktorého „život 
bol hĺbaním nad širšími súvislosťami, ktorých 
sa zmocňoval jednoducho a bravúrne“ (Š. 
Luby) už napodiv nepovažuje za potrebné 
zdôvodňovať toto zásadné tvrdenie.

Teória deterministického chaosu
Mnohé ďalšie úvahy autora stoja na povrch-

ných analógiách, ktorých plytkosť je porov-
nateľná s podobenstvami, ktoré som v detstve 
počúval v nedeľných kázňach. Tri fyzikálne zá-
kony zachovania energie, hybnosti a momen-
tu hybnosti sú obrazom – akože ináč – troch 
božských osôb Sv. Trojice. Dni stvorenia sú, 
pochopiteľne, obrazné opisy raných etáp ex-
panzie vesmíru – len s niekoľkými drobnými 
zámenami: na druhý deň Boh neoddelil „vody 
od vôd“, ale vodík od žiarenia, na tretí deň 
nestvoril „suchú zem a rastliny“, ale uhlík. Iba 
slepý nedokáže túto hlbokú súvislosť vidieť, 
však?

Korunu všetkému nasadzuje Krempaský 
svojou „vedeckou“ interpretáciou komuniká-
cie Boha s človekom: „Boh disponuje mocnou 
zbraňou, ktorá mu umožňuje vyslyšanie pro-
sieb bez toho, aby musel meniť či porušovať 
svoje zákony dané materiálnemu i duchovné-
mu svetu. Tá zbraň sa nazýva ‚deterministický 
chaos‘, preto chaos by sme vo všeobecnosti 
nemali zatracovať, ale práve naopak, mali by 
sme byť radi, že existuje.“

Nebudem tu komentovať pozoruhodný 
postoj autora k prospešnosti chaosu (dúfam 
len, že nie je vďačný za chaos spoločenský 
a ekonomický, aj keď jeho vyjadrenie  to nevy-
lučuje), ale prejdem priamo k jeho predsta-
vám o vedeckej disciplíne s názvom „deter-
ministický chaos“. Obávam sa, že koryfej 
slovenskej fyziky – pracujúci vedecky kedysi 
aj v tejto oblasti – v týchto riadkoch akosi 
nevenoval dostatočnú pozornosť slovu „deter-
ministický“, ktoré signalizuje jednoducho to, 
že aj chaos je súčasťou prírodných zákonov 
a že teda aj vyvolanie (či usmernenie) len 
minimálnej fl uktuácie predstavuje rovnaké 
porušenie prírodného zákona ako grandiózny 
zásah, ktorý ho popiera úplne. Porušenie 
prírodného zákona je porušením bez ohľadu 
na to, aké je malé (veľké). Teória determinis-
tického chaosu nepopiera všeobecný deter-

minizmus prírodných zákonov, ona sa naň 
spolieha (preto to má aj v názve). Ide v nej len 
o to, že aj stavy líšiace sa spočiatku nebadane 
sa po krátkej dobe budú líšiť dramaticky, že 
malá odchýlka sa veľmi rýchlo zväčší.

Akosi som nepochopil ani to, prečo by 
sa Boh so svojou pomocou človeku mal 
schovávať za citlivú závislosť niektorých 
nelineánych systémov od počiatočných 
podmienok, ktorá je pravou podstatou 
deterministického chaosu. Vysvetľujem si 
to tým, že autor sa už hanbí tvrdiť, že Boh 
vyslyšaním miliárd väčšinou protichodných 
modlitieb porušuje každú sekundu ním 
samým ustanovené zákony, a pokúša sa túto 
nezmyselnú predstavu zmierniť poukazo-
vaním na to, že  Boh môže dosiahnuť veľké 
následky aj malinkými, takmer neviditeľnými 
zásahmi. Takým trikom však nemožno 
zapudiť predstavu, že Boh neustále zasahuje 
do chodu prírody, čo je nevyhnutné,  ak 
chceme pripustiť absurdnú predstavu, že je 
povinnosťou boha vyslyšať nesmierne dôležité 
prosby hriešnych veriacich.

