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Milí čitatelia 

a čitateľky,

už sa zdalo, že 

uhorková sezóna bude 

naozaj uhorková. Ne-

stalo sa tak. Politici 

sa celé leto predháňali 

v predkladaní návrhov na zlepšenie nášho 

blahobytu, no a nesklamali – ako inak 

– ani predstavitelia cirkví. Tentoraz so 

svojou promptnou reakciou na navrhovanú 

metodiku pre výučbu sexuálnej výchovy, 

s ktorou prišla Spoločnosť pre plánované 

rodičovstvo. Aspoň máme o čom písať, 

pomysleli sme si v redakcii.

Tento bezpochyby chvályhodný 

počin Konferencia biskupov Slovenska 

jednoznačne odmietla. Vraj má s autormi 

príručky nepriaznivé skúsenosti. A vraj 

katechéti výučbu sexuálnej výchovy už 

zabezpečujú tak či tak. A basta. 

Nestačí sa nad takýmto postojom 

pousmiať, preto sme sa rozhodli venovať 

viac priestoru téme sexuálnej výchovy 

práve v čase otvorenia nového školského 

roku – z pohľadu odborníkov, rodičov, 

učiteľov i samotných žiakov, na ktorých by 

neinformovanosť v tejto oblasti mohla mať 

mimoriadne nepriaznivé dôsledky. A neraz 

aj má.

Prajem Vám príjemné a poučné čítanie.

Judita Takáčová

šéfredaktorka

• •
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Dostalo dostatočné miesto aj viac 
ofi ciálnych, odborných informácií 
o sexuálnych vzťahoch, výchova 

k rodičovstvu celkovo? Hoci od roku 1998 
je sexuálna výchova ako súčasť výchovy 
k rodičovstvu povinná, učebnica doteraz 
neexistuje. Učitelia si celé roky materiály na 
výučbu zháňajú sami a na mnohých školách 
sa podľa vydavateľov teraz pripravenej prvej 
učebnice predmet vyučuje iba formálne.

Preto tak väčšina odbornej i laickej, najmä 
rodičovskej verejnosti kladne prijala správu, 
že Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 
vydala učebnicu sexuálnej výchovy. Okamžite 
však nasledovala ďalšia reakcia: Biskupská 
konferencia Slovenska ju odsúdila. A tak pár 
dní pred začatím nového školského roku je 
stále otvorená otázka, či ju budú môcť učitelia 
používať.

Ako to je teda u nás so sexuálnou výchovou 
a výchovou k plánovanému rodičovstvu 
celkovo?

Občianska rodina v chronickej 
kríze

Ofi ciálna správa znie: „O akreditáciu 
prvej učebnice sexuálnej výchovy pre žiakov 
druhého stupňa základnej školy požiadala mi-
nisterstvo školstva mimovládna Spoločnosť 
pre plánované rodičovstvo. Ak ministerstvo 
učebnicu schváli, školy ju budú môcť používať 
od septembra.“

Tejto téme sa venovala aj Spoločnosť Pro-
metheus, ktorá už pred troma rokmi, v sep-
tembri 2004, spolu s Úniou žien Slovenska 
pripravovala seminár na tému Reprodukčné 
zdravie občianskej rodiny po vstupe Sloven-

ska do Európskej únie, úzko spolupracovala 
so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo 
a výchovu k rodičovstvu, ale aj s Kabinetom 
výskumu sociálnej a biologickej komuni-
kácie SAV, Inštitútom lekárskej sexuológie, 
Ústavom informácií a prognóz školstva 
SR, Výborom pre výchovu a vzdelávanie pri 
Slovenskej komisii UNESCO, Slovenskej 
štatistickej a demografi ckej spoločnosti 
i gynekologicko-pôrodníckymi klinikami v SR 
i v ČR. Práve odborníci z týchto inštitúcií na 
spomínanom seminári vystúpili s fundovaný-
mi príspevkami. 

Vďaka tomu sa účastníci seminára najmä 
z radov pedagógov a pracovníkov zdravotníc-
tva Slovenska dozvedeli o aktuálnej situácii 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 
na Slovensku, o rodových odlišnostiach 
a názoroch na rodinu očami pubescentov, 
o demografi ckých a sociálnych dôsledkoch 
reprodukčného správania. Mali možnosť 
vyzbrojiť sa ďalšími vedomosťami z oblasti 
reprodukčného zdravia, na ktoré má právo 
každý občan, každá rodina a je súčasťou 
základných ľudských práv. Aj Medzinárodná 
konferencia OSN, ktorá sa konala v roku 
1990 v Tbilisi, konštatovala: „Hlavnou 
zásadou je, že každý občan má právo na 
reprodukčné zdravie, slobodnú vôľu a dôs-
tojnosť a ženy majú právo na sebaurčenie vo 
svojou sexuálnom a reprodukčnom živote.“ 
Z danej deklarácie zároveň vyplýva, že cieľom 
je zaistenie toho, aby sexuálny a reprodukčný 
život žien a mužov rozvíjal ich schopnosti 
a prispieval k bohatému a radostnému životu. 
No hoci princípy Medzinárodnej konferencie 
OSN prijala aj vláda SR, v posledných 

Množstvo ľudí prijalo tú správu kladne – konečne ofi ciálna 
učebnica, konečne sa tejto téme budú aj v rámci našej povinnej 
výchovno-vzdelávacej sústavy venovať systematicky a odborne. 
Hoci po roku 1989 sa naša spoločnosť v mnohom možno až 
príliš zdemokratizovala, na dotiahnutie vecí sa akosi nemyslelo. 
Napríklad na to, že demokracia neznamená len zaradenie do 
kín a televízie mnoho fi lmov, ktoré otvorene o sexuálnych vzťa-
hoch nielen hovoria, ale aj ich ukazujú, predaj na každom kroku 
časopisov s takouto tematikou či otvorenie sexshopov. 

Pre koho je 
sexuálna výchova 
amorálna?
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rokoch je občianska rodina v chronickej 
kríze a s rôznymi ďalšími faktormi má svoj 
podiel na veľmi nepriaznivom populačnom 
a demografi ckom vývoji súčasnej spoločnosti. 
Pritom už v roku 1982 aj viedenské Svetové 
zhromaždenie OSN o starnutí upozornilo 
na nevyhnutnosť akceptovať zhoršujúce 
sa demografi cké prognózy a prihliadať na 
nové zmeny v spôsobe života a potreby ľudí 
v rodine aj v spoločnosti. 

Pritom sme skôr svedkami toho, že 
z dôvodu viacročnej účasti vo vláde konzer-
vatívnych, najmä „kresťanských“ politických 
subjektov, táto oblasť ostávala celé roky 
v ústraní. Nehovoriac už o tom, že ak konečne 
odborná organizácia, ktorá sa danou témou 
zaoberá, niečo pripraví, skôr, ako sa k tomu 
vyjadria povolaní, teda príslušná komisia 
Ministerstva školstva SR, kategorické nie 
povie – no kto, tí najpovolanejší – Subko-
misia pre školstvo pri Konferencii biskupov 
Slovenska, podľa ktorej navrhované učebné 
materiály sexuálnej výchovy ohrozujú 
správne chápanie ľudskej sexuality 
u školopovinných detí.

Sexuálna výchova na 
náboženstve je nedostatočná

Výchova k manželstvu a rodičov-
stvu nebola doteraz samostatným 
predmetom a vyučovať sa má najmä 
ako súčasť etickej či náboženskej 
výchovy, hoci o rozdielnostiach medzi 
chlapcami a dievčatami, o spájaní 
pohlavných buniek, o vývoji plodu 
pred narodením, o zrode človeka, 
o úlohe rodiny sa hovorí aj v prírodo-
pise, občianskej výchove a skúsení 
pedagógovia sa tejto téme nevyhýbajú 
ani na triednických hodinách. Ak však 
ťažisko má byť na etickej a nábožen-
skej výchove, ako sa v skutočnosti 
realizuje, ak vieme, že na etickú 
výchovu neexistujú učebnice a tí, 
čo vedú náboženskú výchovu, sami 
o danej problematike vedia (či mali 
by vedieť! – ak ide o katolícku náboženskú 
výchovu) len teoreticky?!

Podľa výkonného riaditeľa Spoločnosti pre 
plánované rodičovstvo MUDr. Michala Kli-
menta na náboženskej výchove sa sexuálnej 
výchove nevenuje dostatočná pozornosť, na 
náboženstve podľa neho deti zväčša nedosta-
nú potrebné informácie, aby sa vedeli brániť 
neželaným následkom sexuálneho života. 
„Vzdelávanie, ktoré hovorí o tom, že základom 
šťastného života je odkladanie sexuálneho 
života, deti neochráni pred sexuálnym 
zneužívaním a šírením pohlavne prenosných 
infekcií. Štát by mal stanoviť aspoň minimum 
sexuálnej výchovy, ktoré má žiak dostať.“

Aj podľa vyjadrenia učiteľky Lenky 
Rovňanovej, ktorá je za výchovu k rodičov-
stvu zodpovedná na jednej zo zvolenských 
základných škôl, sexuálna výchova na hodi-
nách náboženstva často nie je dostatočná. 
„Záleží na katechétke, či je ochotná s deťmi 
o sexualite hovoriť.“

Podpredseda výboru Slovenskej sexuolo-
gickej spoločnosti MUDr. Ivan Kubiš vraví, 
že s úrovňou sexuálnej výchovy na školách 

nemôžeme byť spokojní a zlú situáciu nevy-
rieši ani učebnica. „Deti treba vzdelávať od 
útleho veku, vzdelávať však treba aj rodičov, 
aby v hlavách nemali rôzne mýty a povery, 
ktoré patria do stredoveku a šíria ich rôzne 
nemedicínske kruhy.“

Zlé skúsenosti?
Z médií sme sa dozvedeli, že katolíci učeb-

nicu nechcú. Hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik je presvedčený, že 
o sexualite sa deti na hodinách náboženstva 
dozvedia všetko potrebné. Otázkou podľa 
neho nie je, či spoločnosť potrebuje učebnicu, 
ale či ju mala pripraviť práve Spoločnosť pre 
plánované rodičovstvo. „Máme s nimi dosť 
nepriaznivé skúsenosti.“ Pán hovorca síce 
nepovedal aké, ale to už asi nie je dôležité. 
Alebo je to tým, že predstavitelia spoloč-
nosti sa hlásia k plánovanému rodičovstvu, 
k správnemu používaniu antikoncepcie, 
možnosti umelého oplodnenia, že pripúšťajú 

interrupciu, ak nie je predpoklad plnohodnot-
ného vývoja novorodenca či ak vyvíjajúci plod 
môže ohroziť matku-rodičku a prvoradý je 
život matky, proti čomu RKC tvrdo vystupu-
je? Podľa J. Kováčika „katechéti sa sexuálnej 
výchove venujú v rámci kresťanského pohľadu 
na svet, kde má veľmi dôstojné miesto aj 
sexualita“. Povšimnutia hodné je takéto 
vyjadrenie najmä v čase, keď sa z mnohých 
agentúrnych správ dozvedáme o nejednom 
sexuálnom škandále príslušníkov rôznych 
cirkví, najmä katolíckej...

Nepodložené tvrdenia
V súčasnosti sa veľa hovorí o modernej, 

demokratickej škole. Najmä v spojení 
s novým školským zákonom sme si takýchto 
výrokov napríklad od exministra školstva 
z radov KDH M. Fronca toho vypočuli dosť. 
Stojí potom za zamyslenie, prečo naša 
škola v čomsi má byť veľmi demokratická, 
prečo sa však o danej téme nemá hovoriť. 
Aj na demokraciu treba rôzne metre? Ako 
potom chápať názor napríklad katolíckej 
aktivistky Jany Tutkovej, ktorá sa podľa 

tlačovej agentúry proti novej učebnici ostro 
ohradila slovami: „Spoločnosť pre plánované 
rodičovstvo pokračuje v boľševickej revolúcii, 
ktorej išlo aj o uvoľnenie sexuálnych mravov 
so zámerom ‚oslobodenia manželstvom 
utláčaných‘ žien voči mužom. Mladí ľudia sú 
obdarení rozumom, na čo zabúdajú dobre 
platení aktivisti Spoločnosti, ktorí redukujú 
človeka na zvieracie pudy a chcú túto novú 
‚etiku‘ hlásať našim deťom.“ Alebo Mária 
Kohutiarová, ktorá sa v svojom blogu na 
internete vyjadrila, že je proti aj preto, 
lebo ona ako rodič s takouto učebnicou 
a výchovou nemusí súhlasiť a že nemusí 
vedieť, kto sleduje čo s takouto výchovou a čo 
považuje za výchovu o sexualite. Vyjadruje 
sa k danej otázke preto, že o danej téme 
robila diplomovú prácu (škoda, že sme sa 
nedozvedeli viac o jej obsahu). Podstatné 
však je, že jej nesedí „akútny, neskonalý 
záujem“ stvoriť učebnicu sexuálnej 
výchovy práve Spoločnosťou pre plánované 

rodičovstvo, ktorej ide o používanie 
„antikoncepcie, umelého oplodnenia 
a zároveň o neplodnosť národa“ 
a ktorej počiny jej nepripadajú ani 
trošku morálne. Vyjadruje názor, že 
tejto téme sa majú venovať rodičia, 
hoci priznáva, že nie vždy sa to takto 
deje. Bohužiaľ, neuviedla svoje 
výskumy, koľko percent a ako sa tejto 
téme doma venuje. Autorov učebnice 
zároveň napáda, že sa záporne 
vyjadrujú o výučbe k rodičovstvu 
a sexualite v rámci náboženstva, 
pritom neuvádzajú počet vzorových 
hodín, ktoré navštívili a ani sama 
žiadne konkrétne údaje neuvádza. 

Je pravdou, že mnohí, hlavne starší, 
majú zábrany o tom hovoriť. Ale 
pravdou je aj to, že ich oveľa menej.“ 
O koľko menej, akými konkrétnymi 
ciframi disponuje autorka? Navyše, 
aj z rozhovoru so známymi dospie-
vajúcimi z katolíckych rodín neraz 
začuť poznámku – čo nám o tom 

môžu hovoriť farári a mníšky, keď oni to majú 
zakázané a teda nič by nemali vedieť z praxe?

Rozhodne ministerstvo
Hoci ofi ciálne je na Slovensku vyše 80 

percent ľudí, ktorí sa hlásia k náboženskému 
vyznaniu (z toho vyše 60 percent sa prihlásilo 
k rímskokatolíckej cirkvi), v internetových 
diskusiách či na verejnosti vôbec prevláda 
triezvy názor v prospech zavedenia učebnice 
sexuálnej výchovy do škôl. 
Či sa nová učebnica bude môcť používať 

ako pomocný učebný materiál na školách, 
rozhodne ministerstvo. „Štátny pedagogický 
úrad vypracuje odborné stanovisko, na 
základe ktorého rozhodneme o udelení 
odporúčania,“ povedala jeho hovorkyňa Viera 
Trpišová.

Veríme, že toto odborné stanovisko bude 
naozaj odborné, oslobodené od ideologického 
náhľadu, že vyhrajú myšlienky modernej 
zdravovedy, spoločenského a demografi c-
kého vývoja, o ktorých sa hovorí v nejednej 
rezolúcii OSN. 

Miloslava Necpalová
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Anketa

Na internete sa objavil názor, 
že samotný rodič nemusí 
súhlasiť so zavedením sexuálnej 
výchovy do vyučovacieho pro-
cesu. Preto sme rodičom, ale 
aj samotným žiakom, mladým 
ľuďom, ktorých sa vlastne daná 
otázka najmä týka, položili dve 
otázky: 

1. Súhlasíte so zavedením 
učebnice sexuálnej výchovy 

pre 2. stupeň základných škôl? 

2.  Aký je váš názor na vystúpe-
nie Biskupskej konferencie 

Slovenska proti danej učebnici?

Jolana M., 53 rokov, okres 
Košice – okolie:

1.  Je to normálne, som za to, 
aby sa učebnica zaviedla, sexuál-
na výchova rozšírila, aby školáci 
získali informácie o tejto téme od 
odborníkov. Nielen z agentúry 
JPP a zo zahliadnutého v televízii, 
v časopisoch. Viem, že by sa 
mali o tom s nimi porozprávať 
aj rodičia, ale nie všetci to vedia, 
mnohí majú stále zábrany, navyše 
to podávajú skôr citovo, nie z od-
bornej stránky. Sú určité hranice, 
za ktoré rodič nevie ísť, odborník 
to vie povedať lepšie. Mám dcéru 
stredoškoláčku, škoda, že takýto 
predmet nemala, vnučka ide do 
šiestej triede, som rada, ak túto 
tému v prístupnej forme budú 
preberať aj v škole. 

2.  Čo má čo KBS vystupovať 
proti tomu, čo sa netýka kato-
líckych škôl? Deti by si mali byť 
rovné, bez ohľadu na to, akého sú 
vyznania. 

Petra P., 17 rokov, Bratislava: 
1.  Podľa mňa by sa mala 

zaviesť. Veď ak dôvodia tým, že 
sa to preberá na náboženskej 
výchove, tak nie každý žiak na 
ňu chodí. Na etickej výchove 
sme o danej téme hovorili veľmi 
málo. Ale z toho, čo viem od 
spolužiačok, nepreberali to ani 
na náboženskej výchove. Ani na 
ďalších predmetoch sme túto 
tému veľmi nepreberali. Skôr 
si pamätám na pár sedení, kde 
boli len dievčatá, a vraveli nám 
„o tom“ v súvislosti s menštru-
áciou, ktorú dostaneme, či sme 
už dostali. 

2.  Prečo by o tom mali rozho-
dovať oni? Najmä ak chodím do 
štátnej, nie cirkevnej školy?!

Mária G., 49 rokov, Bratislava:
1.  Nemám nič ani proti 

predmetu ani proti učebnici 
sexuálnej výchovy. Je lepšie, keď 
sa to deťom vysvetlí odborne, 
na úrovni primerane veku podľa 
toho či chodia do 6. alebo 9. 
triedy. Sú to normálne, ľudské 
veci, načo to tajiť. Treba o tom 
hovoriť aj doma, ako matka troch 
detí som to len nedávno absolvo-
vala a viem, že nie vždy sa s nimi 
ľahko hovorí na túto tému, najmä 
otcom so synmi. Myslím si, že sa 
to ťažšie vysvetľuje. 

2.  Som nábožensky založená, 
patrím k RKC, ale je to naša 
súkromná vec, som proti týmto 

zásahom. Práve naopak, aj na 
cirkevných školách by sa tejto 
téme mali venovať viac a odbor-
nejšie. A ak chcete, podpíšem 
sa pod toto vyjadrenie aj celým 
menom... 

Ema D.: 76 rokov, Bratislava:
1.  Taká učebnica sa má čo 

najskôr dostať do škôl. Žiaci 2. 
stupňa si zaslúžia, aby sa o týchto 
veciach dozvedeli aj čo najviac 
odborných vecí. Primerane 
svojmu veku. 

2.  Dalo sa to očakávať. 
Pretože im nezáleží naozaj na 
veci, ale len na ideológii.

Milka P., 50 rokov, okres Žiar 
nad Hronom:

1.  Je najvyšší čas, škoda, že 
nebola už za mojej mladosti. 
Odjakživa sme síce doma vedeli, 
že deti nenosia bociany, mamka 
nám o fyziologických veciach 
spojených s tým, že rodiť deti 
je úlohou žien, rozprávala, čosi 
sme preberali na biológii, ale 
poskromne. Predtým už však 
o tom začali hovoriť spolužiaci...

2.  Rozčuľuje ma, keď sa 
cirkev, najmä katolícka, pchá 
do vecí, do ktorej jej nič nie je. 
Alebo sme už farská republika? 
Navyše ma uráža, ak hovoria, 
že dodržiavať morálku, čisté 
vzťahy bez promiskuity môžu len 
nábožensky založení ľudia. Prax 
hovorí niečo celkom iné. Ide o to, 
aký je človek. Z toho či onoho 
tábora. Vzdelaný by však mal byť 
každý. 

Stano H., 14 rokov, Bratislava:
1.  Mohla by sa sexuálna 

výchova aj s učebnicou zaviesť, 

aby sme mali odbornejšie, 
všeobecné informácie. Aj tak 
už o tom veľa vieme. Najmä 
z chlapčenských rozhovorov, ja 
napríklad z liečenia... Čosi sme 
preberali na biológii, ale nie veľa. 

2.  Asi sa predstaviteľom 
cirkvi nezdá veľmi etické, že 
o sexuálnej výchove by sa malo 
viac rozprávať na náboženskej 
výchove, ak podľa ich učenia 
Boh vymodeloval Adama z hliny 
a Evu vytvoril z Adamovho rebra, 
ale to je ich problém. Sexuálna 
výchova sa týka všetkých bez 
rozdielu a oni by nemali hovoriť 
o tom, čo a z čoho sa učiť na našej 
necirkevnej škole.

Jaroslav Z., 36 rokov, Orava:
1.  Učebnicu venovanú sexuál-

nej výchove by mali zaviesť. Aj tak 
to bude súčasťou života každého 
z mojich štyroch detí, tak ako je 
to súčasťou života nás dospelých. 
Čím viac a pravdivejšie o tom 
budú vedieť, tým menej ich 
stretne sklamaní. Tejto téme 
sa nesmú vyhýbať ani rodičia, 
ale z odbornej stránky by viac 
informácií mali o tom dostať 
v škole. Navyše v súčasnej dobe 
je človek rád, ak má plno práce 
a donesie domov peniaze. Ostáva 
menej času, možno príležitostí na 
„intímne“ debaty. 

2.  Nie každý je rímsky katolík. 
Čo oni rozhodujú, čo sa má učiť 
na evanjelickej náboženskej 
výchove? Prípadne aj na etickej, 
kam skôr chodia deti ateistov. 
Všetky deti majú dostať základné 
vedomosti a majú si byť rovné. 

(mn)

Názor učiteľky
Veľmi ma potešila informácia, že 

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 
vydala učebnicu sexuálnej výchovy. 
Konečne! Ako učiteľka etickej výchovy 
a koordinátorka výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu na základnej škole mi takáto 
pomôcka pri mojej práci chýbala. Moja 
radosť netrvala dlho a zmenila sa na 
sklamanie, keď som sa z médií dozvedela, 
že cirkev je proti zavedeniu tejto novej 
metodiky vyučovania sexuálnej výchovy 
do škôl. Pobúrilo ma vyjadrenie hovorcu 
KBS, že učebný materiál ohrozuje chápanie 
ľudskej sexuality u školopovinných detí. 
Domnienka cirkvi, že žiaci sa všetko 
potrebné zo sexuálnej výchovy dozvedia na 
hodinách náboženstva, je hlúposť, s akou 

som sa dávno nestretla. 
Ťažisko vyučovania sexuálnej výchovy na 

druhom stupni je v etickej výchove a v ná-
boženskej výchove, realizuje sa aj v ďalších 
predmetoch ako prírodopis, občianska 
výchova, literárna a telesná výchova. Hoci 
sa sexuálnej výchove venujeme aj osobitne 
na stretnutiach s celou triedou, zdá sa mi, 
že je to úplne nedostatočné.

Pokiaľ ide o učebné osnovy nábožen-
skej výchovy, z 33 hodín sa v 5., 6. a 7. 
ročníku venuje výchove k manželstvu 
a rodičovstvu 4 až 5 hodín, v 8. a 9. 
o čosi viac. Hodiny sú zaradené vždy na 
koniec školského roka. Myslíte si, že je 
časovo vhodné až koncom 7. ročníka viesť 
trinásťročných žiakov k spoznávaniu 
a uvedomeniu si psychosexuálnych 

rozdielov medzi chlapcami a dievčatami? 
Zo skúsenosti viem, že na hodinách 
náboženskej výchovy nevenujú výchove 
k manželstvu a rodičovstvu ani osnovami 
predpísaný počet hodín nevenujú. 

Akreditáciu Metodickej príručky 
a Pracovných listov pre sexuálnu výchovu 
na druhom stupni základnej školy podpo-
rujú zaiste všetci učitelia etickej výchovy 
a koordinátori výchovy k manželstvu a rodi-
čovstvu. Verím, že Ministerstvo školstva sa 
nedá odradiť odporom cirkvi, veď sexuálna 
výchova by nemala byť ovplyvňovaná 
žiadnym náboženským presvedčením, 
ideológiou, či politikou, a odobrí metodický 
materiál pre sexuálnu výchovu. 

Mgr. Oľga Rákayová, Banská Štiavnica

Anketa
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Za päť rokov (1998-2003) 
poskytla česká vláda v kraji-
ne vedcom takmer 70 miliárd 
korún. Až 25 miliárd z tejto 
sumy však bolo vyhodených 
von oknom, teda na projekty, 
ktoré nielen že nepriniesli 
žiadny objav či patent, ale 
ani len vedecký článok alebo 
citáciu v odbornej publikácii. 
Tento smutný záver vyplynul 
z analýzy vládnej Rady pre 
výskum a vývoj, na ktorú ako 
prvý upozornil český denník 
Hospodářské noviny. 

Na medzinárodnej úrovni 
je úspešná pätina vedeckých 
projektov realizovaných 
v Česku. 60 percent projek-
tov je na priemernej úrovni 

a 20 percent predstavuje 
úplne neefektívna vedecká 
činnosť. Naopak, v Japonsku 
či USA je na medzinárodnej 
úrovni až 70 percent 
projektov. „Vo vede nemožno 
očakávať vždy stopercentné 
výsledky, ale takéto plytvanie 
je neprijateľné,“ uviedol 
tajomník rady Marek Blažka. 
Najhoršie výsledky majú 
vedecké projekty, na ktoré 
peniaze prideľovalo minister-
stvo dopravy a ministerstvo 
práce a sociálnych vecí. 
Členovia rady preto 

navrhujú radikálne zmeny. 
Polovicu prostriedkov by 
mali dostávať vedecké 
ústavy, ktoré preukážu dobré 
výsledky. Druhá polovica by 
sa mala rozdeľovať medzi au-
torov myšlienok. A naopak, 
vedci, ktorí neboli úspešní, 
by až tri roky nemohli žiadať 
od štátu žiadne peniaze. 

Do českej vedy išlo 25 miliárd zbytočne

Thajčania 
môžu podľa no-
vého zákona, 
ktorý schválil 
parlament kon-
com augusta, 
dostať trest až 
20 rokov väze-

nia za znásilnenie svojej manželky. Vyplýva to 
z novelizácie súčasného trestného zákonníka, 
ktorý spolu s prvým národným zákonom 
o znásilnení v manželstve schválilo väčšinou 
hlasov Národné legislatívne zhromaždenie 
vymenované vojenskou juntou. 

„Predošlá úprava zákona bola diskrimi-

načná, pretože ženám a mužom neposkyto-
vala rovnakú ochranu,“ uviedla Kingkaew 
Inwangová, zástupkyňa riaditeľa Úradu pre 
záležitosti žien a rozvoj rodiny. „Teraz, na 
základe nového zákona, sa bude s každým 
zaobchádzať rovnako,“ povedala Inwan-
gová. Starý zákon defi noval ako násilníka 
človeka, ktorá znásilní ženu, ktorá nie je jeho 
manželkou, čo znamenalo, že manžel mohol 
beztrestne znásilniť svoju manželku. Vďaka 
novele bude násilníkom hroziť za znásilnenie 
alebo útok sexuálneho charakteru až 20-ročné 
väzenie a pokuta až do výšky 1 156 dolárov. 
Rovnaké tresty platia aj pre mimomanželské 
znásilnenie. 

Zákon zároveň rozširuje defi níciu znásilne-
nia. Dostala sa doň aj formulácia o ženských 
útočníčkach a homosexuálne orientova-
ných násilníkoch. Skupiny zaoberajúce sa 
ochranou práv žien rozhodnutie poslancov 
ocenili. „Po dlhej histórii ženského aktivizmu 
sa teraz Thajsko posúva k novej ére v ochrane 
ľudských práv,“ skonštatovala šéfka Skupiny 
na ochranu práv žien Supensri Pungkhok-
soongová. „Zaznamenali sme veľký počet 
prípadov zneužívania žien ich manželmi,“ 
povedala riaditeľka organizácie, ktorá ocenila, 
že parlament, ktorý je takmer výlučne zložený 
z mužov, udelil ženám rovnakú ochranu ako 
mužom, a dodala, že Thajsko sa teraz pridalo 
k viac ako dvadsiatke krajín sveta s podobným 
zákonodarstvom.

Znásilnenie v manželstve je už Thajsku nezákonné

S cieľom upevniť kontrolu nad 
tibetským budhizmom čínska 
komunistická vláda vyhlásila, 
že má výhradné právo uznávať 
reinkarnácie slávnych lámov, 
ktorí tvoria jadro duchovenstva 
tejto cirkvi. 

Všetky budúce inkarnácie 
žijúcich Budhov, ktoré sa týkajú 
tibetského budhizmu, „musia 
dostať vládne schválenie,“ uviedla 
štátna administratíva pre cirkevné 
záležitosti. 

Ofi ciálne ateistická komunis-
tická vláda Číny sa čoraz inten-
zívnejšie snaží riadiť smerovanie 
tibetského budhizmu, ktorý je 
stáročia základom občianskeho, 
náboženského, kultúrneho a poli-
tického života Tibetu. Reinkarno-
vaní lámovia, známi ako tulkovia, 
často vedú náboženské komunity 
a dozerajú na vzdelávanie mní-
chov, čo im dáva obrovský vplyv 
na náboženský život v Tibete. 

Čína už určitý 
čas tvrdí, že len 
vláda môže schvá-
liť vymenúvanie 
najznámejších 
reinkarnácií, 
vrátane dalajlámu 

a pančenlámov – hlavnej a druhej 
hlavnej postavy v tibetskom 
budhizme. 

Podľa nových pravidiel ad-
ministratívy výber reinkarnácií 
„musí zachovať národnú jednotu 
a solidaritu všetkých etnic-
kých skupín“. „Proces nemôže 
ovplyvňovať žiadna skupina alebo 
jednotlivec spoza hraníc krajiny,“ 
konštatuje sa v pravidlách s jas-
nou narážkou na dalajlámu, exi-
lového duchovného vodcu Tibetu. 
Podľa nich „takzvaný reinkarno-
vaný žijúci Budha bez schvá-
lenia vládou alebo úradov pre 
náboženské záležitosti je ilegálny 

a neplatný“. Nové pravidlá majú 
vstúpiť do platnosti 1. septembra 
a majú garantovať tibetskému 
budhizmu „normálne náboženské 
aktivity“ a v súlade so zákonom 
chrániť náboženské presvedčenie 
tibetských budhistov. 
Čína v roku 1992 odmietla 

uznať najnovšiu reinkarnáciu 
pančena, o ktorej rozhodol exilový 
dalajláma. Chlapca sa zmocnili 
čínske úrady a namiesto neho vy-
menovali iného chlapca. Súčasný 
dalajláma, ktorý má 71 rokov, 
utiekol do Indie v roku 1959 počas 
neúspešného povstania Tibeťanov 
proti čínskej nadvláde. Peking 
tvrdí, že po jeho smrti nového 
dalajlámu určia úrady. 

Nové nariadenie podľa Sinchuy 
stanovuje konkrétne podmienky 
pre uznávanie reinkarnácií. Bud-
histické inštitúcie, ktoré v mene 
ašpirantov podávajú žiadosť, 
musia byť registrované u vlády 
a reinkarnácie mimoriadne zná-
mych lámov musí schváliť Štátna 
rada – čínsky kabinet. 

Reinkarnácia v Číne len s vládnym povolením

Pochybnosti o Bohu
Nová kniha osobných listov 

Matky Terezy odhaľuje jej vážne 
pochybnosti o Bohu a obdobia 
hlbokých kríz jej náboženskej 
viery. Výňatky z kni-
hy nedávno zverejnil 
americký časopis Time 
na svojej internetovej 
stránke. „Hovorila som 
tak, ako by moje srdce 
milovalo Boha nežnou 
a osobnou láskou. Keby 
ste tam boli, povedali by ste: aké 
pokrytectvo,“ napísala zaklada-
teľka rehole Misionárok lásky 
istému duchovnému poradcovi.

Zbierka listov, ktoré Matka 
Tereza napísala počas 66 rokov 

svojim spolupracovníčkam, 
spolupracovníkom a predsta-
veným, má vyjsť 4. septem-
bra. Dielo s názvom Príď, buď 
mojím svetlom spracoval kňaz 

Brian Kolodiejchuk, 
jeden z významných 
zástancov procesu jej 
kanonizácie. 

„Moje ticho a prázd-
nota sú také veľké, že 
hoci sa pozerám, nevi-
dím, a aj keď počúvam, 

nepočujem,“ napísala svetozná-
ma misionárka z Kalkaty v roku 
1979. 

Matka Tereza, narodená 
v albánskej rodine na úze-
mí dnešného Macedónska, 

zasvätila svoj život službe 
chudobným a chorým v Indii, 
kde v roku 1997 zomrela vo 
veku 87 rokov. Pápež Ján Pavol 
II. ju v roku 2003 vyhlásil za 
blahoslavenú.

Matka Tereza pred smrťou 
požiadala o zničenie všetkých 
svojich listov, Vatikán však 
v súvislosti s jej možnou kano-
nizáciou nariadil ich zachova-
nie. Podľa odborníkov by však 
obsah korešpondencie nemal 
mať negatívny dosah na pokra-
čujúci proces jej svätorečenia. 

