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Téma čísla

Obrady sprevádzajú človeka prakticky celým
životom – dá sa povedať od jeho narodenia až po
smrť. Sú súčasťou života človeka od jeho prvopočiatkov. Vznikali ešte v najranejšom štádiu ľudstva
ako výsledok pracovnej činnosti ľudí, ako organické a v nemalej miere i ako emocionálno-umelecké
doplnenie tejto činnosti. Odpradávna si ľudia
vytvárali tradície i obrady ako trvalého sprievodcu
životnou púťou. Ich náplň sa postupne menila, tak
ako sa menili podmienky života ľudí.

A

j keď určité zvyky i tradície
bez náboženského obsahu
u nás existovali už v polovici
devätnásteho storočia, prvé
obrady občianskeho charakteru
na Slovensku začali vznikať za
prvej republiky a najmä v rokoch
po oslobodení Československa.
Podnetom na vznik prvých aktívov
pre občianske záležitosti bola
potreba zabezpečiť dôstojné
obrady tým občanom, ktorí nemali
záujem o cirkevné obrady pri
významných osobných i rodinných
udalostiach. Na Slovensku sa za
oficiálny začiatok činnosti Zborov
pre občianske záležitosti považuje
Obežník povereníctva vnútra zo 14.
apríla 1953, ktorý uložil okresným
národným výborom zriaďovať pri
osvetových besedách aktívy pre
občianske záležitosti.

Terčom útokov
Činnosť Zborov pre občianske
záležitosti okrem troch základných
obradov (narodenie – sobáš

– pohreb) postupne obsiahla celý
život človeka, všetky významné
udalosti, ktoré si zasluhujú zo
strany spoločnosti pozornosť a úctu.
Svojou bohatou a vysoko humánnou
činnosťou, vykonávanou pre
všetkých ľudí bez rozdielu, obohatili
miestnu kultúru, stali sa jej súčasťou
a poskytli priestor na uplatnenie
tisícok dobrovoľných, obetavých
ľudí, rečníkov, recitátorov, spevákov
i hudobníkov, pre ktorých sa láska
a úcta k človeku stala životným
krédom.
Zbory podobne ako mnohé
iné organizácie, ktoré vznikli za
minulého režimu u nás, boli po
roku 1989 terčom mnohých útokov
a stáli pred otázkou, čo ďalej a ako
ďalej. Predovšetkým predstavitelia
katolíckej cirkvi zaujali k ZPOZ ostré
odmietavé stanovisko vyjadrené
pastierskym listom biskupov
Slovenska v júli 1990. Tí nielenže
odmietli Zbory, ale priamo ich
vyčlenili ako cirkvi nepriateľské,
konfrontačné a neprijateľné. Život
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Kolektív ZPOZ v Starej Ľubovni patrí stabilne medzi najlepšie
na Slovensku
Foto: www.zpoz.sk
však ukázal, že ich miesto v našej
spoločnosti je pevne zakotvené
a majú prirodzené miesto v živote
ľudí. Priamo ľudia si vyžiadali ich
účasť na základných obradoch
a naopak rozvinuli sa mnohé
nové formy činnosti Zborov.
Zbory sa tak vyprofilovali
v súčasnej dobe vo viacerých
prípadoch na jedinú formu
aktívnej kultúry v obci.

Bez štátnej podpory
Je len samozrejmé, že po
zmene spoločenských podmienok
prestali Zbory existovať ako
štátom organizovaná činnosť,
ale dnes pôsobia na úrovni miest
a obcí na základe dobrovoľnosti
v zmysle zákona 369/90 Zb.
o obecnom zriadení, ktoré
rozhodujú o ich materiálnom
i personálnom zabezpečení. Táto
zmena – prechod kompetencií
na obce – priniesla mnoho
nejasností i potrebu vzájomne
sa podporovať, metodicky
usmerňovať. Preto na základe
viacerých požiadaviek bolo 23.
novembra 1991 ustanovené
dobrovoľné občianske Združenie
zborov pre občianske záležitosti
Človek človeku v Slovenskej
republike. V súčasnosti je
v Zboroch združených okolo
osemsto kolektívnych členov
– obce a mestá.
Napriek jednoznačnej
akceptovateľnosti ich činnosti
a miesta v spoločnosti
nie je činnosť Zborov pre
občianske záležitosti zo strany
štátu koncepčne a zásadne
podporovaná (na rozdiel od
činnosti cirkví a náboženských
spoločností). Okrem niektorých
náhodných príspevkov Zbory
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žijú predovšetkým z vlastných
členských príspevkov. Na jednej
strane sme po právnej stránke
zrovnoprávnili občianske
a cirkevné obrady, na druhej
strane finančne podporujeme len
jedny z nich. Je to len ďalší prejav
nevyváženosti, jednostrannej
podpory, zvýhodňovania istého
svetonázorového prúdu. Aké sú
dôvody na dlhodobú ignoranciu
činnosti Zborov, podporu
občianskej obradnosti? Veď
občianska obradnosť je práve
tak žiadaná a potrebná ako
cirkevná. Nevšímavosť je aj
určitou formou prejavu štátu
či obce k svojim občanom a ich
potrebám. A pritom investovanie
do človeka prostredníctvom
Zborov pre občianske
záležitosti sa spoločnosti určite
mnohonásobne vráti.
Nie zanedbateľná je
skutočnosť, že činnosť ZPOZ je
jednou z foriem zabezpečovania
občianskych práv človeka,
prejavujúca sa v akte slobodnej
voľby obradov pri významných
udalostiach jeho života. Zbory
takto plnia závažnú spoločenskú
funkciu a významne participujú
na formovaní dôstojného vzťahu
občana k štátu i obci a naopak.
Kvalita a úroveň vzťahu medzi
nimi v rozhodujúcej miere určuje
stabilitu spoločnosti a mravnú
hodnotu života v nej.

Zúčastňujú sa aj na
cirkevných obradoch
Ak sa zo začiatku aktivita
ZPOZ-ov týkala najmä troch
druhov obradov – uvítania
do života, sobáša a poslednej
rozlúčky, postupne sa k nim

pribudlo ďalších 60 druhov
obradov a slávností. Rokmi
obsiahli celý život človeka
od narodenia po smrť,
všetky významné udalosti,
ktoré si zasluhujú zo strany
spoločnosti pozornosť
a úctu – napríklad rozlúčka
s materskou a základnou školou,
odovzdávanie občianskych
preukazov či výučných listov,
podujatia venované starým
ľuďom pri príležitosti ich
životných jubileí, podujatia
pre kluby dôchodcov. Pribudla
k nim aj účasť na príprave
a realizácii významných
kultúrno-spoločenských výročí
a udalostí, spomienkových
slávností, pamätných dní a výročí
významných osobností, dejateľov
a rodákov, ktorí v obci pôsobili.

Prax dokazuje, že v práci ZPOZ
si našli svoje miesto aj obrady
a slávnosti, ktoré motivujú
a posilňujú vzťah občanov
k svojmu rodisku, akcentujú
význam dobrovoľných iniciatív
občanov. Napriek tomu sa však
neraz stretáme s názorom, že na
niektorých podujatiach chýba
väčší občiansky, humanistický
charakter niektorých podujatí.
Hoci cirkvi pôvodne zaujali
k činnosti Zborov nepriateľský
postoj, v súčasnosti najmä
v menších sídlach ich možno
vidieť napríklad aj na cirkevných
pohreboch. Pretože práve ich
príhovor, program podčiarkuje
ľudskú charakteristiku človeka.
A vždy sa tak stáva na žiadosť
príbuzných pozostalých.

Mikuláš Kováč
Tvárenie
A občas sa tvárime dovnútra našich tvárí
a z tvárí navonok. Predstierame, že všetko, čo je dobré
a príjemné a prospešné a na potlesk v našich nedočkavých dlaniach,
akoby spadlo z neba. Akoby bolo vyzvestované po kolená vo svätenej
vode
neviditeľným anjelom, ktorý plieska krídlami
na hrote scholastickej ihly, kde je miesta nadostač a zároveň aj veľká
tlačenica.
A tvárime sa aj naopak,
že všetko, čo je zlé, čo v nás v žití udrie niekedy aj pod pás,
je úderom pästiara, ktorý nedodržuje naše pravidlá, hoci ho
poznáme po mene. Je predsa jeden z nás a mal by byť potrestaný
na tejto zemi a podľa nášho práva.
Tvárime sa, tvárime. Kričíme na seba. Voláme
z pólu na pól a v snehu po kolená.
Ale pravda je taká, že všetko, čo sa s nami deje,
je navidomoči svetské. Nič nepadá z neba,
iba ak dážď. Ale aj ten sa odparuje z rieky, do ktorej odteká
naša radosť a žiaľ, nevypitý čaj
a naše slzy. Z neba padá
iba prízemný mrazík – postrach vinohradov. Ale aj ten
má prazdroj v našom dychu. Ak teda z neba čosi padá,
tak je to iba mlynský kameň z akejsi cudzej hviezdy nad nami,
koleso, nad ktorým zamúčený mlynár
ako my zadriemal.
Netvárme sa. Cítime sa na našej zemi ako doma.
Ako kvet na lúke. Ako hudba v chráme. Ako farba na obraze.
Ako oko v tvári. Voda v ústach. Vietor vo vlasoch.
Strom v lese. Možno iba potom
Spletú si nás vtáci a na pleci postavia nám hniezdo
a vykričia nám do ucha, že všetko, čo sme pod hniezdom vymysleli,
nesúvisí presne s naším životom.
Človek je presnejší, keď nežije podľa svojich mýtov,
aj keby boli po plač krásne. Veď ani láska
nepýta sa, či ju niekto miluje. Pýta sa iba:
Čo robíš dnes večer na orosenej lúčke?
(Zborník k 50. výročiu vzniku ZPOZ, str. 126.)

Humanistický rozmer
V zahraničí sa občianskym obradom
cielene venujú humanistické organizácie.
Na Slovensku Zbory pre občianske
záležitosti v snahe zachovať si svoje
miesto v spoločnosti, v úsilí prekonať
jednostranný ateizujúci charakter činnosti
z predchádzajúceho obdobia sa snažia
postaviť platformu svojho pôsobenia

neutrálne, „všeľudsky“ otvárajúc svoju
náruč všetkým občanom bez rozdielu.
Pritom však aj ony tak trochu zabúdajú
na občanov bez náboženského vyznania,
na svetských humanistov. A pritom
predovšetkým Spoločnosť Prometheus
– združenie svetských humanistov môže
Zborom pomôcť v nájdení partnerov zo
zahraničia, ukotvení v medzinárodných

Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov,
ktorý sa čítal v oznamoch pri svätých omšiach
v nedeľu 15. júla 1990
...V dnešnej modlitbe dňa sme prosili o pomoc, aby sme
odmietali, čo sa protiví našej viere. Prosili sme o svetlo Božej
pravdy pre blúdiacich, aby sa vrátili na správnu cestu. V zmätku množstva názorov sa dnes mnohí nevedia zorientovať
a nevedia zaujať správne stanovisko. Nevedia čo majú prijať
a čo odmietať. Z viacerých miest sa dozvedáme, že niektorí
veriaci nevedia, aký má byť ich postoj k činnosti Zborov pre
občianske záležitosti.
Táto inštitúcia mala v minulosti postupne vytláčať, až
celkom nahradiť cirkevné obrady. Na dosiahnutie tohto cieľa
sa používali rozličné formy nátlaku, od presviedčania, rafinovaného lákania, až po vyhrážky. Ľudia sa v atmosfére strachu
podriadili a napokon si zvykli. Natoľko, že dnes akoby sa s tým
nevedeli rozlúčiť. Pritom si neuvedomujú, že tak spochybňujú
svoju bezvýhradnú príslušnosť k Božiemu ľudu.
Zbor pre občianske záležitosti má v súčasnosti svoje miesto
v službe občanom, ktorí nepatria k nijakému náboženstvu. My
tieto služby nepotrebujeme, lebo máme podstatne viac.
Krst je sviatosť, ktorá podstatne mení ľudskú bytosť. Nie
je rozhodujúce, či sa to stane slávnostným spôsobom, alebo
narýchlo v nebezpečenstve života. Ani najslávnostnejšie uvítanie na národnom výbore sa nikdy nevyrovná krstu. U toho,
kto tento rozdiel nechápe, je otázka, aká je jeho viera: Kto sa
teraz už celkom dobrovoľne zúčastní na občianskom obrade,

organizáciách, s výmenou poznatkov
a skúseností a v konečnom dôsledku i pri
príprave a realizácii občianskych obradov.
Verím, že práve podpísaná partnerská
zmluva o spolupráci oboch občianskych
združení sa pretaví do dobrej, ľudskej
a plodnej spolupráce.
PhDr. Roman Hradecký

určenom neveriacim, verejne sa medzi nich zaraďuje.
Cirkevný pohreb nie je sviatosť, ale svätenina. Je však
preniknutý okrem prejavu úcty k mŕtvemu ľudskému telu
predovšetkým vierou a nádejou na večný život. Naša orientácia
na večnosť dáva pozemskému životu zmysel a hodnotu.
Aktívny vstup Zboru pre občianske záležitosti nepatrí do
cirkevných obradov, pôsobí rušivo. Pochopte, že to musíte
odmietať, lebo je to v rozpore s našou vierou. Súčasne Vás
žiadame, aby ste sa nedožadovali cirkevného pohrebu pre
zomrelého, ktorý sa za života správal ako neveriaci a nijako
neprejavil zmenu zmýšľania. Odmietnutie cirkevného pohrebu
nie je odsúdením, iba rešpektovaním slobody presvedčenia, na
ktorú má človek právo za života i po smrti.
Civilný sobáš na národnom výbore je právny akt vyplývajúci
zo zákona platného pre všetkých občanov. Nenahrádza
sviatosť manželstva, ale nie je s ňou v rozpore. Je takou istou
povinnosťou ako ohlásenie narodenia a smrti do matriky
národného výboru.
Sme presvedčení, že toto cirkevné stanovisko pochopíte
a budete rešpektovať. Tak budeme môcť vyhlásiť so sv. Pavlom,
že „máme z Vás radosť, lebo o Vašej poslušnosti už vedia
všetci... Milosť nášho Pána Ježiša nech je s Vami.“ (Rím 16,
19-20)
V nádeji a láske Vám žehnajú
BISKUPI SLOVENSKA.
(Citované podľa Katolíckych novín, ročník 141, č. 30., z 29.
júla 1990, str. 1.)
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Ateizmus

Ateizmus ako presvedčenie
S
ád žže sa ľľudia
di združujú
d ž jú d
k í k
ý h záujmy
á j spočívajú
čí jú v ochrane
h
á na
Som rád,
do skupín,
ktorých
práv
slobodu myslenia nezávisle od náboženského či iného presvedčenia. Šírenie sekulárneho
humanizmu a etiky potvrdzuje, že ľudia mimo akéhokoľvek náboženského vyznania ešte
nevymizli.

I

ch ateizmus, ktorý prirodzene toleruje
náboženskú vieru, tak paradoxne vyzýva
aj na náboženskú znášanlivosť. Sekularizácia vo vnútri cirkví odjakživa predstavovala
väčšie nebezpečenstvo než akákoľvek, hoci
zverská forma ateizmu. Od protestantizmu je
len krôčik k ateizmu.

Môj ateizmus
Osobne nemám problém priznať, že patrím
do ateistickej obce. V čom spočíva môj ateizmus? Jednoducho neverím v akúkoľvek fikciu
ontologickej „inteligibility“. Je síce logické
predpokladať, že tento nepostihnuteľný druh
inteligibility nemá nič spoločné s človekom,
nevykazuje žiadne psychologické ľudské
znaky, no nahrádzať pojem Boha nejakou
chladnou „substanciou“ nie je prípustné ani
pre serióznych teológov, i keby táto „substancia“ nemala povahu hmotného substrátu. Veď
už panteizmus bol odrodou ateizmu. No a hovoriť zasa z opačnej strany o princípe, vyššej
inteligencii, hybnej sile, duchovnej podstate
atď. je len zbytočné zavádzanie ďalších slov.
Hoci ako fyzik pracujem vo vedeckej oblasti, môj ateizmus nie je určený iba vedou. Je
výsledkom nahromadenia všetkých súvislostí
získaných na základe poznatkov aj z ostatných oblastí poznania. Mnohé problémy
náboženskej povahy „riešim“ vo svojej literárnej tvorbe, napríklad v poviedkovej knihe
Návraty pekla. Vôbec mi nepripadá čudné,
že množstvo vedcov verí v Boha. Argumenty
teistických fyzikov sa právom stávajú terčom
posmechu samotných teológov. Ide o to, že
náboženská viera je v prvom rade záležitosťou
potreby, a nie pravdy, ktorá prichádza neskôr.
Jeden z mojich literárnych protagonistov
v spomenutej knihe hodnotí, že aj citová
potreba Boha je silnejšia než akékoľvek
dôkazy o jeho neexistencii. Človek však musí
racionalizovať mystérium náboženstva, inak
by sa musel zbaviť rozumu, a vtedy nastupuje
teológia, hoci doteraz – podobne ako filozofia
– nemá dostatočne ujasnené, nakoľko je vedou a nakoľko umením. Preto sa náboženská
viera principiálne nedostáva do sporu s vedou
a filozofiou. Srdce si môže zvoliť hocičo. Iné
je to s teológiou, ktorá stále bude v priamom
konflikte s filozofiou, lebo obidvom ide o charakter ontologického predmetu skúmania.
Keďže prírodné a humanitné vedy sú základom pre stavbu racionálnej filozofie, veda
a teológia sa ustavične nachádzajú v nepriamom spore, nech by sa akokoľvek argumentovalo rozdielnosťou ich predmetov. Práve preto
tento ich špecifický konflikt až tak nevidno a
vznikajú rôzne pokusy o ich harmonizáciu.
Ukazovať pravdu náboženskej viery vymenúvaním vedcov veriacich v Boha je rovnako
scestné ako dokazovať ateizmus zoznamom
teológov odvrátených od Boha. Na scholastické kritérium pravdy, podľa ktorého je pravda
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určená počtom ľudí, ktorí ju uznávajú, sa už
nemôžeme spoľahnúť.

Ateizmus nemá ustlané na ružiach
Problém ateizmu je zložitý a jeho východiská – keď humanistické východisko sa stáva
len jednou z alternatív – nie sú pri podrobnejších úvahách jednoduché. Ateizmus nemal
a nikdy nebude mať ustlané na ružiach.
Dostojevskij do špiku kostí literárne zobrazil
dialektiku dobra a zla, predpovedal vznik totalitných spoločností v 20. storočí. Existencialisti
striktnými úvahami dospeli k poznaniu, že základným pocitom života musí byť bezmocnosť
vyplývajúca z jeho absurdity. Nielenže nemožno odporovať zlu násilím, pretože revolúcia
zakaždým pohltí svoje deti, ale cesta do pekla
vedie aj cez fanatizmus dobra. Je paradoxom,
že ho stelesňuje aj pasívny odpor voči zlu, ktorý v politike realizoval indický štátnik Gándhí.
Už Tolstoj doviedol ideu neprotivenia sa zlu
do krajnosti svojím radikálnym humanizmom.
Milovať nepriateľov v konečnom dôsledku
znamená ospravedlňovať zlo. Ukazuje sa teda,
že dialektike dobra a zla sa nemôže vyhnúť
ani kategória Boha. Najstrašnejšie to pociťujú
teológovia. Zasahuje Boh do chodu sveta alebo
nie? Ak nezasahuje, ako ho ospravedlniť, keďže
sa ľahostajne prizerá utrpeniu? Ak zasahuje,
nakoľko a v čom, aby neniesol zodpovednosť za
zlo? Pravdaže, otázky tohto typu predstavujú
problémy, ktoré sú v kompetencii výlučne
teológie a ateistov vonkoncom nemusia trápiť.
Teológovia sú a budú nútení revidovať svoje
koncepcie vzhľadom k prevratným výsledkom
vo filozofii a túto prácu im úprimne nezávidím.

Čomu mám veriť?
Uviedol som, že ani ateizmus nemá ustlané
na ružiach. Dá sa povedať, že jeho problémy
sú ešte obludnejšieho charakteru. Ateizmus
totiž musí v niečo veriť, lebo len tam, kde
je viera, môže byť nádej. Ide o prirodzenú
archetypálnu ľudskú potrebu, ktorá bude
jestvovať dovtedy, kým bude človek a jeho
sebauvedomenie pýtajúce sa po zmysle
vlastnej existencie a sveta. Netvrdím, že táto
potreba je nám vrodená ako Kantov kategorický imperatív, pretože ako obdivovateľ
humanisticko-filozofickej koncepcie Fromma
nezdieľam jej psychologizujúce tendencie.
Hyperbolizovanie akéhokoľvek poznatku do
iných oblastí poznania vždy viedlo k nejakému -izmu. Zásadná otázka ateizmu teda znie:
čomu mám veriť, ak odmietam náboženskú
vieru v Boha? Pre túto otázku potečie ešte veľa
atramentu, keď sa budú vytvárať etické systémy v rámci budúcich filozofických koncepcií
namiesto teologických. Ich vytváranie je samo
osebe problematické. Veď pokusy o nové etické doktríny, ktoré by nahradili náboženstvo,
tu už boli a stroskotali.
Mám veriť sile fyzikálnych zákonov a vôbec

vede? Nemôžem. Vedecké zákony sú len
prechodnou fázou ontologickej reality, navyše
exaktné vedy ako také nikdy neposkytnú etickú útechu z ontológie. Kult vedy vedie k technokratizmu, paradoxne sa stáva nábožensky
veriacim ateizmom. Ak odmietam náboženskú
vieru v Boha, musím odmietnuť aj tento druh
ateizmu, ktorý Boha iba nahrádza vedou.
Mám veriť umeniu? Umenie je síce
krásnym príkladom na ontotvorný charakter
reality, kedy sa realita prezentuje repertoárom, ktorý v nej predtým neexistoval, a tak
potenciálne dokonca zmnohonásobuje svoju
neobmedzenú bohatosť jednotlivostí do nekonečnej plnosti, no neutešuje ľudského ducha
v takej miere, ako si to predstavuje, hoci mu
umožňuje bytostnú realizáciu a kompenzuje
nenaplnené predstavy.
Veriť ľudskej činnosti? Všetko je v poriadku,
kým sa nezačnem pýtať po jej axiologickom
význame. Ak v niečo verím, musí to byť mojím
zmyslom. Podobne ako pri umení sa dostávam do slepej uličky, lebo viera v čokoľvek
predpokladá presvedčenie, že to má význam.
Pravdaže, veľa ľudí vidí hodnotu svojej práce
v jej výsledkoch ako v medzistupni k inej činnosti, nepotrebujú prekročiť jej ľudský tieň.
Navyše ak ma práca výnimočne napĺňa, ak
sa mi stala prostriedkom a zároveň cieľom na
uspokojovanie nielen základných potrieb, ak
ma odpútala od vlastného ja, mám obrovské
šťastie. No nemôžem mu bezvýhradne veriť,
kým si nezdôvodním zmysel takejto tvorivej
práce mimo akejkoľvek činnosti.
Mám veriť ľudstvu, človeku? Ako som
spomínal, krajný humanizmus vedie k zlu, na
piedestál Boha postaví človeka. Sakralizáciu
– nahrádzanie spoločenských hodnôt vierou
vôbec – v ohavných rozmeroch ako zákonitý
historický jav, keď sa obrazy kultu osobnosti
stávajú ikonami, možno pozorovať najmä
v diktatúrach. V tomto význame nedokážem
byť humanistom, hoci snímam klobúk pred
filozofickou koncepciou Fromma alebo Bondyho. Isto ma mnohí odsúdia, prečo nie som
prívržencom človeka, no ak sa človek utieka
k človeku, stáva sa svojím bludným kruhom.
Problém je zrejme v niečom inom.
Na jednej strane potrebujem istú personifikáciu lásky, ktorá mi ako bezmocnému
dieťaťu dá rodičovskú útechu, na druhej strane z racionálnych dôvodov nie som ochotný
prijať takúto podobu Boha, pretože pre mňa
má výhradne fiktívny význam. V opačnej pozícii si zasa uvedomujem, že akákoľvek náhrada
Boha síce poskytuje reálnu útechu, ktorej
z hľadiska rozumu môžem veriť, no napriek
tomu vedie k najhoršej etickej depresii, pretože ma nedokáže oslobodiť od najbolestnejšieho pocitu chýbajúceho zázemia tak ako sám
Boh s pôvodným poslaním. Toto je základná
antinómia ateizmu. V nej spočíva dilema
nevyhnutnosti existenciálnej samovraždy
a jej neprípustnosti v každej etickej koncepcii.
Na rozdiel od teológov ide o najstrašnejší
problém ateistov. Zatiaľ nám neostáva nič iné,
len veriť v človeka, v pozemskú lásku muža
a ženy. V obyčajného človeka, ktorého ešte
nezabili, a ani nepovýšili na božstvo.
Radovan Brenkus

Zo sveta

Slnko obieha okolo Zeme

Ruských učiteľov šokovalo
zistenie, s ktorým nedávno
prišli sociológovia z moskovského strediska VCIOM.
Celkom 28 percent ruských
občanov si podľa prieskumov
myslí, že Slnko obieha okolo
Zeme. Presne 30 percent je
presvedčených, že prví
ľudia žili v rovnakom čase ako
dinosaury. A len 18 percent
ruských občanov odmieta

existenciu akýchkoľvek
nadprirodzených síl a javov.
„Problém nie je len v tom, že
sa v posledných desaťročia,
znížila kvalita výučby,” povedal v súvislosti s výsledkami
riaditeľ VCIOM Igor Ejdman.
Podľa neho sa najmä ľudia,
ktorí získali v školách dobré
predstavy o skutočnej podobe
sveta, dostali pod vplyv „pseudovedeckých, mystických
a náboženských informácií”
šírených aj médiami.
Celých 57 percent respondentov odpovedalo, že všetka
existujúca rádioaktivita je
dielom ľudských rúk. Presne
45 percent Rusov si myslí,
že antibiotiká ničia vírusy aj
baktérie. Štvrtina je presvedčená, že pohlavie dieťaťa
určujú gény matky, a 14

Cena za mimoriadnu
službu humanizmu
V

alné zhromaždenie
Medzinárodnej humanistickej federácie v talianskom
Torine udelilo tohtoročnú cenu za
mimoriadnu službu humanizmu
Keithovi Porteousovi Woodovi,
výkonnému riaditeľovi Národnej
sekulárnej spoločnosti pôsobiacej
vo Veľkej Británii. Vyjadrilo tým uznanie za jeho
dlhoročnú neúnavnú prácu v prospech sekularizmu
a humanizmu doma i v zahraničí.
Vďaka Keithovi Porteousovi Woodovi sa Národná
sekulárna spoločnosť zmenila na účinný nástroj

percent v prieskume uviedlo,
že rádioaktivity v mlieku sa
môžeme najlepšie zbaviť jeho
prevarením. Rusi pritom radi
a často zdôrazňujú kvalitu
svojho školského systému
v porovnaní napríklad so
západnými školami.
V ruských médiách bývajú
karikované správy z USA,
kde sa v niektorých štátoch
diskutuje o tom, či okrem
Darwinovej teórie vyučovať aj
kreacionistickú teóriu, ktorá
tvrdí, že človeka a celý svet
stvoril Boh.
Viac než vede dôverujú
súčasní Rusi nadprirodzeným
silám. V Boha verí podľa
VCIOM 55 percent respondentov, fatalistov je 42 percent.
Rituály a znamenia sú dôveryhodné pre 23 percent a odplatu
za vlastné hriechy očakáva 19
percent. Desatina Rusov sa
riadi v živote horoskopmi.

na presadzovanie sekularizmu vo Veľkej Británii.
Z necelých 400 členov v roku 1997 sa členská
základňa organizácie rozrástla na viac ako 4 000.
Získal politikov a novinárov, činnosť organizácie
koordinoval s vedcami a politikmi a často cestoval
do Bruselu, aby tam presadzoval sekulárnu
a humanistickú agendu. Národnú sekulárnu
spoločnosť dostal do popredia: z organizácie,
ktorá sa v mysliach ľudí spájala so skupinou, ktorá
odsudzovala náboženskú vieru, sa stalo združenie
presadzujúce rovnaké zaobchádzanie a vystupujúce
proti náboženským privilégiám. Viedol kampane
proti biskupom v britskom parlamente, proti
verejne financovaným akadémiám Tonyho Blaira či
proti uzavretému charakteru programu Myšlienka
dňa rozhlasovej stanice BBC Radio 4. Výrazne sa
aktivizoval aj v činnosti IHEU, ktorú zastupoval aj
v Rade Európy.

Americký Najvyšší súd umožnil vláde
porušovať prvý dodatok ústavy
Americká humanistická
asociácia informovala o tom, že
Najvyšší súd USA 25. júna 2007
väčšinou hlasov 5:4 vydal rozhodnutie, ktoré vážne obmedzuje
možnosti daňových poplatníkov
podávať žaloby v prípadoch,
keď vláda poruší zásadu odluky
cirkvi od štátu. Podľa nálezu
súdu v prípade Hein vs. Nadácia
Sloboda od náboženstva už
daňoví poplatníci nemôžu viesť
súdne spory v prípadoch neústavného podporovania náboženstva
výkonnou zložkou federálnej
vlády. Podľa rozhodnutia z roku

1968 daňoví poplatníci mohli
viesť súdne spory v prípadoch,
keď Kongres vynakladal peniaze
na náboženské účely.
Roy Speckhardt, výkonný
riaditeľ Americkej humanistickej

asociácie v tejto súvislosti
uviedol: „Naše peniaze tečú náboženským skupinám, ktoré ich
používajú na získavanie ďalších
stúpencov. Daňoví poplatníci však
už nemajú právo postaviť sa proti
takýmto prípadom neústavného
používania ťažko zarobených
dolárov.“ Podľa Speckhardta
sú mnohé z týchto iniciatív
motivované náboženským
presvedčením prezidenta Georgea
Busha. Finančné prostriedky
z vládnych náboženských iniciatív
a programov boli pridelené
napríklad cirkevnej organizácii
Healing Place Church (cirkevné
liečebné centrum) v Baton Rouge
v LA, ktorú Bush spomenul aj
vo svojom prejave o stave Únie

Voľba pápeža
opäť po
starom
Benedikt XVI.
zmenil pravidlá
voľby nového pápeža.
Vrátil sa k tradičnému
systému hlasovania.
Kandidát na pápeža
tak bude musieť počas
konkláve (voľby pápeža) získať
najmenej dvojtretinovú väčšinu
hlasov kardinálov namiesto
obyčajnej. „Cieľom je garantovať
čo najväčší možný konsenzus
pre nomináciu nového pápeža,“
povedal v tejto súvislosti hovorca
Vatikánu Federico Lombardi.
Podľa Benedikta XVI. už bývalý
pápež dostával veľa žiadostí, aby
nový systém prehodnotil.
Stáročia platný systém voľby
najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi zmenil v roku 1996
pápež Ján Pavol II. Na zvolenie
pápeža mala stačiť kvalifikovaná
väčšina hlasov, ak sa kardináli
nevedeli dohodnúť ani po viac
ako 30 kolách voľby. Ján Pavol
II. zaviedol jednoduchú väčšinu
sčasti preto, aby sa zabránilo
uviaznutiu hlasovania ako v 13.
storočí, keď rokovania o voľbe
nového pápeža trvali tri roky.
Analytici poukázali na to, že po
zmene Jána Pavla II. by väčšinová
skupina kardinálov na konkláve
mohla presadiť svojho kandidáta
tak, že by jednoducho trvala na
svojom, pokým by stačila nadpolovičná väčšina. Toto pravidlo
však ešte použité nebolo.

v roku 2003 ako model pre
spomínaný vládny program.
„Najvyšší súd síce rozlišuje
medzi protizákonným činom
spáchaným legislatívnou
zložkou a výkonnou zložkou,“
poznamenal ďalej Speckhardt.
„Nemal by tu však byť žiaden
rozdiel. Súd by mal rozhodovať
o každom porušení prvého
dodatku ústavy a nemal by takéto
porušovanie chrániť. Tento nový
súd uprednostňuje svoje politické
a náboženské presvedčenie pred
svojím mandátom ochraňovať
ústavu.“
Spracované podľa
zahraničných zdrojov (jt)
Foto: archív, www.iheu.org
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Rozhovor

Roar Johnsen

Aj kráľovi je upretá
sloboda vyznania
Nedávno sa skončili celoročné oslavy 50. výročia založenia Nórskej
humanistickej asociácie (NHA). Počas tohto roka plného kampaní
a článkov v médiách, konferencií, seminárov a spoločenských podujatí bol
prijatý aj Nórsky humanistický manifest 2006 a vydaná 536-stranová
história združenia. Pri tejto príležitosti uskutočnil Babu Gogineni z Medzinárodnej etickej a humanistickej únie (IHEU) rozhovor s Roarom
Johnsenom, predsedom Nórskej humanistickej asociácie, pre časopis
International Humanist News. Pre jeho zaujímavosť aj v súvislosti
s témou obradov v tomto čísle ho v slovenskom preklade prinášame aj
čitateľom časopisu Prometheus.