Domnievam sa, že by som sa mohol teraz 
už aj pýtať – i keď bez nádeje na odpoveď: 
Nehanbí sa Krempaský prirovnávať názory 
starovekých kočovníkov k výsledkom moder-
ných prírodných vied? Nehanbí sa predseda 
vedeckej inštitúcie žehnať mu pri takom 
počínaní? Nehanbí sa Slovenská akadémia 
vied vydávať takéto knihy?  

SAV v službách katolíckej cirkvi
Keď  Krempaský uverejnil v r. 2001 

spomínané eseje, nemal som žiadne 
námietky. Spolok sv. Vojtecha je náboženské 
vydavateľstvo a môže propagovať kresťanský 
svetonázor, koľko sa mu páči. Keď však tie 
isté eseje vydáva v trochu pozmenenej forme 
vydavateľstvo SAV, mám zásadné výhrady. 
SAV sa deklaruje ako najvyššia slovenská 
vedecká inštitúcia a základnou požiadavkou 
vedy je kritická overiteľnosť ňou proklamo-
vaných tvrdení. Vedecká organizácia nemá 
právo hlásať názory, ktoré sú „mystickým 
tajomstvom“, nemôže propagovať dogmy, ani 
keby išlo o „svetlá na ceste našej viery“, ktoré 
„osvetľujú túto cestu a robia ju bezpečnou“ 
(Katechizmus katolíckej cirkvi, § 89). Vyda-
ním takej knihy sa SAV spreneverila svojmu 
postaveniu nezávislej vedeckej inštitúcie 
a dala sa do ideologických služieb katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Kedy sme naposledy 
na Slovensku zažili ideologické ovplyvňovanie 
vedy a komu sa to najmenej páčilo? Nebolo 
to pred vyše 20 rokmi a nekritizuje to podnes 
akurát cirkev?  

Vydá nabudúce SAV monografi u o veštení 
z kariet, o urinoterapii, ilustrovaný snár či 
nebodaj lexikón zaklínadiel pre bosorky? 
Keď vydala túto Krempaského knihu, môže 
už vydať čokoľvek. Ostáva len otázka: za čie 
peniaze?

Adam Roman

Ako pomáha viera vede?
Július Krempaský: Veda verzus viera, Veda 2006

Nedávno sa mi v kníhkupectve dostala do rúk kniha J. Krempaského Veda verzus 
viera? Vydalo ju vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Veda (2006) a pochvalnú 

recenziu napísal aj Štefan Luby, predseda SAV. Po polhodinovom podrobnom prezretí 
tohto diela v tvrdej väzbe som zistil, že v knihe niet nič, čo by už nebolo obsiahnuté 
v desiatich príspevkoch tohože autora v zborníku Kresťanstvo a fyzika (Spolok Sv. 
Vojtecha, Trnava 2001). Usúdil som preto, že by bola škoda vyhodiť 350 Sk za druhé 
vydanie toho, čo som si už bol kúpil za 100 Sk –  aj keď len v mäkkej väzbe.
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Koľko ešte bude pápežov?

DARWIN, CH.: Pôvod druhov. 
Bratislava : KALLIGRAM, 2006.

Kniha Pôvod druhov (1859) patrí k naj-
významnejším a najprevratnejším vedeckým 
prácam vôbec. Darwin po prvýkrát vrhá 
ucelený pohľad na vývoj druhov oslobodený 
od spirituálnych a náboženských predstáv 
svojej aj predchádzajúcich dôb. Druhy 
podľa neho vznikajú dlhotrvajúcim procesom 
„prírodného výberu“, nie sú nemenné, 
lebo podliehajú neúprosným prírodným 
zákonom v tvrdej konkurencii s ostatnými 

organizmami. Príroda však nikdy nepôsobí proti dobru organizmu. 
Darwin svoje myšlienky a hypotézy odvodzuje z rozsiahleho 
terénneho výskumu os súostrovia Galapágy, cez Južnú Ameriku, 
Oceániu až po anglický vidiek, experimentálne overuje a vyvodzuje 
na základe súdobých poznatkov z botaniky, zoológie či geológie.

Myšlienka evolúcie vyvolala vo svojej dobe najvášnivejšie pole-
miky, ktoré neutíchajú ani dnes. Pôvod druhov je zároveň prvým 
prekladom Darwinovho diela do slovenčiny, a teda pozvaním 
do týchto diskusií pre slovenského čitateľa a čitateľku.