Spracované podľa zahranič-
ných internetových zdrojov

(jt)
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V Sovietskom zväze žilo asi 50 miliónov 
moslimov. Tí po krachu ZSSR žili 
a  čakali na „svoju“ chvíľu. V Azer-

bajdžane, Kazachstane, Turkmenistane, 
Uzbekistane, Kirgizsku a Tadžikistane, ako 
i v subjektoch Ruskej federácie (Tatarsko, 
Baškirsko, Čečensko atď.) možno konštatovať 
posuny v smere znovuzrodenia radikálneho 
islamu. Po udalostiach na hranici Spoločen-
stva nezávislých štátov s Afganistanom, v Če-
čensku v Severnom Osetsku či v Dagestane je 
nielen aktuálnou, ale najmä bolestivou témou. 
Ak pripustíme, že ide o vysoko senzitívny 
okruh, je zbytočné klásť si otázku, či sa nás 
(v Európe) téma islamskej budúcnosti časti 
postsovietskeho priestoru týka, alebo nie. 
Najmä keď sa v rokoch 1950-2000 počet mos-
limov v Európe zvýšil trojnásobne. V USA sa 
za rovnaké obdobie zvýšil 14-násobne. 

Kalifát ako základ
Po zániku ZSSR vznikli pre Islamskú 

stranu oslobodenia Hizb ut-Tahrir vhodné 
podmienky na jej činnosť predovšetkým 
v priestore Strednej Ázie a najmä, čo je 
symptomatické, v Uzbekistane. Už vtedy 
lídri islamských politických zoskupení začali 
ponúkať svoj model riešenia postsovietskej 
sociálno-ekonomickej deštrukcie zmäteným 
režimom. Medzi ponúkané riešenia patril 
predovšetkým návrat k prvotnému islamu 
s odmietnutím západných, resp. iných 
neislamských politických a ekonomických 
modelov so snahou znovuzrodiť pôvodnú 
a Bohom danú formu vlády – kalifát. 

V čase postateistického vákua sa takýto 
prístup stal propagandisticky efektívnym. 
Popularita Hizb ut-Tahrir (ktorej ústredie 
je v Londýne) narastala, nehľadiac na to, že 
v zákone Uzbekistanu O slobode vyznania 
a náboženských organizáciách je identifi ko-
vaná ako nelegálna, a teda jej činnosť vrátane 
činnosti jej prívržencov je ofi ciálnym Tašken-
tom oceňovaná v rámci trestného zákona.

Paradoxom situácie v Strednej Ázii je, že 
radikálni islamisti útočia na tie miesta, ktoré 
sú problémovými aj pre sekularizovanú spo-
ločnosť – korupcia, klanový princíp, úroveň 
biedy a pod., a preto (aj) majú pomerne širokú 
podporu. Tak môže Hizb ut-Tahrir otvorene vo 
svojich programových dokumentoch hovoriť 
o kalifáte ako základe riešenia sociálnych tém. 

Nehľadiac na radikálne prístupy režimov 
k týmto myšlienkam a uväzenení mnohých 
vodcov Hizb ut-Tahrir sa ich rady sa neustále 
dopĺňajú. Nahrádzajú sa mladšími a vzde-
lanejšími kádrami. Ľudí rôznej hierarchie, 

zodpovednosti a kompetentnosti v neformál-
nej štruktúre Hizb ut-Tahrir – mušrifa, nakiba 
alebo musoida bez problémov menia priprave-
ní ľudia, ktorých zásoby sa javia – v porovnaní 
s vládnymi rezervami – nevyčerpateľné.

Tri etapy
Podľa dokumentov Hizb ut-Tahrir 

– predovšetkým prác prvého vodcu Ad-dina 
Nabchani al-Falastina (1909–1979) treba na 
uskutočnenie konečného cieľa realizovať tri 
etapy:

• bojovať za správny obraz islamského 
myslenia – da´va, t. j. efektívnejšia a silnejúca 
islamská (náboženská) propaganda;

• uskutočnenie revolúcie v myslení spoloč-
nosti cestou politickej a kultúrnej aktivizácie 
jej uvedomelej časti (podobnosť s perestroj-
kou M. Gorbačova je čisto náhodná);

• uchopenie moci (aj v jednej z krajín) a vy-
tvorenie podmienok na rozšírenie skutočne 
islamskej formy vlády.

Sám Nabchani al-Falastina predpokladal, 
že tento proces sa dá realizovať v priebehu 
13 až 30 rokov. Jediným problémom sú 
nepriaznivé nálady voči islamu vo svete, 
ideologický (nie teologický) boj proti nemu 
a fakticky neislamský spôsob života v mos-
limských krajinách. Pritom v Uzbekistane sa 
88 perc. obyvateľov hlási k islamu (Tadžikis-
tan 85 perc., Kirgizsko 65 perc.), čo vysvet-
ľuje, prečo je režim I. Karimova zaradený 
medzi protivníkov snažiacich sa o spravodlivý 
kalifát, ktorý sa nespráva a nekoná podľa 
šáriátu. Inak tento režim má ťažkosti aj so 
spravodlivými demokraciami.

V prípade, že by sa napríklad vo Ferganskej 
doline – či už v jej uzbeckej časti alebo s pre-
sahom aj na Kirgizsko – podarilo realizovať 
islamskú formu vlády v podobe vysnívaného 
kalifátu, bude to mať vplyv aj na zahraničnú 
politiku nového kalifátu. Džihád sa stane jej 
nosnou konštrukciou. Ideológovia kalifátu, 
samozrejme, nehovoria o forme džihádu. Pre 
istotu sa vyjadrujú len abstraktne o potrebe 
bojovať za upevnenie pozícií islamu a za ná-
vrat zákonných práv, ktoré im boli odobraté.

Z organizačného hľadiska sa Hizb ut-Tahrir 
prihlásila ku konšpiračnej forme činnosti. 
Základnou metódou jej práce v Uzbekistane 
je nelegálna distribúcia literatúry a vysvet-
ľujúcich letákov. Tú zabezpečuje najnižšia 
štruktúra – krúžok, ktorý tvorí max. 5–7 osôb. 
Medzi sebou sa členovia nepoznajú, poznajú 
len svojho vedúceho.
Člen Hizb ut-Tahrir, ktorý sa začína zúčast-

ňovať na práci svojho krúžku, prisahá na Ko-

rán. Prísaha o.i. predpokladá zúčastniť sa „... 
na džiháde vtedy, ak bude tento vyhlásený...“

Napriek administratívnym prekážkam 
je napr. v Taškente možné bez problémov 
zohnať literatúru, ktorá je ideologickou 
platformou organizácie. Zo všetkých možno 
spomenúť Systém islamu, brožúru Demok-
racia, pravidlá nevercov či Prevrat o tom, ako 
sa Hizb ut-Tahrir bude naďalej snažiť zmeniť 
spoločnosť a vybudovať kalifát.

Viac politikum
Činnosť Hizb ut-Tahrir v Uzbekistane má 

viac politický než náboženský charakter. 
Je to logické, pretože režim I. Karimova 
zdeformoval politickú scénu. Preferencia 
politického prístupu sa odráža aj v tom, že 
Hizb ut-Tahrir musela v Uzbekistane prežiť 
rozkol. 

Najskôr v rokoch 1996–1997 odišla skupina 
okolo J. Akramova, ktorá sa neskôr začala 
označovať ako Akramija. Dôvodom bolo 
presvedčenie J. Akramova, že Hizb ut-Tahrir 
by svoju činnosť mala prispôsobiť špecifi ckým 
podmienkam Ferganskej doliny. Akramija bola 
označená ofi ciálnou mocou ako jeden z hlav-
ných organizátorov udalostí v Andižane. To už 
ale J. Akramov sedel dlhšiu dobu vo väzení, čo 
však nebránilo tomu, že sa jeho brožúrka Cesta 
k viere stala populárnou medzi ľuďmi. Tento 
politický väzeň píše: „Bez materiálnych vecí 
potrebných pre život človek nemôže spokojne žiť. 
Predstavte si človeka bez ničoho: hladného, bez 
strechy a oblečenia.“

Druhé delenie, či skôr pokus, bol odchod 
skupiny Hizb ut-Tahrir z taškentského amirátu 
a vytvorenie zoskupenia Hizb an-Nusra (Stra-
na víťazstva). Pracuje ešte v hlbšej konšpirácii 
a ponúka ekonomický a politický model kalifá-
tu identický s konceptom Hizb ut-Tahrir. 

Nie je vylúčené, že Hizb ut-Tahrir čaká nové 
delenie, kde by sa dôvodom mohla stať snaha 
radikálnej časti presadiť pritvrdenie boja za 
kalifát, pričom aktivizácia najmä v Kirgizsku 
a v Kazachstane a tesnejšia koordinácia 
amirov týmto smerom sa zdajú byť súčasťou 
procesov. Samozrejme, je to spojené 
s vývojom situácie v Afganistane a s tým, ako 
sa bude ďalej profi lovať ozbrojené Islamské 
hnutie Uzbekistanu či vnútropolitický vývoj 
v Uzbekistane. 

Západ často vníma moslimov len ako 
fanatikov, ak nie priamo ako teroristov. 

Spravodlivosť je však základnou kategóriou 
islamskej politickej kultúry a jej chápanie má 
v islame iné konotácie v porovnaní s ďalšími 
kultúrami. Islamskí umiernenci sú ochotní 
pripustiť, že neislamská, ale spravodlivá 
moc (zabezpečujúca rovnováhu a stabilitu), 
je lepšia než islamská, ale nespravodlivá. 
Sunnitská autorita Ibn Tajmija to vyjadril 
slovami: „Boh podporí spravodlivú veľmoc, aj 
keď bude nevereckou (t. j. neislamskou), ale 
nepodporí nespravodlivú veľmoc, aj keby bola 
islamská..“ Radikáli majú však na vec iný 
pohľad.

Peter Juza

Aktivity Hizb ut-Tahrir v Strednej Ázii
Rozpad ZSSR stimuloval renesanciu islamizmu v Strednej Ázii. Režimy 

v Kazachstane a najmä v Uzbekistane sa dostali pod tlak jeho radikálnej 
časti. Ferganská dolina, kde má byť podľa islamistov centrum budúceho 
stredoázijského a neskôr transnacionálneho kalifátu, sa dnes stáva symbolom 
spolupráce Ruska s regiónom v boji proti terorizmu a náboženskému radi-
kalizmu. Tu nejde len o pragmatickú voľbu stredoázijských režimov v rámci 
teórie racionálnej voľby. Ide o to, že islamský faktor vrátane problému vody 
v Strednej Ázii je u nás nedocenený.
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 V júni tohto roku si prevzal 
predsednícky post v Spoločnosti 
Prometheus. Čo ťa viedlo k tomu, 
že si kandidoval na túto funkciu?

 V prvom rade musím pove-
dať, že si nesmierne vážim prácu 
mojich predchodcov, profesorov 
Čelku a Hubenáka, i doktora 
Poljaka, ktorí urobili pri založení 
i rozvíjaní činnosti 
našej Spoločnosti 
to, čo by možno iní 
nedokázali. Boli 
to práve oni, ktorí 
položili základy 
našej činnos-
ti, nášho pôsobenia 
na Slovensku. Čas 
je však neúprosný a práve z neho 
vyplynula potreba generačnej 
výmeny, možno nového, možno 
iného pohľadu, prístupu na 
organizačné formy práce. 
V spoločných diskusiách na tému 
ako ďalej v našej Spoločnosti 
som výzvu po istom váhaní prijal 
a v júni som kandidoval i bol 
zvolený na predsednícky post.

 Aké budú tvoje prvé kroky v tej-
to funkcii? Ktoré sú hlavné výzvy, 
ktoré pred tebou stoja?

 Prvé kroky nebudú, prvé 
kroky už boli. V prvom rade 
je mojím cieľom vybudovať 
schopné, kolektívne pracujúce 
a akčné predsedníctvo Spoloč-
nosti, ktoré prepojí svoju činnosť 
s jednotlivými klubmi i osobnos-
ťami na celom Slovensku. Preto 

sme si už na prvom predsedníctve 
v júli rozdelili jednotlivé oblasti 
činnosti, pokúšame sa zapojiť 
do pracovných komisií nových 
ľudí a vypracovať postupne plán 
aktivít, ktoré oživia našu činnosť 
a budú prezentovať našu Spoloč-
nosť Prometheus na verejnosti. 
Určite sa pokúsim do konca roka 

navštíviť všetky 
kluby na Sloven-
sku a stretnúť 
sa s ich členmi 
v diskusii o tom, 
ako pokračovať, 
čo očakávajú 
od nás i od seba 
samých. A výzvy ? 

Tá najzákladnejšia je: presvedčiť 
ostatných: sme tu, rešpektujte 
nás, žiť bez náboženstva je 
prirodzené.

 Spoločnosť Prometheus sa hlá-
si k celosvetovému humanistické-
mu hnutiu. Čo pre teba znamená 
byť humanistom?

 Humanizmus sa historicky 
vyvíja odkedy je človek človekom, 
je prítomný v jeho myslení 
a konaní. Ucelene, fi lozofi cky sa 
rozvíja od staroveku. Humaniz-
mus uznáva hodnotu človeka, 
jeho právo na slobodu a šťastie, 
na rozvoj jeho síl a schopností. 
Posudzuje spoločenské inštitúcie 
z hľadiska blaha ľudí, za základné 
normy medziľudských vzťahov 
považuje rovnosť, spravodlivosť 
a ľudskosť. Toľko slovník. Ja 

Rešpektujte nás, žiť 
bez náboženstva je 
prirodzené

V júni 2007 Ústredná rada Spoločnosti Prometheus zvolila za svojho nového predsedu PhDr. 
Romana Hradeckého. Na tomto poste vystriedal doterajšieho predsedu SP PhDr. Ivana Pol-
jaka. S Romanom Hradeckým sme sa zhovárali o ďalšom smerovaní Spoločnosti Prometheus, 
o jeho plánoch, prioritách i názoroch na humanizmus, odluku cirkvi od štátu či o jeho pôsobení 
vo funkcii námestníka riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici.

„Len nepoučiteľný ig-
norant môže prehliadať 
či dokonca schvaľovať, 
aby sme tu mali ľudí 
– občanov prvej, druhej, 
či x-tej kategórie.“

Foto: archív R. H.
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osobne som hlboko presvedčený, 
že máme len jednu šancu prežiť 
svoj život, neexistujú nové pokra-
čovania (posmrtný život, druhé 
životy) a záleží len a len na nás, 
ako ho prežijeme, 
so všetkou zodpo-
vednosťou, úctou 
a tolerantnosťou 
voči druhým i voči 
sebe. Máme právo na 
šťastie v živote, ale 
to nejde bez šťastia 
ostatných. Pokúšam 
sa žiť šťastne i zodpovedne, aby 
som si raz mohol povedať: stálo 
to za to. A možno, aby to povedali 
aj niektorí ďalší...

 Odluka cirkvi od štátu je už 
dlhšie predmetom diskusií na 
Slovensku. Napriek rôznym 
počiatočným deklaráciám sa však 
žiadna strana neodvážila otvoriť 
túto tému. Existuje podľa teba 
šanca na presadenie odluky ešte 
v tomto volebnom období? 

 Pri súčasnom právnom 
stave (zmluvy so Svätou stolicou, 
nekatolíckymi cirkvami a pod.) 
a pri súčasnej politickej situácii 
to podľa mňa nie je reálne. To 
však neznamená, že občianska 
spoločnosť by tento stav mala 
prijať raz a navždy ako nemenný, 
najmä keď si uvedomíme traumy, 
ktoré rozdiely v uplatňovaní ľud-
ských práv prinášajú niektorým 
skupinám a jednotlivcom, ale 
v konečnom dôsledku aj celej 
spoločnosti. Len nepoučiteľný 
ignorant môže prehliadať či 
dokonca schvaľovať, aby sme 
tu mali ľudí – občanov prvej, 
druhej, či x-tej kategórie. Preto 
je namieste podporovať neustále 
všetky aktivity, ktoré budú obraz 
demokratickosti nielen vylep-
šovať, ale prakticky umožňovať 
všetkým ľuďom žiť dôstojne. A to 
platí aj pre politické strany, ktoré 
sa zaštiťujú demokraciou, pričom 
zmeniť vektory ich skutočných 
činov na naplnenie tohto cieľa 
ešte v tomto volebnom období 
by nemusel byť až taký problém 
– stačí, keď budú reálne ctiť našu 
ústavu a napĺňať programové 
vyhlásenie vlády Slovenskej 
republiky.

 Prečo sa odluku doteraz 
nepodarilo presadiť? Čo tomu 
bránilo?

 Predovšetkým je potrebné 
povedať, že otázka odluky nikdy 
nebola na našom území nasto-
ľovaná ako prioritná a u nás ani 
nie je tradícia odluky. Cirkvi a ná-
boženské spoločnosti vždy boli 
nejakým spôsobom prepojené 

so štátom. To platí pre Rakúsko-
Uhorsko, pre predvojnovú 
československú republiku, pre 
obdobie budovania socializmu 
i pre súčasnosť. Napriek tomu, 

že odluka cirkvi 
od štátu je jednou 
zo základných 
podmienok rozvoja 
demokratickej 
spoločnosti (ako 
to dokazujú aj 
naše skúsenosti), 
u nás nikdy 

nebola dostatočná politická vôľa 
uskutočniť odluku. A napriek 
tomu, že požiadavka odluky 
bola do roku 1989 jednou zo 
základných požiadaviek hnutia 
tzv. Moravských katolíkov, po 
zmene spoločenské-
ho systému od 
tejto požiadavky 
odstúpila predovšet-
kým sama katolícka 
cirkev a následne 
i politici. Naopak, 
sériou nových zmlúv 
nastalo ešte užšie 
previazanie štátu 
a cirkví.

 Ako konkrétne 
by mala podľa teba 
vyzerať odluka? 

 Tu podľa mňa nie je potrebné 
objavovať Ameriku. Francúzsky 
model reálne existuje a možno 
by bolo potrebné len ho u nás 
realizovať. Cirkvi a náboženské 
spoločnosti sú záujmové združe-
nia občanov, bez naviazania na 
štát a štátny rozpočet, s rov-
nakým postavením, rovnakou 
podporou i s rovnakými právami 
ako iné záujmové združenia. 
Majú právo na podporu i pomoc, 
ale za rovnakých podmienok ako 
ostatní, bez privilégií a výsad. 
Všetko závisí len od ich aktivity 
a podpory ľudí. Základom by 
malo byť reálne dodržiavanie 
ústavného princípu rovnosti 
(u nás článok 12) bez negatívnej 
i pozitívnej diskriminácie.

 Odporcovia odluky často 
argumentujú tým, že Slovensko je 
kresťanská krajina. Je to tak aj 
podľa teba?

 Verím, že nie. O tom svedčí 
aj naša ústava, kde je jasne defi -
nované, že Slovenská republika 
sa neviaže na žiadnu ideológiu 
ani náboženstvo. Určite však je 
Slovensko krajinou s väčšinovou 
svetonázorovou orientáciou na 
kresťanstvo. To však neznamená, 
že by sa nemali rešpektovať 
práva občanov bez náboženského 
vyznania, ktorí tvoria druhú 
najpočetnejšiu svetonázorovú 
skupinu obyvateľstva. Tradície 
a hodnoty Slovenska i Slovákov 
sú aj humanistické. Je potrebné 
dať rovnaké možnosti i priestor 

všetkým. A práve 
o tom je odluka...

 Má vôbec orga-
nizácia združujúca 
občanov bez vierovyz-
nania šancu presadiť 
sa na Slovensku? 
Môže sa z nej stať 
širšie hnutie?

 Som presvedče-
ný, že áno. V mno-
hom to bude závisieť 
predovšetkým od 
nás, od ľudí, ktorí 

sme už v Spoločnosti Promet-
heus, ako dokážeme presvedčiť 
ostatných, že máme právo na 
svoje miesto pod slnkom, že 
je prirodzené a správne byť 
nenáboženskí. Musíme ich 
presvedčiť, že sme potrební 
a nápomocní aj pri riešení 
ich problémov – sociálnych, 
právnych, ale i osobných – a naj-
mä, že je potrebné obhajovať 
a presadzovať potreby a záujmy 
občanov bez náboženského 
vyznania v záujme zachovania 
a rozvoja skutočnej demokracie. 
Verím, že v spolupráci s ostat-
nými občianskymi združeniami 
s podobným zameraním sa nám 
to môže podariť.

 Spoločnosť Prometheus už 
niekoľko rokov požaduje zabezpe-
čenie rovnakých práv pre občanov 
bez vierovyznania, aké majú 
veriaci. Ako by to malo fungovať 
v praxi?

 Ako som už hovoril, súčasný 
právny stav neumožňuje realizá-
ciu odluky cirkvi od štátu a nie je 
ani politická vôľa realizovať ju. 
Ak teda štát zmluvne i fi nančne 
podporuje aktivity cirkví 
a náboženských spoločností, 
mal by rovnako – teda zmluvne 
i fi nančne – podporovať aktivity 
združení a hnutí občanov bez 
náboženského vyznania. A to tak 
v oblasti sociálnej, ako i v oblasti 
zdravotnej, vzdelávacej, ľud-
skoprávnej a pod. Rešpektovať 
a reálne napĺňať deklarovaný 
ústavný princíp rovnosti. Len 
jeden príklad za všetky. Má rodič 
– svetský humanista – zmluvne 
i fi nančne zabezpečené právo 
na výchovu svojich detí v súlade 
so svojím presvedčením tak, 
ako majú zmluvne i fi nančne 
zabezpečené toto právo 
katolícki i nekatolícki veriaci 
rodičia zmluvami o katolíckej 
a náboženskej výchove? Aký je 
rozdiel medzi týmito rodičmi? 
Všetci sme občanmi tohto štátu, 
všetci rovnako platíme dane, štát 
podporuje aj štátne, aj cirkevné 
školy. Nemáme však rovnako 
zabezpečené rovnaké práva, 
keďže vyučovanie humanistickej 
etickej výchovy štát nepodporuje. 
Už tu je prelomený ústavný 
princíp rovnosti.

 Pôsobíš aj ako námestník 
riaditeľa Múzea SNP v Banskej 
Bystrici. Vidíš nejaké prepojenie 
medzi tvojou činnosťou v múzeu 
a v Spoločnosti Prometheus? 

 Tých prepojení je tisíce, tak 
ako bolo tisíce osudov, do ktorých 
Slovenské národné povstanie 
zasiahlo. V povstaní sme našli 
svoju cestu k demokracii. Po-
vstalecký čin patrí k najväčším 
národným činnom v našich 
dejinách, ktoré akoby už po ňom 
mohli byť moderné. Tak zmýšľa aj 
okolitý demokratický svet, keď sa 
zapodieva našou podobou a dôve-
ryhodnosťou. Povstaním sme sa 
stali v očiach sveta statočnými 
a zodpovednými. Voči iným i voči 
sebe. A mali by sme dodržiavať 
aj smerovanie vytýčené vo 
Vianočnej dohode Slovenskej 
národnej rady, keď sa zaručovala 
sloboda náboženského vyznania 
a mal sa vylúčiť vplyv cirkvi na 
politiku a spoločenské dianie.

Zhovárala sa Judita Takáčová

„Tradície a hodnoty 
Slovenska i Slovákov 
sú aj humanistické. 
Je potrebné dať 
rovnaké možnosti i 
priestor všetkým.“

„Ak teda štát 
zmluvne i fi nančne 
podporuje aktivity 
cirkví a nábožen-
ských spoločností, 
mal by rovnako 
– teda zmluvne i fi -
nančne – podporo-
vať aktivity združení 
a hnutí občanov bez 
náboženského 
vyznania.“

R. Hradecký s organizátormi a prednášajúcimi na 
seminári o etickej výchove v Španej doline, 2006

Foto: Jozef Horváth

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

sky veriaci,
– ako ste sa vyrovnávali s nábo-

ženstvom?
– s akými problémami to 

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

znamenalo pre váš duchovný 
život?

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

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

– na čom zakladáte svoje morálne 
názory a postoje?

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

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

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

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

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

Za príspevky vám vopred 
ďakujeme.

Redakcia časopisu 
PROMETHEUS

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

Môj život bez 
náboženstva

Vzhľadom na množstvo ohlasov na našu anketu Môj život bez 
náboženstva sa redakcia časopisu Prometheus rozhodla pokračo-
vať v uverejňovaní príspevkov našich čitateľov, v ktorých sa podelili 
s nami o svojej ceste životom bez náboženstva.

Vyrastala som v rodine, kde otec 
pochádzal z evanjelickej a matka 
z katolíckej rodiny, ale nevychovávali 

ma tak. V mestečku na strednom Slovensku 
to bolo dosť nezvyčajné, no sestra i mama boli 
učiteľky a ich svetonázor sa s náboženskou 
výchovou nezlučoval.

Neskôr, po vysokej škole, ma začali 
zaujímať jednotlivé fi lozofi cké smery 
(existencionalizmus, stoizmus, empirizmus, 
materializmus a i.), ale pokúšala som sa nájsť 
aj styčné body v jednotlivých náboženstvách, 
ktoré vznikli, zanikli i dosiaľ jestvujú. Spoz-
nala som, že náboženstvo je vlastne vierou 
v posmrtný život, pričom ten život, ktorý 
v súčasnosti žijem, by ma mal „spasiť“, aby 

som mohla vstúpiť do „kráľovstva nebeského“ 
(a to je jedno do ktorého, pretože Boh 
v ktoromkoľvek náboženstve ako Najvyššia 
bytosť je len jeden). A tak som porovnávala, 
nadväzovala kontakty (mormóni, Svedkovia 
Jehovovi, budhizmus, judaizmus, kresťan-
stvo, islam a pod.), medzitým som pracovala, 
rodila, písala a normálne žila.

 Prechádzala som aj ťažkými obdobiami 
zhubnej choroby, musela som sa vyrovnať 
so smrťou rodičov, rozvodom, sklamaniami 
v láske, so zlyhaním vlastnej psychiky, stratou 
práce a nakoniec invaliditou. Vždy som sa cez 
problémy akoby preniesla vlastnou poéziou 
a literatúrou sci-fi  , ktorá mi dovoľovala napl-
no lietať vo fantázii a vytvárať si nové „svety 

a náboženstvá“. Prešla som (ako to dnes 
nazývam) ezoterickým obdobím, zaujímala 
ma  reinkarnácia, ale aj reč tela, rúk a tváre, 
naučila som sa vykladať sny, ale za všetkým 
som hľadala niečo, čo by sa mohlo byť 
náplňou, zmyslom môjho života. Pomáhala 
som, kde sa dalo a komu som mohla, ale stále 
som mala pocit akéhosi vákua. Moji priatelia 
vyznávali rozličné náboženstvá, ktoré im po-
máhali prekonávať problémy a ťažkosti života, 
ale ja som sa nemohla stotožniť ani s jediným 
z nich. Dnes sa domnievam, že existuje len 
akýsi zdroj vesmírnej energie, ktorá po smrti 
človeka ostáva kdesi vôkol nás a splýva vo 
vesmíre. Môj život bez náboženstva  bol a je 
napriek všetkému  krásny, pretože tzv. boha 
cítim sama v sebe. Usilujem sa žiť nekonfl ikt-
ne, bez pocitov nenávisti a závisti, nabíjam si 
duševné a duchovné batérie harmóniou žitia 
s prírodou a zvieratami, dobrými vzťahmi 
s ľuďmi a zaujímavými hobby. A neľutujem, že 
som ateistka, ak toto slovo hovorí o človeku, 
ktorý prijíma to, čo dosiahol, s uspokojením 
a chápe, že za kvalitu života je zodpovedný 
on sám.

Eva Kováčová, Bratislava
52 rokov

V Zošitoch humanistov č. 47 z januára 
2005 v eseji o náboženskej výchove 
detí Ellen Keyová píše: „Na záver 

všetkého, čo som povedala proti náboženskej 
výchove, pridám výpoveď desaťročného žiaka 
po jeho trojročnom bifľovaní katechizmu 

10 PROMETHEUSPROMETHEUS

Anketa Reakcie



a biblických dejín: „Neverím ničomu z toho! 
Dúfam však, že až raz ľudia zmúdrejú, bude 
smieť mať každý svoj názor, ako má každý 
svoju tvár.“

Tento malý fi lozof sa vo svojej vete 
dotkol najvážnejšej duševnej škody, ktorú 
zapríčiňuje náboženská výchova: že nanucuje 
ľudskej mysli osobitný pohľad na svet, ako sa 
nasadzuje obyčajná maska na tvár človeka.

Pri tejto príležitosti som si uvedomil, akí 
sme nepoučiteľní. Tak ako vtedy pred sto 
rokmi (myslím na esej od Ellen Keyovej), aj 
teraz je mnoho rodičov, ktorí mučia svoje deti 
v dobrej viere. Sám som to zažil na vlastnej 
koži, keď sa mi v jeden deň vrátil domov syn 
a s plačom ma žiadal, aby som prehovoril 
mamku, aby už nemusel chodiť na povinnú 
náboženskú výchovu.

Áno, na naše náboženské klamstvo sme 
si už tak zvykli, že ho ani nepozorujeme, ale 
deti to zacítia a odnesú si z toho nevyliečiteľné 
poškodenie… Sám som to spoznal na sebe 
a opakuje sa to pri výchove mojich detí. Vôbec 
by ma nezaujímalo čítanie náboženských 
kníh, keby som necítil svoju slabosť brániť 
sa rečiam, ktoré počúvam vo svojom okolí. 
Preto zbieram materiály na rozmýšľanie a do 
diskusií.

Aj moje deti sa pýtali ako prvé: čo je to 
ten boh? Nepýtali sa, kto je, ale čo je. Ako 
osobu si ho nevedeli predstaviť. Nechápali, 
o čom to ľudia v ich okolí hovoria. Dodnes si 
ho nevedia predstaviť. A keby im o bohu nik 
nehovoril, ani im na rozum nepríde.

Veľmi dobre sa pamätám, ako pri prvom 
vstupe do kostola pociťovali niečo zvláštne. 
Doslova tam nachádzali úplne iný svet. 
Kňaz, veriaci naokolo, obrazy, maľby, sochy, 
to všetko na nich pôsobilo ako „cudzí svet“. 
Kládli veľa otázok. „Prečo je kríž na veži naj-
vyššie v meste? To aby bol viditeľný z diaľky?“ 
„Prečo zvonia každý deň?“ „My sme čo?  
Kresťania?“ „Ocko, a ty si čo?“ „A mamka? 
A dedo? A čo je babka?“ „Ocko? A čím by si ty 
chcel byť?“

Vtedy som cítil veľkú zodpovednosť za svoje 
deti, cítil som, že moja odpoveď ich môže 
veľmi ovplyvniť na celý život. Cítil som, že im 
veľmi záleží na tom, aby vedeli, čo som ja a čo 
je mama. Cítil som, že ich otec a mama sú pre 
nich vzorom. Podľa toho som aj odpovedal.

Zo skúseností svojej výchovy usudzujem, 
že aj iné deti kladú svojim rodičom a svojmu 
okoliu také otázky. No a keď sa im povie, že 
sme kresťania, tak to preberajú jednoducho 
z rodičov na seba.

Pýtal som sa jednej známej, prečo je 
kresťanka? Odpovedala mi, že jej rodičia sú 
kresťania a ona bola takto vychovaná. Takmer 
nič však o svojej viere nevie, iba čo pochytila 
z návštev kostola. Bibliu nečítala, veď aj 
načo? (Poznáte niekoho vo svojom okolí, čo 
poriadne číta Starý zákon? Ja nepoznám ...) 
Jej stačí, že je kresťanka. Kňaz by s ňou asi 
nebol spokojný ako so správnou kresťankou. 
Z môjho pohľadu je to normálna ateistka, 
ktorá nemá záujem utvoriť si vlastný názor na 
kresťanstvo. Iba ak ten názor spočíva v tom, 
že jej môžu byť ukradnuté všetky náboženské 
témy, spory politikov, a nakoniec aj nábožen-
ská výchova. Jej vôbec neprekáža, že v škole 

sa jej deti učia náboženstvo – učia sa dobre.
A pokiaľ chcú rodičia svoje deti mučiť 

náboženskými témami, tak nech ich mučia 
pomocou skvelej knihy od Adama Romana 
pod názvom Polemika o viere.

Ján Parada, Humenné, 40 rokov

Pochádzam z rodiny, kde obaja rodičia 
boli protestanti, som teda krstená 
luteránka. Matka skôr veriaca, i keď do 

kostola pravidelne v mladšom veku nechodila, 
potom skôr ako vdova, keď potrebovala 
komunikáciu s rovnocennými partnerkami. 
Otec od mladosti inklinoval k ateizmu, 
navyše počas vysokoškolského štúdia v Prahe 
na internáte býval i so študentmi teológie. 
Vždy o nich hovoril, že to boli najlepší ateisti 
– fi lozofi cky podkutí. 

Môj rozchod s náboženstvom sa udial hneď 
na prvej hodine náboženstva, keď som prvý 
raz počula otčenáš v slovenčine, pričom doma 
som ho počúvala vždy v kralickej češtine. 
Katechétka, namiesto toho, aby sa ma po 
modlitbe spýtala, prečo som sa prestala mod-
liť, poslala odkaz matke, aby doučila otčenáš, 
čo som už ako 6-ročné dieťa považovala za 
urážku a viac som na náboženstvo nešla, 
napriek tomu, že katechétka po čase prišla 
k nám osobne, ale nezískala si ma. Po rokoch 
som po zmene farára začala asi v 4. či 5. 
triede znovu chodiť na náboženskú výchovu. 
Farár dobre vysvetľoval biblické príbehy, no 
nezvládal mojich divokých spolužiakov a bil 
ich. Tak som nechala náboženskú výchovu 
druhýkrát.

O členstvo v strane som záujem nemala 
a našťastie som študovala v takom období, že 
sa dalo povedať nie. Je zaujímavé, že napriek 
nezáujmu o jednu alebo druhú ideológiu 
sa ma vždy nejako dotkli. Napríklad na 
nudných a nie veľmi obľúbených cvičeniach 
politickej ekonómie či marxizmu-leninizmu. 
To však nebol dôvod na to, aby som sa 
neprestala spoliehať na seba, na 
svoje vedomosti a začala sa 
utiekať k Božej sile, čoho 
som sa vlastne už 
v detstve postupne 
zbavila. 