Roar Johnsen

Foto: www.iheu.org

Roar, Nórska humanistická asociácia má
50 rokov a čoraz viac naberá na sile. Povedz
nám čosi o organizácii, ktorú vedieš.
Keď Christian Horn založil našu organizáciu v roku 1956, mala len niekoľko členov.
Dnes máme 25 zamestnancov, ktorí pracujú
vo všetkých 19 regiónoch Nórska, a v celej
krajine pôsobí približne 120 miestnych humanistických skupín. Ďalších 25 zamestnancov
sa stará o administratívu v našom sídle v Oslo.
NHA je poprednou silou v nórskom verejnom
živote a tešíme sa aj rozsiahlemu mediálnemu
krytiu. So 70-tisíc členmi – organizovanými
humanistami je nás v krajine takmer dvakrát
viac ako katolíkov. V dobe, keď účasť na cirkevných aktivitách klesá a cirkevná základňa
veriacich sa zmenšuje, sa pre ľudí stávame
čoraz atraktívnejšími. V súčasnosti sú mnohí
ľudia príslušníkmi cirkvi jednoducho len
preto, že sa nimi stali hneď po narodení.
Sedemdesiattisíc členov je vynikajúci
výsledok pri populácii 4,5 milióna obyvateľov.
Vieme tiež, že viac než 13-tisíc vašich členov
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má menej ako 35 rokov. Akú úlohu zohrali
obrady občianskej konfirmácie pri zvyšovaní
počtu vašich členov? Je pravda, že občianskou
konfirmáciou prešlo takmer 10 percent mladých a že najmenej štvrtina obyvateľstva sa už
zúčastnila na humanistickom obrade aspoň
raz a život?
Áno, je to pravda. Obrady občianskej
konfirmácie zohrávajú dôležitú úlohu v našej
činnosti. Okrem toho sme získali povolenie
na vykonávanie sobášov. Aj keď sme pôvodne
chceli, aby sama vláda vykonávala všetky
sobáše prostredníctvom povinného občianskeho obradu, nebolo to možné. A tak sme si
nárokovali rovnaké práva ako cirkvi, aby sme
mohli sobášiť, čo sa nám aj podarilo.

Zdá sa mi, že po prvýkrát sme sa stretli
v roku 1998 na konferencii o slobode náboženstva alebo vierovyznania v Holmen Kolmene
v Oslo. My humanisti sme mali slušnú účasť
na tejto konferencii. Ty a niekoľko tvojich
kolegov ste vtedy mali na sebe svetložlté tričká
a demonštrovali ste proti nórskej politike
náboženskej výchovy. Kde bol problém a aká je
situácia v súčasnosti?
Pred niekoľkými rokmi vláda urobila
veľký krok späť, keď zaviedla nové
učebné osnovy – kresťanskú náboženskú
a svetonázorovú výchovu. Tento predmet
sa stal povinným, pričom výnimka
z navštevovania tohto predmetu, ktorú
sme mali, bola zrušená. Práve v tejto
nespravodlivej situácii sme protestovali
v Holmen Kolmene. Obrátili sme sa na
súdy, v Nórsku sme však tento prípad trikrát
prehrali. A tak sme podporili štyri skupiny
rodičov, ktorí sa so sťažnosťou obrátili na
OSN, a tri skupiny rodičov, ktorí svoju
sťažnosť postúpili Európskemu súdu pre
ľudské práva v Štrasburgu.

Aký bol výsledok?
Výrok Výboru OSN pre ľudské práva
bol v náš prospech, v dôsledku čoho bol štát
povinný zmeniť spôsob výučby predmetu.
Bohužiaľ, rozhodnutia Výboru OSN pre
ľudské práva majú len poradný charakter.
Aká je v súčasnosti situácia v Nórsku,
Pokiaľ ide o európsky súd v Štrasburgu, pred
pokiaľ ide o slobodu náboženstva alebo
niekoľkými mesiacmi sa konalo vypočutie
vyznania?
na súde vo Veľkej komore. Vypočutie vo
V roku 1814 nórska ústava postavila
Veľkej komore má veľký význam a môže
mimo zákona židov, jezuitov a ateistov.
to znamenať, že súd vynesie rozsudok
Odvtedy sa situácia zlepšila, my však nie
v zásadnej veci. Súdne konanie v Štrasburgu
sme spokojní. Kým článok 2 súčasnej ústavy
malo v široké pokrytie v nórskych médiách.
zaručuje slobodu náboženstva, zároveň
Rodičia mali 30 minút na to, aby uviedli
sa v ňom píše: „Štátnym náboženstvom
svoj prípad, a následne mal aj nórsky štát
je evanjelicko-luteránske náboženstvo.
30 minút na zosumarizovanie písomných
argumentov, ktoré predtým
Obyvatelia tohto vierovyznania
„So 70-tisíc členmi – orsú povinní vychovávať svoje
predložil. Sudcovia položili
ganizovanými humadeti v tomto duchu.“ V článku
obom stranám niekoľko
nistami je nás v krajine
12 ústavy sa ďalej uvádza, že
otázok. Chceli vedieť, ako bola
takmer dvakrát viac ako
táto téma obsiahnutá v rámci
najmenej 50 percent členov
katolíkov.“
kabinetu premiéra musia byť
predmetu a ako ju vnímali
žiaci. Jeden zo žiakov – dnes
príslušníkmi štátnej cirkvi.
Aj nórsky kráľ musí byť členom luteránskej
už dospelý muž – mal na súde dojímavé
cirkvi: je naozaj zvláštne, keď je hlave štátu
vystúpenie: povedal, že je zlé, keď štát je
upretá sloboda náboženstva alebo vyznania!
natoľko necitlivý a neochotný pristúpiť
na kompromis. Kritizoval štát za to, že
Cieľom Nórskej humanistickej asociácie je
odluka cirkvi od štátu a dosiahnutie slobody
si neuvedomuje škodu, ktorú spôsobuje
pre všetky náboženstvá a svetonázory za
svojim občanom bez vierovyznania. Súd
rovnakých podmienok.
by mal čoskoro vyniesť rozsudok, pričom
rozhodnutie súdu bude záväzné.

xxx
kých strán v Nórsku by dnes
Ako viete, poprední predstaviako jeden z jej viceprezidentov?
To jednoznačne súvisí s tým,
podporila odluku cirkvi od štátu.
telia NHA zohrávali významnú
že Nórsko má štátnu cirkev, ale
Nie som filozof. Od roku
Samozrejme, proti je Kresťanská
úlohu v IHEU i v Európskej
aj s tým, že Kjell Magne Bon1979 som aktívnym členom
strana, a keďže na schválenie
humanistickej federácii (EHF).
devik, ktorý bol ako premiér na
Nórskej humanistickej asociácie,
odluky je potrebná dvojtretinová
V roku 1994 Levi Fragell založil
čele pravicovej koaličnej vlády
šesť rokov som pracoval na rozväčšina v Startingu
HAMU (Humanistickú akciu za
v rokoch 1997 až
hlasovom programe NHA a dlhé
„Aj nórsky kráľ
(nórskom parlamen- ľudské práva). HAMU je
2000 a potom 2001
te), je nevyhnutné,
súčasťou NHA a jej cieľom
až 2005, bol kňazom. musí byť členom
luteránskej cirkvi: je
aby sa k tejto
je podporovať ľudské práva
Pamätám sa na to,
naozaj zvláštne, keď
veci principiálne
utláčaných. Jej činnosť
že v Nórskom múzeu
je hlave štátu upretá
vyjadrila aj Strana
spočíva v zhromažďovaní
kultúry som videl
sloboda náboženstva
práce. Zatiaľ to tak
prostriedkov v Nórsku
exponáty z pôsobivej
alebo vyznania!“
nie je.
a podpore miestnych
kampane, ktorú pod
My si naozaj
sekulárnych, neziskových
názvom Vystúpte
želáme, aby sa
a mimovládnych organizácií
z cirkvi viedol Levi
zrušilo štátne náboženstvo,
v krajinách Juhu. HAMU
Fragell v 70. rokoch 20. storočia.
možno je však zaujímavé
nemá žiadnych zamestnanNastal odvtedy nejaký pokrok na
cov a všetky
inštitucionálnej úrovni v úsilí zru- vedieť, že moslimovia
Foto: www.human.no
„Moslimovia
jej adminisšiť štátnu cirkev, ako sa to stalo vo v Nórsku, ktorých
v Nórsku, ktorých
je o niečo menej
tratívne náklady R. Johnsen (druhý zľava) na podujatí NHA.
Švédsku?
je o niečo menej
ako humanistov,
Deklarovaným cieľom NHA
znáša NHA.
ako humanistov,
štátne náboženstvo
je, že budeme presadzovať štát
V súčasnosti realiroky som pôsobil v jej národnom
štátne náboženstvo
vyznávajúci neutrálny svetonázor chcú – pre nich je
zujeme projekty vo
Výkonnom výbore.
chcú – pre nich je
lepšie mať akékoľvek
a slobodu občanov vybrať si
viacerých krajinách,
Pokiaľ ide o IHEU, usilujem
lepšie mať akékoľvek
náboženstvo ako
akýkoľvek svetonázor. To, čo sa
napríklad v Ugande, sa o zlepšenie jej administratívy
náboženstvo ako
žiadne!
stalo vo Švédsku, je taká malá
Nepále a Indii,
a efektívnosti vo využívaní
žiadne!“
odluka, nie však skutočný rozvod
a našou ambíciou
finančných prostriedkov, a ak
Prekvapuje ma
medzi štátom a cirkvou. Ešte
je transformovať
Valné zhromaždenie IHEU tak
stále tam platí osobitný zákon
fakt, že podujatia
HAMU na
rozhodne, budem organizovať
upravujúci činnosť cirkvi, ktorý
organizované Nórskou humarozvojovú agentúru. Zároveň
Svetový kongres IHEU v Nórsku
nistickou asociáciou majú vždy
schválil parlament, no a vláda už
sme rozbehli Kampaň slobody
– už v roku 1986 som bol
viac nemenuje biskupov a ďalších medzinárodný rozmer. Naprína podporu zapojenia mladých
organizátorom Svetového
cirkevných vodcov. Kým Švédsko klad na poslednom podujatí na
ľudí do projektov medzinárodnej
humanistického kongresu IHEU
dosiahlo neutralitu, my presamestskej radnici v Oslo nórski
solidarity a na tieto účely sme
v Oslo!
dzujeme rovnaké zaobchádzanie, humanisti mávali vlajkami OSN. vyzbierali milión nórskych korún.
Prevzaté z International
Mohli by ste povedať niečo o vašej
a práve z tohto dôvodu sa Nórska
Humanist News, apríl 2007
humanistická asociácia usilovala
medzinárodnej orientácii?
Ako sa osobne podieľaš na šío získanie podielu zo štátnych
Medzinárodná solidarita
rení myšlienok humanizmu a ako
Preložila a upravila
prostriedkov. Väčšina politicje dôležitým rozmerom NHA.
vidíš svoju osobnú rolu v IHEU
Judita Takáčová

Humanistické obrady v Nórsku
N

órska humanistická asociácia ponúka
pomoc pri nenáboženských oslavách
narodenia, konfirmáciách, sobášoch či
pohreboch.

Oslava narodenia
Tradičným spôsobom privítania novorodenca v Nórsku bol krst, prostredníctvom
ktorého sa bábätko stalo príslušníkom
štátnej cirkvi. Počet krstov za uplynulé
desaťročie výrazne klesol. Jedným z dôvodov
je rozširujúca sa sekularizácia a narastajúca
nespokojnosť s učením cirkvi.
Od konca 70. rokov Nórska humanistická
asociácia rozširuje materiály rodičom, ktorí
chcú alternatívny obrad oslávenia svojho
novonarodeného dieťaťa. Od roku 1988
miestne kluby NHA organizujú humanistické obrady uvedenia novorodencov do života.

Humanistické konfirmácie
Po stáročia mala luteránska štátna cirkev
monopol na konfirmačné sviatosti 14ročných. V dôsledku náboženskej slobody
a sekularizácie začali nábožensky neveriaci
pociťovať potrebu iného druhu osláv, ktoré

by účastníkov emocionálne uspokojovali, no
ktoré by boli založené na nových poznatkoch o svete, na nových predstavách o dobrom živote bez akýchkoľvek náboženských
dogiem. V roku 1951 sa v Nórsku uskutočnila prvá občianska (neskôr humanistická)
konfirmácia v Oslo a Nórska humanistická
asociácia prevzala zodpovednosť za organizovanie týchto obradov v roku 1956.
Obradu predchádza absolvovanie kurzu,
na ktorom účastníci diskutujú o rôznych
svetonázoroch a svetových náboženstvách,
etike a ľudskej sexualite, ľudských právach
a občianskych povinnostiach, ale aj o tom,
ako sa správať jeden voči druhému. Po
ukončení kurzu účastníci dostanú diplom
na slávnosti za sprievodu hudby, poézie
a slávnostných príhovorov.

Humanistické sobáše
Za uplynulé roky bola jedna tretina
všetkých manželstiev v Nórsku uzatvorená
občianskym obradom na nórskom súde.
V roku 2004 bol novelizovaný nórsky
zákon o uzatváraní manželstiev, ktorým sa
umožnilo Nórskej humanistickej asociácii

vykonávať sobášne obrady. Prvý humanistický sobáš sa uskutočnil 31. decembra
2004. V roku 2007 získala NHA právo aj na
vykonávanie sobášnych obradov pre dvojice
rovnakého pohlavia. Prvé takéto manželstvo
sa uzatvorilo 5. mája tohto roku.
Humanistický sobášny obrad je nádherný
a pôsobivý a oslavuje a potvrdzuje sa ním
fakt, že dvaja ľudia si vybrali jeden druhého
a že chcú spoločne budovať svoj život – na
princípoch lásky, rovnosti, vzájomného rešpektovania a tolerancie. Sobášny obrad pozostáva z vyhlásenia manželstva a osobného
príhovoru dvojici. Tie môžu byť sprevádzané
básňami, hudbou a kultúrnymi vsuvkami.
Na výkon sobášov majú sobášiace osoby
z NHA povolenie od predsedov samosprávnych regiónov.

Humanistické pohreby
Nórska humanistická asociácia má
mnoho členov, ktorí sú školení na vykonávanie humanistických pohrebov. Miestne
kluby NHA zabezpečujú kontakt medzi
osobou, ktorá vykonáva pohreb, a rodinou
alebo priateľmi zosnulého. Pre rodiny, ktoré
uprednostňujú zabezpečiť si pohreb sami,
asociácia vydala brožúry a ďalšie materiály
s užitočnými radami.
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Anketa

Reakcie

Môj život bez
náboženstva
Na našu anketu Môj život bez náboženstva dostávame množstvo
ohlasov. V tomto čísle uverejňujeme ďalšie príspevky našich čitateľov, v ktorých sa vyznávajú zo svojej životnej cesty bez náboženstva.

M

ôj život aj život mojich troch
súrodencov ovplyvnili moji rodičia
a starí rodičia. Rodičia sa „brali“
v roku 1941. Otec bol evanjelik a matka
katolíčka. Proti ich sobášu bola najmä
stará mama z matkinej strany – bolo to pod
veľkým vplyvom katolíckeho kňaza, ktorý
nakoniec odmietol aj rodičov zosobášiť.
Takže rodičia nemali cirkevný sobáš, bolo to
z nevyhnutnosti a hlavne zo vzájomnej lásky
oboch. Tak sa z nich postupne stali neveriaci.
Medzi starými matkami horko-ťažko vznikla
dohoda, potomkovia – vnuci či vnučky, budú
krstení: chlapci ako evanjelici a dievčatá ako
katolíčky. Tak sa stalo, že môj starší brat narodený v marci 1943 a ja narodený v júli 1944
sme boli pokrstení v evanjelickom kostole
a sestra narodená v roku 1947 v katolíckom

kostole. Najmladšiemu bratovi sa tejto pocty
už nedostalo (nar. 1953), pretože staré matky
už nedokázali ovplyvniť konanie rodičov.
Čo tak veľmi formovalo mojich rodičov?
Otec sa zapojil do protifašistického
odboja a po vypuknutí SNP bol aj s ďalšími
rodinnými príslušníkmi (bratmi, švagrom)
v partizánskom oddieli. Gestapo na základe
udania katolíckeho kňaza dva dni vypočúvalo
moju matku, pričom jej dovolili, aby stará
matka jej doniesla štvormesačného syna (teda
mňa), aby ho nakojila. Zrejme už vtedy cez
materské mlieko sme sa s matkou formovali.
Zaujímavé bolo, že ešte ako päťročný som
počas letných mesiacov bol na prázdninách
striedavo u katolíckej starkej, deti sme ju
volali mamastarká, a časť zas u evanjelickej
– tú sme volali babka. Musel som sa naučiť

„očenáš“ a pod., len po jeho odriekaní som
dostal raňajky. Často som trucoval, odmietal,
ale hlad zvíťazil. Ba apostarký bol na mojej
strane a spolu starú mamu sme aj klamali. On
bol totiž „vlažný“ k cirkvi, zrejme pod vplyvom životných skúseností. Bol ťažko ranený
v prvej svetovej vojne, vrátil sa z ruského zajatia v r. 1921, stará matka aj vtedajšia štátna
moc ho považovali za mŕtveho. Počas SNP sa
tiež zapojil do povstania a omylom vtedajší
veliteľ (J. Trojan) ho vyhlásil za mŕtveho
– jeho meno je doteraz na pamätníku padlých
v SNP pred bývalými ZDA v Partizánskom.
Bol to málovravný človek, jeho rozprávania
o hrôzach vojny, o nemorálnosti kňazov
počas vojny ma poúčali. Už som chodil
do školy a bol som na prázdninách u starých
rodičov a stará mať nás so starkým vystrojila
v nedeľu do kostola, on si sadol pred hostinec,
popíjal jedno pivo, mne kúpil malinovku
„grachelku“ a hovoril, že on nepôjde počúvať
toho posluhovača Tisu, ktorý Nemcom udával
chlapov, čo boli v povstaní.
U starých rodičov z otcovej strany – evanjelikov som nemal problémy s povinným
modlením a pod. Dedko – amerikán – viac
rokov chodil za prácou do USA a Kanady,
bol v podstate ateista a babka si doma robila
pobožnosti hlavne tým, že si po večeroch
spievala z Tranoscia. Skrátka od malička som
mal možnosť pričuchnúť aj ku katolicizmu aj
k protestantizmu, ale s kritickým prístupom
odpozorovaným hlavne od rodičov a starých
otcov. Na náboženskú výchovu som bol
dvakrát, z druhej hodiny sme so starším
bratom odišli na protest proti tomu, že
kňaz udrel palicou – trstenicou brata a viac

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

Zapojte sa do ankety časopisu PROMETHEUS:

Môj život bez náboženstva

Prosíme vás o osobný
príspevok na túto tému. Ponechávame na Vás, ako ho spracujete.
Uvítame však, ak sa vyjadríte
osobitne k týmto otázkam:
1. Ak ste boli pôvodne nábožensky veriaci,
– ako ste sa vyrovnávali s náboženstvom?
– s akými problémami to
prípadne bolo spojené?
– čo vám pritom pomáhalo?
– čo opustenie náboženstva
znamenalo pre váš duchovný
život?
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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 mravnej zodpovednosti a podobne?

Svoje vyjadrenia môžete
– ak chcete – podpísať s tým,
či súhlasíte alebo nesúhlasíte
s prípadným 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 ankety nie je časovo obmedzené.
Príspevky zasielajte na adresu:

Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov
Gunduličova 12,
811 05 Bratislava,
alebo elektronicky na adresu:
prometheus@mail.t-com.sk
Za príspevky vám vopred
ďakujeme.
Redakcia časopisu
PROMETHEUS

sme nechodili, a tak som mal na vysvedčení
jedinú dvojku z náboženstva. Stávalo sa, že
niekedy nám iné deti až príliš dávali najavo,
že nechodíme do kostola. Ale postupne to
prestalo, jednak sme sa vedeli obrániť a nikdy
sme voči veriacim nevystupovali nekorektne.
Po skončení strednej školy som sa rozhodol
študovať na pedagogickej fakulte učiteľstvo
predmetov slovenčina a dejepis, neskôr filozofiu. V tomto čase som začal intenzívnejšie
študovať problematiku náboženstiev v rámci
tzv. vedeckého ateizmu. Začal som ako lektor
v Socialistickej akadémii, mal som stále viac
možností prístupu k literatúre. Pravidelne
som počúval a nahrával si vysielania Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine a češtine. A tam
som sa utvrdil, ako reakčne cirkev pôsobí a že
slovenskí kňazi pôsobiaci vo Vatikáne sa nie
náhodou usilovali o blahorečenie J. Tisu.
Je pre mňa nepochopiteľné, keď potom
Tomko, Hnilica, Korec a ďalší dostávajú najvyššie vyznamenania terajšieho slovenského
štátu – SR, pripadá mi to, že ich odovzdáva
Dr. Tiso tak, ako ich dával gestapákom
v Banskej Bystrici po zatlačení povstania.
V žiadnom inom štáte sa asi nemôže udiať to,
aby človek na čele najvýznamnejšej vedeckej
inštitúcie odobroval nevedecké pamflety (viď
Krempaského).
Ako 21-ročnému sa mi dostala do rúk kniha
Biblia pre veriacich a neveriacich od J. M.
Jaroslavského. Čítaval som ju zároveň s Bibliou. Mimoriadne veľa poznatkov som čerpal
z publikácií vydávaných SPVC ministerstva
kultúry. Tak som sa dostal aj k cirkevným
dokumentom, napr. Sociálna doktrína r. k.
cirkvi v pápežských encyklikách a pod. Ako
stredoškolský učiteľ som bol aktívny v rôznych oblastiach života spoločnosti. Najviac
času som venoval, kým mi to zdravotný stav
dovolil, aktívnemu športu, neskôr trénovaniu
mládeže a organizačnej práci v oblasti športu.
Som rád, keď dnes stretávam mojich bývalých
žiakov – odchovancov, ktorí aj mojou
zásluhou dosiahli úspechy v športe alebo
v zamestnaní. Je ich dosť, ale nespomínam si,
že by pred športovým zápasom cítili potrebu
prežehnať sa a pod. Pripadá mi až smiešne,
keď v súčasnosti sledujem športové prenosy
a mladí športovci sa žehnajú a bozkávajú
trávnik. Pritom im tento rituál ani často
nepomôže, ba pokojne sú schopní (prečo?)
so súperom pobiť sa do krvi na ihrisku,
nehovoriac už o sfanatizovaných fanúšikoch,
dokonca sa strieľajú, viď v niektorých
ortodoxných katolíckych štátoch. Aká je to
morálka dnes, keď vlastne cirkev aj u nás tak
veľmi ovplyvňuje život?
Milan Krošlák, dôchodca, Partizánske

valí!“ Od této neděle tatínek do kostela
nevkročil a my s maminkou jsme nemuseli.
Na náboženství ano, protože podle otce každý
člověk musí poznat a řídit se přikázáními,
která platí pro všechny slušné lidi.
Přešlo hodně let, mnoho se změnilo.
S manželem jsem se dostala na jiný konec
naší Československé republiky. Prožili jsme tu
mnohé hezké chvíle. Těžce jsme však prožívali
některé změny, ke kterým došlo. Víra mě však
životem neprovázela. Avšak v těchto dnech
jsem měla velmi silný zážitek, spojený se
životem bez náboženství i s ním.
Přijeli jsme prožít několik dní do míst,
kde si obvykle užíváme čerstvý vzduch,
lesy, kopce. Po vynesení zavazadel nám
starší, pracovitá, slušná a hluboce věřící paní
zvěstovala, že právě toho dne odpoledne
má pohřeb jedna občanka obce a že všichni
v obci jsou rádi, že „to má za sebou“. Žena,
která vychovala dva syny, skončila utýraná,
vyhladověná, zničená. Žena, matka, která si
takový osud nezasloužila.
V tu chvíli jsem si uvědomila zrůdnost
dnešní doby, která to připustila. Všichni, a je
zde 95 % věřících, věděli o tom, co se v rodině
děje! Nepomohl nikdo!
Byla jsem z toho zděšená a paní, co nám to
řekla, byla překvapena mojí reakcí, protože
jsem doslova křičela, že kde byli oni všichni
„křesťané“ a celý zastupitelský sbor, komplet
za KDH. Jestli se nebojí Boha! Já, nevěřící,
bych udělala v každém případě vše pro to,
abych jí pomohla. A jsem velice šťastná, že
se nemusím zodpovídat před Bohem za to, co
se stalo. Dívala se na mne, dobrá stará žena,
která ještě donedávna každému pomohla.
Živé vítala na svět, mrtvé vyprovázela. Byla
velice překvapena mojí reakci.
I tento zážitek mi potvrdil, že jsem svůj
život prožila ne podle Desatera Božích
přikázání, ale čestně podle zásad slušné lidské
společnosti.
Maria L., Košice

A

ko dieťa som bol úprimne veriaci.
Modlil som sa, aby som pod stromček
dostal autodráhu, čo sa aj stalo.
Neskôr som chodil na náboženstvo, hoci som
mal v úmysle ísť na strednú školu, dokonca
asi v 6. triede som začal miništrovať. To som
si však už z knižnice nosil mayovky a náučnú

literatúru v pomere 1 : 1. Asi v 15 rokoch sa
moja miera v Boha začala meniť na vieru
v mimozemšťanov. Uvedomil som si, že
kostoly vlastne nenávidím, lebo asi 99 percent
času sa v nich venuje rituálom - „moja vina,
moja vina, moja najväčšia vina...“ , bitiu
sa do pŕs ... Pritom myslia neraz na to, aby
susedovi zdochla krava. Je to prejav ohromného pokrytectva. Dnes viem, že ľudia rozumní,
no napriek tomu veriaci, nechodia do kostola
a za cirkev sa hanbia.
Na vojne som náhodou získal veľmi
kvalitný preklad Biblie a hľadal som v nej
mimozemšťanov (možno aj našiel – viď
Ezenchiel). Krátko po mojej tridsiatke, teda
asi v roku 1995, sa stali dve veci: spoznal
som diela ekológov K. Lorenza a hlavne D.
Morrila, ktorí ukázali, že správanie človeka je
plne vysvetliteľné prirodzenou cestou. Čítal
som interwiev s J. Hellerom, ktorý na otázku,
či je ateista, odpovedal, že pre neho by Boh
nemal žiadny význam, i keby existoval. Vtedy
som sa prestal báť. Som ateista.
Rituály, cirkev a politické vymývanie
mozgov som bezpečne rozpoznal a venoval
sa už len dvom otázkam: ako vznikol život
a ako vznikol vesmír. Prečítal som veľa kníh
(zásadne prírodné vedy, nie filozofiu) a
na rozdiel od viacerých filozofov (napr. J. Grygar v Čechách) dospel som k názoru, že tieto
otázky sa po čase podarí zodpovedať. Zázrak
ani v úplnom prvopočiatku existencie nebude
treba, Boha sme skrátka vyhnali už pred dvere
„stvorenia“, ale ak ich raz otvoríme, zistíme,
že nie je ani tam. Viem to nie ako „antiveriaci“, ale ako logicky uvažujúci človek. V mojich
očiach vesmír logiku má, práve preto, že
neverím v zázraky.
Viera v boha je produktom rozumu.
Akéhosi chabého detského myslenia, ktoré sa
uspokojí s povrchným vysvetlením a ďalej sa
už nepýta – vytvorí si umelé prekážky, za ktoré platí zákaz vstupu a celú svoju činnosť
sústredí na klaňanie sa krížom, pohárom,
mnohým svätým, knihám, ba aj jednotlivým
slovám (pričom svoju vieru označujú
za monoteistickú) a ďalšiu činnosť venujú
získavaniu „ovečiek“ a prenasledovaniu
nepriateľov. A vraj Boh je láska! Tak prečo sa
navzájom zabíjajú (kríž proti kalichu a pod.)?
Veriť v Boha je jednoduché a alibistické. Byť
ateistom znamená študovať a myslieť.
Milan Závodný, Jablonica, 43 rokov

V

yrůstala jsem na vesnici, kde návštěva
kostela patřila k neděli stejně jako
nedělní oběd. U našeho tatínka s tím
rozdílem, že navíc po mši do oběda spolu
s kamarády politizoval v hospodě. Toto však
skončilo velice rázně. V období bojů o Brno,
kdy jsme z nejvyššího kopce sledovali i my
děti létající střely, pan farář v kázání varoval
věřící slovy „jaká vlna bolševická se to na nás
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Úvaha

Náboženstvo a veriaci

Poznávajme
veriaceho
človeka
V súvislosti s problematikou humanizmu sme
sa v našom časopise zaoberali ateizmom a osobnosťou ateistu. Svetskí humanisti, ateisti, agnostici a iní nereligiózni občania žijú v spoločnosti
s väčšinou nábožensky veriacich ľudí, pritom
o nich často vedia málo, niekedy prakticky nič.

Foto: Milan Hajdu

Čo je náboženstvo a ako
funguje?
Náboženstvo je špecifickým
duchovným odrazom skutočnosti. Jeho predpokladom je komplex
týchto predstáv: existencia
takzvaného nadprirodzena (personifikovaných prírodných síl,
bohov, Boha), závislosť človeka
od tohto nadprirodzena, viera
v možnosť človeka ovplyvniť toto
nadprirodzeno (modlitbami,
prosbami, sľubmi, obeťami)
v prospech veriaceho, dosiahnuť
dobré a odvrátiť zlé.
O čo prosia ľudia vo svojich
modlitbách? Prešlo to dlhým
historickým vývinom. Od prosieb
k mocným prírodným silám,
k bohom a duchom o úspešný
lov, cez modlitby o dážď, dobrú
úrodu, ochranu pred nepriateľmi,
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vojnou, epidémiami, po prosby
dávnych i dnešných matiek
o zdravie detí či šťastný návrat
synov z vojny. Modlitby často
smerujú k zachovaniu života,
zdravia, blaha rodiny. Kresťania
prosia aj o pokojné zakončenie
pozemského života, spájané
s vierou vo vzkriesenie a večné,
blažené spoločenstvo s Bohom.
V civilizovaných oblastiach
sveta je pre vývin obsahu náboženských predstáv charakteristický posun od prevahy významu
prírodných síl k silám spoločenským, pri stálom a podstatnom
vplyve existenciálnych faktorov:
neistoty, úzkosti, strachu, najmä
v spojení s vedomím nevyhnutnej
smrti človeka. Formy náboženského prejavu sa podstatne
zmenili v prípade kultových obetí

(niekdajšie obetovanie zvierat
a predovšetkým ľudí). Mnohé
kultové praktiky magického
charakteru a účelu (rituálne
prežehnávanie, požehnávanie,
svätenie, kropenie, okiadzanie)
však prežívajú dodnes. Nemalá
časť kresťanov verí v zázraky,
v zázračné zjavenia, sochy či
vodné pramene.

