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Milí čitatelia 

a čitateľky,

Syndróm nedo-

statku viery. Takto 

výstižne nazval autor 

nosného článku tohto 

čísla svoj príspevok 

o spoločenskom jave, s ktorým sa stretol 

hádam už každý človek s „poruchou schop-

nosti veriť“: o predsudkoch, o nepochopení, 

ba až o odsudzovaní zo strany tých, ktorí 

sú „normálni“, „zdraví“, ktorí takouto 

jednoducho poruchou netrpia. Lebo Boh 

ich pred tým, chvalabohu, ochránil. Určite 

by nezaškodilo, keby si ho prečítali aj oni. 

Lebo tí s tým „syndrómom“ urobili svoje 

vlastné rozhodnutie. Namiesto spolie-

hania sa na Najvyššieho si vybrali radšej 

cestu rozumu a zodpovednosti samého za 

seba. Kiežby ich bolo viac.

Po svojom štvorročnom pôsobení v úlohe 

šéfredaktorky časopisu Prometheus by 

som sa chcela s Vami rozlúčiť. Chcem sa 

poďakovať celej redakčnej rade a ďalším 

spolupracovníkom za spoluprácu a podpo-

ru. A Vám čitateľom za to, čo je pre tvorcov 

časopisu najdôležitejšie – za Vašu priazeň. 

Verím, že si ju zachováte aj naďalej.

Na záver si Vám dovoľujem popriať 

príjemné a pokojné prežitie nadchádza-

júcich zimných sviatkov v kruhu rodiny 

a do nového roku 2009 veľa lásky, šťastia 

a optimizmu.

Judita Takáčová
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Ďalej už uvádza jeden z takých 
provokačných, na prvý pohľad skoro 
absurdných rozhovorov nasledovne:

„... na oslintanej pohovke sedí Emanuel 
Sebastian, jeden z dvoch vrahov na našom 
oddelení. Dnešný diel (televízneho) seriálu 
sa končí, začína sa dokumentárny program 
o križiackych vojnách. Emanuel Sebastian 
povie, že bol kedysi križiak.

„Zúčastnil si sa na križiackych výpravách?“
„Samozrejme.“
„A čo si tam robil?“
„Bojoval som proti Arabom.“
„Teraz mi povieš, že ti Pán Boh povedal, aby 

si bojoval proti Arabom.“
„Neverím v Boha.“
„Ako je možné, že neveríš v Boha?“
„Ja neverím v nič.“
„Ani v Boha?“
„Nemám nič proti Bohu, jednoducho si 

nemyslím, že existuje.“
„Ako je to možné?“
„Už som ti povedal, že neverím v nič.“
„A to je ako?“
„SNV,“ hovorí Emanuel Sebastian, 

„syndróm nedostatku viery.“
„Čo?“
„Mám SNV. Poruchu schopnosti veriť.“
„Čo to znamená?“
„To znamená, že môj mechanizmus na 

vieru je poškodený. Jednoducho neverím.“
„Neveríš ničomu?“
„Ničomu.“
„Porucha schopnosti veriť?“
„Áno,“ prikývne Emanuel.
„Nikdy som o tom nepočul.“

„Je to nové. Ľudia ňou trpia už roky, ale 
psychiatri tento syndróm identifi kovali 
a ofi ciálne klasifi kovali len nedávno.“

„Je to duševná choroba?“
„Nie,“ vysvetľuje Emanuel, „je to porucha 

osobnosti.“
„Aký je v tom rozdiel?“
„Ty nevieš?“
„Ty si tu desať rokov, ja len rok.“
„Choroba,“ vraví Emanuel, „je niečo, 

čo si chytil, čo na teba doľahlo. Keď máš 
schizofréniu, tak máš schizofréniu. To nie je 
tvoja chyba. Alebo rakovinu: nedá sa nič robiť, 
si chorý.“

... „Počúvaš ma?“ spýta sa Emanuel.
„Veľmi pozorne.“
„Na druhej strane, porucha osobnosti je 

niečo, nad čím máš mať kontrolu.“
„Kontrolu?“
„Áno.“
„Ale čo máš kontrolovať?“
„Symptómy.“
„Aké symptómy?“
„Čudné správanie,“ odpovie Emanuel.
„To je jediný symptóm?“
„Áno, jediný.“
...Prečo sedím na tejto zasvinenej pohovke, 

počúvam výklad z úst šialeného zločinca 
a pozorujem ostatných bláznov, ako sa 
jedným okom dívajú na ďalší pokus spasiť 
Svätú zem pred moslimami...

„Jediný symptóm,“ opakuje Emanuel.
„Čoho?“ Neviem odtrhnúť oči od sliny, 

ktorá mu steká po brade. „Duševnej choroby 
alebo poruchy osobnosti?“

„Jedného i druhého. V obidvoch prípadoch 

Syndróm 
nedostatku 
viery

Izraelský spisovateľ G. Elbon vo svoje knihe Pán symptómu, 
ktorá vyšla v roku 2004 v USA pod názvom Vrieskajúce kráľovné 
od Mŕtveho mora, duchaplne a vtipne opisuje svoje skúsenosti 
ošetrovateľa v blázinci. Poznamenáva, že sám nevie, prečo 
rečami provokuje chorých: „Uvedomujem si, že sa správam 
neprofesionálne, ale jednoducho sa mi nechce zaobchádzať 
s pacientmi falošne milo len preto, že sú chorí.“ 
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sa pacient správa tak, že spoločnosť hodnotí 
jeho správanie ako čudné a zvrátené. V obi-
dvoch prípadoch je pacient mimo normy.“

„Tak v čom spočíva rozdiel?“
„V tom, že keď si duševne chorý, nikto ťa 

nemôže obviniť.“
„A keď máš poruchu osobnosti?“
„Vtedy si zodpovedný za svoje čudné 

správanie. Si pánom symptómu.“ 1

„Porucha“ mojej osobnosti
Pri čítaní tejto časti Elbonovej knihy sa mi 

celkom mimovoľne vynorila v pamäti príhoda, 
ktorá sa stala dosť dávno, ale ani po 45 rokoch 
sa z mojej pamäti nevytratila.

Ako mladý učiteľ a riaditeľ dvojtriednej 
dedinskej školy som sa veľmi často stretával 
s rodičmi žiakov i s ostatnými občanmi. 
V priebehu jednej neformálnej debaty so sku-
pinou občanov prišla reč aj na vierovyznanie, 
príslušnosť k cirkvi a ateizmus. Bez rozpakov 
som sa vyjadril, že som síce bol vychovaný 
v kresťanskom duchu, ale postupne som 
došiel k ateizmu a teda som nábožensky 
neveriaci človek. Moje „vyznanie“ v tej chvíli 
nevyvolalo nijakú odozvu. Ostalo ticho. Keď 
sme sa však rozchádzali, čakal na mňa pred 
budovou kultúrneho domu územčistý muž, 
otec jedného z mojich žiakov. Dôverne milo, 
s exaltovane hraným porozumením, sa na 
mňa usmieval. Pristúpil ku mne a povedal mi 
asi toto: „My všetci, pán riaditeľ, vieme, že 
vaše vyjadrenie o neviere v Boha je vynútené 
pomermi a režimom. Všetci učitelia sa teraz 
musia takto pretvarovať. My vás berieme ako 

slušného, bohabojného a veriaceho človeka. 
V tejto dedine vás nikto nezradí, verte mi. 
Nám nemusíte klamať. Hovorím vám to 
ako cirkevný kurátor a za svojím slovom si 
stojím.“

Jeho reč ma nielen veľmi prekvapila, ale 
aj zaskočila. Znovu som mu zopakoval, že 
ja som naozaj nábožensky neveriaci človek, 
ateista. Nemám nič proti veriacim, rešpektu-
jem ich. Moje svetonázorové presvedčenie nie 
je konjunkturálne.

Pán kurátor sa na mňa znovu milo, vcítene, 
až dôverne pozrel a ticho, no dôrazne povedal: 
„Mne môžete veriť, nikto vás neprezradí. My 
o vás vieme svoje“.

V kontexte obsahu citovanej časti knihy 
pán kurátor mal pocit, že som v poriadku, ale 
že sa musím tváriť ako osobnosť s poruchou 
mechanizmu náboženskej viery. Ja som sa 
však cítil ako blázon, lebo skutočná absencia 
náboženskej viery u mňa bola v jeho očiach 
iba rafi novane manifestovanou poruchou. 
Podľa neho kontrolu „poruchy“ mojej 
osobnosti v skutočnosti mám pevne vo svojich 
rukách a syndróm neviery pred ľuďmi iba 
hrám. Bral to iba ako moje čudné správanie 
vyvolané sociálno-politickými podmienkami 
existujúceho režimu a postavenia učiteľa 
v ňom.

Falošné predsudky
Bolo mi jasné, že on si nevie ani len 

predstaviť, že existuje človek bez náboženskej 
viery, bez náboženského vyznania. Dával mi 
najavo svoju ochotu brať na vedomie, že sa 

musím pretvarovať a vydávať sa za neveria-
ceho človeka, ale nič viac. Jeho chytrácky 
„sedliacky rozum“ a prenikavý, pokojom 
oplývajúci dobroprajný pohľad prezrádzali 
absolútnu istotu v mojej orientácii. Nepri-
pustil ani len pomyslenie na to, že by som bol 
skutočne neveriacim.

Nechcel som ďalej hrať túto hru a tak sme 
sa rozišli. V ukončenom dialógu som sa cítil 
bezmocný a trochu ponížený. Uvedomoval 
som si však, že jeho pokračovanie by mohlo 
viesť k nepredvídaným dôsledkom, ktoré by 
nejakým spôsobom mohli poznačiť moju 
alebo jeho integritu a dôstojnosť. Bolo mi 
jasné, že z jeho strany ide o tradíciou prevzatý 
a náboženskými dogmami mocne živený 
predsudok, ktorý bol navyše racionálne 
podoprený okolnosťami spätými so seku-
lárnym sociálno-politickým systémom. 
Predsudky tohto druhu nie sú prístupné ani 
tej najbrilantnejšej argumentácii.
Časom som prišiel na to, že nielen pán 

kurátor, ale väčšina dospelej populácie 
z môjho vtedajšieho pôsobiska si v dôsledku 
silnej náboženskej výchovy nevedela ani 
len predstaviť, že by niekto mohol žiť bez 
náboženskej viery. V súlade s tým nazerali 
a hodnotili iných. A ak by sa predsa len niekto 
taký vyskytol, vnímali ho buď ako duševne 
chorého, alebo ako človeka s poruchou 
osobnosti, ktorému zlyhal mechanizmus viery 
a ktorý sa prejavuje ako syndróm nedostatku 
viery. Takéto uvažovanie je medzi nábožensky 
veriacimi ľuďmi veľmi rozšírené a hlboko 
zakorenené. Mnohí z nich sú vždy pripra-

Našťastie, toto „horšie“ nie je 
„najhoršie“, lebo ľudia sa naučili 
stráviť aj kedysi nepredstaviteľné 
zlá: holokausty sa budú pomaly 
počítať na tucty; nášľapné míny 
zakazujú štáty s bábkovými 
armádami, ale vyrábajú a predá-
vajú ich (pravdepodobne v rámci 
vojenskej pomoci skôr darúvajú) 
zbrojárske a vojenské veľmoci; 
teroristi sa vyhadzujú do vzduchu 
na trhoviskách a v kostoloch 
– aby spolu s nimi zahynulo 
veľa ľudí. Nie celkom. Aj aby 
upozornili svet, že ich vyháňajú 
z vlasti, resp. že ich vlasť je 
obsadená cudzím okupantom, čo 
ich neospravedlňuje.

Britská kampaň 
za ateizmus

Isté je, že ateistom sa nič 

také nedeje. Niečo však nie je 
v poriadku, ak britskí humanisti 
štartujú propagáciu svojho 
presvedčenia na stenách desiatok 
londýnskych autobusov nápisom 
„Pravdepodobne niet Boha. 
Prestaňte sa trápiť a radujte sa 
zo života.“ Dá sa to chápať ako 
obava, že veda prehráva svoj boj 
s náboženstvom? A to aj napriek 
tuctu bestsellerov s ateistickým 
obsahom v posledných rokoch? 
Znie to dosť neuveriteľne, ale 
metodistická cirkev poďakovala 
Dawkinsovi za úmysel dostať 
Boha na londýnske autobusy: 
„Ďakujeme Richardovi za 
jeho sústavný záujem o Boha 
a povzbudzovanie ľudí myslieť 
na tieto veci. Táto kampaň vyvolá 
a posilní záujem o najdôležitejšie 
problémy života.“

Nebude od veci, ak sa bližšie 
pozrieme na situáciu v Anglicku, 
ktorú môžeme považovať 
za typickú pre celý Západ. 
Redaktorka Guardianu Decca 
Aitkenheadová v tej veci urobila 
interview s Dawkinsom a píše:

„Jedného večera v roku 2006 
som v dome kolegu stretla 
priateľa jeho dospievajúcej 
dcéry. Bol intelektuálne otvorený 
a samozrejme brajt (nový výraz 
na označenie humanistov v USA 
a v Británii podľa výrazu gay) – 
no nezlomne lojálny voči viere 
svojich rodičov, znovuzrodených 
kresťanov. Strávili sme príjemný 
dlhý večer debatujúc s úbohým 
chlapcom, bezvýsledne sa 
dovolávajúc rozumu a logiky. 
Zúfali sme si a rozmýšľali sme, 
na ktorý zásadný ateistický text 
by sme ho mali nasmerovať. Nič 
nám neprichádzalo na rozum.

Ale hľa – hľadajte a nájdete. 
O necelý mesiac uverejnil 
Richard Dawkins Dezilúziu 
z Boha, fantastický manifest 

sekularizmu. Aj pri porovnaní 
s jeho bestsellerom z roku 
1976, Egoistickým génom, bol 
to senzačný úspech, keďže za 
pár mesiacov sa predalo vyše 
poldruha milióna výtlačkov.

Dawkinsa mrzí, že v školách 
a univerzitách existujú dosť 
početné skupiny mladých ľudí so 
zníženým štandardom vedeckej 
výchovy.

Od osvietenstva prebieha boj 
medzi silami rozumu a nábo-
ženským fundamentalizmom. 
Dawkins je síce jedným z jeho 
najaktívnejších protagonistov, 
no je otázne, či je jedným 
z najúčinnejších. Nebolo by 
čestné tajiť, že niektorí autori 
považujú Dawkinsa za „najväč-
šieho propagátora kreacionizmu 
v štáte“ a to v dôsledku jeho 
intelektuálnej intolerancie, napr. 
ak ide o citlivosť ľudskej povahy 
voči úteche čo aj iracionálnymi 
myšlienkami náboženstva. Na 
častú námietku, že náboženská 
viera býva úžasne utešujúca, má 

Hašterivý Dawkins odchádza
Nielen u nás – ani na Západe sa humanizmu 

veľmi nedarí. Aj tam platí, že ak sa ako taký 
predstavím, je to niekedy horšie, ako keby som 
podával ruku so slovami „Som Adolf Belzebub.“
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vení poskytnúť duchovnú pomoc vo forme 
evanjelizácie, obracania na „pravú“ vieru.

Nie porucha, 
ale rozhodnutie osobnosti

Mnohí veriaci, ale aj niektorí neveriaci si 
málo alebo vôbec neuvedomujú, že občianska 
rovnosť neznamená svetonázorovú rovna-
kosť. Toto nedostatočné vedomie alebo aj 
jeho absencia spôsobujú netoleranciu, alebo 
aj vedomé či nevedomé potláčanie práv inak 
mysliacich ľudí.

História ľudstva nepozná stav obsahovej 
kompaktnosti a totožnosti myslenia a pre-
svedčenia ľudí. Je to dané tým, že ľudia sa, 
našťastie, nerodia identickí a nie sú rovnakí. 
A už vonkoncom sa nerodia s vierou v Boha. 
„Najvyšší podiel dedičnosti bol zistený pri 
schopnostiach a inteligencii (60-70 %), ďalší 
vysoký podiel dedičnosti bol zistený u osob-
nosti (približne 50 %). Naopak, najmenší 
vplyv dedičnosti bol zistený v politických 
a náboženských presvedčeniach a pri voľbe 
zamestnania (30-40 %).“ Tu však treba zdô-
razniť, že dedičnosť sa vzťahuje na populáciu, 
nie na jednotlivca. To znamená, že dedičnosť 
určitej vlastnosti poukazuje na rozdiely medzi 
jedincami v populácii, nie na percentuálny 
výskyt u jedinca. 2

Blázon v citovanej knihe vie, že človek 
s duševnou chorobou nezodpovedá za svoje 
správanie a nemožno ho obviniť. Ale keď 
človek trpí poruchou osobnosti v knihe 
nazývanou „syndróm nedostatku viery“, je 
za svoje čudné správanie zodpovedný. Ak 

opustíme spisovateľovu licenciu, absencia 
náboženskej viery nie je porucha, ale 
rozhodnutie osobnosti. Je to jej voľba medzi 
dvoma možnosťami, alternatívami: veriť alebo 
neveriť. Jedno aj druhé je rovnako legitímne. 
Voľba konkrétneho človeka je slobodná 
a nenapadnuteľná, lebo ide o základné ľudské 
právo.

Rozchod s náboženstvom a príslušnosťou 
k cirkvi má spravidla viacero príčin. Niektoré 
z nich človek vníma viac, iné menej. Pravde-
podobne najdôležitejšou z nich je uvedomenie 
si straty schopnosti rozhodovať sám o sebe, 
možnosti zodpovedať sám za seba. Nábo-
ženstvo a jeho morálka vstupujú do života 
človeka tak autoritatívne a obmedzujúco, že aj 
pri refl exii svojho elementárneho počínania, 
myslenia a konania súdny človek stále čas-
tejšie naráža na potrebu konfrontovať svoje 
vlastné zámery s dogmami. Cíti, že je v ňom 
dosť vnútorných síl, aby jeho počínanie vychá-
dzalo z vlastného presvedčenia a z vlastnej 
vôle bez toho, aby porušoval sociálne, právne 
a mravné konvencie.

Rôzne príčiny rozchodu 
s náboženstvom

Rozchody s náboženstvom bývajú rôzne. 
Závisí to od typu osobnosti, motivácie a sú-
hrnu ďalších príčin, ktoré takého rozhodnutie 
spôsobili. Poznáme ľudí, ktorí sa s nábožen-
stvom rozišli po dlhoročnom vnútornom boji 
a hlbokom štúdiu prameňov náboženstva. 
Iní to urobili napr. na protest proti pomerom 
v cirkvi.

Poznám človeka, ktorý hlboko a zdá sa, že 
na celý život zanevrel na cirkev a náboženstvo 
preto, lebo ho pán farár na vyučovaní 
náboženstva vyšľahal elektrickým káblom 
z premietačky. Hlboko ho ponížil a urazil jej 
dôstojnosť.

Z internetu známy slovenský prírodovedec 
opisuje svoj rozchod s náboženstvom takto: 
„Spôsob, akým som ,stratil vieru‘ naznačuje, 
že poznanie pravdy o svete bolo pre mňa vecou 
emócií, že mi na poznaní pravdy citovo veľmi 
záležalo. ...táto emotívna väzba na pravdu 
bola silnejšia než emotívna väzba na rodičov, 
na autority. Poznávanie pravdy bolo pre mňa 
krásne, spoznal som očarenie a slasť, aké 
prináša porozumenie, pochopenie, a objavil 
som, že tento pôžitok ďaleko prevyšuje city 
sprevádzajúce konformnosť, poslušnosť, 
bezmyšlienkovité pasívne prijímanie názorov 
na základe dôvery v autority. Preto som dal 
prednosť tomu, čo som považoval za krásne 
pravdivé, pred tým, čo by bolo iba pohodlné. 
Neskôr som zistil, že rovnaké nádherné emócie 
mi poskytuje hľadanie pravdy v prírodných 
vedách, že tvorivá činnosť ma nadchýna, je pre 
mňa zmyslom života. Túto okolnosť treba zvlášť 
zdôrazňovať v diskusii s mnohými veriacimi, 
pretože tí pociťujú rovnaké nadšenie pri šírení 
svojej viery a domnievajú sa, že ateisti sú ľudia 
suchopárni, ba až bezcitní, že ich ateizmus je 
výsledkom chladnej kalkulácie a odmietnutím 
viery sa pripravujú o citové bohatstvo zbožného 
života. ...Žiaľ, veriaci často chápu moje nad-
šenie pre pravdu ako nepriateľstvo a zaujatosť 
voči ich posvätným pravdám.“  3

pohotovú odpoveď: za každého, 
komu sa dostane útecha, niekto 
iný zacíti smrteľnú bolesť. Keby 
mal závidieť útechu, musel by 
závidieť ľuďom závislým od 
nejakej drogy, ktorým len toto 
zabezpečí dobré pocity.

„Všetci sme boli vychovaní 
vo viere, že náboženstvo má akýsi 
špeciálny privilegovaný štatút. 
Nie je dovolené kritizovať ho. 
Takže ak vyslovíte čo aj len veľmi 
miernu kritiku, znie to hašterivo, 

pretože to protirečí očakávaniu, 
že na náboženstvo sa nesmie 
siahať.“

Prečo sa nesnaží byť menej 
odstrašujúcim, zmierlivým? Zdá 
sa mu, že stratil trpezlivosť. Raz 
opísal príbeh letušky leteckej 
spoločnosti British Airways, 
ktorú prepustili ako ženu 
„s najhlúpejším obličajom“ za 
nosenie zlatého krížika aj v práci. 
Ľutuje, že to povedal? „Iste … 
áno …ľutujem. Bola to nestráže-

ná chvíľa. No myslím si, že som 
povedal „s hlúpo vyzerajúcim 
obličajom, a to je malý rozdiel … 
Videli ste jej fotografi u? Myslím 
si, že ak sa zamyslíte nad tou 
historkou, ku ktorej novinári 
pridali jej obrázok …Ale toto sa aj 
tak nepatrí.“

Dawkinsovi nerobí starosti, 
že jedného dňa v pokročilej 
starobe sa môže prebudiť a cítiť, 
že čosi ho bude ťahať smerom 
k viere. Keby sa to stalo, pripíše 
to na vrub senilnej demencii, 
stareckej hlúposti. Väčšmi ho 
trápia vymyslené obrátenia 
na smrteľnej posteli, ktoré by 
mohli vyrobiť po jeho smrti jeho 
nepriatelia. Nežartuje, keď vraví: 
„Chcem mať absolútnu istotu, 
že na zaznamenanie mojich 
posledných slov bude k dispozícii 
magnetofón.“

K 1. decembru 2008 sa 
Richard Dawkins vzdal profesúry 
Charlesa Simonyiho pre verejné 
pochopenie vedy na oxfordskej 
univerzite, ktorú vykonával 12 
rokov. Jeho nástupcom sa stáva 

matematik Marcus du Sautoy, 
ktorý sa zameriava na funkcie 
zeta pri chápaní symetrie. Veda 
má preňho dve funkcie: objav 
a komunikáciu; vedecký objav 
existuje až od chvíle, keď sa 
oznámi druhým a tí ho pochopia. 
Povedal: „Chápem Richardove 
obavy zo sily hnutia inteligent-
ného dizajnu v Amerike. Sám 
sa však chcem zamerať na 
vzbudenie všeobecného záujmu 
o vedu. Vysvetlím ľuďom, prečo 
to robím a ako veda ovplyvňuje 
ich život.“ V Times vedie Sautoy 
rubriku Sexy počty a na internete 
má hudobnú stránku.

Sponzorom profesúry je Dr. 
Charles Simonyi, svetoznámy 
odborník maďarského pôvodu 
na poli revolučného vývoja 
osobných počítačov. Povolanie 
prof. Marcusa du Sautoy víta 
z dvoch dôvodov: du Sautoy 
je veľký odborník a komuni-
kátor – práve tak, ako bol jeho 
predchodca; a s matematikou sa 
stáva nositeľom krásy a vzrušenia 
vedeckých problémov, podľa 
Gaussa, „kráľovná vied“.

Rastislav Škoda

Foto: atheistcampaign.org
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Horlivosť cirkvi
Cesty k humanizmu a život 

s humanistickým presvedčením 
nie sú ani ľahké ani jednoduché. 
Nerád spomínam na dobu, 
keď žena môjho života, ktorej 
humanizmus bol celoživotným 
programom, nevyliečiteľne 
ochorela. Krátko po registrácii 
v onkologickom ústave jej začali 
poštou od anonymného odosiela-
teľa chodiť listy s evanjelizačným 
obsahom, časťami Biblie 
s ponukami sprostredkovať večné 
spasenie. Pár týždňov a nakoniec 
aj dní pred smrťou mala veľký 
problém – ako sa v nemocnici 
zbaviť katolíckeho kňaza, 
ktorý neustále domŕzal, ponúkal 
jej svätú spoveď a posledné 
pomazanie. On sa vždy vracal, 
ona ho zakaždým slušne, ale 
dôrazne odmietla. Vedela, čo 
ju čaká, vyrovnane a statočne 
očakávala svoj koniec, hoci až do 
svojich posledných dní dúfala, 
že vyzdravie. A on ju v tomto 
položení oberal o posledné 
životné sily...

Nedivím sa, že svetovo 
známy humanista R. Dawkins sa 
obáva, aby v dôsledku podobnej 
horlivosti cirkvi nedošlo 
k jeho fi ktívnemu obráteniu 
na smrteľnej posteli. Verím, 
že nežartoval, ak v ostatnom 
rozhovore (prinášame ho na 
inom mieste v tomto čísle) 
povedal, že chce mať absolútnu 
istotu, preto na zaznamenanie 
svojich posledných slov chce mať 
k dispozícii magnetofón.

Atmosféra nepriateľstva
Pojmom syndróm sa zvykne 

označovať súbor príznakov 
(symptómov) určitej choroby. 
Podľa blázna z citovanej knihy 
syndróm nedostatku viery je 
poruchou osobnosti, ktorá sa 
prejavuje čudným správaním. 
A naozaj, humanisti – nábožen-
sky neveriaci ľudia sa v očiach 
veriacich správajú čudne. Ale 
len za predpokladu, že veriaci 
uznávajú ako jediný model 
života život v náboženskej viere 
so všetkým, čo k tomu patrí. 
A premnohí veriaci ľudia naozaj 
veria, lebo celý život počúvajú, že 
neveriť je hriech, žiť bez Boha je 
život v lži, že neveriaci človek je 
čert, diabol, belzebub, nezna-
boh, ktorého čakajú pekelné 
muky, večné zatratenie a pod. 
Mimochodom, v dnešnej dobe 
treba veľkú dávku necitlivosti, 
neotesanosti a nevychovanosti, 
aby sa používal takýto stredo-
veký inkvizičný slovník. Aj pod 
vplyvom a prostredníctvom 

obsahov tohto slovníka neveriaci 
v očiach veriacich ako keby 
vybočovali zo „štandardných“ 
vzorcov správania. Sú vnímaní 
ako stratené ovce, ktoré sú mimo 
košiar a ktoré treba do košiara 
vrátiť.

Veriacich ľudí je u nás 
štatisticky viac ako neveriacich 
a svoje väčšinové správanie 
majú tendenciu vnímať ako 
štandardné. Humanisti sú 
v menšine, preto je ich správanie 
chápané ako neštandardné. 
Nielen chápané, ale často aj 
odsudzované. Okolo humanistov 
sa vytvára atmosféra nepriateľ-
stva voči nim. V dôsledku toho sa 
často stretávame s tým, že ľudia 
z týchto príčin odmietajú vyjadriť 
svoju svetonázorovú orientáciu.

Strach a sloboda 
vyznania

V ostatných rokoch som sa ne-
stretol s prípadom, že by nábožný 
človek odmietol vyjadriť svoju 
orientáciu. Opačné prípady sú 
pomerne časté: vedecký pracov-
ník SAV sa vykrúca v priamom 
televíznom prenose a nechce 
o sebe v tomto kontexte hovoriť; 
politici humanistickej orientácie 
to robia priam s obľubou; 
učitelia v školách tŕpnu, aby sa 
ich náhodou niekto neopýtal, ako 
je to s nimi; ak sa to stane, tak 
buď zatĺkajú, alebo sa vykrúcajú; 
ministri zbabelo kapitulujú pred 
odporúčaniami biskupov a sťahu-
jú zo stola premyslené a dobré 
výchovné programy. Prečo? 
Asi sa boja o kariéru, o pokles 
volebných preferencií alebo 
o niečo iné. Skrývajú pred svetom 
svoju vnútornú orientáciu ako 
keby to bola duševná choroba 
alebo porucha osobnosti. Až do 
takejto polohy posunuli slobodu 
vyznania predsudky s hlbokými 
a v súčasnosti dobre napájanými 
koreňmi. Je to nedôstojné, 
ponižujúce a zbabelé.

Ústava SR a zákony repub-
liky i medzinárodné konvencie 
zaručujú rovnaké práva veriacim 
i neveriacim. Po tejto stránke 
rozum hovorí, že v tomto ohľade 
je u nás demokracia. Oči však 
vidia, že v praxi to demokracia 
nie je. V každom ohľade – od 
ekonomických, politických až 
po kultúrne podmienky – sú na 
tom lepšie cirkvi a ich veriaci. 
Humanisti sú diskriminovaní 
až nečakane často. Humanisti, 
z hľadiska vnútornej i von-
kajšej rovnováhy, ktorá je pre 
každodenný život nevyhnutná, 
musia často prekonávať mnohé 
prekážky, vrátane zakrývania, 
schovávania, popierania svojej 
svetonázorovej identity. Náš 
sociálny systém v duchovnom 
i občianskom živote je nasta-
vený tak, že preferuje veriacich 
a potláča humanistov.

Väčšina humanistov má 
dostatok sebavedomia, 
sebadôvery, hrdosti a pocitu 
vlastnej dôstojnosti na to, aby 
v prípade potreby vedeli uviesť 
svoju svetonázorovú a morálnu 
orientáciu. Je však dosť takých, 
ktorí z rôznych príčin nemajú 
dosť odvahy ani sebavedomia 
na takúto sebaprezentáciu, hoci 
pre psychické zdravie človeka 
nemôže byť nič horšie, ako keď 
musí kamufl ovať, zastierať svoje 
skutočné presvedčenie.