A toho 
sa držím 
dones. 
Hoci, či 
práve 

preto, že som sa v živote stretla s rôznymi 
vecami a prístupmi. Ako lekárka som nechtiac 
zakotvila v onkologickom ústave, v súčasnosti 
známom  ako Onkologický ústav sv. Alžbety 
na Heyduikovej ul. V Bratislave. Keď som 
tam v roku 1968 nastúpila, rádové sestry 
boli preč, zastupovali ich iba dve sestričky, 
ktoré však chodili oblečené v civile a okrem 
riadnej sesterskej práce na gynekológii sa 
starali o kostol a svojho farára. V r. 1969 sa 
sestry vrátili späť, nastúpili na oddelenia, 
kde predtým pracovali. Zistili sme, že sú to 
takmer normálne ženy, s ktorými bola niekedy 
i zábava. Časom sme však prišli na to, že nie 
všetky sú rovnaké, že niektoré robia rozdiely 
medzi katolíkmi a nekatolíkmi (napríklad čo 
sa týka ihiel), že robia presvedčovacie akcie 
(Biblia a ruženec na stolíku), ale v podstate 
väčšina sa správala primerane. 

K zmenám došlo po r. 1989, keď z mnohých 
našich ošetrovateľov boli odrazu zväčša tajne 
vysvätení kňazi a aj správanie mnohých 
sestier sa zmenilo. Nie vždy sme sa stretali 
s kresťanskou láskou. Pre mňa sa to vyriešilo 
tým, že som s celým oddelením prešla do 
bývalého ŠÚNZ-u a pre niektorých pracovní-
kov tohto zariadenia sme sa zase strašiakmi 
stali  my. Pokiaľ nezistili, že nemáme čas robiť 
žiadne intrigy, ani sa nikomu pomstiť. Jednak 
sme nemali za čo, jednak s onkologickými 
pacientmi je vždy veľa práce – i fyzickej 
i psychickej.

Tú silu celé dlhé roky beriem nie od nadpri-
rodzenej bytosti, ale z vedomostí, skúseností 
a viery, že čím ďalej sa nám podarí vyliečiť viac 
a viac  pacientov. Roky práce ma presvedčili, 
že nie je dôležité, či sa modlím, ale či chcem 
(ako lekár) a vo veľkej miere aj či sa chcem  
(t. j. pacient) vyliečiť. A či vynakladám na to 
všetko svoje úsilie a vedomosti. 

Ľubica Š., 61 rokov, Bratislava
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V tejto analýze je baltický 
región rozdelený na dve 
časti: škandinávske kra-

jiny a postkomunistické krajiny. 
Pokiaľ ide o škandinávske krajiny, 
autori analýzy odkazujú na štúdiu 
o viere v Boha a o živote po smrti. 

Jedným z dôležitých bodov 
v správe Norrisovej a Ingleharta 
je vzťah medzi náboženskou 
vierou a sociálnym prostredím, 
v ktorom ľudia žijú v čase formo-
vania svojej osobnosti. Vyrasta-
nie v spoločnostiach, v ktorých je 
prežitie neisté (merané ukazo-
vateľmi chudoby, podvýživy, 
bezmocnosti pred chorobami 
ako HIV/AIDS atď.), prispieva 
k religiozite. To na druhej strane 
vysvetľuje klesajúcu úlohu nábo-
ženstva v škandinávskom regió-
ne, kde prežitie je natoľko isté, že 
ľudia ho počas rokov svojho for-
movania považujú za zaručené. 
Sociálny štát je tak vysvetlením 
aj upadajúcej roly náboženstva! 
Jasný vzťah nachádzame aj medzi 
náboženskou vierou a postojmi 
k morálnym otázkam, napr. 
k interrupciám, homosexualite 
a eutanázii – najviac liberálnych 
názorov nachádzame v typických 
sociálnych štátoch, akými sú 
práve škandinávske krajiny. 

Ako uvádzajú Norrisová a In-
glehart, dejiny posunuli postko-
munistické krajiny do úplne inej 
pozície. Medzi jednotlivými kraji-
nami sú veľké rozdiely, napríklad 
sekulárnejšie Estónsko v porovna-

ní s veľmi nábožensky založeným 
Poľskom. Zároveň však možno 
pozorovať aj jasný pokles všetkých 
ukazovateľov religiozity, čo potvr-
dzuje schémy zistené v baltických 
krajinách západnej Európy. 

Ústavné postoje 
Pre islamské krajiny je bežné 

deklarovať svoju náboženskú 
identitu v ústavách. Je prekvapu-
júce, že aj Dánsko, Fínsko, Island 
a Nórsko majú vo svojich ústa-
vách podobné vyhlásenia, ktoré 
potvrdzujú ich evanjelicko-lute-
ránsku identitu. Nórska ústava 
prikazuje štátu ochraňovať a brá-
niť evanjelicko-luteránsku vieru 
a cirkev. Všetci občania majú 
zaručenú slobodu náboženského 
vyznania, príslušníci štátnej 
cirkvi sú však povinní vychovávať 
svoje deti v kresťanskom duchu. 
Vo fínskej ústave sa uvádza 
len to, že Fínsko má dve štátne 
cirkvi. Zvláštnym prípadom je 
švédska ústava z roku 1976, ktorá 
obsahuje len odkaz na slobodu 
náboženskej viery. V osobitnom 
ústavnom texte v r. 1810 o hlave 
štátu sa však píše, že kráľ a jeho 
rodina musia byť príslušníkmi lu-
teránskej cirkvi a veriť v defi níciu 
tohto vierovyznania podľa textu 
z r. 1593 a podľa augsburského 
vyznania z r. 1530 – v prípade 
porušenia tohto ustanovenia 
stratia nárok na korunu! V ústave 
Dánska sa píše, že kráľ alebo 
kráľovná musí byť príslušníkom 

dánskej cirkvi, ktorá zas musí 
byť podporovaná štátom. Ústava 
obsahuje ustanovenie o slobode 
náboženstva a v krajine navyše 
platí osobitný zákon o podpore 
náboženských spoločenstiev 
mimo štátnej cirkvi. V islandskej 
ústave sa uvádza, že štát musí 
podporovať a ochraňovať evan-
jelickú luteránsku štátnu cirkev, 
v ďalšom článku sa zas píše, že 
všetci sú si rovní pred zákonom 
a majú rovnaké ľudské práva bez 
ohľadu na pohlavie, náboženstvo, 
názory, pôvod, rasu, farbu pleti, 
majetku, narodenie alebo iný 
stav. Islandská ústava si tak akosi 
odporuje. 

Poľská ústava má bezpochyby 
najširší náboženský rozmer, 
zároveň však akceptuje, že nie 
všetci Poliaci sú veriaci. Hovorí 
o občanoch, „ktorí veria v Boha 
ako v zdroj pravdy, spravodli-
vosti, dobra a krásy, ako aj tých, 
ktorí nevyznávajú túto vieru, ale 
rešpektujú univerzálne hodnoty 
pochádzajúce z iných zdrojov“. 
Ústava zdôrazňuje rovnaké zaob-
chádzanie a slobodu vyjadrova-
nia. Vzťahy „s Rímskokatolíckou 
cirkvou budú určené medziná-
rodnou zmluvou uzavretou so 
Svätou stolicou a štatútom“, 
kým vzťahy „s inými cirkvami 
a náboženskými organizáciami 
budú určené štatútmi prijatými 
v zmysle zmlúv“ uzavretých 
s Radou ministrov. 

Na druhej strane máme krajiny 
s modernými ústavami, naprík-
lad Estónsko, Lotyšsko, Litvu 
a Nemecko, kde sa nepíše nič 
o príslušenstve ku konkrétnemu 
náboženstvu. Sloboda nábo-
ženského vyznania je v týchto 
ústavách základnou zásadou. 
Nemecká a ruská ústava spomína 
právo na náboženské vyznanie, 
pričom nemecká ústava navyše 
hovorí aj o nenáboženských sve-
tonázoroch. V Litve štát uznáva 
cirkvi a náboženské organizácie 

pod podmienkou, že sú ukot-
vené v spoločnosti a ich učenie 
a obrady nie sú v rozpore s mo-
rálkou alebo so zákonom. Cirkvi 
a náboženské organizácie uznané 
štátom majú práva právnických 
osôb. Podobný systém má aj 
Estónsko: „Všetci môžu slobodne 
vyjadrovať svoje vierovyznanie, 
či už verejne alebo súkromne, ak 
to nenarúša verejný poriadok, 
zdravie alebo morálku“. 

Vzťah medzi štátom 
a cirkvou alebo nábožen-
skými spoločenstvami 

Existuje viacero foriem také-
hoto vzťahu: od štátnych cirkví 
po cirkvi so štátnou podporou či 
úplne nezávislé cirkvi a nábožen-
ské spoločenstvá. Štátnu cirkev 
majú Dánsko, Fínsko, Island 
a Nórsko. 

V Nórsku sa v súčasnosti dis-
kutuje o reforme. Vládna komisia 
navrhla zmenu, podľa ktorej by 
sa uvoľnili vzťahy medzi štátom 
a cirkvou, pričom by si však 
cirkev ponechala privilegované 
postavenie. Konečný výsledok 
je neistý. V Dánsku, vo Fínsku 
a na Islande zatiaľ neexistujú 
nijaké ofi ciálne iniciatívy, ktorých 
cieľom by bola zmena systému 
štátnej cirkvi, určitú diskusiu 
však už iniciovala dánska ateistic-
ká organizácia. 

V Dánsku má ministerstvo 
pre cirkevné záležitosti právo 
schvaľovať náboženské organi-
zácie a udeľuje im aj oprávnenie 
na vykonávanie sobášov. Rodičia 
musia novonarodené deti regis-
trovať v cirkevných kanceláriách 
a miestni kňazi spravujú cintorí-
ny. Na Islande štát v roku 1997 
schválil vyplatenie obrovskej 
sumy peňazí cirkvi za rozsiahle 
pozemky, ktoré cirkev vlastnila 
pred mnohými storočiami. Cir-
kevné spoločenstvá majú rovnaké 
práva na vykonávanie obradov 
ako štátna cirkev. 

Na rozdiel od ostatných škan-
dinávskych štátov fínska ústava 
uznáva dve štátne cirkvi – evan-
jelicko-luteránsku a ortodoxnú 
cirkev. Práve táto ústava má aj 
najprepracovanejšiu časť o slobo-
de náboženstva, ktorá zakotvuje 
právo stať sa členom nábožen-
ského spoločenstva i právo zrušiť 
takéto členstvo. Registrovaných 
je 55 náboženských skupín, 
pričom podmienkou registrácie 
je, aby skupina mala aspoň 20 
členov. Podľa Zákona o slobode 
náboženskej viery z r. 2003 jedna 
osoba môže byť členom viacerých 
náboženských skupín súčasne. 

Štát, náboženstvo 
a humanizmus v krajinách 
baltického regiónu

Prieskum o svetových hodnotách poukazujúci na dlhodobé zmeny v hodnotových systémoch v asi 
80 krajinách je zhrnutý do veľmi zaujímavej správy Pippy Norrisovej a Ronalda Ingleharta pod náz-
vom Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide (Duchovní a sekulárni, náboženstvo a politika 
vo svete, Cambridge 2004). Autori v nej charakterizujú náboženské správanie veľmi pragmatickým 
spôsobom na základe frekvencie modlenia sa a účasti na náboženských obradoch.

Viera v Boha 
Dánsko 80 % v r. 1947 62 % v r. 2001 pokles o 18 %
Fínsko 83 % v r.1947 72 % v r.2001 pokles o 11 %
Nórsko 84 % v r. 1947 65 % v r. 1995 pokles o 19 %
Švédsko 80 % v r. 1947 46 % v r. 2001 pokles o 34 %

Viera v život po smrti 
Dánsko 55 % v r.1947 32 % v r. 2001 pokles o 23 %
Fínsko 69 % v r.1947 44 % v r. 2001 pokles o 25 %
Nórsko 71 % v r. 1947 43 % v r. 1995 pokles o 28 %
Švédsko 49 % v r. 1947 39 % v r. 2001 pokles o 10 %

12 PROMETHEUSPROMETHEUS

Štát a cirkev Baltický región



V r. 2000 sa po desaťročiach príprav vo 
Švédsku konečne uskutočnila reforma tra-
dičného systému štátnej cirkvi. Cirkev získala 
plné právo vyberať si biskupov a duchovných 
a rozhodovať o svojich vlastných pravidlách 
v súlade so stručným zákonom o úlohe lute-
ránskej cirkvi. Štát vyberá členské poplatky 
za členstvo v štátnej cirkvi a niektorých 
náboženských spoločenstvách, ako aj dane. 
Cirkev a niektoré náboženské spoločnosti 
majú právo sobášiť. Civilné sobáše vykonáva-
jú sudcovia alebo osoby menované krajovými 
správnymi orgánmi na základe návrhov 
miestnych zastupiteľstiev. 

Situácia v Nemecku je podobná situá-
cii vo Švédsku. Dve najväčšie kresťanské 
cirkvi (katolícka a protestantská) dostávajú 
peniaze z cirkevných daní, ktoré musí platiť 
každý člen kresťanského spoločenstva. Tieto 
dane vyberá štát. Medzi štátom a cirkvou sú 
uzavreté zmluvy, ktoré zaručujú špeciálne 
privilégiá ohľadom podmienok fungovania 
náboženských spoločností ako právnických 
osôb. Niektoré kresťanské spoločenstvá sú 
tak oslobodené od platenia niektorých daní 
a poplatkov, ktoré iné, napr. nenáboženské 
združenia platiť musia. 

Poľsko má cirkvi a náboženské spoloč-
nosti so štátnymi privilégiami. V Litve štát 
podporuje cirkvi a náboženské spoločenstvá 
rôznymi spôsobmi: ich príjem je oslobodený 
od daní a štát im poskytuje fi nančnú pomoc. 

V Rusku je štát formálne neutrálny voči 
náboženským organizáciám, no v skutočnosti 
– a tajne – poskytuje fi nančnú podporu Mos-
kovskému patriarchátu Ruskej ortodoxnej 
cirkvi. Ruský prezident a predstavitelia štát-
nych orgánov preukazujú morálnu podporu 
cirkvi účasťou na náboženských obradoch. 

Lotyšsko je v zásade sekulárny štát, nie-
ktoré cirkvi (tradičná luteránska, katolícka 
a ortodoxná cirkev) však majú určité výhody. 
Estónsko nemá nijakú štátnu cirkev. Cirkvi 
a náboženské organizácie v tejto krajine regis-
truje ministerstvo vnútra. 

Štát a nenáboženský svetonázor 
Postoj štátu k organizáciám s nenábožen-

ským svetonázorom je rôzny – od obrovskej 
podpory až po absolútne žiadnu podporu. 

Najväčšiu podporu od štátu dostávajú 
organizácie vyznávajúce nenáboženský sveto-
názor v Nórsku. Právo nárokovať si fi nančnú 
podporu od štátu a od miestnych zastupi-
teľstiev na základe počtu svojich členov majú 
tieto organizácie od r. 1981 za rovnakých 
podmienok ako náboženské skupiny (ktoré 
majú právo na takúto podporu od r. 1969). 
Ide o spôsob kompenzácie za dane platené 
tými, ktorí nie sú príslušníkmi štátnej cirkvi. 
Aj vďaka tomu je Nórska humanistická aso-
ciácia najväčšia na svete. Má právo vyjadrovať 
sa k veciam týkajúcim sa etiky a svetonázoru 
alebo k veciam, ktoré majú dosah na organi-
záciu – napr. k vzdelaniu. Predstaviteľov tejto 
organizácie pozývajú na stretnutia s politic-
kými predstaviteľmi a zástupcami štátnych 
inštitúcií – buď ako zástupcov samotnej 
organizácie alebo prostredníctvom účasti na 
činnosti Rady pre náboženské a svetonázoro-
vé spoločenstvá. Štátne granty od štátu dostá-

vajú aj humanistické organizácie vo Fínsku. 
Aj v Nemecku majú organizácie s nenábo-

ženským svetonázorom nárok na podporu od 
štátu, hoci len na osobitné sociálne projekty 
a sociálnu činnosť. Sú uznané zákonom ako 
všetky ostatné mimovládne organizácie. 
Nemajú však také daňové úľavy a iné výhody 
ako cirkvi. Financované sú najmä z členských 
poplatkov a darov. Strešná organizácia voľno-
myšlienkarov a ďalších organizácií nenábo-
ženského vyznania sa vyjadrujú k veciam 
verejným a uchádzajú sa o členstvo v rôznych 
alianciách – napríklad sa stali súčasťou „ali-
ancie pre vzdelanie“, ktorú nedávno založilo 
nemecké ministerstvo školstva a rodiny. 
Organizácie s nenáboženským svetonázorom 
však nemajú dovolené iniciovať sociálne pro-
jekty, ako napr. nenáboženské poradenstvo 
v armáde, vo väzniciach či v nemocniciach. 

V Dánsku, na Islande, v Poľsku, v Rusku 
a vo Švédsku tieto organizácie nie sú ani 
uznané, ani nedostávajú ekonomickú pomoc. 
Na Islande však vláda konzultovala s hu-
manistickou organizáciou väčšinu návrhov 
zákonov, ktoré sa týkali etiky a ľudských práv. 
Švédska humanistická asociácia zas zaslala 
vláde pripomienky ohľadom reformy systému 
štátnej cirkvi, no nedokázala ovplyvniť 
konečné rozhodnutie. Aj tam, podobne ako 
na Islande, bolo úsilie o získanie rovnakej 
ekonomickej podpory akú dostávajú nábožen-
ské spoločnosti zamietnuté. V Lotyšsku ani 
v Litve nepôsobí nijaká známa humanistická 
organizácia. 

Zvláštna zmes zastaraných a mo-
derných prvkov 

Výsledky sú prekvapujúce, ale čiastočne aj 
znepokojujúce a deprimujúce. Škandinávske 
krajiny známe svojimi modernými systémami 
sociálneho štátu majú hlavy štátov, ktorými 
sú králi či kráľovné bez moci. Sú to zároveň 
jediní občania bez slobody náboženského 
vyznania – napríklad vo Švédsku je táto 
sloboda upretá celej kráľovskej rodine. Štátne 
náboženstvá a štátne cirkvi nachádzame 
v troch krajinách tohto regiónu, podobne ako 
v moslimských krajinách. Hoci Švédsku trva-
lo 40 rokov, kým zrušilo štátne náboženstvo, 
táto reforma sa stretla s veľkým odporom. 
V Nórsku a vo Fínsku je kresťanstvo zahr-
nuté do školských učebných osnov. 75 až 85 
percent obyvateľstva sú príslušníkmi štátnej 
cirkvi. Tieto krajiny však zároveň patria medzi 
najsekularizovanejšie krajiny na svete!

Na druhej strane, najmodernejšie ústavy 
nachádzame v postkomunistických a v postfa-
šistických krajinách – v Estónsku, v Lotyšsku, 
v Litve, v Poľsku a v Nemecku. Tieto ústavy 
zaručujú slobodu náboženského vyznania 
a rovnaké zaobchádzanie s náboženskými 
a nenáboženskými organizáciami. Zároveň 
tam však pôsobia silné konzervatívne nábo-
ženské nátlakové skupiny, najmä v Rusku 
a Poľsku. 

V každej krajine tohto regiónu sme sved-
kami toho, že moc cirkví a náboženských 
spoločností je založená na veľmi dobrej 
fi nančnej situácii. Cirkvi v baltickom regióne 
zrejme patria medzi najbohatšie cirkvi na sve-
te. Rovnaké zaobchádzanie so sekulárnymi 

a náboženskými organizáciami však existuje 
len v niektorých štátoch tohto regiónu, najmä 
v Nórsku, vo Fínsku a v Nemecku. V ostat-
ných krajinách sekulárne organizácie nie sú 
akceptované ako rovnocenné s náboženskými 
organizáciami. V Estónsku, v Lotyšsku a v 
Litve nepôsobí vôbec žiadna sekulárna alebo 
humanistická organizácia či sieť a celková si-
tuácia v týchto krajinách si vyžaduje reformu.

Presadzovanie humanistických 
myšlienok a riešení 

Je prekvapujúce, že Dánsko, Island a Fín-
sko nemajú reformu svojho systému štátnej 
cirkvi zahrnutú do svojej politickej agendy. 
Všetky škandinávske krajiny pritom potrebujú 
reformu svojich zastaraných ústav: je nevy-
hnutné čo najskôr zrušiť čudné pravidlá o ná-
boženstve hláv štátov a členov vlády, rovnako 
ako aj myšlienku o štátnom náboženstve. 

Naliehavé sú aj reformy školského systému 
– najväčšiu reformu by malo uskutočniť 
Nórsko s cieľom zrušiť výhody týkajúce sa 
podpory väčšinového náboženstva. 

Všeobecným dôvodom na zmenu privile-
govaného postavenia kresťanov je fakt, že 
imigrácia zmenila krajiny z monokultúrnych 
spoločností na multikultúrne štáty.

Problémy v Rusku, v Estónsku, v Lotyšsku, 
v Litve, v Poľsku a v Nemecku nespočívajú 
v ich ústavách, ale skôr v tom, ako sú tieto zá-
kladné zákony realizované v praxi. V prípade 
Ruska je hlavným problémom poskytovanie 
tajnej podpory najväčšej cirkvi.

Zo všetkých postkomunistických kra-
jín počúvame o rozvoji nových a starých 
náboženských organizácií. Cirkvi ovplyvňujú 
legislatívu v oblasti etiky, a je preto nevy-
hnutné pôsobiť aj opačným smerom. Napriek 
viacerým problémom, ktoré zapríčinil starý 
sovietsky systém, tu existuje aj jedna výhoda: 
existencia občianskych obradov v prípade 
sobášov a pohrebov. 

Všetky naše krajiny majú demokratické 
zriadenie, ktoré umožňuje uskutočňovať 
zmeny. Hlasy sú však rôznorodé a zástupcovia 
náboženských skupín sú hluční a silní. Darí sa 
im upútať pozornosť politikov. Aj humanistic-
ké organizácie by sa preto mali učiť jedna od 
druhej a pripraviť stratégie na ovplyvňovanie 
ich názorov. 

Carl-Johan Kleberg
Autor je bývalý predseda Švédskej 

humanistickej asociácie
Prevzaté z International Humanist News, 

apríl 2007
Krátené. Preložila Judita Takáčová
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Význam zákona o výchove 
a vzdelávaní, často ozna-

čovaného výstižným spojením 
„školský zákon“, je v každom 
ohľade obrovský. Školský 
zákon obsahuje všeobecné 
a záväzné právne normy, ktoré 
platia pre jednotlivé stupne, 
druhy a typy škôl, upravuje ich 
štruktúru, koncepciu, orga-
nizáciu i fungovanie. Školský 
zákon v mnohých ohľadoch 
určuje možnosti a limity 
individuálneho rozvoja každého 
vzdelávateľného a vychováva-
teľného občana: stanovuje napr. 
vek, v ktorom dieťa musí vstúpiť 
do školy, aby plnilo povinnú 
školskú dochádzku, určuje, 
akými stupňami, druhmi, resp. 
typmi škôl musí alebo môže žiak 
prechádzať, aké sú podmienky 
postupu do vyšších tried, čo sa 
v škole vyučuje, k čomu a ako 

škola vychováva, aké náležitosti 
patria každému žiakovi, aké 
sú povinnosti rodičov žiakov, 
povinnosti školy, učiteľov, 
zriaďovateľov škôl atď.

Školské zákony sú 
zrkadlom spoločnosti

Ak je školský zákon v súlade 
so stavom a vývojom spoloč-
nosti, významne ho podporuje. 
Alebo naopak, ak uvedený súlad 
chýba, zákon je zastaraný, potom 
prekáža, spomaľuje progres 
spoločnosti. Je všeobecne známe, 
že kvalita, efektívnosť, resp. 
výkonnosť školských sústav 
jednotlivých krajín je rozdielna. 
Korene takýchto diferencií sú 
už v školských zákonoch. Dobré 
školstvo založené na dobrých 
zákonoch je vecou civilizačnej 
a kultúrnej prestíže každého 
štátu.

Históriu školstva na Slovensku 
môžeme celkom pokojne členiť 
podľa obsahu školských zákonov, 
ktoré v konkrétnych dobách 
platili. Školské zákony, resp. 
školská legislatíva vcelku je 
neuveriteľne verným zrkadlom 
pomerov spoločnosti v danej 
historickej dobe. Preto aj zmeny 
v spoločnosti po novembri roku 
1989 si priam vynucovali zmeny 
školskej legislatívy. Platný škol-
ský zákon z roku 1984 bol často 
upravovaný, novelizovaný. Tlak 
na ďalšie novely vyvolával snahu 
jednotlivých vládnych garnitúr 
pripraviť celkom nový školský 
zákon, ktorý by zodpovedal 
sociálno-politickým, ekonomic-
kým, mocenským, zahranično-
politickým, kultúrnym a ďalším 
zmenám. Skutočnosť, že sa za 
temer dve desaťročia tento zámer 
nepodarilo splniť žiadnemu vlád-
nemu zoskupeniu, svedčí o tom, 
že predstavy o školskom zákone 
odrážajú rôzne, veľmi rôzne, ba 
i protichodné záujmy politických 
síl v súčasnej spoločnosti. Svedčí 
však aj o nestabilite pomerov 
v spoločnosti a neschopnosti 
reálnu skutočnosť refl ektovať 
a projektovať na potrebnej 
úrovni. Napr. pomerne ľahko 
sa dosahuje dohoda o dĺžke 
povinnej školskej dochádzky, 
o organizácii školského systému, 
o spôsoboch prechodu z nižších 
na vyššie stupne škôl. Veľmi 
ťažko sa však dosahuje dohoda 
o zameraní, cieľoch a obsahu 
výchovy a vyučovania, o úlohe 
štátu v rozhodovaní o týchto 
ťažiskových veciach, o fi nan-
covaní štátnych, cirkevných 
a súkromných škôl.

Vlastné politické ciele, 
alebo kvalifi kovaný 
zámer? 

Po roku 1990 vzniklo niekoľko 
zámerov, konceptov i ucelených 
návrhov školského zákona, no ani 
jeden nebol schválený. Súčasná 
vláda i ministerstvo školstva sa 
podľa všetkého z doterajšieho 
vývoja problematiky tvorby 
zákona poučili a usilujú sa využiť 
čas vymeraný obdobím medzi 
voľbami na jeho tvorbu bez ohľa-
du na to, či je tu čas prázdnin. 
Napĺňanie politických záujmov 
a ambícií nepozná hranice. Iná 
vec je, či je to len bezohľadná vôľa 
presadiť vlastné politické ciele, 
alebo či je táto vôľa podopretá 
premysleným, kvalifi kovaným 
a rozhľadeným zámerom.

Podľa legislatívnych pravidiel 
vlády SR legislatívny zámer má 
obsahovať najmä zhodnotenie 
platnej právnej úpravy a určenie 
cieľov, ktoré má nová právna 
úprava plniť, ako aj zhodnotenie 
fi nančných, ekonomických, envi-
ronmentálnych vplyvov a vplyvov 
na zamestnanosť. Význam 
zámeru je v konečnom dôsledku 
v tom, že ak je schválený vládou, 
je pre predkladateľa, v našom 
prípade pre MŠ SR, záväzným 
podkladom na vypracovanie 
návrhu zákona. Inak povedané, 
to, čo bude v legislatívnom 
zámere schválené vládou, stane 
sa aj súčasťou budúceho zákona, 
ak, pravda, bude schválený.

Legislatívny zámer má byť 
taký, aby viedol k vypracovaniu 
a prijatiu zákona, ktorý by mal 
byť zrozumiteľný, prehľadne 
usporiadaný a stručný, termi-
nologicky presný a jednotný, 
jazykovo a štylisticky správny; 
v zákone nemožno používať 
slová alebo slovné spojenia, 
ktoré nezodpovedajú kodifi ko-
vanej podobe štátneho jazyka, 
cudzie slová možno použiť len 
výnimočne, ak ich nemožno 
nahradiť vhodným, rovnocenným 
slovenským termínom.

Rozpaky a nevôľa
Pozrime sa teda bližšie 

na legislatívny zámer, ktorý 
predložilo ministerstvo školstva. 
Celý dokument má rozsah 33 
strán a okrem úvodu je členený 
na šesť častí: A. Súčasná právna 
úprava a jej stručné zhodnotenie; 
B. Účel, dôvody a zásady pre 
vypracovanie zákona o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon); 
C. Predmet, ciele a princípy 
navrhovanej právnej úpravy; 
D. Obsah navrhovanej právnej 

Diskutujeme o novom 
školskom zákone

V čase najväčšieho rozbehu letných prázdnin, sme na interneto-
vých stránkach Ministerstva školstva SR (hwww.minedu.sk/index.
php?rootId=1061) našli nielen zaujímavý, ale najmä veľmi dôležitý 
materiál pod názvom Legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní. 
Uvádzajúci text okrem iného oznamuje, že Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky predkladá legislatívny zámer zákona o výchove 
a vzdelávaní na verejnú diskusiu. Ak by niekto chcel na predložený 
materiál reagovať, ministerstvo odporúča urobiť tak najneskôr do 
31. júla 2007 mailom na udané adresy alebo písomne.
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úpravy; E. Navrhovaná úprava ďalších 
zákonov; F. Zoznam preberaných právnych 
aktov Európskych spoločenstiev a Európskej 
únie.

Prvé čítanie legislatívneho zámeru spôso-
buje prinajmenšom rozpaky, potom nevôľu. 
Rozpaky z nejasnosti a neusporiadanosti 
myšlienok a jednotlivých téz, z rozvláčnosti 
a terminologickej nepresnosti niektorých 
častí textu. Nevôľu vzbudzuje množstvo gra-
matických, terminologických a štylistických 
chýb. Nuž a nevôľu vzbudzuje o to väčšiu, že 
ide o dokument ministerstva školstva, ktoré 
je povolané na to, aby garantovalo jazykovú 
výučbu celej populácie detí a mladých 
ľudí. V danej súvislosti bez zlomyseľnosti 
odporúčame pánu ministrovi školstva, aby 
požiadal o jazykovú úpravu textu legislatív-
neho zámeru náhodne vybranú pani učiteľku 
prvého stupňa základnej školy. Pomohlo by 
to úrovni a kultúre dokumentu a honorár 
za jazykovú úpravu by pani učiteľku určite 
potešil. Len by nesmela vedieť, aké platy berú 
úradníci ministerstva, ktorí sú za jazykovú 
úroveň legislatívneho zámeru zodpovední. 
Zlomyseľnejší tvrdia, že vybrané časti textu 
môžu tvoriť typové testovacie úlohy pre výber 
účinkujúcich piatakov do nemenovaného 
programu nemenovanej súkromnej televízie.

„Jednotná škola“ naruby
Hodnotenie existujúcej právnej úpravy 

je po obsahovej stránke redukované na 
konštatovanie, že súčasne platný a viackrát 
novelizovaný „zákon č. 29 z roku 1984 
vznikol v podmienkach presadzovania 
„jednotnej školy“, čím je dnešný výchovno-
vzdelávací systém viazaný a nedokáže pružne 
reagovať na zmenené spoločenské podmienky 
a potreby“. Nazdávame sa, že pre tvorbu 
zámeru nového školského zákona by bolo 
viac než užitočné seriózne, kritické a triezve 
hodnotenie platného školského zákona. 
Dokonca aj hodnotenie jeho už novelizova-
ných častí. Namiesto toho autori predmetnej 
časti legislatívneho zámeru „predvídavo“, no 
najmä alibisticky dali do úvodzoviek spojenie 
„jednotnej školy“. Zrejme tým chceli dať naja-
vo, že jednak takýmto prežitkom socialistickej 
minulosti sa nehodno zaoberať a jednak, že sú 
hodní tvorby nového školského. Zaujímavé 
by bolo poznať, ktoré „zmenené spoločenské 
podmienky a potreby“ majú tvorcovia na 
mysli, keď hovoria o pružnej reakcii zákona 
na ne.

Veľmi neodbočíme, ak pripomenieme 
jednu z takýchto „pružných reakcií“ na 
zmenené spoločenské potreby a podmienky. 
Máme na mysli Zmluvu medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou o katolíckej 
výchove a vzdelávaní č. 394/2004 Z. z., ktorá 
je medzinárodnou zmluvu podľa článku 7 
ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a má 
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. 
Ustanovenia tejto zmluvy teda nemôžu byť 
predmetom a obsahom zmien a ustanovení 
pripravovaného nového školského zákona. 
Obsah tejto zmluvy vytvoril podmienky 
vzniku a existencie autonómneho katolíckeho 
(fakticky súkromného) školstva v školskom 
systéme Slovenskej republiky, ktorej jedinou 

úlohou je toto školstvo „živiť“. Podstatné 
rozhodovacie akty zmluva vkladá do rúk 
„vrchnosti Katolíckej cirkvi“. Ani sa tvorcovia 
legislatívneho zámeru nenazdali, že tu majú 
do činenia s „jednotnou školou“ naruby. Ak 
by sme redukovali úsilie cirkvi o indoktri-
náciu výchovy v našich školách výučbou 
náboženstva, spolu s doterajšou a poníženou 
sluhovskou ústretovosťou štátu voči tomuto 
úsiliu, pokojne by sme mohli aj na tomto 
mieste zo spojenia jednotná škola odstrániť 
úvodzovky.