Z historických pohľadov
na veriaceho človeka
Pre stáročnú nadvládu
katolíckej cirkvi sa s prejavmi
nezávislého pohľadu na veriaceho
človeka stretávame až v novoveku. Francúzske osvietenstvo 18.
storočia ako prvé prišlo s otvorenou, kritickou analýzou. Nedoceňovalo však mimoracionálne
faktory a funkcie náboženskej
viery, problém náboženstva často
zužovalo na ironizujúci výpočet
logických rozporov v teologických schémach. V očiach prevažne aristokratických osvietencov
figuroval veriaci človek, vlastne
vtedajší európsky katolík, ako
zaostalá a poľutovaniahodná
bytosť, primitívny a ľahkoverný
konzument teologických nezmyslov, obeť v rukách nesvedomitých
a zištných kňazských šarlatánov.
Pozostatky takéhoto chápania badať aj v novodobom povrchnom
bezverectve.
Naproti tomu Ludwig Feuerbach, pôvodne hlboko religiózny,
ukázal, ako veriaci sám prežíva
svoje náboženstvo, svoj vzťah
k Bohu. Osvietenci sa veriacemu
neraz vysmievajú, Feuerbach
o ňom rozmýšľa, prihovára sa
mu, rozumie mu. Logické rozpory v teologických tvrdeniach nie
sú prvoradé. Centrom viery nie
je hlava, ale srdce, potreba viery
pramení nie z rozumu, ale z citu.
Tým sa L. Feuerbach zaslúžil
o vytvorenie reálnejšieho obrazu
názorových a psychologických
špecifík veriaceho kresťana.
Sigmund Freud sa usiloval
vysvetliť vznik základných prvkov
kresťanského náboženstva
takzvaným synovským komplexom. Zmysel predstavy bohov
videl v prekonávaní strachu
z prírody, ako pomoc pri zmierení sa s osudom a so smrťou.
V existencializme nachádzame
moderné poňatie mimoracionálnych momentov vo vedomí
človeka vôbec a veriaceho zvlášť.
Ide o tzv. existenciály, napríklad
úzkosť, starosť, smrť, ktorých
pôsobenie poukazuje na „techniku“, pomocou ktorej sa náboženstvo človeka „zmocňuje“.

K pochopeniu funkcie náboženstva v myslení a prejave veriaceho
prispela filozofia amerického
pragmatizmu, predovšetkým
myšlienka „fungujúcej“ a tým
„užitočnej“ hypotézy.
V úvahách o veriacom človeku
existujú výroky, ktoré vážne, ale
niekedy aj s dávkou irónie pomáhajú dokresľovať jeho obraz.
Napríklad Martin Luther povedal: „Boh sa zjavuje ľuďom tak,
ako oni zmýšľajú, a ako myslíš
a veríš, takého ho máš.“ Podľa L.
Feuerbacha pre niektorých veriacich je „Boh v úlohe znudeného
diváka či dozorcu, ktorý nanajvýš
len v najhoršej núdzi priskočí
a vypomôže“. A osvietenský
bonmot hovorí, že „ak má človek
veľkú chuť hrešiť, myslí málokedy
na Boha.“

Prečo ľudia veria v Boha?
Nemožno vyrátať všetko to,
čo môže ľudí priťahovať k náboženstvu. Nesporne ide o potrebu
poslednej, konečnej istoty. Reťaz
životných relativít musí mať svoj
koniec, žiada sa posledná príčina
a inštancia – Boh. Takisto je to
potreba autority; pre kresťanov
je Boh zároveň „otec“. Náboženstvo je tiež – pravda, svojho
druhu – súborom odpovedí
na otázku veriaceho, od kozmológie až po etiku a zmysel života.
Veriacemu sa ďalej ponúka
predstava možnosti kontaktu
s Bohom, s Ježišom Kristom a početnými svätcami, orodovníkmi,
nádej na ich ochranu a pomoc,
viera vo vzkriesenie a vo večnú
blaženosť, pevná opora vo svete
plnom neistôt, družnosť bratov
a sestier v Kristovi, pocit identity,
pokoja, bezpečia, možnosť rozjímania, uspokojovanie estetických a emocionálnych potrieb
v prostredí kultových objektov,
ich umeleckej výzdoby, hudby,
spevu. Mimoriadny význam má
chápanie náboženstva ako jediného základu a jedinej skutočnej
záruky mravnosti.
Z výskumu náboženstva, ale
aj z motívov prosieb veriacich
je zrejmé, že kľúčovú úlohu pri
vzniku a udržiavaní náboženstva
zohráva strach, obava úzkosť –
dôsledok častej životnej neistoty.
Francúzsky osvietenec Holbach
sa však príliš unáhlil s tvrdením,
že veriaci vraj žije „vo večnom
strachu a úzkosti“. Ako existenciálny faktor náboženstva je
a musí byť strach vyvažovaný a tíšený nádejou. Moderná psychológia náboženstva nie náhodou
zdôrazňuje kladné emócie – vieru
a nádej – a modernizujúce kres-

ťanstvo sa tak usiluje o príťažlivý
imidž náboženstva porozumenia,
útechy a povzbudenia, v duchu
hesla „Boh je láska“.
K otázke motivácie náboženskej viery a funkcie nádeje niekoľko vyjadrení samotných veriacich:
„V ťažkom položení cítim nutkanie utiekať sa k Pánu Bohu.“
– „V kostole nachádzam často
uľahčenie.“ – „Je dobré veriť, že
sa ma niekto ujme a ochráni.“
– „Pozrite sa, ja uvažujem takto:
ten záhrobný život alebo je, alebo
nie je. Žiadam vás rozmýšľať:
stratím ja, veriaci, niečo, ak niet
tej skutočnosti? Aj keď si niekedy
v najhlbšom podvedomí myslím,
či táto viera v posmrtný život nie
je iba preludom, či život v podstate nekončí v chladnom hrobe,
je predsa len dobré, že človek sa
až do samého konca drží ilúzie.“
Pre náboženskú vieru sú osobitne významné práve psychologické motívy i účinky – pocity
uvoľnenia po vyznaní a odpustení
hriechov, uľahčené vyrovnávanie
sa s chorobou, ťažkosťami života
a najmä staroby, so smrťou blízkeho človeka i s chvíľami vlastného umierania. Treba dodať, že
vyznávanie absolútnej závislosti
od Boha moderný veriaci nepociťuje ako neslobodu. Naopak, cíti
sa ako spoluúčastný na rozvíjaní
diela Božieho stvorenia.
Veriaci človek teda vníma
náboženstvo ako pozitívnu
hodnotu. Pravosť jeho subjektívnych pocitov ťažko spochybniť.
Ide totiž o otázku funkčnosti
či užitočnosti náboženstva,
nie o otázku jeho objektívnej
pravdivosti. Preto veriaci bývajú
„hluchí“ voči čisto racionálnej
analýze náboženstva. Veľmi
poučný je tu výrok existencialistu
Sörena Kierkegaarda o vzťahu
ilúzie a pravdy: „Stačí, keď akosť
tohto vzťahu je pravdivá, potom,
i keby to bol vzťah k nepravde, má
indivíduum pravdu.“

Z empiricko-sociologického
hľadiska sa na reálnom obraze
veriacich ľudí zásadne podieľajú
tieto faktory: pohlavie, vek, vzdelanie a miesta života. Častejšie
a viac religiózne sú ženy, ľudia
starší, s nižším vzdelaním a obyvatelia malých miest a dedín.
Relevantný môže byť aj zdravotný stav, typ povahy, osobné
problémy a zvláštnosti životnej
dráhy. Sociálno-psychologicky
existenciu náboženstva podporujú tradícia, sila zvyku, sklon ľudí
ku konformite a obava z kolízie

s proreligióznou verejnou mienkou, všetko najmä na vidieku
a v malých lokalitách.
V prípade Slovenska treba
pripomenúť prepojenie náboženského a národného momentu
ako produkt osobitostí dejinného
vývinu slovenského národa. Náboženský život bol – spolu s folklórom – neraz jedinou možnosťou
národného prejavu a kultúrneho
vyžitia. Materinská reč v kulte,
kázniach a speve bola hrádzou
proti snahám o odnárodňovanie.
Existovala kultúrna a národnobuditeľská aktivita časti duchovenstva. Aj zásluhou týchto
okolností patrí Slovensko dodnes
ku krajinám s relatívne vysokou
religiozitou. Vedomie dvetisícročnej tradície, svetovosti, okázalosti a vplyvu katolíckej cirkvi
a nadcirkevná autorita pápežstva
sú žriedlami sebavedomia aj
slovenských katolíkov. V prípade
slovenských evanjelikov obdobne
pôsobí vedomie miesta ich cirkvi
v novovekej histórii národa a jeho
kultúry.

Veriaci a neveriaci ľudia
v úsilí o humanizáciu
sveta
Svetskí humanisti sa netaja
svojím odmietaním niektorých
názorov a aktivít cirkví, predovšetkým politického klerikalizmu
či snáh o ideologickú hegemóniu
kresťanstva. Svojimi náhľadmi,
hodnotovým systémom a životným štýlom sa najmä ateisti podstatne odlišujú od veriacich. Neprehliadajú však, že kresťanstvo
je objektívne veľkou svetovou
myšlienkovou sústavou a jednou
z najvplyvnejších dejinných
energií. Dalo svetu osobnosti
mimoriadnych kvalít, akými boli
náboženskí reformátori, neraz
iniciátori veľkých sociálnych
hnutí, ľudia, ktorí doslova pohli
dejinami.
Kresťanstvo orientuje človeka
zásade na individuálnu spásu.
Svetskí humanisti však nezabúdajú, že sa tým nepopiera význam
a zmysel pozemského života a že
heslo kresťanskej lásky k blížnemu nabáda k zmýšľaniu a činom
v duchu altruizmu, k aktívnemu
humanizmu. Vo vrcholných
prejavoch predstavujú humanistické aktivity kresťanov niekedy
až sebaobetovanie – známe sú aj
príklady obetavosti a hrdinstva
kresťanov počas vojen či rasových
a iných perzekúcií.
Kresťanstvo – to sú predovšetkým milióny radových veriacich,
ktorí žijú v konkrétnej spolo-
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čenskej situácii, na ktorú musia
denne a konkrétne reagovať – a to
spolu s inak zmýšľajúcimi ľuďmi.
Tento fakt relativizuje rozdiely
medzi veriacimi a neveriacimi
ľuďmi, lebo zväčša rovnako alebo
podobne pociťujú a posudzujú
základné, spoločné problémy
dnešného sveta a zamýšľajú sa
nad perspektívami ľudstva. Veriaci i neveriaci pritom zaujímajú
neraz analogické i konvergujúce
sociálne i morálne postoje. Hoci
na základe rozdielnych ideových
východísk, svetskí i kresťanskí
humanisti presadzujú rovnaké
alebo podobné zámery a aktivity.
Dnešní kresťanskí a svetskí
humanisti majú dokonca tých
istých protivníkov: názorovú
a morálnu plytkosť, ľahostajnosť
voči etickým ideálom a normám, ignorovanie nadčasových
duchovných hodnôt, zaslepenú
honbu za profitom a konzumom,
sociálny egoizmus, rôzne formy
idiotskej nekultúrnosti a morálnej zvrátenosti.

K otázke vzájomného vzťahu
ľudí rôzneho náboženského
vyznania a svetonázorového presvedčenia sa vôbec žiada povedať
– a to kategoricky – že človek je
a musí vždy byť viac než akákoľ-

vek ideológia. Preto predovšetkým vo vlastných radoch treba
maximálne eliminovať názorové
i emocionálne predsudky voči
„tým druhým“. Vo vzťahu k veriacim ľuďom to prízvukujeme
ateistom – a napríklad katolíkom
možno pripomenúť, že už v roku
1964 pápež Pavol VI. v encyklike
Ecclesiam suam nabádal na hľadanie pohnútok (vraj) „zmätku
a popierania“ v srdci moderného
ateistu. A teológ H. Gollwitzer
vtedy napísal: „Ateizmus nie je
difamovaný, ale chápe sa ako protest proti zlu vo svete a ako úsilie
oslobodiť človeka“ a dokonca
navrhoval „láskavým postojom
ateizmus umilovať k smrti“.
Toho sa ateisti (ale ani tí,
ktorí veria v smrť ateizmu)
tak skoro nedočkajú. Zatiaľ
by bohato stačilo navzájom
uznať: veriaci i neveriaci sú
predovšetkým ľudia, rozhodujú
ich ľudské kvality, napríklad
vzdelanie, kultúrny rozhľad,
kultivovanosť, demokratické
cítenie a správanie, zmysel pre
vecnosť a fair play, občianska
slušnosť. Predovšetkým medzi
nimi existuje spoločné ľudské
puto v základných otázkach
„pozemskej“ skutočnosti a podľa
toho by mali myslieť a konať.
Miroslav Horácky
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Zaujalo nás

Zvitky od Mŕtveho mora

Boj o kumránske zvitky (2)
Pred dvoma tisícročiami vo vyľudnenej a spustošenej judskej
provincii nejakí ľudia veriaci v Boha prejavili svoju udivujúcu
vieru a optimizmus, aby nimi preklenuli storočia až k nám. Ten
čas bol dobou hrôzy a utrpenia. Desiata rímska légia arogantne
hrmotala po vidieku a na svojich vysoko vztýčených modlárskych
vojnových korúhvach niesla symbol divokého kanca, ktorý
vzbudzoval odpor. Systematicky obkľučovala a dobývala niekoľko
málo posledných pevností židovského odboja a bez váhania
popravovala tých, ktorí sa postavili na odpor. Väčšinu tých, ktorí
prežili, odsúdila na život v otroctve.

P

oddajných kňazov, prebehlíkov a kolaborantov Rimania usídlili vo zvlášť
vyhradených mestách a dedinách,
na miestach, ktoré by sme dnes mohli nazvať
prevýchovné tábory. V tom istom čase boli
desaťtisíce Židov, ktorí sa vzdali alebo boli
chytení pri predchádzajúcich operáciách,
stále ešte zhromažďovaní v prístavoch Stredozemného mora, aby ich predali na trhoch
otrokov na Kréte v Ostii, v Efeze a na Sardínii
ako prostitútky, baníkov alebo ľudskú potravu
pri hrách s divou zverou.

Nádej v posolstvo zvitkov
Posvätný Chrám v Jeruzaleme, kedysi
srdce národa i rozptýleného izraelského ľudu,
ležal v ruinách. Jeruzalemské veľkomesto,
predtým vyzdobené ako korunovačný klenot
Herodovho kráľovstva, bolo teraz zapáchajúcim, očadeným kameňolomom a cintorínom.
Ale dole, pri brehoch Mŕtveho mora, v tichu
pustiny, ďaleko od miest a táborov okupačnej
mocnosti, niektorí Židia, ktorí prežili,
dokazovali, že neprestali veriť, že jedného
dňa Boh vo svojom svätom hneve odplatí
Rimanom, židovským kolaborantom a vôbec
všetkým hriešnikom sveta. Zhromaždili
niektoré posvätné zvitky, hymny a proroctvá
o Súdnom dni a starostlivo ich zabalili
do ľanového plátna a bezpečne ich uložili
do vysokých hlinených džbánov.
Bol to odvážny prejav náboženskej identity
a zbožnosti. S úplnou dôverou, že jedného
dňa na tieto miesta ľudia opäť prídu a nájdu
džbány so zvitkami – a že títo ľudia budú
schopní ich vášnivé posolstvo prečítať – posolstvo bezmenných ľudí, ktorí prežili veľkú
vojnu medzi Židmi a Rimanmi a zanechali
v jaskyni svoje drahocenné spisy.
Niekoľko rokov po tom, čo bola ich komunita zničená a ich rukopisy zostali ukryté,
židovský odpadlík, historik Josephus Flavius,
chybne (možno zámerne) opísal túto skupinu
kňazov a jej laických stúpencov v krajine
ako zbožných, mierumilovných esejcov.
Určite to však neboli poslušní rehoľníci či
mystici. Aj keď sa historik Josephus Flavius,
ktorý o udalostiach v Júdei svojej doby písal
v luxusnom prostredí Ríma, vždy revolučné
sklony svojho národa snažil minimalizovať,
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jeho opisy vzrastajúceho nepokoja v Júdei
v prvom storočí nášho letopočtu mimovoľne
prezrádzajú pravdu.

Túžba po nezávislosti
Ruiny kumránskej osady na vysokej,
bielej náhornej plošine nad Mŕtvym
morom, ale aj zachované a objavené zvitky
z kumránskych jaskýň symbolizujú mocnú
túžbu ich obyvateľov po nezávislosti, ktorá
bola hrubo a tragicky zahrdúsená rímskymi
légiami. Aj keď ich vzdor bol možno vyjadrený
v poézii podobnej Biblii alebo apokalyptickým
orákulom, išlo predsa len o silnú politickú
ideológiu. Vyjadrovala vieru, že žiadny cudzí
utlačovateľ, akokoľvek technicky vyspelý
alebo akokoľvek agresívny, nemôže v Súdny
deň uniknúť pred úplným zničením.
Podľa nájdeného Vojnového zvitku zničenie
ríše zla, t. j. Rímskej ríše, bude bodom obratu
dejín ľudstva. Tu nešlo o číre snenie s otvorenými očami, ale o ideologickú prípravu
vzbury. Keď nastal čas činu, našlo sa mnoho
ľudí, ktorí za týmto volaním išli. Stalo sa tak
na jar roku 66 n. l., keď bol v čase silnejúceho
násilia rímsky ozbrojený oddiel vyhnaný

Rímsky cisár Vespazián (9 - 79 n. l.)

z mesta Jeruzalem a vodcovia vzbúrencov
a ich kňazskí spojenci vyhlásili nezávislosť
Júdey a zdôvodnili ju dôležitým skutkom,
okamžitým zastavením nenávideného
každodenného obetovania rímskemu cisárovi.
Až na jar roku 70 n. l. Vespazián, teraz
už cisár ríše rímskej, uložil svojmu synovi
Titovi, aby Jeruzalem dobyl. V priebehu troch
mesiacov zabíjania a ničenia sa chrám ocitol
v ruinách a Jeruzalem, kedysi také krásne
mesto, bolo mŕtve.
Tu a tam malé skupinky rebelov zrejme
pokračovali v ozbrojenom odboji ďalej
a v tejto zúfalej situácii mohla byť v jaskyniach
pri Kumráne uložená posledná nádoba
so zvitkami.
Ako posledná padla pevnosť Masada,
okupovaná skupinou vzbúrencov, ktorí dali
prednosť istému vzkrieseniu v Budúcom svete
Foto: archív

Jeruzalemský chrám
a ako mučeníci volili hromadnú samovraždu
pred istou vyhliadkou na popravu Rimanmi
alebo otroctvom.

Zrážka dvoch svetov
Oslavy víťazstva v Ríme v lete 71 n. l. boli
veľkolepé. Osud prial impériu. Židovský
boh bol porazený a pokorený schopnosťami
a mocou Rimanov.
Rímsky triumf nad židovskými povstalcami
v roku 71 n. l. a jeho opakovanie v roku 135
n. l. znamenal trvalé ustanovenie vykorisťovateľského systému, ktorý nemohol tolerovať
existenciu akejkoľvek skupiny, ktorá by
odmietla prijať jeho logiku alebo dokonca
jeho nevyhnutnosť.
Bolo to viac než len čisto náboženský konflikt: bola to zrážka dvoch svetov. V tejto dobe
triumfu síl rímskeho poriadku sa vynorili
ako kresťanstvo, tak židovstvo a my všetci
dnes sme dediči v dobrom alebo horšom
tejto kultúrnej kapitulácie a duchovného
prispôsobenia sa, ktoré ustanovenie týchto
náboženstiev znamenalo.
Rímske impérium, ktoré sa prelialo cez
južnú, strednú a západnú Európu a vytvorilo
základy svojej civilizácie, ukrýva vo svojom
jadre strašnú minulosť s genocídou,
dobývaním, otrokárstvom a krutosťou, ktorá

je o to horšia, že je dokonale
maskovaná. Za každou stavbou
románskeho slohu, za každým
akvaduktom a za každým
latinským nápisom a pojmom
sa skrýva krutosť moci, ktorá
nedovoľovala žiadne odlišné
zmýšľanie či túžbu po nezávislej
existencii.
Pre vzdialené národy a kultúry,
ktoré boli s neľudským zápalom
krvavo drvené v gladiátorských
arénach, v baniach a na galejach,
predstavoval Rím tisícročnú
ríšu, ktorá bola úspešná. Bola
to tyranská moc, proti ktorej
sa nemohla postaviť žiadna spojenecká expedičná armáda.
V priebehu stáročí sa národy
impéria prispôsobili a v poddanosti klesli na kolená alebo
umierali brániac sa jeho moci.
Naša moderná civilizácia a náš
súčasný náboženský systém bol
utváraný skúsenosťou Ríma. A ak
judaizmus a kresťanstvo pôvodne
vyjadrovali odpor proti útlaku
a utrpeniu, zachovali sa nám
len v tých formách, ktoré boli
povolené alebo aspoň tolerované
vládcami rímskeho impéria. Všetky ostatné náboženské systémy
boli odsúdené na potlačenie.

prekvapením, že mnohí Júdejci,
ktorí revoltu prežili a vyhli
sa otroctvu, sa začali obracať
na menej nebezpečné formy
náboženstva.

Nové náboženstvo
Porímštení júdejskí aristokrati,
ako bol napr. Josephus, museli
rozsudok histórie prijať: Boh
sám privodil víťazstvo Ríma. Pre
neho židovské dejiny vyvrcholili
vo veľkom období hriešnej vzbury, ktorá stála Židov náboženskú
nezávislosť, ktorej sa tešili pod
blahovoľnou toleranciou cisárov.
Josephus nemal čo pre budúcnosť
navrhnúť. Bol len politickým
propagandistom Fláviovcov,

Potupa Židov
Rimania pochopili, že Jeruzalemský chrám je okrem miesta
uctievania akéhosi ďalšieho
bizarného orientálneho kultu
i politickým symbolom nezávislosti Židov. Ale teraz nemohli byť
prinášané žiadne obete na oltár,
pretože bol znesvätený a zničený
rímskymi vojakmi. Aby okrem
tejto rany ľud aj potupili, Rimania
prinútili Židov platiť za vzburu
v Júdei. Po prvý raz v celej
židovskej histórii museli Židia
tak doma ako aj v diaspóre platiť
každoročne daň vo výške dvoch
drachiem, ktorú predtým po dlhú
dobu platili Chrámu – Jupiterovmu chrámu v Ríme.
Všetci Židia boli pre impérium
rebeli a židovská krajina sa stala
úplne podriadeným územím
– Judea capta – ako arogantne
hlásali Vespaziánove novo razené
pamätné mince
Ale aj keď boh Rimanov
očividne zvíťazil nad bohom
Izraela, v Júdei doposiaľ žili ľudia,
ktorí verili, že víťazstvo nepriateľa
je len dočasné a že je to len jedna
z posledných skúšok verných.
V týchto dobách, keď došlo
k takmer úplnej genocíde národa
a k rímskemu zabratiu krajiny,
bolo ťažké udržať si opravdivú
vieru v to, že v blízkej a reálnej
budúcnosti príde Mesiáš. A nie je

Medený zvitok od Mŕtveho mora
Vespaziána a Tita, ktorí ho nechali nažive a tak sa mu odvďačili
za predpoveď, že Vespazián bude
cisárom. Josephus dokonca
vyhlasoval , že dobyvateľ Británie
i Júdey je „hviezdou Jakubovou“,
vládcom Júdey, o ktorom sa
zmieňujú biblické proroctvá.
Ale Josephus nebol sám. Pod
záštitou, alebo aspoň s toleranciou rímskych okupačných síl,
sa rabín Jochanan ben Zohaj stal
jedným zo zakladateľov nového
druhu náboženstva Izraelitov
a ustanovil legislatívu, ktorá
zmenila judaizmus na náboženstvo bez Chrámu, v ktorom

miestne, necentralizované rady
sú splnomocnené na to, aby
rozhodovali v náboženských
záležitostiach bez toho, aby
k tomu bolo treba chrámových
obetí alebo kňazov.
N. A. Silberman upozorňuje,
„všetci sme boli vychovávaní
v názore, že moderný judaizmus
a kresťanstvo predstavujú vrchol
prirodzeného, temer nevyhnutného vývoja od raného židovského
kultu živých obetí a obetovania
v Chráme až k univerzálnej viere,
modlitbe, štúdiu a zbožnosti.
Nové náboženstvo založené
rabínskymi mudrcmi usadenými
v rímskom prevýchovnom tábore
v Jabne však prežilo nie preto, že
by bolo lepšie alebo duchovnejšie,
ale preto, že v očiach Rimanov
bolo tolerovateľné.
Medený zvitok z Kumránskych
jaskýň je však známkou toho, že
mnohí Júdejci zavrhli náboženské
novoty a potreba Chrámu zostala
naďalej ústredným bodom ich
národnej existencie. Aj keď jeho
svätyne a Chrámové nádvorie boli
zničené a ohne z rímskeho tábora
znečisťovali atmosféru tohto
kedysi posvätného miesta, viera
v Chrám nezomrela. Medený
zvitok bol možno jedným z posledných dokumentov judaizmu
sústredeným na Chrám, bol
uložený do jaskyne niekedy
koncom prvého storočia nášho
letopočtu, ešte predtým, ako
mesianistické, na Chrám orientované židovské náboženstvo
bolo účinne potlačené rabínskou
legislatívou a silou rímskych
zbraní. Svojím spôsobom sa prví
rabíni z Jabne a rímski velitelia
stali nečakanými spoločníkmi pri
utváraní akceptovateľnej viery
pre ľud Izraela, viery, v ktorej
by požiadavka na politickú
a rovnako aj duchovnú nezávislosť krajiny už nehrali úlohu.
Ale myšlienka o politickej
a náboženskej nevyhnutnosti
Chrámu tlela pod povrchom, aby
vzplanula o generáciu neskôr
revoltou v diaspóre v rokoch115–
117 n. l. a potom opäť vo svojom
poslednom veľkom výbuchu v Bar
Kochbovom povstaní v rokoch
132–135 n. l. v Júdei. No
očakávanie bezprostrednej Svätej
vojny medzi Svetlom a Temnotou
postupne vyhasínalo.

Mesiáš mal byť
pozemským vodcom
V tomto naruby obrátenom
svete sú slabí a ožobráčení
takmer vždy porazení silnými.
A predsa júdske mesianistické

hnutie so svojím zdanlivo
márnym hľadaním Božieho
kráľovstva na zemi nebolo nikdy
úplne umlčané.
Židovskí kňazi tajne a bez
povolenia ďalej zbierali dary
a desiatky od súvercov, ktorí
vládu teroru nejako prežili
a uisťovali ich, že pokiaľ zostanú
verní Zmluve, onedlho príde Boží
Súdny deň a Dom Hospodinov
v Jeruzaleme bude obnovený.
Tieto dary museli byť, samozrejme, rafinovane ukrývané pred
rímskymi okupačnými silami,
ktoré zamýšľali vykoreniť i tie
najmenšie zvyšky nezávislosti
v Júdei, kdekoľvek by ich našli.
Nájdený medený zvitok svojím
starostlivým výpočtom rozptýleného chrámového pokladu
bol nielen dokumentom o viere,
ale aj o svetskom bohatstve. Bol
a doposiaľ je jasným svedectvom,
že dokonca i po povstaní boli
niektorí Júdejci ochotní riskovať
otroctvo alebo ukrižovanie, len
aby sen o Chráme udržali pri
živote. Vízie o Chráme boli sny
o nezávislej Júdei. Aj po potlačení
veľkého povstania a po vydrancovaní Jeruzalema Rimanmi nebola
militantná viera o zachovaní
Zákona vyničená. Aj keď kedysi
úchvatné výstavné mesto kráľa
Herodesa bolo zuhoľnatené,
znesvätené a prevažne rozborené,
ideál Chrámu pretrval.
Treba však uviesť, že viera
v bezprostredný príchod Mesiáša
alebo mesiášov Izraela bola
neskrývanou nádejou, vierou
a spoločnou reakciou všetkých
Júdejcov alebo Galilejcov,
ktorí neprofitovali z rímskeho
provinciálneho režimu. Mesiáš
nemal byť metafyzickým
spasiteľom, ale pozemským
vodcom.
Júdska spoločnosť v 1. st.
n. l. nanajvýš rozštiepená
zahŕňala mnoho náboženských
siekt, vodcov i teologických
možností. V náboženskom
živote Židov 1. st. sa okrem jeho
štiepenia na obrovské množstvo
izolovaných náboženských
siekt dialo ešte niečo iné. Pocit
celonárodného odporu vzrastal,
aj keď mu bránil niekedy
egoizmus vedcov a lojalita
k miestnym skupinám. V tomto
zmysle odráža kumránska
literatúra rastúcu radikalizáciu
židovského národa a súčasne
vyjadruje rozvíjajúcu sa
spirituálnu úroveň komunity
od Mŕtveho mora.
Prof. Ladislav Hubenák
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Veda

Život na Zemi

Vznik a vývoj
života na planéte
V kontexte snáh o oživovanie kreacionizmu je aktuálne pozastaviť sa nad otázkou: Je naozaj pravdivý názor, že všetko, čo je okolo
nás, stvorila nadprirodzená sila, ktorú ešte nikto nedokázal a nikto
nevie, odkiaľ sa tu nabrala?

telo nemá vytvorené bunkové jadro, ani iné
mikroskopické bunkové orgány ohraničené
blanou (čiže plazma jadra nie je od ostatnej
plazmy oddelená jadrovou membránou),
a v ktorých nie je dedičná látka (DNA) naviazaná na bázické bielkoviny, neexistujú v nich
organelly bunkovej sústavy ako mitochondrie
a podobne (tento jav nazývame prokaryotickými bunkami). Pred 1,5 miliardou rokov
všetky živé organizmy boli výlučne prokaryotické.
Na rozdiel od nich eukaryoty pozostávajú
z plne vyvinutých buniek, obsahujúcich jadro
a mikroskopické jadrové organelly. Dnes už
väčšina živých organizmov sú eukaryoty.
Bunky pozostávajú z chemických molekúl,

J

e možné, že tomuto záhadnému všemocnému duchu stačilo vysloviť pár slov,
aby sa zo vzduchoprázdna vyrojilo asi
100 miliónov živočíšnych druhov a osadilo
našu planétu, nehovoriac o tých množstvách
druhov, ktoré už vyhynuli? Je pravda, že sa to
stalo v r. 4004 pred naším letopočtom, ako to
vyrátal írsky arcibiskup James Usher podľa
údajov Biblie?

Definícia života a živého
Vieme, že v našom svete existujú dve
diametrálne odlišné kategórie predmetov,
a to neživé a živé. Napriek tomu je dnes ťažké
jednoznačne definovať, čo máme na mysli pod
pojmom „živý.“
S istou rezervou možno povedať, že živé
subjekty sú podmienené osobitným chemickým a anatomickým zložením. Ich chemický
a anatomický systém je schopný vymieňať látky medzi okolitým a vnútorným prostredím,
je schopný vytvárať jedincov – systémy, ktoré
sú replikou rodičovských systémov. Z toho
vyplýva, že živé systémy vznikajú a po čase aj
zanikajú. Charakteristickou črtou v priebehu
opakujúcich sa pokolení je, že majú schopnosť vytvárať mutácie, čiže jedincov, ktorí sa
odlišujú od pôvodnej šablóny, a to tak, že ich
nové vlastnosti buď napomáhajú, alebo prekážajú prispôsobeniu sa okoliu. Tie, ktorých
zmenené vlastnosti pomáhajú prispôsobovaniu, majú šancu prežiť a množiť sa lepšie
a rýchlejšie ako organizmy so zhoršenými
vlastnosťami. Tým vzniká prirodzený výber
v zmysle Darwinovej teórie, ktorý podmieňuje
ustavičné, aj keď pomalé zlepšenia a vývoj
nových druhov. Aby sme mali predstavu
o tom, ako dlho takýto proces trvá, uvediem
ako príklad vývoj človeka na Zemi, ktorý
podľa dnešných poznatkov od prvého predstaviteľa ľudského rodu „hominidov“ (Australopithecus afarensis „Lucy“) až po dnešného
moderného Homo sapiens trval tri až štyri
milióny rokov. Tento časový úsek treba
považovať za pomerne krátky, pretože vývoj
prvotných jednoduchých organizmov, napríklad baktérií, trval podstatne dlhšie.