KACÍRSKE 
SENTENCIE
NIET NAD PEVNÝ ZÁKLAD!

Najlepšie sa reční o ochrane 
prírody z pníkov vyrúbaných 
stromov.

VEČNÝ VZOR JE CASANOVA
Kým môže, žije ako zvrhlík, 

a keď už nemôže, zužitkuje 
získané poznatky ako moralista.

ROZDIEL
Slovenské ženičky majú 

mariánske cítenie, ich chlapi 
mariášske.

SMUTNÉ, ALE PRAVDIVÉ
Smrť je najspoľahlivejšia 

rekvalifi kácia.

NOSTALGICKÁ SENTENCIA
Inkaso a smrť nás vždy 

zastihnú nepripravených.

DBÁ NA DVOJAKÝ VÝKLAD
V písomnostiach alibistu 

ťažko odlíšime podčiarknuté 
od vyčiarknutého.

NO POVEDZTE, KDE JE?
Stále máme pred sebou iba 

budúcnosť. Ale kde je prítom-
nosť?

POTOMKOVIA KRIŽIAKOV
Potomkovia križiakov sú 

u nás kresťanskí politici, ibaže 
metódu ohňa a meča nahradili 
metódou plášťa a dýky.

SKLAMANIE
Bojovali v mene Otca a Syna 

– a otvorili bránu pre Krstného 
otca.

VIETE, ČO JE ČAS?
Čas je trojnásobný prerieďo-

vač! Prerieďuje nám vlasy, zuby 
i priateľov.

NAŠA TRAGÉDIA
Život od nás žiada logické 

riešenie absurdných situácií

POČÚVAJ HLASY
Niekoľkí počúvajú hlas 

svojho svedomia, väčšina hlas 
svojej lobby.

Milan Kenda

Asi málokto vie, že v katolíckej 
cirkvi sa tradujú takzvané Mala-
chiášové proroctvá. Podľa nich 
dostal od polovice 12. storočia 
každý budúci pápež prezývku, 
ktorá mala charakterizovať jeho 

osobu a pontifi -
kát. Konkrétne, 
v posledných 
sto rokoch 
Benediktovi XV. 
(1914 – 1922) 
pripadlo heslo 
Religio depopu-
lata (vyľudnené 

náboženstvo), čo sa vysvetľovalo 
ako narážka na mnohomiliónové 
obete prvej svetovej vojny. Pius 
XI. (1922 –1939) mal prisú-
denú prezývku Fides intrepida 
(neohrozená viera) a Pius XII. 
(1939 – 1958) Pastor angelicus 
(Anjelský pastier). Ján XXIII. 
(1958 – 1963) bol Pastor et naute 
(pastier a lodník) a Pavol VI. 
(1963 – 1978) Flor fl orum (Kvet 
kvetov). Pre Jána Pavla I. (1978) 
určovalo Malachiášove proroctvo 
označenie De mediatate lunae 
(Z mesačného splnu), pre Jána 
Pavla II. (1978 – 2005) De labore 
solis (Zo slnečnej práce) a pre 

súčasného pápeža Benedikta 
XVI. De gloria olivae (Zo slávy 
olivy) – všetko prezývky poetické, 
ale hmlisté, s veľkým priestorom 
pre fantáziu.

A potom by podľa proroctva 
mal ostať už iba jeden, posledný 
pápež, so symbolickým menom 

Petrus Romenus (Peter Rímsky)...
Proroci to nikdy nemali ľahké 

a Malachiáš predpovedal až osem 
storočí dopredu. Takže sa s poč-
tom predpokladaných pápežov 
zrejme predsa len unáhlil.

Miroslav Horácky

Knižné novinky
DAVIDOVÁ, Rosalie. Nábožen-
ství a magie starověkého Egypta. 
Prel. H. Vymazalová. Praha: 
BB/art, 2006. 485 s.

Rozsiahla publikácia ukazuje, 
ako náboženstvo a mágia vplývali 

na egyptskú spoločnosť. Objavuje tajomný svet 
bohýň a bohov, svet veštcov a prorokov. V závere 
knihy nájde čitateľ glosár faraónov, kráľovien, 
božstiev a nový preklad egyptských porekadiel. 
Publikácia je prvou knihou, ktorá poskytuje úplný 
historický prehľad o viere v Egypte od r. 5 000 p. n 
l. až po 4. storočie n. l.