Nejasný zmysel zákona
Autori legislatívneho zámeru nemajú jasné, 

čo je cieľom tvorby zákona, zmyslom, účelom, 
resp. poslaním zákona samotného, čo je 
zmyslom ich práce. Je to zrejmé z formulácie, 
v ktorej tvrdia, že „navrhovanou právnou 
úpravou zákona sa sleduje cieľ vytvoriť 
komplexný zákon o výchove a vzdelávaní...“ 
To, čo je vydávané za cieľ navrhovanej právne 
úpravy, je v skutočnosti úloha jej tvorcov. 
Nový školský zákon nemá a nemôže byť cieľom 
osebe, či, podľa autorov, cieľom pre seba. Toto 
úzko utilitárne chápanie potvrdzuje aj ďalší 
text zámeru, kde sa tvrdí, že „účelom zákona 
bude komplexná právna úprava podmienok 
na zabezpečenie výchovy a vzdelávania...“. 
Výchova a vzdelávanie je večná funkcia 
spoločnosti, bez ktorej sa nemôže obnovovať, 
reprodukovať, rozvíjať, kultúrne a civilizačne 
rásť, zdokonaľovať. Aj individuálny človek sa 
stáva osobnosťou najmä vďaka sociálnemu 
formovaniu, osobitne vďaka výchove a v jej 
rámci i vďaka vzdelávaniu. Cieľom školského 
zákona v daných súvislostiach má byť 
predovšetkým zabezpečovanie podmienok 
vzostupného rozvoja a fungovania inštituci-
onálnej výchovy a vzdelávania pre všetkých. 
Konkretizácia cieľa nového školského zákona 
v časti C 2 by bola akceptovateľná za predpo-
kladu, že by dobre formulované čiastkové ciele 
nemali iba hypotetický charakter na úrovni 
zbožných želaní.

Legislatívny zámer obsahuje jedenásť 
princípov, na ktorých by mal byť postavený 
budúci školský zákon. Všetky sú akceptovateľ-
né, lebo reprezentujú demokratický charakter 
školstva. Osobitne treba oceniť rozhodnutie, 
že k princípom bude patriť „rovnosť významu 
a neoddeliteľnosť výchovy od vzdelávania“, 
teda jednota výchovy a vzdelávania. A navyše, 
zámer manifestuje aj zásadu posilnenia 
výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom výchovných 
predmetov. Novým je princíp plurality 
výchovno-vzdelávacej sústavy a vzdelávacích 
ciest, ktorý nie je konkretizovaný. Ak by išlo aj 
o svetonázorovú pluralitu, mali by sme aj my, 
svetskí humanisti nádej, že štátna moc bude 
rešpektovať naše právo na výchovu detí v škole 
v humanistickom a občianskom duchu a na 
ich výchovu k humanistickej etickej výchove. 
Takéto dôsledky plurality výchovno-vzdeláva-
cej sústavy a vzdelávacích ciest ministerstvo 
školstva neustále tvrdošijne odmieta.

Naše návrhy
Hoci v zámere prezentované princípy 

nového školského zákona sú akceptovateľné, 

v záujme demokratizácie školstva navrhujeme 
ich doplnenie o:

• garancie prístupnosti všetkých druhov škôl 
deťom a mladým ľuďom bez ohľadu na ich 
sociálny pôvod;

• princíp bezplatnosti výchovy a vzdelávania 
odporúčame doplniť tak, aby bol verejný 
vzdelávací systém primerane fi nancovaný 
zo štátneho rozpočtu;

• záruku kvality vyučovania, ktorou bude 
jeho obsah vytváraný na systematických 
základoch vied a spolu s tým cieľavedomú 
výchovu občana vedenú v jednote s racio-
nálne, prístupne a systematicky usporiada-
ným obsahom vyučovania;

• do predstaveného princípu slobodnej voľby 
vzdelávacej cesty explicitne zahrnúť právo 
rodičov, resp. študujúcich na výber školy 
pri zachovaní rovnakých príležitostí na 
vzdelanie pre všetkých;

• povinnosť štátu udržiavať racionálnu 
sieť materských, základných, stredných 
a špeciálnych škôl s prístupným ubytova-
ním a stravovaním;

• možnosti bezbariérového prechodu žiakov 
a študentov z nižších stupňov škôl na vyš-
šie, pričom k bariéram môžu patriť nielen 
tzv. slepé uličky, z ktorých nie je možný 
postup na vyššie typy škôl, ale aj nedostup-
nosť škôl kvôli poplatkom, nedostupnosť 
štipendií, študentských pôžičiek…;

• fungujúce a kvalitné národnostné školstvo;

• zodpovednosť a garancie štátu za ekono-
mickú, morálnu, obsahovú a rozvojaschop-
nú úroveň škôl;

• možnosti všestranného rozvoja žiakov, 
podporu a pestovanie talentov, špeciálnych 
schopností a spôsobilostí u žiakov a študen-
tov vo vyučovaní, školskej výchove i v čase 
mimo vyučovania;

• rozvoj školstva porovnateľný s inými 
krajinami;

• možnosti návratu k štúdiu a školovaniu 
v každom veku;

• odraz sociálnej štruktúry spoločnosti 
v štruktúre študentov;

• osobitnú pozornosť venovanú deťom 
a mladým ľuďom pochádzajúcim zo 
sociálne znevýhodneného prostredia;

• prístup celej populácie k novým vyučova-
cím a do života, výroby a služieb zavádza-
ným technológiám;

• zdokonaľovanie vzdelávania ako celoživot-
ného systému a procesu.

Na diskusiu zverejnený legislatívny zámer 
zákona o výchove a vzdelávaní je podnetný 
a dáva priestor podieľať sa na jeho dopraco-
vávaní. Napriek kritizovaným nedostatkom 
oceňujeme zámer ministerstva školstva „ísť 
s kožou na trh“ a predložiť tento dokument 
na verejnú diskusiu. Z priestorových dôvodov 
sa k návrhu legislatívneho zámeru vrátime 
v nasledujúcom čísle nášho časopisu. Venovať 
sa budeme obsahu, organizácii výchovy 
a vzdelávania.

Redakcia

15PROMETHEUSPROMETHEUS



Bádateľ J. M. Allegro hovorí, že 
Ježiš Kristus bol len variantom už 
vyčerpaného náboženského poblúz-

nenia o súdnom dni. John Allegro bol čím 
ďalej tým viac presvedčenejší, že počiatočné 
kresťanstvo bolo napodobenou a ukradnutou 
vierou kumránskej komunity a že by ho preto 
ľudia dneška mali staré mýty racionálne 
opustiť. V práci The End of the Road (Koniec 
cesty) označil všetky bohoslužby za prekážku 
pokroku ľudstva. A v ďalšej práci z roku 1970 
tvrdil, že zvitky a iné stavovské náboženské 
spisy z Blízkeho východu odhalili, že 
prvotné kresťanstvo nebolo ničím iným než 
drogami deformovaným orgiastickým kultom 
plodnosti.

Sfalšovaná viera
Robert Eisenman v roku 1992 hovoril, že 

kresťanstvo i judaizmus tak ako ich poznáme 
dnes sú podvodne sfalšovanou prvotnou 
mesianistickou vierou. Bol presvedčený, že 
ako kresťanstvo, tak aj rabínsky judaizmus 
prežili a získali prívržencov najmä preto, že 
boli systematicky zbavovaní všetkého ducha 
prvotného židovského mesianistického 
hnutia, ktoré spochybňovalo alebo ohrozo-
valo status quo. Eisenman požadoval, aby sa 
svet obzrel do minulosti a pochopil, že naše 
chápanie dejín raného judaizmu a kresťanstva 
bolo zámerným skreslením skutočnosti, 

živeným a rozširovaným kňazmi a rabínmi. 
Zvitky od Mŕtveho mora, objavené zázračne 
po dvoch tisícročiach, ponúkli vedcom priame 
svedectvo o udalostiach obdobia Nového zá-
kona, nedotknuté plameňmi hraníc inkvizície 
alebo pera cirkevného cenzora. Eisenman 
bol presvedčený, že päťdesiat textov, ktoré on 
a Wise publikovali, poskytovali nepopierateľ-
ný dôkaz o tom, že ľudia z Kumránu boli prví 
„kresťania“ a že zvitky predstavujú historickú 
skutočnosť vášnivého nacionalistického 
mesianizmu prvého storočia, ktorý bol potom 
v spisoch cirkevných otcov a vo fi lozofovaní 
rabínskeho judaizmu systematicky potláčaný.

V prípade kresťanstva bolo pôvodné 
mesiášske evanjelium prepracované ešte 
dôkladnejšie. Apoštol Pavol pretvoril spasiteľa 
národa na transcedentálnu bytosť a starostlivé 
dodržiavanie rituálnych predpisov nahradila 
viera. Kresťanstvo, ktoré sa rozšírilo zo svojej 
júdskej základne do širšieho sveta okolo 
Stredozemného mora, ponúkalo milosť Božiu 
prostredníctvom transcendentného dávidov-
ského mesiáša.

Stredobod židovského národného 
odporu

Rabínsky judaizmus – ktorý prijal zničenie 
Chrámu ako historickú udalosť, ktorú nebolo 
možné zmeniť ľudskými silami – sa obišiel bez 
potreby chrámových obetí, upravil a nanovo 

interpretoval židovský zákon pre bohoslužby 
v synagóge, výklad Písma a univerzálnych 
pravidiel čistoty. V priebehu storočí sa nie-
ktoré zo starých mesiášskych tém, ktoré boli 
dlho zabudnuté, dostali na povrch a objavili 
sa v rôznych podobách judaizmu, kresťanstva 
a v islame. 

Povstanie proti Rímu, ktoré vypuklo v roku 
66 n. l., ukázalo, ako ďaleko bola táto viera 
medzi Židmi rozšírená. Existovalo veľké 
národné bohatstvo v náboženskej a duchovnej 
poézii, veštbách, svedectvách a výkladoch 
okolo tém mesiáša, svätej vojny, vzkriesenia 
a spasenia. Stovky rukopisov vyzdvihnu-
tých z kumránskych jaskýň zodpovedajú 
desiatkam rokom protestov a revolučných 
nádejí. Boli tvorivým spracovaním tradícií, 
ktoré projektovali staré biblické sny o slávnej 
budúcnosti národa. Existuje dôvod myslieť 
si, že aj praví Ježišovi nasledovníci boli bez 
ohľadu na neskoršie protižidovské ohová-
rania niektorých cirkevných predstaviteľov 
aktívnymi účastníkmi tohto hnutia.

Profesor Robert Eisenman nevníma 
Kumrán ako izolovaný, apolitický kláštor 
v pustatine, ale ako stredobod židovského 
národného odporu proti rímskej imperiálnej 
správe v Júdei a proti prospechárskej 
židovskej aristokracii v Jeruzaleme, ktorá zbo-
hatla tým, že sa jej príslušníci stali lojálnymi 
kolaborantmi tohto vykorisťovateľského 
režimu. R. Eisemann veril tomu, že skutočný 
historický kontext zrodenia kresťanstva je 
zámerne ukrývaný. Podľa neho bolo iróniou, 
že rabínski bádatelia väčšinou nepoznali Nový 
zákon, a to spôsobilo, že štandardný obraz 
Kumránu i počiatkov kresťanstva väčšinou 
nikto nespochybňoval. Tieto skutočnosti 
rovnako zachovávali neporušenú koncepciu 
evanjelií v tom zmysle, že Ježiša odmietli 
a odovzdali na popravu Židia. Ježiš a jeho 
nasledovníci boli súčasťou národného hnutia. 
Židia odmietli Pavla, a nie Ježiša, a to viedlo 
k vzniku čisto nového kultu.

Superhviezda
Viacerí bádatelia zastávajú koncepciu, 

že kumránska komunita bola pre júdsku 
spoločnosť úplne okrajová a že bola odrezaná 
od rozhodujúceho revolučného nepokoja 
miest. Iná skupina odmieta štandardnú teóriu 
o kláštore esejcov a pokúša sa spojiť zvitky 
spoločenstva, ktoré ich napísalo alebo zozbie-
ralo, s dobre známymi skupinami 1. storočia 
nášho letopočtu. Niektorí bádatelia v osemde-
siatych rokoch 20. storočia dávali zvitky s ich 
narážkami na mesiáša do súvislosti s raným 
kresťanstvom. Podľa Teichera napríklad učiteľ 
spravodlivosti nebol nikto iný ako Ježiš.

Situovanie kumránskej komunity a jej 
literatúry do prvého storočia nášho letopočtu 
namiesto do druhého či prvého storočia pred 
naším letopočtom je fascinujúce tým, že jej 
hlavný záujem – „trojica nástrah Belijálo-
vých“ (bohatstvo, smilstvo a znesväcovanie 

Boj o kumránske zvitky (3)
Podľa evanjelií je Ježiš Kristus jediný pravý Mesiáš, stredo-

bod celej histórie ľudstva. Verí tomu každý kresťan. Ale pre 
každého, kto sa považuje za nezávislého kritického vedca, to 
je problém. Nemusí vedec, ktorý sa zaoberá zvitkami od Mŕt-
veho mora, po zoznámení sa s veľkým množstvom novoobja-
venej náboženskej literatúry z Júdey prvého storočia, aspoň 
uvažovať o tom, že by tieto staré rukopisy mohli prezrádzať, 
že mnohé príbehy o Ježišovi z evanjelií nie sú pravdivé?
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svätostánku hriešnikmi) – bol 
úplne rovnaký ako v prípade 
horúcich konfl iktov prvého 
storočia.

Herodes Veľký s vysokými 
nákladmi vybudoval výstavné 
kráľovstvo, ktoré ležalo na hra-
nici medzi Židmi a Nežidmi. Pri 
budovaní úžasného jeruzalem-
ského chrámu nešetril výdajmi 
a schválil aj výstavbu veľkolepých 
pohanských chrámov v Cesarei 
a v Sebaste a vo vzdialenom 
Bejrúte a Délose. 

V súvislosti s materiálom 
Skutky apoštolské vystupuje aj 
osobnosť apoštola Pavla, ktorý 
bol ešte ako Šavel z Tarsu vyslaný 
jeruzalemským veľkňazom do 
Damašku s úlohou pátrať po 
buričoch. Cestou sa mu zjavil 
Ježiš, oslepol a stal sa novozro-
deným Pavlom. Pred tým, ako 
sa Pavol pripojil k hnutiu, bol 
teda Herodesovým lokajom. Keď 
prišiel do hnutia, nepoznal jeho 
jednotlivých členov, ale oponoval 
im a v Ježišovi začal vidieť 
nebeského Krista, ktorý u neho 
nadobúdal vonkajšiu podobu 
skutočnej nadpozemskej bytosti. 
A od toho okamihu sa Ježiš 
Kristus stáva superhviezdou. Ale 
to nemá s historickými udalosťa-
mi v Palestíne nič spoločné.

Eisenman uvádza, že by sme 
mohli byť naklonení takúto 
kacírsku verziu zrodu kresťanstva 
a mytologizovania postavy 
menom Ježiš odmietnuť, keby 
nebolo faktu, že existuje len 
veľmi málo podporných dôkazov 
v prospech verzie uvádzanej 
v Novom zákone a v historických 
prácach cirkevných otcov.

Málo dôkazov
Rabínske odkazy na Ježiša 

sú skryté a väčšinou polemické. 
Jediný odstavec o ňom v 18. 
knihe Židovských starožitností 
u Jozefa Flavia bol silne upravo-
vaný kresťanskými opisovačmi 
a dlho existovalo podozrenie, že 
je úplne vymyslený.

Archeologické svedectvá 
situáciu osvetľovali, ale výhody 
väčšinou záviseli od zvoleného 
prístupu. Zatiaľ čo vykopávky 
poskytli o živote v Júdei alebo 
Galilei za helénskeho či rímskeho 
obdobia veľa nových informácií, 
vôbec kedy nájdené a dnes známe 
dôkazy nasvedčujú o existencii 
len dvoch ľudí, ktorí v Ježišovom 
živote zohrávali významnú úlohu. 
V roku 1961 objavil taliansky tím 
v starom meste Cesarea latinský 
nápis s menom prokurátora 
Júdey Pontia Piláta a v roku 1990 
našiel archeológ Izraelského 

úradu pre pamiatky a múzeá 
v južnom Jeruzaleme hrob, ktorý 
patril rodine veľkňaza Kaifáša. 
Okrem týchto dvoch skutoč-
ností sú všetky rekonštrukcie 
Ježišovho života založené na 
neskoršej kresťanskej literatúre 
a na špekulatívnej interpretácii 
júdskych dejín.

Od samotného počiatku výsku-
mu zvitkov od Mŕtveho mora boli 
vedci fascinovaní otázkou identi-
ty troch sugestívnych osobností, 
ktoré boli v kumránskych textoch 
opakovane uvádzané: Učiteľ 
spravodlivosti, Hriešny kňaz 
a Jizlivec 
alebo Muž 
lži. Zatiaľ 
čo väčšina 
vedcov za-
raďuje tieto 
historické 
postavy 
niekam do 
hasmone-
ovského 
obdobia, 
Eisenmann 
ich vidí ako 
zosobnenie 
a predákov 
troch 
frakcií, ktoré 
bojovali v boji 
o srdce a myseľ 
júdskeho obyvateľstva tohto 
obdobia: mesianistického hnutia, 
tradičného vysokého kňazstva 
a helenizovanej aristokracie. 
Eisenman sa domnieva, že Pavel 
je muž lži, zmieňovaný s takým 
opovrhovaním v Komentári 
k Abakuhovi, ktorý spoločne 
„s nevercami od Novej zmluvy... 
stratil vieru v Úmluvu s Bohom 
a znesvätil Jeho sväté meno.“

Nový kult
Na zlomovom apoštolskom 

koncile v Jeruzaleme okolo roku 50 
n. l. sa riešila okrem iného otázka, 
či konvertiti z pohanov na vieru 
v mesiáša musia podstupovať 
obriezku a do detailu dodržiavať 
židovský zákon. Pavol zdôrazňoval 
vieru v Krista a Jakub zdôrazňoval 
povinnosť všetkých konvertitov 
zachovávať aspoň hlavné zásady 
Mojžišových zákonov o modlár-
stve, smilstve a nečistote.

Jakub bol zabitý v roku 62 n. l. 
na príkaz veľkňaza Ananiaša 
a Eisenman ho stotožňuje 
s Hriešnym kňazom vo zvitkoch. 
Eisenman postupne dospel 
k presvedčeniu, že kresťanstvo 
sa zrodilo vedomou a zámernou 
úpravou ideológie radikálneho 
židovského mesianizmu, ku 
ktorej došlo až po Ježišovej smrti. 

Zatiaľ čo jeruzalemská komunita 
zjavne i naďalej trvala na úplnom 
zachovávaní židovských rituálov 
a zvyklostí, Pavol začal budovať 
základy úplne inej viery. V ňom 
malo byť spasenie dosiahnuté nie 
prostredníctvom nenávisti k utla-
čovateľom, ale prostredníctvom 
lásky; nie dodržiavaním zákona, 
ale prostredníctvom viery v Ježiš 
Krista.

Povstaním a zničením 
Jeruzalema a Chrámu v roku 
70 n. l. bolo pôvodne židovské 
„mesianistické“ hnutie vymizlo. 
Ale Pavlova kacírska verzia sa 

šírila ďalej 
a získavala do 
kresťanských 
komunít 
v celom gréc-
ko-rímskom 
svete nových 
prívržencov 
z radov 
pohanov.

V čase, keď 
kumránska 
pospolitosť 
dosahovala 
najväčšiu 
početnosť 
a najväčší 
vplyv v Júdei, 
cestovali 
náboženskí 

poslovia medzimestami 
Stredomoria, ďaleko od zmätkov 
a konfl iktov Jeruzalema, a šírili 
úplne odlišné evanjelium. Pri 
svojich cestách do Efezu, Korintu 
a Filipu Pavol a jeho nasledovníci 
ponúkali učenie nového kultu, 
ktoré vyhovovalo širokej strednej 
vrstve obyvateľstva, ktorá sa 
skladala z asimilovaných Židov 
a z bohabojných ľudí. Bol to 
kult založený na Biblii, ktorý bol 
idealistický a univerzálny a bol 
presýtený vášňou a nadšením 
mesianistického očakávania, ale 
ktorý bol zbavený explicitnej po-
žiadavky na zvrhnutie pozemskej 
mocí Rímskej ríše. 

Bez ohľadu na to, že sa 
Ježiš nevrátil podľa očakávania 
v krátkom čase a že sa v každo-
dennom živote nič nezmenilo, až 
novú náboženskú identitu ľudí 
a trvalé očakávanie príchodu 
Mesiáša, kresťanské komunity 
v stredomorskej oblasti sa začali 
považovať za pravý „Izrael“. Ale 
tento „Izrael“ netrval na úplnom 
odpútaní sa od Rímskej ríše. 
Naopak, cirkev a ríša ani nie za tri 
storočia ofi ciálne splynuli.
Ľud v Júdei, brániaci sa 

pred vonkajším politickým 
a ekonomickým zasahovaním 
a šírením konkurenčnej ideoló-

gie, považoval túto novú náuku 
za smrteľnú hrozbu. Príchod 
Božieho kráľovstva závisel 
od náležitého zachovávania 
Zákona izraelským národom. 
To bolo podstatou kumránskej 
pospolitosti. Čo najprísnejšie 
dodržiavanie Tóry. Dodržiavanie 
zákona bolo preto považované 
za kľúčový bod pre pokračovanie 
existencie izraelského národa.

Pre kresťanov sa stalo od-
mietnutie Zákona stredobodom 
ich viery. Povstal Nový zákon, 
v ktorom sa vtelený, ukrižovaný 
a vzkriesený Mesiáš obetoval za 
hriechy všetkých.

Tendenčné evanjeliá
Aj keď toto nové mesianistické 

náboženstvo mohlo ašpirovať na 
najvyššie etické ideály, pre Židov 
a pre všetkých, ktorí odmietli 
opustiť vieru v doposiaľ nepri-
chádzajúceho revolučného vodcu 
a vojnového bojovníka – záchran-
cu – bolo len náboženstvom, 
ktoré až príliš často hlásalo lásku, 
ale praktizovalo nenávisť. V čase, 
keď cisár Konštantín prijal 
kresťanstvo, bol zbožštený cisár 
Augustus nahradený nebeským 
Ježišom Kristom a symbolizoval 
legitimitu rímskej moci a impe-
riálnej expanzie. Cisárov obraz na 
vojenských koruhvách légií bol 
nahradený krížom. V dôsledku 
svojej túžby po svetovláde 
urobili v nasledujúcich storočiach 
prisluhovači a vykonávači Cirkvi 
a svetovej ríše zo Židov s ich 
podivnými spôsobmi a tvrdohla-
vou požiadavkou na nezávislosť 
predmet opovrhnutia a nenávisti.

V snahe nájsť odpoveď na 
to, akú úlohu mohla pri vzniku 
konkrétnej kresťanskej viery 
zohrávať historická osobnosť 
Ježiša z Nazaretu, treba uviesť, 
že Nový zákon nedáva nijaké 
konkrétne riešenie. „Skutočne 
ho tam nevidím, pretože 
materiál, ktorý o ňom máme, bol 
natoľko vylepšený, prepracovaný, 
mytologizovaný a prešiel spätnou 
teologickou transformáciou, že 
dostať sa k nejakej reálnej ľudskej 
bytosti menom Ježiš je nemož-
né.“ Zatiaľ čo môžeme celkom 
dobre pripustiť, že existovala 
osobnosť menom Ježiš, ktorá bola 
nejakým spôsobom angažovaná 
v politických a náboženských 
nepokojoch v Júdei, evanjeliá 
sú na druhej strane – podľa 
Eisenmana – až príliš tendenčné 
a teologicky motivované, než aby 
sa na ne dalo spoľahnúť ako na 
dômyselné historické svedectvo.

Prof. Ladislav Hubenák

V r. 1961 objavil taliansky 
tím v meste Cesarea latinský 
nápis s menom prokurátora Júdey 
Pontia Piláta: Tiberieum... Pontius 
Pilatus... Praefectus  Foto archív
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Román Dana Browna Da 
Vinciho kód a podľa neho 
nakrútený fi lm vrhol na 

katolícku organizáciu Opus Dei 
(Dielo Božie) tieň podozrenia, že 
ide o akúsi „temnú moc“. Opus 
Dei sa pochopiteľne bráni. Podľa 
jeho príslušníka, duchovného 
Johna Waucka, nemá Brownov 
román nič spoločné s dejinami, 
teológiou, umením alebo cirkvou; 
je plný chýb a absurdných 
argumentov. Môže vraj tak akurát 
posilniť turistickú návštevnosť 
Ríma.

Absolútna vernosť veľkej 
tradícii cirkvi

Prevažná väčšina členov Opus 
Dei sú laici, povolaní na to, aby 
v absolútnej vernosti tradícii 
cirkvi jednak cirkev budovali 
zvnútra, jednak boli bezpodmie-

nečne otvorení všetkým výzvam 
súčasného sveta. V nijakom 
prípade nie je Opus Dei akousi 
sektou. Je dokonale integrovaná 
do katolíckej cirkvi, pôsobí s jej 
požehnaním, istotne nechce 
cirkev reformovať, je skôr jej 
ultrakonzervatívnym srdcom. 
V istom zmysle Opus Dei pripúš-
ťa, že je fundamentalistické, čo 
však znamená oddanosť a vernosť 
voči pápežovi, uznávanie jeho 
nadradenosti a neomylnosti (ak 
hovorí „ex catedra“). Opus Dei 
odmieta názory, že by pestovalo 
kult vodcovstva a malo totalitnú 
vnútornú štruktúru.

„Choďte k všetkým 
národom, nech sú všetci 
ľudia moji učeníci“

Opus Dei je medzinárodná 
osobná prelatúra, aké sa v zmysle 

dekrétu II. Vatikánskeho koncilu 
zriaďujú „na riešenie špeciálnych 
pastorálnych úloh v rôznych so-
ciálnych vrstvách v určitej krajine 
alebo v určitom národe“. Popri 
duchovných sú jej členmi laickí 
veriaci, muži i ženy. Pritom si 
sedemdesiat percent tvoria ľudia, 
ktorí žijú v manželstve alebo sa 
naň pripravujú. Počet členov sa 
udáva okolo osemdesiattisíc.

Opus Dei „chce pomáhať 
ľuďom harmonicky zosúladiť ich 
vieru s ich každodennou normál-
nou činnosťou“. Je avantgardou 
v úsilí zastaviť odlev veriacich 
z cirkvi, predstavuje svetskú 

i transcendentálnu elitu. Laickí 
členovia sú bežní občania, ktorí 

budujú a udržiavajú vzdelávacie 
a sociálne zariadenia, v ktorých 
potom prelatúra často uskutoč-
ňuje dušpastiersku starostlivosť 
a náboženskú vzdelávaciu 
prácu. Opus Dei o sebe tvrdí, 
že neovláda a nechce ovládať 
nijakú svetskú oblasť. Zároveň 
sa usiluje zabrániť zverejňo-
vaniu zastúpenia jej členov 
na rozličných spoločenských 
a hospodárskych pozíciách. 
Tí majú „viesť jednoduchý 
život“, objavovať Boha „medzi 
polievkou a zemiakmi“ a byť 
schopní „žiť pre ľudí, pre cirkev, 
teda pre Boha“. Zdôrazňuje sa 
vzorný manželský život, nebáť sa 
„bohatstva detí“, ktoré si majú 
ctiť rodičov. Pozitívnym príkla-
dom života svojich členov chce 
Opus Dei získavať aj nekatolíkov 
a nekresťanov. Nabáda však aj na 
duchovnú a telesnú askézu, čo 
môže pôsobiť opačným smerom, 
upozorňuje W. Straussová.

Čo možno dodať
Keď katolícka cirkev hovorí sa 

o sebe, je dobré vedieť čítať medzi 
riadkami a vedieť aj čosi viac, 
nezávisle od samej cirkvi. Táto 
cirkev má obrovské, stáročné 
skúsenosti, vie sa učiť zo svojich 
chýb a omylov, disponuje množ-
stvom kvalitných kádrov, najmä 
v elitných zložkách jej štruktúry. 

Radové duchovenstvo ako celok 
berie svoje poslanie vážne, je 
disciplinované, poslušné voči 
predstaveným, spolu s nimi je 
bezpodmienečne oddané pápe-
žovi a schopné v záujme cirkvi aj 
obetí. Toto všetko sa hierarchia 
usiluje rozvíjať aj u veriacich, 
osobitne v radoch inteligencie, 
pri presadzovaní záujmov cirkvi.

Významným nástrojom týchto 
aktivít v modernom, čoraz viac 
sa sekularizovanom svete, sú 
organizácie typu Opus Dei. Tu 
ťažko nepripomenúť, čím sa 
svojho času stal jezuitský rád 
a jeho orientácia na školstvo, vý-
chovu, na posty vychovávateľov, 
spovedníkov a poradcov vysokej 
šľachty i samotných panovníkov. 
Opus Dei sa dnes zrejme 
zameriava na dôležitých činiteľov 
inštitúcií v oblasti vedy, školstva 
a – bolo by nelogické, keby nie 
– aj politiky. Na prvý pohľad 
nenápadné pôsobenie z význam-
ných pozícií „zhora“ je ideálny 
nástroj úsilia o pokresťančovanie 

až klerikalizáciu spoločenského 
života „zdola“.

Da Vinciho kód od Dana 
Browna žne kritiku za fantastické 
kombinácie okolo románového 
Opus Dei. To by však nemalo 
zahmlieť pohľad na charakter 
a poslanie skutočného Opus Dei 
v modernom svete.

Miroslav Horácky

Časopis Freidenker 
o Opus Dei

Po časopise sekulárnych humanistov Diesseits 
predstavujeme našim čitateľom časopis Zväzu 
nemeckých voľnomyšlienkarov Freidenker. Aj tu ide 
o štvrťročník, vychádzajúci už šesťdesiaty šiesty rok. 
Naša informácia sa týka 2. čísla z roku 2006. Popri 
zvyčajných rubrikách – vnútorné otázky zväzovej 
organizácie, správy, kronika, informácie o knihách 
– má toto číslo dve hlavné témy: tradíciu a dedičstvo 
nemeckého voľnomyšlienkarstva a problematiku 
náboženského fundamentalizmu. Našu pozornosť 
upútal článok Wencke Straussovej Opus Dei podľa 
vlastných svedectiev.
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Asi nie je náhoda, že okrem 
obsahových vecí sa tí, čo to 
so Spoločnosťou Prometheus 
myslia vážne, zamýšľajú aj nad 
formálnou, teda aj vizuálnou (?) 
stránkou nášho združenia. A tak 
sa po rozhovoroch spred dvoch 
rokoch o znaku SP znovu objavili 
myšlienky o potrebe zosúladenia 
znaku a obsahu SP. 

Jeden z návrhov prišiel od dl-
horočného člena SP z Bratislavy, 
ďalší z východu. Tam sa zaoberali 
otázkami ďalšieho smerovania 
humanistických organizácií 
s pocitom, že je prirodzenou 
potrebou človeka identifi kovať 
sa s určitou symbolikou, ako aj 
potrebou každého spoločenstva 
defi novať pre seba sviatočné dni, 
ktoré by pripomínali významné 
udalosti či obdobia blízke 
danému spoločenstvu zaoberali 
v Prešovskom klube a túto tému 
navrhujú na širšiu diskusiu.

Viac o dôvodoch výberu 
možných symbolov a sviatočných 
dní, udalostí a období svetských 
humanistov budeme písať 
v našom Spravodaji SP. Teraz 
prinášame základné návrhy, 
ktoré vzišli z daného klubu.  

Symbolika humanistov 
a humanizmu

Takýmto symbolom by mohol 
byť štvorlístok v zlatistom kruhu.

Štvorlístok – symbol prírody, 
harmónie a šťastného života, vo 
vhodnej orientácii, predstavujúci 
zároveň štyri svetové strany, 
teda univerzálnu platnosť 
pre všetkých ľudí dobrej vôle. 
V širších súvislostiach môže 
zároveň symbolizovať odkaz na 
humanistov staroveku, konkrétne 
na materialistického fi lozofa 
Epikura a jeho fi lozofi ckú školu 
Záhrada.

Zlatistý kruh – symbolika 
Slnka, a teda jasnej myšlienky 
a túžby po poznaní. Je zároveň 
pozitívnym prvkom v živote 
každej živej bytosti a pre život 
nevyhnutnou podmienkou.

Štvorlístok v zlatistom kruhu by 
mohol byť univerzálnym symbolom 
humanistov, predstavujúci 
radosť a pôžitok zo života, túžbu 
po harmónii, spätú s prírodou. 
Je zároveň ľahko zhotoviteľný 
vo forme príveskov, odznakov, 
či iných, napr. propagačných 
predmetov....

Ako sme spomenuli, predchá-
dzajúce riadky sú len úvodom do 
diskusie na danú tému. Veríme, 
že sa ňou bude zaoberať čo 
najviac členov i klubov SP ako aj 
ďalší svetskí humanisti, ktorým 
záleží na tom, aby obsahová i for-
málna stránka našej organizácie 
a činnosti bola čo najlepšia. 

-red-

Druhý ročník krásneho a piet-
neho podujatia pri príleži-

tosti pripomenutia si 63.výročia 
SNP,  krutého vypálenia bývalej 
obce Kalište a pamiatky zbesilo 
a bezhlavo zavraždených 46 ľudí, 
usporiadal ObV Slovenského 
zväzu protifašistických bojov-
níkov v Banskej Bystrici spolu 
s Banskobystrickým samospráv-

nym krajom, Krajským úradom 
v Banskej Bystrici, obcami a mes-
tami okresov Banská Bystrica 
a Brezno a Múzeom Slovenského 
národného povstania v Banskej 
Bystrici.

V sobotu 18. augusta 2007 sa 
na tomto podujatí stretli naozaj 
všetky generácie – od útleho 
detského veku cez školákov, 
mladých ľudí, predstaviteľov 
strednej generácie až po dôchod-
cov a najstarších občanov, ktorí 
prežili útrapy najstrašnejšej vojny 
v našich dejinách.

Po ofi ciálnom otvorení a prí-
hovoroch hostí bol odhalený päť-
metrový pamätník autorov Igora 
Šimončíka a Mareka Dupeja, 
ktorý pripomína ruiny vypálené-
ho  domu so základom a komí-
nom. Pamätník je obložený 42 

Stretnutie piatich generácií 2007

V predposlednú augustovú so-
botu sa konalo aj ďalšie podujatie 
pri príležitosti 63. výročia SNP.  
Po položení vencov k pamätníku 
Červenej armády v Tvrdoniciach 
v Břeclavskom okrese sa v tamoj-
šom prírodnom národopisnom 
amfi teátri stretli účastníci už 17. 
stretnutia Čechov a Slovákov na 
moravsko-slovenskom pomedzí 

na počesť SNP. Medzi dva a pol 
tisíca účastníkov akcie, ktorá sa 
konala pod heslom Hranicou 
nás nerozdelia, už po štvrtýkrát 
ofi ciálne zavítali aj predstavitelia 
Bratislavského klubu SP. 