Dnešný pohľad a klasifikácia
živých organizmov
Ríša živých organizmov sa delí na ríšu
rastlinnú a živočíšnu, na tomto mieste však
treba zdôrazniť, že hranica medzi nimi nie je
celkom ostrá. Pre krátkosť sa v ďalšom texte
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sústredím viac na ríšu živočíšnu.
Dnes poznáme dvadsať miliónov živočíšnych druhov, pričom sa odhaduje, že takých,
ktoré nepoznáme, je až sto miliónov druhov.
Z tohto počtu na zemi a vo vzduchu žijúcich
druhov je 12 miliónov 435-tisíc druhov (ak
nerátame tie druhy, ktoré súčasná veda ešte
nepozná). Pravda, za tie tri - tri a pol miliardy
rokov, čo existuje život na Zemi v jeho primitívnych formách, obrovské množstvá druhov
aj vyhynuli.
Doteraz známe druhy žijúce
na Zemi
Hmyz
Huby
Pavúky
Červy
Vtáky
Plazy a obojživelníky
Cicavce
Nematodes (hlísty)
Baktérie

Počet druhov
963 000
100 000
75 000
2 000
10 000
10 000
4 500
25 000
4 000

Podľa ich klasifikácie sa tieto živé organizmy delia na tri obrovské skupiny:
1. Archeobaktérie, ktoré sú schopné žiť v extrémnych podmienkach prostredia
2. Baktérie (Eubaktéria)
3. Eukarioty (organizmy zložené z úplne
rozvinutých buniek).
Archeobaktérie sú predchodcovia pravých
baktérií (eubaktérií), ktoré sú schopné
vytvárať metán alebo redukovať sulfáty a sú
schopné žiť v nepredstaviteľne extrémnych
teplotných podmienkach dosahujúcich 80
až 110˚C v kyslom prostredí (ako sú horúce
pramene) alebo vo vode s vysokým obsahom
solí. Vo veľkých množstvách sa dnes vyskytujú
aj na dne oceánov.
Archeobaktérie i pravé baktérie (eubaktérie) patria medzi organizmy, ktorých bunkové

ktoré sú špecifické pre živé organizmy. Sú to
akési tehly, z ktorých sa stavia dom. Okrem
toho však bunky obsahujú aj mnohé mikroskopické organely ako jadro, jadierko, ribozómy, mitochondrie, centrioly, Golgiho aparát,
hladké a drsné endoplasmické retikulum
a iné. Tieto formácie predstavujú štruktúry
hotového obytného domu.
Preto celý problém života pozostáva
z dvoch základných otázok: 1. Ako vznikli
molekuly špecifické pre živú hmotu ? 2. Ako
sa tieto molekuly zoskupili do typických
bunkových organel, ktoré majú svoje osobité
funkcie?

Výskum vzniku života na zemi
Je množstvo výskumných pracovísk, ktoré
sa zaoberajú týmto problémom. Prvotná
otázka znie: Ako mohol vzniknúť život z neživých molekúl (pred 3,85 miliardami rokov!)
a napokon vytvoriť dnešné komplikované
štruktúry? Na tomto mieste treba spomenúť
klasický laboratórny pokus Stanleyho Millera
z Kalifornskej univerzity v San Diegu z r.
1952. Výboje vysokého elektrického potenciálu v prostredí metánu, vodíka a amoniaku viedli k vzniku aminokyselín, ktoré sú
stavebným kameňom živých bielkovín. Tie
výskumník zachytil v nádržke vody, predstavujúcej model primitívnych oceánov. Iní na tej
istej univerzite vystavili molekuly s obsahom
síry, ktoré boli v našej pôvodnej planéte početné, účinkom svetla a tiež vytvorili organické
látky – molekuly obsahujúce uhlík. Tento proces je pravdepodobne bežný v celom vesmíre,
pretože analýza meteoritov dopadajúcich
na Zem dokázala, že aj v nich sa nachádzajú
aminokyseliny. Na Scripps Research Institute
v San Diegu experimentujú so „životom
v skúmavke“ a syntetizovali tam ribonukleovú kyselinu RNA, ktorá by bola schopná

replikovať sa a vytvárať mutácie. (RNA je genetický materiál niektorých vírusov, tzv. RNA
vírusov, a je nevyhnutný vo všetkých živých
organizmoch pre syntézu bielkovín. Na rozdiel od nej deoxyribonukleová kyselina DNA
plní funkciu prenosu a kódovania dedičných
vlastností. Je rozšírená domnienka, že v istých
štádiách života na zemi existovala iba RNA.)

Hypotézy o vývoji planéty
a vzniku života
Prakticky možno považovať za dokázané, že naša planéta spolu so zvyškom našej
slnečnej sústavy vznikla asi pred 4,5 miliardy
rokov. V období nasledujúcich 800 miliónov rokov meteory a kométy bombardovali
povrch našej zemegule. Asi za 300 miliónov
rokov po tom, ako posledný asteroid dopadol
na Zem, začal sa na Zemi vznik života.
Prvé organizmy, ktoré možno nazvať
„našimi univerzálnymi spoločnými predchodcami“, boli anaeróbne organizmy (žijúce
bez kyslíka), ktoré boli nastavené na vysoké
teploty (hypertermofilné) a získavali energiu
aj uhlík z neorganických zdrojov. Ako darca
elektrónov im slúžil vodík (H2) alebo redukujúce zlúčeniny síry a ako prijímatelia elektrónov na získavanie energie slúžili kysličník
uhličitý (CO2) alebo oxidovaná síra. CO2 bol
teda pre nich zdrojom uhlíka.
Toto nie sú iba špekulácie, pretože organizmy s takýmito vlastnosťami poznáme aj
teraz . Boli nájdené v oblastiach takzvaného
extrémneho prostredia, akými sú horúce pramene s obsahom síry na súši a hydrotermálne
výpuste (otvory) na dne oceánov. Aj nedávno
boli z takýchto miest izolované organizmy
ako súčasť ich pravidelného ekosystému
zloženého výlučne z prokaryocytov. Tieto
organizmy žijú v anaeróbnych podmienkach,
pri teplotách 80–110 C˚, a nie sú závislé od slnečnej energie. Inými slovami, sú to rovnaké
organizmy, aké predpokladáme, že existovali
na našej planéte pred 1,5 miliardou rokov.
Takto teda vzniká teória o vzniku života za extrémnych podmienok.
Najčerstvejšia modifikácia týchto teórií
pochádza od Williama Martina a Michaela
Russsla (2002), ktorí zastávajú názor, že život
vznikol na morskom dne na takzvaných „čiernych dymiacich miestach“. Tie pozostávajú
z drobnohľadných dutiniek obalených tenkou
blanou zlúčeninu síry s kovom (zvyčajne
železom a i.).
Sú však aj iné teórie, medzi iným aj predpoklad, že Zem bola oživená živými organizmami z mimozemských priestorov, ktoré sem
boli dopravené na meteoritoch. Zásadne si
tieto možnosti neprotirečia, pretože podmienky mohli byť rovnaké aj inde vo vesmíre.

Čo predchádzalo vzniku
bunkových štruktúr na Zemi
Tento problém sa zdá byť kľúčový a pozornosť výskumníkov sa čoraz viac sústreďuje
na ribonukleovú kyselinu RNA. Už pred
štádiom prvotných buniek museli na Zemi
existovať molekulárne štruktúry, z ktorých sa
živé bunky vytvárali.
Francis Crick už pred tridsiatimi rokmi
predpokladal, že primitívne formy života

súviseli s RNA, ktorá mala funkciu jediného
genetického kódu a súčasne schopnosť katalyzovať (pomáhať urýchľovať chemické reakcie). Tieto molekuly, ktoré možno považovať
za predchodcov bunkových štruktúr, vnikali
polymerizáciou nukleotidov do molekuly
RNA. Je tu predpoklad, že RNA mala schopnosť replikovať sa (vytvárať molekuly, ktoré
boli jej kópiou) a v „následných generáciách“
vytvárať aj odchýlky od pôvodnej štruktúry
– teda vlastnosti, ktoré sú charakteristické
pre všetky živé organizmy (polymerizáciou
rozumieme chemickú reakciu, pri ktorej sa
malé molekuly spájajú do väčších, zložených
z mnohých pôvodných malých molekúl;
nukleotidy sú stavebné kamene DNA a RNA,
zložené z cukru obsahujúceho 5 atómov uhlíka – ribózy, skupiny fosfátov a z báz obsahujúcich dusík).
Tejto predstave zodpovedá aj hypotéza
Manfreda Eigena (1970) z Inštiútu Maxa
Plancka, podľa ktorej RNA predstavovala
informačný systém, ktorý vyvolával vznik ďalších enzýmov (enzým je molekula bielkoviny,
ktorá slúži na urýchľovanie alebo katalyzovanie chemických reakcií, ktoré prebiehajú
v živých organizmoch). Je tu teda predpoklad,
že RNA mala schopnosť replikácie, čo je
ústredným problémom výskumu už spomínaného Scripps Research Inštitútu v San Diegu.
Richard Dawkins (2004) vyjadril teóriu
autokatalýzy, ktorá je blízka týmto názorom. Autokatalyzátory sú látky, ktoré majú
schopnosť replikácie – teda vytvárania molekúl
rovnakého zloženia ako sú samy. Julius Rebek
a jeho kolegovia v Inštitúte Scripps Research
v Kalifornii boli úspešní v syntéze takejto látky.

Dôkazy o existencii včasného
života na našej planéte

podobnému alebo totožnému s dnes žijúcimi
cyanobaktériami. Tie sa v podstatnej miere
zúčastňovali na prispôsobovaní podmienok života na Zemi tvorbou kyslíka, ktorý
vylučovali do atmosféry fotosyntézou – teda
v prítomnosti slnečného žiarenia. Cyanobaktérie tvorili hrubú vrstvu kolónii na povrchu
stromatolitov. Sú to útvary s podobou veľkých
vajcovitých skál na brehu plytkých vôd,
v hlbších vrstvách sa nachádzali usadeniny
minerálií striedajúce sa s vrstvami baktérií menej znášajúcimi kyslík a najhlbšími
vrstvami anaeróbnych baktérii žijúcich bez
kyslíka. Aj dnes sa tieto útvary nachádzajú
na niektorých oblastiach Zeme ako zvyšky
našich dávnych tvorcov kyslíka v zemskej
atmosfére. Ich rozkvet spadá do obdobia pred
2 miliardami rokov.
Jednobunkové organizmy boli veľmi dlho
jedinými živými obyvateľmi planéty. Dnes už
poznáme aj skameneliny červom podobných
alebo identických organizmov, ktoré sú staré
jednu miliardu rokov. Toto sú dôkazy prvých
mnohobunkových organizmov.
Obrovský nárast a množenie sa mnohobunkových organizmov nastalo až pred 540
miliónov rokmi.

Rôzne názory, rôzne teórie
Na záver treba uviesť, že v celej sústave
názorov na vznik života na Zemi máme ešte
medzery. Existuje viac teórií, ktoré sa čiastočne prekrývajú, no možno sa nevylučujú, ak sa
zmierime s predpokladom, že život na Zemi
sa nemusel nevyhnutne uberať iba jednou
cestou. Dnes sa tieto názory javia už ako
viac-menej ucelené a z veľkej časti – aj keď nie
úplne – dokázané. Sme presvedčení, že vytrvalý výskum prinesie v budúcnosti upresnenia
terajších neistôt a medzier.

Dnes poznáme skameneliny baktérií staré
3,5 miliardy rokov, ktoré sa pripisujú druhu

Prof. MUDr. Alexander Rehák , DrSc.

Prehľad vývoja života na Zemi v zostupnom poradí
Obdobie

Pred X rokmi
(v miliónoch)
(4 550)

PREKAMBRIUM

3 200 – 3 600
2 300
630

Vznik oceánov kondenzáciou vody z atmosféry, vznik
zemskej kôry
Mizne metán, mizne oxid uhličitý, vznikajú archeobaktérie,
výskyt stromatolitov
Prvé eukaryoty, zvyšuje sa obsah kyslíka
Prvé mnohobunkové červy

501,1 – 513,0

Kambrická explózia

460,9 – 417,8

Jednoduché a útesové riasy, prevaha bezstavovcov

422,9 – 428,2

Prvé suchozemské rastliny

397,5

Prvé obojživelníky, papraďorasty

311,7 – 326,4

Rozmach hmyzu, plazov, prvé veľké primitívne stromy

253,8 – 260,4

Veľké permské vymieranie

237,0
KAMBRIUM

Charakteristika vývoja

Prvé dinosaury, vajcorodé cicavce

150,8 –161,2

Cicavce vačkovce, prvé vtáky, prvé krytosemenné rastliny

83,5 – 99,6

Rozkvet a vyhynutie dinosaurov, prvé cicavce s placentou

37,2 – 55,8

prvé moderné cicavce

3,6

(Doteraz známy) najstarší človek (hominid)
Australopithecus anamensis
Australopithecus afarensis – „Lucy“

2,58

Homo habilis

4,1

0,126 - 1,806
0,00118

Vyhynutie obrovských cicavcov, evolúcia človeka, Homo
erectus, Neandertálec, Homo sapiens
Usadenie sa človeka
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Časopisy

Skeptical Inquirer

Skeptický vyšetrovateľ
N

a stole mám posledné číslo amerického časopisu
Skeptical Inquirer a vedľa mi bliká obrazovka
počítača s internetovou stránkou www.redemptoristi.
sk. V obidvoch sa píše o dôležitej téme – o globálnom
otepľovaní– ale aký rozdiel!

Rovnaká téma,
odlišný prístup
Skeptical Inquirer najprv rozoberá nedávno uverejnené hlavné
body a závery Medzivládneho
panelu pre klimatickú zmenu
IPCC z roku 2007 a potom ich dopĺňa obsiahlym článkom svojho
spolupracovníka Stuarta D. Jordana, astrofyzika z NASY. 2 500
klimatológov sa zhodlo na tom,
že väčšinu oteplenia od roku
1850 možno s veľmi veľkou pravdepodobnosťou pripísať na vrub
ľuďmi vypúšťaných skleníkových
plynov, ktorých koncentrácia sa
zvyšuje od začiatku priemyselnej
revolúcie. Faktom je, že od začiatku merania teploty ovzdušia
prístrojmi bolo 11 z posledných
12 rokov (1995–2006) najteplejších. Paleontologické nálezy
ukazujú, že podobné oteplenie sa
nevyskytlo za posledných 1300
rokov a na póloch za posledných 125 000 rokov. 90 percent
ľadovcov ustupuje. Napriek tomu
existujú skeptici, ktorým Jordan
odpovedá: Môže byť otepľovanie
zapríčinené variáciami slnečného
žiarenia? Nie. Môžu tak pôsobiť
veľkomestské ostrovy tepla? Nie.
Môže tak pôsobiť El Niño? Nie.
Ostatne – toto všetko sa dalo čítať
aj v slovenskej dennej tlači a časopisoch – možno nie tak podrobne
a s osobnými komentármi.
Na diskusnom portáli redemptoristov ohľadom problému
otepľovania si prečítame, že Macková s „katastrofickou teóriou“
OSN o otepľovaní nesúhlasí, hoci
nemá v úmysle ju spochybňovať
– takže naozaj neviem, aké stanovisko zaujíma. Vyzdvihuje snahu
obrancov tohto názoru finančne
sa „obohatiť“ a odôvodňuje to
skúsenosťami s vtáčou chrípkou,
ktorá vraj vyvolala zanedbateľný
počet obetí, ale priniesla zvýšené
zisky výrobcom vakcín – je vraj
„jasné, o čo išlo“. Okrem toho sa
strašilo SARS-om, ale aj s touto
smrteľnou chorobou sa ľudstvo
vyrovnalo. Takže o čo tu skutočne
išlo? O navodenie strachu, o to,
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aby sa ľudia báli. Nešťastná stránka redemptoristov vyzerá tak, ako
keby to tak bolo aj s otepľovaním.
Pretože na otázku: Čo robiť
v tejto dileme? Norika odpovedá:
„Nepodliehať psychóze tohto
sveta … náš Boh má všetko pod
kontrolou … a nad všetkým vládne
… od nás sa očakáva len detská
dôvera … Ježiš, dôverujem Ti …
svet sa do našich sŕdc nedostane.“
Vo veci „falošných hlasov sveta,
vyvolávajúcich zbytočnú paniku
a psychózu, neraz s cieľom zisku“,
dáva Rado Norike za pravdu.
Myslí si však, že v tomto ohľade
je trochu väčšia ostražitosť ako
v minulosti celkom namieste.
Vraj trochu mediálneho tlaku
na povedomie o zrejmých ekologických hriechoch nie je veci
na škodu. Nie je to na rozmýšľanie? Verte mi, iných príspevkov
tam 23. mája 2007 nebolo.

novinár uskutočnili v Londýne
a na Broadwayi od roku 2001 niekoľko celovečerných divadelných
predstavení s vedeckými programami, ktoré mali veľký úspech.
Osobitnú zmienku si zaslúži
esej o mýte konzistentného skepticizmu. Všetci hľadáme v prvom
rade dôkazy, ktoré sú v súlade s naším presvedčením a presvedčenia
sa nevzdávame často ani napriek
presvedčujúcim dôkazom, hoci
vo svojej špecifickej vedeckej oblasti dodržiavame hlavné pravidlo
vedy – všetko podrobiť objektívnej

Všetko podrobiť
skeptickej previerke
Skeptical Inquirer je dvojmesačník Rady pre skeptické
vyšetrovanie, bádanie a výskum,
ktorá podporuje vedu a vedecký
výskum, kritické myslenie, vyučovanie vedy a používanie rozumu
pri vyšetrovaní dôležitých tém;
práve preto by sa mi páčil časopis
Skeptický vyšetrovateľ. Podnecuje najmä kritické preverovanie
sporných a neobyčajných tvrdení
zo zodpovedného vedeckého
hľadiska a šíri faktické informácie o výsledkoch vo vedeckej
obci, v médiách a vo verejnosti.
Má 56 vedeckých a technických
konzultantov a 15 informačných
stredísk na celom svete. Podľa
toho vyzerá aj ich časopis. Prezrime si májové vydanie č. 3, vol. 31,
ročníka 2007.
Štyri hlavné články nesú názvy:
Zmena globálnej klímy globálnym
otepľovaním, Pozor, nebezpečenstvo vedeckého pátrania!, Výzvami
pre vedu sú pseudoveda, relativizmus, romantizmus, antiveda,
tajnostkárstvo, falošná reklama
a náboženstvo a Divadlo vedy:
Univerzitný profesor a vedecký

skeptickej previerke. Ako typické
príklady uvádzajú autori Arthura
Conana Doyla, duchovného otca
Sherlocka Holmesa, ktorý „veril“,
že určité médiá dokážu komunikovať s duchmi a nepresvedčili ho
ani Houdiniho dôkazy podvodov
pri špiritistických seansách, ani
priznania médií; a veľkého Alberta
Einsteina, ktorý na jednej strane
otvorene kritizoval nacizmus
a jeho neľudskosti, no na druhej
strane až do svojej smrti (1955)
sympatizoval so sovietskym
spôsobom vlády a neveril na jej
neľudskosti. Nepresvedčili ho ani
moskovské procesy tridsiatych
rokov, ani odhalenie Stalinových
zločinov po druhej svetovej vojne.
Nebol v stave aplikovať tie isté
štandardy voči Sovietskemu zväzu
ako voči nacistickému Nemecku
– bol, ako sme všetci, selektívne
skeptický.
Tri komentáre sa týkajú
1. zatvorenia „seriózneho“
laboratória PEAR na univerzite
v Princetone, ktoré sa 25 rokov (!)
márne snažilo dokázať existenciu
psychokinézy a telekinézy (vplyv

myslenia na pohyb predmetov),
druhému protestu proti „predavačom hadieho jedu“, za ktorých
sa považujú bestsellery o alternatívnej medicíne, kde lekári-autori
ponúkajú v tlači a televízii svoje
pochybné, neraz škodlivé výrobky
komplementárnej a alternatívnej
medicíny, či tretieho štádia štúdie
kolumbijskej univerzity o účinnosti prímluvnej modlitby: nie
dosť, že autori sa priznali, resp. sa
im dokázal podvod a že dvaja boli
odsúdení na roky väzenia za iné
podvody.
Podrobným recenziám
sú podrobené viaceré knihy,
na prvom mieste bestseller
Secret (Tajomstvo) s 2 miliónmi
predaných výtlačkov a DVDfilmom o „zákone príťažlivosti“,
ktorý vraj spôsobuje, že ak niečo
silne chcete, dostanete to. Autorka
chcela zarobiť a zarobila; ale ťažko
veriť, že by si niektorí cestujúci
boli priali haváriu lietadla, alebo
že by vojaci zabití v Iraku boli mali
málo „pozitívneho myslenia“. Joe
Nickela inšpiroval Brownov Da
Vinciho kód k úvahe o maliarovom
ľaváctve a kniha súdnej lekárky Janis Amatuziovej Beyond Knowing
(Mimo poznania) o skúsenosti
smrti a vystúpení z vlastného tela,
k radikálnemu odmietnutiu zdanlivých zhôd, snov a vízií. Čo sa dá
povedať o autorke, ktorú vlastné
dielo presvedčilo o existencii
života po smrti? Ostrej kritike
sa podrobuje kniha Desať mýtov
o evolúcii, ktorá síce vyvracia kreacionizmus a inteligentný dizajn,
ale prichádza k záveru, že veda
a náboženstvo sú kompatibilné.
Veľmi podrobné je zamietnutie
legendy o Veľkej nohe (Yeti, Big
Foot či Sasquatch). V žartovnom
tóne je napísaný článok odmietajúci diskusie s kreacionistami z toho dôvodu, že každá diskusia im
robí reklamu a zdanlivo pridáva
na vážnosti, ktorú si nezaslúžia.
Ako vidno z obsahu, SI je
sesterský časopis FI (Free Inquiry,
Slobodné hľadanie, bádanie,
vyšetrovanie) a teda aj nášho
Promethea. Jeho ťažisko ostáva
v skeptickom prístupe k všetkým
paranormálnym tvrdeniam, aj
keď tento výraz nedávno z názvu
Rady pre skeptické vyšetrovanie
vypadol. Nemôže sa vyhnúť náboženským témam.
Rastislav Škoda

Humanizmus

Prečo sa nazývame
humanistami?
L

evi Fragell, jedna z ikon moderného humanistického hnutia, má výrazný podiel
na úspechu nórskej Humanistickej asociácie. Na základe svojich skúseností zo sveta
biznisu i z budovania humanistického hnutia presadzuje spoločnú humanistickú
identitu. Tá bude podľa neho základom na rozvoj celosvetového hnutia, tvrdí bývalý
prezident Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU).

Označenie nášho svetonázoru
Počas všetkých tých rokov, keď som sa
aktivizoval v medzinárodnom humanistickom
hnutí, som dôrazne odporúčal svojim priateľom v sekulárnych, racionalistických a voľnomyšlienkarskych zoskupeniach, aby na pomenovanie svojho svetonázoru používali slovo
humanizmus. Nemám tým na mysli, že by sa
nemali organizovať v skupinách za sekularizmus, racionalizmus a voľnomyšlienkarstvo
– toto všetko sú dôležité aspekty humanizmu,
za ktoré sa oplatí bojovať. S takýmito provokatívnymi označeniami oveľa ľahšie upriamite
pozornosť na naše myšlienky ako s označením
humanizmus. Jedným z príkladov je Spoločnosť pohanov v Nórsku či Spoločnosť ateistov
v Dánsku. Medzi študentmi, mladými radikálmi a v skupinách, ktoré chcú skutočne zaujať,
používanie týchto označení môže priniesť
úspech alebo aspoň zábavu.
Keď už ste za vodou a akceptujú vás ako
normálnu ľudskú bytosť, môžete zacitovať
základný princíp IHEU: „Humanizmus
je demokratický a etický svetonázor, ktorý
vyznáva zásadu, že ľudské bytosti majú právo
a zodpovednosť dať zmysel a tvar ľudským
a iným prirodzeným hodnotám cez etický základ v duchu rozumu a slobodného skúmania
a na základe ľudských schopností.“ Do tejto
chvíle sa každý okolo vás bude cítiť pohodlne,
bude pritakávať a usmievať sa. A potom môžete prejsť na poslednú vetu: „Nie je teistický
a neprijíma nadprirodzený pohľad na realitu.“

Svetonázor, nie postoj
V tomto momente však už vyvoláte určité
zmätky. Niektorí nadvihnú obočie, a ak bude
nebodaj nablízku nejaký teológ, povie vám,
že aj on je humanista – nebude však súhlasiť
s vašou poslednom vetou o neteizme. A vy mu
odpoviete priateľským tónom, že nepochybujete o tom, že vyznáva humanistické postoje,
vy však hovoríte o svetonázorovom humanizme, ako uvádza Malý oxfordský slovník (Little
Oxford Dictionary): „Nenáboženská filozofia
založená na liberálnych ľudských hodnotách.“
Je zrejmé, že mnohí sa nazývajú humanistami len preto, že sa zaujímajú o ľudské hodnoty alebo o blahobyt svojich spoluobčanov.
No podľa mňa je príliš pesimistické skonštatovať to, keďže toto slovo sa používa rôznymi
spôsobmi a my sme prišli o svoje právo používať ho ako prívlastok pre všetky tie zoskupenia, ktoré sú organizované v Medzinárodnej
humanistickej a etickej únii.
Takmer všetky medzinárodné slovníky

vysvetľujú slovo humanizmus ako nenáboženský svetonázor. Tu je niekoľko príkladov:
Collins Dictionary: „Odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva na základe
jeho vlastného úsilia.“
Chambers Dictionary: „Akýkoľvek systém,
ktorý kladie hlavný dôraz na ľudské záujmy
a ľudskú myseľ a odmieta nadprirodzeno, vieru
v boha atď.“
Keď som prehľadával internet, internetový
prehľadávač Google mi pri zadaní slova humanizmus našiel 456 000 odkazov. Prezrel som
si prvých tridsať. 22 z 30 sa týkalo nenáboženského svetonázorového humanizmu. Úplne
prvá definícia humanizmu na stránke Google
pochádzala z internetovej encyklopédie Wikipedia: „Humanizmus znamená záväzok hľadať
pravdu a morálku ľudskými prostriedkami pri
súčasnom uplatňovaní ľudských záujmov. Pri
zameraní sa na schopnosť sebaurčenia humanizmus odmieta nadprirodzené odôvodnenia,
napríklad závislosť od viery, nadprirodzene alebo božsky zjavené texty. Humanisti presadzujú
univerzálnu morálku založenú na spoločných
črtách ľudskej prirodzenosti a tvrdia, že riešenia našich sociálnych a kultúrnych problémov
nemôžu byť cirkevné.“ Toto teda nájdu študenti
na celom svete, keď hľadajú definíciu slova
„humanizmu“ na internete. Prečo by sme sa
mali hanbiť ukázať na seba a povedať: „Presne
tak! Toto sme my, toto je náš svetonázor!“

Aká je výzva?
Ako celosvetové hnutie je humanizmus organizovaný len 54 rokov. Medzi tými, ktorí sa
zišli v Amsterdame v r. 1952, aby založili Medzinárodnú humanistickú a etickú úniu, boli
mnohé vážené a známe osobnosti, napríklad
Sir Julian Huxley. Boli to ľudia, ktorí zastávali vrcholné pozície v OSN, profesori, lekári
a spisovatelia. Viedli dlhé diskusie o prioritách
humanistickej organizácie, nie však o tom, že
humanizmus je sekulárny svetonázor.
Ich humanistické vízie boli reakciami na drámu zla, ktorej boli svedkami na prahu vlastných dverí – na druhú svetovú vojnu, fašizmus
a nacizmus. Uvedomovali si, že úpadok etiky
a občianskych hodnôt, holokaust či jadrový
útok na dve japonské mestá skompromitovali
nielen politické ideológie, ale aj náboženstvá.
Neverili v obnovu toho, čo tu bolo, ale chceli
vytvoriť niečo nové – humanistické vedomie,
ktoré spolu s novozaloženou OSN a Deklaráciou o ľudských právach mohlo zabezpečiť
demokraciu a mier pre nové generácie.
Žeby zlyhali? Nie, len proces bol príliš

Úvaha

pomalý. Humanizmus zaznamenal obrovský
úspech pri šírení jeho posolstiev na predmestiach Amsterdamu či New Yorku. Aj dnes
bojujeme proti nedemokratickým hnutiam,
náboženskému fundamentalizmu a etnickému šovinizmu, v mnohých častiach Európy
však máme mier už dlhé desaťročia a po prvýkrát za stáročia sa zdá byť nemysliteľné, aby
krajiny ako Nemecko, Anglicko a Francúzsko
zaútočili jeden na druhého. Musíme uznať,
že kresťanská pravica v Spojených štátoch
– a jej vplyv na americkú politiku – predstavuje vážnu prekážku pre západný humanizmus
a má tragické následky aj na krajiny a kultúry
vzdialené od amerického kontinentu.
Ale tí, ktorí sa ešte pamätajú na segregovanú americkú spoločnosť v 50. rokoch 20. storočia, na Ku Klux Klan, na násilie a nespravodlivosť voči liberálne zmýšľajúcim ľuďom
za McCarthyho, si uvedomujú, že k ľudskému
pokroku došlo aj v USA.
Humanizmus je ideológia – svetonázor,
ktorý sa na svetovej scéne objavuje vtedy, keď
iracionálne myšlienkové systémy preukážu
svoje nedostatky.