BYSTRICKÝ, Ľubor. Základy 
diplomacie.
 Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 
2006. 167 s. 

Druhé vydanie knihy zoznamuje 
s právnym prostredím diplomacie, 

pohľadom do dejín diplomacie a charakterizuje 
štátne orgány pre medzinárodné styky, diploma-
tické misie, diplomatické funkcie, konzulárne 
úrady a medzinárodné právne akty. Čitateľ nájde 
v knihe o. i. aj  základné informácie o Severoatlan-
tickej aliancii, OSN, Európskej únii a v závere aj 
všeobecné zásady a pravidlá protokolu.

ZEMAN, Miloš. Vzestup a pád 
sociální demokracie. Praha: 
Nakladatelství Andrej Šťastný, 2006. 
279 s.

Bývalý český premiér M. Zeman 
napísal ďalšiu knihu, ktorú označil 

za politický ,,horor“ – vlastne tak, ako verejnosť 
vníma politickú scénu po 16 rokoch slobody. Autor 
analyzuje v knihe faktory, ktoré podmienili vzostup 
českej sociálnej demokracie na dominantnú 
politickú silu v ČR, a faktory úpadku tejto strany. 
Rozoberá príčiny osobných zlyhaní popredných 
osobností v českej politike, nemilosrdne kritizuje 
korupciu, túžbu po moci, klientelizmus, súkromné 
záujmy i obyčajnú ľudskú hlúposť. V záverečnej 
časti sa pokúsil načrtnúť opatrenia, ktoré zabránia 
pokračovaniu úpadku.

KISSINGER, Henry. Roky v Bílém 
domě. Prel. V. Viták. Praha: BB/art, 
2006. 1 405 s. 

Publikácia je prvým zväzkom de-
jín, v ktorých autor spomína na roky, 
keď pôsobil  v najvyšších politických 

kruhoch v USA a vo svete. Táto časť zahŕňa roky 
1969 – 1973, počas ktorých pôsobil ako poradca 
prezidenta Nixona pre otázky národnej bezpeč-
nosti. Pri tvorbe knihy vychádzal autor z denníkov, 
ktoré si viedol, a bohatej dokumentácie.
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Biblická kritika – vedecká analýza a výskum 
obsahu a formy biblických kníh, častí Biblie. 
Rozvíja sa v dvoch základných smeroch: ako kritika 
historická a kritika racionalistická. Historická 
biblická kritika skúma a objasňuje vznik biblických 
textov, ukazuje podmienky ich vzniku a príklady 
ich analógií s inými starými náboženstvami. Pritom 
sa opiera o materiály archeologické, všeobecno-
-historické a fi lozofi cké. Táto forma biblickej kritiky 
vznikla v 16. storočí, jej základné problémy a črty 
kritiky Starého zákona formuloval holandský 
fi lozof B. Spinoza. O rozvoj biblickej kritiky 
Nového zákona sa osobitne zaslúžili protestantskí 
teológovia tzv. tübingenskej školy ako napr. Ch. 
Baur a tzv. mladohegelovci D. F. Strauss a B. Bauer. 
Koncom 19. storočia odmietli viacerí bádatelia 
a predstavitelia tzv. mytologickej školy myšlienku 
historickej existencie Ježiša Krista. Racionalistická 
biblická kritika poukazuje na neopodstatnenosť 
uctievania Biblie ako pôvodom nadprirodzeného, 
Bohom vnuknutého diela. Korene tejto línie 
biblickej kritiky siahajú až do staroveku (Celsus), 
jej klasickými príkladmi sú diela francúzskych 
osvietencov.

Biblická kritika a Ježiš Kristus – po zlomení 
cirkevného diktátu nad vedeckým bádaním dospela 
tzv. teória mýtu až k popieraniu historickej existencie 
Ježiša Krista. Kritikmi tradičného kresťanského 
podania boli aj niektorí katolíci (E. Renan, A. Loisy). 
Podľa tzv. mytologickej školy niet vedeckých faktov 
o Kristovej existencii. Naproti tomu, podľa tzv. 
historickej školy, vraj existoval Kristus ako človek, 
židovský burič popravený Rimanmi. Existujú aj 
názory, podľa ktorých evanjeliová podoba Krista 
sa sformovala antropomorfi záciou, stelesnením, 
zosobnením predstavy náboženskej zmierovacej 
obete, „baránka“.