Informačno-predajný 
stánok s časopismi Prometheus 
a informačnými materiálmi SP, 
ale aj s knihami vydavateľstva 
Eko-konzult si rozložili ešte pred 
začatím ofi ciálneho programu. 
Vystupujúci zdôraznili, že histó-
ria je veľmi dôležitá pre každého 
občana a bez úctu a spomienky 
na tých, ktorí bojovali za mier 
a našu slobodu sa nedá budovať 
budúcnosť. 

Už počas kultúrneho 
programu sa prúdy účastníkov 
stretnutia začali rinúť nielen 
k stánkom s potravinovým, ale aj 
duševným občerstvením. Veľmi 
potešili pozdravy, rozhovory so 
starými známymi, medzi ktorými 
bolo i viacero predplatiteľov 

nášho časopisu,  ktorí s týmto 
stretnutím už rátali, za úspech 
však považujeme najmä to, že pri 
informačných materiáloch, publi-
káciách a najmä tohtoročných 
výtlačkoch časopisu sa prista-
vovali ľudia spoza rieky Moravy, 
ktorým, sme mohli hovoriť: sme 
sesterskou organizáciou Voľnej 
myšlienky pôsobiacej v ČR a prá-

ve časopis nám v dobrom naozaj 
závidia. Hoci ani nás problémy, 
najmä fi nančné, neobchádzajú. 
Nasledovali debaty o tom, ako sa 
celková situácia v súčasnosti líši 
v SR a ČR, aký je rozdiel v oblasti 
fi nancií či prieniku cirkvi do 
verejného života, priatelia z ČR 
sa hrdili zase tým, že u nich zatiaľ 
našťastie nemajú podpísanú žiad-
nu zmluvu so Svätou stolicou. 

Je samozrejmé, že aj na 
takéto otázky celý čas „musel“ 
odpovedať bývalý poslanec NR 
SR a súčasný člen Predsedníctva 
ÚR SP a podpredseda 
Bratislavského klubu SP Karol 
Fajnor. Spoločne s ním sme 
zanietene hovorili o tom, čo 
napriek neľahkým podmienkam 
ústredie i Bratislavským klub 
SP robí a chystá na najbližšie 
obdobie, vrátane rozbehnutia 
internetovej stránky s témou Je 
čas na odluku.

Miloslava Necpalová

Úcta pamiatke i propagácia

Humanizmus – 
symbolika a sviatky

kvádrami, každý z nich pripomí-
na niektorú z obetí. Na pietnom 
stretnutí sa zúčastnili aj tí, čo 
prežili strašnú noc 18. marca 
1945 na Kališti – Antónia Huszá-
rová, ktorá mala v tom hroznom 
období 10 rokov, a Arieh Klein 
z Izraela, ktorému tam fašisti 
zastrelili chorú matku. 

Pripomenutie si osudov týchto 
nešťastných obetí si mohli účast-
níci podujatia oživiť aj v novoin-

štalovanej expozícii v pôvodných 
domčekoch, ktoré barbarskému 
ničeniu čiastočne odolali.

Položením kytice k novood-
halenému pamätníku obetiam 
fašizmu si uctili pamiatku obetí aj 
členovia Spoločnosti Promethe-
us, najmä jej banskobystrického 
klubu za účasti predsedu ústred-
nej rady organizácie Romana 
Hradeckého. Slávnostnú atmo-
sféru spečatil príchod účastníkov 
Behu vďaky Bratislava – Banská 
Bystrica – Kalište.

Jozef Horváth
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Hare Krišna
Krišna je meno Najvyššieho, 

znamená „najpríťažlivejší“”. 
Všetko, čo je pre ľudí v živote prí-
ťažlivé, má svoj pôvod v Krišnovi. 
Preto je Krišna známy aj ako 
Ráma – „najväčšia večná radosť“. 
Všetci sme bytosti vyhľadávajúce 
potešenie. Takže sa dá povedať, 
že všetci priamo alebo nepriamo 
hľadáme Krišnu. Spievanie Hare 
Krišna je spôsob ako Krišnu 
hľadať priamo. Slovo Hare je 
názov Krišnovej božskej energie. 
Rovnako ako slnko na ľudí pôsobí 
svojím teplom a svetlom, Krišna 
sa prejavuje cez svoje rozmanité 
energie. Ak je Najvyšším zdrojom 
všetkého, potom všetko, čo vidí-
me, i to, čo nevidíme, 
patrí energii Najvyššie-
ho. Ľudia zneužívajú 
túto energiu a čím viac 
to robia, tým viac sa 
zapletajú a ich život sa 
stáva čoraz zložitejší. 
Len čo však uvedú seba 
do harmónie s Kriš-
nom a jeho energiou, 
vrátia sa do pôvodného 
prirodzeného čistého 
stavu vedomia. To je to, 
čo sa nazýva vedomím 
Krišnu. Spievanie Hare 
Krišna obnovuje priro-
dzený a čistý stav mysle. 
Spievaniu sa hovorí 

mantra, zvuková 
vibrácia, ktorá 
očisťuje vedomie 
a oslobodzuje od 
úzkosti a ilúzie. 
Mantru môže 
spievať každý. 
Vyznávači Krišnu 
veria, že i keď 
človek nepozná 

sanskrtský jazyk alebo nedoká-
žete intelektuálne pochopiť, ako 
to funguje, spojením s Krišnom 
sa stávate šťastný a jeho život sa 
stáva vznešeným.

Prabhúpáda
Zakladateľ sekty Prabhúpáda 

sa narodil v Kalkate v roku 1896. 
Keď mal okolo štyridsať rokov, 
jeho guru ho naviedol, aby išiel 
šíriť posolstvo do Ameriky. No In-
diu opustil až o 30 rokov, jedenásť 
rokov po odchode do dôchodku 
(pracoval ako manažér chemickej 
továrne). Roku 1950, keď mal 
päťdesiatštyri rokov, Šríla Prab-
hupáda zanechal rodinný život 
a odišiel do ústrania, aby mohol 

venovať viac času štúdiu a písa-
niu. Odišiel do posvätného mesta 
Vrndávanu, kde žil v skromných 
podmienkach v historickom 
chráme Rádha-Damódara. Tu sa 
niekoľko rokov venoval hlbo-
kému štúdiu a písaniu. V roku 
1959 vstúpil do stavu sannjása. 
V chráme Rádha-Damódara za-
čal pracovať na svojom životnom 
diele, mnohozväzkovom preklade 
a výklade osemnásťtisíc veršov 
Šrímad-Bhagavatamu (Bhaga-
vata Purány). Svoju misiu začal 
odriekavaním mantry v newy-
orskej Greenwich Village v roku 
1965, keď mal už 70 rokov. Zo 
začiatku sa k nemu pridávali naj-
mä hippies a mladí intelektuáli 
sklamaní materializmom, ktorí 
jeho posolstvo následne šírili 
po celom svete. Zomrel v roku 
1977 a vedenie zanechal v rukách 
dvanásťčlennej medzinárodnej 
Komisie správnej rady.

Bhaktivedanta Book 
Trust

Zo všetkého, čo Šríla 
Prabhupáda priniesol svetu, on 
sám považoval za najdôležitej-
šie svoje knihy. Často hovoril, 
že prekladanie a vysvetľovanie 
starodávnych písiem je jeho život. 
V roku 1970 založil Bhaktivedan-
ta Book Trust, najväčšie vydava-
teľstvo védskej literatúry na svete. 
Viac než sedemdesiat titulov jeho 
kníh sa vydáva v sedemdesiatich 
šiestich jazykoch, od arabštiny až 
po zulštinu. Knihy tvoria základ, 
na ktorom hnutie Hare Krišna 
stojí. Filozofi a hnutia Hare 
Krišna teda pochádza z kníh, 

z ktorých čerpajú 
ľudia osvietení už tisíce 
rokov. Knihy predsta-
vujú vedu duchovného 
poznania. Odpovedajú 
na najdôležitejšie otáz-
ky v ľudskom živote: 
Kto som? Prečo som 
tu? Čo je cieľom života? 
A zároveň zasahujú do 
psychológie, politiky, 
lásky, umenia, kozmo-
lógie, jogy atď. Medzi 
klasiky duchovného 
poznania patria Bha-
gavad-gítá, upanišády, 
purány. Pôvodne boli 
napísané v sanskrte, 

no vďaka A.Č. Bhaktivédantovi 
Swamimu Prabhupádovi ich 
teraz možno čítať s pôvodnými 
textami, v anglickom preklade 
a s vysvetlením každého verša.

Ciele hnutia
Keď Šríla Prabhupáda založil 

v roku 1966 v New Yorku hnutie 
pre vedenie Krišnu ISKCON, 
stanovil jeho sedem cieľov:

1. Systematicky šíriť duchov-
né poznanie v celej spoločnosti 
a vzdelávať všetkých ľudí v zása-
dách duchovného života v záujme 
zvrátenie nerovnováhy životných 
hodnôt a dosiahnutia skutočnej 
jednoty a mieru vo svete.

2. Šíriť vedomie Krišnu tak, 
ako je zjavené v Bhagavad-gíte 
a Šrímad-Bhágavatame.

3. Zblížiť členov hnutia a viesť 
ich ku Krišnovi, pôvodnej 
zvrchovanej bytosti, a tak v nich 
a v celom svete rozvíjať ideu, že 
každá duša je nedeliteľná časť 
Boha (Krišnu).

4. Učiť a podporovať sankír-
tanové hnutie, zborové spieva-
nie Svätých mien Boha, ako je 
zjavené v učení Pána Šrí Čaitanju 
Maháprabhua.

5. Vybudovať púťové miesta 
spojené so zábavami Pána Krišnu 
v prospech členov a celej spoloč-
nosti.

6. Združovať členov za účelom 
vyučovania jednoduchšieho a pri-
rodzenejšieho spôsobu života.

7. Tlačiť a šíriť periodické 
publikácie, knihy a inú literatú-
ru v záujme dosiahnutia vyššie 
uvedených cieľov.

Hierarchia a život v hnutí
Stúpenci Hare Krišnu žijú 

v chrámoch. Sú absolútne 
podriadení svojmu „prezidentovi 
chrámu“, ktorý sa zasa bezvýh-
radne zodpovedá dvanásťčlennej 
správnej rade a plní jej príkazy. Je 
duchovným vodcom, dohliada na 
dodržiavanie pravidiel, zabezpe-
čuje príjmy, sobáši členov a je je-
dinou autoritou, pokiaľ ide o texty 
a obrady. Deti veriacich v Hare 
Krišnu chodia do vlastných škôl, 
kde je výučba duchovného života 
rovnako dôležitá ako čítanie 
a písanie.

Sochy bohov rozostavené 
v chráme považujú za Krišnove 

Hare Krišna

Základ: hinduizmus
Boh: Hare Krišna
Zakladateľ: A. C. Bhaktivédanta Svámí PrabhupádaVodca: 12-členná Komisia správnej radyOdhadovaný čas vzniku: rok 1965Forma šírenia: misionárske šírenie posolstva

Haré Krišna, Haré Krišna, 

Krišna Krišna, Haré Haré

Haré Ráma, Haré Ráma 

Ráma Ráma, Haré Haré

Nejeden z vás sa už v uliciach miest určite stretol 
so sprievodom príslušníkov sekty Hare Krišna, 
pospevujúcich si túto mantru. Členovia tohto hnutia 
vedú životný štýl založený na princípe „jednoduché 
žitie a hlboké myslenie“. Oddaní vstávajú veľmi skoro 
ráno, okolo pol štvrtej, a ranné hodiny využívajú 
na meditáciu a štúdium. Počas dňa niektorí chodia 
rozdávať védsku literatúru a časopis Návrat k Bohu na 
verejné miesta. Okrem toho sa oddaní zamestnávajú 
v kazateľských činnostiach, v umeleckej tvorbe, venujú 
sa farmárčeniu, vareniu vo vegetariánských reštaurá-
ciách, organizovaniu rôznych festivalov či prednášok.

Zakladateľ hnutia Hare Krišna Prabhúpáda
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prevtelenia do hmotnej podoby 
a každé ráno ich oprašujú, oblie-
kajú a kŕmia. Kúpu ich v tekutine 
z ružovej vody, mlieka a malého 
množstva kravského moču. Vypiť 
túto tekutinu po skončení obradu 
sa považuje za česť.

Členstvo na etapy
Budúci člen hnutia sa musí 

najprv osvedčiť. Vo fáze príprav 
pol roka žije v chráme a zozna-
muje sa s fi lozofi ou hnutia. Ak 
sa osvedčí, vykoná predstavený 
chrámu v „Krišnovom mene“ zlo-
žitý obrad ohňom. Člen dostane 
nové duchovné meno v sanskrte 
a tri šnúry korálov, ktoré musí až 
do smrti nosiť na krku. Oddaní 
pokročilejší členovia po polroku 
podstúpia druhý obrad – prija-
tie za brahmana. Člen dostane 
tajomnú mantru, ktorú nosia 
okolo hrude prehodenú cez plece. 
Sánnjása je posledný stupeň. 
Dosiahne ho iba zopár mimoriad-
ne zbožných členov. Musí žiť celý 
život v chudobe, v celibáte, konať 
dobré skutky a venovať sa iba 
službe Bohu.

Iskra života
Iskra vedomia vnútri nás – Ja, 

duša – nemá počiatku ani konca. 
Žiadna zbraň ju nemôže zničiť, 
oheň ju nemôže spáliť, vietor ju 
nemôže odviať, uvádzajú prívr-
ženci Hare Krišnu. Táto iskra 
života sa však stále premiestňuje 
z jedného tela do ďalšieho. V jed-
nej chvíli je to telo dieťaťa, potom 
mladého človeka, až napokon do 
tela starého človeka. „Stále si to 
Ty, zmenilo sa iba tvoje telo.“ Telo 
sa mení, ale človek je stále rovna-
ký. Poslednou zmenou tela je to, 
čomu sa hovorí „smrť“. Tá však 
nie je naozajstný koniec. Je to iba 
ďalší prechod, ďalšie premieste-
nie. Práve tak, ako mení telo od 
detstva až do staroby, rovnako vo 
chvíli smrti pokračuje iskra života 
ďalej, aby prešla znovu týmto 
cyklom, narodením do ďalšieho 
tela. 

To, čo človek robí v súčasnom 
živote, určuje jeho budúci život. 
V budúcom živote môže ísť teda 
hore alebo dole. Alebo sa môže 
z tohoto cyklu úplne vyslobodiť.

Rituály a spôsob života
Pre členov sekty Hare Krišna 

je mimoriadne dôležitá očista. 
Veriaci sa niekoľkokrát denne 
sprchuje, zakaždým, keď sa 
vracia do chrámu. 

Sexuálne vzťahy mimo man-
želstva sú prísne zakázané. Aj 
manželia sa môžu sexuálne stýkať 
iba raz mesačne, aj to výlučne za 

účelom plodenia, nie pre poteše-
nie. Predtým musí pár päťdesiat-
krát prebrať modlitebné korálky 
a modliť sa, aby sa očistil.

Hnutie zakazuje alkohol, 
tabak, kávu, čaj, vajcia, mäso 
a ryby. Jedenie je súčasťou uctie-
vania a každé jedlo veriaci najprv 
ponúknu Krišnovi, takže sa stáva 
aj duchovnou potravou (pra-
sádam). Lieky sú dovolené iba 
v najnevyhnutnejších prípadoch.

Nie je dovolený nijaký frivolný 
šport alebo hry či hazard. Čas je 
totiž veľmi dôležitý. Čas, ktorý 
nevenujú na prehĺbenie svoje 
oddanosti Krišnovi, majú veriaci 
venovať na šírenie viery.

Vegetariánstvo 
Oddaní Krišnu jedia jedlo, kto-

ré je prírodné, zdravé a bez mäsa. 
Menu je tvorené ovocím, obilím, 
zeleninou, mliečnymi produktmi, 
ktoré sa dajú kombinovať v rôz-
nych variáciách. India, odkiaľ 
pochádza aj zakladateľ hnutia, je 
tradične vegetariánska, pretože 
jej dávna védska kultúra učí, že 
každý život je posvätný a že zby-
točné zabíjanie nevinných tvorov 
je hrubým porušovaním Božích 
zákonov. Šríla Prabhupáda vo 
svojich knihách vysvetľuje: „I keď 
zákon prírody hovorí, že človek 
sa musí udržiavať nažive na 
úkor inej živej bytosti, existuje aj 
zákon zdravého rozumu. Človek 
má dodržiavať zákony písiem, čo 
zvieratá nemôžu.“

Každý týždeň sa dá ochutnať 
niektoré z jedál na nedeľnej hos-
tine, ktorá sa koná vo všetkých 
strediskách hnutia Hare Krišna 
po celom svete alebo v sieti Hare 
Krišna reštaurácii – Góvinda. Na 
Slovensku sú takéto reštaurácie 
v Prešove, Košiciach a v Brati-
slave.

Védsky chrám
Chrámy zasvätené Bohu sú 

určené na to, aby ľudia mohli 
chápať autoritu Najvyššieho Pána 
a načúvať o ňom z autorizova-
ných zdrojov na týchto posvät-
ných miestach. Chrám umožňuje 
jednoduchý prístup k duchov-
nému životu. V chrámoch sa 
uctievajú autorizované podoby 
Boha, ktoré sú opísané v zjave-
ných písmach a sú potvrdené 
výrokmi veľkých svätcov. Šríla 
Prabhupáda tvrdil, že rozhovo-
ry o Šrímad-Bhágavatame sú 
veľmi účinné. V každom centre 
spoločnosti – nielen ráno, ale aj 
večer a prakticky 24 hodín denne, 
sa vykonáva oddaná služba. Na 
Slovensku bude védsky chrám 
umiestnený pri Bratislave, v Ivan-

ke pri Dunaji podľa vastu. Vastu-
šástra je časť védskej literatúry, 
ktorá sa zaoberá stavbou budov 
podľa energetických zákonov 
vesmíru. Budova postavená pod-
ľa vastu je plná energie a každá 
funkcia budovy je plnohodnotne 
využitá. Taktiež sa v nej eliminujú 
nepriaznivé vplyvy geopatogén-
nych zón a celkovo energetika 
budovy výrazne vplýva na zdra-
vie, aktivitu a život človeka, ktorý 
v nej žije alebo pracuje.

Hare Krišna na 
Slovensku

Na Slovensku pôsobí hnu-
tie Hare Krišna – Slovenská 
spoločnosť pre vedomie Krišnu 
ISKCON. Jej členovia organi-
zujú festivaly s oslavami dňa 
zjavenia pána Šri Krišnu, verejné 
prednášky, meditácie, 
rozdávanie obetované-
ho jedla prasádamu. 
Prevádzkujú vegetarián-
ske reštaurácie, kam 
pozývajú na ochutnávky 
jedál. Po ulici predá-
vajú literatúru so svoji 
učením Členovia žijú 
prísne organizovaným 
životom v uzavretých 
komunitách na farmách 
aj v bytoch. Majú svoje 
Centrum pre védske 
štúdiá.

Aféry, procesy 
a súdne dohry

Nevyhli sa ani tomuto 
hnutiu. Spomenieme 
len niektoré z nich. Ešte 
za života Prabhupádu 
sa začali množiť procesy 
proti strediskám hnutia. Jednou 
z najznámejších v USA sa stala 
aféra so Susan Murphyovou, 
ktorá bola vtiahnutá do hnutia, 
keď mala 13 rokov a neskoršie so 
súhlasom vedúceho bostonského 
chrámu utiekla s 19-ročným 
krišnovcom na Havaj. Keď sa 
Susan vrátila domov, jej matka 
Mary Murphyová podala trestné 
oznámenie na bostonské stredis-
ko ISKCON-u za nezákonné za-
držiavanie dcéry, sexuálne násilie 
a nútenie do práce, napriek jed-
noznačnej legislatíve zakazujúcej 
zamestnávať neplnoletých. Susan 
vypovedala, že tí, ktorí ju posielali 
na misiu, jej prikázali hovoriť, že 
zbiera peniaze na rehabilitáciu 
narkomanov, univerzitu a na iné 
účely. Tieto fi ktívne plány nikdy 
neboli zrealizované. Keď mala 
Susan 20 rokov, sama zažalovala 
pobočku ISKCON-u a požado-
vala 1 milión dolárov. Zároveň 
potvrdila dávnejšie obžalovania, 

medzi inými i sexuálne zneužíva-
nie. V roku 1989 súd v Norfolku 
priznal nárok na odškodnenie 
matky a dcéry vo výške 610-tisíc 
dolárov. Už o dva roky neskôr 
však Najvyšší ústavný súd zrušil 
tento výrok, odvolávajúc sa na 
práva náboženskej slobody, ktoré 
zaručuje prvý dodatok k Ústave 
Spojených štátov amerických.
 V roku 1973 niekoľko krišnovcov 
ohlásilo na polícii ohromné me-
dzinárodné pašerácke transakcie, 
ktoré sa uskutočňovali s Prab-
hupádovým súhlasom. No až 22. 
októbra 1977, keď sa kalifornskej 
polícii v Orange County podarilo 
predísť určitej operácii pašovania 
drog, tieto hlásenia nadobudli 
oveľa väčší význam. Ukázalo sa 
totiž, že Alexander Kulik, chytený 
s ázijským heroínom za vyše mi-

lión dolárov, bol Prabhupádovým 
pomocníkom a asi sedem rokov 
i jeho osobným sponzorom cestu-
júcim s ním po svete. Kulik a šesť 
ďalších krišnovcov bolo obžalo-
vaných zo spoluúčasti na vražde 
(za najatie nájomných vrahov) 
– spáchanej iba niekoľko hodín 
predtým, ako bol Kulik s hero-
ínom zadržaný –, iného, s nimi 
súperiaceho dílera drog Stevena 
Bovana a za pašovanie drog. Ku-
lik vypovedal, že dal Prabhupádo-
vi asi dva milióny dolárov, ktoré, 
ako vyšlo počas procesu najavo, 
pochádzali z obchodu s drogami 
a iným zakázaným tovarom. 
Hovorca ISKCON-u sa však na 
margo toho vyjadril, že všetci 
zapletení do aféry sú už bývalými 
členmi Hare Krišna hnutia a toto 
hnutie s nimi momentálne nemá 
nič spoločné. 

Alena Behúnová
Spracované podľa internetových 

zdrojov 

Typické sprievody príslušníkov hnutia Hare 
Krišna v uliciach miest
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Jozefínske cirkevné 
reformy 

Snahy o obmedzenie moci 
cirkvi sa prejavujú už od doby 
Márie Terézie, hoci ani jeden 
z európskych feudálnych štátov 
nebol tak úzko spätý s katolíckou 
cirkvou ako štát Habsburgovcov. 
Amortizačnými zákonmi sa ob-
medzilo nadobúdanie cirkevného 
majetku, daňové privilégiá cirkvi, 
kňazi mali zakázané zasielať 
peniaze do zahraničia, zrušilo sa 
právo azylu, vydané boli pred-
pisy o výučbe teológie, o vedení 
matrík a zaviedla sa cenzúra nad 
cirkevnými spismi. Po dohode 
s cirkvou sa obmedzil počet 
sviatkov, zakázalo sa zriaďovanie 
ďalších kláštorov a obmedzilo 
sa prijímanie novicov. Inak však 
zásadnou líniou bola naďalej pro-
tireformácia a prenasledovanie 
tajných evanjelikov a príslušní-
kov nových siekt. Až v r. 1777 bol 
vydaný dôverný pokyn, aby neka-
tolíci neboli nútení zúčastňovať 
sa na cirkevných obradoch kato-
líckych a aby bol tolerovaný ich 
neverejný výkon náboženských 
obradov. Mária Terézia upevňo-
vala svoje kráľovské patronátne 
práva, ale tam, kde ukrátila cirkev 
v prospech absolutistickej štátnej 
moci, vynahradila straty cennými 
službami v prospech katolicizmu.

Podstatne radikálnejšie zásahy 
priniesla vláda Jozefa II., vycho-
vaného v zásadách racionalizmu 
a náboženskej znášanlivosti. Jo-
zef II. upravoval vzťah štátu a cir-
kvi často z politického hľadiska, 
z hľadiska plnej suverenity abso-
lútnej monarchie. K najvýznam-
nejším z jeho reforiem patrilo vy-
danie Tolerančného patentu 20. 
októbra 1781, ktorým vyhlasoval 
občiansku rovnoprávnosť pre 
všetkých príslušníkov kresťan-
ských vierovyznaní – protestan-
tom, kalvínom a pravoslávnym 
– verejne vykonávať náboženské 

obrady a organizovať sa do nábo-
ženských obcí. Nekatolíci sa stali 
rovnoprávnymi občanmi a mohli 
zastávať verejné úrady a funkcie 
a zakazovala sa náboženská 
diskriminácia v cechoch. No 
katolícka cirkev zostala naďalej 
ofi ciálnou „štátnou“ cirkvou. 
Vydal aj nariadenia, ktoré zlepšili 
právne postavenie židov. 

Cisárove náboženské reformy 
vyvolali rozruch v katolíckej 
cirkvi, pretože v podstate išlo 
o ovládnutie cirkvi štátom. Cisár 
obnovil platnosť nariadenia 
Placetum regium (1781), podľa 
ktorého sa mohla pápežská bula 
uverejniť len s jeho súhlasom. 
Rozhodne sa postavil proti tomu, 
aby sa hranice cirkevných diecéz 
nekryli so štátnymi hranica-
mi. Nanovo bola upravená aj 
cirkevná organizácia vo vnútri 
štátu, zriaďovali sa nové farské 
obvody a platy vyšších cirkevných 
hodnostárov sa znížili.

Patentom z 29. novembra 1781 
cisár zrušil kontemplatívne rády 
ako spoločensky neužitočné a ich 
majetok prepadol v prospech štá-
tu a použil sa na školské ciele a na 
zvýšenie nízkych príjmov niekto-
rých duchovných. Z pôvodných 
2 000 kláštorov bola ponechaná 
len polovica a počet mníchov sa 
znížil na 36 000 osôb. 

Nezrušeným rádom sa zaka-
zovalo posielať peniaze do zahra-
ničia a obmedzoval sa ich styk 
s predstavenými v cudzine. Vtedy 
sám pápež Pius VI. pricestoval do 
Viedne, aby pacifi koval refor-
mátora. Na osobnú intervenciu 
pápeža, ktorý bol hlboko zne-
pokojený uvedenými zásahmi, 
odpovedal cisár vládnou normou 
v marci 1781, v ktorej ostro 
formuloval odmietavé stanovisko 
k pápežským pokusom o udrža-
nie cirkevného univerzalizmu. 
Šlo tu už nielen o nadradenosť 
štátneho práva nad cirkevným, 

ale vôbec o prevzatie štátom všet-
kého, čo bolo súčasťou právneho 
poriadku. Už nikdy potom nebola 
moc katolíckej cirkvi natoľko 
podrobená autorite štátu ako 
práve v tejto dobe.

Manželský patent (1783) síce 
ponechal cirkevnú formu sobáša, 
ale vyňal manželské spory 
z kompetencie cirkevných súdov. 
Bolo zrušené tzv. privilegium fori, 
t. j. výsada duchovných, aby boli 
súdení len cirkevnými súdmi. Du-
chovným bolo dokonca priznané 
právo, aby sa v prípade discip-
linárnych trestov cirkevných 
odvolávali na štátne orgány.

Aj ďalšie opatrenia smerovali 
na podrobenie katolíckej cirkvi 
štátnej autorite a oslabenie vply-
vu pápeža, prípadne biskupov 
sídliacich v zahraničí, ktorí 
nepodliehali autorite habsbur-
ského štátu. Leopold II. obmedzil 
tzv. právo mŕtvej ruky, čím cirkvi 
prestali plynúť majetky tých, ktorí 
zomreli bez dedičov. Výsledkom 
týchto snáh bolo napr. zriade-
nie generálnych seminárov na 
výchovu kňazov a zvýšenie počtu 
farských úradov ako orgánov 
štátu. Kňazstvo považoval za 
súčasť štátneho úradníctva, ktorú 
možno použiť na školskú výcho-
vu. Jozef II. teda urobil pokus 
o začlenenie cirkevných inštitúcií 
do organizácie absolútnej mo-
narchie, vychádzajúc z osvieten-
ského názoru, že náboženstvo sa 
nemôže postaviť svetskej vláde 
a že viera sa nemôže zakladať na 
inej morálke, než ktorá štátu, t. j. 
vládnucej vrstve vyhovuje. 

Štát a cirkev za 
bachovského 
absolutizmu 

Bachovský režim si získal pod-
poru vysokých cirkevných hod-
nostárov uzavretím konkordátu 
s pápežskou kúriou v roku 1855, 
ktorý obnovil autonómne posta-
venie katolíckej cirkvi. Uzavretím 
konkordátu sa v období bachov-
ského absolutizmu výrazne zlep-
šil a upevnil vzťah medzi štátom 
a katolíckou cirkvou a súčasne sa 
rozšírila oblasť vplyvu katolíckej 
cirkvi na rakúsky verejný život. 
Katolícka cirkev sa stala jednou 

z najväčších opôr.
Uzavretiu konkordátu pred-

chádzalo vydanie cisárskych 
nariadení z 18. 3. a 23. 4. 1850, 
ktorými sa zrušila jozefínska sús-
tava dozoru štátu nad katolíckou 
cirkvou. Zrušenie Placeta regia 
vrátilo katolíckej cirkvi viaceré 
práva v oblasti výchovy, nadobú-
dania majetku, vlastnej správy, 
ktoré predtým prináležali štátu 
alebo panovníkovi, a rozšírilo jej 
vplyv vo verejnom živote. 

Uzavretie konkordátu bolo 
vyústením dlhoročných snáh 
a vývoja, v ktorom sa katolícka 
cirkev usilovala posilniť svoje 
postavenie otrasené jozefínsky-
mi reformami. Konkordát bol 
uzavretý 18. augusta 1866. Vo 
vzťahu štátu a cirkvi sa zaviedol 
tzv. koordinačný princíp: právny 
život bol rozdelený pod právomoc 
svetskú a duchovnú. Štát priznal 
cirkvi všetky práva, ktoré jej 
prislúchajú podľa práva božského 
i ustanovení cirkevných, uznal 

kanonické právo ako smerodaj-
né pre vnútornú správu cirkvi, 
pripustil voľné nadobúdanie 
cirkevného majetku, zaviedol do-
zor cirkvi nad nižším školstvom, 
zrušil Placetum regium pre styk 
pápeža s veriacimi a s rakúskym 
duchovenstvom v duchovných 
veciach a naopak prisľúbil brac-
chium seculare (pomoc svetských 
úradov pri výkone rozhodnutí 
cirkevných orgánov) cirkevnému 
súdnictvu. Podľa konkordátu 
rakúsky štát, resp. panovník 
prijal ako smernicu pre budúce 

l ôb i š á š

Štát a cirkev v našich 
dejinách (2)

V tomto čísle časopisu prinášame druhú časť prís-
pevku prof. Ladislava Hubenáka o historickom vzťahu 
medzi štátom a cirkvou, ktorý zaznel za okrúhlym 
stolom na tému Vzťah medzi štátom a cirkvami v Slo-
venskej republike, organizovaným v novembri minulé-
ho roku Ústrednou radou Spoločnosti Prometheus. 

Hlavným predstaviteľom 
a vykonávateľom tzv. bachovského 
absolutizmu v habsburskej 
monarchii (1849-1859/1860) bol 
Alexander Bach, ktorý bol pred 
revolúciou paradoxne odporcom 
metternichovského absolutizmu 
a počas revolúcie sa správal ako 
liberál.
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zákonodarstvo kanonické právo.
Na základe príslušných ustanovení 

konkordátu sa dokonca pre katolíkov zrušili 
ustanovenia Občianskeho zákonníka z roku 
1811 o manželskom a rodinnom práve, ktoré 
nahradilo kanonické právo. Pre katolíkov boli 
za platné uznané len predpisy manželského 
práva kanonického a manželské spory sa 
podriadili cirkevnej jurisdikcii.

Konkordát zabezpečil katolíckej cirkvi štát-
ne odškodné za zrušenie cirkevné desiatky, 
a náboženský a študijný fond, ktorý sa vytvoril 
z výťažku konfi škovaného majetku za Márie 
Terézie a Jozefa II. sa vrátil cirkvi. 

Katolícka cirkev sa stala podľa konkordátu 
jedinou štátnou cirkvou a katolícke ducho-
venstvo bolo privilegovanou kastou, neplatilo 
nijaké dane a podriadilo sa cirkevným súdom. 
Katolícka cirkev sa takto stala popri polícii 
a vojsku jednou z hlavných opôr režimu ba-
chovského absolutizmu. Cirkevná hierarchia 
si zabezpečila široké možnosti kontrolovať 
nielen náboženské, ale aj politické zmýšľanie 
obyvateľstva.

Správa ostatných cirkví sa prostredníc-
tvom úradne vymenovaných administrátorov 
podriadila štátnemu dozoru. Náboženská 
sloboda ako princíp však nebola absolutiz-
mom formálne odbúraná, aj keď z jej pôvodne 
liberálnej koncepcie, ako ju koncipoval 
revolučný rok 1848 a uznala i oktrojovaná Pil-
lersdorfova ústava, toho mnoho neostalo. Aj 
ďalšie právne dokumenty (Stadionova ústava, 
silvestrovské patenty) rátali so slobodným 
výkonom kultu u štátom uznaných vyznaní. 
V praxi však vláda odmietal nové cirkvi uzná-
vať, niektoré náboženské spoločnosti boli 
naopak zakazované a v r. 1859 bolo dokonca 
vyhlásené za trestné šírenie ideí akejkoľvek 
štátom neuznanej náboženskej spoločnosti.  