Povznášajúci 
humanizmus

Humanizmus je legitímna 
alternatíva, na ktorú ľudia majú 
aspoň také právo, ako je napr. 
právo na život, právo na zacho-
vanie ľudskej dôstojnosti, právo 
na osobnú slobodu, na slobodu 
pohybu, na slobodu myslenia... 
Právo zmeniť svoje náboženstvo 
alebo byť bez náboženského 
vyznania je zaručené každému. 
Prípady útokov na humanistov 
alebo ich odsudzovanie napr. 

zo strany bigotných nábožensky 
veriaci ľudí nie sú poruchou na 
strane humanistov. Evanjelizácia 
poznala a pozná aj oveľa oveľa 
drastickejšie metódy a formy 
obracania na „pravú vieru“. Na 
jednej strane živí pocit zbožštenia 
viery a veriacich, no súčasne, 
na druhej strane, démonizuje 
neveriacich – humanistov. 
Netreba týmto tlakom podľahnúť, 
netreba sa ich báť a netreba sa im 
podriaďovať.

Humanizmus je v prvom rade 
hlboké a povznášajúce presved-
čenie, ktoré nielenže takýmto 
tlakom už celé stáročia úspešne 
odoláva, ale vždy mu boli cudzie 
nátlakové, silové výchovné metó-
dy. Cudzie nielen preto, že na ich 
uplatňovanie nemá ani organi-
záciu, ani prostriedky. Skutočný 
humanista sa síce prezentuje, 
diskutuje, argumentuje, kritizuje, 
obhajuje, no svoje presvedčenie 
nikdy nikomu nevnucuje. 
Základnou ideou svetského 
humanizmu je presvedčenie, že 
každý človek má právo vybrať si 
svoju svetonázorovú orientáciu. 
Kto by toto právo akýmkoľvek 
spôsobom poprel, poprel by 
aj svoju faktickú príslušnosť 
k humanistom. Sám by sa 
spomedzi nich vyradil. Skutočný 
humanizmus človeka povznáša.

Matej Beňo

1 ELBOM, G.: Pán symptómu. 
In: Revue svetovej literatúry 
roč. XLIV, 2008, č. 3, str. 
65-67.

2 ATKINSON, R. L., ATKIN-
SON, R. C., SMITH, E. E., 
BEM, D. J., HOEKSEMA, S. 
N.: Psychologie. Praha, Portál 
2002, s. 423-424.

3 ROMAN, A.: Polemika o viere, 
vede a ideológii. Dostupné 
na internete: http://www.
geocities.com/bezboha/
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Zo svetaZaujímavosti

Vo Veľkej Británii sa 
uskutočnila prvá 

verejná fi nančná zbierka 
s cieľom získať peniaze 
na reklamnú kampaň 
propagujúcu ateizmus. 
Zbierka prekonala všetky 
očakávania, keď počas 
prvého dňa jej spustenia 
vyzbierali niekoľkonásobne 
viac, ako si jej organizátori 
stanovili. 

Kampaň iniciovalo 
Britské humanistické 

združenie (BHA) a jeho 
člen, univerzitný profesor 
Richard Dawkins, 
známy anglický evolučný 
biológ prívrženec ateizmu, 
a podporil ju aj prestížny 
mienkotvorný denník 
Guardian. 

Podľa novín Daily 
Telegraph a Guardian 
sa počas prvého dňa 
vyzbieralo 28 000 libier, 
čo je päťkrát viac ako 
potrebných 5 500 libier. 
Peniaze organizátori 
použijú na vizuálnu 
propagáciu ateizmu 
v prostriedkoch verejnej 
dopravy, počas ktorej 
chcú širokej verejnosti 
poskytnúť iný pohľad, 
protiváhu k obrovskému 
množstvu všetkých foriem 

reklamy propagujúcej 
náboženstvo. Na 
londýnskych autobusoch sa 
objavia nápisy: „Nijaký boh 
pravdepodobne neexistuje. 
Prestaňte sa báť a užívajte 
si život.“

BHA sa pre tento krok 
rozhodlo po tom, čo ho na-
hnevala podobná kampaň 
kresťanských fundamenta-
listov, ktorí v júni minulého 
roku vytvorili internetovú 
stránku s heslom: Všetci 
nekresťania zhoria v pekle.

Podľa prispievateľky Gu-
ardianu Ariane Sherinovej 
má v podstate zábavná 
iniciatíva vážny podtón, 
ktorý pripomína, že britskí 
„ateisti chcú sekulárnu 
krajinu, sekulárne školy aj 
vládu“.

Senátor z Nebrasky Ernie 
Chambers podal minulý 

rok podnet na súdny zákaz 
skutkov Božích. Podľa neho sa 
Boh vyhrážal terorizmom jemu 
a jeho voličom v Omahe, šíril 
strach a spôsoboval „početné 
úmrtia, deštrukciu a terorizoval 
milióny a milióny obyvateľov 
planéty Zem“. Svoj podnet 
zároveň odôvodnil tým, že 
k súdu má mať prístup ktokoľvek, bez ohľadu 
na majetkové pomery danej osoby.

Sudca obvodného súdu Marlon Polk 
však v októbri žalobu senátora z Nebrasky 
proti Bohu zamietol s odôvodnením, že 
Všemohúci nemá poštovú adresu a nemožno 
mu poslať predvolanie, a prípad zrušil 
z titulu štátneho práva, ktoré podmieňuje 
súdny proces kontaktom s obžalovaným: 
„Vzhľadom na skutočnosť, že tento súd 
nevidí spôsob, akým by mohla byť obžalo-
vaná strana riadne predvolaná, tento proces 
zamieta,“ napísal Polk.

Chambers, ktorý je absolventom právnic-
kého štúdia, si myslí, že v rozhodnutí súdu 
našiel dieru. „Súd sám uznáva existenciu 
Boha,“ konštatoval Chambers. „Dôsledkom 
potvrdenia Jeho existencie je zároveň 
uznaním Jeho vševedúcnosti.“ Chambers 
ďalej vysvetľuje: „A keďže Boh vie všetko, vie 
aj to, že sa má dostaviť pred súd.“

Chambers má právo do 30 dní sa odvolať, 
ale ešte si nie je istý, či tak urobí.

Chambers je členom zákonodarného 
zboru Nebrasky rekordných 38 rokov. 
Vynecháva ranné modlitby zákonodarného 
zboru a často kritizuje kresťanov.

Španielsky 
sudca 

po prvýkrát 
v dejinách 
nariadil škole 
v severošpa-
nielskom 

meste Valladolid, aby vo všetkých 
svojich triedach zvesila zo 

stien kríže. Sudca tak koncom 
novembra vyhovel sťažnosti 
rodiča a miestnej sekulárnej 
organizácie, podľa ktorej španiel-
ska ústava garantuje „slobodu 
náboženského vyznania“ a zabez-
pečuje „sekulárny a neutrálny“ 
charakter španielskeho štátu.

Sudca Alejandro Valentin 

nariadil riaditeľovi školy Macia-
sovi Picaveaovi, aby „odstránil 
náboženské symboly z tried 
a verejných priestranstiev“. 
Prítomnosť náboženských 
symbolov v týchto miestach 
môže podľa rozhodnutia súdu 
„propagovať myšlienku, že štát 
je bližšie“ k rímskokatolicizmu 
ako k ostatným vieram. Ide o prvý 
prípad, kedy súd v Španielsku 
vydal podobné rozhodnutie.

Napriek zmenám ústavy 
z roku 1978, na základe ktorých 

majú úrady povinnosť zabez-
pečiť odluku cirkvi od štátu, 
zostávajú katolícke symboly 
bežnou súčasťou tamojších škôl. 
Rozhodnutie súdu prichádza 
30 rokov po ukončení diktatúry 
generála Francisca Franca, ktorý 
urobil z rímskokatolicizmu štátne 
náboženstvo.

Spracované podľa zahraničnej 
tlače a IHEU

(jt)

Arabská sieť pre ľudské práva oznámi-
la, že internetová stránka arabských 
sekularistov www.3almani.org čelí 

kampani za jej zabloko-
vanie v arabských štátov. 
Túto stránku zablokovalo 
už päť štátov – Saudská 
Arábia, Spojené arabské 
emiráty, Tunisko, Bahrajn 
a naposledy aj Sýria, 
pričom stránka sa stala 
najblokovanejším webom 
v arabských krajinách. 

V oznámení Arabskej 
siete pre ľudské práva sa 

píše: „Nie je prekvapujúce, že tieto štáty 
zablokovali uvedené internetové stránky, 
je však čudné, že najblokovanejšie sú práve 

stránky so sekulárnym 
obsahom, čo odhaľuje 
negatívny postoj týchto 
štátov voči sekulárnym 
a demokratickým 
hodnotám, ktoré tieto 
stránky presadzujú. 
Najčudnejšie zo všetkého je, 
že Spojené arabské emiráty 
sa pridali na zoznam krajín, 
ktoré prejavujú takýto odpor 
voči internetu.“

Prvýkrát v histórii Španielska 
musela škola zvesiť kríže

Islamské štáty chcú 
zakázať internetové stránky 
o sekularizme a ľudských právach  

Súdny proces 
proti Bohu 
zrušený pre 
nedoručiteľné 
predvolanie

Kampaň na podporu ateizmu sa 
stretla s nečakaným ohlasom
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Učiteľstvo mi bolo 
predsa len súdené
Od rozprávok nielen k životnému prostrediu

  Aké ste mali detstvo?  
 Narodila som sa a celé 

detstvo som prežila v Borskom 
Svätom Jure. Boli sme štvorčlen-
ná rodina: pracovití, láskaví, zho-
vievaví i prísni rodičia starajúci sa 
o svoje dve dcéry. Otec robotník 
o fi nancie, maminka perfektná 
gazdiná o domácnosť a našu 
výchovu. Dodnes si pri domácich 
prácach predstavujem, ako by 

niektorú vec riešila ona, a tak 
ju vyriešim aj ja. Všetok jej čas 
patril nám. Vedeli sme od útleho 
detstva pozdraviť, poprosiť, 
poďakovať, spievať, prednášať 
básničky, slušne jesť... Základy 
slušného správania  nás naučila 
skôr, ako sme začali chodiť do 
školy. Bývali sme pri kostole a ja 
som od mala chodila rada na 
omše kvôli hrajúcemu organu 

a spevu veriacich. Fascinovala 
ma latinská reč, ktorej som 
nerozumela, bola pre mňa plná 
tajomstva. Môžem povedať, 
že sme  mali so sestrou pekné, 
príjemné detstvo, keby...

  Keby čo?
 Keby od mojich 7 rokov 

to neboli aj roky vojnové. Moji 
rodičia pochádzali z Moravy, 
takže sa nás veľmi dotklo rozbitie 
Československa. Starí rodičia 
ostali za hranicami, a hoci to 
bolo necelých 60 km, raz-dvakrát 
ročne sme sa videli v lepšom 
prípade pri hraničnej rampe, 
v horšom pri rieke Morave, kde 
sme sa rozprávali kričiac na seba 
z dvoch náprotivných brehov. 
Objať sme sa mohli až po 6 
rokoch, v apríli 1945. 

  A vaše stredoškolské, prvé 
povojnové roky? 

 Ľudovú školu aj štyri 
roky meštianky som vychodila 
v Jure. Moja túžba od detstva 
bola stať sa učiteľkou. Lenže 
kým som skončila  povinnú 
školskú dochádzku, učiteľské 
ústavy zrušili a meštiankárom 
umožnili spraviť skúšky do kvinty 
gymnázia. A bola zo mňa gymna-
zistka v Malackách. Boli to prvé 
povojnové roky a vo všetkom, aj 
v školstve sa diali neustále zmeny. 
Keď som skončila septimu, 
otvorili v Bratislave  všetky štyri 
ročníky Pedagogického gymná-
zia. Keďže predstava učiteľovania 
ma neopustila, prestúpila som do 
4. ročníka. Ubudla mi latinčina, 
pribudla pedagogika, psycho-

lógia, hudobná výchova, noví 
spolužiaci a bývanie v internáte. 
Bola som úspešná a aktívna 
študentka. Jedného dňa vošiel 
do  našej A triedy riaditeľ, oslovil 
mňa a spolužiaka Izidora. Vraj 
volali z rozhlasu, že pripravujú 
reláciu o tom, ako mládež trávi 
voľný čas. Bolo to na jar v roku 
1951, keď som prvýkrát vstúpila 
do štúdia v rozhlase a naživo sme 
hovorili o tom, čo čítame, čo nás 
zaujíma. Pamätám sa ako teraz – 
čítali sme práve Gorkého Matku. 
Asi sme uspeli, lebo nás oslovili, 
či by sme nechceli byť členmi 
programovej skupiny mládeže, 
ktorá raz mesačne besedovala 
naživo k nejakej téme týkajúcej sa 
mladých. Súhlasili sme. Dostali 
sme za to aj minihonorár. 

  To už sa blížil čas maturít. Čo 
nasledovalo potom?

 Po ukončení gymnázia v júni 
1951 som ako učiteľka pre zá-
kladné školy dostala umiestenku 
na myjavské kopanice. Zároveň 
mi však ponúkli v rozhlase prácu 
v redakcii vysielania pre školy. 
A tak som v jeseni nastúpila na 
pol úväzok do rozhlasu a na pol 
ako učiteľka na 1. deväťročnú 
školu na Palisádach. Na dvoch 
stoličkách sa však nedalo dlho 
udržať, preto po roku som sa 
stala na plný úväzok redaktorkou 
rozhlasu a po čase novinárkou.

  Spomínate vysielanie pre školy. 
V čom spočívalo, aká bola jeho 
úloha?

 Boli to neľahké povojnové 
časy, keď sa vlastne dvakrát 
menili  učebné osnovy aj učeb-
nice.  Raz po roku 1945, potom 
po roku 1948. Nové ešte neboli 
alebo ich bolo málo. A tak táto 
relácia vo veľkej miere pomáhala 
učiteľom vo výchovnovzdelá-
vacom procese. Vysielanie pre 
1. až 5. ročník pripravovalo 
Košické štúdium, pre 6. až 9. 
ročník Bratislavské. A tak nás 
vtedy po zavedení rozhlasu po 
drôte počúvali žiaci s učiteľmi 
na celom Slovensku. Učiteľ sa 
nahradiť nedá. No predstaviť 
spisovateľa, vedca, doplniť 
učivo novými informáciami, 
to bola naša pomoc učiteľom. 
A ja som pritom spoznávala 
nových ľudí. Prvý rozhovor som 
nahrala s Fraňom Kráľom o jeho 
detstve, ktoré opísal v knihe Jano 
a o knižke Čenkovej deti. Triasla 
som sa od trémy i šťastia z prvého 
stretnutia so živým spisovateľom. 
Zato  som od neho dostala na 
pamiatku knižku aj s venovaním. 
Pripravovali sme veľa relácií 

Anna Klímová. Meno, ktoré nie je známe súčasnej najmladšej generácii. Ale 
keď k menu priradíme Slovenský rozhlas, spomenú si naň nielen osemdesiatnici, 
sedemdesiatnici, ale určite aj mnohí štyridsiatnici. Najmä tí, ktorí sa venovali 
vzdelávaniu a životnému prostrediu. A keď ešte k menu pridáme aj Osmijankove 
rozprávky, stane sa bližšia asi aj súčasným tridsiatnikom či ešte mladším. Pretože 
pani Klímová celý svoj pracovný život prežila v rozhlase, venovala ho deťom, mláde-
ži a učiteľom, neskôr životnému prostrediu a ľuďom, ktorí mali a majú svoj podiel 
na týchto problémoch alebo na ich riešení. Nečudo, že v 80. rokoch sa stala nositeľ-
kou vtedy najvyššieho novinárskeho ocenenia – Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra. 

Foto:  Miloslava Necpalová 
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so spisovateľmi, aby deti lepšie 
spoznali nielen ich diela, ale aj 
ich samotných. Prihovoril sa im 
R. Moric,  J. Horák, K. Bendová, 
E. Čepčeková, M. Ďuríčková.... 
Zoznam mien by bol veľmi dlhý. 

  No časom dostali žiaci nové 
učebnice. A tak sa forma i obsah 
relácií asi menil...

 Áno vysielanie pre školy 
sa postupne zúžilo len pre 1. až 
5. ročník, stále sme obohaco-
vali učebné osnovy. Napríklad 
reportážami z fabrík, o ktorých sa 
učili, scénkami, ktoré podporova-
li etickú a spoločenskú výchovu, 
v rámci hudobnej výchovy detský 
spevácky zbor vysielal nácvik 
piesní...  Vysielanie pre deti sa 
rozširovalo, vznikla Pionierska 
zornička (PZ), ktorá v popolud-
ňajších hodinách vypĺňala  voľný 
čas detí, radila im, ako ho využiť 
a prinášala informácie o zaují-
mavých udalostiach, vynálezoch, 
o práci dospelých  ľudí. Námety 
sme dostávali od samotných 
detí, z ktorých vznikol široký 
dopisovateľský aktív. Vydávali 
sme pre nich Spravodaj PZ, ktorý 
ich inšpiroval k rôznym aktivitám 
vo voľnom čase.  

  Zaspomínajte si na niektorú 
výnimočnú osobnosť, na zaují-
mavé stretnutie, na ktoré nikdy 
nezabudnete...

 Bolo by ich veľa. Záležalo 
mi totiž na tom, aby niekedy 
dostali prednosť pred dospelými 
poslucháčmi tí naši, detskí. 
Prvý raz sa mi to podarilo 
s cestovateľmi M. Zigmundom 
a J. Hanzelkom. Vrátili sa 
z Afriky a pre nedostatok času 
odmietali stretnutia s novinármi. 
Pripravovali knihy, fi lmy. „To 
by tak bolo, aby som sa s nimi 
nestretla,“ povedala som si. A tak 
sme sa za nimi vybrali. Vodič, 
prenosový voz s technikom a ja. 
Prenosné magnetofóny ešte 
u nás neboli, nieto ešte také, čo 
strčíte do vrecka ako teraz. Keď 
som ich pri večeri oslovila, ostali 
prekvapení: „Veď sme vám písali, 
že skutočne nemáme čas.“ „Ale ja 
som poslucháčom sľúbila, že vás 
budú počuť. Prosím, tak mi aspoň 
na mikrofón povedzte: „Nie, 
nemáme čas.“ Aby uverili, že som 
dodržala slovo.“ To ich zaskočilo, 
a tak nám s potmehúdskym 
úsmevom ponúkli termín na ráno 
o 4.30 hod. Pristali sme. Vybavili 
sme v hoteli miestnosť, vstali 
veľmi skoro, aby sme dovtedy 
natiahli káble na 4. poschodie, 
pripravili techniku a o 4.30 
priamo spod sprchy prišli 

k mikrofónu. Po prvej otázke 
sa rozhovorili a my sme sa do 
Bratislavy vracali s 92-minútovou 
nahrávkou o ich ceste po Afrike. 
Vysielala sa na 9 pokračovaní. 
Pri rádiu vtedy nesedeli len deti, 
ale aj ich rodičia a starí rodičia. 
Nahrávku sme o čosi neskôr po-
skytli aj pražskému rozhlasu. Po 
roku  som dostala balík, v ktorom 
boli trikrát tri diely knihy Afrika 
snov a skutočnosti – pre mňa, pre 
technika, pre vodiča. Asi po troch 
rokoch bola s nimi beseda v bra-
tislavskom PKO. Samozrejme, že 
som bola v hľadisku. Po skončení 
nasledovala autogramiáda, 
v dlhokánskom rade som stála aj 
ja. Keď prišiel na mňa rad a Han-
zelka zdvihol hlavu, rozsvietili 
sa mu oči a zvolal: Ó, Zornička! 
A venovanie znelo: „Zorničke 
Anne Klímovej ako spomienku na 
interwiev v uteráku priateľsky Jiří 
Hanzelka, Miroslav Zigmund.  
19. 11. 1958“. 

  Na inom mieste v tomto časo-
pise píšeme, že do roku 1989 bol 
silný tlak na ateizáciu školstva. 
Dotklo sa to aj vašej práce?  

 V tom čase sa šírilo heslo, že 
náboženstvo je ópium ľudstva. 
Relácie pre deti nikdy nemali nič 
spoločné s náboženstvom.  

  A spomienky, atmosféra  tých 
rokov? 

 Veľa som cestovala za deťmi, 
videla som, že škola, ich práca 
v záujmových krúžkoch, to, čo 
im vo vysielaní prinášame, im dá 
veľa pre ich budúci život. Dnes 
mi takéto relácie veľmi chýbajú. 
Hoci som veľká obdivovateľka 
techniky, nemyslím si, že 
najdôležitejšie je sedieť celé 
hodiny za počítačom, tým viac, 
ak ide o rôzne pochybné hry 
či o informácie kto koho ako 
prepadol, čo nového má nejaká 
pseudocelebrita. Najviac ma však 
mrzí, že to neprekáža mnohým 
rodičom. Hoci na druhej strane 
si uvedomujem, že v súčasnosti 
to mnohí rodičia majú ťažšie, do 
práce  chodia so  strachom, či 
neprídu o robotu. Napriek tomu 
považujem za veľmi  zlé a nebez-
pečné, že mnohí sa nesnažia nájsť 
si čas na deti. Ono sa to vypomstí 
na výchove, potom bude už 
neskoro bedákať. 

  Čo by ste ešte pridali k spo-
mienkam?

 Napríklad cyklus Dvaja na 
jednej vlne. Spájali sme v éteri 
deti z miest s rovnakým názvom 
v Čechách a na Slovensku. 
Dovtedy som napríklad nevedela, 

že aj my máme Prahu, Česi zase 
Košice... Deti sa zoznamovali 
nielen so svojimi vrstovníkmi, 
ale aj s rečou toho druhého, 
dávali sme im jazykové hádanky. 
Českým deťom napríklad 
čo je to čučoriedka, bocian, 
slovenských sme sa pýtali na 
koblihu, želvu či kosa. Reláciu 
sme pripravovali s pražskými 
kolegami a vysielala sa u nich aj 
u nás. Cyklus mal veľmi pozitívny 
ohlas. Zo spomienok nemôžem 
vynechať ani rozprávky na 
dobrú noc. Mne ich ako dieťaťu 
rozprávala rozhlasová teta Hela, 
po nej teta Viera. V redakcii sa 
nám zažiadalo spestriť cyklus 
klasických rozprávok moderný-
mi. Otázka bola – kto ich bude 
písať a kto rozprávať? Písal sa 
rok 1965 a my sme oslovili deti, 
aby si vymysleli, kto by im mohol 
hovoriť rozprávku na dobrú noc 
a ako si ho predstavujú. 

  Teda podnet na tvorivú činnosť 
pre poslucháčov i autorov. A vý-
sledok?

 Je logické, že deti kreslia 
postavičky z dvoch koliesok, 
menšia hlava, väčšie bruško, čo 
vyzerá ako osmička. Keďže v slo-
venských rozprávkach je často 
hrdina Janko, osmička dostala 
meno Osmijanko. Autorsky sa 
ho ujala Krista Bendová. A tak 
vznikli Osmijankove príhody, 
na každú tému 8 rozprávok. 
Režisér V. Rusko st. oslovil 
Ctibora Filčíka, ten súhlasil a stal 
sa Osmijankom, ktorý sa každú 
sobotu  prihováral jednou z ôs-
mich rozprávok – 8 x o zázrač-
ných krajinách, o princeznách, 
o zvieratkách, o detektívoch ap. 
Osmijanka prijali deti za svojho 
kamaráta. Pani Bendová napísala 
každý týždeň jednu rozprávku, 
každý piatok ju pán Filčík 
nahrával. Jedinýkrát z vážnych 
rodinných dôvodov pán Filčík 
nahrávať nemohol. Lenže na 
druhý deň bola sobota a sobotný 
večer nemôže byť bez Osmijanka. 
Počas noci napísala Krista novú 
rozprávku. Osmijanko sa v nej 
zatúlal do krajiny, v ktorej vládol 
zlý kráľ, čo dal votrelca aj s jeho 
psom Osmidunčom zajať. Rozká-
zal Osmijankovi, že odteraz bude 
rozprávať rozprávky jeho dcére. 
Osmijanko prosil o prepustenie, 
lebo na jeho rozprávky čaká 
888 tisíc 888 detí. Kráľ neveril 
a vyslovil podmienku, že ak 
dostane o tom potvrdenie od detí, 
prepustí ho. Ráno som prevzala 
rozprávku, režisér oslovil herca 
Ela Romančíka. Ten pochopil 
našu situáciu a ochotne prišiel 

rozprávku nahrať. Ťažko si 
predstaviť, čo vtedy nastalo 
v slovenských školách a do-
mácnostiach: Podpisové akcie 
celých rodín, činžiakov, ulíc na 
dedinách. Keď o týždeň prišiel C. 
Filčík nahrávať ďalšiu rozprávku, 
čakalo ho v štúdiu niekoľko tisíc 
listov s podpismi a on sa neubrá-
nil slzám. Neskôr rozprávky 
vyšli knižne. Som rada, že tieto 
humorné i poučné rozprávky 
zostali nielen v knižniciach, ale 
aj v dušiach i pamäti niekdajších 
detí, dnešných „dospelákov“. 
A verím, že zaujmú aj súčasné 
a budúce pokolenia detí, veď pred 
nedávnom vyšli na CD.

  Dospelí si vás však pamätajú 
nielen ako redaktorku vysielania 
pre deti, kontaktových besied pre 
mládež, ale aj ako rozhlasovú 
ochrankyňu životného prostredia. 
Ako ste sa dostali k tejto téme?

 Všetky príčiny nechcem 
spomínať. Faktom je, že po 
roku 1971, hoci to bolo pre mňa 
ťažké, som chcela z rozhlasu 
odísť. Nebola som ochotná prijať 
úlohu, ktorou ma chcel poveriť 
nový šéfredaktor. Tí, čo ma dobre 
poznali, si nevedeli predstaviť 
môj život bez rozhlasu a vraj 
ani rozhlas bezo mňa. A tak 
mi vedenie rozhlasu navrhlo 
vyprofi lovať novú reláciu pre 
dospelých. Do pozornosti sa 
dostala problematika životného 
prostredia. Rozhlas sa jej ujal. 
Dostala som čas na rozmyslenie 
i vniknutie do témy. Preštudovala 
som veľa materiálov. Zoznámila 
som sa s odborníkmi – nebolo ich 
vtedy veľa, s ochrancami prírody. 
Boli pre mňa veľkým zdrojom 
námetov. Zaradili ma do redakcie 
publicistiky a začala sa hodinová 
týždenná relácia Dnes o zajtrajš-
ku. Hľadala som vinníkov, ktorí 
znehodnocujú životné prostredie, 
hľadala som riešenia. Pokračo-
vali sme diskusiami, priamymi 
vstupmi poslucháčov. Nebolo 
síce ľahké vysielať kritické materi-
ály, ale odvahy som mala dosť. 
Neraz bol pre kritiku vo vysielaní 
šéfredaktor na koberčeku, ale 
vždy sme ústredné orgány 
presvedčili. Faktami. Možno 
sme im aj pomohli dozvedieť sa 
pravdu. Preto ma mrzí, že dnes 
sa novinárom veľmi do kritiky 
nechce.

  Ako sa dnes pozeráte na tvor-
bu a ochranu životného prostre-
dia u nás?

 Pred 35 rokmi si ešte väčšina 
ľudí neuvedomovala, aký neblahý 
vplyv na životné prostredie  
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má prudký rozvoj priemyslu, 
automobilizmu, znečistenie riek, 
devastácia lesov, že to všetko 
negatívne pôsobí aj na ľudské 
zdravie. Preto sme sa usilovali 
dostať do ich vedomia aj tento 
problém. Uvedomovali sme si, že 
na jeho riešenie máme nedosta-
tok odborníkov. Dnes sa o tvorbe 
a ochrane životného prostredia 
učia žiaci v stredných školách, 
študuje sa na vysokých školách, 
máme odborne vzdelaných ľudí 
na riešenie, platených kontroló-
rov, štátne úrady, ministerstvo 
životného prostredia, ústavy 
v Akadémii vied. Je pre mňa 
nepochopiteľné, že v roku 2008 
musia občania demonštráciami 
pred Úradom vlády, pred 
Ministerstvom životného 
prostredia SR protestovať proti 
výstavbe verejnej skládky odpadu 
uprostred mesta; proti cestám, 
po ktorých jazdia kamióny 
priamo pod ich oknami, niektorý 
vbehne až na dvor, alebo do izby. 
Viem, zlepšilo sa od čias mojich 
novinárskych aktivít veľa, ale 
nemôžem sa zbaviť podozrenia, 
že vážnych problémov v tvorbe 
a ochrane životného prostredia 
aj veľa pribudlo. No mne 
chýbajú takéto pravidelné relácie 
vo verejnoprávnych médiách. Ak 
nie je človek povrchný, vlastne sa 
tým od nich vzďaľuje. 

  A váš názor na zníženie počtu 
minutáže detských, mládežníc-
kych relácií, vysielania o vede, 
o naozajstných osobnostiach na-
šej spoločnosti, ktorých výsledky 
práce prinášajú úžitok všetkým? 

- Žiaľ, už sa k tomu nemôžem 
zodpovedne vyjadriť, pretože 
pri SRo zrušili Seniorskú radu, 
v ktorej boli starší, skúsení 
redaktori a raz mesačne sme 
hodnotili vysielanie, ukazovali 
na najväčšie chyby, snažili sa 
poradiť, odovzdať skúsenosti. 
A čo sa týka vysielania pre deti 
a mládež? Na najsledovanejšom 
okruhu zrušili aj tie, čo ešte pred 
desaťročím hovorili o problé-
moch tínedžerov. Ostala nedeľná 
rozprávka a Halabala s chybami 
v slovenčine. 

  Čo vám v súčasnosti robí 
radosť?