Kresťanským teológom a historikom robí problém 
tzv. silentiu saeculi (mlčanie storočia), teda prvého 
storočia nášho letopočtu, z ktorého niet spoľahlivých 
mimokresťanských dokladov o existencii človeka, 
akým mal byť evanjeliový Ježiš Kristus. Ježiša 
Krista, jeho účinkovanie a smrť nespomínajú ani 
doboví autori ako Filon Alexandrijský, Justus 
z Tiberiadu, Plutarchos, Juvenal, Seneca, Plinius 
starší. Niektoré z existujúcich zmienok o človeku 
menom Kristus sa vo vedeckom svete považujú 
za interpolácie (dodatočné vsuvky do neskoršie 
odpisovaných textov – konkrétne u Josepha Flavia), 
alebo za neskoršie údaje „z druhej ruky“ (Tacitus, 
Suetonius).

Treba pripomenúť aj dvojaký aspekt problému 
existencie Ježiša Krista. Kristus ako syn Boží, 
bohočlovek, je otázkou viery, a teda mimo akejkoľvek 
nenáboženskej argumentácie. Zostáva problém 
Krista ako človeka s tým, že jeho existencia nie je 
vedecky, objektívne a spoľahlivo dokázaná.

Ad: Prometheus 
č. 02/2006

Som dlhoročným členom 
Spoločnosti Prometheus i pred-
platiteľom časopisu, na ktorý sa 
vždy teším. Keď už ste v časopise 
začali s detským okienkom, 
nechceli by ste viac porozmýšľať 
aj o práci s deťmi celkovo v našej 
Spoločnosti? Ja mám dve deti 
vo veku 11 a 10 rokov. Cez letné 
prázdniny chodia do letných 
táborov. Neuvažuje Spoločnosť 
Prometheus o nejakom spôsobe 
zorganizovať letný tábor pre deti 
humanistov? Predpokladám, že 
stojí zato sondovať, či by mali 
záujem. Tábory ponúkajú odbo-
rové aj náboženské organizácie. 
Prečo nie aj my? Deti by sa mohli 
vzájomne spoznávať, osvojili 
by si humanistické myšlienky, 
rôzne logické cvičenia, pozitívny 
vzťah k vede atď., prípadne by sa 
počas pobytu mohli zdokonaliť 
aj v cudzom jazyku. Zároveň by 
si mohli osvojiť znalosti z etiky. 
Ostatné činnosti, ktoré patria 
k letným táborom, považujem 
za samozrejmé. 

Ján Parada, Humenné

Že k obom najväčším cirkvám 
v Nemecku sa bude okolo roku 
2025 hlásiť iba nepatrné percento 
ľudí? Nedajte sa vysmiať. Cirkev 
nikdy nezanikne, nezaložil ju 
predsa nejaký primitívny človek... 
Robíte sa takí „múdri“, tak by ste 
to mali predsa vedieť.

A k fi nancovaniu cirkvi. Ako 
hlboko veriaca rímsko-katolíčka 

si myslím, že cirkev by mala  byť 
fi nancovaná iba od veriacich 
občanov. Tak by sa čiastočne  
preukázala oddanosť, skutočná 
viera ľudí, ktorí sa „bijú v prsia“ 
akí sú roduverní veriaci oddaní 
cirkvi.

Dr. Oľga Nemešová

Ad: Je Slovensko 
kresťanské?