Obdobie dualizmu
Vo vzťahu medzi cirkvou a štátom nastala 

za dualizmu zmena, lebo konkordát z roku 
1855, uzavretý pre celú Rakúsko-uhorskú 
monarchiu, bol v r. 1870 vo vzťahu k Rakúsku 
výslovne zrušený a uhorská vláda neuznávala 
jeho platnosť pre Uhorsko. Zdôvodňovali to 
tým, že konkordát vznikol za absolutizmu 
v období bezprávneho stavu, nebol riadne 
promulgovaný ako uhorský zákon a pri jeho 
výkone nepôsobil zodpovedný minister. 
Mnohé dôsledky konkordátu však v praxi 
platili naďalej aj za dualizmu, čo sa vysvetľuje 
uznávaním pápežskej normotvorby v Uhor-
sku, založenej na kanonickom práve (napr. 
cirkevné súdnictvo v manželských záležitos-
tiach).

Pokiaľ ide o postavenie jednotlivých cirkví, 
Uhorsko si defi nitívne osvojilo koncepciu 
recipovaných a uznaných cirkví. Recipova-
né cirkvi boli rovnoprávne a mali výsadné 
postavenie. Boli to katolícka cirkev všetkých 
rítov, evanjelická reformná, evanjelická 
augsburského vyznania, grécko-východná, 
srbská, rumunská (pravoslávna), unitárska 
a židovské náboženské obce (tie až od r. 
1895). Recipované cirkvi mohli napríklad 
zakladať a udržiavať školy, čo využila najmä 
katolícka cirkev, takže na Slovensku takmer 
celé školstvo bolo v jej rukách. Tieto cirkvi 

mali zabezpečenú úhradu svojich cirkevných 
a školských potrieb zo štátnych prostriedkov.

Cirkevný majetok nemal charakter verej-
ného fondu, ale bol zvláštnou majetkovou 
podstatou, ktorá sa líšila od štátneho majetku 
a slúžila výhradne na konfesijné účely. Pod-
liehal však najvyššiemu dozoru uhorského 
panovníka, čo u katolíckej cirkvi posilňoval aj 
tzv. vrchnopatronátne právo v rámci výkonnej 
a vládnej moci panovníka.

Podľa zákonného článku 26/1893 si štátna 
školská správa zabezpečila širokú discipli-
nárnu právomoc aj nad cirkevnými školami. 
Podľa jeho ustanovenia bolo možné prena-
sledovať každý nemaďarský národný prejav 
pri vyučovaní na školách disciplinárnymi 
trestami aj súdnym stíhaním.  

Cirkevno-politický vývoj v uhorskom 
zákonodarstve sa zakončil v r. 1895 zákon-
ným článkom 43/1895 o slobodnom vyznaní 
náboženstva, ktorý má v prvých piatich 
paragrafoch skutočne pokrokové formulácie. 
Ďalšie paragrafy však odstránili ilúziu o rov-
nosti a slobode občanov vo veciach  vyznania 
a svedomia. Napríklad § 6 ponechal v plat-
nosti staršie predpisy o výsadnom postavení 
recipovaných cirkví, podľa § 8 schválenie 
novej konfesie sa mal odoprieť aj vtedy, keby 
smerovalo proti štátnym a národným záuj-
mom. Striktný zákaz zákona zakladať nové 
náboženské spoločnosti na národnostnom 
základe bol namierený najmä proti sloven-
ským evanjelikom a ukrajinským pravosláv-
nym, ktorých ovládali maďarské šovinistické 
cirkevné vrchnosti.

Na prelome storočí nenastali vo vzťahu 
medzi štátom a cirkvou podstatnejšie zmeny. 
Kongrua uzákonená v r. 1898 platila s malými 
doplnkami ďalej. Jej poskytovanie sa však v is-
tých prípadoch viazalo na znalosť maďarčiny. 
Zákonný článok 18/1914 poskytoval vekové 
prídavky kňazom. Z medzinárodnopolitic-
kých dôvodov, najmä vzhľadom na spojenec-
tvo s Tureckom bol islam v r. 1916 vyhlásený 
za zákonom uznané vyznanie.

Cirkvi a náboženské spoločnosti 
v rokoch 1918-1938

Pri vzniku Československej republiky bolo 
na území českých krajín autoritou rakúskeho 
práva uznaných sedem cirkevných organizácií 
a na Slovensku a Podkarpatskej Rusi bolo 
recipovaných a podľa uhorského právne-
ho poriadku uznaných osem cirkevných 
organizácií. V ďalšom období sa organizačne 
vytvorili niektoré nové cirkvi, ktoré v rakús-
kom kultovom systéme neboli samostatné. 
Recepčná norma prevzala rakúske i uhorské 
právne úpravy vo veciach kultových, no krát-
ko po vzniku ČSR vznikla potreba uskutočniť 
zmeny v štruktúre niektorých cirkví a nábo-
ženských spoločností. V rokoch 1918-1922 sa 
postupne právne konštituovala Českosloven-
ská cirkev evanjelická v Čechách, na Morave 
a v Sliezsku, ktorá bola zákonne uznaná 
v r. 1928 aj na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi. Obce nemeckých príslušníkov bývalej 
celorakúskej evanjelickej cirkvi vytvorili 
Nemeckú evanjelickú cirkev v Čechách, na 
Morave a v Sliezsku (1922-1924). Na území 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi táto cirkev 

nedosiahla zákonné uznanie. Na teritoriál-
nom princípe sa združili protestanti augsbur-
ského vyznania z časti bývalého tešínskeho 
seniorátu celorakúskej evanjelickej cirkvi, 
ktorý bol územne pripojený k ČSR, a založili 
Augsburskú cirkev evanjelickú vo východnom 
Sliezsku a v Československu (1923).

Na Slovensku bola situácia medzi stúpen-
cami protestantských vyznaní odlišná, preto-
že augsburská a helvétska konfesia sa vytvá-
rali oddelene od okamihu svojho recipovania. 
Evanjelici augsburského vyznania sa rýchlo 
oddelili od cirkevného ústredia v Budapešti 
a vytvorili Evanjelickú cirkev augsburského 
vyznania na Slovensku s pôsobnosťou aj na 
územie Podkarpatskej Rusi. Príslušníci Re-
formovanej (kalvínskej) cirkvi nemali záujem 
o prerušenie vzťahov s cirkevným ústredím 
v Maďarsku. Svoju štruktúru síce na nátlak 
štátu v republike utvorili v r. 1922, ale do r. 
1938 k jej právnemu osamostatneniu nedošlo 
a cirkev sa spravovala predpismi vydanými 
uhorskou vládou.

Dočasná strata prestíže katolíckej cirkvi 
v prvých povojnových rokoch, prejavujúca sa 
odchodom asi 1,4 milióna osôb z jej radov, 
prispela k vytvoreniu Československej cirkvi, 
ktorá bola uznaná štátom v r. 1920 a v r. 1925 
dosiahla zákonné uznanie aj pre územie Slo-
venska a Podkarpatskej Rusi. Bola založená 
skupinou protirímsky orientovaného nižšieho 
katolíckeho kléru, ktorý sa rozišiel so svojou 
pôvodnou cirkvou.

Vznik nových cirkví komplikoval konfesijné 
pomery i vzájomné vzťahy. Zložitým vývojom 
prešlo hnutie časti obyvateľstva, ktoré sa hlá-
silo k pravosláviu, pretože po zániku monar-
chie zaniklo spojenie s doterajšou organizač-
nou základňou tohto vyznania, t. j. rakúskou 
pravoslávnou cirkvou a uhorsko-srbskou 
pravoslávnou cirkvou. K vytvoreniu ofi ciálnej 
organizácie dlho nedochádzalo, pretože sa na 
území ČSR stretávali záujmy carihradskej, 
srbskej a ruskej pravoslávnej cirkvi, ktoré si 
nárokovali vrchnú jurisdikciu nad pravosláv-
nymi cirkvami v ČSR dovtedy, kým nebude 
vytvorená organizácia samostatnej českoslo-
venskej pravoslávnej cirkvi. Vláda uznesením 
zo 6. júna 1929 potvrdila ústavu pravoslávnej 
eparchie v českej a moravskosliezskej krajine. 
Vo výlučne cirkevných záležitostiach závisela 
eparchia od srbskej pravoslávnej cirkvi ako od 
materskej cirkvi. Slovensko nebolo do tohto 
usporiadania začlenené, pretože sa pred-
pokladalo, že na jeho území bude zriadená 
tretia eparchia, a tým splnená podmienka na 
vznik právne samostatnej československej 
pravoslávnej cirkvi. K tomu však do r. 1938 
nedošlo.

Vyhláškou Ministerstva školstva a národnej 
osvety č. 110/1930 Zb. boli za náboženskú 
spoločnosť uznaní československí unitári pre 
územie Čiech, Moravy a Sliezska. Základom 
organizácie jedinej mimokresťanskej konfesie 
– židovského vyznania – boli jej jednotlivé 
náboženské spoločnosti a nevytvorili sa vyššie 
administratívne jednotky. Až zákonom č. 
9/1937 Zb. sa doplnila organizácia Židov-
skej náboženskej spoločnosti, keďže zákon 
nariaďoval, aby sa židovské náboženské obce 
zlučovali do jednotného spoločenstva, prípad-
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ne do zväzkov, ktoré sa mali stať 
právnymi subjektmi.

Na území ČSR došlo teda 
k relatívne veľkému nárastu 
počtu cirkví a náboženských 
spoločností. V prvej ČSR medzi 
uznané cirkvi a náboženské spo-
ločnosti patrili: cirkev katolícka 
rítu rímskeho a gréckovýchodné-
ho, cirkev evanjelická vyznania 
augsburského a helvétskeho, 
náboženská obec židovská, cirkev 
starokatolícka, cirkev islamského 
rítu hafenitského, českobrat-
ská cirkev evanjelická, cirkev 
česko-bratská, jednota bratská, 
pravoslávna cirkev a náboženská 
spoločnosť unitárska. Štátom ne-
uznané na celom území republiky 
boli napr. cirkev metodistická, 
náboženská spoločnosť adventis-

tov, bratská jednota Chelčického 
zahrňujúca baptistov a ďalšie. 

Postavenie cirkví a nábožen-
ských spoločností na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi nebolo 
identické so situáciou v českých 
krajinách. V Uhorsku sa rozlišo-
vali cirkvi recipované a zákonom 
uznané. Prvé boli povolené 
osobitným zákonom, keď už 
tu predtým dlhodobo pôsobili. 
Medzi nimi mala cirkev katolíc-
ka pozíciu dominujúcej štátnej 
cirkvi. Zákonne uznané cirkvi 
a náboženské spoločnosti sa líšili 
tým, že boli uznané len samostat-
ným administratívnym aktom, t. 
j. právnou normou nižšej právnej 
sily, napr. ministerským nariade-
ním. Toto delenie malo v ČSR ten 
význam, že nerecipované cirkvi 
a náboženské spoločnosti na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
nemali podľa starej právnej úpra-
vy nárok na kongruu. To odstránil 

až zákon č. 122/1926 Zb.

Snaha o odluku 
Vznik Československej repub-

liky a formovanie nového štátu 
nastolil aj požiadavku uskutočne-
nia legislatívnych zásahov do pre-
vzatej právnej úpravy cirkevno-
právnych a náboženskoprávnych 
pomerov s cieľom zmeniť mnohé 
jej základné princípy. V dôsledku 
historického vývoja to znamenalo 
riešiť predovšetkým vzťah štátu 
k rímskokatolíckej cirkvi, ktorá 
sa považovala za oporu habsbur-
ského rodu a rakúskej monarchie 
v českých krajinách. Ale aj na 
Slovensku nové štátoprávne 
pomery zbavili katolicizmus spo-
jenia s uhorským štátom, ktorý 
ho využíval aj ako prostriedok 
národnostného útlaku, dopĺňa-
ný šovinizmom protislovensky 
orientovaného kalvinizmu.

Odmietavý postoj ku katolíckej 
cirkevnej štruktúre v českých 
krajinách bol navyše posilnený 
nedávnou lojalitou špičiek kato-
líckej cirkevnej hierarchie k voj-
novému úsiliu rakúskeho štátu. 
Väčšina veriaceho obyvateľstva 
českých krajín videla v rozpade 
monarchie defi nitívnu negáciu 
pobielohorského náboženského 
vývoja spájaného so stáročným 
dominantným postavením 
katolíckej cirkvi. Odpor občanov 
sa prejavoval najmä v masovom 
vystupovaní z cirkvi v prvých 
rokoch po prevrate pod heslom 
„Preč od Ríma“. Toto hnutie bolo 
také silné, že sa mu postavili na 
odpor len cirkevné kruhy, kým 
viaceré politické strany mali vo 
svojom programe aj požiadavku 
riešenia otázky slobody vyznania 
a odluku štátu od cirkvi, usilujúc 
sa využiť proticirkevné nálady 
ľudu na posilnenie svojho posta-
venia a vplyvu.  

Prvý návrh československej 
ústavy obsahoval aj zásadu, že 
medzi štátom a cirkvou sa má 
zaviesť stav odluky. No popre-
vratové komplikácie v nábo-
ženských pomeroch, najmä na 
Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi vo vzťahoch medzi gréc-
kokatolíckou a pravoslávnou 
cirkvou, i demagogický boj proti 
katolicizmu vedený niektorými 
politickými stranami a vznik 
novej československej cirkvi od-
vádzali pozornosť od dôsledného 
riešenia otázky odluky. Preto sa 
do novej ústavy v roku 1920 táto 
požiadavka už nedostala a zostala 
nevyriešená.
České krajiny mali v podstate 

svoj konfesijný program vychá-
dzajúci z protimonarchistického 

antiklerikálneho a demokra-
tického cítenia širokých vrstiev 
pripravený ešte za existencie 
monarchie, ako sa uvádza vo 
Washingtonskej deklarácii 
predstaviteľov československého 
zahraničného odboja z októbra 
1918. Tento dokument sľubo-
val vykonať odluku cirkvi od 
štátu. Tento politický postulát sa 
stretol so sympatiami veľkej časti 
spoločnosti i väčšiny politických 
strán. Právom sa očakávalo, že 
právny princíp vzťahu českoslo-
venského štátu k náboženským 
organizáciám bude obsiahnutý 
aj v ústavnej listine. Pomery na 
Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi boli však oveľa zložitejšie 
v právnom poriadku i v medzi-
konfesijných vzťahoch.

Príčin, prečo nebola v Ústave 
ČSR z r. 1920 zakotvená odluka 
cirkvi od štátu, je niekoľko. Pri 
vzniku ČSR bolo deväť desatín 
obyvateľstva zapísaných do 
katolíckych matrík, a tým boli 
aj príslušníkmi tejto cirkvi. 
Odhadnúť, koľko je skutočných 
veriacich a koľko len formál-
nych príslušníkov cirkvi, nebolo 
možné. Vykonanie odluky mohlo 
mať okrem pozitívnych i ne-
gatívne dôsledky, napr. v tom, 
že strata vplyvu na menovanie 
vyšších cirkevných hodnostárov 
by umožnila nomináciu proma-
ďarsky orientovaných biskupov 
na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi, čo by výrazne posilnilo 
separatizmus. Podobné nebezpe-
čenstvo hrozilo aj na územiach 
s nemeckým obyvateľstvom. Pre 
štát nepriaznivá mohla byť aj 
výchova kňazského dorastu bez 
štátneho dozoru. 

Vládou predložený text ústavy 
do parlamentu vo februári 1920 
obsahoval v § 121 formuláciu: 
„Medzi štátom a cirkvou nech sa 
zavedie stav odluky“ ako impera-
tív, ktorý sa mal realizovať ďalším 
zákonodarstvom. Proti zneniu 
tohto paragrafu vystúpili všetci 
slovenskí poslanci bez ohľadu na 
vlastnú náboženskú príslušnosť. 
Podľa nich nebolo jasné, či na 
Slovensku nie je náboženské 
silnejšie ako národné. Preto klub 
slovenských poslancov požado-
val, aby znenie § 121 bolo buď 
preštylizované, alebo vynechané. 
Jednotný postup slovenských 
poslancov bol výsledkom vzájom-
ných rokovaní medzi zástupcami 
jednotlivých smerov. Poslanci, 
príslušníci Slovenskej ľudovej 
strany, sa zaviazali, že na oplátku 
nebudú požadovať zakotvenie 
autonómie Slovenska v ústave 
a nebudú hlasovať proti župnému 

zriadeniu.
Vzhľadom na to vláda prehod-

notila svoje stanovisko k odluke 
a oznámila to ústavnému výboru 
parlamentu s novou formuláciou: 
„Vzťah medzi cirkvami a štátom 
sa upraví na základe cirkevnej sa-
mosprávy so zreteľom k záujmom 
štátnym zvláštnymi zákonmi.“ 
Proti takejto formulácii sa posta-
vili zástancovia rozluky – socia-
listické strany. Po rokovaniach 
ministra Švehlu sa dosiahol 
súhlas s úplným vypustením 
§ 121 z ústavnej listiny. Schvále-
ný dokument preto neobsahoval 
o vzťahu štátu a cirkví žiadne 
výslovné ustanovenie. Kľúčový 
význam tak nadobudol § 124 
ústavnej listiny: „Všetky nábožen-
ské vyznania sú si pred zákonom 
rovné.“ Otvorenou otázkou 
zostávalo, či rovnosť vyznania 
zahŕňa aj právnu rovnosť cirkví 
a náboženských spoločností. 

Zavedenie odluky cestou bež-
ného zákona bolo niekoľkokrát 
zvažované aj po prijatí ústavnej 
listiny. Socialistické strany 
v novozvolenom Národnom zhro-
maždení predložili návrh zákona 
o odluke v r. 1920 podľa francúz-
skeho vzoru z r. 1905. Podľa neho 
sa k cirkvám pristupovalo ako 
k nepriateľovi, štátu sa zakazova-
lo udržiavať diplomatické styky 
s Vatikánom, náboženské úkony 
mali byť pod priamym dozorom 
štátu, obnovovalo sa Placetum 
regium, cirkevný majetok mal byť 
zhabaný atď. Odozva bola nega-
tívna, keďže slovenskí poslanci sa 
opäť postavili proti a nezáujem 
prejavili aj predstavitelia iných 
parlamentných strán, takže návrh 
sa nedostal ani na rokovanie par-
lamentných výborov. Uskutočne-

Po rokovaniach ministra 
Antonína Švehlu so slovenskými 
poslancami v r. 1920 sa 
odsúhlasilo úplné vypustenie 
§ 121 z ústavnej listiny o vzťahu 
štátu a cirkví.

Svätá stolica vydala 2. septembra 
1937 bulu Pia XI. Ad ecclesiastici 
regiis incrementum, ktorou sa 
hranice československých diecéz 
uviedli do zhody so štátnymi 
hranicami.
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nie odluky cirkvi od štátu sa odkladalo, hoci 
ešte v polovici 20. rokov bola odluka v prog-
ramoch viacerých politických strán. Zachoval 
sa systém tzv. recipovaných a uznaných cirkví 
a ich privilegovaného postavenia oproti iným 
vierovyznaniam.

Ofi ciálne nadviazanie diplomatických 
stykov s Vatikánom v r. 1920 umožnilo viesť 
rokovania, ktoré významne prispeli k uspo-
riadaniu vzťahov štátu a cirkvi. Sľubovaná 
odluka sa neuskutočnila, namiesto nej došlo 
iba k úprave vzájomných vzťahov jednotlivých 
cirkví a náboženských vyznaní. 

Rovnosť všetkých vyznaní
Ústavná listina Československej repub-

liky (z r. 1920) obsahovala úpravu slobody 
vyznania a svedomia v §§ 106, 121-125, 130 
a 13. Rozšírila právo náboženského sebaur-
čenia jednotlivca a voľnosť jeho vonkajšieho 
prejavu, dovolila verejné bohoslužby všetkých 
vyznaní, teda aj tých, ktoré neboli uznané 
štátom. Ústava určila rovnosť vyznaní pred 
zákonom a zaručila ochranu pred nátlakom 
vykonávať náboženské úkony, okrem práv 
vyplývajúcich z otcovskej alebo poručenskej 
moci. Významnú zmenu priniesla ústava v za-
kotvení zásady rovnosti všetkých vyznaní pred 
zákonom, ktorú rakúske právo nepoznalo.

Štát sa právnou úpravou snažil minimalizo-
vať vznik a prejavy konfl iktov medzi stúpenca-
mi rôznych vyznaní. Na ústavné ustanovenia 
nadväzovali právne predpisy o vzájomných 
vzťahoch všetkých vyznaní. Zákon č. 
277/1920 Zb., tzv. interkonfesijná norma, 
priniesol závažnú novinku odstránením ob-
medzenia rodičov pri určovaní konfesie detí. 
Platil len pre české krajiny. Zákon č. 96/1925 
Zb. o vzájomných vzťahoch náboženských 
vyznaní prispel k vyjasneniu medzikonfesij-
ných vzťahov na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi, kde boli doposiaľ veľmi komplikované 
predpisy o prestupe z jedného vyznania na 
druhé, resp. o takmer nemožnom výstupe 
a ktoré relativizovali význam ústavných pred-
pisov o slobode vyznania. Zákon stanovil, že 
do konca 15. roku veku určujú náboženskú 
príslušnosť dieťaťa rodičia (zákonní zástupco-
via) a po dosiahnutí 16. roku sa môže každý 
rozhodnúť slobodne o svojom vyznaní alebo 
bezkonfesijnosti. Vyhlásenie bolo potrebné 
urobiť pred príslušným okresným politickým 
úradcom s okamžitým právnym účinkom. 
Oprávnenie o výstupe oznámil opustenej cir-
kvi štátny orgán. Ak chcel niekto prestúpiť na 
inú konfesiu, musel tak urobiť sám u miestne 
príslušného duchovného správcu.

Sloboda svedomia a vyznania umožňovala 
úplnú náboženskú slobodu, t. j. aj slobodu 
byť bez vyznania. Ústava v § 121 zaručo-
vala okrem slobody vyznania aj slobodu 
vonkajšieho prejavu mimonáboženského 
vnútorného presvedčenia, ale nekonštatovala 
rovnosť príslušnosti k vyznaniu so stavom 
bez vyznania. Podľa sčítania ľudu v r. 1921 
bolo vykázaných takmer 725 000 občanov 
bez vyznania, a preto zostali tejto skutočnosti 
ústava i ďalšie právne normy mnoho dlžné. 
Ústavná listina sa vyčerpávala absolutizáciou 
práva na slobodu vyznania a nedocenením 
právnych záruk na slobodu svedomia. Prísluš-

nosť k akejkoľvek cirkvi alebo bezkonfesijnosť 
občana nezvýhodňovali. Zakotvením rovnosti 
všetkých vyznaní bola odstránená predchá-
dzajúca prevaha rímskokatolíckej cirkvi. 

Kongruový zákon 
V r. 1926 v súvislosti s prípravou nového 

platového poriadku štátnych zamestnancov 
vyvstal aj problém riešenia otázky platov 
duchovenstva cirkví a náboženských spoloč-
ností. Napriek odporu širokej verejnosti bol 
prijatý tzv. kongruový zákon č. 122/1926 Zb. 
Ten rozoznával cirkvi a náboženské spo-
ločnosti kongruové a subvencované. Medzi 
kongruovými boli v Čechách a na Morave 
katolícka cirkev (všetkých troch rítov) a cirkev 
pravoslávna a na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi tzv. cirkvi recipované t. j. cirkev katolícka 
(všetkých troch rítov), evanjelická augsbur-
ského vyznania, evanjelická reformovaná, 
pravoslávna a židovské náboženské spoloč-
nosti. Najnižšia kongrua bola stanovená na 
9 000 Kčs ročne, ktorá sa zvyšovala vždy po 
troch rokoch o 972,- Kčs, najviac desaťkrát. 
Celkovo dostávali štátom uznané cirkvi od 
štátu ročne priemerne 130-150 miliónov Kčs, 
z toho dve tretiny samotná katolícka cirkev. 
V § 5 kongruového zákona bola zakotvený 
právny nárok subvencovaných cirkví na 
každoročné dotácie. 

Modus vivendi
Po vzniku Československej republiky bolo 

potrebné riešiť a právne upraviť aj vzťahy 
k pápežskej kúrii. Jedine vo vzájomnej 
súčinnosti mohli byť uvedené do súladu 
hranice štátu s hranicami diecéz, čo malo 
nemalý význam pre suverenitu ČSR. V r. 1920 
boli nadviazané ofi ciálne diplomatické styky 
s Vatikánom, čo umožnilo začať rokovania 
o usporiadaní vzťahu štátu a cirkvi. Politiku 
vlády o odluke nahrádzala politika zblíženia 
s Vatikánom navonok a užšia spolupráca 
s cirkvou a katolíckou Čsl. lidovou stranou vo 
vnútri štátu.

Rokovania boli zdĺhavé, pretože česko-
slovenská vláda chcela súčasne riešiť otázku 
rozhraničenia diecéz i otázku rozdelenia 
cirkevného majetku. Pápežská kúria kládla 
na prvé miesto otázku cirkevného majetku 
bez vzťahu k rozhraničeniu diecéz. Ďalej šlo 
o nominačné práva k najdôležitejším cirkevný 
úradom, ktoré predtým vykonával rakúsky 
cisár. Na riešenie vzájomných problémov for-
mou konkordátu vplývala aj vnútropolitická 
klíma. Prijateľná bola len taká forma riešenia, 
ktoré ponechávala otvorené dvere pre prípad-
nú odluku. Vyústením dlhoročných rokovaní 
bolo prijatie Modusu vivendi (MV) parafova-
ním textu 17. decembra 1927 v Ríme, ktorý 
nadobudol platnosť vo februári 1928.

Dohoda sa týkala najmä nominačného 
práva štátu na úrady cirkevných hodnostárov, 
cirkevnej jurisdikcie nad rehoľníkmi a otázky 
rozhraničenia diecéz. Problém zjednotenia 
československých štátnych hraníc s hranica-
mi jednotlivých diecéz bol naliehavý, pretože 
niektoré diecézy mali svoje sídlo v cudzine, 
a naopak československí ordinári zasahovali 
svojou právomocou aj do zahraničia. Článok 
I MV stanovil, že žiadna časť ČSR nebude 

podriadená ordinárovi so sídlom v zahraničí 
a rovnako žiadna československá diecéza ne-
bude presahovať štátne hranice. Českosloven-
ská vláda považovala túto časť dohody za svoj 
úspech, pretože jej veľmi záležalo na posilnení 
pozícií najmä voči maďarskému revizionizmu, 
ktorý sa stále odvolával na to, že na rozsiahle 
územie Slovenska sa vzťahuje právomoc ostri-
homského a egerského arcibiskupstva. 

Dôležitou otázkou bolo menovacie právo 
voči vyšším cirkevným hodnostárom. Meno-
vacie právo bolo vždy atribútom vládnej moci 
panovníka. V alokácii z 21. novembra 1921 
pápež vyhlásil, že privilégiá, ktoré apoštolská 
stolica zmluvami a dohodami v minulosti 
udelila štátom, si nemôžu prisvojiť nové 
štáty, prípadne osobné privilégiá panovníkov 
nemôžu prejsť na vlády nástupníckych štátov. 
Vláda uznala v Modus vivendi nominačné 
právo pápeža a vyhradila si len podmien-
ku, že menovaná osoba 
bude mať československú 
štátnu príslušnosť a že 
kúria oznámi vláde vopred 
meno kandidáta, aby sa 
vláda mohla presvedčiť, 
že nemá politické dôvody 
proti navrhovanej osobe. 
Článok V MV 
obsahoval 
ustanovenie 
o zložení prísa-
hy vernosti čes-
koslovenskému 
štátu ktorú 
mali ordinári 
vykonať po me-
novaní Svätou 
stolicou a pred 
nastúpením do 
svojho úradu.

Po dohode s československou vládou 2. 
septembra 1937 vydala Svätá stolica bulu Pia 
XI. Ad ecclesiastici regiis incrementum, ktorou 
sa hranice československých diecéz uviedli do 
zhody so štátnymi hranicami okrem severo-
východnej časti. Zo zahraničnopolitického 
hľadiska znamenalo vydanie tejto buly pre 
ČSR úspech, pretože najvyššia katolícka 
cirkevná autorita potvrdila mierové zmluvy, 
ktoré zabezpečovali štátne hranice. Maďarsko 
sa dlho bránilo zmene cirkevných obvodov na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, pretože až 
túto zmenu považovali za skutočný rozklad 
bývalého Uhorska. V otázkach kanonické-
ho práva slovenskí biskupi už nepodliehali 
arcibiskupovi ostrihomskému a egerskému, 
ale priamo Svätej stolici. V ďalšej etape malo 
dôjsť k zriadeniu samostatnej rímskokatolíc-
kej provincie na čele s metropolitom na Slo-
vensku a gréckokatolíckej provincie pre celé 
územie ČSR so sídlom v Podkarpatskej Rusi. 
V ten istý deň, keď v Ríme vyhlásili cirkum-
skripčnú zmluvu, vydala čsl. vláda nariadenie, 
ktorým zrušila zátvor cirkevného majetku 
a verejných fondov a dozor nad cirkevných 
majetkom, nariadený ešte 11. augusta minis-
trom s plnou mocou pre správu Slovenska.  

Udalosti koncom 30. rokov nedovolili 
pokračovať v realizácii druhej etapy a viaceré 
otázky ostali otvorené.
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Narodil sa v Londýne, študoval 
v Etone, neskôr v Oxforde. Univer-
zitné štúdium končil v roku 1909 

a krátko nato dostal ponuku jednoročného 
pobytu v Neapoli na Námornej biologickej 
stanici. Už v roku1910 nastúpil ako predná-
šateľ na oxfordskej univerzite, ale nezdržal 
sa dlho na tejto pozícii, pretože v roku 1912 
dostal miesto prednášateľa biológie na 
katedre novovzniknutého Riceovho inštitútu 
v Houstone v Texase.

Počas prvej svetovej vojny sa vrátil do 
Anglicka, kde slúžil ako dôstojník spravodaj-
skej služby. Po skončení vojny prednášal na 

New College Oxford až do roku 1925, keď 
prešiel na Kráľovskú univerzitu v Londýne 
ako profesor zoológie. Už v tom čase si plne 
uvedomoval význam popularizácie vedeckých 
poznatkov pri potláčaní tmárstva, a preto 
v roku 1927 zanechal svoje profesorské 
miesto na univerzite a naplno sa začal venovať 
písaniu encyklopedického diela v spolupráci 
s H. G. Wellsom a jeho synom G. P. Wellsom, 
ktoré vyšlo ako deväťzväzkové populárne 
dielo pod názvom Veda o živote (pozn.: H. G. 
Wells bol bývalý študent Thomasa Henryho 
Huxleyho, Julianovho starého otca. Vyštu-
doval v Londýne biológiu, preslávil sa však 
sériou vedeckých románov – predchodcov 
súčasných science fi ction, napr. Neviditeľný, 
Stroj času, Vojna svetov.

V roku 1941 pozvali Juliana Huxleyho 
do Spojených štátov na prednáškové turné. 
Vyvolal tam rozruch svojím vyhlásením, že 
Spojené štáty by sa mali zapojiť do vojny, čo 
sa čoskoro stalo po neočakávanom, zniču-
júcom útoku Japoncov na Pearl Harbor dňa 
7. decembra 1941 ráno o 7.50 hod. 

Úsilie o šírenie vzdelania vo svete
Prípravou na jeho nastávajúcu – vtedy ešte 

netušenú – funkciu generálneho riaditeľa 
bola jeho služobná cesta do Východnej 
Afriky v r. 1930 s cieľom prešetriť postup 
prác na pripravovaných národných parkoch. 
Navštívil aj Západnú Afriku, aby na podnet 
vlády Anglicka zistil možnosti vytvárania 
univerzít. Boli to jedinečné príležitosti, 
ktoré ho presvedčili, že kľúčovým riešením 
pri odstraňovaní obrovských disproporcií 
vo svete je urýchlené vytvorenie podmienok 
na intenzívne vzdelávanie vo všetkých 
krajinách sveta, najmä v rozvojových štátoch. 
Podnietilo ho to v jeho úsilí o vytvorenie 

podmienok na zriadenie špeciálneho útvaru 
OSN – Organizácie pre vzdelávanie, vedu 
a kultúru pri OSN – UNESCO. V roku 1946 
sa stal prvým generálnym riaditeľom tejto 

významnej organizácie. Už na tomto mieste 
treba spomenúť, že jeho záujem o vytvorenie 
nového medzinárodného hnutia humanistov, 
ktoré našlo uplatnenie v roku 1952 založením 
Medzinárodnej humanistickej a etickej 
únie (IHEU), má spoločného menovateľa 
s hlbokým záujmom o šírenie vzdelania na 
celom svete: týmto spoločným myšlienkovým 
základom, ktorý ho motivoval, bolo pre-
svedčenie, že ľudstvo dospelo do štádia, keď 
je potrebné potláčať prevládajúce tmárstvo 
a postupne ho nahradiť výsledkami objektív-
neho poznávania sveta.

V tejto súvislosti treba spomenúť, že 
zásluhy Juliana Huxleyho na vytváraní 
nenáboženských organizovaných skupín 
zameraných na blaho človeka namiesto tran-
scendentálneho posmrtného života a vysnenej 
ríše bohov, teda o organizovanie humanizmu 
ako medzinárodného hnutia racionalistov, 
agnostikov, ateistov a voľnomyšlienkarov sú 
málo známe.

V USA sa zúčastňoval na činnosti zaklada-
júceho prípravného výboru Prvej humanistic-
kej spoločnosti v New Yorku (spolu s Johnom 
Dewym, Albertom Einsteinom a Thomasom 
Mannom). Nečudo teda, že sa stal prvým pre-
zidentom IHEU, ktorá bola založená v Európe 
v roku 1952 ako reakcia na hrôzy vojen.