 Napríklad to kostrovské 
STRETNÚŤ ČLOVEKA. 
Nedelím ľudí podľa náboženstva, 
ale podľa toho, akí naozaj sú. 
Čo vedia urobiť pre iných, ako 
sa správajú, pomáhajú iným. 
O to sa usilujem aj ja. Dôležitý 
je skutočný, nie falšovaný 
humanizmus. Nie predstieranie 

lásky, porozumenia, záujmu 
o problémy toho druhého. Či 
je človek veriaci, alebo nie, mal 
by to vedieť. Niekto je pobožný 
a nevie sa ani pozdraviť, niekto je 
neveriaci a je za ním kus práce.

  Už 16 rokov ste na zaslúže-
nom odpočinku. Ako sa vyrovná 
človek po takom aktívnom živote 
s odchodom do dôchodku? 

 Keď som sa v roku 1992 roz-
hodla po 40 rokoch skončiť prácu 
v rozhlase a dopriať si odpočinok, 
začala ma prenasledovať myšlien-
ka, čím si vyplním toľko voľného 
času. Vzápätí som sa tešila, že po 
50 rokoch manželstva budem mať 
viac času pre seba, muža, spoločné 
záujmy, pre rodinu nášho syna 
a pre dvoch vnukov... Neuvedo-
movala som si, že s pribúdajúcimi 
rokmi ubúda síl, každá i tá drobná 
práca dlhšie trvá, kým ju človek 
urobí. Neubudol mi našťastie pocit 
zodpovednosti, lásky k rodine, 
ohľaduplnosti voči ľuďom. Neubu-

dol mi kritický pohľad na nešváry, 
ktorých sa ľudia dopúšťajú. 
Poteší ma, keď sa mi podarí spraviť 
niekomu radosť. Taký pocit som 
zažila pred pár dňami. 

  Čo máte na mysli?
 Poznám statočnú mamu, 

ktorá má 46-ročnú dcéru 
s Downovým syndrómom. 
Keď malo dieťa sedem rokov, 
pani ovdovela. Odvtedy žije so 
Zuzkou sama. Pre jej vzdelanie 
a výchovu spravila všetko, čo 
sa len dalo. Zuzka, toto večné 
dieťa, absolvovala pre ňu vhodné 
školy, pracovala v chránených 
dielňach, ale vždy v nej prevládal 
pocit inakosti od ostatných. 
Až jej dobrí ľudia zaobstarali 
„zamestnanie“ v Bibiane, a tam 
ju s porozumením a láskou 

prijali. Celé roky som Zuzku 
stretala iba s mamou, teraz je 
čoraz samostatnejšia. Veľmi sa 
zmenila k lepšiemu. Jedného dňa 
ma oslovili naši spoloční priatelia 
so žiadosťou o splnenie Zuzkinho 
veľkého želania. Roky si už vedie 
denník o tom, čo videla, zažila, 
a chce, aby z toho bola knižka. 
Sľúbila som bez zaváhania, že 
ja vyberiem najzaujímavejšie 
zápisky a oni sa postarajú 
o vydanie knižočky. Dnes sú 
už na svete dve: obe majú titul 
vybraný zo Zuzkiných zápisov: 
Moja kniha – podtitul Mne stačí 
len pohladenie, a druhá Tak si ja 
krásne žijem. 

  Druhá knižka je už oveľa 
hrubšia, má podtitul  Bola som 
klientka, teraz som kolegyňa 
a rok vydania je 2008...

 Áno, pred pár dňami  bol 
v bábkovom divadle krst druhej 
knižky Zuzky Dvořákovej. Sála 
bola preplnená. Mala som za 

úlohu predstaviť Zuzku ukážkami 
z knihy, v ktorej píše o sebe, 
o svojich pocitoch. Takmer 
v úvode si môžete prečítať: „... 
Ukazovali na plagáte deti, ktorým 
sa posmievajú a točia im chrb-
tom. Veď aj my chceme ukázať, 
že sme takí, ako sme. Nevadí, že 
máme Downov syndróm. Prečo 
sa tí ľudia tak správajú? Chcela 
by som všetkým ľuďom povedať, 
aby si našli cestičku porozumenia 
a lásky.“ A o čosi ďalej: 

„...Splnil sa mi ďalší sen. 
...Pracujem. Chodiť do práce je 
úžasné. Bibiana, kde chodím 
pracovať, je jeden veľký dom na 
nábreží pre deti. Tam sa konajú 
výstavy a hrá sa divadlo... Bibiana 
je moja veľká láska. Pani Čárska 
ma poslala pre poštu... Teraz mi 
Evička  pustila počítač. Povedala, 

že môžem písať 2 hodiny... Pred 
chvíľou som odniesla pánu 
námestníkovi noviny, aj som sa 
porozprávala s ľuďmi a s pánom 
vrátnikom. Neviem, prečo sú 
ku mne takí dobrí. ... Začala 
som naplno  pracovať...  Bola 
som na univerzite, kde Majka 
prednášala študentom. Potom 
študenti dávali otázky aj nám. ... 
Rozprávalo sa o diskriminácii, 
o nás, o správaní ľudí k nám. 
Nie je to vždy najlepšie, to sa 
nás veľmi dotýka. ... Rozprávala 
som o mojej práci v Bibiane, 
o krúžkoch mimo práce – kera-
mika, počítače, stolný tenis. ... 
Práca, vzdelávanie, športovanie. 
To je pre mňa najdôležitejšie. .. 
Neviem si predstaviť život bez 
kamarátov a kamarátok. A bez 
učenia. Stále sa niečo učím. ... Aj 
manipulovať s peniazmi... Ani 
bez maminy si neviem predstaviť 
svoj život....“

Program moderovala Katka 
Brychtová, knižku pokrstili 
manželia Feldekovci, boli tam 
ľudia, ktorí Zuzke  najviac 
pomáhajú – Miroslav Cipár 
s manželkou Vilmou, vedenie 
i kolegyne z Bibiany... Slovom, 
bol to pre mňa krásny večer. 
A vedomie, že sú medzi nami 
ľudia, ktorí majú porozumenie 
pre iných, pomáhajú im. Slová 
Zuzkinej mamy „bol to môj prvý 
naozaj šťastný večer po 46 
rokoch“ spravil aj mňa šťastnou. 

Ešte dlho sme spomínali i ho-
vorili o súčasnosti, listovali v kni-
hách, novinových výstrižkoch, 
ďakovných listoch poslucháčov, 
v textoch kedysi vysielaných Ži-
vých slov. V stále živých slovách 
pani Anky o dôležitosti rodiny, 
o výchove osobným príkladom, 
o ochrane prostredia, v ktorom 
žijeme, o úcte k starším. O tom, 
že z náboženstva si pani Klímová 
do života vzala len to podstatné 
– Miluj blížneho svojho ako seba 
samého; čo nechceš, aby robili 
tebe, nerob iným; cti otca svojho 
a matku svoju. V spojení s tým aj 
o dôležitosti významu rozprávky 
o Troch grošoch, na ktorú akoby 
mnohí v súčasnosti zabúdali. Ale 
aj o tom, že stále sa nájde dosť 
dobrých ľudí. Záleží na každom 
z nás, či bude konať, alebo iba 
rozprávať. „To, čo som robila 
ja, vždy nejako súviselo a súvisí 
s výchovou a vzdelávaním, teda 
to učiteľstvo mi bolo predsa len 
súdené, usmiala sa na záver Anna 
Klímová. 

Zhovárala sa 
Miloslava Necpalová

Foto:  Miloslava Necpalová 
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Barack Obama 
humanistický prezident?

Nálepkovanie je cynickým 
potvrdením faktu, že 
symboly sú rovnako 

dôležité – ak nie ešte dôležitejšie 
– ako obsah. Možno by bolo 
v poriadku mať Afroameričana 
ako ministra zahraničných vecí, 
čím by Amerika svetu ukázala, 
že rešpektuje svoje menšinové 
spoločenstvo; je však ťažké si 

predstaviť, že to 
Afroameričanov 
skutočne posilní. 
Tentoraz sa však 
Amerika rozhodla 
povedať nie 
predsudkom aj 
nálepkovaniu. 

Barack Obama je 
teda novozvoleným 
prezidentom 
Spojených štátov, 
čo je významná 
udalosť vo svetových 

dejinách. Američania, a najmä 
mladí Američania, ukázali, že 
dokážu rešpektovať svoju rôz-
norodosť spôsobom, ktorú sotva 
nájdete inde vo svete. A čo je ešte 
dôležitejšie, Barack Obama sa 
stal symbolom jednoty. Prejavil 
sa ako skutočný štátnik, ktorý 
prekračuje deliace čiary identity, 
akými sú rasa, náboženstvo alebo 

etnicita, aby mohol viesť hete-
rogénnu skupinu ľudí. Neustále 
hovoril o zmene, táto zmena však 
nie je len pre Afroameričanov, ale 
pre celý národ. Vo svojej kampani 
neapeloval na „svoju komunitu“, 
aby prišla k volebným urnám 
a podporila ho. Apeloval na celú 
Ameriku. Vo svojej víťaznej reči 
ešte raz pripomenul, že nie je za 
preferovanie niektorej konkrétnej 
skupiny ľudí, ale že je preziden-
tom všetkých. Ľudia ukázali, že 
to je to, čo chcú; že je to človek, 
ktorý pochopil, akí unavení už 
boli z označovania ľudí na gejov, 
znovunarodených kresťanov, 
neokonzervatívcov, čiernych, 
bielych, liberálov, a spojil ich 
ako Američanov, vyznávajúc ich 
spoločnú ľudskosť. Možno tento 
idealizmus zašiel až priďaleko, 
čo je však humanizmom, ak 
nie idealizmom, ktorému ide 
o zjednotenie všetkých ľudských 
bytostí pod zástavou ich 
spoločnej ľudskosti? 

Je Obama humanista? Áno, 
je nábožensky založený, kresťan 
chodiaci do kostola, ktorý pre 
svojho pastora riskoval svoj krk. 
Doposiaľ však nedovolil, aby 
mu jeho náboženstvo vstúpilo 
do politickej cesty. Ako vyplýva 
z jeho nižšie uvedeného prejavu 
o náboženstve a politike, dôsledne 
preukazuje podporu rôznoro-
dosti a viere v sekulárne zákony. 

A práve toleranciu voči iným 
humanizmus oslavuje a víta. 

Dnešný svet je poznačený 
intoleranciou a rozdelením. Zá-
pad musí vziať na seba svoj diel 
viny v týchto otázkach. Nenesie 
o nič menej viny ako islamský 
svet v globálnom presadzovaní 
politiky identity. Cirkvi sa poda-
rilo donútiť väčšinu politických 
lídrov k tomu, aby uverili, že svet 
je v zásade rozdelený a že jediný 
spôsob, ako urobiť „náš“ svet 
bezpečnejším, je podporovať toto 
rozdelenie. Možno sa Obamovi 
podarí dokázať, že cirkev aj 
mulláhovia sa v tejto veci mýlia. 
Spojené štáty by mohli v záujme 
zmeny viesť svet v zjednocovaní 
ľudstva. Niekedy budú možno aj 
iné krajiny chcieť zaobchádzať 
so všetkými svojimi občanmi 
rovnako bez ohľadu na kastu, 
rasu, pohlavie či náboženstvo. 
Skeptici zrejme povedia, že 
víťazstvo Baracka Obamu nezna-
mená, že USA prekonali svoju 
tradičnú intoleranciu voči svojej 
najväčšej menšinovej skupine. 
Určite by to bol zázrak. No na 
druhej strane urobili veľký krok 
vpred, keď svoje vedenie prisúdili 
človeku, ktorý už tradične patrí 
k „tým druhým“. Koľkí z nás to 
dokážu urobiť? Nie je najvyšší 
čas, aby sme sa o to pokúsili? 

Sangeeta Mallová 
Autorka je redaktorka IHN

Bolo nielenže potrebné, aby sa Barack Obama stal prezidentom 
Spojených štátov. Bolo priam nevyhnutné, aby sa tak stalo na 
základe verejného mandátu. Politika až príliš často podlieha 
nálepkovaniu; vezmite si napríklad súperiaceho prezidentského 
kandidáta Johna McCaina, ktorý si za spolukandidátku vybral 
Sarah Palinovú jednoducho preto, že je žena.

Vzhľadom na čoraz väčšiu 
rôznorodosť občanov 
Ameriky sú nebezpe-

čenstvá sektárstva čoraz väčšie. 
Bez ohľadu na to, čím sme kedysi 
boli, už viac nie sme kresťanským 
národom. Sme aj židovským 
národom, moslimským národom, 
budhistickým národom, hindu-
istickým národom a národom 
neveriacich. A ak aj boli medzi 
nami len kresťania, ak sme zo 
Spojených štátov vyhnali každého 
nekresťana, koho kresťanstvo 
by sme učili v školách? Bolo by 
to kresťanstvo Jamesa Dobsona 
alebo Ala Sharptona? Ktorými 
časťami Písma by sa mala riadiť 
naša štátna politika? Mali by sme 
sa pridŕžať Levitica, v ktorom sa 
píše, že otroctvo je v poriadku, 
že jedenie mušlí je hnus? Alebo 
radšej Deutoronómia, v kto-
rom sa odporúča kameňovanie 
dieťaťa, keď zblúdi z cesty? Alebo 
by sme sa mali pridŕžať Kázania 
na hore, ktoré je také radikálne, 
že pochybujem o tom, či by to 

naše ministerstvo obrany prežilo, 
keby ho začalo uplatňovať? Než 
sa necháme strhnúť, prečítajme si 
naše Biblie teraz. 

Tým sa dostávam k druhému 
bodu. Demokracia si vyžaduje, 
aby nábožensky založení ľudia 
transformovali svoje záležitosti 
do univerzálnych, a nie nábožen-
ských hodnôt. Čo mám tým na 
mysli? Vyžaduje si to, aby návrhy 
boli podložené argumentmi a aby 
boli rozumné. Z náboženských 
dôvodov môžem vystupovať proti 
interrupciám, aby som uviedol 
aspoň jeden príklad, ale ak chcem 
schváliť zákon, ktorý by túto prax 
zakazoval, nemôžem sa jedno-
ducho odvolávať na učenie cirkvi 
alebo vzývať Božiu vôľu. Musím 
vysvetliť, prečo je interrupcia 
v rozpore s určitými princípmi, 
ktoré sú vlastné ľuďom všetkých 
vierovyznaní, vrátane ľudí bez 
vyznania. Pre niektorých, ktorí 
veria v neomylnosť Biblie, ako 
napríklad evanjelici, to bude ťaž-
ké, v pluralitnej spoločnosti však 

nemáme na výber. Politika závisí 
od našej schopnosti presvedčiť 
jeden druhého o spoločných 
cieľoch založených na spoločnej 
realite. Zahŕňa kompromis, ume-
nie možného, pričom v určitom 
zásadnom bode náboženstvo  
nepripúšťa kompromis. Je to 
umenie nemožného. Keď Boh 
prehovorí, od jeho nasledovníkov 
sa očakáva dodržiavať Božie 
príkazy bez ohľadu na dôsledky. 
Založiť niekoho život na takýchto 
nekompromisných záväzkov 
môže byť ušľachtilé, no založiť 
naše politické rozhodovanie na 
takýchto záväzkov by bolo nebez-
pečné. A ak o tom pochybujete, 
uvediem vám príklad. 

Všetci poznáme príbeh o Abra-
hámovi a Isaacovi. Abrahámovi 
Boh prikázal, aby obetoval svojho 
jediného syna. Bez odôvodnenia 
vezme Isaaca na vrchol hory, 
priviaže ho k oltáru, zdvihne 
nôž a pripraví sa konať tak, ako 
mu Boh nakázal. ... Boh zošle 
na zem anjela, aby v poslednej 
chvíli zasiahol. Abrahám zložil 
skúšku oddanosti Bohu. Treba 
však povedať, že keby ktokoľvek 

z nás, kto vystúpil z cirkvi, videl 
Abraháma na streche budovy, 
ako zdvíha nôž, určite by zavolal 
políciu a očakával by, že úrad pre 
služby deťom a rodine by Isaaca 
Abrahámovi odobral. Urobili by 
sme tak preto, lebo nepočujeme, 
čo počuje Abrahám. Nevidíme 
to, čo vidí Abrahám. A preto 
najlepšie, čo môžeme urobiť, je 
konať v súlade s tými vecami, 
ktoré všetci vidíme a ktoré všetci 
počujeme, či už je to všeobecné 
právo alebo zdravý rozum. Preto 
tu máme určité úlohy. 

Verím, že dokážeme preklenúť 
priepasť, ktorá tu existuje, preko-
nať predsudky, ktoré každý z nás 
prináša do tejto diskusie. Som 
presvedčený, že milióny Ameri-
čanov chcú, aby sa to stalo. Bez 
ohľadu na to, nakoľko nábožní sú, 
ľudia sú už unavení z toho, keď 
vidia, že viera sa používa ako ná-
stroj na útočenie. Nechcú, aby sa 
viera používala na znevažovanie 
alebo rozdeľovanie iných, pretože 
oni o svojej tak viere vo svojom 
vlastnom živote tak neuvažujú. 

Z predvolebného prejavu 
Baracka Obamu

Obama o náboženstve a politike

Foto:  barackobama.com
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Sekularizmus 
a jeho prednosti

Štát si pritom zachováva svoju ne-
utralitu vo veciach „viery a neviery“, 
neuprednostňuje  žiadnu z nich, 

neposkytuje výhody a privilégiá žiadnemu 
z týchto svetonázorov a dbá na to, aby žiadna 
z organizácií zastávajúcich uvedené svetoná-
zory sa nemohla uplatniť na úkor inej.

Historický pohľad
Sekularizmus rovnako ako iné formy 

nenáboženského myslenia a konania boli 
sústavne po celé veky potláčané. Ľudia 
takéhoto zmýšľania boli počas celej histórie 
nemilosrdne trestaní – väčšinou pod zámien-
kou „kacírstva“, ako „neverci“, bosoráci 
alebo bosorky, čo sa čiastočne nepriamo 
udržalo až doteraz odmietaním až vylúčením 
zo spoločnosti, komunity alebo dokonca aj 
z vlastnej rodiny.

Kým dominantné náboženstvá s úspechom 
získavali široké právomoci, „neverci“ a ich 
názory sa vždy cenzurovali, zakazovali 
alebo inak blokovali – ako by „neexistovali“ 
(porovnaj súčasné Slovensko!). Až dodnes 
je veľmi ťažké presadiť, aby hlasy „nevercov“ 
boli vypočuté, najmä vo verejných médiách – 
v rozhlase, televízii, v dennej alebo periodickej 
tlači. Organizované náboženstvá si zachovali 
svoje metódy z minulosti, ktorými môžu tejto 
publicite „pre nich nežiaducich názorov“ 
zabrániť. Napomáha im v tom skutočnosť, 
že dnes sú už mnohí veriaci príslušníkmi 
niektorej cirkvi iba „formálne – na papieri“, 
aj tí sa však boja k tomu priznať a kritizovať 
„svoje“ náboženstvo.

Dobrodenia sekularizmu
Od konca 19. a začiatku 20. storočia sa 

postupne začali zmierňovať obmedzovania 
kladené náboženstvom, na čom malo zásluhu 
vynáranie sa ateistických a sekulárnych 
myšlienkových smerov. Medzi zmiernenie 
dusivých vplyvov náboženstva patrila aj 

postupujúca emancipácia žien, ktoré nábo-
ženstvá vyradili na celé stáročia z tvorivej spo-
ločenskej práce – ako „stvorenia menejcenné 
a nerovnoprávne s mužmi“. Prejavilo sa to aj 
umožnením ženám študovať na univerzitách, 
čo však dodnes nie je všeobecne rozšírený jav. 
Z toho potom vyplynulo zapojenie žien do 

administratívy, verejného života, vlády a ich 
zrovnoprávnenie vo volebnom práve.

Paralelne s týmito procesmi sa uskutoč-
ňovalo „ukrajovanie“ z doteraz výlučných 
domén náboženstva, ako sú charitatívne 
činnosti a právo. To posledné sa stalo silným 
nástrojom oslobodenia ľudí spod diktátu 
cirkvi. Tento proces právneho zdokonaľovania 

pokračuje s priaznivými dosahmi na vedu, 
verejné zdravotníctvo, pracovné právo a na  
sociálne zabezpečenia – aké za nadvlády 
náboženstva boli celkom nemysliteľné. Ana-
lýzy historických osobností, ktoré pretlačili 
všetky tieto pokrokové trendy, by jednoznačne 
dokázali, že to boli zväčša ľudia bez nábožen-
ského vyznania. Preto je zarážajúca snaha 
niektorých predstaviteľov cirkvi privlastniť si 
všetky tieto pokroky, hoci pravda je taká, že 
cirkev proti nim vždy rezolútne bojovala.

Základným princípom sekularizmu je prvo-
radý význam rozumu a objektívnych znalostí 
v konaní ľudí. Božie usmerňovanie a zásahy 
ako nedokázané javy sú pre sekularizmus 
neprijateľné. Rovnako aj nádej a strach 
z posmrtného života sa dostali do rozporu 
s objektívnymi poznatkami, pretože zastave-

ním funkcie mozgu sa život defi nitívne končí. 
Cieľom ľudského života je teda dosahovanie 
šťastia na tomto svete – či už osobného alebo 
aj celospoločenského. Prostriedkom na to je 
sloboda, ktorú sekularisti chápu ako komplex 
práv a s nimi súvisiacich povinností. Prekážky 
myslenia a „povolený spôsob myslenia 
podľa receptu“ sú pre sekularizmus cudzie. 

Čo znamená 

„sekularizmus“

Čo podľa 

niektorých 

ľudí znamená 

„sekularizmus“

Sekularizmus znamená propagovanie nenáboženských 
perspektív, ako sú ateizmus a sekulárny humanizmus 
(najnovšie nazývaný jednoducho „humanizmus“) a propago-
vanie sekulárne orientovaného štátu. Sekulárny štát je štát, 
ktorý zabezpečuje (a dodržiava) ústavou zaručenú slobodu 
náboženstva a slobodu byť bez náboženstva, ako aj slobodu 
oponovať obom týmto svetonázorom.
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Morálnosť chápu sekularisti ako súhrn 
skutkov, ktoré vylepšujú a zušľachťujú ľudský 
charakter a bránia takým skutkom, ktoré 
poškodzujú iných.

Francúzsky laicizmus
Podľa Jeana Baubérota, profesora na l’Eco-

le Pratique des Hautes Etudes vo Francúzsku, 
základom sekulárneho princípu je rovnosť 
všetkých občanov pred zákonom bez rozdielu 
pôvodu, rasy alebo náboženstva. Režim musí 
rovnako rešpektovať všetky svetonázory. 
Slobodná komunikácia myšlienok a názorov 
predstavuje jednu z najcennejších prvkov 
ľudských práv a sekulárnych princípov. Tieto 
základné predpoklady nemožno dodržiavať 
bez odluky cirkvi od štátu. Sekulárny štát teda 
rovnako vylučuje uprednostňovanie ateizmu 
ako uprednostňovanie teizmu. Spoločenské 
záujmy osožné pre všetkých nahrádzajú sku-
pinové záujmy a tvoria tmel spájajúci všetky 
svetonázorové zoskupenia. Nepriamo to 
naznačuje, že náboženské cirkvi sú v podstate 
„záujmové organizácie občanov“ – ako všetky 
iné záujmové organizácie –, a preto niet dô-
vodu, aby sa považovali v právach nadradené 
nad ostatné  „záujmové organizácie.“

Francúzsky laicizmus – sa teda najviac 
blíži pojmu sekularizmu, hoci sekularizmus 
sa v mnohých obmenách rozšíril v mnohých 
iných štátoch sveta; žiaľ, zväčša s pripustením 
„výnimiek“ zohľadňujúcich (údajné – v sku-
točnosti neexistujúce) výnimočné postavenie 
náboženstva.

Francúzske občianske právo vyžaduje na 
základe tohto princípu registráciu narodenia, 
manželstiev a úmrtia ako prvoradú občiansku 
povinnosť. Štát sa potom už nezaujíma 
o to, či sa občan tieto akty rozhodol potvrdiť 
aj cirkevnými cestami, alebo nie. To už je 
súkromná vec občana.

Moderné Francúzsko sa teda identifi kuje 
ako dcéra „Francúzskej revolúcie“ a prijíma 
hodnoty osvojené v roku 1789. Nehlási 

sa k žiadnemu „spojenectvu“ s cirkvami. 
Prvoradé prvky tohto sekulárneho štátu sú 
sekulárna výchova žiakov v štátnych školách, 
čo nevylučuje náboženskú výchovu, ktorá je 
však súkromnou záležitosťou podľa rozhod-
nutia zainteresovaných zložiek. (žiak, rodičia, 
kňaz). Zákon zabezpečuje, že cirkev musí 
dodržiavať štátne zákony, čo bola reakcia na 
pápežskú encykliku nariaďujúcu katolíkom 
nedodržiavanie odluky cirkvi od štátu 
(jeden z mnohých príkladov úsilia Vatikánu 
uchovať si svoju nadradenosť). Občania majú 
neobmedzenú slobodu v organizovaní svojich 
cirkví a v slobodnom prejavovaní svojho 
náboženstva na verejnosti. Sloboda svedomia 
sa chápe nielen ako výsada veriacich, ale aj 
ateistov a ľudí indiferentných k náboženstvu 
alebo aj iných kombinácií (fi lozofi ckej) viery. 
Pri sčítaní ľudu sa nezisťuje náboženská 
príslušnosť a ani v iných dotazníkoch sa 
neskúma náboženská príslušnosť (vrátane 
prihlášky  k pobytu v hoteli).

Používanie cirkevných budov (kostolov 
a pod.) sa vyriešilo zákonom, ktorý ustanovu-
je, že tieto budovy boli pridelené pod správu 
organizácie vykonávajúcej ich základné 
poslanie. V dôsledku toho majetky katolíckej 
cirkvi mohli pripadnúť pod správu iných orga-
nizácií a objekty pamiatkového charakteru 
pripadli štátu.

Náboženské znaky sa vo verejných 
budovách zásadne nepoužívajú. Niektoré 
(katolícke) sviatky boli uzákonené ako štátne 
(korene Francúzska boli katolícke). V dňoch 
sviatkov iných vyznaní môžu ich vyznávači 
požiadať o pracovné voľno.

Sekulárna neutralita znamená, že sa 
cirkvám nemôže vyplácať žiadna fi nančná 
podpora alebo štátny príspevok. Treba však 
pripustiť, že aj v takom sekulárnom štáte, 
akým je Francúzsko, sa „nepriame“ príspevky 
presadili (najmä kaplánstvo podporované 
štátom, nezdanené dary, údržba niektorých 
objektov.) S tým súvisí aj problém súkromné-

ho (medzi iným aj cirkevného) školstva. Tieto 
školy môžu dostávať príspevky z verejných 
fondov za predpokladu, že sa zmluvne zaviažu 
ministerstvu školstva dodržiavať štátne 
učebné osnovy. Dbá sa pri tom aj na slobodu 
myslenia, pri ktorej sa rešpektuje tak právo 
prijímať náboženské pokyny na konanie, 
ako aj právo kritického postoja k dogmám. 
(Je to umožnené aj na cirkevných školách na 
Slovensku?)

Sekularizmus ako praktická 
životná fi lozofi a

Na záver treba zdôrazniť, že sekularizmus 
nie je iba vecou zákonov, ale aj kultúry, étosu 
a emancipácie z područia klerikalizmu – čím 
sa rozumie ovládanie spôsobu myslenia 
nepripúšťajúceho odchýlky od náboženského 
pohľadu, a teda ani žiadnu debatu. Sekulariz-
mus je teda praktická životná fi lozofi a, ktorá 
poskytuje pravidlá a smernice pre ľudské 
správanie v každodennom živote a ktorá 
sa opiera o dôkaz rozumu a neakceptuje 
nedokázané tvrdenia.  
Čo sa teda usiluje odstrániť sekularizmus, 

nie sú dokázané pravdy, ale omyly starodáv-
nych mýtov a z nich vyvierajúcej teológie 
v najširšom zmysle – vrátane všetkých tých ti-
sícov (často absurdných) teologických a neraz 
protirečivých predstáv vytvorených v dejinách 
ľudstva, akými sú viera v dogmy, závislosť na 
mimosvetských a údajne nadprirodzených 
silách, účinnosť modlitby ako prostriedku 
pomoci, predstava, že človek je skazená 
bytosť, že život strávený zlým konaním sa 
dá odčiniť pokáním na smrteľnej posteli, že 
spásu po smrti možno docieliť zásluhou Ježiša 
Krista, že jediný pas do neba (ak niečo takého 
existuje) je viera v kresťanský spôsob spásy, že 
existuje osobný diabol a hmotné peklo s jeho 
večným utrpením a že Biblia je neomylný 
záznam Božieho slova.

Prof. Alexander Rehák
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AIDS: Kto sa stavia 
proti používaniu 
kondómov?

A čo je horšie, náboženskí 
iniciátori kampane 
používajú falošné vedecké 

argumenty a dokonca klamú 
o skutočnej vede, čím zakrývajú 
svoju náboženskú motiváciu. 

V roku 2004 noviny New York 
Times (NYT) poukázali na to, 
aké dezinformácie šíri Randall 
Tobias, koordinátor AIDS v 
Bushovej administratíve. Ten 
už pri viacerých príležitostiach 
tvrdil, že kondómy nie sú účinné 
pri prevencii šírenia AIDS medzi 
obyvateľstvom vo všeobecnosti. 

Klamstvá
Pri odôvodňovaní tohto 

tvrdenia v Snemovni 

reprezentantov Tobias citoval zo 
správy Londýnskej školy hygieny 
a tropickej medicíny, ktorá 
údajne podporovala jeho názor. Z 
informácie NYT však vyplynulo, 
že dekan spomínanej školy 
Tobiasovi napísal, že škola nikdy 
nevypracovala nijakú takúto 
správu. A navyše, že výskum 
Londýnskej školy hygieny 
a tropickej medicíny poukázal 
na opak –  kondómy sú naozaj 
účinné! 