Pripraviť sa na pád náboženstva
Kľúčovou otázkou dnes je: nadišiel už čas,
aby humanizmus nahradil zlyhávajúce ideológie a iracionálne myšlienkové systémy na nových kontinentoch, ďaleko od Európy a Ameriky? Ak dynamika humanistického rozvoja
je kreatívny proces, ktorý sa vynára vtedy, keď
krízy poškodili alebo zničili hodnoty a kultúry,
osobne si myslím, že humanizmus bude odpoveďou na mnohé oblasti indického subkontinentu, Afriky, niektoré sovietske republiky,
krajiny na Blízkom východe a časti Strednej
a Južnej Ameriky.
Budúci pád fundamentalistických náboženstiev sa môže stať výzvou pre racionálnosť
a toleranciu humanistických pozícií a zvyšujúca sa úroveň vzdelania a rozširovanie elektronických médií výrazne uľahčí informovanosť
o tejto alternatíve.
Tento potenciál humanizmu ma vracia
k úvodu, ktorý bude aj mojím záverom: ľudia
musia vidieť, kde sú humanisti, a my musíme
byť vnímaní ako humanisti – s pozitívnou
alternatívou voči totalite, fundamentalizmu,
iracionalite a rasizmu. Humanisti by sa nemali skrývať v uzavretých kluboch, ale mali by byť
medzi prvými, ktorí vyjdú do ulíc pochodovať
za slobodu v súkromnom a verejnom živote,
proti nespravodlivosti, ktorí budú odhaľovať
podvodníkov a podvody vo vede i v náboženstve, presadzovať rovnaké práva, protestovať
proti násiliu v rodinnom živote i v sociálnych,
obecných a etnických krízach. Ako však môžeme mať ako skupiny a organizácie vplyv, ak
sa neorganizujeme ako humanisti?
Hlavnou zodpovednosťou IHEU, ako aj
našich národných zoskupení na všetkých kontinentoch je dostať sa k všetkým týmto ľuďom,
povedať im, že existujeme, že sme pripravení
podporiť ich – a že od nich očakávame aktívnu
účasť na globálnom humanistickom projekte:
na vytvorení alternatívy voči iracionálnym,
poverčivým a neľudským ideológiám.
Levi Fragell
Prebrané z International Humanist News, apríl 2007
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Sekty

Bahájizmus

Bahájizmus
B

ahájska viera je jedným z najmladších náboženstiev
na svete. Jeho dejiny sa začali až v roku 1844. Prívrženci tohto náboženstva veria v jedného všemohúceho
Boha, ktorý je spoločný pre všetky ostatné náboženstvá.
Veria v nesmrteľnosť duše a v život po smrti.
bol islamskou krajinou
vyznávajúcou
Mohameda,
a jeho stúpenci boli šiítski
moslimovia.
V roku
1844 si v Iráne
asi 24-ročný
obchodník Sajjid
cAlí Muhammad
privlastnil titul
„Báb“ – brána, ktorú na svete otvoril Boh očakávanému
mesiášovi a vyhlásil sa za proroka, ducha pravdy a spravodlivosti. Tvrdil, že ho Boh zoslal,
aby nahradil mohamedánske
náboženstvo a jeho zákony
novými. Mohamedovi stúpenci
moslimovia ho uväznili a po jeho
viacerých pokusoch o vyvolanie
povstania v roku 1850 v Tabrize
popravili. Bábovi stúpenci potom
utekali pred masakrou na Západ,
čím sa zabezpečilo šírenie ich
viery vo svete.
Báb vyhlasoval, že jedného dňa
príde väčší prorok ako je on sám.
Za svojho nástupcu menoval
Sobhe Azrala, ktorý však nebol
veľmi schopný. Pri vedení mu preto pomáhal jeho nevlastný brat
(bohatý šľachtic) Mizrea Husajn
Ali, ktorý sa v roku 1863 prehlásil
za proroka, ktorého ohlasoval

Základ: islam – jeho stú
penci tvrdia, že je rozšíre
ním
kresťanstva
Dogma: Boh je jediný a
všetky náboženstvá sú
obsiahnuté v bahájizme.
Stúpenci veria, že bohatý
Iránec Bahá`ulláh bol zja
vením Boha pre dnešné čas
y.
Boží posol: Báb – Sajjid
cAlí Muhammad
Zakladateľ: Bahá`ulláh
– Mirza Husajn cAlí
Symbol: deväťcípa hviezd
a
Vznik: 23. mája 1844
Centrum viery: Hajfa

Posol
23. mája 1844 si Mulla Husajn,
mladý člen moslimskej náboženskej sekty šajchí, zašiel do iránskeho mesta Širáz. Podľa jeho
sekty mal prísť na svet Boží posol.
Husajn stretol v Širáze mladého
Iránca Sajjida cAlí Muhammada,
ktorý ho pozval domov. „Ako
toho posla poznáte? Spýtal sa
hostiteľ. „Bude mať od dvadsať
do tridsať rokov, bude stredne
vysoký, nebude fajčiť, nebude mať
nijaké fyzické nedostatky, bude
veľa vedieť a bude potomok Fatimy, Mohamedovej dcéry.“ „Tu
som,“ odvetil hostiteľ a od tých
čias ho poznali pod menom Báb,
brána.

Boje dvoch skupín
Bahájizmus vznikol v kontexte
islamu v polovici 19. storočia
v Iráne (vtedajšej Perzii), ktorý

Foto: archív

Bahájsky chrám vo Wilmette v americkom štáte Illinois
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Báb a prijal meno Bahá`u`Iláh.
Stúpenci oboch týchto skupín sa
navzájom neuznávali, obviňovali,
navzájom vyvražďovali, až ich
oboch pre šírenie nepokojov
uväznili. Uväznením sa stúpenci
Bahá`u`Iláha zaktivizovali v šírení viery, vyhlasovali sa za prenasledovaných mučeníkov. Menej
schopná skupina Sobhe Azrala
postupne zanikla.
Bahá`u`Iláh nadiktoval
vo väzení 100 kníh. Najhlavnejšia
je kniha zákonov Ketábe akdus
(najsvätejšia kniha). V dôsledku
postupných zmien v zákonoch
nie je však pôvodná kniha k dispozícii. Zomrel ako 75-ročný.
Za svojho nástupcu určil svojho
najstaršieho syna Abdula Baháu,
ktorý si ako jediný osoboval právo
vykladať zákony svojho otca ako
neomylné a nikto iný nesmel prísť
so svojimi názormi a výkladom.
Keď v roku 1921 zomrel, jeho nástupcom sa stal jeho vnuk, ktorý
nemal potomkov a po jeho smrti
nebol ustanovený následník,
čoho dôsledkom bolo, že nastal
boj o ďalšie smerovanie v Baháji.
V roku 1963 bol zvolený
prvý bahájistický Svetový dom
spravodlivosti. Ide o deväťčlennú
radu, ktorá riadi záležitosti sekty
z ústredia v Haife, pričom táto
rada je považovaná za neomylnú
a zodpovednú len pred Bohom,
a nie pred svojimi prívržencami.

Základné učenie a požiadavky na člena
Základnou témou je posolstvo
o jednote náboženstiev, ľudí
a láske. Cieľom je zjednotenie
všetkých krajín a národov pod
bahájistickým vplyvom. Všeobecne platné princípy základného
učenia sú:
Rovnosť pohlaví.
Jednota pravdy – náboženstvo
a veda sú dve stránky pravdy
a nemôžu si odporovať.
Pre zjednotenie sveta je potrebné ovládnutie aj spoločného
pomocného svetového jazyka.
Svetový parlament – volení
zástupcovia z každej krajiny majú
mať možnosť nastoliť mier tam,
kde je to potrebné.
Jednota Boha – Alah je jeden
a je jediný pre celý svet.
Jednota náboženstva – všet-

ky náboženstvá
pochádzajú
pôvodne
od Boha
Bahájské symboly
a všetky sú
obsiahnuté
v bahájizme.
Každé bolo vhodné pre svoju
dobu, teraz prišiel čas pre Baháj.
Jednota ľudstva – všetci patríme k jednej ľudskej rodine.
Rovnosť ľudí – rasové, náboženské, národnostné a triedne
predsudky sú zhubné a zavrhnutiahodné.
Vzdelanie má byť pre všetkých.
Stúpenci bahájizmu veria
v myšlienku deviatich mesiášov,
z ktorých Adam bol prvý v poradí,
pričom deviaty mesiáš ešte len
príde.
Deviatka je magické číslo
– v symbolike Baháj znamená
„prístupný všetkým“.
Baháizmus nemá duchovenstvo ani náboženské obrady
– Boha uctievajú modlitbou, duchovným čítaním a oddanosťou.
V bežnom živote aj prácu považujú za náboženskú obetu.
Vyznávajú morálne hodnoty
– byť poctivý, pravdivý, zdvorilý,
nebyť fanatický, pokrytecký,
nepiť, nefajčiť, neužívať drogy.
Hlásajú odpor k telesnému
a duševnému násiliu.

Absolútna poslušnosť
Bahájizmus je navonok tolerantné náboženstvo, ale vo vnútri
sa vyžadujú absolútna poslušnosť
a absolútne dodržiavanie pravidiel správania pri modlitbách
aj v živote – bahájista sa nesmie
odchýliť od zákona svojho kultu.
Veľmi presne a dôkladne sú
rozpracované pravidlá správania
pre modlitbu, pôst, manželstvo či
rozvod. V prípade mnohých modlitieb je stanovené, za akých okolností, v akom čase a v akej polohe
sa majú odriekavať. Bahájisti si
musia trikrát denne umyť tvár
a ruky, obrátiť sa k Bahá`u`Iláhovmu hrobu a odriekať povinnú
modlitbu. Každý deň sa musia
rituálne umyť a v sede 95-krát
opakovať mantru „Alláhu Abha“

(boh najvyššej slávy). Zakladateľ nariadil, že
každý bahájista musí napísať závet, v ktorej
rozdelí majetok na 2 500 dielov a tie sa budú
deliť medzi členov rodiny podľa presného
vzorca (prax je opačná).
Pod pojmom „jednota“ rozumejú myšlienku medzinárodnej politickej ríše, v ktorej bude
bahájizmus štátnym náboženstvom. Stúpenci
túžia po bahájistickom svetovom superštáte,
kde budú všetky národy sveta podriadené
jednej celosvetovej vláde. Všetky národy sa
zriekajú národnej suverenity, najvýznamnejšie práva odstúpia superštátu. Každý človek
na planéte bude podriadený bahájistickému
svetovému parlamentu. Bahájistický svetový
dom spravodlivosti bude zvrchovaný vedúci
orgán. Skladal by sa z deviatich mužov, bol by
volený bahájistami, ale nezodpovedal by sa
im a mohol by presadzovať svoju autoritu voči
odporcom spoločenstva.

Pôst
Podobne ako vo všetkých ostatných náboženstvách, aj v bahájskej viere bol stanovený
pôst. Bahá´u´lláh určil, že dobou pôstu
bude devätnásť dní (jeden bahájsky mesiac)
od 2. do 21. marca, keď sa začína bahájsky
nový rok. Toto obdobie pôstu sa považuje sa
obdobie duchovnej obnovy, pričom bahájci by
sa viac než inokedy mali venovať modlitbám,
zlepšovaniu svojich duchovných vlastností
a duchovným záležitostiam. Pôst je teda v prvom rade duchovná povinnosť. Počas pôstu
bahájci nejedia a nepijú od východu slnka
do jeho západu, čo sa netýka tehotných alebo
dojčiacich žien, detí, starých alebo chorých
ľudí, cestujúcich či ťažko pracujúcich.

Život po smrti

Na to, aby sa človek stal bahájom, nie je
potrebný žiaden obrad či rituál. Podmienkou
je jedine viera v Bahá´u´lláha. Z formálneho
hľadiska je potrebné, aby nový veriaci vyplnil
prihlášku za člena bahájskeho spoločenstva
(pozri nižšie), v ktorom uvedie svoju adresu.
Na základe tejto adresy bude môcť byť informovaný o dianí v bahájskom spoločenstve,
o rôznych podujatiach, na ktorých sa môže
zúčastniť a na túto adresu bude môcť dostávať
i bahájsky časopis s informáciami o národných a celosvetových udalostiach.

Bahájska viera učí, že život ľudskej duše sa
nekončí smrťou. Keďže duša je nesmrteľná
a večná, pokračuje vo svojom vývoji aj po tom,
čo sa oddelí od ľudského tela. Duša teda
naďalej existuje v ďalších svetoch Božích a je
si vedomá svojich skutkov na zemi. Tie duše,
ktoré si boli blízke na tomto svete, si budú
blízke aj v ďalších Božích svetoch. Za duše
mŕtvych ľudí sa môžeme modliť, a tým napomôcť ich rozvoju. Bahájci neveria v nebo či
v peklo ako v nejaké konkrétne miesta, kam
duše po smrti odchádzajú. Tieto pojmy vyjadrujú len duchovné postavenie týchto duší
po smrti. Nebo vyjadruje to, že duša je blízko
k Bohu, peklo označuje skutočnosť, že duša je
Bohu vzdialená.

Ponímanie Boha

Domy uctievania

Bahájska viera učí o existencii jediného
Boha, ktorý je spoločný pre všetky náboženstvá, je stvoriteľom všetkých vecí, všemohúci
a vševediaci. Spôsob, akým sa ľudia môžu
o Bohu dozvedieť a poznávať ho, je prostredníctvom zakladateľov náboženstiev, tzv.
Božích poslov, akými boli napríklad Ježiš
Kristus, Mohamed či Bahá´u´lláh. Všetci títo
Boží poslovia sú si rovní v tom zmysle, že rovnako dobre odrážajú vlastnosti Boha. Každý
z nich v histórii náboženstva zohral jedinečnú
úlohu, pričom každého z nich zoslal ten istý
jediný Boh, ktorý v budúcnosti pošle aj ďalších. Boží poslovia prinášajú učenie o Bohu
a sú dokonalými prejavmi jeho vlastností.
Okrem toho nám Boha približujú prostredníctvom svojho života a najmä prostredníctvom svätých kníh – Slova Božieho: modlitbu,
rozjímaním a štúdium svätých kníh.
Jeden zo spôsobov, akým sa človek môže
duchovne rozvíjať a poznávať Boha, je
prostredníctvom modlitby a meditácie. Bahájske učenie vraví, že modlitba je „rozhovor
s Bohom“ a meditácia je rozhovor s vlastnou
dušou. Po modlitbe by vždy malo nasledovať
rozjímanie a potom čin. Bahá´u´lláh za svojho
života zjavil stovky modlitieb, ako napríklad
modlitby za uzdravenie, duchovný rast,
manželstvo atď., z ktorých môžu bahájci čerpať. Bahá´u´lláh stanovil, že bahájci by mali
meditovať, pričom neurčil žiaden konkrétny
spôsob meditácie, takže každý veriaci si musí
zvoliť svoj vlastný. Bahá´u´lláh však napísal,
že na konci každého dňa sa má zamyslieť nad
svojimi skutkami a zhodnotiť ich.

Bahájske domy uctievania sú miesta určené
pre modlitby a rozjímanie. Zastávajú podobnú funkciu ako kostoly v kresťanstve. Na rozdiel od kostolov sa v nich však nekonajú kázne
či prednášky, ani žiadne rituály. Sú otvorené
pre ľudí každého vierovyznania, ktorí sa
do nich prídu modliť. V budúcnosti budú neoddeliteľnou súčasťou každého domu uctievania aj mnohé ďalšie budovy, napríklad školy,
nemocnice, detské domovy a iné humanitárne
inštitúcie. Všetky domy uctievania na svete
majú spoločné dve základné črty: musia mať
deväť strán a jednu hlavnú loď. Na svete bolo
zatiaľ postavených sedem domov uctievania
– v Nemecku, v Indii, v Ugande, v USA, v Paname, v Západnej Samoe a v Austrálii.

Ako sa stať bahájom

Bahájsky kalendár
Baháj má svoj vlastný kalendár. Bahájsky
letopočet sa začal v roku 1844. Kalendár
pozostáva z 19 mesiacov a 19 dní, pričom
zvyšných štyri alebo päť dní tvorí takzvané
medzikalendárne dni, ktoré majú byť plné
radosti a dobročinnosti. Bahájske dni určené
na obdarovávanie a radostné oslavy sa nazývajú ´Ayyám-i-Há (dni spojené s písmenom
H) Dni ´Ayyám-i-Há predstavujú práve 4
(prípadne 5) dní, ktoré v kalendári chýbajú
do 365 dní a v bahájskom kalendári pripadajú
na 26. februára až 1. marca. Bahájsky nový
rok sa začína 21. marca, t.j. v prvý jarný deň
– deň jarnej rovnodennosti. Názvy jednotlivých mesiacov predstavujú rôzne vlastnosti
Boha, napríklad krása, milosrdenstvo,
dokonalosť a podobne. Bahájske spoločen-

stvo sa stretáva na začiatku každého mesiaca,
aby sa spolu modlilo, radilo sa o rozmanitých
otázkach a spoločne oslávilo príchod nového
mesiaca – toto stretnutie sa nazýva slávnosť
19 dní. V rámci tohto kalendára majú bahájci
deväť svätých dní, ktoré sú dňami pracovného
pokoja. Väčšinou sa tieto dni spájajú s historickými udalosťami spojenými s ústrednými
postavami bahájskej viery.

Rozpory s ich vlastným učením
Univerzálne platné princípy by mali platiť
stále, v každom čase a vývojovom stupni
spoločnosti a nielen po tisíc rokov platnosti
učenia Bahájí. V praxi existujú výnimky zo zákonov a odloženie ich platnosti na neskôr.
Odôvodňujú to tým, že ešte nie sme pripravení na ich uplatňovanie. Rozpor je v tom, že
ich učenie je ustanovené špeciálne ako jediné
vhodné práve pre tento čas a a spoločnosť.
Tvrdia, že ich zákony sú nemenné, a pritom
ich sami menia – napríklad pôvodne uznávali
mnohoženstvo. Hlásajú rovnosť pohlaví
a pritom do volených orgánov sa ustanovujú
len muži.
Foto: archív

Bahájsky dom uctievania v indickom Náí Dillí

Bahájizmus na Slovensku
Bahájske spoločenstvo v SR sa stalo
registrovaným náboženským spoločenstvom
po tom, čo Ministerstvo kultúry SR schválilo
jeho žiadosť, ku ktorej vo februári tohto roku
priložilo viac ako 28 000 podpisov osôb s trvalým pobytom na Slovensku. Stalo sa tak ešte
za účinnosti pôvodného zákona o registrácii
cirkví a náboženských spoločností. Bahájske
spoločenstvo vo svojej žiadosti už vopred
uviedlo, že nebude požadovať finančné
dotácie od štátu, na ktoré by ho registrácia
oprávňovala, pretože svoje aktivity financuje
výlučne z vlastných zdrojov tvorených dobrovoľnými príspevkami svojich členov.
Spoločenstvo Baháj organizuje verejné
prednášky, podpisové akcie, predáva literatúru z vlastného nakladateľstva v kníhkupectvách a v čajovniach. Dva razy do roka má
stretnutia priaznivcov zo SR a ČR. Jeho členovia o svojich centrách pravidelne usporadúvajú v marci oslavy nového roka. Organizujú
aj letné informačné týždne pre verejnosť.
Témy o ktorých hovoria výhradne z pohľadu
svojej viery, sa týkajú rôznych oblastí života
napríklad Rodina – základ spoločnosti, Zem
je jediným domovom, Boh má rád smiech,
Umenie a jednota.
Podľa internetových zdrojov spracovala
Alena Behúnová
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Dejiny

Štát a cirkev

Štát a cirkev
v našich dejinách
V predošlých číslach časopisu Prometheus sme priniesli
príspevky, ktoré zazneli za okrúhlym stolom na tému Vzťah
medzi štátom a cirkvami v Slovenskej republike, organizovaným v novembri minulého roku Ústrednou radou
Spoločnosti Prometheus. Po príspevkoch Od spojenia
k odluke a odluke a škole tentoraz prinášame príspevok
prof. Ladislava Hubenáka o historickom vzťahu medzi
štátom a cirkvou.

V

prvom storočí nášho
letopočtu vstupuje na
scénu dejín nový fenomén
– kresťanstvo, ktoré postupne
začalo prenikať i do verejného
života a vytvárať svoje cirkevné
obce. Mladá cirkev musela hneď
od začiatku zadefinovať svoje
stanovisko k synagóge, pohanstvu a rímskemu štátu. Postupne
sa formuje vzťah medzi cirkvou
a štátom, ktorý za dve tisícročia
prekonal významné zmeny. Závažnou otázkou vzťahu štátu a cirkví
v modernej spoločnosti je spôsob
riešenia odluky cirkvi od štátu.

Cirkev ako
najprivilegovanejší
subjekt v štáte

Z historického hľadiska
nastáva ďalekosiahly obrat vo
vzťahu medzi cirkvou a štátom
okolo r. 313, keď Konštantín
Vybudovanie cirkevnej organizácie na Veľkej Morave súviselo
s činnosťou byzantskej misie
Cyrila a Metoda.
Ilustrácia: archív

Veľký, panovník západnej časti
rímskej ríše, vydal s Liciniom,
ktorý vládol časti východnej,
tzv. milánsky edikt, ktorým bola
kresťanom udelená náboženská
sloboda. Tolerancia k náboženstvu bola povolená Tolerančným
ediktom cisára Galéria z r. 311.
Pozitívny vývoj vzťahu štátu ku
kresťanstvu vyvrcholil v r. 380,
keď cisár Teodózius vydaním
konštitúcie Cunctos populos
vyhlásil vyznanie viery, prijaté
na nicejskom koncile (325) za
základ jediného verejného (t. j.
štátneho) náboženstva v Rímskej
ríši, ktorým sa stalo katolícke
náboženstvo. Pohanský kult bol
postupne obmedzovaný fakticky
aj právne a cirkev nadobudla
v Rímskej ríši privilegované
postavenie zabezpečené právnym
poriadkom.
Pre cirkev predstavovalo štátne
uznanie začiatok oficiálnej systematickej organizácie. Cirkevné
spoločenstvá mohli tvoriť právne
osoby v zmysle práva štátneho
a vstupovať do rôznych právnych vzťahov k iným právnym
subjektom, vrátane štátu. Cieľom
cirkvi bolo najmä dobudovanie
cirkevnej organizácie. Cirkevná
organizácia bola uznaná rímskym
štátom a cirkevným orgánom bol
priznaný vplyv na správu verejnú.
Cirkev bola najprivilegovanejšou
korporáciou v štáte. Na druhej
strane si štát ako najvyšší ochranca cirkvi a pravosti viery vyhradil
rozhodujúci vplyv na úpravu
cirkevných záležitostí.

Symbióza cirkvi a štátu
Cirkev na západe sa skonsolidovala okolo rímskeho biskupa,
čo vyplývalo z tradície apoštola
sv. Petra ako Kristovho nástupcu.
Zvláštny význam pre rast moci
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rímskeho biskupa malo sťahovanie národov a s tým súvisiaci
zánik západorímskej ríše.
Patriarcha rímsky však nemal vo
východných patriarchátoch žiadnu moc. Formálna rozluka začala
za carihradského patriarchu
Photia v 2. polovici 9. storočia
a uskutočnila sa v r. 1054. Pokusy
o zjednotenie cirkvi západnej
a východnej nemali úspešný
koniec. Byzantský princíp úplnej
nadvlády štátu nad cirkvou zostal
na východe v platnosti aj v nových
štátnych útvaroch.
Sťahovanie národov je dozvukom staroveku a úvodom do
novoveku. Rozumieme ním usadenie sa germánskych a slovanských kmeňov na území rímskej
ríše. Slovania, ktorí susedili
s východnou rímskou ríšou, sa
na hraniciach ríše Frankov dostali do bezprostrednej blízkosti
kresťanského sveta, pričom o ich
pokresťančenie sa usiloval Rím
i Carihrad. Spomedzi západných
Slovanov boli Slováci prví, u ktorých sa ujalo kresťanstvo.
V dejinách cirkvi nastal koncom 7. a v 8. storočí kolosálny obrat, ktorý radikálne pozmenil jej
doterajší život a posunul dejisko
medzi nové národy a cudzie kraje.
Iný bol spôsob účinkovania cirkvi
v staroveku a iný v stredoveku.
Pre vzťah cirkvi a štátu v stredoveku je charakteristické, že
západné spoločenstvo národov sa
zakladalo na jednotnom postoji
v náboženstve a v názore na svet.
Vnútorný život spoločenstva
národov bol určovaný symbiózou
cirkvi a štátu. Vzájomný pomer
oboch mocí bol chápaný dualisticky, obrazne formou elipsy,
ktorej ohniskami bolo pápežstvo
a cisárstvo. Akonáhle bol tento
pomer porušený, dochádzalo
k napätiu a zápasom medzi pápežstvom a cisárstvom. Cirkev
ako najsilnejšia kultúrna moc
mala monopol na vzdelanie, ktorý
sa až do 13. storočia považoval za
samozrejmý. O vrstve vzdelaných
laikov možno hovoriť až koncom
stredoveku.
Na západe sa šírenie kresťanstva z územia dnešného Talianska

urýchlilo prijatím kresťanstva
germánskymi kmeňmi a slovanskými kmeňmi.

Vplyv Cyrila a Metoda
Na území Slovenska spadajú
počiatky riadnej cirkevnej organizácie do doby Veľkomoravskej
ríše. Vznik a upevnenie kresťanstva na Morave bolo pôvodne
spojené s cirkvou západnou,
predovšetkým diecézou salzburskou a pasovskou. Cirkev, jej
inštitúcie a kresťanská ideológia
boli pre ranofeudálne štátne
zriadenie nepostrádateľné. Cirkev
v prvom rade pomáhala udržiavať
v poslušnosti masy ľudu, bola
najúčinnejším a najbezohľadnejším šíriteľom feudálnych vzťahov,
ktorým dávala „božské posvätenie“.
Na Veľkej Morave pred príchodom byzantskej misie jestvovala
iba nižšia cirkevná organizácia
v rámci pasovského biskupstva.
Knieža Rastislav pochopil, akú
veľkú úlohu má náboženská
ideológia vo feudálnej spoločnosti pri upevňovaní moci vládnucej
vrstvy. Cirkevná organizácia
tvorila súčasť štátnej správy,
upevňovala nadvládu nad širokými ľudovými vrstvami.
Vybudovanie cirkevnej organizácie na Veľkej Morave súvisí
s činnosťou byzantskej misie sv.
Konštantína a sv. Metoda. Biskupstvo vzniklo už okolo r. 870
a v r. 873 bolo založené arcibiskupstvo. V r. 880 vzniklo biskupstvo aj v Nitre. Veľká Morava bola
teda od r. 870 až do svojho zániku
v r. 907 samostatnou cirkevnou
provinciou, závislou priamo od
pápeža. Zanikla rozvrátením
Veľkej Moravy starými Maďarmi.
Vrchol a dokonalosť dosiahla
cirkevná organizácia za Mojmíra
II., a to okolo roku 900, keď bolo
územie štátu rozdelené na arcidiecézu na čele s arcibiskupom ako
metropolitom a tri diecézy na čele
s biskupmi.
Základom cirkevnej organizácie boli biskupi. Pri ich voľbe rozhodovala najmä vôľa panovníka.
Spravidla bol výkon biskupského
úradu spojený aj s vykonávaním
niektorých štátnych funkcií.
Od konca 9. storočia sa stalo
všeobecným zvykom udeľovať
biskupský úrad a majetok s ním
spojený ako léno.

„Kráľ a kňaz“
Christianizácia Uhorska sa
začala najmä v poslednej tretine
10. storočia, keď sa pokrstila
aj rodina vládnuceho kniežaťa
Gejzu. Christianizácia Uhor-

ska sa uskutočnila za Štefana I. a vznikla aj
samostatná uhorská cirkevná organizácia. Už
v roku 1001 bolo biskupstvo v sídle panovníka v Ostrihome povýšené na arcibiskupstvo
a zriadená uhorská cirkevná provincia.
K ostrihomskej arcidiecéze patrili skoro tri
štvrtiny Slovenska. Východné Slovensko
patrilo do Jágerského biskupstva (diecézy).
Nitrianske biskupstvo bolo obnovené koncom
11. storočia.
Uhorské štátne a cirkevné zriadenie bolo
založené kráľom svätým Štefanom. Vývoj
uhorskej feudálnej spoločnosti bol úzko
spätý s prevzatím kresťanského náboženstva
a cirkevnej organizácie. Pripojenie Slovenska
k uhorskému štátu spôsobilo zmeny aj v jeho
cirkevnej správe a organizácii. Cirkevná organizácia sa postupne zdokonaľovala, vytvárali
sa archidiakonáty a sieť fár. Archidiakonátna
organizácia sa vyvinula už v 12. storočí a väčšinou sa kryla so štátnou organizáciou.
Z úzkeho styku štátu a cirkvi vyplývala rozhodujúca úloha kráľa pri organizácii cirkví.
Panovník bol „kráľom a kňazom“ v jednej
osobe, bol „námestníkom Krista“. Výsostné
práva nad cirkvou vykonávala uhorskí králi zo
svojej panovníckej moci (iure regio) menujúc
cirkevných hodnostárov a prepožičiavajúc im
na užívanie beneficiálne majetky.
Druhou zložkou kráľovskej kompetencie
v cirkevnej správe bola idea „vlastnej cirkvi“,
ktorá sa uplatňovala v každom ranofeudálnom štáte. Táto idea vznikla z názoru, že kostol nachádzajúci sa na pôde svetského feudála
je jeho majetkom. Preto aj uhorský feudál
považoval kostol vystavaný na jeho panstve
za svoje vlastníctvo a vymenúval a dosadzoval
do svojho kostola farára bez súhlasu biskupa.
Ešte viac sa to uplatňovalo na kráľovských
statkoch, pretože biskupstvá a arcibiskupstvá
sa zakladali na kráľovskom majetku.
Do 12. storočia mal panovník v cirkevnej
správe tieto oprávnenia: právo na organizovanie cirkvi, zakladanie biskupstiev, kapitúl,
konventov a organizáciu farností, obsadzovanie cirkevných benefícií, právo na užívanie
príjmov z neobsadených cirkevných benefícií,
právo na odstraňovanie a premiestňovanie
cirkevných hodnostárov a právo na sankcionovanie cirkevných zákonov vyhlásených na
konciloch.

Privilégiá cirkvi
V 13. storočí sa v dôsledku zväčšenia pápežskej moci zosilnil aj vplyv cirkvi na vedenie
štátnych záležitostí. Čím ďalej tým viac cirkevní hodnostári zasahovali do vedenia štátu,
podrývali autoritu kráľovskej moci a urýchľovali feudálnu rozdrobenosť. Ako prvé sa z kráľovskej moci vymanilo vysoké duchovenstvo,
ktoré dosiahlo už v13. storočí dôležité slobody
a vybojovalo si stavovské pozície a zabezpečenie svojich materiálnych záujmov.
Privilégiá cirkevného stavu sú obsiahnuté
už v Zlatej bule Ondreja II (1222), ktorá pre
duchovenstvo zabezpečila privilégium fori, t.
j. oslobodenie od daní a dávok, a privilégium
canonis, t. j. osobitnú ochranu cirkevných
osôb pred hrozbou exkomunikácie. Cirkevní
poddaní súdne podliehali výlučne súdu svojej
pozemkovej vrchnosti a boli rovnako ako

ich páni oslobodení od kráľovskej dane, tzv.
kolekty, od kráľovského desiatku a nesmeli ich
využívať na verejnoprospešné práce. Majetkové záujmy cirkvi boli zabezpečené už za vlády
prvých Arpádovcov. Pozemkové vlastníctvo
cirkevných inštancií sa zvýšilo najmä na úkor
kráľa. Cirkev poberala výnosy zo svojich
obrovských statkov a okrem toho aj desiatky
z kráľovských vrchnostenských príjmov.
Práva panovníka, ktoré sa zachovali aj po
vzraste pápežskej moci, sa označovali ako
patronátne práva. Panovníci si udržali právo
na kandidatúru a potvrdzovanie cirkevných
hodnostárov, čo bolo dôležité najmä preto,
lebo prideľovaním cirkevných prebend si
mohli zabezpečiť vernosť kňazov v najvyšších
štátnych úradoch.
Ilustrácia: archív

na vlastné ciele a na čelo kláštorov menoval
často neklerikov. Aj Tripartitum zdôrazňovalo
neobmedzené právo panovníkov pri vymenúvaní cirkevných hodnostárov. Vychádzalo
sa pritom zo stanoviska, že uhorský kráľ je
oprávnený obsadiť cirkevné benefíciá a disponovať nimi a pápež má len voľbu potvrdiť.
Napríklad panovníci Maximilián II. a Rudolf
II. po r. 1573 nechali arcibiskupstvo neobsadené až do r. 1596, majetky arcibiskupstva
spravovali kráľovskí komisári a výnosy z nich
použili na protitureckú obranu. Naproti tomu
sa vo Vatikáne tvrdilo, že uhorský kráľ má len
také právo ako ktorýkoľvek iný kresťanský
panovník, t. j. právo menovania a predstavenia, a len potom nasleduje pápežské uvedenie
do úradu, bez čoho sa menovaný biskup nepovažuje za zvoleného.
Kráľovská moc v cirkevných záležitostiach
sa ešte väčšmi upevnila po tureckej okupácii,
keď panovník na oslobodenom území znova
organizoval cirkevné inštitúcie a rozdeľoval
cirkevné majetky. V tom čase zasahoval
panovník priamo do cirkevnej právomoci a na
podporu jeho mocenských nárokov sa popularizovala idea „apoštolského kráľovstva“,
pôvodcom ktorej bol arcibiskup Leopold
Kollonich. Na jeho návrh sa v r. 1703 vydal
diplom, podľa ktorého panovník obmedzil
testamentárne právo biskupov tak, že biskup
môže disponovať pre prípad smrti len jednou
tretinou svojho súkromného majetku, kým
druhá tretina pripadá cirkvi a tretia tretina
eráru.