Klerikálne kruhy stále opakujú 
frázu o 80 percentách veriacich 
na Slovensku, odvolávajúc sa 
na výsledky sčítania obyvateľov 
roku 2001. Je pravda, že pri 
tomto sčítaní sa za veriacich 
označilo 84 percent obyvateľov 
– za katolíkov 69 percent. Nikto 
z klerikálov však už nespomenie 
fakt, že vysoké percento katolíkov 
sa dosiahlo tým, že slovenskí 
biskupi vyzvali v pastierskom 
liste obyvateľov, aby v prípade, že 
sú pokrstení, sa aj automaticky 
hlásili za katolíkov – neberúc 
do úvahy to, že napríklad 
medzičasom už prestali nábo-
ženstvo praktizovať, resp. sa stali 
úplne neveriacimi. Ak by sa aj 
tieto brali do úvahy, potom by sa 
o Slovensku ako „kresťanskom“ 
alebo „katolíckom“ ťažko mohlo 
hovoriť. Dokonca objektívnejší 
pohľad na religiozitu obyvateľov 
Slovenska možno dnes už nájsť 
aj „na druhej strane barikády“. 
Napríklad v čísle 1/05 periodika 
Impulz, čo je „revue pre modernú 
katolícku kultúru“, Peter Smolík 
otvorene priznáva, že „katolícke 
Slovensko“ je len ilúzia, ktorá 
nemá s realitou nič spoločné. Ak 
podľa neho počítame poctivo, 
potom na základe návštevnosti 
nedeľných omší sa dostávame 
približne k dvadsiatim percentám 
veriacich katolíkov, ba v hlavnom 
meste len k hodnote o niečo 
vyššej ako desať percent. Keď 
teda oddelíme (ako to urobil 
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P. Smolík) skutočných veriacich 
od veriacich formálnych, potom 
dostávame hodnoty, ktoré sú 
už úplne porovnateľné s výškou 
religiozity v iných štátoch, napr. 
aj v Českej republike.

Anton Daniel, Bratislava

Ad: Kto nepochybuje, nie 
je vedec

S veľkým záujmom som si 
prečítala rozhovor s profesorom 
Macáškom. Zastavím sa len 

pri dvoch myšlienkach  z neho: 
od ľudí z lekárskych kruhov či 
od pacientov som počula veľa 
o tom, ako im i Slovensku celkovo 
pomáha výroba rádioaktívnych 
liekov u nás. Verím, že sa jej 
dostane väčšej podpory i od štá-
tu, aby efektivita PET centra 
bola ešte väčšia. A k myšlienke 
o nesprávnosti zasahovania 
viery do vedy, respektíve, že vieru 
treba „ochraňovať“ pred novými 
vedeckými poznatkami, toľko: 
sme toho svedkami nielen u nás, 
ale napríklad aj v Rusku. Svoj kri-
tický názor na to povedal nositeľ 
Nobelovej ceny Vitalij Ginzburg, 
ktorý sa pod vplyvom klerikali-
zácie krajiny stal „bojovníkom 
za ateizmus“, ako sa o sebe vyjad-
ril. Je to jeho protest proti klam-
stvu, podfukom, pretože si myslí, 
že klerikalizácia sa prejavuje 
v tom, že vtláča náboženstvo tam, 
kam nepatrí.  „Rusko je svetským 
štátom, je dobré, že sú povolené 
kostoly, synagógy, mešity, ale 
som proti tomu, aby tu nábo-
ženstvo hralo takú úlohu, ako 
voľakedy v cárskom Rusku. Som 
nadmieru rozhorčený, že v hymne 
našej krajiny je slovo Boh.“

Podľa Ginzburga je viera jedna 

vec a celkom iné je náboženstvo, 
teda vyznávanie nejakej konfesie. 
Ako vieme, v kresťanstve, v juda-
izme, v moslimstve si myslia, že 
Boh je aktívny a zasahuje do vecí 
ľudí. To sa nazývaj teizmom. A te-
izmus  je nezlučiteľný s vedeckým 
svetonázorom. „Ak je Boh, prečo 
dopúšťa také hrozné veci, ako je 
genocída, vraždy? Kde je logika? 
Nechápem, ako môže človek veriť 
vo všemocného boha, ktorý sa 
so všetkým tým zmieruje?“ vraví 
nositeľ Nobelovej ceny. Som rada, 
že profesor Ginzber i profesor 
Macášek majú na túto vec podob-
ný pohľad. Takéto názory, myš-
lienky múdrych, významných ľudí 
treba v čo najväčšej miere šíriť. 