Referencie pána Tobiasa ako 
experta na kondómy, abstinenciu 
alebo v danom kontexte aj 
na fi nancovanie projektov 
súvisiacich so sexuálnym 
správaním by sa však nemali 

podceňovať. Podľa New York 
Times bol totiž nútený rezignovať 
po odhalení informácie, že 
bol vzácnym pravidelným 
zákazníkom washingtonského 
bordelu za 300 dolárov na 
hodinu!

Tobias od iných požaduje 
určitú sexuálnu sebakontrolu, 
ktorej sám nie je schopný. Pán 
Tobias a ďalší jeho stúpenci 
v administratíve často uvádzajú 
príklad Ugandy ako miesta, 
kde sa prenos AIDS znížil tým, 
že mladých viedli k sexuálnej 
abstinencii. No samotní 
Uganďania  a objektívni 
výskumníci  tvrdia, že používanie 
kondómov zohráva veľkú úlohu. 

Mylné predpoklady 
Beatrice Wearová z dobro-

voľníckej organizácie ActionAid 
pracuje v Kampale. Tvrdí, že 
zasahovanie americkej nábožen-
skej pravice ide „proti tomu, čo sa 
už 20 rokov ukazuje ako účinné“. 
Odsudzuje ich za „exportovanie 
agresívneho a vysoko moralis-
tického prístupu k prevencii 
HIV založeného na abstinencii 
a vernosti do Afriky“, čo 
podľa nej jednoducho nefunguje. 
Ďalej vysvetľuje: „Obmedzenie 
rozdávania kondómov tzv. 
,vysoko rizikovým‘ skupinám, 
napr. komerčným sexuálnym 
pracovníkom a vodičom 
kamiónov, je ignorovaním rea-
lity africkej epidémie, ktorá sa v 
skutočnosti vyznačuje mladosťou 
a ženským rodom. Je založené 
na predpoklade, že africké ženy 
majú určitý stupeň kontroly nad 
svojím životom a sexualitou, 
čo často nie je pravda.“ Noviny 
New York Times v tejto súvislosti 
napísali: „V Zambii a v Brazílii aj 
používanie kondómov prispelo 
k zníženiu prenosu AIDS, 
predstavitelia administratívy však 
o týchto krajinách nehovoria. 
Stiahli informácie o používaní 
kondómov a odkazy na hodnotu 
sexuálnej výchovy a propagácie 
kondómov z internetových 
stránok Centier pre kontrolu 
a prevenciu ochorení a Agentúry 
pre medzinárodný rozvoj. Ich 
spiatočnícka politika vystavila 
milióny ľudí riziku. 

Jedna z najväčších prekážok, 
ktorej čelia organizácie boju-
júce proti epidémii AIDS, sú 
kontraproduktívne podmienky 
fi nancovania zo strany USA. 
Časopis Rolling Stone to nazval 
„epidemickým zlyhaním“. 
Geraldine Sealyová, ktorá píše 
pre tento časopis, uviedla veci 

Odpor voči kondómom ako prostriedku na prevenciu HIV/AIDS je 
motivovaný najmä konzervatívnymi náboženskými myšlienkami. Pod 
tlakom náboženskej pravice americká vláda vyčlenila tretinu príspevku 
krajiny určeného na medzinárodnú prevenciu AIDS na tzv. „abstinenčné 
programy“, hoci takéto programy samé osebe lekári považujú v tejto oblasti 
za nedostatočné. 

Foto:  archív
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na správnu mieru: „Okrem 
podvádzania v poskytovaní 
medzinárodnej pomoci Bush 
používa prostriedky určené na 
boj proti AIDS na uprednostňo-
vanie náboženstva pred vedou, 
presadzovanie abstinencie 
a monogamie pred účinnejšími 
prostriedkami, akými sú kondó-
my a sexuálna výchova. Pred tým, 
než zahraničné skupiny získajú 
fi nančné prostriedky z USA, 
Bushova administratíva ich 
žiada o zloženie akejsi „prísahy 
vernosti“ vo forme odsúdenia 
prostitúcie – čo je ustanovenie, 
ktoré podľa pracovníkov 
z oblasti prevencie AIDS naďalej 
stigmatizuje obyvateľstvo, ktoré 
v skutočnosti potrebuje vzdelanie 
o HIV a starostlivosť.“ 

Neúčinná abstinencia
Postoj Bushovej administratívy 

podporuje aj katolícka cirkev. Or-
ganizácia OSN na boj proti AIDS 
(UNAIDS) dôrazne vyhlásila, 
že takýto postoj má z globálneho 
hľadiska katastrofálne dôsledky: 
„Rýchle šírenie vírusu spôso-
bujúceho AIDS sa v Latinskej 
Amerike ešte viac zvyšuje 
odporom rímskokatolíckej cirkvi 
voči používaniu kondómov.“ 

Koordinátor UNAIDS pre 
Honduras, Nikaraguu a Kostariku 
Alberto Stella to stručne vystihol 
takto: „V Latinskej Amerike bolo 
používanie kondómov démoni-
zované, keby sa však používali 
v každom vzťahu, garantujem 
vám, že epidémia by bola v tomto 
regióne vyriešená. To, že mladí 
ľudia začínajú žiť pohlavným 
životom vo veku 15 až 19 rokov 
bez toho, aby absolvovali sexuálnu 
výchovu, prispieva k šíreniu 
vírusu, a ukazuje sa aj to, že 
abstinencia nie je vôbec účinná.“ 

UNAIDS zdôrazňuje, že okrem 
abstinencie, ktorá je, prirodzene, 
nepraktická, „kvalitné pánske 
a dámske kondómy sú jediné 
produkty, ktoré sú v súčasnosti 
k dispozícii na ochranu pred 
sexuálne prenosnými chorobami, 
vrátane HIV. Pri správnom 
používaní pri každom sexuálnom 
styku sa kondómy ukázali ako 
osvedčený a účinný prostriedok 
na prevenciu infekcie HIV u žien 
i mužov.“ 

Písmeno C 
sa z rovnice vytratilo 

Môj obľúbený citát o kon-
dómoch zaznel z úst bývalého 
hlavného lekára USA: „Všetci 
vieme, že prísľub abstinencie 
praskne oveľa jednoduchšie ako 
latexové kondómy. UNAIDS dal 

jednoznačne najavo, že kondómy 
zohrali ,rozhodujúcu úlohu‘ v boji 
proti AIDS a kondómy vyhlásil 
za ,najúčinnejšiu a najdostup-
nejšiu technológiu na zníženie 
prenosu HIV a ďalších sexuálne 
prenosných infekcií prenášaných 
pohlavnýn stykom‘.“ 

Human Rights Watch 
(organizácia zaoberajúca sa 
sledovaním ľudských práv) 
v tejto súvislosti vyhlásil: 
„Rovnako v Spojených štátoch 
mali odporcovia kondómov 

z radov rímskokatolíckej cirkvi už 
viackrát falošné vedecké tvrdenia 
o kondómoch, aby tak podporili 
svoje morálne argumenty.“ Čo tie 
falošné vedecké tvrdenia presne 
znamenajú? 

Organizácia Human Rights 
Watch bola dosť diplomatická, 
my však môžeme byť priamo-
čiarejší: nie obsah s morálnymi 
pózami, ale Vatikán a náboženská 
pravica zakrývajú charakter 
svojich šialených doktrín 
nebezpečnou spŕškou lží. 

A môže byť nejaká lož zhub-
nejšia – vražednejšia – ako táto?: 
V roku 2003 predseda vatikán-
skej Pápežskej rady pre rodinu 
kardinál Trujillo vyhlásil, že vírus 
AIDS je približne 450-násobne 
menší ako bunka spermie, a preto 
môže ľahko preniknúť cez „sieť“, 
ktorú vytvára kondóm – napriek 
jasnému vedeckému a empirické-
mu dôkazu o opaku! 

Je dôležité pripomenúť, že vo 
väčšine stratégií prevencie AIDS 
sa nikdy nepresadzovalo neviazané 
sexuálne správanie. Väčšina kládla 
„abstinenciu“ na prvé miesto – 
teda prístup Abstinencia, Buďte 
verní a Kondómy (tzv. A-B-C) na 
zníženie rizika infekcie HIV. 

Sčasti by to mohol byť citlivý 
kompromis medzi realistickým 
a náboženským táborom. 
Čoraz viac sa však vyvíja tlak na 
vypustenie písmena „C“ (z ang-
lického condoms – pozn. prekl.). 
Náboženské lobistické skupiny 
v Spojených štátoch majú 
ničivý vplyv na praktickú stránku 
stratégií prevencie v Afrike. 
Anonymný predstaviteľ organizá-
cie na prevencie HIV/AIDS, ktorá 
je platená z prostriedkov USA 
a pôsobí v Kampale, povedal: 

„Pred rokom ešte ABC v Ugande 
platilo. Teraz je C z rovnice preč.“ 
Tento predstaviteľ musel zostať v 
anonymite, pretože kritika tohto 
nezmyselného postupu by mohla 
ohroziť ich obmedzené fi nanco-
vanie, ktoré je úplne nevyhnutné. 

Proti kondómom aj 
islamskí vodcovia

Titulky ako napríklad „Skupiny 
veriacich vyzývajú na škrty vo 
fonde AIDS“ v novinách Boston 
Globe najviac podkopávajú ich 
dôležitú prácu a odstrašujú 
donorov. UNAIDS však 
poukázal na ešte jednu hrozivú 
skutočnosť predložením ďalšieho 
dôkazu o ignorovaní mladých 
a žien: „Vzhľadom na rodové 
pravidlá a nerovnosti sú mladým 
dievčatám a ženám pravidelne 
a opakovane odopreté informácie 
o kondómoch a o prístupe k nim 
a často nemajú možnosť vôbec 
hovoriť o používaní kondómov.“ 
Tento postreh zdôraznil vo 
svojom prejave riaditeľ UNAIDS 
Peter Piot v roku 2006. Piot uvie-
dol, že hlavným spúšťačom tejto 
epidémie sú „rodové nerovnosti, 
stigmatizácia a diskriminácia, 
nedostatok a neschopnosť brániť 

a uplatňovať ľudské práva.“ 
Vo väčšine spoločností, 

ktoré sú vystavené riziku, je 
nepopierateľným faktom, že tieto 
„rodové normy a nerovnosti“ 
presadzujú a nanucujú 
konzervatívni náboženskí lídri. 
Neskrývajú sa však za tým len 
kresťanskí fundamentalisti. 
Používanie kondómov čoraz 
viac odsudzujú aj islamskí 
vodcovia. Napríklad v Keni jeden 
moslimský vodca vyhlásil: „Veľa 
peňazí sa vynakladá na otrávenie 
našej komunity... obrovské 
množstvo peňazí sa míňa na kúpu 
kondómov, kúpu nemorálnosti.“ 

Moslimskí klerici ostro 
kritizovali kondómy, ktoré podľa 
nich povzbudzujú k mimoman-
želskému sexu a sú v rozpore 
s islamským právom. Tragickou 
iróniou je, že práve tie konzer-
vatívne sily, ktoré podkopávajú 
vzdelávanie o bezpečnom sexe, sú 
často tie isté, ktoré sa dopúšťajú 
iných porušení ľudských práv – 
ktoré riaditeľ UNAIDS Peter Piot 
označil za hlavný motor šírenia 
HIV/AIDS. 

Nebezpečný koktail
Koktail, ktorý marí úspešnú 

prevenciu AIDS, pozostáva 
z troch smrteľných prísad: 

a) neprimeraný náboženský 
vplyv na západné vlády, ktoré 
poskytujú fi nančnú pomoc, 

b) náboženský charakter 
mnohých charitatívnych skupín 
pôsobiacich v tejto oblasti, 

c) konzervatívne lokálne 
tradície v oblastiach najviac 
postihnutých HIV. 

Všetky tieto zložky majú 
za následok ľudské tragédie 
enormného rozsahu, ktorým však 
možno predísť. 

Z odhadovaného počtu 
40 miliónov ľudí na svete 
infi kovaných vírusom HIV sú 
takmer dve tretiny v subsaharskej 
Afrike. A choroba ničí životy 
mnohých ďalších a ich rodín 
– tých, ktoré sú ekonomicky 
a emocionálne závislé od 
infi kovaných. Na čele boja proti 
tejto epidémii stoja zdravotní 
pracovníci v týchto krajinách. 
Práve oni sú tí, ktorých si treba 
vypočuť, nie arcibiskupov, 
kazateľov a mulláhov. 

Keith Porteus Wood 
Autor je výkonný riaditeľ 

Národnej sekulárnej spoločnosti 
vo Veľkej Británii 

Uverejnené v International 
Humanist News, november 2008

Preložila: Judita Takáčová, 
medzititulky: redakcia

Foto:  archív
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Viera a ateizmus 
očami teológa

Tomáš Halík reaguje na charakteristický 
dôsledok sekularizácie modernej 
spoločnosti – pribúdanie ateistov, 

ale aj veriacich ľudí od náboženstva sa 
vzďaľujúcich, od cirkvi vzdia lených, „ľudí na  
okraji spoločenstva viery“. Konkrétne sa im, 
ale nemenej aj súčasným ateistom – vrátane 
ponuky na dialóg – prihovára jeho kniha 
z roku 2007 s názvom Vzdáleným nablízku 
(Vášeň a trpělivost v setkaní víry s nevírou).

Viera ako tajomstvo, kresťanstvo 
ako paradox

Poňatia nevyhnutné pre kresťanov, 
užitočné pre neveriacich. Už podľa tradičnej 
teológie viera je dar a milosť. T. Halík 
zdôrazňuje, že ak je naozaj vierou, je predo-
všetkým trpezlivá (131, 238). Vo viere nejde 
o problémy, ale o tajomstvo (27). Ide o to, 
vyrovnať sa s tým, kedy Boh sa zdá byť ďaleko, 
skrytý, neprítomný. Keby Boh „bol po ruke“, 
bola by viera, vášeň viery, zbytočná (72, 73). 
Práve v trpezlivosti vidí T. Halík hlavný rozdiel 
medzi vie rou a ateizmom. Preto odmieta 
tak ateizmus, ako aj entuziazmus príliš 
ľahkej viery, lebo podľa neho vedia byť príliš 
rýchlo ho tové s tajomstvom, ktoré voláme 
Boh. S tajomstvom človek nesmie byť nikdy 
„hotový“ (9-10).

Kresťanstvo je náboženstvo paradoxu 
(49). Božia logika je iná než ľudská, a človek 
ju musí zakúsiť ako paradox, ako Pavlovu 
teológiu kríža, viery a milosti (160). Treba 
pochopiť, precítiť a prijať podstatu evanjeli-
ovej zvesti, posolstvo Krista ukrižovaného, 
ako o tom hovorí apoštol Pavol v prvom liste 
Korinťa nom: „Bláznovstvo, kríža. – Zaiste, 
reč kríža zdá sa bláznovstvom tým, čo idú 
do záhuby, ale nám, ktorí čakáme spasenie, 
je prejavom moci Božej. Je totiž napísané: 
Múdrosť múdrych zmarím a rozum rozum-
ných odvrhnem. Lebo bláznovstvo Božie je 
múdrejšie ako ľudia a slabosť Božia je silnejšia 
ako ľudia.“ (1 Kor 1, 18-25).

Vo svojej knihe T. Halík rozvíja teologické 
úvahy o Bohu, ktorý je láska, ale zároveň je 

Bohom vzdialeným, skrytým a neprí tomným, 
a preto aj o trpezlivosti, nevyhnutnej pre 
prijatie tajomstva existencie zla vo svete. 
Kresťanstvo nezvestuje Boha so ži votom bez 
utrpenia; ubezpečuje nás iba o tom, že i v tých 
najhlbších nociach je Boh s nami. Kde je však 
Boh tam, pýta sa T. Halík, kde lásky niet, kde 
je iba krutosť, bolesť, hriech, smrť a utrpenie? 
Tam je Boh v trpezlivosti viery a nádeje. Viera 
a trpezlivosť sú neraz iba mená pre ten istý 
postoj (131).

T. Halík písal svoju knihu v pustovni 
kláštora, v ideálnych podmienkach pre 
náboženské rozjímanie. Skutočný život ho 
však do stal do situácie, keď mal reagovať na 
vášnivo a vyčítavo kritický list muža, zúfalého 
nad smrťou vnučky chorej na rakovinu: „Vedel 
som, že človeku, ktorý mi napísal, nesmiem 
jednoducho povedať, že  Boh ho miluje‘. Na 
ten list som dodnes neodpovedal a neviem, či 
to bola zbabelosť, lenivosť, slabosť a rozpaky 
mojej vlastnej viery a teológie“ (127).

Nastolenie otázky ateizmu
Podľa T. Halíka podstatnou inšpiráciou pre 

jeho úvahy o ateizme sa stali myšlienky svätej 
Terézie z Lisieux. Táto významná katolícka 
svätica pôvodne neverila v existenciu ateistov. 
Avšak Ježiš Kristus jej zjavil, že niektorí ľudia 
naozaj žijú celkom bez viery. Ateizmus preto 
nie je iba zdanie a hriešny sebaklam a klam; 
treba ho brať veľmi vážne (51). Terézia 
vyhlásila neveriacich za svojich bratov (52), 
ktorí nevedomky žijú v temnote, a modlila sa 
za nich (223-224).

Je možné, že Teréziine názory inšpirovali 
k naplneniu výzvy II. Vatikánskeho koncilu 
k dialógu s ateistami dnešnej doby (60-61). 
Na rozdiel od I. Vatikánskeho koncilu (1869-
1870), ktorý chápal ateizmus ako intelektuál-
ny omyl, hriech a nedostatok dobrej vôle, II. 
Vatikánsky koncil vidí hlavnú príčinu ateizmu 
v nedostatočne vierohodnom svedectve cirkvi, 
rozlišuje rôzne druhy ateizmu, ich príčiny 
a zmysel. II. Vatikánsky koncil (1962-1965) 
vyzval cirkev, aby sa priblížila súčasnému 

svetu a človeku, a to aj prostredníctvom 
dialógu so sekulárnou kultúrou a svetským 
humanizmom s ostatnými kresťanmi i nábo-
ženstvami, ale aj s agnostikmi a ateistami. 
Cestou II. Vatikánskeho koncilu by sa chcel 
ube rať aj T. Halík.

Druhy ateizmu
Podľa T. Halíka existujú viaceré druhy 

ateizmu (64-65): ľahkomyseľný ateizmus (ako 
biblický Ezau predáva dedičstvo viery za misu 
šošovice). Zabudnutie na Boha (do uvoľnené-
ho priestoru pchá náhradných bôžikov všet-
kého druhu). Pyšný ateizmus (Boh nesmie 
byť, aby nezacláňal ľudské ego, ktoré ašpiruje 
na božstvo). Zarmútený, bolestný ateizmus 
(rád by veril, ale tvárou v tvár utrpeniu seba 
i sveta nie je toho schopný). Ako vidno, všetky 
tieto charakteristiky sú jasne determinované 
jednostran ným teologickým videním. Ďalší, 
oslobodzujúci ateizmus (zbavil sa domne-
lého Boha ako svojej vlastnej, tyranizujúcej 
pro jekcie) obsahuje racionálny moment; 
napokon tiež pripomína poňatie náboženstva 
u L. Feuerbacha.

S ateizmom ľahostajnosti, ktorého otázka 
o Bohu vôbec ne zaujíma, nemá podľa T. 
Halíka význam strácať čas (132-133). Treba 
poznamenať, že tu nemusí ísť o obyčajnú 
ľahostajnosť; na úvahy a najmä spory 
okolo existencie Boha je naozaj škoda plyt vať 
časom.
Čo T. Halíka naozaj zaujalo, je podľa neho 

ateizmus vášne, protestu, hľadania (133-
139). Zároveň vidí ako paradox, že pro test 
ateizmu proti zlu a nespravodlivosti vraj už 
predpokladá spravodlivý poriadok vo svete 
ako vopred daný; ide teda o nábo ženský 
predpoklad. Vášnivý ateizmus proti Bohu 
a viere vraj sám stojí na pôde viery v božský 
poriadok dobra a spravodlivosti, dokonca túto 
vieru práve onou bolesťou a protestom vraj 
potvr dzuje a vyznáva.

Samozrejme, ateizmus je reakciou na 
náboženstvo. To však neznamená, že by bol 
od náboženstva v uvedenom teologickom 
chá paní „závislý“. V tejto recenzii poukazu-
jeme na to, že svojimi názormi, správaním, 
celým životným štýlom predstavuje osobnosť 
kultivovaného ateistu špecifi ckú, autentickú 
a originálnu kva litu duchovnej orientácie 
a praktického správania človeka.

Ak predpoklad spravodlivého poriadku 
vo svete ako „vopred daného“ znamená 
„stvoreného“ alebo „Stvoriteľom zamýšľané-
ho“, potom skutočný stav vecí v tomto svete 
veľakrát vyzerá tak, že teológii nezostalo 
iné, ako odvolávať sa na fa tálny dôsledok 

Predstavujeme našim čitateľom významného reprezentanta súčasného 
českého katolicizmu, doktora teológie a fi lozofi e Tomáša Halíka (1948), 
v roku 1978 tajne vysväteného za kňaza, účastníka českého náboženské-
ho a kultúrneho disentu. Tomáš Halík je profesorom Karlovej univerzity, 
farárom Akademickej farnosti Praha a prezidentom Českej kresťanskej 
akadémie. Podnikol viaceré zahraničné študijné a prednáškové cesty 
a pobyty (o. i. Oxford a Cambridge). Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval za  
poradcu Pápežskej rady pre dialóg s neveriacimi. Má zahraničné vyzna-
menania, jeho publikácie sú prekladané do viacerých jazykov.
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biblického „prvotného hriechu“. A na drahej 
strane celá ľudská civilizácia nie je ničím 
iným, než neprestajným úsilím o „úpravu“, 
nápravu, poľudštenie tohto sveta.

Ateizmus predstáv a skutočností
Fenoménu ateizmu venuje T. Halík toľko 

pozornosti, že v re cenznom článku možno 
reagovať iba na najpodstatnejšie autorove 
názory, neraz iba domnienky, či dokonca iba 
predstavy o ateizme a najmä ateistoch. To 
platí hneď o prvej vete úvodu knihy: „S ate-
istami súhlasím v mnohom, často takmer 
vo všetkom – okrem ich viery, že neexistuje 
Boh“ (9).

Pre kultivovaných ateistov nie je otázka 
Boha vôbec záleži tosťou nejakej viery alebo 
neviery. Základom ich presvedče nia je sústava 
racionálnych názorov založených na logických 
zá veroch z overených zistení komplexu vied 
o svete, prírode a člove ku. To po prvé. Po 
druhé, ak sa už pracuje s pojmom „viera“, 
tre ba jasne rozlišovať medzi jeho profánnym 
významom a jeho náboženským chápaním 
a používaním. Toto súvisí s duchovným 
stavom človeka, založeným na špecifi ckých 
predstavách – najmä tzv. nad prirodzena – 
a jeho najhlbšie korene ležia v dávnej histórii 
vzniku a vývinu ľudskej bytosti. Ľudská vieru 
či dôveru v rozum nemožno jednoducho 
stotožňovať s náboženskou vierou v Boha 
alebo vôbec v tzv. nadprirodzeno a v podobné 
produkty ľudského myslenia (a fantázie) v pod-
state magického charakteru a: dosahu. Žiaľ, 
na priek tomu ešte vždy dochádza, nevedome 
či vedome, k zahmlieva niu, k zamieňaniu a k 
dezinterpretácii uvedených pojmov.

K takzvanému 
zbožšťovaniu človeka

Ak má mať slovo humanizmus ešte nejaký 
zmysel, hovorí T. Halík, potom ním označme 
taký pohľad na svet, podľa ktorého člo vek nie 
je Boh, má iba ľudské sily a ľudskú, ohraniče-
nú perspek tívu (112-113). Ale veď práve to je 
charakteristické pre sveto názor sekulárneho 
humanistu, ktorý iba v utkvelých predstavách 
tradičnej teológie vraj sám seba dosadzuje 
na miesto zvrhnutého Boha. No sekulárny 
humanista vychádza z presvedčenia, že 
jestvuje iba jedna, pozemská skutočnosť, 
že jeho aktivita a zodpovednosť nepodlieha 
nijakým nadprirodzeným silám a určeniam. 
Pritom si je vedomý svojej prírodnej, biolo-
gickej podmienenosti, ako aj ohra ničenosti 
svojich prirodzených ľudských možností. 
Ale oslobodený od náboženského spôsobu 
myslenia, od v podstate magických predstáv, 
ilúzií a nádejí, je odhodlaný i schopný žiť svoj 
život – vrátane prejavov svetsky motivované-
ho humanizmu –, čo dnes prakticky doka zujú 
milióny ľudí.

Ateizmus a existencia zla
Na otázku, ako zladiť fakt zla a utrpenia 

s vierou v dobro tivého a všemohúceho Boha, 
neprináša veľa klasických teologických teórií 
uspokojivé odpovede, konštatuje T. Halík. 
Súčasne sa pýta: Ale prináša ich ateizmus?

To však nie je a ani nemôže byť jeho 
úlohou, ak ide o otázky výlučne v kompe-

tencii špeciálnych vied, ktoré v tej či onej 
miere objasňujú podstatu a príčiny rôznych 
foriem zla, či už prírodnej, biologickej alebo 
spoločenskej povahy. O to všetko sa moderný 
ateizmus a sekulárny humanizmus opiera, 
prijíma poznatky špeciál nych vied a využíva 
ich pri hľadania a formulovaní fi lozofi ckých 
a etických záverov. Sekulárny humanizmus sa 
aspoň takto podieľa na odhaľovaní a elimi-
novaní rôznych foriem zla. Príčiny najmä 
spoločenského zla nezakrýva a jeho prejavy 
neobhajuje; napríklad tzv. hriešnym pádom 
prvých ľudí, trestom za ľudské neprávosti 
a predovšetkým neuhýba odkazmi na akési 
nepochopiteľné tajomstvo.

Problém: skutočný 
obraz ateistu

Informovanejší čitateľ nemôže v názoroch 
T. Halíka nezbadať vplyv tradičného pohľadu 
cirkvi a náboženskej fi lozofi e na osob nosť 
ateistu. Naďalej predovšetkým pretrváva 
jej predstava či podoba buď ako vášnivého 
vzbúrenca proti Bohu, alebo ako bezradného 
zú falca nad „smrťou Boha“. Myslitelia typu 

Nietzscheho a Dostojevského nepochybne 
nemálo prispeli k poznaniu človeka i ná-
boženstva. Utváranie skutočného obrazu 
ateistu však nie je možné bez zohľadnenia 
názorového prínosu racionalistov, skeptikov, 
agnostikov či ateistov z radov fi lozofov, 
prírodovedcov a spisovateľov - niek dajších 
i moderných predstaviteľov svetského huma-
nizmu. Tradičné nepochopenie a skresľovanie 
skutočného obrazu ateistov ignoruje aj to, čo 
o sebe v sociologických výskumoch hovoria 
oni sami, osobitne o tom, ako sa duchovne 
a mravne vyrovnávajú aj s najťaž šími 
existenciálnymi problémami.

Miera relevantnosti teologických názorov 
na ateizmus a ateistov podstatne závisí od 
miery prekonania jednostranných, neraz 
tendenčne skresľujúcich tvrdení, predstáv, 
domnienok a šablón. Treba kvitovať, ak T. 
Halík aspoň naznačuje pochopenie pre ateis-
tov, keď odmietajú prístup, ktorý nerešpektuje 
ich samých, ich odlišnosť, ich právo byť 

samými sebou (56-57). Ak však kresťan 
zároveň toleruje predstavy o ateizme ako 
o akomsi „pseudonáboženskom proteste“, 
„sebaklame“ a  o „viere“ v čom všetkom 
je vraj ateizmus poplatný náboženstvu, 
kresťanstvu, ak dôsledný ateista by vraj mal 
byť buď apatickým stoikom, alebo v pokušení 
spá chať samovraždu, alebo snažiť sa vziať 
svet totálne do svojej vlastnej réžie, potom je 
takýto kresťan moderným ateistom a seku-
lárnym humanistom niečo dlžný. Stačilo by 
predsa si s ateistami pohovoriť a naozaj ich 
počúvať, stačilo by sa po nich porozhliad nuť, 
aby bolo jasné, ako naozaj zmýšľajú a konajú; 
že napríklad nie sú ani „stoici“, ani „samovra-
hovia“, ani nejakí „supermani“ a že rozhodne 
nestrácajú čas preklínaním neexistujúceho 
Boha.

Tu  je hodno spomenúť slová, ktoré 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
napísal rakúsky katolícky teológ Friedrich 
Heer: „Byť človekom, aktívnym človekom, 
znamená pre najbdelejších a najzrelších 
ateistov našej doby byť solidárny so všetkými 
ľuďmi v boji proti smrti, proti nezmyselnému, 
proti strašným ukrutnostiam a brutalite, proti 
takmer nezmerateľnej hlúposti, lenivosti, zba-
belosti, ktoré tak často robia zo života peklo. 
Moderný ateista je pevne rozhodnutý prevziať 
zodpovednosť za človeka pod slobodným, 
prázdnym nebom.“

Čo teda je ateizmus, v čom môže 
byť užitočný, ateisti ako milovaní 
bratia

V duchu spomenutých názorov sv. Terézie 
z Lisieux a záverov II. Vatikánskeho koncilu T. 
Halík vyhlasuje, že neveriacich treba oddémo-
nizovať, ukázať ateizmus nie ako lož, ale ako 
nedopovedanú pravdu. Ateizmus je hriech, 
ale skôr v zmysle dlžoby; je nedorobená práca, 
nedoriešená úloha, nedostavaná stavba. Je to 
nedo varený, a preto ešte nestráviteľný pokrm, 
ku ktorému ešte treba dodať štipku soli viery. 
Ateizmus je užitočná antitéza k naivné mu, 
vulgárnemu náboženstvu, ale treba ísť ďalej, 
k zrelej viere. V porovnaní s takouto vierou je 
ateizmus iba fragment.