Jozefínske reformy
Uhorské štátne a cirkevné zriadenie bolo
založené kráľom svätým Štefanom.
Cirkevná schizma na konci 14. a začiatkom
15. storočia prispela k upevneniu kráľovskej
moci. Kráľ Žigmund využil všeobecnú nespokojnosť a zasahovanie pápežskej stolice do
vnútorných záležitostí uhorského kráľovstva
a v r. 1404 presadil na sneme dekrét a vydal
Placetum regium, podľa ktorého sa zakázalo
čítať a vykonávať pápežské buly bez súhlasu
kráľa. Právo menovať biskupa prináležalo
uhorskému kráľovi, čím sa zrušilo pápežské
právo kanonickej voľby a pápežskej donácie.
Toto právo uhorského kráľa potvrdil zbor
kardinálov na Kostnickej synode v r. 1414.
Tripartitum zakotvilo vytvorenú obyčaj tak, že
pápežovi priznalo len právo potvrdiť biskupa
vymenovaného uhorským kráľom. Toto právne ustanovenie ovplyvnilo ďalší vývin pomeru
štátu a cirkvi v Uhorsku. Mocenským a ideovým vplyvom cirkvi ako bašty feudalizmu,
patróna spoločenského poriadku v Uhorsku
však podstatne neotriasol.

Upevňovanie kráľovskej moci
v cirkvi
Po r. 1526 sa v Uhorsku aj po nástupe
Habsburgovcov na trón stále udržiaval zvyk,
že cirkevných hodnostárov vymenúval panovník a pápež mal právo rozhodnutie schváliť.
Panovník vykonával svoje patronátne právo,
menoval a prekladal biskupov, prideľoval
cirkevné majetky aj osobám svetským, používal sám príjmy ním menovaných biskupov

Kráľovské patronátne práva sa rozšírili za
Márie Terézie, ktorá dosiahla pápežské uznanie titulu „apoštolského kráľa“. Jej cirkevnú
politiku podporoval Adam Kollár, dokazujúc
historickú oprávnenosť neobmedzenej kráľovskej moci vo veciach cirkevných. Mária Terézia sa usilovala riešiť otázku cirkvi a jej vplyvu
do zasahovania štátnych záležitostí. Katolícke
náboženstvo považovala síce za jednotný
ideologický základ ríše a cirkev za významnú
súčasť svojich mocenských záujmov, ale bola
nespokojná s viacerými aspektmi jej činnosti.
Snažila sa o zdanenie cirkvi. Majetok zrušeného rádu jezuitov využila na podporu štátneho
školstva. Z vlastného rozhodnutia rozdelila
Ostrihomské arcibiskupstvo a zriadila tri
nové biskupstvá: Rožňavské, Banskobystrické a Spišské, čo zdôvodňovala záujmami
cirkvi aj štátu. Panovníčka zmenšila počet
sviatkov, zrušila právo azylu, nariadila predkladanie cirkevných účtov atď.
V tejto politike pokračoval Jozef II. a František II. Jozefínske reformy vyjadrovali snahu
štátu podriadiť katolícku cirkev pod svoju
kontrolu a prispôsobiť ju štátnym potrebám.
Jozef II. podriaďoval duchovenstvo vplyvu štátu a cirkevný majetok považoval za vlastníctvo
štátu, ktorého výnosy síce prináležia cirkevným hodnostárom, ale pod podmienkou, že
vykonávajú duchovnú správu veriacich podľa
kanonických predpisov alebo vydržiavajú
školy, starajú sa o nemocných alebo pestujú
kultúru. Panovník obnovil placetum regium,
ktoré rozšíril na všetky buly a breve bez
dogmatického dosahu. Zakázal napr. platnosť
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Dejiny

buly In Coena Domini, ktorou
sa vyslovovala exkomunikácia
všetkých, ktorí bez súhlasu pápeža ukladajú duchovenstvu dane,
osobujú si súdnictvo v cirkevných
veciach atď.
Cirkevná politika Jozefa II.
bola všeobecne uznávaná až
do roku 1848 a tkvela v tom,
že cirkevná agenda podliehala
vládnej moci panovníka rovnako
ako ostatné odvetvia štátnej
správy. Preto sa vysokí cirkevní
hodnostári menovali rovnako ako
ostatní štátni úradníci. Biskupovi menovanému panovníkom
vydala Dvorská kancelária donačný diplom, za ktorý odviedol
do štátnej pokladnice tretinu
ročných príjmov a až potom sa
predkladala prezentačná listina
Vatikánu. Pápežskú bulu pred
vydaním biskupovi podpísal kráľ.
Biskup musel pred vysvätením
zložiť prísahu pred miestodržiteľskou radou, a len potom
bol uvedený do svojho úradu.
Menovanie sa často vykonávalo
– proti predpisom kanonického
práva – preložením hodnostárov
z titulu povýšenia z chudobnejšieho miesta na bohatšie. Zásada
postupného povýšenia viedla
k tomu, že prebendy sa používali
na odmeňovanie starých farárov,
takže kapituly pozostávali väčšinou zo starých ľudí.

snemu najprv pálením kníh a potom i samých heretikov sa márne
pokúšali zastaviť reformačné
hnutie. Keďže sa v habsburskej
časti Uhorska nedarilo zamedziť
rastu protestantizmu, žiadal
Ferdinand I., aby mu protestanti
predložili svoje vyznanie viery.
Habsburská dynastia nebola k protestantom priaznivo
naklonená. Naopak, snažila sa
o jeho potlačenie. Po roku 1526 sa
upevnila zásada cuius regio, eius
religio. Protestanti sa organizovali
v superintendenciách reformovaných v Debrecíne, evanjelikov

Reformácia
Až do príchodu Habsburgovcov na uhorský trón bolo
katolíctvo jediným vyznaním
v uhorskom štáte, ktoré bolo
právne uznané. Do náboženskej
jednoty zasiahlo síce pred r. 1526
na Slovensku husitstvo, najmä
za čias Jana Jiskru z Brandýsa,
ale nezanechalo medzi obyvateľstvom hlbšie stopy. Kališnícke
cirkevné zbory, ktoré boli na
Slovensku zakladané, neboli
početné a nemali trvalý význam.
K významnej zmene došlo až
v polovici 16. storočia, keď sa
aj v Uhorsku začala pomerne
rýchlo šíriť reformácia a zapustila
tu hlboké korene. Spôsobili to
priaznivé vonkajšie podmienky,
oslabenie centrálnej štátnej moci,
odboj šľachty a rozklad tradičných štruktúr katolíckej cirkvi.
S prenikaním protestantského
vyznania v Uhorsku sa vynorila
potreba riadnej zákonnej úpravy
konfesijných pomerov.
Ferdinand I. ani J. Zápoľský sa
neodvážili ostrejšie vystúpiť proti
stúpencom reformácie, prívržencami ktorej sa stal bohatý
patriciát a aj mnohí magnáti.
Drakonické zákony uhorského
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Jozef II. podriaďoval
duchovenstvo vplyvu štátu
a cirkevný majetok považoval
za vlastníctvo štátu
v Zadunajsku a po r. 1606 sa superintendencia založila aj na Slovensku. Začiatkom 17. storočia
došlo k tvrdému prenasledovaniu
protestantizmu, ku ktorému
sa medzitým hlásila väčšina
svetských stavov, a od tej doby sa
aj otázka slobody vyznania stala
predmetom zákonných predpisov.
Uhorský snem sa už v r. 1604
zaoberal protestantskou konfesiou, keď boli v tomto roku Košiciach a neskôr aj inde odňaté
protestantom ich chrámy. Snem
proti tomu protestoval a kráľ
Rudolf II. uznesenie síce schválil,
ale zároveň osobitným článkom,
ktorý do snemového uznesenia
pridal, vyslovil zákaz zaoberať
sa na sneme náboženskými
otázkami. Uhorské komitáty
protestovali, odvolávajúc sa
na ius resistendi a porušovanie
slobody bolo poslednou iskrou,
ktorá podnietila protihabsburské
stavovské povstanie pod vedením
Štefana Bočkaja. Viedenský mier
(1606) síce priniesol protestantom náboženskú slobodu, ale bez
ujmy katolíckej konfesii. Ani táto,
ani ďalšie zábezpeky neboli trvalé, pretože katolícky klérus pod
vedením jezuitov (P. Pázmány)
znovu spustil ostrú protireformáciu, bral protestantom chrámy
a zatváral ich školy.

Nový vzťah medzi
katolíkmi a protestantmi
Ďalšie protihabsburské povstania priniesli síce protestantom
isté úľavy, napr. snemovým
uznesením z r. 1681 bol zaručený
protestantským sedliakom
slobodný výkon náboženstva, ale
salvo iure dominorum terestrium.
Ostatné protestantské obyvateľstvo bolo obmedzené vo výkone
bohoslužieb len na určité miesta.
Viedenský dvor sa usiloval
využiť účasť protestantov na
protihabsburských povstaniach
na rekatolizačné opatrenia.
Novú úpravu právnych pomerov medzi katolíckou a protestantskou cirkvou obsahovala. tzv.
Explanatio Leopoldina (1691).
Rozlišoval sa v nej verejný a súkromný výkon náboženstva. Len
katolícka cirkev ako panujúca
mala právo vykonávať všade
verejne svoje náboženské obrady,
kým protestantská len tam, kde
to zákon výslovne pripúšťal.
Verejné náboženské obrady sa
povolili len na tzv. „artikulárnych“ miestach (loca articularia,
t. j. miesta uvedené v zákonoch).
Na „neartikulárnych“ miestach
bol dovolený len súkromný výkon
vyznania, ale protestanti boli
vedení u katolíckych farností.
Ďalšia úprava Karola VI. z r. 1731
– Resolutio Carolina – v podstate len opakovala Leopoldovu
úpravu. Podľa predpisov z r.
1731 katolícki farári kontrolovali
nielen súkromné náboženské
obrady na uzavretom mieste,
ale aj činnosť protestantských
duchovných. Manželské spory
nekatolíkov sa prerokúvali pred
katolíckym cirkevným súdom
a miešané manželstvo sa mohlo
uzavrieť len pred katolíckym
farárom. Za Márie Terézie sa
zaviedla inštitúcia manželských
reverzov. Miešané manželstvo
sa povolilo len vtedy, keď sa
nekatolícky manžel zaviazal
vychovávať deti v katolíckej
viere. Jozef II. zmiernil tieto
predpisy a zakázal reverzy.
V r. 1783 bol vydaný patent
o manželstve (ehepatent), ktorý
upravil manželské veci z hľadiska
občianskej zmluvy, hoci zachoval
cirkevnú formu sobáša a nijako
nezmenil ani zásady kanonického
práva. Katolícky otec vychovával
katolícke dieťa a deti protestanta
sledovali náboženstvo rodičov
podľa pohlavia. Tolerančný
patent (1781) Jozefa II. znamenal
výrazné zlepšenie, hoci na
katolícku vieru ešte pozeral ako
na výlučne štátne náboženstvo.

Protestanti si mohli v „neartikulárnych“ miestach stavať aspoň
súkromné modlitebne a vydržiavať kazateľa a učiteľa. Pokiaľ
ide o občianske práva najmä pri
nadobúdaní úradov, ktoré dovtedy boli prepožičiavané katolíkom,
nemala byť nekatolícka konfesia
priťažujúcou chybou. Tolerančný
patent zlepšil aj právne postavenie židov, ktorým bolo predtým
(1729) zakázané usadzovať
sa pri hraniciach, v banských
mestách a vo väčšine slobodných
kráľovských miest. Až potvrdenie
Tolerančného patentu uhorským
snemom v r. 1790 zabezpečilo
nekatolíkom väčšie úľavy ako
pôvodný patent. V Uhorsku bola
uznaná aj pravoslávna cirkev.
Štát chcel obmedziť spojenie
domácej cirkvi s Rímom.
Cirkevné zriadenie malo byť
úplne podriadené štátu. Jozef II.
zakázal bohoslovcom návštevu
germánskeho kolégia v Ríme
a kláštorom styk s nadriadenými
orgánmi, pokiaľ boli mimo
štátnych hraníc. Na druhej
strane podporoval zakladanie
generálnych seminárov. Jozef II.
sám charakterizoval vzťah štátu
a cirkvi takto: „Zemepanská moc
obsahuje bez výnimky všetko to, čo
v cirkvi je nie z Božského, ale ľudského pôvodu a ustanoveni a čo,
nech je to čokoľvek, len povoleniu
alebo schváleniu vrchnostenskej
moci za svoju existenciu ďakuje.
Tejto moci musí teda prislúchať
právo všetky podobné, dobrovoľné
povolenia nielen zmeniť a obmedziť, ale aj zrušiť, kedykoľvek
toho vyžadujú štátne záujmy,
neprístojnosti alebo zmenené
časy a posudky.“ To znamenalo
nielen nadradenosť práva
štátneho nad cirkevným, ale aj
úplné prevzatie štátom všetkého,
čo patrí do práv štátu v rámci
poriadku vytvoreného ľuďmi.
Takýto systém vzťahu štátu
a cirkvi nazývame jozefinizmom.
V ňom došlo k víťazstvu štátu nad
cirkvou, k opačnému vzťahu, než
aký existoval v stredoveku. Štát
sám upravoval cirkevné zriadenie
zo svojho hľadiska. Cirkev mala
pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku a pri sledovaní
niektorých štátnych úloh. Cirkev
bola významnou inštitúciou
štátnej administratívy a náboženstvu priznávala len výchovnú
funkciu. Cirkvou sa tu chápe
súhrn cirkevných úradov a stavov
na štátnom území. Vedľa štátu
tu nestála cirkev ako samostatná
korporácia. Štát sa usiloval
zahrnúť cirkev do štátneho
mechanizmu.

Kluby

Z Valného zhromaždenia
Spoločnosti Prometheus
V

poslednú májovú sobotu sa
v Bratislave zišli delegáti najvyššieho orgánu Spoločnosti Prometheus – valného zhromaždenia,
ktoré sa koná najmenej raz za štyri
roky. Delegáti z celého Slovenska
hodnotili činnosť spoločnosti za
uplynulé štyri roky. V správe o činnosti, ktorú predniesol predseda
SP PhDr. Ivan Poljak, odznelo
hodnotenie úspechov i problémov,

ktoré muselo združenie nenábožensky založených ľudí riešiť za
uplynulé obdobie.
Významným úspechom SP
je vydávanie dvojmesačníka
Prometheusu – časopis pre
občiansku spoločnosť a humanizmus. Aj vďaka tomuto periodiku
SP prenikla do povedomia širšej
verejnosti, získala ďalších sympatizantov i nových členov.

Prečo zaostávame
v psychosociálnej práci
Otázky MUDr. Švancárovej
kládli členovia klubu aj po
ukončení besedy.

Foto: Alena Faragulová

Posledné preddovolenkové stretnutie
členov Bratislavského klubu SP sa konalo
koncom júna. Hlavná téma klubovej besedy
sa týkala prieniku cirkvi do zdravotníctva.
Prednášajúca MUDr. Ľubica Švancárová
uviedla fakty z histórie i zo zahraničia. V USA
a v Kanade boli ako prví vyškolení duchovní
pre prácu v nemocniciach, hospicoch, armáde.
Uviedla, že dobré organizovanie sa cirkvi aj za
čias komunistického útlaku napriek prenasledovaniu, väzeniu kňazov sa ešte zlepšilo. Cirkev
ideologicky vyspela, zachytila svetové trendy
lepšie ako oficiálne ustanovizne, pričom dostávala finančnú podporu zo zahraničia. Desiatky
vysvätených kňazov, sestier pracujúcich priamo
alebo nepriamo pre rády robilo nenápadne
v zdravotníckych zariadeniach v profesiách,
ktoré pre ostatných najmä z finančných dôvodov neboli veľmi atraktívne. Poskytovali však
dostatok času na štúdium, spoluprácu s rádovými sestrami, umožňovali kontakt s pacientmi,
ktorí potrebovali v ťažkých a niekedy život
ohrozujúcich situáciách prejavy sympatie, rozhovor, útechu a kontakt na cirkev. Záležalo iba
na indivíduách, či to spracovali len v prospech
pacientov alebo aj cirkvi. V čase uvoľnenia sa
už tolerovali návštevy kňazov, aby pacienta
vyspovedali, dali posledné pomazanie.
Už v roku 1990 sa v Tatrách konala prvá

VZ schválilo hlavné úlohy, medzi ktoré patrí ďalšie rozširovanie
členskej základne SP, pokračovanie vo vydávaní časopisu Prometheus a dôraznejšie obhajovanie záujmov a potrieb občanov
bez náboženského vyznania.
Valného zhromaždenie konštatovalo, že v rozpore s čl. 1 Ústavy
SR, v ktorom sa hovorí, že SR sa
neviaže na žiadnu ideológiu ani
náboženstvo, majú cirkvi, náboženskú organizácie a spoločnosti
privilegované postavenie. Naopak,
ľudia bez náboženského vyznania
na Slovensku sú stále najväčšou

slovenská konferencia duchovných so záujmom o pastoračnú činnosť v týchto zariadeniach. V krátkom sa čase obnovovali, budovali kaplnky v zdravotníckych zariadeniach.
Dnes už informácie o omšiach nechýbajú asi
v žiadnej nemocnici. Kňazi platení vysielajúcou cirkvou majú obyčajne na starosti
niekoľko nemocníc alebo oddelení. Nevenujú
sa iba pacientom, ale i príbuzným a v prípad
potreby i zdravotníckemu personálu. No kým
v Kanade či v USA ich činnosť usmerňuje
tzv. Biely papier určujúci ich náplň s výrazným upozornením, že nemocnice a podobné
zariadenia nie sú miestami na získavanie
nových veriacich, u nás je realita iná. Pritom
je zaujímavé, že v rámci tejto činnosti existuje
dobrá spolupráca medzi predstaviteľmi rôznych u nás registrovaných cirkví.
Žiaľ, na to sme neboli pripravení my, svetskí
humanisti. Za socializmu bola zanedbaná
psychosociálna práca, povrchné bolo prepojenie základov filozofie, etiky do praxe, hoci sa
psychológia a psychiatria vyučovala a vyučuje,
nie však v takom rozsahu, ako by si to potreby
našej spoločnosti vyžadovali a vyžadujú. Freud,
Jung, Hegel a ďalší boli väčšinou pre študentov tabu. Zodpovední vedúci totiž tvrdili, že
táto oblasť nie je potrebná, že každý lekár to
má vedieť z vlastnej praxe. Dnes je len malá
skupina medikov, ktorí sa zapájajú do priamej
psychosociálnej činnosti. V situácii, keď v SR
stále pribúdajú cirkevné stredné a vysoké školy,
je málo pravdepodobné, že k nám vo väčšej
miere prenikne liberálny duch zo zahraničia
panujúci tam v tejto oblasti. Navyše, hoci sa oficiálne hovorí o nenásilnom prenikaní cirkvi do
zdravotníctva, mnohé konkrétne fakty z praxe,
najmä vo vidieckych sídlach, hovoria o opaku.
Ako v závere konštatovala Ľ. Švancárová,
cirkev v tejto oblasti drží krok s európskymi
i svetovými organizáciami, ktoré sa venujú
psychosociálnej a psychickej starostlivosti
o pacientov, a to oveľa lepšie ako osnovy
našich vyučovacích predmetov na štátnych

Spoločnosť Prometheus má nového predsedu
V polovici júna sa konalo prvé zasadnutie novozvolenej Ústrednej rady SP. Okrem iného sa
zaoberali návrhom na udeľovanie Ceny humanistov – humanistická osobnosť roka, návrhom
akcie Je čas na odluku a analýzou diskusných príspevkov a konkretizáciou úloh uznesenia VZ.
Potom bolo v tajných voľbách zvolené 13-členné Predsedníctvo ÚR SP a za predsedu Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký.

Prometheus

diskriminovanou menšinou spoločnosti, čo sa prejavuje v rôznych
formách, napr. v obmedzenom
prístupe do médií alebo v odmietaní finančnej pomoci organizáciám, ktoré obhajujú záujmy ľudí
bez náboženského vyznania.
Spoločnosť Prometheus
rešpektuje právo občana na
slobodu vyznania a svetonázoru
a do budúcnosti bude podporovať
demokratické princípy a práva
občanov. Zároveň chce brániť
právo členov SP i ostatných
občanov SR bez náboženského
vyznania.

školách. Jednoducho časť nereligióznej spoločnosti zaostala našou vlastnou vinou – podcenením situácie, populácie, vinou zodpovedných verejných inštitúcií, ale aj zlou finančnou
otázkou. To však neznamená, že sa s tým
máme zmieriť, ale naopak, odstraňovať chyby
a poučiť sa od cirkevných organizácií, ktoré
majú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Nekorunový kráľ
Európy – Voltaire
Pod týmto názvom sa 21. mája vo Veľkom Krtíši konali dve besedy. Nečudo, veď
hlavným prednášateľom bol profesor JUDr.
Ladislav Hubenák, DrSc, autor knihy Voltaire
– nekorunovaný kráľ Európy. Organizátorom
bol Mestský klub Spoločnosti Prometheus
vo Veľkom Krtíši v spolupráci s miestnym
gymnáziom a MsÚ Veľký Krtíš. Jedna beseda
sa konala v gymnáziu pre študentov troch
tried 3. ročníka danej strednej školy, druhá
v základnej škole na Nám. A. H. Škultétyho
pre členov miestneho klubu SP a záujemcov
z pedagogického zboru či MsÚ.
Rôzne vekové skupiny poslucháčov,
v oboch prípadoch však veľký záujem o tému,
o zaujímavosti zo života veľkého francúzskeho osvietenského mysliteľa Voltaira, o jeho
dielo, odkaz pre súčasnosť.
Samozrejme, priestor dostala aj téma činnosti a úloh Spoločnosti Prometheus. Nielen
preto, že besedy organizoval jej veľmi aktívny
miestny klub, že práve prof. L. Hubenák patrí
medzi zakladateľov nášho združenia svetských humanistov a je jedným z jeho čestných
predsedov, ale aj preto, že v súčasnej dobe sa
plnenie úloh a cieľov SP vari aj zvyšuje.
„Budúcoroční maturanti sa so záujmom
oboznámili aj s časopisom Prometheus, veľmi
nás teší, že niektorí si ho aj kúpili. Odznel
i názor, že zájdu aj na našu internetovú stránku, čo je mladším bližšie,“ povedal hodnotiac
besedu na gymnáziu predseda Mestského
klubu SP vo Veľkom Krtíši Tibor Bittner a nezabudol pripomenúť, že väčšina základných
a stredných škôl nielen v okresnom meste,
ale aj v jeho okolí sú predplatiteľmi časopisu
a kúpili si i viaceré publikácie venované svetskému humanizmu.
Miloslava Necpalová
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Osobnosti

Ján Horárik

Ján Horárik – slovenský
humanista a kritik cirkvi

„Duch času prebudil v Uhorsku muža, nad ktorým sa križuje potupa
a súhlas, odpor a záujem, preklínanie a žehnanie tisícov jeho krajanov, lebo
sa nedávno zriekol svojho desaťročného kňazského úradu a stal si pod zástavu
protestantizmu.“ Tak znie prvá veta úvodu knihy Jána Horárika, ktorá sa
objavila na slávnom lipskom knižnom trhu presne pred 160 rokmi pod
názvom Boj Jána Horárika s hierarchiou a cirkvou v rokoch 1841-1845.

Portrét Jána Horárika. Litografia od
J. Marastoniho z roku 1864

A

ko sa to už často stáva, duch času
zakryl osudy knihy i autora hrubou
vrstvou zabudnutia a osud Jána
Horárika je známy len malému počtu
odborníkov. O živote a diele Jána Horárika
len Alexander Lombardini začlenil do
svojho Slovenského životopisára (Slovenské
pohľady VIII, 1888, 58) niekoľko skromných
údajov a Jaroslav Vlček o ňom vypracoval
heslo do Ottovho náučného slovníka (1897,
zv. XI., s. 563). Súčasná generácia môže
čerpať informácie o Horárikovi z jediného
slovenského vydania jeho knihy z roku 1953
(Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied)
a jej úvodu, ktorý napísal Jaroslav Dubnický.
Povedzme si teda, aký bol životný i osobný
príbeh Jána Horárika, v čom sú pre nás
jeho myšlienky podnetné i zaujímavé aj
dnes, osobitne v kontexte rozvíjania tradícií
svetského humanizmu.

Hračka v rukách biskupov
Ján Horárik sa narodil 19. mája 1808
v Bánovciach nad Bebravou ako jedno zo
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siedmich detí miestneho súkenníka. Vďaka
snahe otca aspoň jedno zo siedmich detí
pozdvihnúť z prachu obecného ľudu a tým
zároveň získať svojmu domu dôstojnosť v obci
začal Ján Horárik študovať na katolíckom
gymnáziu v Nitre. Ako nadaný študent
pokračoval v štúdiu na kňazskom seminári
v Nitre a neskôr na centrálnom seminári
v Pešti. Koncom roka 1829 sa vrátil do Nitry
a ako dvadsaťtriročný bol na Turície 1831
vysvätený za kňaza. Stáva sa študijným
prefektom v nitrianskom seminári, kde sa
venuje najmä výučbe filozofie a histórie.
Vďaka prístupu ku knižnici kanonika
Krpelecza sa oboznamuje s nemeckou
racionalistickou literatúrou, ktorá výrazne
sformovala jeho pohľad na svet. Ako učiteľ
sa snažil študentov viesť k štúdiu jazykov,
sám po maďarčine a nemčine začal študovať
francúzštinu, ktorú si vtedy vysoko cenili
európski demokrati ako jazyk francúzskej
revolúcie. Znalosť jazykov umožňuje
Horárikovi prístup k novým vedomostiam
a poznatkom, a tak postupne vyučuje nielen
filozofiu, ale aj logiku, ontológiu, metafyziku,
morálku, náboženstvo, všeobecné i uhorské
dejiny. Pri takto širokom rozsahu predmetov
sa obáva zvládnutia učiteľskej skúšky
z daných predmetov a požiadal o jej odklad,
čo mu však jeho predstavení neumožnili.
V snahe vyriešiť túto zložitú situáciu
Horárik po ústnom súhlase od
banskobystrického biskupa Belánszkeho,
že bude prijatý medzi banskobystrických
klerikov, požiadal o prepustenie z nitrianskej
dicecézy. O to väčšie bolo jeho prekvapenie,
keď sa dostavil s prepúšťacím listom
z nitrianskej diecézy a biskup Belánszky ho
odmietol prijať s tým, že nech sa radšej vráti
späť do služieb nitrianskej diecézy. To však
Horárik nemohol prijať a ubiedený prosil
iba o život a prácu. Vďaka svojmu priateľovi
zo školy, biskupskému tajomníkovi, sa mu
podarilo získať miesto kaplána v Piargu.
Stáva sa hračkou v rukách dvoch biskupov,
čaká kým sa dohodnú. Nakoniec mu
nezostáva nič iné ako vandrovať po drobných
farách banskobystrickej diecézy. Taký je
začiatok dlhej reťaze Horárikových konfliktov
s cirkevnou hierarchiou.

Na hranici prežitia
Horárikovým útočiskom sa stáva duch,
ktorý k nemu hovoril z kníh. Oboznamuje
sa s ideami a myšlienkami francúzskych
osvietencov, Heglovej filozofie, francúzskej
i americkej revolúcie a ešte viac sa radikalizuje
vo svojich postojoch. Jeho rodinné prostredie
i dedinské prostredie na strednom Slovensku,
denný kontakt s roľníkmi i baníkmi, to
všetko bezprostredne formuje jeho politické
presvedčenie a nevyhnutne i pohľad na
svet. V súlade s vtedajším romantizujúcim
pohľadom vidí Horárik v chudobnom ľude
dojku, ochrancu i udržovateľa ľudstva. Ľud je
zdrojom šťastia všetkých boháčov... Chudobný
ľud platí svojmu pánovi v hotovosti, platí telom,
platí časom, prispieva a pracuje župe, platí
a pracuje obci, platí a pracuje duchovnému,
prispieva a pracuje krajine, platí a slúži
kráľovi, dáva vojsku žold, živí ho, odstupuje
šľachte všetky občianske i mnohé ľudské práva,
zrieka sa v prospech tej istej šľachty všetkých
hodností, úradov, predností a výsad, odovzdáva
duchovenstvu svoj rozum a vôľu, dáva svojich
synov do krvavých služieb soldatesky a chráni
tak svoje vlastné otroctvo a bráni panstvo
svojich pánov nad sebou a proti sebe samému.
Keďže Ján Horárik svoje názory verejne
prezentuje v kostoloch či na stoličnej
kongregácii v Zlatých Moravciach, cirkevná
hierarchia odpovedá jeho prekladaním na
mimoriadne chudobné fary a jeho materiálne
pomery sú na hranici prežitia. Po preložení
do Nemeckého Pravna má ročný príjem iba
24 zlatých (nitriansky biskup mal v tom čase
ročný príjem okolo 200 000 zlatých) a nie je
schopný ani zakúpiť si nové oblečenie. Tu sa
zmiloval nad ubiedeným brat Juraj, chudobný
súkenník z Banskej Bystrice, a obliekol svojho
hanebnej otrhanosti vystaveného brata,
ktorého si vysoko vážil už pre jeho svätý stav
a miloval ho ako svoj život.
Zrejme materiálna núdza, ale i osobná
hrdosť a túžba po osobnom uplatnení
privádzajú Horárika k zmene povolania
i prostredia a na sklonku roku 1837 opúšťa
miesto kňaza v banskobystrickej diecéze a získava výhodné miesto hofmajstra – domáceho
učiteľa troch synov Móricza von Ullmanna
v Pešti. Nové miesto a prostredie ho inšpirujú
k ešte intenzívnejšiemu samoštúdiu, venuje sa
filozofii, sleduje vtedajšiu nemeckú filozofiu,
diskusiu okolo Heglovej filozofie a postupne
sa dostáva na pozície mladohegeliánstva.
Významný vplyv na Horárikove postoje má
i postupná radikalizácia spoločenského
prostredia, rast nacionalistického hnutia
v Uhorsku, reprezentovaného predovšetkým
liberálnou strednošľachtickou opozíciou.