Sir Julian Sorell Huxley – 
spoluzakladateľ moderného 
organizovaného humanizmu

Narodil sa v roku 1887 v pokrokovej intelektuálskej rodine: bol 
vnukom biológa Thomasa Henryho Huxleyho, blízkeho spolu-
pracovníka Charlesa Darwina, jeho brat Aldous bol spisovateľ, 
druhý brat Andrew Huxley bol laureátom Nobelovej ceny v oblasti 
biológie, otec Leonard Huxley bol spisovateľ a redaktor. Okrem 
bohatého odborného príspevku do biológie pôsobil ako predná-
šateľ na univerzitách a vedúci laboratórií. Venoval sa aj rozsiahlej 
popularizačnej činnosti, angažoval sa ako jeden z priekopníkov 
svetového humanistického hnutia a okrem početných funkcií 
medzinárodného významu sa v roku 1946 stal prvým generálnym 
riaditeľom UNESCO.

Julian Huxley so svojím starým otcom, 
biológom Thomasom Henrym Huxleym, 
1895
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Oscar 
za dokumentárny fi lm 

Rozsah záujmov, ale aj hĺbka 
prepracovanosti, ktorú dosiahol 
Julian Huxley vo všetkých 
disciplínach, ktorým sa venoval, 
sú obdivuhodné.

Pokiaľ ide o jeho prínos 
k biológii, Julian Huxley zorga-
nizoval dve expedície na ostrovy 
Špicbergy a do arktickej oblasti. 
Počas pôsobenia na univerzitách 
sa usiloval o rozšírenie úzkeho 
morfologicko-deskriptívneho 
zamerania biológie na nové 
odbory, ako sú ekológia, 
genetika a fyziológia. Vo svojich 
dvoch dielach vyjadril nesúhlas 
s teóriou ruského vedca T. D. 
Lysenka, podľa ktorej sa získané 
charakteristiky môžu prenášať 
na potomstvo. Bola to oprášená 
Lamarckova teória, ktorou sa 
dostával genetika do rozporu 
s klasickou genetikou.

Pri výskumoch zoológie prispel 
najmä v oblasti ornitológie, 
skúmania správania niektorých 
druhov vtákov a evolučnej 
biológie s použitím vedeckej 
metódy syntézy, ku ktorej sa sám 
priznával. Svedčí o tom jeho 
kniha Evolution: The Modern 
Synthesis (Evolúcia: moderná 
syntéza, 1942). Je zaujímavé, 
že Huxley sa pri svojej metodike 
výskumu priznával k dialektike, 
ktorú chápal ako analýzu tézy, 
antitézy a následnej syntézy 
v zmysle Hegelovej fi lozofi e. 
O marxizme sa vyjadril ako 
o snahe zosúladiť protiklady na 
základe dialektického materializ-
mu, a teda ho považoval za evo-
lučnú fi lozofi u. Marxizmu však 
vyčítal jeho výlučné zameranie na 
spoločenský vývoj – neberúc do 
úvahy komplexnosť a súvislosti 
s biologickým vývojom.

Aj jeho popularizačná 
činnosť je tiež pozoruhodná. 
Okrem spomenutého encyk-
lopedického diela v spolupráci 
s H. G. Wellsom a jeho synom 
G.P. Wellsom, ktoré vyšlo ako 
deväťzväzkové populárne dielo 
pod názvom Veda o živote (The 
Science of Life) sa zúčastňoval 
aj na rozhlasových vysielaniach 
a v televíznych šou. Veľkú obľubu 
si získal rozhlasový program 
The Brains Trust (Združenie 
rozumu), kde spolu s ostatnými 
účastníkmi panelu odpovedal 
na otázky poslucháčov. V r. 
1934 v spolupráci s Alexandrom 
Kordom nakrútil dokumentárny 
fi lm zo života morských vtákov 
súl, ktorý bol odmenený Oscarom 
za najlepší dokumentárny fi lm.

Vo funkcii generálneho ria-
diteľa UNESCO sa zúčastnil na 
formulovaní deklarácie o otázke 
rasy z 18. júla 1950, v ktorej sa 
uvádza: „Rasa sa z hľadiska 
biológie môže defi novať ako jedna 
zo skupín populácie druhu Homo 
sapiens.“

Stál pri vzniku IHEU
Nás ako humanistov zaujímajú 

najmä motívy a cesty, ktorými 
Julian Huxley prispel k zrodu 
celosvetového humanistického 
hnutia. Dôvody, ktoré ho k tomu 
viedli, rozviedol vo svojej eseji 
Nové náboženstvo humanizmu 
na obzore. Napriek tomu, že 
humanizmus mylne predsta-
voval ako „nové náboženstvo“, 
jeho esej má myšlienkovú 
hĺbku a odhaľuje nevyhnutnosť 
moderného humanistického 
hnutia. Vychádza z faktu, že 
kresťanstvo neuspokojuje čoraz 
viac ľudí, pretože si uvedomujú, 
že žiadne náboženstvo nedo-
kázalo udržať krok s rapídnym 
pokrokom vedomostí ľudstva, 
ktoré odporujú nadprirodzenej 
ríši božstiev. Všetky náboženstvá 
sú v rozpore s našimi poznatkami 
o vesmíre, slnečnej sústave, 
o našej planéte a dokonca 
aj o našom ľudskom druhu 
a o základných vlastnostiach 
a schopnostiach jednotlivca 
druhu Homo sapiens. Nová 
vízia, ktorou treba nahradiť 
náboženské predstavy, musí 
vychádzať z výsledkov práce 
tisícov fyzikov, chemikov, 
biológov, psychológov, 
antropológov, archeológov, 
historikov a ľudí, ktorých 
predstavy sú v súlade so 
všeobecne platnými zákonmi 
evolúcie.

Dnes sú už zoširoka známe 
fázy tohto vývoja počnúc 
vývojom kozmu cez vznik 
organických látok z anorga-
nických, fázu vzniku živých 
organizmov až po objavenie sa 
človeka na Zemi a s tým súvisiacu 
ľudskú – psychosociálnu fázu. 
Tým sa nastoľuje povinnosť 
ľudského rodu vytvoriť pod-
mienky na slobodný duševný 
i materiálny rozvoj ľudstva. 
Tieto ciele sleduje humanizmus 
zbavený nadprirodzených prvkov. 
Nový humanizmus sa líši od 
všetkých náboženstiev tým, že sa 
sústreďuje na dosiahnutie svojho 
dlhodobého cieľa na tomto svete 
– nie na pomyselnom „druhom 
svete“. Jeho zásadou je presved-
čenie, že život na tejto zemi sa dá 
zlepšiť a že to je naša povinnosť 
v zmysle spoločenskom, 

kultúrnom a politickom.
Tieto zásady, ktoré razil 

Julian Huxley ešte pred zrodom 
medzinárodného humanistic-
kého hnutia, vyznáva IHEU aj 
v súčasnosti. Výbor IHEU, ktorý 
sa konal v Prahe v roku 1991, to 
vyjadril slovami: „[humanizmus 
je] …demokratický, neteistický 
a etický svetonázor, ktorý 
obhajuje právo a zodpovednosť 
ľudských bytostí dávať zmysel 
ľudskému životu a utvárať si svoj 
vlastný život. Preto zmieta názory 
o nadprirodzených vplyvoch na 
realitu.“

Myšlienky Juliana 
Huxleyho napokon vyústili do 
ustanovujúceho zjazdu IHEU 
dňa 21. augusta 1952. Pri 
zrode tejto organizácie nestáli 
nejakí „bezvýznamní ľudia“, 
ale špičkové osobnosti svetovej 
kultúry. Okrem Juliana Huxleya, 
generálneho riaditeľa UNESCO, 
medzi nimi boli aj Sir Boyd 
Orr, riaditeľ Organizácie pre 
výživu a poľnohospodárstvo 
OSN (FAO), a Brock Chisholm, 
riaditeľ Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO).

Transhumanizmus
Humanisti však nevnímajú 

Juliana Huxleyho – napriek 
jeho zásluhám – ako „proro-
ka-poloboha“. Bol to človek 
mimoriadneho rozmeru, ale 
s ľudskými chybami. Jedným 
z jeho kontroverzných postojov 
bolo jeho stanovisko k eugenike. 
Podobne ako mnohí biológovia 
dvadsiateho storočia aj Julian 
Huxley sa prikláňal k pozitív-
nemu významu eugeniky ako 
metódy zlepšenia ľudského 
spoločenstva. Jeho prijímanie 
pozitívneho vplyvu eugeniky 
však bolo obmedzené na zabrá-
nenie množenia sa nežiaducich 
variantov z genetickej množiny 

(genómu) ľudstva, čo nemalo 
nič spoločné s rasistickými 
názormi na eugeniku, ktoré 
vyhlasujú za svoj cieľ vypestovať 
novú generáciu „supermanov“ 
a potom vykynožiť podradné 
„rasy“ – medzi iným aj Slovanov, 
vrátane Slovákov.

Tomu zodpovedá aj fakt, 
že po vojnových rokoch 
Huxley vytvoril pojem 
„transhumanizmus“, ktorým 
sa myslí možnosť ľudstva 
vylepšovať sa pomocou 
vedy a technológie – pri 
spolupôsobení spoločenského 
prostredia. Vývoj vedy, najmä 
v oblasti klonovania a s tým 
súvisiacich perspektív dáva 
nepriamo za pravdu Huxleyho 
názorom.

Už dnes sa darí vyprodukovať 
„transgénové“ zvieratá (zvieratá 
s ľudskými génmi). Takéto 
zvieratá produkujú hormóny 
alebo iné fyziologické produkty, 
ktoré možno použiť v liečbe 
ľudí. Ako príklad môžu poslúžiť 
prasiatka s ľudským génom, 
ktoré produkujú ľudský krvný 
faktor VIII, ktorý sa používa 
na liečenie ľudskej poruchy 

zrážanlivosti krvi (tzv. 
hemofílie typu A). Tri 
až šesťsto takýchto 
transgénových prasiatok 
môže vyprodukovať toľko 
faktoru VIII, že by to 
pokrylo potrebu všetkých 
osôb na celom svete, 
ktoré trpia touto krvnou 
chorobou.

Táto metóda má 
aj perspektívu , 
vyprodukovať celé orgány 
určené na transplantáciu 
pre ľudí, alebo na 
produkciu ľudských 
hormónov.

Podobne by sme 
mohli pokračovať aj 

v problematike získavania 
a výskumu kmeňových buniek. 
Ide o bunky vo včasnom štádiu 
embryonálneho vývoja, ktoré 
ešte nie sú diferencované, 
a preto sú schopné meniť sa 
na mnohoraké typy tkaniva(sú 
pluripotenciálne). Mohli by sa 
použiť na liečbu poškodených 
tkanív, ktoré nie sú samé 
osebe schopné regenerovať 
sa. Napríklad nervové bunky, 
nervový systém a iné. Práve táto 
revolučne sľubná perspektíva 
vedy je dnes najvehementnejšie 
napádaná zo strany klerikálne 
zameraných kruhov a politikov.

Prof. Dr. Alexander Rehák
Foto: archív
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Hromovládca, ktorým je vo väčšine 
mytológií hlavný boh, je hnevlivý, zlý 
a pomstivý. Pračlovek je v búrkach 

často ohlušený hrmením, ktoré je mnohoná-
sobne silnejšie než rev najväčších lovených 
zvierat. Hromovládcu si pračlovek možno 
predstavoval ako obrovského tvora, ktorý si 
občas príde zaloviť do ich končín a bleskom 
zabije človeka či zviera, aby si ukojil hlad. 
Neskôr sa preto snaží pračlovek odvrátiť 
hromy a blesky Hromovládcu tým, že mu 
predkladá ako obetu už zabité, prípadne aj 
upálené zvieratá. 

Pri zrode remesiel stáli ženy
Zato však blesk naháňal pračlovekovi 

preveľa ochromujúceho strachu – pravdepo-
dobne ho vôbec nespájal s hrmením, keďže 
medzi oboma úkazmi je často aj dlhšia časová 
pauza. Dokonca blesk mohol znamenať 
preňho dobrodenie – priniesol mu „z neba“ 
oheň, teda teplo a svetlo. A tak prvý odvážli-
vec, ktorý z bleskom zapáleného lesa priniesol 
horiacu vetvu, sa v ich očiach zmení na boha 
Promethea, ktorý tiekol z neba. Vznik legendy 
o Prometheovi musí teda pochádzať ešte 
z doby, keď si pračlovek nevedel sám trením 
vytvoriť oheň.

Ženy žijú v inej skupine – v každom rode 
totiž žije vedľa seba skupina mužov (chodia-
cich spolu loviť) a skupina žien. V skupine 
žien žijú aj deti – chlapci však len do puberty, 
potom ich po skúške odvahy a zdatnosti 
prijmú do skupiny mužov. Ženy sa ako 
telesne slabšie a neustále gravidné na lovoch 
nezúčastňujú, ale sa starajú o prípravu jedla, 
vypracúvajú kožušiny a udržujú stály oheň 
– oheň vôbec patrí do ich „kompetencie“, veď 
ešte v antickom Ríme udržovali stály oheň 
panny – vestálky. A tak pravdepodobne sú to 

ženy, ktoré urobia epochálny 
vynález: zapália oheň trením. 
Ďalej si ženy pletú koše, 
obhadzujú ich hlinou a po vy-
pálení v ohni získajú nádoby na 
varenie. Z niektorých kameňov 
vytieklo v ohnisku trochu kovu 
– z neho si muži urobia špice 
na šípy (starí a chorí muži 
nechodia na lov, ale pripravujú 
doma šípy a ešte oštepy). A tak 
môžeme povedať, že pri kolíske 
väčšiny remesiel stáli vlastne 
ženy; tým však nechceme 
poprieť inteligenciu a vynachá-
dzavosť mužov – oni jednodu-
cho nemali čas a možnosti na 
takéto objavy a vynálezy, keďže 

väčšinou lovili zver, resp. putovali za ňou aj 
na veľké vzdialenosti. 

Pramatka
No nielen pri kolíske remesiel stáli ženy. 

Nachádzame ich aj pri zrode umenia, fi lozofi e, 
náboženských obradov atď. napríklad, aby 
„pomohli“ mužom pri love, 
pokúšajú sa aspoň maľbami 
na steny jaskyne pričarovať 
im bohatú korisť (Altamira 
v Španielsku) či plasticky 
zdobia keramiku. Pri zväčša 
stereotypnej práci majú dosť 
času aj na rozmýšľanie – a tak 
začnú hútať aj o pôvode 
človeka. Odkiaľ sa vlastne vzali 
ľudia? Každého člena ich rodu 
predsa porodila matka, aj tá 
sa narodila z lona svojej matky 
– a tak ďalej, až vo svojich 
predstavách dospeli ženy 
k akejsi Pramatke, ktorá sa už 
nenarodila, ale jednoducho 
tu už existovala. Aj v antickej 
mytológii fi guruje Gaia, matka 
Zeme, „z ktorej sa všetko 
zrodilo a v nej má všetko svoj 
pôvod, vrátane ostatných 
bohov“. V predstavách žien 
splynula asi Pramatka so spo-
mienkami na konkrétnu ženu, ktorá sa dožila 
(relatívne) vysokého veku, mala veľké životné 
skúsenosti a dávala iným ženám dobré rady. 

Kým Hromovládca je boh zlý, hnevlivý 
– zatiaľ Pramatka je bohyňa dobrá, ktorá 
pomáha ženám v ich bolestiach a trápeniach. 
Jej podobu si vytvárali ženy z mamutej kosti, 
resp. z iného materiálu – takéto sošky našli 
archeológovia na viacerých miestach (Mo-

ravany pri Piešťanoch, Věstonice na Morave 
atď.) a nazvali ich venušami. No úloha týchto 
paleolitických venuší určite nebola zmyselne 
dráždiť mužov, veď tí mali vo svojej blízkosti 
dostatok živých dráždidiel. Bola to soška 
bohyne Pramatky, ktorá bola umiestnená 
v posvätnom lese, kam muži nemali prístup. 

Schádzala sa tam len ženská skupina (preto 
sa často vyskytujú mená Devín, Frauenberg 
a pod.), tam prosili ženy Pramatku o ľahký 
pôrod, o zdravie a pod. Tam odzneli slová 
prvých modlitieb (prosieb) zemeguli. Zrejme 
sa tam vykonával aj nejaký telocvik, ktorý po-
máhal pri rôznych gynekologických ťažkos-
tiach a zmierňoval pôrodné bolesti. Kultom 
Pramatky a tancami okolo jej sošky položili 
ženy aj základy jedného typu náboženských 
rituálov, iný typ – krvavé a zapálené obete 
– praktizovala mužská skupina. 

Nástup patriarchátu
Tým, že ženy mali tajomnú vlastnosť, 

ktorú muži nemali, teda dávať život novým 
jedincom, rodiť nových členov rodu, požívali 
ženy veľkú vážnosť i úctu a v podstate viedli 
celý rod. Toto obdobie spoločenského vývoja 
ľudstva dostalo preto neskôr pomenovanie 
matriarchát. 

Okrem rodenia mali ženy ešte jednu 
tajomnú vlastnosť – ich menštruácia bola 
v akomsi záhadnom spojení s fázami mesiaca. 
Pravda, menštruácia sa objavovala len 
u panien, v neskoršom veku, pri neustálych 
graviditách ju ženy už nedostávali. Zdá sa, 
že kosáčik  mesiaca bol symbolom panny 
– panenská Diana bola bohyňou nielen lovu, 
ale aj Mesiaca, a sochy Panny Márie stoja 
často na kosáku Luny.

Doba matriarchátu sa však 
pomaly končí a zapríčinili 
to hlavne – ženy. Kým muži 
putovali za lovnou zverou, ženy 
hľadali rastliny, plody a korien-
ky. Osvedčené druhy začali 
pestovať blízko obydlia a nimi 
dopĺňali stravu členov rodu. 
Aj poranené zvieratá v dobe 
hojnosti potravy už praľudia 
nezabíjali, ale sa ich snažili 
skrotiť. Takto prestával byť 
pračlovek lovcom a stával sa 
pomaly pastierom a roľníkom. 
Muži súčasne preberali do 
svojich rúk vedenie rodu, čím 
zanikol matriarchát a nastúpilo 
nové obdobie vývoja ľudskej 
spoločnosti – patriarchát. 
V ňom sa podstatne mení aj 
mytológia: na patriarchálnom 
Olympe patria hlavné miesta 
bohom - bohyne sú odsunuté 
do pozadia. Obrady teda 

vykonávajú výlučne muži - kňazi, ženy 
(pred vydajom) môžu maximálne v chráme 
prostitutovať - a tak zarábať pre klérus. 
Takmer výlučne z mužov sa časom vytvorí 
kňazská trieda, ktorá sa vyhlási za jedinú  
sprostredkovateľku medzi ľuďmi a bohmi. 

Anton Daniel
Foto: archív

Vznik mytológií
Strachom sa triasol pračlovek, keď zúrila búrka a duneli hromy, 

strach zvieral vnútro žien, keď prichádzali na ne pôrodné bolesti. 
A z tohto strachu sa zrodili bohovia. Ako prví sa v mysliach praľudí 
objavili Hromovládca a Pramatka. 

Kresby na jaskynných stenách 
v španielskej Altamire

Věstonická venuša - symbol 
Pramatky
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Nová súťaž: Zapojte sa do 
Klubu mladých bádateľov!
Pre školákov a ich blízkych dospelákov

Ste spokojní 
s hodinami 
etickej výchovy?

Aj rubrika Etická výchova oslávi 
onedlho druhé výročie. Ak sme sa v čísle, 
ktoré školáci i učitelia dostali vlastne až na 
začiatku prázdnin, zamýšľali nad tým, či 
sa vyplatí hovoriť o tejto téme, tentoraz sa 
na vás obraciame s konkrétnymi otázkami. 
Veríme, že aj napriek začínajúcim sa 
školským povinnostiamm, a či práve 
v spojením s nimi – veď etická výchova 
je povinne voliteľný predmet – si nájdete 
čas na hoci i krátke odpovede na anketové 
otázky. Sú určené žiakom i pedagógom. 
Môžete na ne skúsiť odpovedať v rámci 
hodín etickej výchovy alebo doma. Sami 
či za pomoci rodičov. Môžete sa podpísať 
celým menom alebo len iniciálkami, 
v každom prípade nás však zaujíma váš 
vek a miesto, odkiaľ nám píšete. Vieme, 
že zachovanie anonymity je dôležité práve 
v tých prípadoch, ak s náplňou hodiny nie 
ste spokojní. Alebo ak si učitelia myslia, 
že význam tohto predmetu je v ich škole 
zaznávaný, že nedostáva taký priestor, ako 
by si zasluhoval. A keďže sa v tomto čísle 
venujeme potrebe a významu sexuálnej 
výchovy na 2. stupni ZŠ, otázke zavedenia 
učebnice na tento predmet, budeme radi, 
ak sa vyjadríte aj na túto tému. Tu sú teda 
anketové otázky: 

Pre žiakov:
1. Myslíš si, že je predmet 

etická výchova (EV) vo vašej triede 
plnohodnotnou hodinou?  

2. Čo sa ti na hodine EV najviac páči?
3. Aké najzaujímavejšie problémy ste 

tam riešili?
4. Preberali ste tam aj otázky ľudskej 

sexuality?
5. Rozprávate sa o otázkach EV doma, 

prípadne so spolužiakmi, čo chodia na 
náboženskú výchovu?

Pre pedagógov:
1. Učíte EV s radosťou, alebo 

z povinnosti?
2. Stačia vám ofi ciálne metodické 

príručky vydané na tento predmet?
3. Využívate rubriku Etická výchova 

v našom časopise pri svojej práci? 
4. Aké najzaujímavejšie problémy ste 

na hodine EV so žiakmi riešili?
5. Myslíte si, že je potrebná učebnica 

sexuálnej výchovy pre 2. stupeň ZŠ?

Veríme, že vás ďalšie školské povinnosti 
nezaťažia natoľko, aby ste si nenašli čas na 
stručné či obšírnejšie odpovede, prípadne 
ďalšie vaše námety. Posielať ich môžete na 
klasickú či elektronickú adresu redakcie.

Redakcia

Tí, čo náš časopis poznáte už dlhšie, 
viete, že rubrika Detské okienko 
existuje už takmer dva roky. Písali sme 

v ňom o vašich – aj keď detských názoroch 
na témy spojené so svetským humanizmom, 
o tom, ako ste spokojní s priebehom hodín 
etickej výchovy,  čo sa vám nepáči alebo 
vás trápi, či naopak – čo vám robí radosť, 
ako zaujímavo trávite voľný čas, dali sme 
vám možnosť vyplniť nejakú tú lúštenku... 
Zároveň sme vás vyzývali, aby ste svoje pocity, 
názory, myšlienky vyjadrili aj umeleckou 
formou – básničkou, poviedočkou, kresbou, 
fotografi ou. Takýmto spôsobom sa dá 
vyjadriť aj váš vzťah k prírode, jej ochrane, 
k životu vašich vrstovníkov, ľudí celkovo u nás 
i v iných krajinách. Práve myšlienka Dialóg 
kultúr – od spoznávania k úcte je totiž hlavnou 
myšlienkou medzinárodnej súťaže Zelená 
planéta, ktorú sme vám v predchádzajúcich 
číslach priblížili vrátane informovania aj 
o účasti chlapcov a dievčat zo Slovenska. 
Práve v tomto ročníku sa naši školáci danej 
súťaže zúčastnili i prostredníctvom nášho 
časopisu (niektoré práce sme aj zverejnili), 
preto teraz netrpezlivo čakáme na rozhod-
nutie ústrednej poproty, ktorá v jeseni bude 
zasadať v Moskve. 

Čakáme čo najväčšiu účasť
Poznáte však to olympijské heslo: Nie je 

dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A tak aj my 
vás vyzývame – zapojte sa do nášho Detského 
okienka, zúčastnite sa na našich súťažiach. 

Naschvál sme použili množné číslo. 
Niektoré naše súťaže totiž pokračujú. Naďalej 
môžete výtvarne, literárne, publicisticky 
vyjadriť svoje hoci i prázdninové zážitky,  
svoje pocity, názory na to, čo zažívate v škole. 
Aj medzinárodná súťaž Zelená planéta po-
kračuje ročníkom 2008. Práve preto môžeme 
čitateľom pripomenúť, že hlavné kategórie 
a propozície ostávajú v platnosti a jednot-
livci i kolektívy sa môžu začať pripravovať 
s dostatočným predstihom. 

Hľadanie je zaujímavé
Je známe, že mladých ľudí si 

možno získať nie poučovaním, ale 
ich zaangažovaním do riešenia 
problémov, zapojením do výskumu 
a objavovania. A tak dnes otvárame 
ďalšiu súťaž: Klub mladých báda-
teľov.  Takže pozor! Veríme, že ste 
si všimli, prečítali predchádzajúcu 
stránku o vzniku mytológií. Ak vás 
(a nielen vás) daný článok zaujal, 
skúste aj vy skúmať pôvod mytolo-
gických prvkov za pomoci vied, ako 
psychológia, logika, medicína, lin-
gvistika a pod. Zistíte, že putovanie 

za pravdou je uchvacujúce. Radi uverejníme 
každý váš pozoruhodnejší objav, ktorý pošlete.

Ako prvý námet pre váš výskum vám 
ponúkame zistiť napríklad pôvod slova 
Turíce, ktorý sa v slovenčine (alebo aj v iných 
jazykoch) používa namiesto dvojslovného 
pomenovania Svätodušné sviatky. Prípadne 
sa skúste zahĺbiť do kroník vášho mesta či 
obce a zistite, či aj u vás voľakedy v stredoveku 
nevysvetliteľné veci nepripisovali bosorkám, 
či nejakú u vás aj neupálili.  

Čo sú to zázraky?
Alebo urobte výskum týkajúci sa „záz-

rakov“, napríklad či a kde sa aj v staroveku 
„zázraky“ konali, v ktorých regiónoch a komu 
sa údajne v posledných storočiach zjavovali 
„nadpozemské bytosti“, prečo niektoré 
„zjavenia“ cirkev uznala a veľa iných nie, či to 
súvisí s politickým vývojom v tej dobe, či má 
počet  „zázrakov“ stúpajúcu alebo klesajúcu 
tendenciu, či to má vzťah s rýchlym napredo-
vaním vied a konkrétne medicíny...

Budú aj ceny
Spomenuli sme myšlienku – hlavné nie je 

zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Napriek tomu vieme, 
až aj prvok súťaživosti, snaha byť lepším, 
ešte lepším, najlepším, je dôležitá. Vieme to, 
preto sa na malé upomienkové darčeky môžu 
tešiť všetci účastníci súťaží, ale pre najlepších 
máme  pripravené aj hodnotnejšie darčeky. 
Takže – hurá, do toho!

Nie náhodou sme rubriku Detské okienko 
doplnili podtitulom – a pre ich blízkych 
dospelákov. Hoci každé dieťa, puberťák 
chce byť čo najskôr veľkým a samostatným, 
spolupráca práve s dospelými je často dôležitá 
a prínosná. Je dôležité, aby si to uvedomili 
nielen školáci, stredoškoláci, ale práve aj 
ich dospelí priatelia – rodičia, starí rodičia, 
učitelia, vychovávatelia. Veríme, že neostanú 
v ústraní a svojim mladším priateľom v ich 
aktívnej účasti v našich súťažiach pomôžu. 

Miloslava Necpalová

Foto: archív
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Recenzia

Príbeh sa začína 
v Metropolitnom 
múzeu v New Yorku, 
kde sa konala vernisáž 

výstavy Poklady Vatikánu. 
Mnohé z vystavovaných 
artefaktov verejnosť doteraz 
nikdy nevidela. A práve pred 
slávnostným otvorením výstavy 
skupina štyroch jazdcov v brnení 
a v bielych plášťoch templárov 
s červenými krížmi odcudzí jeden 
z vystavovaných predmetov 
– multidiskový šifrovací stroj. 
A tak sa začína odvíjať dej ako 
dobrá detektívka. Podobná ako 
vo viacerých prácach o hľadaní 
svätého grálu. Týka sa Svätej 
zeme, križiackych výprav, vzniku 
a vývoja kresťanstva, mesta 
Jeruzalem, židovských povstaní 
templárov, ktorí sa zo skupiny 
deviatich ušľachtilých mužov 
odhodlaných brániť Svätú zem 
pre Saracénmi nakoniec stali 
najmocnejšou a najtajuplnejšou 
organizáciou svojej doby, ktorá 
svojím bohatstvom a vplyvom 
konkurovala Vatikánu.

Ohromná čierna diera
Celou prácou sa vinú otázky: 

Môže existovať spojenie medzi 
templármi a tým, čo sa stalo 
v múzeu? Boli templári strážcami 
nejakého osudového tajomstva, 
ktoré sa viaže až k počiatkom 
cirkvi? Prevážali templári na 
Falcon Temple dôkaz, že evanjeliá 
sú výmysel? Že Ježiš nebol ľudská 
bytosť? 
Čitateľ nájde v knihe zaujímavé 

úvahy o vývoji kresťanstva. 
Zdôrazňuje sa v nej fakt, že 
z vedeckého hľadiska predstavuje 
éra raného kresťanstva ohromnú 
čiernu dieru. Neexistujú žiadne 
overiteľné zdokumentované 
fakty. O tom, 
čo sa vo Svätej 
zemi pred 
dvetisíc rokmi 
odohrávalo, 
dokážeme 
povedať len 
veľmi málo. 
Jedno však 
vieme naisto: 
žiadne z evanjelií, ktoré sú súčas-
ťou Nového zákona, nenapísali 
Ježišovi súčasníci.

Najstaršie zo štyroch evanjelií 
je Markovo – či skôr to, ktorému 
tak hovoríme, pretože v sku-
točnosti nevieme, kto je jeho 
autorom. Vtedy bolo bežné, že sa 
písomnosti pripisovali význam-
ným osobnostiam. Predpokladá 
sa, že Markovo evanjelium 
vzniklo prinajmenšom štyridsať 
rokov po Ježišovej smrti. 
V priebehu tých štyridsať rokov 
nemali k dispozícii žiadnu CNN, 
žiadne videozáznamy, žiaden 
vyhľadávač Google, kde by sa 
zachovali správy očitých svedkov, 
ktorí Ježiša skutočne poznali. 
Takže v najlepšom prípade 
ide o príbehy, ktoré sa počas 

štyridsiatich rokov odovzdávali 
z úst do úst. Oveľa povážlivejšie 
je, ako sa práve tieto štyri 
evanjeliá stali súčasťou Nového 
zákona. Po Markovom evanjeliu 
sa počas nasledujúcich dvoch 
storočí vytvorilo mnoho ďalších, 
v ktorých sa opisovali najrôznej-
šie historky z Ježišovho života.

Objav v džbáne
Kresťanské hnutie si začínalo 

získavať popularitu, šírilo sa od 
jedného spoločenstva k druhému 
a príbehy o Ježišovi postupne 
naberali miestny ráz – ovplyv-
ňovalo ich prostredie, v ktorom 
miestna komunita žila. Obiehali 
celé desiatky evanjelií a často si 
protirečili. Vieme to s určitosťou 
vďaka skupinke arabských roľní-
kov z hornoegyptského pohoria 
Džabal al-Tárif neďaleko mesta 
Nag Hammádí, ktorí v decembri 
1945 pri kopaní našli veľký hline-
ný džbán, ktorého obsah je jeden 
z najvýznamnejších archeologic-
kých objavov. V džbáne sa ukrýva-
lo trinásť papyrusových kódexov 
zviazaných v opracovanej gazelej 
koži. Aj keď sa časť z nich nená-
vratne zničila, zachovalo sa pred-

sa len päťdesiatdva 
textov, ktoré sú 
dodnes predmetom 
obrovských sporov 
medzi znalcami 
Biblie. Tieto texty 
– bežne sa im 
hovorí gnostické 
evanjeliá – totiž 

opisujú Ježišove výroky a pre-
svedčenie úplne inak ako Nový 
zákon. Medzi textami nájdenými 
pri Nag Hammádí bolo naprík-
lad Tomášovo evanjelium, ktoré 
napísal Ježišov brat. Nachádza 
sa tam i Evanjelium podľa Filipa, 
v ktorom sa otvorene opisuje Je-
žišov vzťah s Máriou Magdalénou 
ako milenecký. Je tam Petrovo 
evanjelium, Evanjelium Egypťa-
nov a Apokryf Jánov i Evanjelium 
pravdy, ktoré obsahuje výrazne 
budhistické prvky.

Všetky tieto evanjeliá, hovorí 
autor, ohrozujú cirkev. Nielen 
že opisujú Ježiša inak ako Nový 
zákon, ale sa nimi spochyb-
ňujú aj bežne prijímané prvky 
kresťanskej vierouky – napríklad 
nepoškvrnené počatie a zmŕt-
vychvstanie.

Posledný templár
Raymond Khoury: Poslední templář. Ostrava. Domino 2006

Dej knihy uvádza prológ opisujúci únik 
skupiny templárov zo Svätej zeme v roku 1291 
pred moslimskými armádami Saracénov na 
lodi Falcon Temple. Odnášali so sebou skrinku 
s tajomným obsahom. Osud záhadnej skrinky 
je osou celého príbehu podávaného zaují-
mavou, až detektívnou formou, v ktorom sa 
preplietajú osudy templárov so súčasnosťou. 

„Slúži nám 
dobre, ten mýtus 
o Kristovi.“

Pápež Lev X.,
16. storočie

KACÍRSKE 
SENTENCIE
SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ

Zvlčilá doba poskytuje dosť 
priestoru pre líšky. 

PRAKTIKA NÁSILNÍKA
Kto znásilní pravdu, 

starostlivo pozapína gombíky 
na jej plášti

SMUTNÁ SENTENCIA
Najpoužívanejším 

izolátorom je ostnatý drôt.

VAROVANIE
Válov môže človeka privaliť.

VÝHODA SILNÉHO 
POZADIA

Vráža do každého ako 
biliardová guľa. Má totiž za 
sebou silného hráča.