Na dosiahnutie zrelej viery však treba 
brať vážne skúse nosť ateizmu (60-61), 
jeho osteň by mal budiť vieru z ospalého 
pokoja falošných istôt (15). Aj ateizmus môže 
pomôcť očistiť vieru od „náboženských ilúzií“ 
(úvodzovky T. Halíka). Nesmie sa mu však 
ponechať posledné slovo (16). Ateizmus môže 
byť podnet ným vo svojej kritickej funkcii, 
byť užitočný ako protihráč, paradoxne žijúci 
z kresťanskej viery a odkázaný na ňu ako 
inver zia teológie; sám zo seba spravidla nepo-
staví nič pozitívneho, tvrdí T. Halík (121).

Tu nemožno nepripomenúť obmedzenosť 
chápania ateizmu iba pri čisto formálnom 
a doslovnom výklade pojmu („nie-teizmus“) 
ako iba „holú negáciu“ náboženstva. 
V skutočnosti má svoj reálny, vecne 
a duchovne pozitívny obsah, založený na 
vedeckých poznat koch o prírode a spoloč-
nosti, skĺbených s adekvátnymi fi lozo fi ckými 
prístupmi, interpretáciami a závermi, pričom 
sú potrebné aj isté mravné a psychické 
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predpoklady. Takto bez náboženstva rie šia 
svoje praktické i duchovné problémy, takto 
bez náboženstva zvládajú svoj život milióny 
ľudí, čo je najlepším dôkazom o skutočnej 
povahe, obsahu a funkcii ateizmu.

Napriek všetkým výhradám voči ateizmu 
„hľadajúca viera môže vo vášnivom, protes-
tujúcom ateizme rozpoznať svojich bratov“; 
no – zároveň – „nad týmto vášnivým ateizmom 
protestu nemôžeme zví ťaziť inak, než že ho objí-
meme“ (138-139). Nuž, pred vyše šty ridsiatimi 
rokmi H. Gollwitzer vyhlasoval, že „ako najlepší 
pro striedok proti protestujúcemu ateizmu 
sa cirkvi ukladá osvedčenie lásky... láskavým 
postojom ateizmus umilovať k smrti“.

Toho sa ateisti istotne tak skoro nedočkajú 
– ale ani cirkev smrti ateizmu. V každom 
prípade by z kresťanskej strany bohato stačila 
poctivo podaná ruka. Deklarované kresťanské 
objatie však jedným dychom sprevádzajú 
slová o predpokladanej kapitulácii ateiz mu 
ako neklamný prejav zotrvačnej sily názorov 
a predsudkov tra dičnej rímskokatolíckej 
teológie.

K problému sekularizácie
Novodobá sekularizácia T. Halíka nedesí: 

za dvadsať storočí toho kresťania videli a zažili 
oveľa viac. Sekularizácia, naopak, môže byť 
pre kresťanstvo určitou šancou, lebo vraj ide 
o rozchod ľudí so „známymi bohmi“, čím sa 
zároveň otvára priestor „neznámemu Bohu„ 
(147) a možnosť hľadať ho „v priestore, 
vyčistenom procesom sekularizácie a tradič-
nou kritikou kresťanstva“ (152). Tu hodno 
pripomenúť, že o možnosti „prečistiť“ pojem 
Boha pomocou ateizmu uvažoval už pred 
polstoročím český protestant L. Hejdánek.

Na postupujúcu sekularizáciu najmä 
západnej Európy reaguje T. Halík myšlienkou 
novej teológie oslobodenia, totiž oslobodenia 
vnútorného od „istôt“ v náboženskej oblasti. 
Takáto teológia by sa mala obracať k západ-
nému, atlantickému svetu s jeho fenoménom 
sekularizácie a moderného ateizmu (40-41).

V súvislosti s procesom sekularizácie na 
jednej strane, a s prejavmi náboženského 
fundamentalizmu na druhej strane, T. Halík 
hovorí odmietavo o „intolerantnom sekula-
rizme“ (115), dokonca o akomsi „fanatickom 
sekularizme“ (188). Preto treba zdôrazniť, 
že napriek svojej intelektuálnej i morálnej 
náročnosti, kultivovaný sekulárny postoj 
nesmie viesť k pocitu akéhosi elitárstva. 
V seku lárnom humanizme nemá miesto 
dogmatizmus, autoritárstvo, moralizo vanie 
a netrpezlivý pseudomesianizmus. A najmä 
fanatizmus by signa lizoval prenikanie prvkov 
iracionalizmu, nezlučiteľných s vedec kým 
základom a pravým zmyslom sekulárneho 
humanizmu. Sekulárni humanisti sa 
musia dôrazne ohradiť proti paušálnym 
obviňovaniam. Tým skôr, že konkrétne v tzv. 
postkomunistických krajinách (naprí klad 
Poľsko, Slovensko) sa v skutočnosti prejavuje 
v najrozličnej ších formách fundamentalizmus 
náboženský, kresťanský, osobitne katolícky.

Humanizmus 
kresťanský a sekulárny

V poňatí T. Halíka oba tieto prúdy sú 

„bratia“, lebo majú spoločné predovšetkým 
európske korene (112). Na ich kompatibilite 
stojí kultúra Západu, vo svojej odlišnosti 
sa musia vzájomne dopĺňať a korigovať 
(115-116). Viere treba klásť kritické otázky 
a racionalita potrebuje spiritualistické 
impulzy, podľa T. Halíka práve zo sveta viery.

Podľa nášho názoru, pokiaľ ide o ná-
boženskú a osobitne kresťan skú vieru, 
nik nevie, koľko ľudí sa jej pomocou stalo 
lepšími. Tak isto nevedno, koľkých urobila 
šťastnejšími. Faktom zostáva, že historický 
prejav kresťanstva bol neraz protirečivý 
a prinajmenšom sporný. Zároveň kresťanstvo 
ako typ nábožen ského univerzalistického 
humanizmu sa stalo jednou z najmocnejších 
energií vývinu euroamerickej civilizácie. Je 
nielen možné, ale aj potrebné využiť pozitíva 
tejto energie v úsilí o všeľudský uznávané 
hodnoty, o blaho človeka.

Pokiaľ ide o sekulárny humanizmus treba 
povedať, že nevyznáva zjednodušujúce a často 
idealizujúce osvietenské alebo jednostranné, 
utopicko-socialistické predstavy o človeku. Ale 
život zároveň dokazuje, že „táto nenapraviteľ-
ná obluda sa v skutočnosti veľmi často správa 
slušne, že spolupracuje so svojimi druhmi, 
že sa stavia proti útlaku, má ideály, obetuje 
život za svojich priateľov“ (A. Robertson). 
Neraz práve v najťažších životných situáciách 
prejavili milió ny ľudí naozajstnú ľudskosť 
– a ak sa už žiada aj moment transcen dencie – 
i schopnosť presiahnuť seba samých.

Podľa T. Halíka vzájomný vzťah kresťanov 
a sekulárnych humanis tov poznačili 
mnohé krivdy a konfl ikty, pretrvávajú mnohé 
predsudky a obavy (114). Demokratická 
spoločnosť však nemôže obstáť bez spolu-
práce kresťanov a sekulárnych humanistov; je 
veľmi neblahé, ak vyčerpávajú svoju energiu 
vo vzájomných sporoch (110). „Myslím 
si, že najväčšou skúškou zrelosti pre nás 
kresťanov bude teraz miera našej schopnosti 
vidieť v sekulárnych humanistoch dneška 
nie svojich nepriateľov, ale svojich – hoci 
často rozhnevaných a nie vždy príjemných – 
bratov“ (114).

T. Halík sám na celoeurópskej konferencii 
o predpokladoch spolupráce medzi kresťan-
ským a sekulárnym humanizmom ponúkol 
meditáciu nad príbehom v evanjeliu podľa 
Lukáša (15, 11-32) o kajúcnom návrate a lás-
kavom prijatí a odpustení pre márnotrat ného 
syna v rodičovskom dome (111). „V pohľade 
kresťanov bol často sekulárny humanizmus 
vnímaný ako nepodarený mladší syn... a teraz 
očakávame (s ťažko skrývaným uspokojením 
a zadosťučine ním), že sa po svojom strosko-
taní kajúcne vráti“ (111). Toto pri znanie T. 
Halíka znie sympaticky. Aktuálne skúsenosti 
sekulárnych humanistov, to, čo neraz na 
svoju adresu počujú a čítajú, však ukazuje, že 
spomínaný postoj nie je u mnohých kresťanov 
zďaleka minulosťou.

Kniha T. Halíka je predovšetkým dielom 
teologickým, jej po sudzovanie je preto v pr-
vom rade záležitosťou teológov. Myslíme si, 
že nejeden podnet v nej nájde zainteresovaný 

kresťan. Otáznym sa však môže zdať, do akej 
miery budú schopní náročné autorove úvahy 
prijať a využiť ich hlavní adresáti, kresťania 
„na okraji“ cirkvi a viery, asi nie vždy na to 
názorovo i emocionálne disponovaní. Bežní 
kresťania zasa možno neraz radšej zotrvajú 
vo svojej dote rajšej, „istej“ viere, v tradičných 
predstavách, v pocitoch, úkonoch.

Ešte otáznejšia je presvedčivosť mnohých 
autorových názorov pre moderných 
ateistov a takto orientovaných sekulárnych 
humanis tov. Samozrejme, neočakávajú, že 
by veriaci a teológovia s ateizmom súhlasili 
alebo ho dokonca prijímali. Časť veriacich 
i nie ktorí teológovia však už zrejme dospeli 
k uznaniu ateizmu aspoň ako integrálnej 
súčasti spoločenskej reality, ako samobytného 
typu svetonázorovej orientácie a spôsobu 
duchovného života človeka. V demokratickej 
a pluralitnej spoločnosti by rozšírenie 
takéhoto postoja bolo niečím veľmi logickým, 
potrebným a pre vzájomné vzťa hy veriacich 
a ateistov prospešným.

Pokiaľ by sme mali T. Halíka charakteri-
zovať ako kritického teológa, treba povedať, 
že otvorene vystupuje proti „príliš konšti-
tuovanému“, konformnému, zotrvačnému 
a sebauspokojenému kresťanstvu a proti 
„príliš sebaistým“ veriacim. Na druhej strane 
dosť prekvapujúco vyhlasuje, že vraj nesleduje 
polemiky medzi „kon zervatívnymi“ a „prog-
resívnymi“ (teda kritickejšími) kruhmi 
v kato líckej cirkvi. Ako hovorí, on osobne sa 
naučil žiť so svojou cirkvou, lebo vraj: „Láska 
všetko znesie“.

Vo vzťahu k ťažkostiam, nespravodli-
vostiam a krutostiam ži votnej, sociálnej 
reality, kresťanská viera je predovšetkým 
trpez livosť. Chudobní, plačúci a smädní po 
spravodlivosti – takých bla hoslaví Ježiš, 
hovorí T. Halík, a pokračuje: „Starostlivosť 
o chu dobných obohacuje aj nás, umožňuje 
nám učiť sa duchu chudoby a za chovať si ho“ 
(40). Pri predstave, že chudoba by hádam 
mala byť nielen čosi prirodzené a „nor-
málne“, ale že by dokonca mala mať akýsi 
pozitívny význam, nedá mi nepripomenúť 
napríklad nemeckého evan jelického teológa 
Dietricha Bonhoeffera, popraveného za 
účasť v protinacistickom odboji. Vo svojich 
zápiskoch z väzenia zdôraznil ako podstatu 
kresťanstva lásku k blížnemu a žiadal 
presadzovať spravodlivosť pre ľudí, aktívne 
vystupovať proti sociálnemu zlu.

Pre úplnosť treba ešte z knihy T. Halíka pri-
pomenúť viaceré analytické a adresne kritické 
pasáže, napríklad o problematických javoch 
tak v súčasnom kresťanstve – „hlúpe kázne“ 
niektorých kňazov, vyháňajúce ľudí z  kostolov, 
alebo „trápne klaunstvo“ v megašou evanjelic-
kých kazateľov; ako aj v modernom svete vôbec 
– charakter a pôsobenie médií, terorizmus, 
poruchy demokracie, tota lita a spolupráca 
s ňou (180-192, 210-216, 222-223).

Osobitnú zmienku si zasluhuje a na 
mnohých čitateľov nepochybne zapôsobí 
kultivovanosť autorovho prejavu, bohatosť 
a nevšednosť jeho jazyka.

Miroslav Horácky
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Neveriaci na 
pápežovom dvore

Tento zjavný rozpor 
má veľmi jednoduché 
vysvetlenie: hovoríme 

o Taliansku, o štáte, v ktorom 
sa nachádza ďalší štát. Hoci je 
Vatikán najmenším štátom na 
svete, dokáže ovplyvňovať vládnu 
politiku svojho suseda. Svätá 
stolica to dokáže jednoducho 
preto, že Taliansko má politickú 
reprezentáciu, ktorá je voči 
cirkvi najpriaznivejšie naladená 
v západnej Európe. Je zaujímavé, 
že Taliansko má aj najskorumpo-
vanejšiu politickú reprezentáciu 
v západnej Európe. No katolícka 
cirkev, bohato fi nancovaná 
talianskou vládou (päť až deväť 
miliárd eur ročne) a majúca 
najsilnejšiu základňu v regióne, 
ktorý je najpevnejšie v rukách 
organizovaného zločinu, túto 
nepríjemnú otázku nikdy 
neotvára. 

Proces sekularizácie je 
nezastaviteľný

Vo voľbách sú voliči často 
nútení vyberať si spomedzi dvoch 
procirkevných kandidátov. Asi 
nebude prekvapovať, že minister 

stredopravého kabinetu sa rozho-
dol odstrániť vyučovanie evolúcie 
zo školských osnov a že jeho 
stredoľavý nástupca neurobil 
nič, aby túto situáciu zmenil, 
napriek hlasným protestom 
vedeckých kruhov. Rýchlou 
stratou vplyvu cirkvi na občanov 
je talianska spoločnosť čoraz 
sekularizovanejšia, no politici 
si to akoby nevšimli, alebo len 
predstierajú, že to nevidia. Proces 
sekularizácie je nezastaviteľný 
a deje sa spontánne v celom 
západnom svete aj inde, pretože 
vychádza priamo z najvyšších 
stupňov slobody svedomia 
a vyjadrovania, vzdelávania 
a sebadôvery, ako na to poukázali 
štúdie politológov Pippu Norrisa 
a Ronalda Ingleharta. 

Zatiaľ však nie je samozrejmé, 
že budúcnosť sa už bude určite 
písať v prospech neviery. Ani 
nie preto, že ateisti a agnostici 
majú menej detí, či preto, že 
vyššiu kvalitu života nemožno 
garantovať pre každého na svete. 
Je to tak preto, že nie je isté, či 
vlády, pod ktorými žijeme, budú 
vždy chrániť najvyššie stupne 

slobody svedomia. Tejto otázke 
musíme venovať veľkú pozornosť. 
Na jednej strane je ľahké dokázať, 
že dominantné náboženstvo 
v každej krajine reprezentuje 
ťaživé dedičstvo uplynulých 
geopolitických udalostí, 
napríklad vojen či konvertovania 
kráľov. Na druhej strane teória 
náboženskej ekonómie podľa 
Starka a Bainbridgea bola 
vyvrátená a dnes už je zjavné, 
že väčší stupeň náboženského 
pluralizmu nevedie k väčšej 
religiozite, ale k narastajúcej 
sekularizácii. Náboženské 
organizácie si to dosť uvedomujú 
a vedia, že vládne politiky, ktoré 
sú voči nim ústretové, dokážu 
spomaliť alebo dokonca zvrátiť 
tento proces. Okrem toho sa 
niektoré vlády pokúšajú budovať 
kultúrnu identitu na základe 
prevládajúceho náboženstva 
v danej krajine. Z tohto dôvodu 
súčasné obnovenie politického 
aktivizmu medzi organizovanými 
náboženstvami neodráža šírenie 
viery, ale je skôr skratovou 
reakciou typickou pre subjekty, 
ktoré sa ocitli v ťažkostiach – ako 
ryba, ktorá sa ocitne v sieti a  má 
jedinú nádej, že niekto vyseká 
v sieti dieru. 

Presviedčať argumentmi
Toto je scenár, v ktorom musia 

pôsobiť humanistické organi-
zácie, Taliansko ponúka ideálny 
skúšobný prípad pre zvyšok 
sveta. Preto je vytvorenie silného 
sekulárneho hnutia ešte väčším 
imperatívom v tejto krajine. 
Naša organizácia – talianska 
Únia racionalistických ateistov 
a agnostikov – bola založená 
pred 21 rokmi s cieľom brániť 
občianske práva neveriacich 
a sekularizmus v Taliansku. 
Výsledky, ktoré sme dosiahli 
v porovnaní s podobnými organi-
záciami, sú povzbudzujúce. Počet 

našich členov rýchlo narastá 
(dnes máme takmer 3 000 členov 
v porovnaní s 249 pred 9 rokmi) 
a tento trend, súdiac podľa 
počtu denných návštev na našej 
internetovej stránke (minimum 
6 000), bude podľa všetkého 
pokračovať aj naďalej. 

Podarilo sa nám vydobyť 
právnu možnosť pre pokrstených 
Talianov vystúpiť z cirkvi. 
Tisíce občanov už uplatnili toto 
právo a rozhodli sa „odkrstiť 
sa“. V súčasnosti podporujeme 
niekoľko kľúčových súdnych 
prípadov vo veciach, ako je 
vyvesovanie krížov vo verejných 
budovách, vyučovanie 
náboženstva v školách, návštevy 
biskupov vo verejných školách 
a nedostatok rovnakých práv pre 
veriacich a neveriacich. Okrem 
toho sme iniciovali kampane 
na zvýšenie informovanosti 
verejnosti o dôležitých témach, 
ako je napríklad zahrnutie 
občianskej náuky do učebných 
osnov štátnych škôl či o výške 
fi nancovania cirkvi zo strany 
vlády. Organizujeme aj široký 
rad kultúrnych aktivít, vrátane 
Darwinovho dňa v rôznych 
mestách (38 podujatí v roku 
2008), Brianovu cenu udeľovanú 
na každoročnom Benátskom 
fi lmovom festivale, či cenu 
UAAR za najlepšiu diplomovú 
prácu na príslušnú tému. 
V každej z našich iniciatív sa 
usilujeme vyhnúť sa čo len 
zmienke o podpore konkrétneho 
ateistického alebo agnostického 
svetonázoru. 

Naším prvoradým cieľom 
je poskytovať informácie a byť 
fórom pre občanov, ktorí o to 
prejavia záujem, a prispieť tak 
k tomu, aby mohol jednotlivec 
slobodne dospieť a rozvíjať svoju 
jedinečnú osobnú identitu bez 
ohľadu na to, či tam existuje 
náboženský rozmer alebo 
nie. Ako povedal Cornelius 
Castoriadis: „V dnešnom svete 
presviedčať prostredníctvom 
rozumných argumentov 
znamená pomáhať ľuďom získať 
skutočnú autonómiu.“ 

Náš nepochybne ambiciózny 
cieľ je pomáhať budovať budúc-
nosť, v ktorej budú zabezpečené 
podmienky na dosiahnutie 
takejto autonómie, aby už neboli 
potrebné združenia ako UAAR. 

Raffaele Carcano 
Autor je národným tajomníkom 

Únie racionalistických ateistov a  
agnostikov (UAAR)

Preložila Judita Takáčová

V ktorej krajine vydal regionálny súd a hlavný správny orgán rozhodnutie, že kríž je 
„symbolom sekulárneho štátu“? Človek by predpokladal, že to tak bolo vo veľmi nábo-
žensky založenej krajine. Nie je to však pravda. Platí to o krajine, kde menej ako polovica 
občanov tvrdí, že dôveruje katolíckej cirkvi, a kde počet ľudí, ktorí pravidelne chodia na 
nedeľnú omšu alebo sa rozhodnú pre cirkevný sobáš, dramaticky klesá. 

Foto:  Roman Jančo 
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D. Šostakovič: Nie som 
militantný ateista. 
Odmietam hovoriť 
vážne s pomätencami

Ak odhliadneme od – teraz 
už nezmyselných – sporov 
o pravosť spomienok, 

môžeme vnímať obsah pamätí 
ako strhujúcu výpoveď hudob-
ného génia – humanistu par 
excellence. Kultúrny svet takto 
disponuje nielen hudobným, 
ale i literárnym dedičstvom D. 
Šostakoviča. Jeho diela, u nás 
najznámejšia a pravdepodobne aj 
najhranejšia Symfónia č. 7 C-dur 
Leningradská, Op. 60 (1941), 
neustále znejú na svetových 
hudobných pódiách.

Vo svetovej hudobno-vednej 
a hudobno-historickej literatúre 
sú Šostakovičove spomienky vý-
nimočné vo viacerých ohľadoch. 
Odkrývajú myslenie, umelecké 
cítenie, osobnú morálku 
autora, jeho systém názorov 
na život svojej doby, osobnú 
fi lozofi u a svetonázor, cez prizmu 
ktorých hodnotí vlastnú tvorbu, 

jej hudobné 
i mimohudobné 
pozadie, užšie 
i širšie kultúrne, 
politické i sociálne 
podmienky, v kto-
rých žil a pracoval. 
Sú výnimočné 
rezonanciou 
humanistických 
ideálov, akými sú 
demokratizmus, 
tolerancia, 
schopnosť 
prezentovať a ob-
hajovať vlastný 
názor, úcta k práci 
a k názorom iných 
ľudí, odmietanie 

konjunkturalizmu. Šostakovič 
prostredníctvom týchto spo-
mienok predkladá a vysvetľuje 
zásady vlastnej umeleckej tvorby, 
výchovy hudobných umelcov, 
analyzuje pedagogické schop-
nosti a postupy svojich učiteľov. 
Svojou formou sú spomienky 
veľmi živým, bezprostredným, 
často silne citovo podfarbeným 
rozprávaním, ktoré je svieže, 
otvorené a bez príkras. Potvr-
dzujú, že geniálny skladateľ 
veľmi plodne prežil svoj život 
s oporou o sekulárnu morálku 
a jej zásady, o humanistický 
svetonázor, ktoré mu aj vo veľmi 
ťažkých a protirečivých životných 
podmienkach boli produktívnou 
oporou pre osobný život a boli 
bohatým, výdatným prameňom 
jedinečnej tvorivej hudobnej 
inšpirácie a originálnej hudobnej 
tvorby. Jeho životný postoj v sebe 
nesie neotrasiteľné odmietanie 

mystiky, náboženskej viery a, 
ako sám hovorí, náboženskej 
poverčivosti.

Vybrali sme časti rozprá-
vania, v ktorých Šostakovič 
charakterizuje a odhaľuje vlastné 
mravné zásady, svetonázorovú 
pozíciu v názoroch na život, 
smrť, večnosť, význam a zmysel 
hudobného umenia, pravé 
hodnoty hudby, lásku, osobnú 
vieru, cirkev, náboženstvo, ale aj 
politiku a jej hlavných prota-
gonistov vo vtedajšom ZSSR, 
najmä však názory a hodnotenia 
J. V. Stalina.
Čísla v zátvorkách označujú 

príslušnú stranu vydania knihy, 
z ktorej sme text čerpali.

A teraz už nechajme hovoriť 
Dmitrija Dmitrijeviča.

Toto nie sú spomienky na môj 
život, sú to spomienky na iných 
ľudí... O minulosti treba hovoriť 
len pravdu, alebo o nej vôbec 
nehovoriť. Spomínať je veľmi 
ťažké. Len kvôli pravde stojí za to 
podstúpiť takúto námahu. (45)

...Mária Judinová vždy hrala 
pred preplnenými sálami. Ako kla-
viristka si takúto slávu zaslúžila. 
Nehľadiac na to, že ju mnohí ešte 
k tomu považovali za svätú.

Nikdy som nebol zarytý ateista. 
Každý nech si verí v to, v čo veriť 
potrebuje. A Judinová zrejme 
skutočne verila, že je svätá, ale 
prinajmenšom, že je prorokom. 
Hrala zakaždým tak, ako keby 
celebrovala omšu. Dobre, nič 
proti tomu. Viem, že chápala 
hudbu mysticky. Napríklad 
Bachove Goldbergovské variácie 
vnímala ako sériu ilustrácií 
k biblii. Aj to je ospravedlniteľné, 
aj keď to niekedy môže nesmierne 
trhať nervy.

Musorgského každopádne 
považovala za čisto náboženské-
ho skladateľa. Musorgskij však 
nie je Bach, preto považujem túto 
interpretáciu za napadnuteľnú. 
(107)

O vojne
Nenávidím vojnu. Ale proti 

(168) nepriateľskému prepadnu-
tiu musíme vlasť brániť. Pretože 
vlasť máme iba jednu. (169)

Pravdou je, že mi vojna 
pomohla. Vojna priniesla 
nevýslovné utrpenie a biedu. 
Život sa stal nevýslovne ťažký. 
Všade nekonečne veľa zármutku, 
nekonečné potoky sĺz. Ale pred 
vojnou to bolo ešte ťažšie, lebo 
každý bol so svojou bolesťou 
sám. (204) ... Právo na zármutok 

je privilégium. Neudeľuje sa 
každému a raz navždy... Mali sme 
to veľmi ťažké, napriek tomu sa 
nám dýchalo ľahšie. Vojnové roky 
boli v našej zemi umelecky veľmi 
plodné. Nebolo to tak všade. 
V iných krajinách vojna umenie 
skôr ochromila. Ale u nás, 
z tragického dôvodu, zažívalo 
obdobie rozkvetu. (205)

O hudbe
Človeka pobaví, keď zistí, 

ako sa názory na hudbu u ľudí 
z rôznych táborov zhodujú. 
Vezmime si hoci tento úryvok: 
„Keď je hudba ťažkopádna, 
nepekná, vulgárna, prestáva 
uspokojovať potreby, kvôli 
ktorým existuje, prestáva byť 
sama sebou.“ Nepodpísal by tieto 
múdre slová každý estét bojujúci 
za vysoké umenie? Pritom je to 
výrok známeho špecialistu na 
hudbu Ždanova. Jemu sa prihodi-
lo rovnako málo ako estétom, aby 
umenie malo čokoľvek spoločné 
so životom. S živými tragédiami, 
so zavraždenými a umučenými. 
Chcú len hudbu krásnu a ľúbez-
nú. Skladatelia majú premýšľať 
len o otázkach čisto hudobných. 
Potom je všetko v poriadku.

Proti takémuto chápaniu som 
vždy ostro protestoval a vo svojej 
práci som postupoval úplne 
opačne. Hudba musí byť aktívnou 
silou. To je ruská tradícia. Ešte 
jeden dôležitý jav je pre Rusko 
typický. Je to jav taký významný, 
že by som sa mu chcel venovať 
trochu podrobnejšie, aby som 
bol dobre pochopený. V jednom 
liste Rimskeho-Korsakova som 
našiel vetu, ktorá ma neustále 
zamestnávala. Núti k zamysleniu: 
„Kadečo pred našimi očami 
zastará, zvädne. A kadečo, čo 
nám pripadá už (234) zastarané, 
sa neskôr ukáže ako svieže, silné 
a večne platné ako máločo.“

Rozum a presnosť úsudku 
tohto muža ma uchvacujú. 
Samozrejme, keď ide o večnosť, 
máme všetci, pokiaľ sme si 
uchovali zdravý rozum, svoje 
pochybnosti. Otvorene hovorím, 
že na večnosť neverím.

Istú dobu sa k petrolejovému 
variču predával tzv. večný horák. 
A Iľf sa posmieval: „Načo je mi 
večný horák? Nemám v úmysle 
žiť večne. A keby som aj chcel, 
bude petrolejový varič žiť večne? 
To by predsa bolo smutné.“ 
Taký bol postoj nášho veľkého 
humoristu k večnosti. A ja s ním 
celkom súhlasím.

Myslel azda Rimskij-Korsakov 
na večnosť v súvislosti so svojou 
hudbou? Prečo by jeho hudba 

Akadémia múzických umění v Prahe vydala v roku 
2006 preklad knihy Svědectví. Paměti Dmitrije Šosta-
koviče zaznamenal Solomon Volkov. Dielo Dmitrija 
Dmitrijeviča Šostakoviča (* 25.9.1906 - † 9.8.1975), 
velikána ruskej a svetovej hudby 20. storočia, vzniklo 
zaujímavým spôsobom. Svoje spomienky nadiktoval 
v prvej polovici 70. rokov minulého storočia hudobné-
mu vedcovi S. Volkovovi, ktorý ich nielen zaznamenal, 
ale aj usporiadal a po schválení Šostakovičom rukopis 
prepašoval do USA, kde po Šostakovičovej smrti, ako 
si to sám želal, vyšiel knižne.
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mala žiť večne? Alebo nejaká iná 
hudba? Veď tí, pre ktorých bola 
napísaná, ktorí sa s ňou narodili, 
tiež nežijú večne. Aká bezútešná 
je predstava, že generácia za 
generáciou žijú stále s tou istou 
hudbou. Chcem poukázať na to, 
že to, čo ostáva „svieže a silné“, 
vôbec nemusí byť hudba. Ani 
všeobecná kreativita, ale niečo 
celkom iné. Niečo neočakávané 
a prozaické. Napríklad pozornosť 
k ľuďom, účasť v ich obyčajnom 
živote s jeho nepredstaviteľnými 
ťažkosťami, s jeho malými 
záležitosťami a starosťami, s jeho 
neporiadnosťou. (235)

O smrti
Strach zo smrti je azda 

najsilnejším pocitom, ktorý 
človek môže mať. Niekedy si 
myslím, že hlbší a intenzívnejší 
pohyb duše ani neexistuje. Irónia 
tkvie v tom, že práve pod vplyvom 
strachu zo smrti tvoria ľudia veľké 
básne, prózu, hudbu. Pokúšajú sa 
tak upevniť svoje vzťahy k žijúcim 
a posilniť svoj vplyv na nich. 
Ani ja som neostal ušetrený od 
týchto nepríjemných myšlienok. 
Nahováral som si, že sa nemusím 
smrti báť, a sledoval som pri 
tom Zoščenkove myšlienkové 
pochody. Ale rýchlo sa mi jeho 
úvahy začali zdať naivné. Ako sa 
teda nebáť smrti?...