Slavena Ivanová, Bratislava

Drahí priatelia, 
chcem Vás pozdraviť aspoň 

prostredníctvom e-mailu. Pri 
čítaní Vašich stránok ma prepadá 
úzkosť. V mene svojom, ale 
i v mene mladých, s ktorými už 
niekoľko rokov pracujem, Vám 
chcem povedať, že prostred-
níctvom Vášho časopisu i Vašej 
stránky šírite kultúru smrti. Prečo 

to robíte? My mladí 21. storočia 
– moderní mladí, si volíme 
ŽIVOT, a tým ŽIVOTOM je pre 
nás Boh a jeho zákony, ktoré 
zveril cirkvi. Prečo propagujete 
polopravdy, ktoré sú horšie 
ako klamstvo? Tým všetkým 
dokazujete, že Kristus je živý 
– cez svoju cirkev, sv. otca, bisku-
pov i kňazov. Veď inak by ste proti 
nemu nebojovali.  

Viera, Združenie mariánskej 
mládeže, Nitra  

Odpoveď redakcie:
Nikto z nás nešíri kultúru 

smrti. Vy mladí ľudia 21. storočia 
si voľte to, čo uznáte za vhodné. 
A sú iní mladí ľudia, ktorí si volia 
niečo iné. Aj my si mylsíme, že 
polopravdy sú horšie ako klam-
stvo. Ale čo sú polopravdy a čo je 
klamstvo? Neviem ako ste nato 
prišli, že bojujeme proti Kristovi. 
Na Slovensku a na celom svete 
je dosť takých, ktorí proti nemu 
bojujú a zneužívajú jeho aj jeho 
učenie.

Vraví Vám niečo veta: ŽI 
A NECHAJ ŽIŤ ?

Už som zdravý
Moju chorobu som nikdy nechytil. 

Vypestovali ju vo mne. A bola to práve 
škola, kde som ju dostal. Bola to psychická 
choroba, ktorá sa múdro nazýva fóbia, čiže 
strach. Je mnoho druhov fóbií, žiaľ, moju 
som medzi nimi nenašiel. Neviem prečo, ale 
ju asi ešte neobjavili a nepomenovali. Aj som 
tak urobil a nazval som ju teofóbia – strach 
z pána Boha.

Prišiel som k nej na hodinách nábo-
ženstva už v prvej triede rímskokatolíckej 
ľudovej školy. Boli to však len 
vágne začiatky mojej choroby. 
Moja teofóbia sa do šírky 
a hĺbky rozrástla neskôr, v ďal-
ších ročníkoch, keď snaživý 
pán farár na úvod vyučovacej 
hodiny náboženstva nikdy 
nezabudol najprv potrestať 
všetkých tých hriešnikov, 
čo neboli v nedeľu na omši 
alebo litániách. Trest spočíval 
v troch ranách trstenicou 
po tých častiach tela, kde 
chrbát stráca slušné meno, 
teda po zadku, alebo po jednej 
rane na obe ruky za neúčasť 
na litániách.

Oboch trestov som si užil 
neúrekom, a tak namiesto 
lásky k Bohu, ktorú chcel 
v nás takto vypestovať kňaz, 
som sa ho čím ďalej tým viac 

bál, rovnako ako aj kňaza, hovorcu toho 
dobrotivého Boha.

Moja choroba sa ešte viac prehĺbila, keď 
som sa dozvedel, že po smrti nič, čo sa týka 
náboženstva, nekončí, ale že dobrotivý 
pánbožko pre mňa hriešnika  pripravil ďal-
šiu hrôzostrašnú vec – večný život v pekle, 
nebi alebo prechodne v očistci. O strachu 
z pekla, kde čerti trýznia, varia v smole tých 
nešťastníkov, ktorí sa tam podľa rozhod-
nutia svätého Petra dostali, netreba veľa 
hovoriť, máte ho predsa vy veriaci všetci, ale 
prečo som bol vystrašený aj z pobytu v nebi, 

musím vysvetliť.
Mám na to dva dôvody. Prvým je 

otázka, čo budem vlastne v tom nebi robiť? 
Vládne v tom značná neistota aj v najvyšších 
vatikánskych kruhoch teológov a cirkevnej 
hierarchie. Niektorí hovoria: „Ani oko 
nevideli, ani ucho nepočuli, čo pánbožko 
pripravil pre svojich vyvolených veriacich.“ 
Iní, že sa tam budú prespevovať akési 
pesničky alebo hľadieť na Boha z tváre 
do tváre či jednoducho leňošiť kdesi pod 
rajskými stromami. Žiaľ, nič z toho ma 
nelákalo, nepotešilo, a ešte po druhé, bude 

to trvať večne. Nič sa nedá 
robiť, chceš či nechceš, budeš 
tam večne! Ešte ten očistec 
ponúka akúsi zmenu, ale aj ten 
končí vo večnosti.