Miešané manželstvá
Rastúca konfliktnosť spoločenského
prostredia sa prejavila aj v otázke miešaných
manželstiev. Napriek tomu, že v Uhorsku
už podľa článku 26 zákona z roku 1790 sa
umožňovali miešané manželstvá snúbencov
rôzneho náboženského vyznania, vydal
ostrihomský arcibiskup Jozef Kopácsy 2.
júla 1840 obežník o nevyhnutnosti reverzov
nekatolíckych uchádzačov o manželstvo
s tým, že deti budú vychovávané v katolíckom
duchu. V prípade, že by taký reverz neboli
ochotní dať, mali kňazi byť len prítomní na
obrade a nepožehnať manželstvo. To fakticky
znamenalo neplatnosť sobáša. Tento postup
katolíckej hierarchie vyvolal búrlivú odozvu
a nesúhlas, najmä u protestantsky zameranej
liberálnej opozície.
Ján Horárik v tejto situácii nemohol
mlčať a 4. februára 1841 vystúpil na
peštianskej stoličnej kongregácii, kde v mene
vlasteneckých kňazov protestoval proti
arcibiskupskému obežníku. Podľa Horárika
kňazské požehnanie v manželstve nepôsobí;
základy manželstva totiž sú: všestranná zhoda
manželov, vzájomná láska, vzájomná dôvera,
rodičovská trpezlivosť a múdrosť atď... Človek
nech je človeku všetko. Človek je dieťa sveta;
jeho krv a telo sú krvou a telom sveta; jeho
kosti a špiky sú kosťami a špikmi sveta; jeho
život a cit sú životom a citom sveta. Nuž aj
jeho vôľa a myslenie sú myslením a vôľou sveta,
ako aj jeho smrť a večný život iba čiastočne
smrťou a všeobecne večným životom sveta.
Človek je stvoriteľom svojho sveta... Ak teda
chcete manželstvo, tak nech nie je a nezostáva
nijakým kňazským, nijakým náboženským,
nijakým cirkevným a nijakým božským, ale
celkom ľudským a práve tým, t .j. ľudskou
bytosťou posväteným manželstvom.
Niet pochýb o tom, že Horárikovo

vystúpenie bolo vystúpením s pomerne
veľkým politickým dosahom, bez ohľadu
na to, že Ján Horárik bol vlastne jediným
katolíckym kňazom, ktorý sa v Uhorsku
odvážil verejne zaujať také stanovisko.
Udalosť mala veľký ohlas nielen v Uhorsku,
ale správa o nej prenikla aj do zahraničia.
Zareagovala, samozrejme, aj cirkevná
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hierarchia, ktorá ho vyzvala k poslušnosti,
k prehodnoteniu postojov, a nakoniec
donútila von Ullmanna k výpovedi Horárika
z miesta vychovávateľa. Súčasne bol Ján
Horárik suspendovaný, zbavený kňazského
úradu. Aj napriek tomu pokračoval
v obhajobe svojho stanoviska a v liste
biskupovi Belánszkému píše: Je to niečo

Z myšlienok Jána Horárika
Humanita
Štvrtý element boja je
ctihodná humanita. Je
všetko objímajúca; je rozum,
ktorý spriateľuje, vyrovnáva,
zrovnoprávňuje celý náš rod, je
srdce, cítiace za všetkých bez
rozdielu a oddaná všetkým.
Humanita nepozná nijaké
prednosti, nijaké rozlišovania,
nijaké panstvo, nijaké otroctvo,
nijaké sektárstvo, skôr odsudzuje všetko individualné, všetko
to, čo sa odlučuje, teda i všetko
rodinkárstvo a kastovníctvo
popri každej národnosti, všetko
čo sa necíti, neuvedomuje
a nedvíha vcelku – v ľudstve.
Humanite je prisúdené veľké
dielo vzkriesenia, všeobecného

zmierenia a vykúpenia, lebo
jej podstata je univerzálna, jej
princíp a záujem je neohraničený. Humanita sa dodnes zjavila
v dvoch podobách. V jednej
podobe s Bohom na čele,
v druhej podobe bez Boha.

Reč humanity
Prečo chcieť všetko rozumné
buď s neskromnou teologickou
márnomyseľnosťou odvodiť
z biblie, alebo to do nej vniesť,
alebo keď to nejde, hlúpo
odsúdiť? Prečo pod titulom
svetovej múdrosti závistlivo
a bláznivo pyšne prísne
zakazovať Božie zjavenie,
dané v gréckom a rímskom
rozume? Prečo so scholastickou

smiešne! Útočia proti mne, nie proti mojim
náhľadom, ani proti dôkazom týchto náhľadov.
Čo si myslím ja, to si myslí celá krajina, prečo
teda bojujú iba proti mne ?

Vystúpenie z katolíckej cirkvi
Aj napriek tomu všetkému sa Horárikovi
podarilo takmer okamžite získať nové miesto
vychovávateľa u peštianskeho vicežupana
Móricza de Szentkirályho. V roku 19.
februára 1845 využil nový zákon o slobodnom
prestupe z jednej cirkvi do druhej a vystúpil
z katolíckej cirkvi. Keď sa ho opýtali, do ktorej
cirkvi zamýšľa alebo je rozhodnutý prestúpiť,
jeho odpoveď bola: Do nijakej a nikdy.
Rozhodol sa tak, lebo sa narodil bezprostredne
a výlučne pre spoločnosť, pre svoj rod, pre tento
svet – zostať ako človek a občan iba v štáte, žiť
len ľudstvu a vlasti... Mali by zákonom povoliť,
zákonom oprávniť nielen cirkevnosť, ale aj
bezcirkevnosť – vieru vôbec. Lebo táto nová
sloboda – bezcirkevnosť a bezdogmatičnosť
– skutočne už existuje, i keď ešte bez domu
a bez kozubu. V hlavách tých, ktorých si pre
seba získala, zapaľuje večný oheň; je isté, že
tento oheň zachváti celý dejinný svet.
Zákon však toto neumožňoval, a preto Ján
Horárik nakoniec prestúpil do protestantskej
cirkvi. Životné cesty Jána Horárika boli
naďalej mimoriadne zložité a plné vnútorných
bojov i nepokojov. Pre svoje presvedčenie
a pravdu bol schopný obetovať doslova
všetko. Bez ohľadu na dôsledky. Žil tak, ako
bolo jeho životné krédo: Vždy som sa bál
rozhnevať rozum, ale nikdy nie jednotlivcov.
Zomrel deň po svojich 56. narodeninách – 20.
mája 1864 u svojej sestry v Banskej Bystrici.

zlomyseľnosťou oddišputovávať
védám, Zend-Aveste a koránu
každú iskru a tieň božskej
podstaty a vôle. Vo všetkých
týchto zjaveniach sa pohybuje,
žije a hovorí Boh a vedie svoje
deti k svojmu svetlu, k svojmu
šťastiu.

Štát a škola
Štát by mal teda už raz
uskutočniť celkom slobodné
školy, nezávislé na cirkevnom
elemente, organizovať práve
také slobodné ľudové vzdelanie,
zriaďovať iné chrámy, totiž
chrámy života, vedy, umenia,
chrámy skutočnej pravdivosti,
veľkosti, krásy a potom povoliť
všetkým občanom nárokovať
si tieto ľudské štátne alebo cirkevné ústavy. Tak sa zoskupujú
pred našimi očami okolo panu-

Roman Hradecký

júcej štátnej moci vpravo cirkev,
vľavo škola; alebo: vpravo
kňazi, vľavo myslitelia, vpravo
viera, vľavo mravnosť, vpravo
teológovia, vľavo filozofovia,
vpravo biblia, katechizmy,
dogmatiky, modlitebné knihy,
spevníky a kazateľské pokladnice so všetkým ostatným materiálom, omamujúcim duch,
vľavo zástupy umení a vied
– vykupitelia človeka a jeho
ducha, konečne vpravo prázdny
plán nebeskej blaženosti,
vľavo obsažný plán pozemskej
blaženosti. Štátna moc si má
zvoliť medzi týmito poradcami
a nápadníkmi, má sa rozhodnúť, zatiaľ čo ľudstvo očakáva
toto rozhodnutie s najvyšším
napätím a humanita očakáva
civilizované kresťanstvo s otvoreným náručím.
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Recenzia

Evolúcia

Evolúcia
Neobyčajná história

jednej vedeckej teórie
Eduard J. Larson, Slovart, Bratislava 2006
Do rúk slovenského čitateľa sa dostáva zaujímavá publikácia,
v ktorej ho autor Eduard Larson sprevádza na prehliadke Darwinovej „nebezpečnej myšlienky“ od teoretických predchodcov
na začiatku 19. storočia cez brilantný prelom Darwina a Wallacea, Watsonov a Crickov objav dvojitej závitnice DNA až po neodarvinistickú syntézu prevládajúcu v súčasnosti a vzmáhajúcu
sa sociobiológiu. Vychádza z tézy, že história modernej evolučnej
vedy sa nezačína Charlesom Darwinom, ba ani biológiou.

Z

ačína sa prelomovými objavmi geológie
a paleontológie koncom
18. storočia. Pripomína, že keď si
Darwin v tridsiatych rokoch 19.
storočia osvojil evolučný pohľad
na biologické počiatky, sám sa
považoval rovnako za geológa
ako aj za biológa.

Vedecké úspechy i omyly
Sila knihy E. Larsona spočíva
vo výstižnosti výberu faktov
a v spôsobe, akým z nich poskladal celý príbeh objavovania
evolúcie. Autor pritom všetok vedecký rozruch okolo evolúcie odborne umiestňuje do kultúrnej aj
sociálnej perspektívy, pozornosť
zameriava aj na život a kariéru
vedcov, bádateľov či excentrikov,
ktorých spolupráca i súťaženie
poháňa teóriu evolúcie dopredu.
Načrtnutá história evolučnej
vedy stavia na predchádzajúcich
štyroch Larsonových knihách,
ktoré sa zaoberajú rozličnými
hľadiskami tejto problematiky.
Teória evolúcie je oslavovaná
ako koruna vedeckého bádania
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človeka i zatracovaná ako hrozba
pre naše najvzácnejšie hodnoty
– zmenila náš pohľad na život,
na náboženstvo, na náš pôvod,
ba i na samu teóriu. Larsonova
Evolúcia je plná nových materiálov i náhľadov, takže počas
fascinujúcej cesty za objavmi
čitateľa súčasne vzdeláva a informuje. Nemožno v tejto súvislosti
nespomenúť bohatý informačný
materiál vo forme odkazov či obsiahly prehľad odporúčanej literatúry svedčiaci o tom, že históriou
vedy, ktorá vedie až k Darwinovi,
sa zaoberá množstvo klasických
monografií. Iste nie je nezaujímavé, že Charles Darwin nebol iba
nesmierne významným vedcom,
ale aj vynikajúcim a obľúbeným
spisovateľom.
Recenzovaná práca je skvelým
prehľadom pokroku, ale aj omylov, ktorých sa vedci pri hľadaní
odpovedí na otázky počiatkov
života, evolúcie či nášho pôvodu
dopustili. Okrem iného sa
z knihy dozvedáme, že opojenie
z pocitu vševediaceho v minulosti
dokonca viedlo niektoré slávne
osobnosti vedy k aktivitám, ktoré
napokon vyústili do rasizmu,
eugeniky, nútenej sterilizácie, ba
až do „hromadnej selekcie v nacistických táboroch smrti“.
Darwinova teória prenikla
hlboko do vedy a spoločnosti,
pričom zostalo len málo, čoho
by sa nedotkla. Takmer storočie
viedli vedci ostré spory o tom, ako
evolúcia funguje. Konsenzus sa
v tejto otázke začal v rámci vedeckej komunity vynárať až v 30.
rokoch 20. storočia, keď hlbšie
pochopenie genetiky viedlo k zrodu modernej neodarvinistickej
syntézy. Vedci však ešte aj dnes

debatujú o detailoch evolučnej
teórie a pre mnohých je „pes
zakopaný“ práve v tých detailoch.
V laickej verejnosti doteraz nie je
zhoda ani v tom, či sa druhy vôbec vyvíjajú, a už vonkoncom nie
v tom, či človek (alebo podstata
ľudskosti) vznikol čisto prírodnými procesmi z iných foriem života. Hranice sú priepastné a len
málo myšlienok nás ovplyvňuje
väčšmi ako myšlienky o našom
vlastnom pôvode. Východiskovým bodom pre akúkoľvek
diskusiu o organických počiatkoch je pochopenie toho, ako sa
vyvíja moderná teória evolúcie.
Larson nám poskytuje pestrofarebný obraz histórie myšlienky
evolúcie, pričom najväčší priestor
celkom pochopiteľne venuje
hlavnému prúdu evolučného
myslenia. V súčasnej evolučnej
biológii dominuje neodarvinizmus, ktorý tvorí hlavný prúd
evolučného myslenia. Larson
presvedčivo zdokumentoval,
že súčasná neodarvinistická
dominancia v evolučnej biológii
má korene v histórii skúmania
evolúcie, ktorá mainstreamových vedcov napokon priviedla
k presvedčeniu, že celé tajomstvo
existencie a rozmanitosti života
na našej planéte sa dá vysvetliť
populačnou genetikou a prírodným výberom.

Darwinov úder
prírodnej teológii
Darwin sformuloval svoju teóriu v roku 1838, ďalších dvadsať
rokov však o nej nič nepublikoval. Až v roku 1859 vyšla práca
O pôvode druhov prostredníctvom
prírodného výberu, alebo zachovávanie zvýhodnených rás v zápase
o život. Darwin vedel, že jeho teória prírodného výberu umožňuje
evolúciu aj bez účelových foriem
života či Božieho plánu. Jeho
kniha zasadila silný úder tradičnému západnému náboženskému
mysleniu. Darwinova teória sa
zaobišla bez potreby Stvoriteľa pri
vzniku druhov. Tým, že nahradila
božského Stvoriteľa procesom
prežívania najvhodnejších,
podkopala prírodnú teológiu.
Nič z knihy O pôvode druhov sa
nestalo takou horúcou témou ako
„zvierací pôvod človeka“. Knihami Rodokmeň človeka a Prejavy
emócií u človeka a zvierat Darwin
skompletizoval výklad evolúcie
začatý knihou O pôvode druhov.
Rodokmeň človeka ponúkal
prvú ucelenú prírodovednú tému
evolúcie človeka.
Čitateľa určite zaujme kapitola
Americké ťaženie proti evolú-

cii s údajmi o tom, ako mocní
baptistickí a presbyteriánski
pastori začali pohon na očistenie
cirkevných škôl a seminárov spod
vplyvu darvinizmu. V roku 1922
narastajúce obavy amerických
evanjelikov a fundamentalistov
prerastali do celonárodného úsilia
vypudiť darvinizmus z verejného
vzdelávania. Ako senzácia sa
s veľkou publicitou začal tzv. opičí
proces. Po skončení procesu sa
antievolučný aktivizmus stupňoval, no čelil aj rastúcemu odporu.
V práci sa konštatuje, že koniec
50. rokov sa stal oslavou darvinizmu. Keďže takmer všetci vedci
sa zhodovali v tom, ako evolúcia
funguje, darvinistické štúdie
získali významné postavenie. Aj
americká vláda zvýšila finančnú
podporu na výskum evolúcie
a otvorila študijný program biologických vied, v rámci ktorého
vznikli prvé stredoškolské učebnice biológie od čias Scopesovho
procesu, v ktorých bola uvedená
evolúcia ako organizujúci princíp.
Širšia verejnosť sa pri príležitosti stého výročia Darwinovej
a Wallaceovej práce dozvedela
mnoho o darvinizme z článkov
a kníh, ktoré velebili zakladateľov
populačnej genetiky a modernej
syntézy. Jeden z vedcov – Julian
Huxley – zdôrazňoval, že „v evolučnom myslení už niet miesta
ani potreby pre nadprirodzeno.
Zem nebola stvorená: vyvinula
sa. V evolúcii sa vyvinuli aj všetky
živočíchy a rastliny, ktoré ju obývajú, vrátane nás samých, našej
mysle a duše, ako aj mozgu a tela.
Vyvinulo sa aj náboženstvo“.
Larson uvádza, že „v polovici
20. storočia sa americká veda
a náboženstvo vyvíjali každé
iným smerom, čo vrážalo medzi
evolučnú biológiu a konzervatívne kresťanstvo čoraz väčší klin.
Darwin tým, že poslal argument
za Boha dizajnéra do vyhnanstva,
umožnil človeku byť intelektuálne
naplneným ateistom“. Jeho téza
je v rozpore s výkladom stvorenia, ktorý sa objavuje v knihe
Genesis, ktorá je svätým písmom
židov, kresťanov a moslimov. Pre
ortodoxných predstavuje Genesis
zjavené Božie slovo a ako také má
osobitný význam v doslovnom,
alegorickom alebo mystickom
zmysle. Pri doslovnom chápaní to
vopred vylučuje evolúciu z jedného
druhu rastliny či živočíšneho druhu na iný. Pozorný čitateľ si môže
sám vytvárať obraz a chápanie
problémov na základe prezentácie
bohatej škály názorov vedcov.
Prof. Ladislav Hubenák

Zaujímavosti

Zázraky – kde ich
však vziať?
V októbri 2004 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného habsburského cisára Karola. Stalo sa tak až 82 rokov po excisárovej smrti. Za tú
dobu sa nestal žiaden zázrak, ktorý by mu mohol byť pripísaný a bez aspoň
jediného zázraku nemožno (okrem mučeníkov) nikoho beatifikovať.
Foto: archív

N

o nátlak (a možno aj „sponzorstvo“) habsburského klanu bol
taký veľký, že pápež neodolal
a za zázrak uznal uzdravenie vredov na nohe
akejsi mníšky. Niektoré noviny vtedy písali
o „zázraku na hranici smiešnosti“.

Santo subito
Teraz sa zdá, že pre blahorečenie
samého pápeža Wojtylu sa bude podobne
úporne hľadať nejaký „zázrak“. No
tento raz to nesmie trvať 82 rokov, lebo
sfanatizovaný dav sa pri pápežovom
pohrebe v apríli 2005 vehementne
dožadoval „Santo subito“ – teda rýchlo
vyhlásiť za svätého. A nový pápež
Benedikt XVI. sa snaží „hlasu ľudu“ čo
najskôr vyhovieť. Prvý krok už urobil,
keď skrátil dobu na blahorečenie v tomto
prípade na dva roky, hoci tým porušil
platný vatikánsky predpis, ktorý dovoľuje
začať takýto proces až po piatich rokoch
od smrti kandidáta na blahorečenie.
Takto by sa teda Ján Pavol II. mohol už
veľmi rýchlo dostať medzi blahoslavených
a svätých, ktorých on sám vyrobil nemálo
(bolo ich vraj viac, než koľko ich dokázali
beatifikovať a kanonizovať všetci pápeži
pred ním, a preto kardináli pápeža Wojtylu
ironicky nazývali Továrňou na svätých).
Teraz ešte zostáva urýchlene nájsť vhodný zázrak – a to pri rýchle napredujúcich
prírodných a medicínskych vedách nie je
jednoduchá záležitosť. Okrem toho musí
tento zázrak zodpovedať veľkosti bývalej
hlavy cirkvi a nemôže to byť nejaký „zázrak
na hranici smiešnosti“.

Hľadanie zázraku
A tak sa začalo hektické hľadanie
„zázraku“. V prvom rade sa pohľad plný
nádeje uprel na doteraz ich osvedčené
nálezisko – na ženské kláštory. V nich
žije plno sexuálne abstinujúcich žien
s frustrovaným materstvom, ktoré si
dokážu sugesciou vyvolať čokoľvek,
od krvácajúcich stigiem až po orgastickú
extázu (slávna Berniniho Extáza zachytáva
sv. Katarínu práve v tomto okamihu).
Prvý úspech sa už dostavil: v marci 2007
sa prihlásila rádová sestra Marie Simon
Pierre s tým, že nebohý Ján Pavol II. ju
zázračne uzdravil z Parkinsonovej choroby.
Uvidíme, či beatifikačná komisia uzná toto
za zázrak; práve tento prípad totiž očividne
patrí medzi tie, o ktorých psychiatri zvyknú
hovoriť, že ľudia sa „zázračne“ uzdravia
z tých „chorôb“, ktorých prejavy si sami
vsugerovali. Ak v beatifikačnej komisii
dostanú slovo aj seriózni a nezaujatí lekári,
potom by hľadanie vhodného „zázraku“
mohlo trvať aj dlhšiu dobu. Aj v najväčšej
„fabrike na zázraky“, v Lourdách, totiž v posledných rokoch poklesol kedysi hromadný
výskyt „zázrakov“ na nepatrný počet práve
pre nové objavy v medicíne.
Pravda, obava, že by pápež Wojtyla nebol
vôbec blahorečený, lebo by sa nenašiel
potrebný „zázrak“, je úplne zbytočná. Ak by
boli aj zavrhnuté všetky „zázračné uzdravenia“ mníšok, potom tu predsa existuje ešte
v zálohe jeden „veľký zázrak“: „nesmrteľná“
zásluha Jána Pavla II. o rozklad socialistickej sústavy trvalými zákulisnými intrigami.
Dr. A. D.

Knižné novinky

Knižné novinky
LUŽNÝ, D., NEŠPOR, Z.:
Sociologie náboženství.
Praha: Portál, 2007, 236 s.
Náboženstvo pôsobí na život
spoločnosti. Má vplyv na politiku, kultúru i ekonomiku.
Aj mnohé sociálne inštitúcie
vychádzajú z náboženských koreňov. Sociologický prístup nechá stranou pravosť jednotlivých náboženstiev. Sústreďuje sa na výskum
sociálneho konania, vzťahov a skupín, ktoré
na základe náboženstva vznikajú. Táto publikácia uvádza čitateľov do štúdia sociológie
náboženstva. Autori preberajú náboženstvo
v kontexte všeobecnej sociálnej teórie, venujú
sa sekularizácii, novým náboženským hnutiam
i alternatívnym prístupom k náboženstvám.
Opisujú aj súčasnú náboženskú scénu, otázky
obnovy a deprivatizácie náboženstva, etnické
náboženstvá i desekularizáciu v moslimských
spoločnostiach a v Európe. Kniha je určená
predovšetkým študentom religionistiky,
sociológie a ďalších odborov sociálnych vied.
GORE, A.: Nepříjemná pravda.
Praha, Argo 2007, 329 s.
Máloktorá kniha s tematikou
životného prostredia sa stane
bestsellerom. Bývalý americký
viceprezident Al Gore to však dokázal,
a dokonca druhýkrát. Po Zemi na miske váh
z r. 1992, mimoriadne kvalifikovanej a ucelenej
analýze celosvetovej ekologickej krízy,
vydal v roku 2006 ďalšie pozoruhodné dielo
– Nepríjemnú pravdu. Bohatým materiálom
tu dokazuje, že globálne otepľovanie
skutočne prebieha. Fakty ilustruje dôkladne
vybranými fotografiami, názornými grafmi,
početnými mapami i jedinečnými osobnými
skúsenosťami. Svoju knihu predkladá ako
výzvu na zmenu prístupu k našej vlastnej
planéte. Na základe knihy vznikol aj úspešný
rovnomenný dokumentárny film, ktorý získal
Oskara za najlepší dokument.
KOUKOLÍK, F.: Proč se Dostojevskij mýlil? Praha, Galén,
2007, 211 s.
Niekoľko kľúčových odstavcov
Dostojevského Bratov Karamazových dokazujúcich, že žriedlom
morálneho chovania je viera v nesmrteľnosť
a Boha, sa často zhŕňa do rôznych podôb
výroku: „Boh nie je, na jeho trón dosadol
(nad)človek, všetko je dovolené.“ Skúsenosť
však hovorí, že ľudia nábožensky veriaci, bez
ohľadu na druh viery, sa správajú tak morálne,
ako amorálne, a to niekedy do krajnosti, úplne
rovnako ako ľudia nábožensky neveriaci.
Z tejto skúsenosti a z vývoja poznatkov sociokognitívnej neurovedy posledných desaťročí vyplýva, že nikdy, za žiadnych okolností
nebolo a nie je ľuďom veriacim ani neveriacim
dovolené všetko, aj keď sa dopúšťajú a dopúšťali všetkých zločinov, pretože korene
ľudského vedomia, empatie, altruizmu, lásky,
zla i religiozity sú prirodzené a je potrebné
hľadať ich hlbšie, a to ako v biologickej, tak aj
kultúrnej evolúcii.
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Detské okienko

Zelená planéta

Zelená planéta 2007
Nastupuje leto, prázdniny. Čas zaslúženého oddychu nielen pre dospelých čitateľov nášho časopisu, ale najmä pre deti. No práve v tomto čase majú v Moskve,
v centre medzinárodného detského ekologického fóra Zelená planéta, ktorého
vyhlasovateľom je Všeruská spoločnosť detského ekologického hnutia Zelená
planéta, plné ruky roboty. Pretože po ukončení prvého, regionálneho kola tisícky
prác, ktoré prišli do Moskvy, triedia, kompletizujú a hodnotia odborné poroty
zložené z uznávaných činiteľov, osobností vedy, kultúry, publicistiky.

A

ko sme už v predchádzajúcich číslach
nášho časopisu písali, súťaž detského
ekologického fóra Zelená planéta má
deväť kategórií. Časť najlepších spomedzi
výtvarných a fotografických prác, modelov
oblečenia z ekologicky čistých materiálov
a folklórnych súborov si mohli v dňoch 21.
– 24. júna pozrieť aj záujemcovia zo Slovenska v rámci Ruskej národnej výstavy v bratislavskej Inchebe. Tri desiatky ocenených
výtvarných diel, medzi nimi aj (Ne)bezpečná
zóna Niny Chebeňovej z neďalekého gymnázia v našom hlavnom meste. Ale napríklad
aj cárov, cárovné, bojarov v historických
odevoch, ktorých autorkou je členka poroty
súťaže modelov oblečenia z ekologicky čistých
materiálov, držiteľka mnohých medzinárodných ocenení Irina Volkodajevová. Kto
mal však väčšie šťastie, mohol si pozrieť aj
módnu prehliadku vlastnoručne zhotovených
modelov, ktoré vyhrali v minulom roku. Štyri
dievčiny zo stočlenného kolektívu z petrohradského Štúdia detskej módy Fontanevia
so svojou vedúcou Irinou Šaľajevovou zavítali
aj do Bratislavy. Detskú kolekciu vymyslela
najmladšia z nich, 12-ročná Aňa Kanaševová, o tri roky staršia Aňa Semjonovová
mala veľkú zásluhu na príprave slávnostných
modelov, ktorých veľkú časť tvorí čipka. Aj tie
si vo veľkom fotografovali návštevníci výstavy
a módnej prehliadky spojenej s koncertom.
Hoci do určitej miery sú v štúdiu práce rozdelené, každá z dievčat (a dvoch chlapcov, ktorí
v ňom tiež pracujú) musia ovládať všetko
– vymýšľanie modelov, šitie, háčkovanie,

Ukážka expozície z Ruskej národnej výstavy
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pletenie i predvádzanie modelov. Štúdium
funguje už 18 rokov a jeho členovia sa stretajú
trikrát do týždňa.
O čosi menej – 16 rokov funguje folklórny
súbor Zorenka z mesta Ruza v Moskovskej
oblasti. Z jeho 18 členov prišlo do Bratislavy
desať. Najstarší 19-ročný Dmitrij Šešukov
v ňom spieva už 12 rokov, a tak sa aj s kamarátkami smejú, že keď v súbore začínal,
najmladšia 10-ročná účastníčka bratislavských vystúpení čiernooká Ira Dankevičová
prezývaná Karmen vtedy vlastne ešte ani na
svete nebola. Ich vedúca Antonína Jemeľjanovová všetkých chváli a už samé deti hovoria
o tom, aký úspech mali nielen v Bratislave, ale
aj na bojnickom zámku.

Keďže hlavným heslom Zelenej planéty
je dialóg kultúr – od poznania k úcte, aj
predstavitelia ruských minuloročných
najlepších kolektívov sa snažili spoznať
kultúru hostiteľskej krajiny. Naším skvostom
– zámkom v Bojniciach boli nadšení, veľmi sa
im páčili úryvky z rozprávok v podaní slovenských vrstovníkov, ktoré tam zažili. Zo zajatia
zlého draka sa vykúpili spevom, ktorý sa
návštevníkom tak zapáčil, že svoje vystúpenie
museli ešte dvakrát zopakovať. Na záverečné
– v koncertnej sále zámku vďaka tamojšej
výbornej akustike veru dlho nezabudnú.
V pamäti však ostane aj detské šantenie
na kúpalisku, aj prechádzky uličkami starej
Bratislavy, rozhovory so slovenskými deťmi,
nadšené oči účastníkov ich vystúpení na
Inchebe, keď medzi tlieskajúcimi boli deti
v predškolskom veku, školáci, ich rodičia
i starí rodičia.
- Ak naše detské ekologické fórum Zelená planéta má podtitul Dialóg kultúr – od
poznávania k úcte, tak práve toto sme cítili
nielen počas vystúpení, ale aj počas voľna,
keď nás mladší i starší zastavovali v meste,
reagovali na ruštinu, pýtali sa, čo je u nás
nové, že je škoda, ak je na Slovensku za
posledné roky málo hosťujúcich ruských
kultúrnych súborov. Živo sa o našu prácu
zaujímali a s nadšením hovorili aj o vystúpení takých profesionálov, ako Alexandrovovci či Balet Igora Mojsejeva, ktorí
zožali veľký úspech v túto jar na Slovensku,
- vyznala sa predsedníčka hnutia Zelená
planéta Marína Medvedevová.

Práve s ňou sme sa rozprávali aj o priebežných výsledkoch tohtoročnej súťaže.
V rámci regionálnych kôl sa na nej zúčastnilo vyše milión detí. Najviac, samozrejme,
z Ruska. M. Medvedevová vyzdvihla najmä
kolá v Kamčatskej oblasti, Krasnojarsku,
Moskovskej oblasti, Tatatskej, Baškirskej
a Udmurdske republike, ale aj dnes už
samostatných bývalých republík ZSSR
– Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu.

Dievčatá z petrohradského Štúdia detskej módy
Fontanevia predstavujú svoje modely
Nezaspali ani v zahraničí. V Moskve už
majú práce napríklad z ďalekého Tajvanu,
ale aj z Cypru, Rumunska a samozrejme,
Slovenska. Časť z nich odišla do hlavného
štábu detského ekologického fóra Zelená
planéta prostredníctvom nášho časopisu.
A preto práve prostredníctvom nás dostali
najúspešnejší účastníci v závere školského
roka Viktória Gavaľová z Humenného
a Zdena Faragulová z Bratislavy diplomy
a upomienkové darčeky.
To však ešte nie je záver. Pretože práve
v letných mesiacoch majú najviac roboty v Moskve, kde bude zasadať vážená
odborná porota. Či už sa aj do finále
dostane niekto zo Slovenska alebo nie,
sme presvedčení, že radosť mali účastníci
pri vlastnej tvorbe a aj z ocenenia redakcie
Prometheus a Zelenej planéty z Moskvy.
A podľa hlavného hesla Zelenej planéty si
cez začínajúce sa prázdniny nielen dobre
oddýchnu, ale aj spoznajú plno nových
vecí, kamarátov, kultúr. Budú sa čo najviac
spoznávať a teda aj vážiť sa navzájom.
A práve to želáme všetkým čitateľom časopisu Prometheus. Nielen jeho Detského
okienka, ale aj „dospelákom“. Veríme, že
so svojimi najzaujímavejšími zážitkami
v písomnej či výtvarnej prípadne fotografickej forme sa s nami podelia.
Miloslava Necpalová
Foto: autorka

Názory

Ohliadnutie nazad

Stojí za to hovoriť
o etickej výchove?
Č

asopis Prometheus vychádza
dva a pol roka. Téme etickej
výchovy sme sa zoširoka venovali
už v čísle 5/2005. A v ďalšom
čísle, teda pred poldruha rokom
sme zaviedli pravidelnú rubriku
Etická výchova. Uverejnili
sme rozhovor s významným
predstaviteľom vysokoškolských
pedagógov v príprave učiteľov
etickej výchovy prof. Erichom
Mistríkom, aj názory učiteľov
z praxe, skúsenosti a dojmy
žiakov, fakty zo zahraničia,
priniesli sme analýzy stavu
vo výučbe tohto predmetu za
posledné obdobie, názory našich
i zahraničných pedagógov,
priblížili knihy, ktoré sú vhodné
na hodiny etickej výchovy pre
rôzne vekové skupiny školákov.
Boli sme radi, keď nám písali
ľudia zo škôl z rôznych oblastí
Slovenska, keď sme dostali prvé
objednávky zo vzdelávacích
inštitúcií.