Napísal som rad diel, v ktorých 
sa odráža môj názor na túto otáz-
ku. Optimistické tieto diela nie 
sú. Za najvýznamnejšiu považuje 
Štrnástu symfóniu. Mám k nej 
osobitný vzťah.

Myslím, že práca na týchto 
dielach sa na mne prejavila pozi-
tívne. Strach zo smrti pominul. 
Lepšie povedané, zvykol som 
si na myšlienku nevyhnutného 
konca. Koniec koncov, prírod-
nému zákonu sa nikto nemôže 
vyhnúť. K smrti treba zaujať 
racionálne stanovisko a viac o nej 
premýšľať. Nesmieme úvahy 
nechať dospieť až k tomu, že sa 
nás náhle zmocní strach zo smrti. 
Treba si na ňu zvyknúť. Jednou 
z ciest, ako sa s ňou zoznámiť, je 
písať o nej. (262)

Premýšľanie a písanie o smrti 
nepovažujem za príznak choroby. 
A tiež nepovažujem za správne, 
že by o nej mali písať nanajvýš 
starí ľudia. Naopak, ak by 
ľudia začali premýšľať o smrti 
už v mladších rokoch, robili by 
menej hlúpostí. Považuje sa za 
nepatričné, ak o smrti píšu mladí 
ľudia. Prečo?

Premýšľať o smrti a písať o nej 
prináša ovocie. Jednak máme 
dôkladne premýšľať o tom, ako 

to s tou smrťou je, a potom sa jej 
budeme aj menej báť. A jednak sa 
budeme snažiť, aby sme sa dopúš-
ťali menej chýb. Čím zreteľnejší je 
konečný bod, tým ľahšie k nemu 
nájdeme priamu cestu...

Z mojej Štrnástej počujú 
myšlienku, že smrť je všemocná 
(vyčítali kritici Šostakovičovi 
– M. B.). A radi by mali nejaké 
utešujúce fi nále. Niečo ako, že 
smrť je iba začiatok. Lenže smrť 
nie je začiatok, je to absolútny 
koniec. Ďalej nie je nič. Nič. 
Pravde sa musíme pozrieť 
priamo do očí. Mnohokrát na to 
skladatelia nemajú odvahu. Ani tí 
veľkí... (263)

Nemá zmysel popierať 
smrť a jej moc. Nech už ju 
človek odmietne alebo nie, 
aj tak musí zomrieť. Prijať ju 
predsa neznamená sa pred ňou 

skláňať. Nepestujem nijaký kult 
smrti, neoslavujem ju. ... A čo je 
rozhodujúce, prichádza skôr, než 
by mala prísť.

Vzpierať sa smrti je hlúpe. Je 
hrozné, že v minulosti umierali 
ľudia pri morových nákazách 
a hladomoroch. Ešte horšie je, 
keď sa navzájom zabíjajú. O tom 
som premýšľal, keď som inštru-
mentoval Musorgského Piesne 
a tance smrti. Tie isté myšlienky 
som vyjadril v Štrnástej. V nej 
neprotestujem proti smrti, ale 
proti katom, ktorí na ľuďoch 
vykonávajú tresty smrti... Keby 
som mal Apollinairov talent, 
obrátil by som sa... veršami na 
Stalina. Ja som to urobil hudbou. 
Stalina už niet. Ale tyranov sú 
ešte hromady.

...Premýšľal som o väzenských 
celách, o strašných dierach, v kto-
rých boli ľudia pochovaní zaživa. 
Stále (264) čakali na to, že niekto 
príde, počúvali každý šelest. Je 
to desivé. Zo strachu možno 
zošalieť. Mnohí, ktorí nevydržali 
trvalé napätie, prišli o rozum. 
Poznám také prípady.
Čakanie na popravu je jednou 

z tém, ktoré ma trýznili po celý 

život. Vypovedá o tom veľa strán 
mojej hudby. Niekedy by som 
to chcel vysvetliť interpretom 
v nádeji, že potom by mohli dielu 
lepšie porozumieť. Ale zakaždým 
ma odradí pomyslenie, že zlému 
interpretovi to aj tak nevysvetlím 
a dobrý na to príde sám... (265)

So smrťou je to celkom 
jednoduché. Presne, ako 
vraví Zemľanik v Gogoľovi: 
„Keď človek zomrie, tak zomrie. 
Ak vyzdravie, tak jednoducho 
vyzdravie.“ Ak toto človek 
pochopí, zdá sa mu hneď všetko 
jednoduchšie a nájde odpoveď na 
množstvo otázok... (267)

O spasiteľoch a Stalinovi
Jedinec nemôže učiť alebo pre-

vychovávať všetkých ostatných. 
To sa ešte nikomu nepodarilo, ani 
Ježiš Kristus to o sebe nemôže 

povedať. Taký 
svetový unikát 
sa nepodaril 
nikde.... Poku-
sy zachrániť 
ľudstvo ako 
celok a naraz 
sú dnes veľmi 
nevierohodné.

Vo svojom 
nie príliš 
dlhom živote 
som sa niekoľ-
kokrát stretol 
s chorými 
ľuďmi, ktorí sa 

cítili povolaní priviesť ľudstvo na 
pravú cestu. A ak hneď nie celé 
ľudstvo, tak aspoň vlastný národ. 
... aspoň prinajmenšom dvakrát 
som videl záchrancov ľudstva na 
vlastné oči...

Pozrime sa na týchto spasite-
ľov. Mali hromadu spoločného. 
Ani jeden z nich nezniesol odpor, 
a keď sa na niekoho rozzúrili, tak 
mu obaja nevyberane nadávali. 
A to najdôležitejšie – obaja 
hlboko opovrhovali ľudom, ktorý 
sa chystali zachraňovať.

Toto opovrhovanie je osobitná 
črta. Čo vás k nemu oprávňuje, vy 
veľkí záhradníci, múdri učitelia 
všetkých vied, vodcovia a žiariví 
hrdinovia? Dobre, pohŕdate 
všetkými obyčajnými, bezvý-
znamnými (269) ľuďmi, o ktorých 
sa nedá povedať nič mimoriadne, 
ktorí sú viac čierni ako bieli. 
Prečo sa však potom vyhlasujete 
za ich prorokov a záchrancov? Je 
to veľmi čudné.

Ach áno, zabudol som 
ešte na jednu spoločnú črtu 
oboch záchrancov, ktorých 
som nemenoval: spôsob ich 
religiozity. A chápem, tu sa bude 
hocikto čudovať. Dobre, poviete 

si, jeden záchranca ľudstva sa na 
plagátoch na každom rohu ulice 
vyhlasuje za veľkého veriaceho 
a všetkým ostatným vytýka 
bezbožnosť (mieni tým Alexandra 
Solženicyna). A ten druhý? Ten je 
predsa ateista, nie?

Ten druhý, to je jasné, je 
Stalin. Považoval sa za marxistu, 
komunistu a všetko ostatné, stál 
na čele ateistického štátu, utláčal 
a nemilosrdne prenasledoval 
veriacich každého vyznania. 
To sú však vonkajšie znaky. 
Kto bude dnes ešte so všetkou 
vážnosťou tvrdiť, že Stalin mal 
nejakú premyslenú teóriu štát-
neho systému alebo ideológiu? 
Stalin nemal ani štipku ideológie, 
nijaké predstavy, teórie a nijaké 
zásady. Využíval od prípadu 
k prípadu existujúce možnosti, 
ako čo najlepšie tyranizovať 
svojich poddaných, držať ich 
v strachu a bázni. Dnes hovorí 
vodca a učiteľ to, zajtra zas niečo 
celkom iné. Je mu ľahostajne čo 
hovorí, len keď si udrží moc.

...Tyrani a kati nijakú ideo-
lógiu nemajú, sú posadnutí len 
fanatickou láskou k moci. A práve 
ten fanatizmus môže ľudí zmiasť.

Stalin považoval cirkev za 
politického nepriateľa, za silného 
protivníka. Iba kvôli tomu s ňou 
chcel zúčtovať. Prirodzene, je 
ťažké nazvať Stalina veriacim, 
lebo neveril ničomu a nikomu. 
Ale azda neexistovali ľudia, 
ktorí rovnako ako on neverili 
(270) ničomu a nikomu, ľudia 
krutí a túžiaci po moci, ktorí sa 
vyhlasovali za hlboko veriacich 
a sami sa za nich považovali? 
Tým sa dostávam k povere. Stalin 
bol celkom isto poverčivý.

Sú rôzne druhy poverčivosti. 
Poznám ľudí, ktorí sa obávajú čier-
nej mačky alebo čísla trinásť, iní sa 
boja pondelka a podobne. Existujú 
aj náboženské povery... Kadekto 
sa považuje za veriaceho a je len 
poverčivý. Nijako ma to nedojíma, 
zdá sa mi to trochu smiešne, 
niekedy aj trochu smutné.

O Márii Judinovej 
a posledných chvíľach 
Stalina

Smutno mi bolo vždy, keď som 
sa stretol s Máriou Judinovou. 
Bola to veľkolepá hudobníčka. 
Nikdy sme však neboli priatelia, 
nešlo to. Mária Judinová bola 
nesmierne slušná a dobrá. Jej 
dobrota však mala črty hystérie. 
Bola postihnutá náboženskou 
hystériou. Je trápne o tom ho-
voriť, ale je to pravda. Pri každej 
príležitosti padala na kolená 
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alebo niekomu bozkávala ruky. 
...kedysi sme spolu študovali 
u Nikolajeva (klavír – M. B.). 
Niekedy to bolo proste trápne. 
Keď voči nej Nikolajev povedal 
kritickú poznámku, padla na 
kolená. Ani jej šaty sa mi nepáčili, 
všetky tie rehoľnícke kutne. Veď 
bola klaviristka a nijaká mníška, 
načo potom teda rehoľný habit? 
Pripadalo mi to prehnané.

Judinová mi pri každej 
príležitosti hovorila: „Ste príliš 
vzdialený Bohu. Bezpodmieneč-
ne potrebujete blízkosť Božiu.“ 
Často sa správala veľmi divne. 
Hoci nasledujúca príhoda: Do 
Moskvy prišiel Karajan. Koncert-
ná sála bola doslova obliehaná, 
vstupenky dávno vypredané. 
Pri vchode do sály milícia. 
Pešia i koňmo. Mária Judinová si 
sadla pred vchodom na chodník 
a okolo seba rozprestrela svoje 
rehoľné šaty. V tej chvíli bol pri 
nej milicionár: „Narúšate verejný 
poriadok, občianka. Čo to má 
znamenať?“ – „Vstanem, až keď 
dostanem vstupenku,“ Judinová 
na to. Azda sa takto správa 
zbožný kresťan? (271)

Raz som ju stretol na cintoríne, 
stála tu hlboko sklonená a pokor-
ná. „Ste príliš vzdialený Bohu,“ 
povedala mi zase. „Potrebujete 
jeho blízkosť.“ Len som mávol ru-
kou a hľadel som zmiznúť. Je toto 
pravá viera? Nie, je to poverčivosť 
s istými náboženskými črtami.

Stalinova poverčivosť mala 
rovnako isté styčné body s nábo-
ženstvom. Svedčí o tom rad faktov. 
Viem napríklad, že mal záľubu 
v osobách duchovného stavu. Mys-
lím si, že dôvod bol jasný. Vodca 
a učiteľ bol totiž sám seminarista. 
Na to sa nesmie zabúdať. Študoval 
a absolvoval duchovnú školu, 
potom ho prijali do ortodoxného 
kňazského seminára.

...Bol to seminár ako každý 
iný... Budúci vodca a učiteľ sa 
svojich učiteľov bál a prejavoval im 
úctu, ako sa kňazskému semi-
naristovi slušalo. Strach a úcta 
pred duchovným stavom Stalina 
neopustila po celý život. (272)

Stalin si veľmi vážil Alexandra 
Voronského. Voronskij bol skvelý 
literárny kritik, citlivý znalec 
umenia a jeho interpret...

Voronskij bol synom duchov-
ného, sám študoval v kňazskom 
seminári. Keď išiel Stalin do 
divadla alebo do opery, brával 
ho vždy so sebou. Voronskému 
volával: „Zájdeme sa pozrieť 
na Borisa Godunova.“ Stále 
pozorne počúval, čo mu Voronskij 
hovoril. Voronskij bol trockista. 
Ani to Stalinovi neprekážalo. 

Seminarista rešpektoval popovho 
syna. Voronskij sa však Stalinovi 
nechcel podriadiť, a tak Stalin 
považoval za nevyhnuté poslať ho 
do vyhnanstva, do Lipecka. Avšak 
po istej dobe ho povolal do Moskvy 
– bezprecedentná udalosť.

„No tak uznávaš, že sa dá 
vybudovať socializmus v jednej 
krajine? Stačilo, aby Voronskij 
iba kývol, a mohol sa stať novým 
Stalinovým poradcom.

Voronskij však vodcovi 

a učiteľovi odpovedal: „Áno, 
vidím, že si si v Kremli pre seba 
socializmus vybudoval.“ A Stalin 
rozkázal: „Odvezte ho zas tam, 
odkiaľ ste ho priviezli.“

Stalin sa ešte niekoľkokrát 
pokúšal Voronského pre-
svedčiť – márne. Voronskij 
ležal ťažko chorý vo väzenskej 
nemocnici. Stalin išiel za nim, 
chcel ho prinútiť k tomu, aby sa 
tvárou v tvár smrti zriekol svojho 
presvedčenia. Voronskij zastonal 
z posledných síl: „Zmizni pop!“ 
Chcel tým povedať, že pred 
Stalinom sa nebude vyznávať 
z nijakých hriechov. Nezlomený 
zomrel v žalári. Takého muža si 
vysoko vážim. (273)

V posledných rokoch svojho 
života sa Stalin správal stále 
viac ako duševne chorý. Aj jeho 
poverčivosť rástla...

Stalin trávil celé dni sám, 
nikoho neprijímal. Často 
počúval rozhlas. Raz zavolal na 
rozhlasový výbor nášho (278) 
vedenia a pýtal sa, či nemajú 
gramofónovú platňu s Mozar-
tovým Klavírnym koncertom 
č. 23, počul ho vraj predošlý 
deň z rozhlasu, hrala Mária 
Judinová. Odpovedali, že platňa 
je samozrejme k dispozícii. Bola 
to lož. Nijaká platňa neexistovala, 
koncert vysielali naživo zo štúdia. 
Nikto sa však neopovážil povedať 
Stalinovi pravdu. Všetci mali 
smrteľný strach pred nepredvída-
teľnými následkami slova „nie“. 
Ľudský život bol pre Stalina úplne 
ničotnou vecou. Dalo sa hovoriť 
iba „áno“, čo najponíženejšie 

súhlasiť, podriadiť sa šialencovi.
Stalin nariadil, aby mu platňu 

s Mozartovým koncertom v poda-
ní Judinovej poslali na letný byt. 
V rozhlasovom výbore vypukla 
panika. Bolo treba zachrániť 
situáciu. Zavolali Judinovej, 
zvolali orchester a v priebehu 
noci platňu v ohromnej náhlivosti 
natočili. Všetci sa od strachu 
chveli. Okrem Judinovej. Bola 
osobitným prípadom, jej sa to 
nijako osobitne nedotklo.

Neskôr mi roz-
právala, že dirigenta 
museli poslať domov 
– triasol sa od strachu 
tak, že nebol schopný 
dirigovať. Zavolali 
iného. Ale aj ten sa 
triasol a orchester len 
miatol. Až s tretím 
dirigentom sa celá 
vec ako tak podarila. 
V histórii produkcie 
gramoplatní to je asi 
jedinečný prípad. 
Trojitá výmena diri-

genta v priebehu jednej nahrávky. 
Budúci deň skoro ráno vylisovali 
v historicky rekordnom čase 
jedinú platňu s onou nahrávkou 
a poslali ju Stalinovi. Bol to tiež 
rekord v pätolizačstve. (279)

Krátko nato dostala Mária 
Judinová na Stalinov osobný prí-
kaz obálku s dvadsiatimi tisícmi 
rubľov. Napísala mu potom list. 
Sama mi o tom rozprávala. Viem, 
že to znie neuveriteľne. Ale pri 
všetkej svojej výstrednosti nikdy 
neklamala. Som presvedčený, že 
hovorila čistú pravdu.

V liste písala zhruba toto: 
Ďakujem Vám, Josif Visarionovič, 
za Vašu pomoc. Dňom a nocou 
sa za Vás budem (279) modliť 
a prosiť Boha, aby Vám odpustil 
Vaše ťažké hriechy pred národom 
a krajinou. Boh je dobrotivý a od-
pustí. Peniaze venujem na opravu 
kostola, do ktorého chodím.“

Ten samovražedný list Mária 
Judinová Stalinovi skutočne 
poslala. Stalin list prečítal a nepo-
vedal ani slovo. Čakalo sa len 
na jediný pohyb jeho obočia 
a Judinovú by zatkli. Zatykač bol 
pripravený. Stačilo by nepatrné 
gesto a z Judinovej by nezostalo 
nič. Ale obočie sa nezdvihlo.

Márii Judinovej sa nič 
nestalo. Hovorí sa, že platňa s jej 
nahrávkou Mozartovho koncertu 
ležala pri ňom v gramofóne, keď 
ho našli v letnom byte mŕtveho. 
Bola tým posledným, čo počul.

O pomätencoch
Túto príhodu rozprávam 

s istým úmyslom. Nie som nijaký 

militantný ateista a nazdávam 
sa, že nikomu sa nesmie brániť 
v jeho viere. Každý človek je 
osobitným spôsobom poverčivý, 
nehovorí to ešte v jeho prospech. 
Ak je veriaci, nestáva sa tým 
automaticky lepším človekom. 
Stalin bol poverčivý, nič viac. 
Tyrani a blázni boží sú v každej 
dobe rovnakí...

Mária Judinová mi rada 
predčítala z evanjelia. Počúval som 
ju so záujmom, ale bez osobitného 
vytrženia. Čítala mi z evanjelia, ja 
jej z Čechova: „Chcieť všetko vy-
svetliť z biblie je rovnako svojvoľné 
ako nechať väzňov nastúpiť v päť-
stupoch.“ A Čechov pokračuje: 
„Prečo v päťstupoch, a nie v radoch 
po desať? Prečo z Biblie, a nie 
z koránu?“ Proti týmto rozumným 
Čechovovým úvahám nevzniesol 
ešte nijaký stúpenec evanjelia 
presvedčivé argumenty. Prečo teda 
pokus vytvárať novovercov? Prečo 
toľko pátosu?

S takýmito snaživcami nemám 
spoločné témy a požiadavky, 
ktoré mi kladú, neuznávam. Tieto 
osvietené osobnosti boli ochotné 
dať sa so mnou dokopy pod 
jedinou podmienkou: bezvýhrad-
ne a bez premýšľania som sa mal 
podrobiť ich (280) názorom. Ja 
však mám vlastný pohľad na to, 
čo je dobré a čo zlé, a necítim 
povinnosť s hocikým o tom 
diskutovať.

Práve z toho ma často obviňujú, 
a ja by som sa namiesto odpovede 
najradšej opýtal: „Ako ste na to 
prišli? Kto ste vlastne vy?“

Ak niekto napríklad strávil svoj 
život tým, že vyvíjal vodíkovú 
bombu, má sotva dôvod byť na 
to hrdý (Šostakovič tu hovorí 
o atómovom vedcovi Andrejovi 
Sacharovovi – M. B.). Povedal by 
som, že má značne špinavé ruky. 
Dosť špinavé. A tak je logické, že 
by sa nemal hrať na prokurátora. 
Palicou možno zabiť len jedného 
človeka, vodíkovou bombou však 
milióny...

Odmietam hovoriť vážne s po-
mätencami. Odmietam s nimi 
hovoriť o sebe alebo o iných, 
odmietam preberať otázky 
svojho správneho či nesprávneho 
správania. Komponujem, moja 
hudba sa hrá. Môžete ju počuť. 
Kto počuť chce, ten počuje. 
Všetko (281) som vyjadril svojou 
hudbou. Nepotrebuje historické 
ani hysterické komentáre. Slová 
o hudbe sú v konečnom dôsledku 
menej dôležité než hudba sama. 
Kto myslí inak, s tým sa neoplatí 
o tom vôbec hovoriť. (282)

Pripravil: Matej Beňo

Foto: archív SP 
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Fenomén Akramie 
v Strednej Ázii

Výsledkom arabských výbojov 
je, že sa v Strednej Ázii vy-

profi lovali dva rozdielne regióny. 
Región usadlostí, ktorý sa stal 
súčasťou impéria (Mavaran-
nachr), a stepno-horský región 
(Turkistan). Spôsoby a úroveň 
ich islamizácie sa odlišovali.

Jedným zo zdrojov geopoli-
tiky islamu je mimo vedeckých 
a náboženských momentov aj 
politická prax islamských štátov. 

V islame preto existujú dve 
geopolitiky. Teoretická a prak-
tická, ktoré nie sú identické. 
V tomto dvojitom moslimskom 
štandarde, odrážajpcom inú 
axiológiu, je zakódované 
špecifi kum islamskej geopolitiky 
a, samozrejme, aj viery, práva, 
morálky, etiky.  Z pohľadu islamu 
sa svetový priestor delí na tri 
oblasti. Na oblasť islamu – ide 
o krajiny, kde sa politická moc 
riadi podľa zákonov šariátu. Na 
oblasť vojny – táto je tvorená 
zoskupením krajín obývaných 
moslimským elementom, kde 
vládnu nemoslimovia (teda nie 
podľa zákonov šariátu). A nako-

niec  na oblasť mieru – časť sveta 
patriaca nemoslimským štátom 
s nemoslimskými vládami, ktoré 
však priznávajú prvenstvo islamu 
a sú de facto od neho závislé 
(napr. Uzbekistan).

Sila jednoduchosti
Nezabúdajme, že sila islamu 

je v jeho jednoduchosti. Korán 
je systém stručných a praktic-
kých návodov. Jeho ideály sú 
zrozumiteľnejšie než ideály iných 
náboženstiev. Islam je súčasne 
náboženstvom, civilizáciou, 
spôsobom života a geopolitickým 
fenoménom. V súčasnosti jeho kul-
túra resp. prvky tvoria rozhodujúcu 
zložku nielen v arabských štátoch 
Blízkeho východu a severnej Afriky, 
ale aj v Iráne, v Afganistane, v Pa-
kistane, v Bangladéši, v Indonézii 
či v Malajzii. 

Islam je prítomný aj v celom 
postsovietskom priestore  
Strednej Ázie. Tento priestor 
je jediný, ktorý má skúsenosť 
s prežitím v podmienkach 
sovietskej ideológie.

Skúsme sa preto pozastaviť 

nad špecifi kami náboženskej 
renesancie v Strednej Ázii. Vznik 
a existencia takých náboženských 
skupín, ako je napr. Akramia, 
môžeme vnímať ako jednu 
z foriem okrajových pokusov 
o reformáciu islamu alebo 
islamskú reformáciu z iniciatívy 
mladých (postsovietskych) 
učencov, ktorá sa však začala na 
konci fungovania Sovietskeho 
zväzu. Teda v čase náboženského 
vákua v Strednej Ázii.

Sovietska reforma
Prvé pokusy o reformu na 

území dnešnej Strednej Ázie 
boli zaznamenané ešte počas 
Ruského impéria ako refl exia 
na podobné pohyby v Egypte 
a v Turecku. Počas rozširovania 
sovietskej moci bolo toto refor-
mačné úsilie prerušené. Až, čo je 
zaujímavé, v čase náboženského 
uvoľnenia počas sovietskej éry 
(zhruba od polovice roku 1970), 
sa začalo formovať aj islamské 
reformátorské hnutie. Pritom 
medzi miestnymi bohoslovcami 
sa preferovali rôzne smerovania 
reformy. Od tradicionalistického 
purizmu až po lokálne reformy, 
z ktorých sa zrodila Akramia.

Renesancia islamu z konca 
80. rokov, využívajúc spomenuté 
teologické vákuum, znamenala, 
že o. i. sa veriaci začali orientovať 
na predtým (sovietskou mocou) 
zakázané a spochybňované 
kultúrne a náboženské tradície. 
Tento fakt, okrem kladných 
aspektov, znamenal aj to, že 
v rámci náboženskej renesancie 
v Strednej Ázii sa medzi mosli-
mami vyostrili sociálne a poli-
tické problémy. Základom tohto 
vyostrenia bol fakt, že návrat 
k viere otcov vôbec neznamenal 
spoznanie tejto otcovskej viery.

Do bežného života sa dostali 
importované názory, učenia 
a skupiny islamu typu Hizb-
-ut-tahrir. Neskôr sa pod ich 
priamym či nepriamym vplyvom 
začali formovať niektoré lokálne 
náboženské, nábožensko-politic-
ké alebo politicko-silové skupiny, 
ktoré verejne hovorili o kalifáte 
(alebo o islamskom štáte) a ktoré 
začali používať metódy konšpi-
ratívnej činnosti charakteristické 
pre Hizb-ut-tahrir.

Náboženská renesancia éry 
prestavby v Sovietskom zväze 
a následne v prvých rokoch po 
sublimácii ZSSR v jednotlivých 
stredoázijských republikách 
(predovšetkým v Kirgizsku a Uz-
bekistane) sa celoprofi lovo dotkla 
všetkých vrstiev spoločnosti, 
predovšetkým však mladých inte-

lektuálov z marginálnych skupín 
s technickým alebo humanitným 
vzdelaním. Ich hľadanie duchov-
ného jasna v čase prestavbového 
a postprestavbového chaosu si 
v konečnom dôsledku vyžiadalo 
vznik Akramie a jej podobných 
skupín (v Margelanskej oblasti 
Uzbekistanu ide o agresívne 
zoskupenie Mariftačilar či tzv. 
Machditské skupiny v povodí 
rieky Syrdaria).

Návrat islamu 
a vznik Akramie

Impulzom návratu k islamu, 
či skôr ku klišé islamu medzi 
mladými prestavbovými intelek-
tuálmi Uzbekistanu bol spočiatku 
ruský a neskôr uzbecký preklad 
Koránu, ktorý bol publikovaný 
v periodiku Zvezda Vostoka 
(1989-1991). Išlo o ruský preklad 
akademika I. J. Kračkovského 
a následný do uzbeckého jazyka 
A. Mansura s vysvetľujúcim 
komentárom M. Usmanova. 
Dodnes sa vedie diskusia, či bol 
tento dvojpreklad presným, resp. 
nakoľko bol nepresným. 

Nie je náhoda, že v rámci 
spoznávania Koránu platí zásada, 
že spoznávanie musí byť spojené 
s vysvetlením. Pritom nejde len 
o súry, ktoré sa týkajú džihádu. 
V prípade prestavbovej a post-
prestavbovej éry to tak nebolo, 
takže samovysvetľovanie Koránu, 
ktoré sa opieralo o preklad, bolo 
minimálne komplikované.

Jednou z takýchto nových 
skupín sa stala Akramia, ktorá sa 
prejavila ako dynamicky rastúca 
skupina. Aktívne sa prejavila 
nielen v Andižane, ale aj v ďalších 
oblastiach Uzbekistanu – v Ko-
kande, v Taškente, v Kaškadaryji 
alebo v Samarkande. Jej pobočky 
fungujú aj v Kirgizsku v meste Oš 
alebo v niektorých mestách Ruskej 
federácie (Novosibirsk, Ivanov). 

V jej radoch okrem jednodu-
chých veriacich ľudí, ktorí majú 
vlastnú – islamskú nábožensko-
idealistickú predstavu (svetovej) 
spravodlivosti, majú vplyv typickí 
neoliberálni pragmatici. Tí si 
hľadia svoje racionálne ciele, pri-
čom manipulujú s náboženským 
presvedčením jednoduchých 
ľudí.  Nakoniec, podobne ako 
v neislamskej Európe. 

Peter Juza

Pri spracovaní tohto textu boli 
použité pracovné texty, ktoré boli 

ako celok publikované v knihe 
Karimov A.: Din niqobi ostisadi 

yurtbuzalar, yoxud „Akromiylar“ 
fi tnasi, Mavorounnahr Toshkent, 

2005.

Vytvorenie jednotného svetového informačného priestoru, 
tzv. globálnej dediny, odstránilo množstvo zábran a prekážok 
v ceste medzinárodnej pôsobnosti politického islamizmu. Ex-
panzia informačných technológií prispieva k vyššej autonóm-
nosti a fl exibilite islamských skupín, ktoré už nie sú odkázané 
na jednotné centrum. Môžu podnikať akcie na vlastnú päsť, sú 
mobilné, zároveň môžu na úrovni malých nezávislých skupín 
využívať taktiku spiacich agentov, aby udreli v najneočakáva-
nejšom momente, poznajúc podmienky úzkej lokality. Skupina 
Akramia sa svojím dielom zúčastnila na krvavých udalostiach 
v uzbeckom Andižane (máj 2005). 

Foto: Peter Juza 

„Ak sa štát neopiera o náboženstvo a zákony, 
nemôže si nadlho zachovať svoju dôstojnosť a moc.“ 

Amir Temur
(1336 – 1405) vojvodca a zakladateľ ríše
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Boj o myslenie detí (4)

Liberálne a autoritatívne 
výchovné metódy

S. Law v tejto časti analyzuje 
rozdiel medzi liberálnym a autori-
tatívnym prístupom k metodike 
vyučovania.

Ak majú mladí ľudia vážne po-
mýlené alebo nesprávne názory 
– ak sú napríklad silne bigotní 
a rasistickí – liberál sa im pokúsi 
racionálnym presviedčaním 
ukázať, kde sú chyby. Upozorní 
ich na nepredvídateľné dôsledky 
toho, čo práve povedali, poukáže 
na protirečenia v ich názoroch 
atď. Pre autoritatívnych učiteľov 
a vychovávateľov však neexistuje 
možnosť racionálneho presvied-
čania, lebo by to znamenalo, 
že povedú svojich zverencov 
k používaniu moci vlastného 
rozumu – k nezávislému premýš-
ľaniu. A to je práve to, čomu sa 
autoritári usilujú vyhnúť.