JEDINE PO KVAPKÁCH
Jed treba pridávať po 

kvapkách! Jedine tak možno 
predstierať liečbu.

RAZANTNÉ POSOLSTVÁ
Nejedno posolstvo preniklo 

do hláv adresátov v oceľovom 
puzdre.

NERADOSTNÝ OBRAZ
Obraz hospodárenia na 

tomto svete: Šetrí sa myšlienka.

TAJOMSTVO
Ozvenu vyrábajú duše 

mŕtvych papagájov.

VERU JE TO TAK
Náhrobný kameň je vlastne 

ťažidlo na mŕtvolu.

PRÁZDNY POJEM
Pre prasa je prirodzená smrť 

prázdnym pojmom.

AK TAM PRENIKNE
Na stupni pre víťazov 

môže aj trpaslík dosiahnuť 
priemernú výšku.

PARADOX, KTORÝ POTEŠÍ
Koliesko, ktoré máme 

navyše, môže byť záchranné.

Milan Kenda

30 PROMETHEUSPROMETHEUS

Knižné novinky



Protirečenia 
v evanjeliách

Vo svojich prvopočiatkoch 
bolo kresťanské hnutie ilegálne. 
Ak chcelo prežiť a rozrastať sa, 
muselo si vytvoriť pevný základ. 
Keby sa šírili evanjeliá, ktoré si 
protirečia, mohlo by to hnutie 
osudne rozštiepiť. Koncom 2. sto-
ročia začala mocenská štruktúra 
nadobúdať zreteľnejšie obrysy. Vo 
vnútri kresťanských obcí vznikla 
trojstupňová hierarchia zložená 
z biskupov, kňazov a diakonov, 
ktorí sa považovali za strážcov 
jedinej pravej viery. V roku 180 
bola pod vedením lyonského bis-
kupa Irenea ustanovená jednotná 
vierouka. Naďalej mala existovať 
jediná cirkev s jedinou sústavou 
dogiem a obradov a všetko ostat-
né bolo odmietnuté ako heréza. 
Ireneus rozhodol, že naďalej majú 
existovať štyri pravé evanjeliá. 
Ostatné zavrhol ako kacírske 
a stanovil, že platným záznamom 
Slova Božieho sú len štyri, ktoré 
dnes poznáme z Nového zákona 
– sú vraj verné, úplne spoľahlivé 
a postačujú potrebám veriacich.

Upozorňuje sa na fakt, že 
v žiadnom gnostickom evanjeliu 
sa nenachádza pašiový príbeh, 
ale v štyroch evanjeliách vybra-
ných Ireneom áno. Rozprávajú 
o Ježišovej smrti na kríži a o jeho 
vzkriesení – a teda aj o posled-
nej večeri, od ktorej sa odvíja 
základný cirkevný obrad sviatosti 
oltárnej.

Ako ďalší fakt sa uvádza, že 
v najstaršej verzii Markovho 
evanjelia, jedného zo štyroch 
vybraných, sa vôbec nehovorí 
o nepoškvrnenom počatí, ani 
o vzkriesení. So vzkriesením 
zmŕtvychvstalého Ježiša prišiel 
až o päťdesiat rokov neskôr 
Matúš a po ňom o ďalších desať 
rokov neskôr Lukáš. Tento výjav 
pripojili k Markovmu pôvodné-
mu zakončeniu.

Trvalo ďalších dvesto rokov 
– presnejšie do roku 367 – kým 
zavládla konečná zhoda na 
dvadsiatich siedmich, ktoré dnes 
nazývame Nový zákon. Koncom 
4. storočia sa kresťanstvo stalo 
ofi ciálne uznávaným nábožen-
stvom a vlastniť text, ktorý cirkev 
označila za heretický, sa stalo 
zločinom. Všetky exempláre 
ostatných evanjelií, o ktorých sa 
vedelo, boli zničené a spálené. 
Všetky, až na tie, ktoré skončili 
v úkryte pri Nag Hammádí. 
A v tých sa Ježiš v žiadnom 
ohľade neopisuje ako nadpriro-
dzená bytosť.

Legendy a mýty
Autor pripomína, že na svete 

žije viac ako miliarda ľudí, ktorí 
tieto spisy uctievajú, prijímajú 
každé ich slovo ako zjavenú 
Božiu pravdu, vraždia sa kvôli 
nim a pritom nemajú najmenšie 
poňatie o tom, odkiaľ tieto diela 
skutočne pochádzajú. 

Celá planéta podlieha masovej 
ilúzii. Kresťanstvo, judaizmus, 
islam. Ľudia sú ochotní bojovať 
na život a na smrť, aby bránili 
každé slovo z kníh, ktoré sú pre 
nich sväté. Ale na čom sa tie 
ich knihy zakladajú? – pýta sa 
autor. Na legendách a mýtoch 
starých tisíce rokov. Je to trpká 
irónia – všetky tri náboženstvá 
vyhlasujú, že veria v toho istého 
Boh, v Boha Abrahámovho. 
A právom sa obracia na čitateľa 
s výzvou: „Len si to predstavte, 
kresťania, Židia a moslimovia 
– spojení jedinou vierou. A prečo 
vlastne nie? Veď všetci vyzná-
vame toho istého Boha. Všetci 
sme deti Abrahámove, a či nie?... 
Predstavte si, v akom odlišnom 
svete by sme žili, keby k tomu 
došlo. Bol by to nekonečne lepší 
svet. Len si pomyslite na všetku 
bolesť a krviprelievania, ktorým 
by sme sa vyhli – a v súčasnosti je 
to ešte aktuálnejšie ako predtým. 
Milióny ľudí by nemuseli nezmy-
selne umrieť. Nebola by žiadna 
inkvizícia, žiaden holokaust, 
žiadne vojny na Balkáne, ani na 
Blízkom východe, žiadne lietadlá 
narážajúce do mrakodrapov!“

V epilógu tejto zaujímavej práce 
autor vracia čitateľa znovu až do 
roku 1314, keď je posledný tem-
plár Martin z Carmaux v Paríži 
svedkom nevšedného divadla. 
V strede poľa stáli dva koly oblo-
žené raždím, ku ktorým priviedli 
dvoch mužov – veľmajstra rádu 
Jacquesa de Molaya a norman-
ského preceptora Goffroya de 
Charnaya. Kráľ ledabolo pokynul 
rukou, raždie zapraskalo a pre-
skočili plamene. Veľmajster rádu 
sa ešte pozrel na kráľa a pápe-
ža Klementa a hlasno zvolal: 
„V mene Rádu rytierov Templa Ťa 
preklínam, Filip Krásny, i tú Tvoju 
pápežskú bábku. Dovolávam 
sa Boha Všemohúceho, aby Vás 
oboch do roka a do dňa povolal 
pred svoj stolec, súdil Vás a nechal 
navždy horieť v plameňoch pekel-
ných.“ Nad slávnym parížskym 
Templom viala kráľovská zástava. 
Posledný templár zostal sám 
a uvedomil si, že už je neskoro na 
to, aby sa na osude templárov dalo 
niečo zmeniť. 

Prof. Ladislav Hubenák

Knižné novinky
Veltman, Martinus: Fakta a záhady 
ve fyzice elmentárních částic. Praha, 
Academia 2007. 285 s. 
Autor z najpovolanejších – nositeľ 
Nobelovy ceny za fyziku z roku 1999, 
svedok a účastník niektorých z najväčších 
objavov vedy 20. storočia – sprevádza 

čitateľa pestrým svetom elektrónov, protónov, neutrónov, 
kvarkov a ďalších elementárnych častíc, ktoré predsta-
vujú základné kamene hmoty. Zložité vzťahy a zákony, 
ktoré v tomto svete vládnu, vykladá bez nárokov na 
znalosť matematiky. Svoj výklad uľahčuje veľkým 
množstvom obrázkov a diagramov a osobný rozmer mu 
dodáva fotografi ami a farbistými, zábavnými medai-
lónmi viac než osemdesiat popredných osobností fyziky 
elementárnych častíc.

Bondy, Egon: Leden na vsi. 2. vyd. 
Praha, Torst 2007. 112 s.
Druhé vydánie prózy z roku 1977, ktorá 
patrí medzi to najlepšie, čo nedávno zosnu-
lý básnik, prozaik a fi lozof Egon Bondy 
(1930–2007) napísal. Úvahy, záznamy 
zážitkov, expresívne postrehy o súčasnosti 

– dielo kruté, nemilosrdné k autorovi i všetkému, čo ho 
obklopuje. Pátos sa tu mieša s vtipom a sarkazmom, 
všetko je nesené prúdom obrovského spisovateľovho 
nasadenia, pravdivosti a úprimnosti.

Tabor, James D.: Ježišova Dynastia. 
Bratislava, Ikar 2007. 348 s.
Na základe dôkladného rozboru najranej-
ších kresťanských dokumentov a nedáv-
nych archeologických objavov poskytuje 
kniha Ježišova dynastia odvážny nový 
výklad Ježišovho života a prvopočiatkov 

kresťanstva. Je to prekvapujúci, kontroverzný a vzrušu-
júci príbeh. Ježiš bol podľa tradície synom Márie, mladej 
ženy, ktorá oťarchavela pred sobášom s mužom nazýva-
ným Jozef. Evanjeliá nám hovoria, že Ježiš mal štyroch 
bratov a dve sestry, ktorých otec pravdepodobne nebol 
totožný s Ježišovým. Ježiš sa pripojil k mesiášskemu 
hnutiu, založenému jeho príbuzným Jánom Krstiteľom, 
ktorého považoval za svojho učiteľa a veľkého proroka. 
Ján a Ježiš spoločne zohrávali úlohu Dvoch Mesiášov, 
ktorí boli očakávaní v tej dobe: Ján, kňazský potomok 
Árona, a Ježiš, kráľovský potomok Dávida. Spolu 
kázali o nadchádzajúcom Božom kráľovstve. Ich hnutie 
malo apokalyptický charakter a ohlasovalo nastolenie 
Božieho kráľovstvo na zemi. James D. Tabor vyše tridsať 
rokov študoval kresťanské dokumenty a zúčastnil sa na 
archeologických vykopávkach v Izraeli. Ježišova dynastia 
ponúka alternatívnu verziu prvopočiatkov kresťanstva, 
takú, ktorá môže zmeniť naše chápanie jedného 
z kľúčových historických momentov.

Chomsky, Noam: Moc a teror. Praha, 
Mezera 2007. 158 s.
Voľné pokračovanie knihy 11. 9., ktoré 
vzniklo pri príležitosti nakrúcania japonské-
ho dokumentu Moc a teror: Noam Chomsky 
v dnešnej dobe. Ide o súbor rozhovorov 

a prednášok, v ktorých sa Noam Chomsky vyjadruje 
nielen o otázkach Blízkeho východu, ale aj o postavení 
Spojených štátov vo svete v súvislosti s ich zahraničnou 
politikou všeobecne. Ako zvyčajne nezabúda svoje vý-
klady v správnej chvíli okoreniť konkrétnymi príkladmi, 
ktorými dokáže vyraziť dych, ako aj typicky bodľavými, 
ale zato trefnými a vtipnými komentármi. 
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Ad: Prometheus 
č. 3/2007

 Keď čítam Vaše články 
a názory na kresťanstvo, mám 
taký dojem akoby to všetko písal 
zatrpknutý človek, ktorý nezanáša 
kresťanstvo a všetkých ľudí, ktorí 
sa k nemu hlásia, alebo to píše 
totálny idiot, ktorý za všetko zlé, 
čo sa v celej histórii ľudstva stalo, 
viní iba kresťanov a kresťanstvo. 
Napríklad, že kresťania vyvraždili 
v Amerike 60 miliónov Indiánov, 
lebo nechceli prijať ich vieru.

 Prosím Vás, neuverejňujte 
informácie, o ktorých nemáte 
ani potuchy a ktoré poznáte 
z krčmového rozprávania Vám 
podobných indivíduí.

Veriaci katolík (alias J. S., 
Slanica)

Odpoveď redakcie:
Pán veriaci katolík, našťastie, 

že sme my, svetskí humanisti 
vo všeobecnosti vari predsa 
len tolerantnejší, hoci si o sebe 
nemyslíme, že by sme boli zatr-
pknutí alebo že by sme boli idioti. 
Máme známych, ba i priateľov, 
neraz i príbuzných, ktorí sa 
hlásia ku kresťanstvu a pokiaľ 
nie sú takí netolerantní ako Vy, 
slušne s nimi vychádzame. Ani za 
idiotov sa nepovažujeme, pretože 
informácie, ktoré uverejňujeme, 
nezískavame z krčmového 
rozprávania, ale z múdrych 
kníh, publikácií, prednášok, 
internetu a ďalších uznávaných 
zdrojov. Navyše, keďže nie sme 
zástancami nemenných právd, 
ale hľadania príčin rôznych javov, 
uvažujeme, argumentujeme. 
A neurážame protivníka. 

Našťastie, poznáme aj množ-
stvo neagresívnych katolíkov, 
ktorým viera pomáha k dobru, 
a nie k opaku. 

Redakcia

Ad: Občianske obrady 
bez podpory štátu

Vďaka za „zvideteľnenie“ 
Združenia zborov pre občianske 
záležitosti Človek človeku v SR 
v minulom čísle Promethea. 
Áno, „nežná“ znamenala úžasnú 
zmenu v činnosti zborov pre 
občianske záležitosti – zbory sa 
zrazu  ocitli ako nepotrebné, na 
periférii záujmu . Nehovoriac 
napríklad o vzťahu  niektorých 
politických strán  k tejto činnosti. 
No a vzťah cirkví je (apriori ) 
známy. Žiaľ, táto činnosť na 
periférii tohto záujmu aj zostala.

Dvojročné vákuum od  no-
vembra 1989 do novembra 1991 
bolo pre našu činnosť veľmi 
nebezpečné, a preto vznik zdru-
ženia nemožno považovať iba 
za jednoduchú  samozrejmosť 
– z tohto hľadiska to bol v tom 
čase a v tej dobe veľmi záslužný 
a nemálo „hrdinský“ čin, jeho 
„dôsledky“ v pozitívnej forme 
vidia všetci, ktorí to vidieť chcú... 
Činnosť zborov bola  naozaj „na 
lopate“ a bola hodená na milosť 
a nemilosť samosprávy – starostu 
a obecného zastupiteľstva. A sú 
aj takí, ktorí ZPOZ nepotrebujú. 
Neuvedomujúc si, že tým škodia 
občanom i sebe.

 Nedá sa zmerať, spočítať, 
zhodnotiť to obrovské množ-
stvo metodickej práce zdru-
ženia za sedemnásť rokov 
existencie – počnúc zásadami 
rétoriky cez množstvo písom-
ných metodických materiálov 
(tematicky zamerané zborníky 
scenárov a príhovorov, vlast-
ný časopis), odborné školenia 
a prednášky (napr. aj z oblasti 
spoločenského protokolu) až po 
nádherné celoslovenské festivaly 

Z listov čitateľov 

ZLATÉ ZRNKÁ 
MÚDROSTI

Všimnite si, prosím, že 
Mojžiš nezaradil medzi desať 
Božích prikázaní „Nezalu-
háš!“

M. Kundera

Vo Vatikáne nič nezna-
mená to, čo sa hovorí, že to 
znamená. Všetko záleží na 
interpretácii.

W. D. Montalbano

Pravda nie je dôležitá. 
Najdôležitejšie bolo chrániť 
pápeža a chrániť cirkev.

W. D. Montalbano

Netvrď mi, že nevieš, ktoré 
sú tri najziskovejšie podniky 
na svete! General Motors, 
mafi a a Vatikán, nie? Mafi áni 
majú síce z tých troch najniž-
šie hrubé príjmy, ale keď ide 
o čistý zisk – mamma mia!

L. Sanders
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každoročne tematicky zamerané 
na niektorú oblasť pestrej palety  
ZPOZ-árskej práce. Vyše 800 
členských obcí a miest – miest-
nych samospráv – to s vďakou  
prijíma  a považuje dnes už  za 
akúsi samozrejmosť. 

Hoci združenie už stojí na 
pevných nohách, ešte stále je jeho 
činnosť nedostatočne  v podve-
domí verejnosti a štátu. A určite 
je  potrebná aj väčšia pozornosť 
stavovských samosprávnych 
orgánov – ZMOS-u a ÚMS. Čo 
všetko s tým súvisí – to je samos-
tatná téma, ale určite  viac v tom-
to musí „zabojovať“ aj samotné 
združenie!

K danej téme bol veľmi vhodne 
priložený pastiersky list kato-
líckych biskupov Slovenska. 
Pri jeho čítaní sa mi zdá, že ide 
o „revanš“ cirkví, hoci sa často 
tohto výrazu bojíme. Nechcem 
podčiarknuť náboženskú into-
leranciu a občiansku neznášan-
livosť, k čomu priamo tento list 
vyzýva, ale to si mal všimnúť 
niekto iný! A toto všetko práve 
v období spomínaného nebez-
pečného vákua. Je zrejmé, že 
sme dôsledky tejto výzvy pocítili 
v činnosti zborov a pociťujeme 
ich doteraz. Veď pozícia cirkvi 
v našom štáte je taká, aká ešte 
nikdy nebola. Nedávne snahy 
o úprave otváracích hodín v ob-
chodných reťazcoch či o presune 
času  športových podujatí počas 
nedieľ vyvolávajú síce úsmev, ale 
smiešne to rozhodne nie je! 

Nedávno som bol na jednom 
cirkevnom smútočnom obrade, 
kde sa reč pána farára doslova 
hemžila výrazmi „bezbožníci“ 
a „hriešnici“... Farár hovoril o ne-
malej skupine „istých“ občanov 
2. kategórie a pritom hovoril 
o občanoch slobodnej a demokra-
tickej  Slovenskej republiky, ktorá 
zo svojho rozpočtu ročne vyna-
kladá iba na mzdy duchovných 
takmer miliardu korún. Aj moje 
peniaze sú súčasťou štátneho roz-
počtu! Že by za to toľká vďaka? 

Za nemálo rokov som sa ob-
čianskou rozlúčkou prihováral aj 
ja  pozostalým, ktorých blízki nás 
navždy opustili. Bolo to viac ako 
stokrát. Nikdy som ani slovíčkom 
nikoho neohovoril, neurazil, ba 
nikdy na to ani nepomyslel!

Rád by som v tejto súvislosti 
pripomenul, že sa naše združe-
nie plánuje v roku 2008 vrátiť  
k tejto náročnej oblasti a zamerať 
pozornosť práve na metodiku 
smútočných občianskych obra-
dov, na najťažšiu a najcitlivejšiu 
oblasť tejto práce. Tak, aby aj na 
najnáročnejšom akte ZPOZ-ár-

skej práce  všetci účastníci obradu  
cítili ľudskosť, dôstojnosť a profe-
sionalitu. Bez rozdielu veku, farby 
pleti, politickej  či náboženskej 
príslušnosti, chudobný, či kráľ...

Ján Mikláš
Združenie ZPOZ Človek 

človeku v SR

Ad: Štát a cirkev 
v našich dejinách

To, čo bolo o problematike 
odluky cirkvi od štátu vo Vašom 
časopise napísané, má logiku – aj 
ateista má právo dostávať penia-
ze zo štátnej kasy tak ako každý 
iný občan tejto republiky. Ale na 
tento problém sa musíme pozerať 
aj z hľadiska histórie.

Na západe rímskokatolícka, 
neskôr aj evanjelická cirkev sa 
často stávala „súčasťou štátu“ 
– vládnej moci. Mala privilégiá, 
dostávala od štátnej moci veľké 
majetky a tie jej ostali až doteraz. 
Ostatné cirkvi a konfesie, ktoré 
začali vznikať v 16. storočí, už ne-
boli „privilegované“. A až doteraz 
– až na niektoré výnimky – ostali 
chudobné, bez väčších majetkov. 

Vo východnej cirkvi, predo-
všetkým v Rusku bola cirkev  
vždy oddelená od štátnej moci 
i keď predovšetkým patriarchovi 
bol umožnený k nej prístup.

Peter Veľký na svojich cestách 
po západných štátoch videl, 
ako sa cirkev snaží usmerňovať 
a vplývať na vladárov. Aby sa 
tomu vyhol, zrušil patriarchu 
a cirkev si podriadil tým, že na jej 
čelo postavil „oberprokuróra“. 
Až v r. 1943 Stalin (!) s cieľom 
získať si podporu ľudu opäť 
povolil zvoliť patriarchu. Zvolili 
jedného z troch, lebo ostatní boli 
buď v koncentračných táboroch, 
alebo zastrelení. 

Aj v súčasnej dobe je ruská pra-
voslávna cirkev odlúčená od štátu 
a žiadne náboženstvo sa povinne 
v školách nevyučuje. Výnimkou 

sú školy cirkevné – pravoslávne 
a moslimské. Napriek odluke 
cirkvi v Rusku od štátu sa znova 
buduje to, čo socializmus a vojna 
zničili – nové chrámy a klášto-
ry, a to preto, lebo ľudia dávajú 
peniaze. V Rusku vždy bola 
tradícia, že bohatí ľudia poskyto-
vali peniaze na stavbu chrámov 
a kláštorov. 

Vzhľadom na historický vývoj 
máme v súčasnosti konfesie, ktoré 
sú veľmi bohaté, a na druhej stra-
ne zas veľmi chudobné. Ak by sa 
v týchto podmienkach uskutočni-
la odluka cirkví od štátu, väčšinu 
existujúcich konfesií by to veľmi 
poškodilo, lebo nemajú majet-
ky, ktoré by im prinášali zisk. 
V demokratickom štáte je ťažké 
realizovať „zmluvu štátnej moci 
s ľubovoľnou konfesiou“ a nebrať 
ohľad na ostatné konfesie. 

Alexander Čumakov, Bratislava

 Ad: Stojí za to hovoriť 
o etickej výchove?

Musím skonštatovať, že stojí 
za to hovoriť o etickej výchove, 
potvrdzuje mi to aj praktický 
život. Mám 17-ročnú vnučku, 
ktorá ukončila druhý ročník 
gymnázia. Opýtala som sa jej, 
čo sa učia na hodinách etickej 
výchovy. Odpovedala mi: „Nič. 
Máme voľné hodiny, každý si 
robí čo chce, alebo si nás zoberie 
náš triedny profesor (nemčinár) 
a učíme sa nemčinu.“

Bohužiaľ, takáto je prax, čo 
ma veľmi mrzí. Je to veľká škoda, 
že na našich školách absentuje 
výučba etickej výchovy. Chybu 
vidím v našom školstve, že sa 
nestará o to, aby sa výučba tohto 
predmetu realizovala na patričnej 
úrovni. Vytrvajte teda v písaní 
o problematike etickej výchovy. 
Táto rubrika má vo Vašom 
časopise svoje dôležité miesto 
a opodstatnenie.

L. Ellingerová, Bratislava

Osobnosti svetového 
humanizmu na internete

V predchádzajúcom období sme 
Vám prinášali informácie o strán-
kach humanistických, ateistických 
a iných spriaznených organizá-
ciách presadzujúcich myšlienky 
humanizmu, sekularizmu, resp. 
života bez historického fenoménu 
známeho pod názvom náboženstvo. 
Na internete však nájdeme aj strán-
ky známych osobností svetového 
humanizmu. 

Tentoraz chceme upozorniť na 
osobnú internetovú stránku Kurta 
Vonneguta (www.vonnegut.com). 
Tento skvelý spisovateľ, zaškatuľ-
kovaný do kategórie spisovateľov 
sci-fi , bol čestným prezidentom 
Americkej humanistickej asociácie. 
Každý, kto si prečíta niečo z jeho 
tvorby, sa môže sám presvedčiť 
o jeho hlbokom humanizme. Odpo-
rúčame u nás dobre známy Bitúnok 
č. 5 alebo v češtine vydanú poslednú 
knihu Muž bez vlasti. Musíme však 
o ňom povedať: Kurt je už v nebi. 
Táto veta bol jeho obľúbený vtip, 
želal si, aby ju o ňom vyslovili, až 
raz zomrie. Sám ju použil v súvis-
losti s iným významným humanis-
tom Isaacom Asimovom. Tomuto 
velikánovi sci-fi  a humanistovi 
sú venované na internete viaceré 
stránky. My odporúčame jednu 
komplexnú (www.asimovonline.
com) v angličtine a pre menej jazy-
kovo zdatných aj jednu v slovenčine 
(www.nemesis.szm.sk/biografi a.
htm) s pomerne podrobným živo-
topisom, bibliografi ou i ďalšími 
užitočnými informáciami o I. Asi-
movi. Niektoré jeho názory nájdete 
aj na stránke Spoločnosti Promet-
heus (http://slovakia.humanists.
net/asimov.htm).

Do tretice ponúkame odkaz na 
stránku súčasného aktívneho a sve-
toznámeho biológa, humanistu, 
ktorý bez rozpakov hovorí aj o ateiz-
me – Richarda Dawkinsa (www.ri-
charddawkins.net). Stránka vznikla 
v súvislosti so snahou dôraznejšie 
vystupovať v záujme humanizmu 
a nenáboženského pohľadu na svet, 
v záujme boja proti kreacionizmu 
a iným „vedám“, ktoré roztáčajú 
nové kolo propagácie inteligentné-
ho dizajnu. Dawkinsova najnovšia 
kniha The God Delusion vyvoláva 
veľkú pozornosť na celom svete 
a my ponúkame návštevníkovi 
stránky http://slovakia.humanists.
net/tgdpreh.htm aspoň ukážky 
z tejto knihy. Celú knihu v preklade 
R. Škodu uverejňujú na pokračova-
nie Zošity humanistov.

František Jedinák

Okno do internetu 
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Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji v polovici októbra!

Rozprávajú sa dvaja anjeli:
- Aké počasie predpovedajú na 
zajtra?
- Premenlivú oblačnosť.
- No, to je zábavné. Bude si aspoň 
na čo sadnúť.  

Pod súkromnou vieškou 
v Rači sedia niekoľkí umelci a ich 
priatelia. Prišla reč na konfesie 
a pán Mudroch hovorí Jankovi 

Blahovi:
- Ty lopúch, ty vari držíš s luterán-
mi? Ty si predsa katolík!
Janko Blaho nato:
- A čo ja viem, čo som vlastne.
Potom sa Mudroch obrátil 
k dáme, čo sedí vedľa neho.
- Olinka, ty si, pravda, tiež 
katolíčka?
A ona odpovedá:
- Nie veru. Ja som český bratr.  

Advokát leží na smrteľnej 
posteli. Rodina mu zavolá kňaza, 
ktorý sa ho pýta:

- Chcete sa zmieriť so stvori-
teľom?

- Áno,– odpovedá advokát. 
– Môžete urobiť návrh, ale 
nezabudnite, že poškodenou 
stranou som ja.  

- Čo musíme robiť, aby nám 
Pán Boh odpustil naše hriechy? 
– pýta sa pán farár detí na hodine 
náboženstva.
- Najprv musíme zhrešiť, – poho-
tovo vyskočil malý Janko.  

Osemsmerovka
Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek,... (dokončenie citátu sa dozviete 
z tajničky osemsmerovky). (Albert Einstein)

U Ť Ž A V A L S I T A R B

L S E A K I N A T O B N D

B O C I A N K V B Ô U L E

O N E L B B A I N D T B L

R Č N I U Y M B B S I L O

I E A N Ľ V D O A B K E S

S P R A V O D L I V O S Ť

N Z B V A L A E I S L K A

A E O L I B L S P S B N A

L B R A L O E Ť A R K D A

A A K B K D R T A Í A O Ž

B O S O R K A K O R A B I

Ť A D A L A B A B Y L O N

Autor: Ján Parada 
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KUPÓNč. 4
Traja vyžrebovaní výhercovia

budú odmenení knihou 
Medicína a náboženstvo od A. Reháka.

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

do 10. októbra 2007.

Legenda: 
Babylon, balada, balans, balast, balvan, banka, barel, barla, 
barok, bavlna, bezpečnosť, bdelosť, bdieť, bielok, blen, blesk, 
blok, bocian, bodliak, bodka, bolesť, Boris, bosorka, botani-
ka, brada, brak, branec, Bratislava, buľva, butik, bydlisko, 
byvol

Po vyškrtaní 32 slov z legendy vám zostane 24 nepreškrtnu-
tých písmen, ktoré tvoria tajničku osemsmerovky.
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Myslíš si, že sloboda svedomia, sloboda 
presvedčenia a sloboda vyznania sú nedotknuteľné?

Si presvedčený o tom, že človek sám a nie boh riadi 
ľudský osud?

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

Chceš sa podieľať na presadzovaní demokratického, 
slobodomyseľného humanizmu?

Tak neváhaj a informuj sa o činnosti Spoločnosti Prometheus !!!
Spoločnosť Prometheus je mimovládna organizácia združujúca 
sekulárnych humanistov, ktorí sa nehlásia k nijakému 
náboženstvu a chcú žiť a konať ako slobodomyseľní ľudia. 
Spoločnosť Prometheus obhajuje a presadzuje:
• slobodu myslenia a slobodu svedomia
• slobodu presvedčenia a vyznania
• skutočnú, nielen formálnu odluku cirkvi od štátu
• celosvetový humanizmus a mierový pokrok ľudstva.

 Kontakt:
 Spoločnosť Prometheus,
 združenie svetských humanistov
  Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
 02 / 52491191
 @ humanist@pobox.sk
  http://slovakia.humanists.net

Informačné materiály o Spoločnosti Prometheus mi pošlite 
na adresu:

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

Vek:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bydlisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefón:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

Návratku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus

združenie svetských humanistov
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
Záväzne si objednávam

 ročné predplatné v sume 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.

International payments
Currency: SKK (Slovak Koruna)
Benefi ciary‘s bank SWIFT code: GIBASKBX 
Benefi ciary‘s bank local code: 0900
Benefi ciary‘s bank (name and address):
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.
SUCHE MYTO 4
816 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Benefi ciary name and address:
SPOLOCNOST PROMETHEUS BRATISLAVA
GUNDULICOVA 12
811 05 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Benefi ciary‘s bank account number: 11481540
IBAN: SK2509000000000011481540

KNIHY PRE VÁS
Obžaloba náboženstva 1.
Viac ako 800 kritických svedectiev proti 
náboženstvu. 39 kapitol. Čo hovoria 
spisovatelia, fi lozofi  a vedci o náboženstve, 
viere morálke atď. Pozoruhodné dielo 
amerického autora Chestera Dolana. 280 str., 
270,- Sk 

Nekorunovaný kráľ Európy
F. M. Voltaire

Kniha historika a právnika Ladislava 
Hubenáka o živote a diele velikána francúz-
skeho a európskeho osvietenstva, humanistu, 
fi lozofa a spisovateľa F. M. Voltaira.
Cena: 150,- Sk 
K cene zásielky bude pripočítané poštovné 
podľa platnej tarify Slovenskej pošty.

Svoju objednávku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

Poďakovanie
Tento dvojmesačník vychádza vďaka sponzorskému príspevku Inštitú-
tu pre humanistické štúdie v Albany, N.Y, USA (Institute for Huma-
nist Studies), 18, Corporate Woods Boulevard, Albany, N.Y. 12211, 
e-mail: info@humaniststudies.org, web: www.HumanistStudies.org
Ústav vykonáva mimoriadne záslužnú prácu na celosvetovej úrov-
ni, poskytuje priestor vyše sto webovým stránkam humanistických 
organizácií po celom svete, vydáva pre záujemcov pravidelný e-zine 
a každoročne poskytuje fi nančné granty na projekty prispievajúce 
k rozvoju humanistického hnutia. 
Inštitút nedávno spustil nové projekty na priblíženie humanistickej 
výchovy verejnosti prostredníctvom Sústavy (kontínua) humanistic-
kej 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 fi nančnú podporu i za viacročnú, 
veľmi plodnú spoluprácu.

Spoločnosť Prometheus
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Práve ste dolistovali 4. číslo 

časopisu Prometheus. Či vyjde 

aj ďalšie – 5. číslo –, nie je zatiaľ 

jasné. Hoci na každej redakčnej 

rade hovoríme nielen o obsahu 

čísla, ktoré práve pripravujeme, 

ale aj o tom, ako budú jednot-

livé rubriky pokračovať, ako 

rozvinieme danú tému v nasle-

dujúcich číslach, nedostatočné 

fi nančné prostriedky nás v na-

šich plánoch brzdia... Optimisti, 

hovoríme si vtedy po čechovsky, 

teda s úsmevom cez slzy. 

Máme však naozaj aj dôvod 

na optimizmus. Veď po vyjdení 

3. čísla prichádzali na účet 

peniaze od viacerých predplati-

teľov, ktorí na túto úlohu začiat-

kom roku pozabudli, ale aj od 

členov Klubu priateľov časopisu 

Prometheus. Ako sme už písali, 

je ich viac ako 110, celkovo sme 

v rámci tejto iniciatívy dostali 

vyše 20 000 Sk. 

Na vydávanie časopisu sa 

pokúšame získať prostriedky aj 

prostredníctvom grantu Minis-

terstva fi nancií SR. Informáciu, 

či bola naša žiadosť schválená, 

zatiaľ nemáme. Ostáva nám 

veriť, že na danom ministerstve 

nebudú rozhodovať ako v minu-

lom roku, keď pomaly polovicu 

vybraných tvorili predstavitelia 

rôznych náboženských obcí 

a inštitúcií, a že vďaka uvážlivé-

mu rozhodnutiu ministerstva 

i vďaka neutíchajúcim snahám 

a rôznym aktivitám členov Klubu 

priateľov časopisu Prometheus 

a ich fi nančným darom časopis, 

na ktorý toľkí z vás netrpezlivo 

čakajú, bude vychádzať ďalej. 

Ešte raz preto ďakujeme za 

každý podporný riadok, všetkým 

prispievateľom za ich nezištnú 

prácu a každému sympatizan-

tovi, ktorý hoc len nepatrnou 

čiastkou navyše prispel na 

podúčet časopisu Prometheus.

Vaša redakcia

Do pozornosti čitateľov