Bolo to pred rokom, keď jeden
z členov Bratislavského klubu SP
– veľký fanúšik nášho časopisu
prišiel k záveru, že množstvo, ak
nie väčšinu článkov z Promethea
by si malo prečítať čo najviac
učiteľov najmä etickej výchovy,
dejepisu, občianskej výchovy,
prírodopisu... A vari by sa dali
menovať aj ďalšie predmety. Ale
s faktami, o ktorých sa v nich
píše, by sa mali zoznámiť aj žiaci.
A tak sa rozhodol 30 školám
v Bratislave či okolí časopis
predplatiť. Vnútorne presvedčený, že ak sa s ním zoznámia,
ďalej sa stanú predplatiteľmi
už sami. Spomínaným školám
sme teda v prvom tohtoročnom
čísle zaslali krátky list a faktúru
na predplatné v roku 2007.
Práve v tom čase sme dostali
nové objednávky na predplatné
nielen od ďalších jednotlivcov,
ale aj škôl. Najmä z okresov, kde
máme aktívnych členov, ktorí si
vzali za svoje presvedčiť vedenie
pedagogického zboru, že časopis
im v ich práci bude nápomocný.
No z tej tridsiatky, ktorá minulý
rok dostávala časopis „zadarmo“,
prišlo len zopár úhrad.
Zamrzelo. Nielen oného člena

SP, ktorý sa pred rokom rozhodol
školám časopis uhradiť, ale aj
nás v redakcii. Robíme rubriku
etickej výchovy nadarmo?
Nie je zaujímavá? Je to naozaj
„oddychová“ hodina, je to
naozaj niečo len nanútené? Prečo
však potom pri stretnutiach
s učiteľmi, ale najmä žiakmi
etickej výchovy toľko kritických
poznámok k nedostatku učebníc,
k nezriedkavému odsúvaniu
hodiny na neskorú popoludňajšiu
hodinu, k macošskému prístupu
k pedagógom i žiakom tohto
predmetu a k mlčaniu, ak učitelia
(farári, katechéti) náboženskej
výchovy sa o etike vyjadrujú
zvrchu, pohŕdavo? A aj rodičia,
prípadne starí rodičia sa sťažujú
na to, ako nie sú s výučbou tohto
predmetu u svojho školáka
spokojní. Skôr len tak pomimo,
v kuchyni, ako sa hovorí, Najmä
ak ho vedie učiteľ, ktorý zároveň
učí ďalšiu skupinu detí náboženskú výchovu. A prečo nie, hovoria
mu z vedenia školy. Veď je to jeho
aprobácia, ktorú úspešne skončil
na vysokej škole. Asi je normálne,
ak rodič pochybuje, že taký učiteľ
môže jeho dieťa učiť humanistickú etickú výchovu, o ktorú má
záujem.

A deti? Ktoré ako. Časť je
rada, že má hodinu, ktorú môže
využiť na ďalší predmet. Ďalší
zo začiatku aj chceli čosi robiť,
boli aktívne, no učitelia ich za
to neodmeňovali pochvalami.
A tak sa na to už nesťažujú, ani
sa tým nechvália. Skôr z diskusií
na internetových stránkach sa
dozvedáme otvorené názory
žiakov, rodičov (zriedkavejšie
už učiteľov), viac o ich vzťahu
k danému predmetu, ale aj o tom,
ako by ho chceli zmeniť, čo im
na ňom v súčasnosti prekáža.
Napríklad:
„Etická výchova podľa MŇA by
mala vyzerať asi takto:
Oboznámiť deti s existenciou
hlavných náboženských smerov
s tým, že by sa im vysvetlilo, že
etická stránka náboženstva JE
SPRÁVNA, ALE ZÁZRAKOVÁ
stránka je nesprávna a empiricky
nedokázateľná a práve naopak

dokázateľné sú nezázraky.
Ďalej vysvetliť deťom dôkazové
a pokusné metódy, ktoré náboženstvá odmietajú používať pri
vysvetľovaní náuky vo svojich
teologických učilištiach.
Ďalej by bolo zaujímavé vysvetliť
vznik Chamurappiho zákonníka
a jeho vplyv na madiánskeho
kňaza Mojžiša a pod.“
**
„1. Primárne nie je etická
výchova zameraná na náboženstvá.
2. Problém je v tom, kto učí
etickú výchovu. Viete, kto učí Vaše
deti ETIKU?“
**
„Ešte som o tom nepočul, ani
nečítal. Opíšem niečo zo života.
Je škola, základná. Vyučuje sa
tam okrem bežných predmetov
aj etická výchova a náboženská
výchova. Etickú výchovu zvyčajne
učí triedna učiteľka. Jednoducho
tento predmet dostane ako bonbón
navyše. Alebo vo vyšších ročníkoch
učí etickú výchovu učiteľka, ktorá
učí dejepis alebo slovenský jazyk.
Pre náboženskú výchovu
dochádzajú buď kňazi od daných
cirkví osobne do školy, alebo sú
na to určené slečny, ktorým sa
v cirkvách hovorí sestry.“
**
„Ja do školy ešte stále chodím,
mám aj etiku. Som síce na strednej skole, ale na etike si kreslíme,
rozprávame sa o škodlivosti
fajčenia. Ale väčšinou nás učiteľka
nechá, nech sa učíme na ďalšie
hodiny, alebo nech rysujeme. Asi
by ma viac bavilo náboženstvo,
kde by som sa mohla pohádať
s katechétkou (aspoň myslím, že
sa to tak volá)...
Ako alternatívu k náboženskej
výchove by som celkom prijala
humanistickú etickú výchovu.
Vlastne čokoľvek, čo odporuje
katolíckym učeniam.
Na ZŠ sme to mali tak, že
na škole bola jedna učiteľka,
ktorá mala ako jeden zo svojich
predmetov etiku. Učila ju tuším
iba ona.“

Takže má rubrika Etická
výchova v našom časopise miesto
alebo nie? Nakoľko máme brať
do úvahy učiteľa etickej výchovy
jedného zo stredných odborných
učilíšť neďaleko Bratislavy (predplatné jej zaplatil náš člen), kde
sa časopis nedal nájsť? Nakoniec
si spomenul na jedno číslo, ktoré
si prelistoval, a keďže sa mu zdalo
slobodomurárske, viac sa oň nezaujímal. Nevie, prečo by ho mali
odoberať, prečo s ním pracovať.

Etická výchova

„Je to vari povinné?“ spýtal sa
onen učiteľ na záver. Jediný učiteľ
etickej výchovy v danej škole, kde
vyše 90 percent žiakov chodí na
tento predmet.

Vieme, že v školstve nie je
ľahká finančná situácia. Tie školy,
prípadne tí učitelia, ktorí si však
časopis objednali, prípadne sa
stali objednávateľom v tomto
roku, však hovoria, že informácie
v ňom sú pre nich veľmi dôležité.
A nemyslia tým len rubriku
priamo venované školstvu,
deťom, mládeži. Vnímavý človek
si podľa nich nájde veľa zaujímavých informácií, názorov, analýz,
ktoré inde môže len ťažko zohnať.
Použiť ich možno na rôznych
predmetoch.
Preto mrzí chabá písomná
diskusia. Aj preto je dosť ťažko
pochopiť, ak veľa škôl, ktoré
minulý rok dostávala časopis
zadarmo, tento rok o ne neprejavili záujem. Čo je skôr pravda
– nezaujal ich, alebo, ak je niečo
zadarmo, ani si to nevšimneme?
Tým viac je zarážajúce, že aj
žiaci gymnázia, o ktorom sme
písali v časopise Prometheus
v inom spojení, sa o tom ani
náhodou nedozvedeli vo
svojej škole, ale od príbuzných
– predplatiteľov časopisu z iného
konca republiky. Škoda, že nie
od svojho učiteľa. Človek potom
nevie, či majú miesto vzdychy
učiteľov etickej výchovy sťažujúcich sa na nedostatok metodických a ďalších materiálov na
tento predmet, alebo skôr to, že
etickú výchovu učia často ľudia,
ktorí sami oň záujem nemajú.
Len sa im „ušiel“, lebo im chýbali
hodiny a berú ho ako nevyhnutné
zlo. A nevyhnutným zlom sa
netreba zaoberať, tým viac ešte
rýpať sa v problémoch.
Naozaj je to tak?
Miloslava Necpalová
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Myšlienky

Listáreň

Povedali
– napísali
Rodíme sa nahí, mokrí
a hladní. Od tej chvíle to
s nami ide dole kopcom.
čínske príslovie

Z listov čitateľov

Každý je taký, akého ho
Pán Boh stvoril, a často
ešte horší.
M. Cervantes

Ad: Prometheus č. 2/2007

Štyri hlavné cnosti:
striedmosť, sebaovládanie,
múdrosť a spravodlivosť.
Avicenna
Najlepším dôkazom
múdrosti je vždy dobrá
duševná nálada.
M. de Montaigne
Všetko zlo pochádza
z našej obrovskej nevedomosti. Čo by sa malo
študovať, tomu sa bez
diskusie verí. Namiesto
toho, aby sme pozorovali,
tvrdíme.
G. Flaubert
Odnaučil som sa veriť,
učím sa chápať.
N. Hikmet
Svoje chyby každý
nazýva skúsenosťami.
O. Wilde
Každý má nejakého
kostlivca v skrini.
W. S. Maugham
Polovica malérov vzniká
na svete preto, že si ľudia
nejdú včas ľahnúť.
A. Myrer

Dovoľte mi, aby som
Vám úprimne poďakoval
za zaujímavý a podnetný
časopis, ktorý vie potešiť tak
intelekt ako aj vieru v človeka.
Želám Vám, Vášmu dielu veľa
úspechov a Vám manažérsku
odvahu, veľa síl, tvorivý nepokoj a naklonené okolie plné
priazne a tolerancie. Škoda,
že také médium ma finančné
problémy, lebo je super.
doc. Dr. Ing. Július Ondrej,
CSc., generálny riaditeľ Asociácie
lekárnikov Slovenska, šéfredaktor Poradcu lekárnika

za činy a má možnosť i povinnosť
byť tým najľudskejším, najzodpovednejším hospodárom života
na Zemi. Je to aj jeho výsostné
právo! Preto osobitne vítame
veľký program – Medzinárodné
detské fórum – Zelená planéta.
Ako seniori držíme palce tomuto
nadčasovému potrebnému hnutiu, ktoré je akoby zdravou iskrou
do vedomia a svedomia vedcov
a hlavne mocných vládcov tohto
sveta, ktorí síce tvrdia, že záujem
o zdravie človeka a planéty Zem
je prvoradé, ale konajú takmer
sústavne v rozpore s prvým
zákonom o rovnoprávnosti
a ochrane človeka na Zemi.
Žijeme v peknom mestečku,
ktoré fandí „zelenej“! Sme
akoby priam „utopení“ a zároveň
ozdobení zeleňou záhrad,
kopcov, stuhou Váhu a neveľmi
vzdialenej historickej Javoriny,
kde slnko na jednom konci víta
ráno a na druhom dáva kraju
dobrú noc. To všetko, tá krása
našej celej slovenskej domoviny
je dedičstvo pre budúce generácie
detí, vnukov a pravnukov, preto
by sme mali všetci bez rozdielu
privítať užitočný projekt Zelená
planéta!
M. Chajmová s manželom

Ad: Médiá a svetskí
humanisti, Prometheus
č. 1/2007
V apríli sme dostali elektronickou poštou list – Žiadosť
o nápravu tohto znenia:

Ad: Zelená planéta
Vďaka mojej priateľke,
lekárke z Prešova sa mi dostal Váš
(a týmto aj môj) časopis do rúk
a musím ho mať. Je to len a len
dobré, že sú na svete ľudia, ktorí
reálne uvažujú a majú „svoj“
názor. Preto si u Vás objednávam
časopis Prometheus.
Štefan B., Prešov

Náhodou sa mi dostal do
rúk Váš časopis Prometheus
– zaujala ma obálka. Po prvých
vetách, ktoré som prečítal, som
takmer zajasal. Konečne časopis,
ktorý dokáže bez problémov a
nestranne písať o náboženských
otázkach z pohľadu občana štátu
nepraktizujúceho vieru. Po ďal32 PROMETHEUS

ších vetách však moje nadšenie
ochladlo a neskôr sa zmenilo na
sklamanie. Ako prednosť javí sa
mi výber tém, ktoré sú naozaj
zaujímavé, ako veľký nedostatok
spôsob, akým prezentované
myšlienky odmietajúce hlavne kresťanské náboženstvo, ale
i ostatné náboženstvá. Viete, keď
neveriaci laik, hoci akokoľvek
vzdelaný, píše o otázkach
viery a robí závery z toho, čo on
sám ešte neobjavil, pripadá mi
to, akoby žiak základnej školy
chcel hodnotiť vedeckú prácu
vo svete uznávaného profesora
a pretože jej nerozumie, vyhlasuje
ju za blud. Doslova cítiť, že nejde
o prijatie človeka v jeho jedinečnosti takého aký je, ale o snahu
o nastolenie „totality“ vedy, ktorá
je jediným bohom schopným
vyriešiť problémy dnešného
sveta. Keby ste s úprimným srdcom a bez predsudkov skúmali
činnosť človeka a prejavy vedy
v jeho živote, museli by ste uznať,
že veda samotná, bez uplatňovania pevných morálnych zásad,
princípov solidarity, dôvery a rešpektovania duchovných potrieb
človeka je mu skôr na škodu ako
na osoh. Myslím si, že z celého
časopisu cítiť podvedomú túžbu
Vás humanistov po duchovne, ale
bez Boha. Čo hľadáte? Pravdu?
Alebo len chcete bojovať proti
tomu, čo Vy za pravdu nepovažujete, resp. máte svoju pravdu,
do ktorej chcete vtesnať všetkých
ostatných? Alebo chcete, aby sa
profesor podriadil pravidlám,
ktoré stanovil žiak základnej
školy?
Pavol Tomášek

Vo všetkých úvahách v časopise dominuje myšlienka, že
každý človek je (má byť) výsostne
zodpovedný za svoje myslenie,

V časopise Prometheus
č. 1/2007 v článku Médiá
a svetskí humanisti ste zverejnili
nepravdivú informáciu, keď ste
uviedli: „...pričom by sa mala
zúčastňovať aj zatiaľ stále jediná
oficiálna inštitúcia zastupujúca
danú časť obyvateľstva (sekulárni humanisti) – Spoločnosť
Prometheus.“

Pani Necpalová, Vy viete, či
z vašej strany išlo o úmysel, alebo
nevedomosť. Záver je však rovnaký, pasovali ste sa neviem akým
právom za zástupcov všetkých
humanistov na Slovensku.
Minimálne od nás súhlas na to
nemáte a ani Vám ho nedávame.
Ďalej Spoločnosť Prometheus nie
je jediná organizácia zoskupujúca svetských humanistov na
Slovensku. Odporúčame vám
viac sledovať internet, prípadne si
kliknúť na svetský humanizmus
v Google.
Očakávame, že svoju chybu
napravíte v časopise, v ktorom
došlo k nepravdivej, zavádzajúcej
informácii.
S pozdravom
Rada Národného Inštitútu
Francois Marie Voltaire
Nasleduje teda naša nie
náprava, ale vysvetlenie:
Tak ja, ako aj členovia redakčnej rady, vedenia Spoločnosti
Prometheus a mnoho jeho členov
vedia, že existuje aj Národný
inštitút F. M. Voltaira (NIFMV).
Minimálne preto, že sledujeme
internet a používame aj Google.
A tak sme natrafili aj na stránku
daného inštitútu.
Sú tam rôzne zaujímavé
materiály, informácie, odkazy.
Nikde sme sa tam však nedozvedeli, aká je veľká táto organizácia,
kde všade má svojich členov, kto
je v jej vedení, aké oficiálne výzvy,
pripomienky, žiadosti, vyhlásenia
adresované oficiálnym štátnym
či samosprávnym orgánom SR
zaslala, iniciovala. Ani čo sa týka
médií a výraznejšieho prieniku
do nich (na inej stránke sme sa
dozvedeli, že získať o nich nejakú
informáciu „je ako hľadanie ihly
v kope sena“, ale aspoň to, že
majú sídlo v Košiciach a vznikli 7.
4. 2006).
Preto sme v tohtoročnom čísle
1 nášho časopisu v článku Médiá
a svetskí humanisti napísali to,
čo sme napísali. A aj si za tým
stojíme.
Spoločnosť Prometheus je
totiž oficiálnou uznávanou
organizáciou združujúcou už
vyše 17 rokov časť obyvateľov
SR svetského, nenáboženského
vyznania, má svoju členskú
základňu a viacero klubov po
celom Slovensku, má svoje
oficiálne ciele, úlohy, iniciatívy,
vedenie, ktorých mená nie sú
tajné, ale možno sa ich dozvedieť
tak na internete, MV SR ako
aj napríklad v tomto časopise.
So svojimi aktivitami sa netají,
čoho dôkazom sú aj informácie

v našom časopise. Spoločnosť
Prometheus, združenie svetských
humanistov je členom medzinárodných organizácií Európskej
humanistickej federácie
a Medzinárodnej humanistickej
a etickej únie. Toto všetko, údaje
o konkrétnych menách, akciách
si naozaj nenechávame v tajnosti,
ale snažíme sa šíriť medzi čo najširší okruh ľudí. Netajíme sa ani
s tým, že jednou z dôležitých úloh
nášho združenia je rozšírenie
členskej základne, väčší prienik
našich myšlienok, iniciatív do
širšej verejnosti, zaktivizovanie
ich, hoci doba nám stále nepraje.
Napriek tomu neunúvame.
Pracujeme, burcujeme, hoci
občas sa nám samým zdá, že je
to nad naše sily. A snažíme sa čo
najviac komunikovať. Jedným
z našich princípov však je aj to,
že sa neskrývame v anonymite.
A komunikujeme s konkrétnymi
osobami alebo inštitúciami,
ktoré opäť predstavujú konkrétne osoby. Preto sme Rade
Národného Inštitútu Francois
Marie Voltaire neodpovedali
na ich žiadosť. S anonymami je
ťažká komunikácia. Preto sme
toto vysvetlenie napísali verejne
v časopise ako reakciu na výrok,
v ktorom sa sťažovali. A možno sa
predsa len dočkáme aj toho, aby
sme sa na ich internetovej stránke
dozvedeli o ich organizácii aj
viac. Len potom je možná nejaká
užitočná spolupráca v šírení
svetského humanizmu a v boji
proti diskriminácii sekulárnych,
nenábožensky založených ľudí
u nás.
Miloslava Necpalová

Ad: Odluka cirkví od
štátu a škola

V druhom tohtoročnom
čísle časopisu Prometheus ma
zaujal článok Odluka cirkví od

Svetový deň
humanistov
Každoročne 21.
júna sa všade vo svete oslavuje Svetový
deň humanistov.
Tento deň sa využíva
najmä na šírenie
informácií o pozitívnych aspektoch
humanizmu ako
filozofického svetonázoru vo
verejnosti či na organizovanie rôznych stretnutí humanistických organizácií.
Svetový deň humanistov
začali v 80. rokoch 20. storočia oslavovať kluby Americkej

štátu a škola. Je samozrejmé,
že cirkev chce, aby sa deti už na
základných školách začali učiť
náboženstvo. Veď vtedy sa dajú
najľahšie ovplyvniť.
Na Slovensku sa tvárime, že
sme tolerantní k iným národom,
náboženstvám alebo kultúram.
Práve v škole by sme sa tomu
mali učiť. Namiesto toho učíme
deti vyberať si kamarátov podľa
náboženského vyznania, výzoru
a iných odlišností. Učíme ich mať
predsudky.
Keď som chodila na základnú
školu do prvého ročníka,
nemali sme síce etickú výchovu,
ale niektoré deti chodili na
náboženstvo a tvárili sa, aké
je to úžasné. My, keďže sme
nevedeli, o čo ide, sme im tíško
závideli. Prečo aj nás naši
nedali na „nábožko“? Potom
som bola so starými rodičmi
v kostole a už som im nezávidela.
Naši ma nikdy nevychovávali
k viere v Boha. Našťastie, ja
som nikdy nemala problémy
so šikanou, o akej ste písali
v článku. Moji kamaráti, aj
veriaci aj „neveriaci“, sa so
mnou bavili bez ohľadu na to, či
verím v Boha alebo nie. Väčšinu
z nich to ani nezaujímalo.
Samozrejme, našli sa deti, ktoré
sa nám „bezbožníkom“ smiali,
že pôjdeme do pekla, ale to
nás netrápilo. Nechceli sme ísť
do neba, do ktorého vyberajú
ľudí podľa toho, či sú pokrstení
príslušnou cirkvou a nie podľa
toho, akí sú ľudia.

humanistickej asociácie
v niektorých štátoch USA.
Spočiatku sa názory na dátum oslavy tohto dňa rôznili
- niektorí uprednostňovali
výročie založenia Medzinárodnej humanistickej
a etickej únie (IHEU), iní sa
prikláňali k rôznym iným
dátumom. Koncom 80. rokov
a začiatkom 90. rokov Americká humanistická asociácia
a IHEU schválili rezolúcie,
v ktorých za dátum Svetového dňa humanistov vyhlásili
deň letného slnovratu.

Prečo deti, ktoré sú veriace
a pokrstené, nemusia na štátnej
škole navštevovať povinne etickú
výchovu? Nikdy sme sa na etickej
výchove neučili, že náboženstvo
je niečo zlé. Učili sme sa tam, ako
sa treba správať, spoznávali sme
rôzne kultúry a diskutovali sme
o rôznych problémoch. Prečo
by o toto mali prísť pokrstené
deti? Veď keď je dieťa moslim,
budhista, alebo vyznáva iné
náboženstvo, ktoré sa na škole
nevyučuje, vyznáva a študuje ho
vo svojom voľnom čase.
Myslím si, že ľudia by sa mali
zamyslieť, či veria v Boha, alebo
či uctievajú cirkev. Či je až také
potrebné dávať veľké peniaze na
farárov, arcibiskupov, biskupov,
pápeža a iných cirkevných
hodnostárov... Nedá sa veriť
v Boha aj bez nich?
Alena Faragulová, Bratislava
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Zábava

Klub časopisu Prometheus
Keď boh stvoril
Adama a Evu povedal:
– Deti moje, nesmiete!
– Nesmieme čo?
– Nesmiete jesť
zakázaný plod!
– Zakázaný plod?
Máme zakázaný
plod? Eva, máme tu
zakázaný plod?
– Nemáme plod!
– Nie, máte!
– Nemáme!
– Máte!
Boh: – V žiadnom
prípade nejedzte
zakázaný plod!
– Prečo?
– Preto, lebo ja
som váš stvoriteľ
a nechcem aby ste jedli
zakázaný plod! – Povedal Boh a oľutoval,
že sa nezastavil po
stvorení slona.

O niekoľko minút Boh
uvidel, že Adam a Eva
žujú jablko.
– Deti moje, vari som vám
nepovedal, že nesmiete
jesť tento plod?
Adam: – Hej, hovoril.
Boh: – A teda prečo ho
ješ?
Adam: – Neviem, ona
prvá začala.
Eva: – Nie on prvý začal.
Adam: – Nie ona prvá...

Na špiritistickej
seanse volá žena muža na
druhom svete:
Žena: - Počuješ ma,
miláčik, počuješ?
Muž: - Áno, počujem ťa!
Žena: - Máš sa tam
lepšie ako u mňa?
Muž: - Áno, mám!
Žena: - A ako je tam

hore v nebi?
Muž: - Neviem, som
v pekle.

Pýta sa farár kovboja.
– John, označil si včera
všetky zvieratá, ako som ti
predvečerom prikázal?
– Označil.
– A mal si s tým veľa
roboty?
– S dobytkom ani nie,
ale s tými včelami to bolo
strašné.

SPP podpísal zmluvu,
podľa ktorej sa firma stala
generálnym sponzorom
pekla. „Zabezpečujeme
dôstojné pokračovanie
života,“ povedal hovorca
plynárenského giganta.

Podporte Klub časopisu Prometheus!
K

aždý list, telefonát, ktorý dostane
redakcia nášho dvojmesačníka,
vítame. Hoci možno jeden z desiatich je kritickejší. Ostatné sú podporné
a vlievajú sily do ďalšej neľahkej práce. Áno,
okolo Promethea – časopisu pre občiansku
spoločnosť a humanizmus sa točí dosť rozhovorov nielen na pôde samotnej Spoločnosti
Prometheus, ktorá je jeho vydavateľom, ale
aj medzi čitateľmi, predplatiteľmi. O čom sa
teda hovorí?
To, že na vydávanie každého periodika
okrem samotnej novinárskej práce sú veľmi
dôležité peniaze, nie je žiadnym tajomstvom.
Tým viac v súčasnosti, keď väčšinu periodík aj
na Slovensku finančne podporujú právnické
či fyzické subjekty, najčastejšie zo zahraničia.
Spoločnosť Prometheus, ktorá existuje už 17
rokov, si mohla dovoliť vydávať časopis až po
tom, čo využila možnosť stať sa ako občianske
združenie príjemcom 2 percent z daní a vďaka
finančnej podpore Inštitútu pre humanistické
štúdie v Albany, USA.
Keďže na začiatku vydávania časopisu
napriek určitým námietkam bol prijatý príliš
veľkolepý projekt, neboli však zabezpečené
kroky na platenú či neplatenú reklamu,
peniažky sa dosť skoro rozkotúľali. A navyše
ich minulý rok z „asignovanej“ dane prišlo
oveľa menej. A tak aj keď redakcia pracuje
takmer bez nároku na honorár, vydávanie

časopisu je stále z finančných dôvodov pod
hrozbou. Práve preto sa o tejto problematike
hovorí na oficiálnej i neoficiálnej pôde. Na
neoficiálnej, teda tej čitateľskej a redakčnej,
všetci rozmýšľajú, ako pomôcť, na oficiálnej,
posledne aj valnom zhromaždení, i o tom, že
pre financie možno budeme musieť s časopisom skončiť. Prevládol však názor, že tento
časopis je užitočnýmn nástrojom pri šírení
myšlienok svetského humanizmu v širokej
verejnosti a vďaka nemu sa o nás dozvedeli
v rôznych kútoch Slovenska ba i v zahraničí.
Preto sme radi, vážení členovia Klubu
priateľov časopisu Prometheus i ostatní
čitatelia, že výzvy ľudí, ktorí viac kritizujú,
nehľadajú však cesty, ako pokračovať ďalej,
ako získať peniaze, sú v menšine. Na všetkých
úrovniach je viac tých, ktorí hľadajú možnosť
získať financie, viac šetriť, ktorí robia všetko
pre to, aby ste našli časopis vo svojej schránke
či vo „svojom“ novinovom stánku.
Nemôžeme predsa sklamať tých, ktorí sa
nám neustále ozývajú, ktorí hľadajú riešenia.
Tých, ktorí získavajú predplatiteľov, venujú
veľa síl na propagáciu nášho časopisu medzi
verejnosťou. Aj za posledné dva mesiace
sa počet členov Klubu priateľov časopisu
Prometheus rozšíril, aj za posledné dva
mesiace sme získali nových predplatiteľov
i ďalších darcov finančných príspevkov
na fond časopisu. Všetkým, ktorí si bez

dvojmesačníka Prometheus už svoj život
vedia ťažko predstaviť, všetkým, ktorí robia
veľa, aby ho čo najviac propagovali, všetkým,
ktorí s ním navštevujú školy, knižnice, domy
kultúry, kúpeľné centrá a ďalšie miesta, kam
chodí široká verejnosť, ďakujeme. Ďakujeme
aj za všetky návrhy, myšlienky ako sa dostať
medzi čo najviac ľudí.
Prijímame výzvy. Najbližším číslom
oslovujeme knižnice hlavných kúpeľných
miest na Slovensku. A budeme radi, ak
každý z členov nášho klubu, ba možno
každý predplatiteľ ponúkne niektoré staršie
číslo časopisu jednej verejnej inštitúcii vo
svojom bydlisku, ukáže ho aspoň v jednom
novinovom stánku, v ktorom zodpovednú
osobu presvedčí, aby si pre kupujúcich
objednal časopis a vystavil ho na viditeľné
miesto. Aby sa nebál medzi iné propagačné
materiály vylepiť i samolepku Promethea.
Lebo aj každý nový predplatiteľ, každé
ďalšie predané číslo časopisu pomáha našej
spoločnej veci. A určite aj včasná úhrada
predplatného.
Všetkým želáme veľa úspechov v plnení
spoločných úloh, v tom, aby sa časopis stal
nezameniteľným priateľom, poradcom
čo najväčšieho počtu občanov Slovenska.
Či už si ho nájdu v rodinách, v školách či
knižniciach.
Vaša redakcia

Vylúštenie osemsmerovky z č. 2/2007 znie: „Občianské združenie“ Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali: Gabriela Čikovská, Spišská Belá,
Margita Chaimová, Nové Mesto nad Váhom, Oľga Rákayová, Banská Štiavnica. Výhercom blahoželáme!
Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom augusta!
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KNIHY PRE VÁS
Obžaloba náboženstva 1.

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?

Viac ako 800 kritických svedectiev proti
náboženstvu. 39 kapitol. Čo hovoria
spisovatelia, filozofi a vedci o náboženstve,
viere morálke atď. Pozoruhodné dielo
amerického autora Chestera Dolana. 280 str.,
270,- Sk

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

Šalamúnova pečať

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:

Stvoritelia Krista. O čom je zakázané hovoriť?
Kto vlastne vytvoril kresťanstvo, kto a ako
sa postaral o jeho rozšírenie? Ako súvisí
kresťanstvo a judaizmus? Klamstvá v Biblii.
Rozprávky, ktoré prinášajú peniaze atď.
Existuje Boh? O čo išlo pri poslednej večeri?
148 str. 169,-Sk
K cene zásielky bude pripočítané poštovné
podľa platnej tarify Slovenskej pošty.
Svoju objednávku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

International payments
Currency: SKK (Slovak Koruna)
Beneficiary‘s bank SWIFT code: GIBASKBX
Beneficiary‘s bank local code: 0900
Beneficiary‘s bank (name and address):
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.
SUCHE MYTO 4
816 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Chceš sa podieľať na presadzovaní demokratického,
slobodomyseľného humanizmu?
Tak neváhaj a informuj sa o činnosti Spoločnosti Prometheus !!!

•
•
•
•

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@mail.t-com.sk
http://slovakia.humanists.net

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

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

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návratku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

Beneficiary‘s bank account number: 11481540
IBAN: SK2509000000000011481540

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO

Poďakovanie

Záväzne si objednávam

Tento dvojmesačník vychádza vďaka sponzorskému príspevku Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, N.Y, USA (Institute for Humanist Studies), 18, Corporate Woods Boulevard, Albany, N.Y. 12211,
e-mail: info@humaniststudies.org, web: www.HumanistStudies.org
Ústav vykonáva mimoriadne záslužnú prácu na celosvetovej úrovni, poskytuje priestor vyše sto webovým stránkam humanistických
organizácií po celom svete, vydáva pre záujemcov pravidelný e-zine
a každoročne poskytuje finančné granty na projekty prispievajúce
k rozvoju humanistického hnutia.
Inštitút nedávno spustil nové projekty na priblíženie humanistickej
výchovy verejnosti prostredníctvom Sústavy (kontínua) humanistickej výchovy (COHE- Continuum of Humanist Education). Je to nová
forma diaľkového štúdia cez internet, ktorá bola zavedená v r. 2001.
Spoločnosť Prometheus chce aj touto cestou vysloviť Inštitútu
pre humanistické štúdie vďaku za finančnú podporu i za viacročnú,
veľmi plodnú spoluprácu.
Spoločnosť Prometheus

ročné predplatné v sume 210,- 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.
Ak nás chcete osobne navštíviť, kancelária redakcie sa
prechodne nachádza na adrese Bratislava, Dunajská ul. 28.
Stretnutie si treba vopred dohodnúť telefonicky.
PROMETHEUS 35

(Ne)bepečná zóna, Nina Chebeňová,
16 rokov, Bratislava. Táto práca bola ocenená
v Moskve v minulom ročníku súťaže a patrí
do kolekcia, ktorá v rámci výstavy putuje po
svete.

Planéta Zem v bezpečnom náručí,
Viktória Gavaľová, 15 rokov, Humenné

Prechádzka topoľovým hájom,
Veronika Rarogová, Humenné

Výber z výtvarných
a fotografických prác
zaslaných do súťaže

Zelená
planéta 2007

Odpočinok, Zdena Faragulová, 17 rokov, Bratislava

Môj rodný kraj, Viktória Šalachová, 15 rokov, Humenné

Prázdny domov, Zdena Faragulová, 17 rokov, Bratislava