Ako teda autoritári dosiahnu, 
že ľudia veria v to, v čo sa im veriť 
káže? Sú na to mnohé metódy. 
Najbrutálnejšie sú:

Vražda a mučenie
Jeden z najúčinnejších 

prostriedkov ako priviesť ľudí 
k tomu, aby nekriticky prijali, 
čo im vravíte, je zabiť ich, ak to 
neurobia. Je to extrémna, ale 
stále dosť populárna metóda. 
V niektorých islamských štátoch 
platia tresty smrti pre občanov, 
ktorí sa verejne zrieknu moslim-
skej viery. Na poosvietenskom 
Západe už nie sú popravy 
nevercov prijateľné. Spomeňme 
si však, že napr. španielska in-
kvizícia ešte v roku 1820 vraždila 
tých, čo sa opovážili pochybovať 
o autorite katolíckej cirkvi. Ale 
nezabudnime, že aj ateisti môžu 
byť rovnako vražední autoritári. 
Pomalú smrť v gulagu v Stalino-
vom Rusku riskoval každý, kto sa 
opovážil verejne zapochybovať 
o politickej autorite.

Inou brutálnou „výchovnou“ 
metódou autoritatívnych režimov 
je mučenie. Historicky používali 
mučenie ako „výchovnú“ metódu 
také rozdielne hnutia ako kato-
lícka cirkev alebo červení Kméri. 
Aj tu platí, že po osvietenstve sa 
len málo západniarov opováži ísť 
tak ďaleko vo vynucovaní uveriť  
v to, v čo prikazujú veriť. Dnešní 
autoritári dávajú prednosť subtíl-
nejším, jemnejším metódam.

Bolo by omylom vykresľovať 
všetkých autoritárov ako 
kruté a nemilosrdné obludy. 
Človeka robí autoritatívnym 
dôraz, s ktorým vplýva na ľudí, 
osobitne na mladých, aby sa 
viac-menej nekriticky obracali na 
autoritu, namiesto toho, aby sami 
nezávisle rozmýšľali. Niet dôvod, 
prečo by tento druh autorita-
tívneho pôsobenia nemohol 
byť úplne nezištný a úprimný. 
Autoritatívny učiteľ môže mať 
vo vzťahu k svojim zverencom len 
najlepšie úmysly. Ani ich nemusí 
veľmi zastrašovať. Podnecovanie 
k hľadaniu rady od autority môžu 
sprevádzať rozžiarené úsmevy, 
a nie údery trstenicou.

Pozrime sa aj na iné, menej 
extrémne „výchovné“ metódy, 
obľúbené autoritármi. Tu je 
krátky prehľad deviatich takýchto 
metód.

1. Trest
Mnohí autoritári považujú 

trest za prijateľný spôsob 
formovania nielen detského sprá-
vania, ale aj myslenia. Existuje 
napríklad fyzický trest. Mám 
priateľku, ktorej ruky bolestne 
zasiahlo pravítko zakaždým, keď 
sa opovážila zapochybovať o tom, 
čo jej mníšky v kláštornej škole 
prikazovali myslieť si o tom, čo 
je správne a čo je nesprávne. Ak 
ste autoritatívny, ale na kontrolu 
myslenia vám nevyhovuje fyzický 
trest, máte k dispozícii rad iných 
foriem zastrašovania: zatvorenie 

po škole, písomný trest (napísať 
stokrát...), odňatie výhod atď. 
Mierny autoritár nemusí používať 
nič viac ako jemné prejavy skla-
mania. Autoritári nemusia byť 
sadistické obludy.

2. Odmena
Aj odmeny sú užitočné. 

Môžete dať odmenu deťom, ktoré 
ukazujú, že veria v to, v čo chcete, 
aby verili. Dobromyseľná stará 
mama si môže predsavziať, že 
bude modelovať morálne postoje 
svojho vnuka tak, že mu dá 
sladkosti zakaždým, keď ukáže, 
že má „správny“ názor. Znie to 
nevinne, ale len dovtedy, kým sa 
neukáže, že stará mama sa snaží 
vštepiť vnukovi napr. rasistické 
postoje.

3. Citová predstavivosť a mani-
pulácia

Stúpencom môžu pomôcť aj 
ikonické obrazy ich autority. 
Každý roh ulice možno vyzdobiť 
portrétom autority. Ikonické 
zobrazenia autority sú typické 
najmä pre náboženské tradície. 
Náboženské ikony predstavujú 
užitočnú pripomienku, že Boh 
nás neustále sleduje – nielen to, 
čo robíme, ale aj čo si myslíme.

4. Sociálny nátlak 
Na stigmatizáciu určitých 

otázok a názorov sa dá použiť 
sociálny nátlak, ktorý vyvolá 
dojem, že sú trápne alebo až 
hanebné. V niektorých komu-
nitách nie je napríklad sociálne 
prijateľné pripustiť, že niekto má 
pochybnosti o existencii Boha. 
Verejné vyjadrenie takého názoru 
sa považuje za urážku komunity 
a na autora sa vyvíja mierny 
alebo aj zjavný psychologický 
nátlak. Ak niekto cíti, že klásť 
otázky alebo vyjadriť pochybnosť 
o niečom nie je celkom prijateľné, 
môže skončiť tak, že sa bude sám 
cenzurovať.

Jedna kolegyňa mi nedávno 
hovorila, že raz ako žiačka 
katolíckej školy koncom 60-tych 
rokov 20. storočia položila 
otázku, prečo považujú katolíci 
antikoncepciu za zlú. Neodsu-
dzovala katolícky názor. Len 
sa pýtala, čím je odôvodnený. 
Odpoveď bola rázna. Učiteľka 
jej povedala, že také otázky sa 

nekladú, a poslala ju k triednej 
učiteľke. Kolegyňa dodala, že 
vtedy vedela, že také otázky 
sa nekladú. Nikto jej výslovne 
nepovedal „na to sa nepýtaj!“, 
ale tento príkaz visel vo vzduchu 
a udržiaval ho tu letmý pohľad, 
tam zamračený výraz v tvári, 
inde pietny tón reči atď. Hoci 
v mnohých situáciách neexistuje 
priama cenzúra, autoritatívna 
vrchnosť sa môže dostať do vašej 
hlavy a tam pozhášať svetlá otá-
zok, proti ktorým má námietky. 
Presnejšie povedané, privedie vás 
k tomu, že ich sami pozhášate.

5. Opakovanie
Rozšírená autoritatívna 

metóda formovania myslenia 
mladých ľudí je bifľovanie 
a nezmyselné opakovanie. 
Ľuďom sa prikazuje znova 
a znova recitovať myšlienky, ktoré 
im chceme vštepiť. Na začiatku 
nezáleží na tom, či im veria 
alebo či ich vôbec chápu, a dlho 
pretrváva iba možnosť, že nová 
myšlienka zapustí korene. Skoro 
všetky náboženstvá predpisujú 
nekonečné opakovanie kľúčových 
slov a fráz typu „Zdravas Mária, 
matka Božia…“, „Hare Krišna, 
hare Rama…“, čo ľudí privedie 
do stavu podobnému tranzu, keď 
sú pre náboženské myšlienky 
väčšmi vnímaví.

Bezmyšlienkovité opakovanie 
pôsobí veľmi dobre v situáciách, 
keď sa na jednotlivca vykonáva 
silný sociálny tlak, aby sa 
prispôsobil. Rovnako pôsobí aj 
hromadné vykonávanie pobož-
ností.

6. Kontrola a cenzúra
Autoritári už dávno zistili, že 

ak chcete, aby ľudia uverili, čo 
im vravíte, nie je dobré vystaviť 
ich alternatívnym myšlienkovým 
systémom. Totalitné štáty 
vyraďujú z knižníc „škodlivé“ 
knihy, ktoré protirečia ofi ciálnym 
názorom. Tvrdia, že len „mýlia“ 
občanov. Autoritatívne nábožen-
ské školy znemožňujú prístup 
žiakov k ateistickým alebo 
inonáboženským myšlienkam 
z podobných dôvodov.

7. Izolácia
Autoritári považujú za 

nerozumné povoliť svojim 

V poslednom tohtoročnom čísle nášho 
časopisu prinášame už štvrté pokračovanie 
výťahu z knihy anglického fi lozofa Stephena 
Lawa Boj o myslenie detí (The War for Chil-
dren´s Minds), ktorá vyšla vo vydavateľstve 
Routledge v Londýne a v New Yorku v r. 2006.
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deťom styk so synmi a dcérami 
neveriacich, od ktorých by sa 
mohli infi kovať neprijateľnými 
názormi. Hermeticky zapečatené 
náboženské školy nie sú vo Veľkej 
Británii zriedkavosťou. Napr. 
študenti Islamskej Tarbiya 
akadémie v Dewsbury sa učia, že 
„...nepriatelia Alaha majú v pláne 
otráviť myslenie a moslimské 
zameranie mládeže tým, že do 
ich správania naočkujú ducha 
nestálosti a morálnej skaze-
nosti. Rodičom hovoria, že sa 
prehrešujú na svojich deťoch, ak 
im dovolia priateliť sa s nemosli-
mami“.

Väčšina z etablovaných nábo-
ženstiev na Západe používala 
podobne rozdeľujúce „výchovné“ 
praktiky ešte v nedávnej 
minulosti. Niektoré ich ešte stále 
používajú.

8. Neistota
Autoritári využívajú aj našu 

neistotu a zlý pocit z prežívanej 
neistoty. Niekedy ponúkajú 
jednoduchý súbor zásad a pra-
vidiel, ktoré majú pokryť všetky 
životné situácie. Pri porovnaní so 
sústavným omieľaním vrtochov, 
zložitosti a nezmyselnosti života 
môžu sa zdať čisté, geometrické, 
neotrasiteľné istoty, ponúkané 
politickou alebo náboženskou 
autoritou, stále atraktívnejšie.

9. Kmeňové povedomie
Na naklonenie našej pozor-

nosti v prospech autority možno 
využiť náš sklon ku kmeňovému 
povedomiu. Ľudí osobitne 
priťahuje myslenie v kategóriách 
my a oni. Cez krivé okuliare 
kmeňového povedomia sa „oni“ 
javia ako špinaví, páchnuci, 
nemravní a niekedy možno aj 
ako podľudia, kým „my“ máme 
ušľachtilý vzhľad (pri spätnom 
pohľade môžeme sa cítiť „vyvole-
ným národom“ alebo „pánskou 
rasou“). Autorita tým prehlbuje 
u svojich občanov lojálnosť voči 
skupine i voči jej vedeniu a tak im 
ešte viac sťažuje kladenie otázok.

Existuje veľa spôsobov ovplyv-
ňovania myslenia jednotlivca 
a jeho formovania inak ako kritic-
kým rozmýšľaním a racionálnym 
presviedčaním. Samozrejme, 
autorita nemusí použiť ani jednu 
z uvedených metód; stačí, ak 
jednoducho trvá na povinnosti 
nekriticky akceptovať jej názor. 
No väčšina zavedených cirkví 
používa viaceré z týchto metód; 
závisel od nich najmä úspech 
náboženských škôl. Totalitné 
vlády bez mihnutia oka siahajú aj 
po tých najbrutálnejších.

Väčšina liberálov inštinktívne 
odmieta väčšinu týchto „vý-
chovných“ metód, ak nie všetky. 
Prečo?

Sú v podstate manipulatívne. 
Účinnosť metódy nie je vôbec 
závislá od pravdivosti názorov. 
Vo všetkých metódach ide o to, 
aby niekto uveril niečomu bez 
akýchkoľvek dôkazov o jeho 
pravdivosti. Izolácia, cenzúra 
a kontrola, neistota, opakovanie, 
odmena, trest a mnohé iné 
metódy 
citovej 
a psy-
cholo-
gickej 
mani-
pulácie 
sa dajú 
použiť na 
prijatie 
viery, že 
Zem je 
guľatá 
a Paríž 
hlavné 
mesto 
Fran-
cúzska. 
Rovnako 
ľahko sa 
však dajú 
použiť na 
vyvolanie 
viery, že 
bieli ľudia sú morálne 
na vyššom stupni akom čierni, že 
akýsi Veľký brat vás miluje – a že 
v zákutiach záhrady sú víly.

Premývanie mozgov
Oxfordský neurofyziológ 

Taylor uverejnil nedávno štúdiu 
o premývaní mozgov, kde uvádza 
päť trvale platných metód: izolá-
cia, kontrola, neistota, opakova-
nie a emocionálna manipulácia.

O týchto piatich metódach 
platí, že sú na ne silne odkázané 
náboženské školy.

Niektorých ľudí zarazí myšlien-
ka, že tradičným spôsobom 
výchovy v náboženských školách 
môže byť premývanie mozgov 
alebo niečo, čo sa na to podobá. 
Niet pochýb, že premyslené 
požívanie týchto „výchovných“ 
metód sa nepríjemne približuje 
premývaniu mozgov, a to bez 
ohľadu na to, či ho vykonáva al-
Kaída alebo anglikánska cirkev.

Filter rozumu
Na rozdiel od metód psycho-

logickej manipulácie, ktoré sme 
analyzovali, pri dovolávaní sa 
vlastného rozumu sú favorizo-
vané úsudky, ktoré sú správne. 
Presvedčivé tvrdenie na vyvolanie 

nesprávneho názoru sa nepre-
požičia ľahko. Skúste napríklad 
zostaviť rozumnú argumentáciu, 
ktorá by odolala kritickej 
previerke, že v Antarktíde žijú 
ľudia-kraby, alebo že zemské 
jadro je vytvorené zo syra.

Rozumné uvažovanie a kritická 
previerka pôsobia na nepravdivé 
názory ako fi lter. Nie je spoľahlivý 
na sto percent, lebo niektoré 
nepravdivé názory prepustí. Ale 

vcelku dovolí 
preniknúť 
do ľudského 
vedomia 
len takým 
názorom, 
ktoré sú 
s veľkou 
pravdepo-
dobnosťou 
správne.

Au-
toritári 
používajú 
psycho-
logickú 
manipu-
láciu, aby 
obišli 
tento 
fi lter. 
Snažia 
sa vniesť 
určité 

názory 
do detskej mysle priamo, bez 
zapojenia kritických a racionál-
nych schopností dieťaťa. Často 
pri tom otvorene priznávajú, že 
dieťa má fi lter vypnúť. Osobitne 
vtedy, keď sa dieťaťu navrhuje, 
aby nekriticky akceptovalo niečo, 
čo sa mu podáva ako akt „viery“. 
Jedna z najčastejších výchovných 
metód autoritárov je povzbudzo-
vať vieru v to, čo hovorí autorita. 
Tí, čo slepo a bez výhrad veria 
autorite, sa často považujú za 
osobitne cnostných. Je to odznak, 
ktorý veriaci nosia s pýchou.

Na rozdiel od manipulatívnych 
techník, o ktorých bola reč, 
rozum je dvojsečná zbraň. 
Nefavorizuje automaticky 
učiteľov názor pred názorom 
žiaka. Favorizuje pravdu a tak 
stavia učiteľa a žiaka na rovnakú 
úroveň. Ak sa ako učiteľ snažíte 
použiť na presviedčanie rozum, 
môžete sa ocitnúť v situácii, keď 
vám váš žiak dokáže, že v skutoč-
nosti sa mýlite vy a on má pravdu. 
To je riziko, na ktoré nie sú 
mnohí, čo mravne vychovávajú, 
pripravení.

„Moderní rodičia“
Historicky sú manipulatívne 

metódy formovania myslenia 

mladých ľudí najužšie späté 
s ofi ciálnymi cirkvami a tota-
litnými štátmi. No aj politicky 
najkorektnejší rodičia môžu mať 
sklon ich používať.

John Fardell nakreslil komiks 
s názvom Moderní rodičia, 
v ktorom otec i matka sa snažia 
mravne vychovať svojich dvoch 
synov. Karikatúra sa mi veľmi 
páči preto, lebo hoci rodičia majú 
najlepšie „politicky korektné“ 
kvality (jedia müsli, objímajú 
stromy...), nevedia racionálne 
dokázať to, v čo veria. Výsledok 
je, že nakoniec vždy upadnú do 
psychologickej manipulácie. 
Uchyľujú sa k citovému 
vydieraniu, odmenám a trestom, 
sociálnemu nátlaku a rozličným 
trikom, len aby dosiahli 
súhlas svojich synov s vlastnými 
názormi.

Poučenie zo všetkého je, že 
psychologická manipulácia ako 
„výchovná“ metóda je niečo, 
čomu veľmi ľahko podľahneme, 
nech sa považujeme za akokoľvek 
„liberálnych“.

Dosiahnutie rovnováhy
Liberáli sa spravidla vyhýbajú 

spomínaným manipulatívnym 
metódam, no vyhnúť všetkým 
sa nemôžu. Keď ide o kontrolu 
správania, nie sú proti pravidlám 
a disciplíne. Ak niektoré formy 
správania trestajú, robia to 
v snahe modelovať mravné 
názory dieťaťa.

Podstata problému je v na-
chádzaní rovnováhy. Liberáli 
môžu pripustiť, že uvedenými 
metódami nevyhnutne modelujú 
morálne názory dieťaťa, či to 
chcú, alebo nie. Môžu dokonca 
pripustiť, že je to do určitej 
obmedzenej miery želané. Trvajú 
však na tom, aby deti pri riešení 
mravných problémov boli vedené 
myslieť pozorne, kriticky a sami 
za seba. Autoritári kladú väčší 
dôraz na podrobenie sa autorite.

Každý učiteľ alebo rodič si 
môže položiť otázku, nakoľko 
chce byť v mravnej výchove 
svojich detí liberálny či autori-
tatívny. Hoci občas siahne po 
psychologickej manipulácii (do 
určitej miery to robíme všetci), 
každý vie, aké dôležité je vychovať 
dobrých občanov, schopných 
myslieť za seba. Ak je to tak, 
potom je postoj vychovávajúceho 
viac liberálny ako autoritatívny. 
A tak by to malo byť – tvrdí autor 
knihy.

Pokračovanie v budúcom čísle
Preklad Rastislav Škoda, výber 

a odborná redakcia Matej Beňo
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K dejinám počiatkov kresťanstva

Ježišova dynastia (3)

Diferencovaný judaizmus
Podľa Josepha Flavia boli v judaizme tieto 

hlavné sekty, resp. „fi lozofi cké školy“: fari-
zejovia, saduceji a eséni. No na inom mieste 
svojej práce spomína ešte aj „štvrtú fi lozofi ckú 
školu“ založenú Júdom Galilejským, ktorého 
nasledovníkmi boli tzv. zelóti. A súčasne tvrdí, že 
v náboženských názoroch sa 
podobali na farizejov. 

Eséni, ktorí boli autormi 
Kumránskych zvitkov, oča-
kávali koniec veku a príchod 
dvoch mesiášov – kňazskej 
postavy a dávidovského 
kráľa. Mali protirímske 
cítenie a nenávideli najvyššie 
židovské náboženské kruhy 
v Jeruzaleme. Eséni sami 
seba nazývali národom 
„Novej zmluvy“ a verili, že 
sú predstaviteľmi nového 
očisteného Jeruzalema. Žili 
v komúne, ich iniciačné ríty 
predstavovali ponorenie do vody a krst, ako aj 
„pamätné“ jedlá. 

Judaizmus rímskej Palestíny v 1. storočí bol 
dosť diferencovaný. Uvedené tri sekty predstavu-
jú všeobecné kategórie náboženského myslenia 
a fi lozofi e. Hnutie, ktoré napokon vyformoval 
Ježiš, bolo atraktívne pre všetkých, ktorí sa 
identifi kovali s niektorou z týchto judaistických 
škôl. Z Lukášovho evanjelia sa dozvedáme, že 
veľké počty „saducejských“ kňazov v Jeruzaleme 
sa stali členmi Ježišovho hnutia.

Formovanie Ježišovej dynastie
Vo všeobecnosti možno Ježiša najlepšie 

zaradiť do kontextu mesiášskeho hnutia 
Palestíny 1. storočia. Vyznačovalo sa tým, že 
bolo apokalyptické a priťahovalo nižšie vrstvy 
Židov rôzneho presvedčenia, zjednotených 
v nádeji na skorú Božiu spásu. 

V spoločnosti žili Židia, ktorí boli v podstate 
spokojní so svojou politickou a sociálnou 
situáciou, akceptovali daný stav nadiktovaný 
Rímom a usilovali sa ho čo najlepšie využiť. 
Druhá časť národa – farizeji, saduceji alebo 
eséni, resp. Židia bez spojenia s týmito smermi 
– očakávala radikálnu zmenu na základe 
proroctiev hebrejských prorokov, vieru, že Boh 
zasiahne, aby sa naplnili mesiášske proroctvá. 
Ježiš nezaložil toto hnutie: v skutočnosti začalo 
nadobúdať kontúry už dvesto rokov pred naro-
dením Ježiša. A práve Ježiš, jeho príbuzný Ján 

Krstiteľ a Ježišov brat Jakub dali tomuto hnutiu 
defi nitívnu podobu, ktorá zmenila chod dejín. 
V období pred dosiahnutím tridsiatky začal 
Ježiš formulovať svoj plán. Na jeseň v roku 
26. n. l. bol pripravený vystúpiť pred verejnosť 
a začala sa formovať Ježišova dynastia. 

Pôvodne nasledovníci Jána a Ježiša sami 
seba nazývali ako „ľud 
Cesty“, až neskôr ako 
„nazarejci“ či „kresťania“. 

V roku 26. n. l. Ján Krstiteľ 
začal kázať na verejnosti 
a vyzýval celý národ, aby 
sa kajal a oslovoval ho 
apokalyptickým varovaním 
hroziaceho Božieho 
súdu. Herodes Antipos sa 
vydesil, keď si uvedomil 
revolučný potenciál, ktorý 
Ján predstavoval. Ježiš mal 
takmer tridsať rokov, keď sa 
pridal k davom prúdiacim 
vypočuť si Jána a nechať sa 

pokrstiť v rieke Jordán, čím sa verejne prihlásil 
k obrovskému hnutiu. 

Málo miesta pre dvoch mesiášov
Ježiš a Ján si boli blízki, boli príbuzní 

z matkinej strany a rozdiel vo veku bol 
medzi nimi iba šesť mesiacov. V čase vzniku 
evanjelií Marka, Matúša, Lukáša a Jána 
v písanej podobe, t. j. v rokoch 70 – 100 n. l., 
sa kresťania otvorene pokúšali urobiť z Jána 
Krstiteľa bezvýznamnú, vedľajšiu postavu, 
a zas mimoriadne vyzdvihnúť postavu Ježiša. 

Pre dvoch mesiášov nebolo jednoducho 
dosť miesta. Z toho istého dôvodu Jakub, Je-
žišov brat, ktorý nastúpil po ňom, bol z dejín 
vytesnený. Kresťania začali hľadieť na Ježiša 
ako na jediného Pána a Krista stelesňujúceho 
trojjedinú úlohu proroka, kňaza a kráľa. Na 
Jána sa síce hľadelo pozitívne, ale len ako na 
predchodcu, ktorý predstavil Ježiša svetu 
a potom rýchlo zmizol zo scény. 

Ježiš a Ján sa stali rovnocennými partnermi 
v diele, na ktoré – ako verili – boli spoločne 
povolaní. Svedčí o tom aj Ježišovo posolstvo 
kresťanom známe ako Reč na vrchu, ktoré ne-
sie znaky spoločného posolstva Jána a Ježiša. 

Jánovo evanjelium je evanjeliom kresťanskej 
teológie par excellence. Znižuje význam Jána 
Krstiteľa a naopak oveľa výraznejšie glorifi kuje 
Ježiša než ostatné novozákonné evanjeliá. 

Plán Ježiša a Jána Krstiteľa spočíval 

v prebudení krajiny a otrasení jej vládnucimi 
kruhmi tak politickými ako aj náboženskými 
na jar až jeseň v roku 27. n. l. 

Josephus Flavius písal, že hlavným 
popudom na židovské povstanie proti rímskej 
vláde bolo „proroctvo“ nájdené vo „svätých 
písmach“ a  vraj podľa neho „jeden z ich 
krajiny sa stane vládcom sveta“. 

Spoločná kampaň
V rímskej Palestíne 1. storočia vrela 

apokalyptická búrka, ktorú vyvolalo Danielo-
vo kritické proroctvo. 

Kresťania a židia sa postupne zamerali na 
zjavenie jednej mesiášskej postavy. V Ježišovej 
dobe však bola situácia úplne odlišná, ako 
to vyplýva z Kumránskych zvitkov, v ktorých 
čítame o dvoch mesiášoch, ktorí majú doviesť 
ľud do Božieho kráľovstva. Jeden z nich má byť 
kráľovského pôvodu, z Dávidovho rodu, no 
po jeho boku bude kňaz, tiež Mesiáš z kráľovej 
línie, Léviho kmeňa. 

Ježiš svojím radikálnym posolstvom 
rozdelil rodiny a dediny a otriasol vládnu-
cimi náboženskými a politickými kruhmi. 
Krstiteľská kampaň Ježiša a jeho učeníkov na 
júdskom vidieku trvajúca celé leto, jeseň až do 
zimy roku 27. n. l.  mala ohlas a úspech. 

Historické fakty sú jasné: Ježiš sa pripojil 
k hnutiu Jána Krstiteľa a bol ním pokrstený 
„krstom pokánia za odpustenie hriechov“. Po-
tom sa spojil s Jánom v strategickom manévri, 
aby naraz dostali pod svoj vplyv celú krajinu.

Šokujúca pravda spočíva v tom, že žiaden 
z Ježišových učeníkov či apoštolov neprijal 
skutočný „kresťanský krst“ tak, ako sa 
defi noval v kresťanskej dogmatike – „v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Pokrstil ich 
Ján Krstiteľ, a to bolo podstatné. Kresťania 
mali neskôr sklon rozdeľovať hnutie Jánovo 
a Ježišovo, akoby Jánovo hnutie bolo skôr 
„židovské“ a Ježišovo „kresťanské“. Za 
Ježišovho života a medzi jeho bezprostredný-
mi nasledovníkmi bolo hnutie jednotné a krst 
mal len jednu podobu.

Ambiciózny program
Do konca roku 27. n. l. boli z hľadiska 

mesiášskeho hnutia v Palestíne len židia, ktorí 
prijali kázanie Jána a Ježiša a boli pokrstení, 
a tí, čo ho odmietli. Nebolo tretej cesty. 

Ježišova kampaň sa však zrazu začiatkom 
roku 28. n. l. náhle zastavila. Zo severu, 
z Galiley prišla ohromujúca správa, že 
Herodes Antiposdol uväznil Jána Krstiteľa z 
obáv, že vyvolá „povstanie“. 

Bol to šokujúci a hrozný úder mesiášskemu 
hnutiu. Na juhu Ježiš vedel, že dni jeho kam-
pane sú spočítané. V roku 26 n. l. sa vlády nad 
provinciou Judea ujal nový rímsky prokurátor 
Pilát Pontský, vymenovaný cisárom Tiberom. 
Tento brutálny vykonávateľ moci nemal 
zmysel pre židovské náboženské povedomie. 
Priniesol rímske vojenské zástavy do svätého 
mesta Jeruzalema, vybral fi nančné prostriedky 
z chrámovej pokladnice, aby dokončil akvadukt 
zásobujúci Jeruzalem vodou. Obe udalosti 
vyvolali nepokoje a protesty Židov .

Ježiš sa uchýlil do mesta Kána a dopracoval 
sa k vlastnému chápaniu úlohy a poslania viesť 
ľudí do Božieho kráľovstva v intenciách – ako 

Pre mnohých Židov bolo nemožné oddeliť sociálnu a politickú realitu 
vojenskej okupácie a hospodárskeho útlaku od židovskej zbožnosti a viery. 
Židovské presvedčenie, že národ Izraela bol Bohom vyvolený, aby sa stal pre 
celý svet vzorom, ktorý by stelesňoval spravodlivosť a právo, tu malo kľúčovú 
úlohu. Hebrejskí proroci predpovedali, že na konci veku všetky národy prídu do 
Jeruzalema, aby spoznali jediného skutočného Boha Stvoriteľa, nezadržateľne 
priťahované morálnym príkladom spravodlivosti a pokoja národa Izraela.
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veril – Božieho plánu. Išlo o vládu nad Izraelom 
na Dávidovom tróne, vyčistenie Jeruzalema 
a krajiny Izraela od cudzích vládcov, nastolenie 
vlády spravodlivosti, oddelenie hriešnikov od 
ľudu Izraela, rozšírenie jeho vlády na všetky 
bezbožné národy zeme, zhromaždenie všetkých 
roztratených kmeňov Izraela. Bol to mimo-
riadne ambiciózny program a tisícky Židov 
verili, že sa tento ideálny dávidovský kráľ objaví 
a s pomocou nadprirodzených Božích síl plán 
uskutoční. Židia brali vážne slová hebrejských 
prorokov, že skutočne prežívajú posledné dni, 
resp. koniec veku.  

Ježišova obžaloba
Herodes dal na oslave svojich 48. narode-

nín údajne na podnet nevlastnej dcéry Salome 
Jana Krstiteľa usmrtiť. Jánova smrť bola určite 
najväčším sklamaním a najväčším šokom 
celého Ježišovho života.

Uprostred marca roku 30 n. l. Ježiš a jeho 
sprievod zamieril na juh do údolia rieky Jordán 
do Jeruzalema. Blížil sa sviatok Pésach (židov-
ská Veľká noc). Začal sa napĺňať Zachariášov 
prorocký scenár o „konci dní.“ Týmto odvážnym 
činom „napodobňovania prorokov“ sa Ježiš 
otvorene vyhlásil za dediča trónu Izraela.

Kresťania neskôr vášnivo obviňovali židov 
z uväznenia a ukrižovania Ježiša. Tajný 
a nezákonný charakter „procesu“ s Ježišom 
naznačuje čas i miesto jeho konania. Ježiš 
pripustil, že je dávidovský kráľ a to bolo 
všetko, čo potreboval. 