Takto na smrť vystrašený ka-
techétom som začal sám bádať 
vo veciach viery, náboženstva 
a pána Boha. Už z opísaných 
skutočností som vedel, že ide 
o veľmi vážnu a nebezpečnú 
vec. No čím ďalej som sa 
venoval tomuto fenoménu, bol 
som vystrašenejší. A tak som 
na rozhodol, ako ten fajčiar, čo 
čítal hrôzostrašné veci o škodli-
vosti a následkoch fajčenia 
a prestal o fajčení čítať, urobiť 
to isté a v záujme zbavenia sa 
teofóbie som sa stal ateistom.

Július Voskár
Banská Bystrica
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Dvaja pripití sedia v reštaurácii. Jeden 
z nich hovorí čašníkovi:

– Doneste nám na zahryznutie klobásu.
Druhý ho zastaví:
– Neobjednávaj klobásu, veď vieš, že je 

pôst, objednaj radšej ešte dve vodky.  

Nápis na ceste do raja:
V súvislosti s rekonštrukciou cesty je 

dočasne prechod do raja možný iba cez peklo. 
Ospravedlňujeme sa za komplikácie, ktoré 
sme vám týmto spôsobili.  

Farár sa rozčuľuje:
– Kostol prázdny, nikde nikoho, ani 

organista neprišiel. Kto dnes bude hrať?
Kostolník pohotovo odpovedá:
– Slovensko so Švajčiarskom.  

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 elektrikár. – A my sme už 
predtým urobili káblový prívod.  

– Pán doktor, bojím sa, že môj manžel má 
nejakú vážnu duševnú poruchu. Niekedy mu 
celé hodiny niečo rozprávam a potom zistím, 
že nepočul ani slovo.

– Mladá pani, to nie je porucha, to je boží 
dar.  

Prevzaté z http://slovakia.humanists.net
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V tajničke je ukrytý výrok  Woodyho Allena.

KUPÓNč. 3
Traja vyžrebovaní výhercovia

budú odmenení knihou L. Hubenáka 
Nekorunovaný kráľ Európy.

Autor: 
Vojtech 
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povala 1. časť
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účinku kliatby
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Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom augusta!

Tajnička z minulého čísla znela: „Náboženstvo je pre 
slabochov, silní ho nepotrebujú.“ Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali: Ján Šimko, Žiar nad Hronom, Pavol Šulla, 
Dojč, Martin Kmeť, Banská Bystrica. 
Výhercom blahoželáme!

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

do 10. augusta 2006.
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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,
 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

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 , 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

KNIHY PRE VÁS
Odluka cirkvi od štátu
Toto je demokracia? O čo vlastne ide cirkvám 
a KDH? Je súčasný systém spravodlivý? 
Nedochádza k porušovaniu ústavy? 
Doporučená cena:  129,- Sk,
u nás len 69,- Sk

Škodlivosť náboženskej výchovy
Naša osvietená vláda schválila „dobrovoľne 
povinnú“ výučbu náboženstva od prvej triedy 
ZŠ. Je to správne? Prospieva alebo škodí 
vyučovanie náboženstva deťom? Množstvo 
zaujímavostí, o ktorých ste ani netušili.
Doporučená cena: 49,- Sk,
 u nás len 19,- Sk

Nekorunovaný kráľ Európy
F. M. Voltaire

Kniha historika a právnika Ladislava 
Hubenáka o živote a diele velikána francúz-
skeho a európskeho osvietenstva, humanistu, 
fi lozofa a spisovateľa F. M. Voltaira.
Cena: 150,- Sk

K cene zásielky bude pripočítané poštovné 
podľa platnej tarify Slovenskej pošty.

Svoju objednávku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
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Karim Chaibi: Posledný úsmev, olej na plátne