Body žaloby, ktoré uvádzali proti Ježišovi, 
boli čisto politické, nie náboženské: že rozvracal 
morálku národa, zakazoval platenie daní, ktoré 
vyrubil cisár, a že sa vyhlasoval za právoplatne 
pomazaného kráľa, Mesiáša Izraela. Každý 
z týchto bodov obžaloby rímskymi občanmi 
postačovalo na rozsudok smrti ukrižovaním. 

Všetky štyri novozákonné evanjeliá poskytujú 
podrobný záznam ako Pilát Ponský nenachá-
dzal Ježiša vinným z týchto bodov obžaloby a 
chcel ho prepustiť na slobodu, ale zastrašovali 
ho židovskí úradní predstavitelia a ich stúpenci 
požadujúci Ježišovho ukrižovanie. 

Napokon sa Pilát z obáv pred židovskými 
masami, ktoré kričali „ukrižuj“, umývajúc si 
ruky opäť vyhlásil, že Ježiš je nevinný... vydal 
ho však im, aby ho ukrižovali. 

Sporné body v evanjeliách 
Podľa učencov je máločo na týchto 

správach o Ježišovom procese pred Pilátom 
historicky vierohodné. Vytvorila ich výhradne 
neskoršia kresťanská teologická tradícia, 
ktorá sa usilovala obviniť z Ježišovej smrti 
len židovský ľud, kým Rimanov glorifi kovala, 
lebo vraj mali súcit s Ježišom. Nápis na kríži 
nad hlavou Ježiša dokazuje, že Rimania 
ukrižovali Ježiša za vzburu, teda za to, že sa 
vyhlasoval za kráľa. 

Všetky štyri evanjeliá boli napísané po 
veľkom židovskom povstaní proti Rímu (66 
– 70 n. l.). Protižidovské nálady prevládali už 
za Tiberiovej vlády (14-37 n. l.) a po vojensky 
nákladnom a krvavo potlačenom židovskom 
povstaní sa v Ríme ľahko dali rozdúchať proti-
židovské nálady. A ak sa nové kresťanské hnu-
tie malo šíriť medzi Rimanmi, bolo nevyhnutné 
vyhnúť sa akémukoľvek spájaniu Ježiša so 

židovskou vzburou a nelojálnosťou voči Rímu. 
To, že Ježiš zomrel na kríži, bol nepopierateľný 
fakt. Keby sa však jeho ukrižovanie dalo 
zvaliť na tvrdošijných židov, potom by hádam 
kresťanské hnutie mohlo ospravedlniť svoj 
židovský pôvod a hanebnú smrť svojho vodcu 
vysvetliť v príjemnejšom - teda v židovskom 
svetle. To by poskytlo rodiacej sa kresťanskej 
tradícii väčšiu šancu získať si konvertitov 
a akceptáciu v celej Rímskej ríši. Portrét, ktorý 
novozákonné evanjeliá vykresľujú o Pilátovi, je 
historicky nesprávny. 

Problematická a sporná je aj otázka pocho-
vania Ježiša a uloženie jeho tela do hrobky. 
Traduje sa, že ho uložili do hrobky patriacej 
Jozefovi z Arimatey. Táto mylná predstava 
sa zakladá na jednej drobnej editorskej 
poznámke v Matúšovom evanjeliu a nijaký iný 
prameň tento predpoklad nepotvrdzuje. 

Chrám Svätého hrobu v súčasnosti prekrýva 
tradičné miesto ukrižovania Golgotu i údajnú 
Ježišovu hrobku. Je to miesto zbožného 
uctievania od 4. storočia n. l. , keď ho za také 
vyhlásila Helena, oddaná kresťanská matka 
rímskeho cisára Konštantína. Rímskokatolíci, 
pravoslávni, arménski i koptskí kresťania 
všetci spoločne uctievajú túto lokalitu. Ale 
protestanti skôr uprednostňujú iné miesto 
mimo hradieb starého mesta. Autentickosť 
jedného či druhého miesta je problematická.

J. D. Tabor zdôrazňuje, že pokus zistiť, 
čo sa potom dialo, je pri štúdiu počiatkov 
kresťanstva asi najťažšie a najkontroverznejšie. 
„Vstupujeme do oblasti“, hovorí, „v ktorej nábo-
ženská viera a teologická dogma sú navzájom 
pospletané s možnými historickými faktami 
v pletenci, ktorý sa zdanlivo nedá rozmotať.“

Objavili sa viaceré fantastické teórie 
založené na tzv. „teórii bezvedomia“. Podľa 
jednej z nich Ježiš putoval na východ do 
Júdey, aby našiel „stratené kmene“, kde 
napokon aj zomrel a jeho hrob sa zasadzuje 
do súčasného mesta Šrínagr v Kašmíre. 
Ďalšia teória sa objavila v nedávno vydaných 
populárnych knihách, podľa ktorej sa vraj 
Ježiš oženil s Máriou Magdalénou, prežil 
ukrižovanie a potom sa presťahoval spolu 
s ňou a ich dieťaťom do južného Francúzska. 
Ďalší autor tvrdí, že Ježiš podnikol cestu na 
východ, no potom sa vrátil do Palestíny, pridal 
sa k židovskému povstaniu a napokon zomrel 
v pevnosti Mosada v roku 73. n. l. Žiadna 
z týchto teórií nemá opodstatnenie vo viero-
hodnom historickom prameni. 

Rozporuplné tvrdenia o zjavení
Rozporuplné sú tvrdenia evanjelií o otázke 

zjavenia sa Ježiša. Najstaršie Markovo 
evanjelium nezaznamenáva vôbec nijaké zja-
venie vzkrieseného Ježiša, jeho príbeh končí 
prázdnou hrobkou. Tri neskoršie – Matúš, 
Lukáš a Ján – zaznamenávajú zjavenia, aby 
potvrdili myšlienku, že vstal z mŕtvych. 

Kresťanstvo sa zakladalo na myšlienke, 
že Ježiš sa zjavil po svojej smrti mnohým 
jednotlivcom i skupinám ľudí. V skutočnosti 
prvá zmienka o „zjavení“ Ježiša nepochádza 
z novozákonných evanjelií, ale z Pavlovho 
listu, ktorým nazýva Prvý list Korinťanom, 
napísaný okolo roku 54 n. l., v ktorom Pavel 
oznamuje, že prijal tradíciu a odovzdáva 

ju svojim obráteným na vieru, že Ježiš 
zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych na 
„tretí deň“. Pavel tu uvádza odlišnú tradíciu 
a jeho poradie, v akom sa Ježiš „zjavil“, sa 
nezhoduje s tým, o ktorom podávajú správu 
novozákonné evanjeliá.

Matúšove, Lukášove a Jánove správy 
o „zjaveniach“ Ježiša a po nájdení prázdnej 
hrobky sa využívali ako jeden z dôkazov 
tvrdenia, že Ježiš „vstal z mŕtvych“. Všetky 
tu uvádzané evanjeliá boli napísané 40 až 
70 rokov po Ježišovej smrti a ich autori 
neboli svedkami udalosti a ani nežili v rímskej 
Palestíne. Odvtedy sa už zvolanie „Kristus 
vstal z mŕtvych“ stalo základným kameňom 
rodiacej sa kresťanskej viery. Pavlova verzia 
v podstate zvíťazila, cirkev sa v mieste i v čase 
vzdialila od svojich jeruzalemských koreňov. 

Ježišova hrobka
J. D. Tabor pripomína, že historikov 

zväzuje ich vedecký odbor, aby svoju prácu 
konali v súlade s vedeckým názorom. Ženy 
neoťarchavejú bez spolupôsobenia muža – za 
nijakých okolností. Ježiš mal teda otca človeka, 
či už ho vieme identifi kovať, alebo nie. Telá 
mŕtvych nie sú vzkriesené – aspoň aj u človeka 
sa určuje klinická smrť – a tak to určite bolo 
v prípade Ježiša, ktorého ukrižovali a pocho-
vali v hrobke, kde ležalo jeho telo tri dni. Ak 
teda hrobku našli prázdnu, záver historika 
je zrejmý – Ježišovo telo niekto vzal a zrejme 
pochoval na inom mieste. Historici môžu 
skúmať Pavlovo tvrdenie alebo správy o „zja-
veniach“ Ježiša. Tieto diela však boli napísané 
desiatky rokov po udalostiach, a preto sú skôr 
svedkami vývinu teologických názorov než 
skutočných udalostí. Niektorí učenci dokonca 
spochybňovali historickú objektívnosť príbehu 
samej prázdnej hrobky – dokazujúc, že bola 
vymyslená preto, aby dokazovala teologické 
tvrdenie, že Ježiš vstal z mŕtvych. 

Na otázku, čo sa stalo s Ježišovým telom a kde 
bolo trvale pochované, jednoducho nevieme 
odpovedať a sme odkázaní len na dohady.

Ako zaujímavosť sa žiada uviesť, že 
v Galilei jestvuje Ježišova hrobka, ktorú 
takmer nikto nepozná a nenavštevuje. 
Uctievaný kabalistický rabín 16. storočia Izak 
Ben Luria zanechal tradíciu, že hrob Ježiša 
z Nazaretu sa nachádza na severe, v Galilei, 
v blízkosti mesta Tsfat (Safed). Táto tradícia 
známa v židovských mystických kruhoch, 
sa zriedkavo spomína nezasväteným. Rabín 
zahrnul Ježišovu hrobku do zoznamu hrobiek 
rozličných židovských mudrcov a svätcov, 
ktorý nazýva „miesta hrobov spravodlivých“. 

Z kresťanského hľadiska Ježiš vstal 
z mŕtvych, preto ak niekto tvrdí, že vie, kde je 
jeho hrob, považuje sa to za prejav židovskej 
neviery alebo urážku. Naopak, z ortodox-
ného židovského hľadiska je Ježiš tradične 
považovaný za „falošného Mesiáša“, dokonca 
za negatívnu postavu. Ako je teda možné, že 
si ho niekto ako veľký rabín ben Lauria týmto 
spôsobom uctil? Faktom však zostáva, že 
v tejto oblasti bol pochovaný rabín Šimon Bar 
Yochai a niekoľkí ďalší slávni rabíni z rímske-
ho obdobia a Tsfat sa stal centrom židovského 
mystického učenia. 

Prof. Ladislav Hubenák 
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Kluby o svojej 
činnosti

Igor Šabek, predseda 
Klubu SP Prešov: 

1. Prešovský klub Spoločnosti 
Prometheus začal svoju činnosť 
prakticky krátko po vzniku tohto 
občianskeho združenia. Po 
určitom útlme klub od roku 2005 
výrazne zaktivizoval svoju prácu. 
V tom čase mal 13 členov, dnes je 
nás v klube 28.

2. Teší nás spontánnosť 
a ochotu mnohých členov 

zapájať sa nezištne do práce 
klubu i samotnej Spoločnosti 
Prometheus, zriadenie klubovej 
knižnice, zabezpečenie vlastných 
klubových priestorov. Ďalej je to 
nárast počtu členov v priebehu 
necelých troch rokov o viac ako 
sto percent, zapájanie do činnosti 
klubu mladých ľudí do 30 rokov 
(zväčša študentov Prešovskej 
univerzity), pravidelné stretáva-
nie sa (okrem prázdnin väčšinou 
v mesačných intervaloch) 

a organizovanie podujatí aj mimo 
sídla klubu, príprava aj fi nančne 
náročnejších akcií vlastným 
krytím.

3. Stretávame sa s rôznou 
mierou aktivity členov a ich 
zapájaním sa do činnosti 
klubu. Ináč sú to bežné problémy 
súvisiace s akceptáciou svetsky 
orientovaných občanov súčasnou 
slovenskou spoločnosťou, čo je 
napokon problémom celej SP.

4. Organizovanie zasad-
nutia Predsedníctva ÚR SP 
v Kalinove 20. a 21. septembra 
t. r. a  účasť na oslavách 64. 
výročia oslobodenia tejto obce. 
Stretnutie prítomných členov 
predsedníctva s členmi klubu pri 
tejto príležitosti. Popri bežných 
klubových posedeniach s beseda-
mi sa stretávanie mimo Prešova 
(spravidla v Kráľovskom Chlmci) 
aj pri príležitosti prírodných 
sviatkov – letný a zimný slnovrat, 
jarná a jesenná rovnodennosť. 
Vydali sme Kalendár humanistov 
na rok 2008 so zámerom 
vydávať ho aj na ďalšie roky. Vždy 
začiatkom roka sa zúčastňujeme 
aj na organizovaní Slovanského 
plesu v Prešove.

M. Necpalová, Klub SP 
Bratislava – mesto:

1. Náš klub pracuje od 
februára tohto roku. V súčasnosti 
má 65 členov. 

2. Za najdôležitejšie považu-
jeme, že sa nám podarilo splniť 
náročný plán, ktorý sme si na 
ustanovujúcej schôdzi odsúhlasili 
– mali sme nielen štyri klubové 
besedy, ale zorganizovali sme aj 
viacero podujatí pre verejnosť – 
už trikrát Deň Promethea, besedu 
pre stredoškolákov, ďalšie sa 
budú konať v najbližšom období. 
Vyše trištvrte členov je predplati-
teľmi časopisu, predplácame ho 
aj piatim inštitúciám, čo dokazuje 
našu spoluprácu s kultúrno-vzde-
lávacími zariadeniami. Za 
úspech považujeme aj vydanie 

vnútorného Informačného 
občasníka a pravidelný telefonic-
ký a písomný kontakt s členmi, 
ktorí sa najmä zo zdravotných dô-
vodov aktívnej klubovej činnosti 
nemôžu zúčastňovať. 

3. Pri takom veľkom klube je 
často problémom nájsť termín 
stretnutia, ktorý by vyhovoval čo 
najväčšiemu počtu členov. Keďže 
veľkú časť základne tvoria ľudia 
so siedmimi i viac krížikmi na 
pleciach, problémom je dostať ich 
na akciu, sú dlhodobejšie chorí 
alebo sa choroba znenazdania 
vynorí v deň podujatia. Na druhej 
strane, mnohí starší by svojou 
aktivitou mohli byť príkladom 
ľuďom oveľa mladším. Tým viac 
nás mrzí, že stále sa v klube 
nesformovala sekcia mladých. 
Problém, ktorý sa týka asi 
všetkých, je celková atmosféra 
v SR, ktorá je k ľuďom so svet-
ským svetonázorom nežičlivá, 
ktorá nás vháňa do situácie stále 
utlačovanej menšiny. 

4. Okrem pravidelných 
klubových besied sú to najmä 
podujatia navonok. Na Dňoch 
Spoločnosti Prometheus sme 
verejnosť oboznamovali s cieľmi 
a úlohami svetských humanistov, 
predstavovali im časopis 
a ďalšie publikácie. Veľmi nás teší 
rozvíjajúca sa spolupráca s inými 
občianskymi združeniami, najmä 
Spoločnosťou pre plánované 
rodičovstvo, Filozofi ckej fakulty 
UK, ktorých odborníčky besedujú 
so stredoškolákmi. Všetko to 
organizujeme v spolupráci so 
Staromestskou knižnicou. Túto 
spoluprácu s verejnosťou chceme 
rozširovať aj ďalej. 

Emil Figel, 
Klub SP Košice:

1. Klub spoločnosti Promethe-
us pracuje takmer 17 rokov. 
Za toto obdobie sme v klube 
evidovali takmer 100 členov. 
Aktuálny stav je 27, ďalších 12 
ľudí evidujeme ako sympati-
zantov. Náš klub sa sporadicky 
kontaktuje aj s individuálnymi 
členmi mimo Košíc. 

2. Kladom klubu je, že má 
dobré intelektuálne zázemie, 
z ktorého získavame kvalitných 
lektorov. V tejto oblasti úspešne 
spolupracujeme s klubom spoloč-
nosti Prometheus v Prešove. 

3. Ako občianske združenie bez 
štátneho príspevku sme odká-
zaní na priazeň iných inštitúcií. 
Činnosť v takýchto podmienkach 
nedovoľuje účinnejšie vstupovať 
do širších vzťahov v spoločnosti. 

Podľa stanov Spoločnosti Prometheus, sú jeho organizačnou 
zložkou individuálni členovia a kluby. V kluboch pracuje 
približne polovica členov. Ešte pred vyše rokom sme sa mohli 

pochváliť celkovo 13 klubmi v Košiciach, v Prešove, vo Veľkom Krtíši, 
v Martine, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Považskej Bystrici, v Prievidzi, 
v Piešťanoch, v Pezinku, v Senci, v Bratislave a v Bratislave – Petržal-
ke, z ktorých vyše polovica vyvíjala aktívnu činnosť. Začiatkom tohto 
roku sa z pôvodného Bratislavského klubu odčlenili dva nové kluby –  
Klub SP teórie a histórie slobodomyseľnosti a Klub Bratislava – mesto. 
Napriek informácii na júnovej ÚR SP doteraz nevznikol ďalší miestny 
klub v našom hlavnom meste, a tak v jeseni  bolo v zozname klubov 14 
názvov. Na októbrovom zasadnutí Predsedníctva P-ÚR SP predseda 
spoločnosti konštatoval, že z dôvodu úmrtia predsedu klubu Tibora 
Bittnera zanikol klub vo Veľkom Krtíši a pre vysoký vek členov prestal 
pracovať klub v Prievidzi (niektorí členovia ostali ako individuálni), 
organizačné problémy má klub v Žiline a v Piešťanoch. A tak sme sa 
s malou anketou k aktuálnemu stavu obrátili k predsedom ostatných 
10 klubov. Tú sú odpovede tých, ktorí zareagovali na anketové otázky: 

1  Od kedy pracuje váš klub a koľko má členov?
2  Čo považujete za najväčší klad, úspech vášho klubu?
3  Ktoré problémy vás najmä kvária?
4  Akými podujatiami v poslednom čase môžete pochváliť?

Foto: Miloslava Necpalová

Dni SP organizovaný Klubom SP 
Bratislava - mesto v Dubňanoch
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Prejavuje sa to aj získavaním 
mladých ľudí ako členov SP.

4. Viaceré výchovno-vzde-
lávacie akcie boli zaujímavé 
a príťažlivé aj pre sympatizantov. 
Zorganizovali sme exkurziu do 
rodného domu Jána Nálepku 
v Smižanoch, atraktívny bol aj 
lektor, rodák zo Sýrie, ktorý pred-
nášal o súčasných aktuálnych 
otázkach islamu. Na záver roka 
sa stretneme na klubovej besede 
na tému Religiozita je preto, že 
náboženstvo sa dostáva tam, kde 
nemá byť. 

Vladimír Jágrik, Klub SP 
Považská Bystrica:

1. O klube sa už prakticky nedá 
hovoriť, skôr o 4 individuálnych 
členoch, ktorí  všetci odoberajú 
časopis Prometheus.

2. Fakt, že zatiaľ sa nám darí 
zachovať, možno aj zvýšiť počet 
odberateľov časopisu Promethe-
us nielen našimi členmi, ale aj 
sympatizantmi.

3. Najväčším problémom 
je vysoký vek a zdravotný stav 
niektorých členov, ale aj veľká  
vzdialenosť bydlísk na stretávanie 
v klube.

4. Žiaľ, podujatiami sa 
pochváliť nemôžeme.

František Kasanický, 
Klub SP Bratislava – 
Petržalka:

1. Klub vznikol  v máji 2007 
a v súčasnosti má 9 členov.

2. Za najväčší úspech nášho 
klubu považujeme pravidelné  
stretnutia, na ktorých sa 
informujeme o živote a aktivitách 
SP a o problematike svetského 
humanizmu na Slovensku. 

3. Zatiaľ sa nám nedarí podľa 
našich predstáv rozšíriť  počet 
členov klubu. Perspektívnymi sa 
javia traja občania zúčastňujúci 
sa zasadnutí nášho klubu.

4. Aktívne sme sa zapojili do 
spolupráce s prof. J. Čelkom a M. 
Marušicovou pri zostavovaní 
a vydaní výberu ateistických 
básní P. J. Bérangéra na počesť 
20. výročia vzniku SP. Výber 
básní bude vydaný pred Vianoca-
mi 2008.

Jozef Zrnek, 
Klub SP Senec:  

1. Od roku 2002, máme päť 
členov.

2. Za najväčší klad považujem, 
že klub mal aj 9 členov.

3. Problémom je nezáujem 
verejnosti, ba i členov, vysoký vek 
niektorých.

4. Žiaľ, akcie sme nemali 
nijaké.

Jaroslav Čelko, 
Klub teórie a histórie 
slobodomyseľnosti SP:

1. Náš klub vznikol v januári 
tohto roku. V súčasnosti má 9 
členov. 

2. Zaoberáme sa prípravou 
biografi ckej databázy členov 
Spoločnosti Prometheus a iných 
svetských humanistov. Odovzdali 
sme rukopis 1. časti biografi c-
kého slovníka protagonistov 
slobodomyseľnosti vrátane 
korektúr, vypracovali podnet pre 
ÚR SP na usporiadanie podujatí 
k 20. výročiu našej Spoločnosti. 
V spolupráci s klubom SP 
v Petržalke a v Pezinku sme 
zostavili výber ateistických básní 
a piesní francúzskeho básnika 
Pierrea Bérangera. Vyvíjame aj 
ďalšiu publicistickú činnosť. 

3. Za najväčší problém pova-
žujeme negovanie úsilia SP zo 
strany štátnych a samosprávnych 
orgánov, zlú fi nančnú situáciu, 
organizačnú a vekovú štruktúru 
Spoločnosti Prometheus celkovo 
a nášho klubu osobitne, malý je 
aj dosah našej činnosti smerom 
k verejnosti. 

4. Podujatia pre verejnosť sme 
nemali. 

Jozef Mažári, 
Klub SP Martin: 

1. Náš klub pracuje od roku 
1995 a má 6 členov.

2. Sme radi, že máme vhodnú 
miestnosť na stretávanie sa 
a na klubovú činnosť v astro-
nomickom areáli pri Gymnáziu 
v Martine, kde náš aktívny člen 
PeaDr. I. Šabo vedie podujatia 
pre základné a stredné školy zo ši-
rokej oblasti. Len minulý školský 
rok areál navštívilo viac ako štyri 
tisíc mladých ľudí. Pre nich a ich 
učiteľov je pripravený kútik, kde 
im ponúkame rôznu literatúru 
– okrem iného je tam viac čísel 
časopisu Promethus a Zošitov 
humanistov. Máme tam aj ďalšiu 
literatúru od R. Škodu, ktorú 
propagujeme pedagógom, najmä 
učiteľom etickej výchovy. Sme 
radi, že disponujeme aj vlastnou 
klubovou knižnicou, v ktorej 

si požičiavajú literatúru naši 
členovia a známi sympatizanti. 
Keďže v časopise Prometheus 
je veľa dobrých článkov tak 
z histórie – napríklad o známych 
humanistoch, ako aj články 
k etickej výchove, ba i k nábo-
ženskej výchove, sme radi, že 
sú učiteľky, ktoré si pravidelne 
prídu k nám Prometheus prečítať. 
Nadviazali sme aj spoluprácu 
s klubmi v okolí.

3. Problémom je stále získava-
nie a prijímanie nových členov, 
hoci sympatizantov, dokonca 
i medzi mladými, máme viacero. 

4. Pochváliť sa môžeme 
akciami pre mladých ľudí – pre 
návštevníkov astronomického 
areálu, zameraných na vhodné 
témy. Rozširujeme časopis 
Prometheus, najzaujímavejšie 
články z neho a ďalšie materiály 
stiahnuté z internetu medzi 
záujemcami, sympatizantmi 
našich myšlienok. Máme aj 
klubové besedy na aktuálne 
témy, na ktoré pozývame aj 
ďalších záujemcov. Teraz v závere 
roka v súvislosti s Vianocami 
pripravujeme besedu o sviatkoch 
zimného slnovratu, po novom 
roku budeme hovoriť o otázkach 
vzniku kalendára a sviatku Troch 
kráľov. Veľmi kladne hodnotíme, 
že I. Šabovi aktívne pôsobiacemu 
aj v iných občianskych združe-
niach sa darí presadzovať témy 
s humanistickým zameraním aj 
v iných OZ.  

Mária Marušicová, 
Klub SP Pezinok:

1. Náš klub bol založený 
v novembri 2004. Vtedy sme 

začali pracovať piati. Prijali sme 
nových členov, ale dvaja nám 
odišli prirodzenou cestou. Dnes 
máme 9 členov.

2. Najväčším kladom klubu je 
zrejme vlastná internetová strán-
ka, ktorú sme si svojpomocne 
vytvorili a úspešne ju prevádz-
kujeme. Stránka sa ukazuje 
ako veľmi potrebná, v čom nás 
utvrdzuje jej vysoká návštevnosť. 
Širokej verejnosti sme umožnili 

prečítať si časopis Prometheus – 
dali sme zviazať predchádzajúce 
ročníky a poskytli ich regionálnej 
Malokarpatskej knižnici. 

3. Naše problémy sú zrejme 
zhodné s tými, aké majú všetky 
záujmové, voľnočasové orga-
nizácie. Chýbajú nám fi nančné 
prostriedky na realizáciu 
významnejších akcií a mladí, 
aktívni členovia. 

4. Podujatia v podobe rôznych 
prednášok už nerobíme, 
nakoľko boli v minulosti málo 
navštevované. Pripájame sa 
však k akciám organizovaných 
príbuznými občianskymi 
združeniami. V poslednom čase 
sme sa hromadne zúčastnili na 
odbere krvi, ktorý usporiadala 
miestna organizáciou 
Slovenského červeného kríža. 
V pravidelnom bezpríspevkovom 
darcovstve krvi chceme naďalej 
pokračovať a dúfame, že sa 
táto vskutku humanistická 
činnosť stane pre náš klub 
tradíciou. Každoročne člen klubu 
predstavuje našu Spoločnosť 
Prometheus na Hodokvase 
v Piešťanoch. 

(mn)

Foto: archív Klubu SP Pezinok Propagačná akcia Klubu 
SP Pezinok na Hodokvase
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Templári a asasíni
James Wasserman: Templári a asasíni. Remedium. Bratislava 2007

Autor recenzovanej práce zdôrazňuje, 
že bohatstvo historickej pravdy o ráde 
asasínov a o templárskych rytieroch 

sa neúprosne preplieta s mýtmi, ktoré mnoho 
storočí dráždili predstavivosť mnohých 
myslí. Asasíni aj templári boli zničení ako 
kacíri asi pred sedemsto rokmi. Zatiaľ čo 
asasíni (správnejšie nizárijskí izmaeliti) 
prežívajú dodnes a vedie ich Aga chán, rané 
obdobie ich dejín, ktorému sa venuje táto 
publikácia, ukončili mongolskí dobyvatelia 
(v roku 1256) a mameluci (v roku 1273). 
Sunnitskí herézológovia ich očierňovali 
ako náboženských zločincov a stredovekí 
kresťanskí dejepisci ako pohanských 
modlárov. Ani po templároch sa nezachovali 
žiadne archívy, i keď je pravdepodobné, že 
viedli podrobné zápisy o svojich skutkoch 
a dejepisci mocenskej štruktúry, ktorá ich 
prenasledovala, zničila a rád vyvraždila, 
písali o templároch nepriaznivo. Autor zbavil 

mýtov obe skupiny, prenikol do srdca ich viery 
a obradov a predložil doteraz najpresnejší 
obraz týchto bojovníkov. 

Kolíska náboženstiev
Kniha sa začína úvodom do problematiky 

tajných spoločností, kde autor skúma 
mýtické tajné spoločnosti, odlišuje ich 
od spolkov zaoberajúcich sa politickými 
sprisahaniami a od náboženskej hierarchie. 
Ďalej sa kniha člení na štyri časti. Prvá časť 
sa pokúša o široký prehľad historických 
podmienok panujúcich v Európe a na 
Blízkom východe od narodenia Krista až 
do obdobia križiackych výprav. Pokúša sa 
uľahčiť poznanie hlavných náboženských, 
politických, ekonomických a kultúrnych 
príčin európskej invázie do Svätej zeme. Je 
to už tisíc rokov, čo sa moslimovia stretli 
s kresťanmi v boji o pruh zeme, kde vznikali 
ich náboženstvá. 

Európska invázia do Svätej zeme v roku 
1095 predstavovala pre kresťanstvo vrchol 
politického vplyvu, ktorého význam vzrástol 
z malého kultu vo vnútri rímskej ríše na 
mocenskú pozíciu, pred ktorou sa chveli králi 
i ľud. Do Ríma siahajú korene feudalizmu, 
v ktorom sa zrodila súvislosť rytierstva 
a rytierskosti, Rímska ríša položila základy, 
na ktorých vznikali európske národné štáty 
krátko pred začiatkom križiackych výprav. 

Na Blízkom východe sa zrodili mnohé 
náboženstvá a duchovné hnutia, vrátane 
troch vo svetovom meradle najväčších 
vyznaní: judaizmu, kresťanstva 
a islamu. Pred ich vznikom, v dávnych 
predhistorických dobách, vzývali obyvatelia 
tejto oblasti božstvá ako napríklad Oannesa, 
Osirisa, Entiho, Adonisa, Dionýza Attysa. 
Svätá zem ako hojne používaná obchodná 
cesta tradične predstavovala oblasť 
neobvykle čulého vzájomného náboženského 
a kultúrneho ovplyvňovania, napriek 
tisícročiu politických prevratov a bojov. 

Svadba cirkvi so štátom
Z hľadiska hlavnej témy recenzovanej 

práce má prirodzene základný význam vývoj 
kresťanstva, od jeho počiatkov až po začiatok 
križiackych vojen. Ako dozrievalo kresťan-
stvo, menila sa cirkev z komunity veriacich 
na zložitejší a rôznorodejší organizmus, 
v ktorom si jeho príslušníci volili kňazov, 
diakonov a akolytov. V 2. storočí sa vytvorili 
cirkevné koncily alebo synody, pomáhajúce 
zavádzať do náboženstva poriadok. Štandar-
dizácia Biblie sa v 2. storočí stala dôležitou 
vývojovou etapou kresťanstva. Moc cirkvi sa 
postupne presúvala  zo základne v Jeruzaleme 
a decentralizovala sa. V 2. a 3. storočí sa Rím 
stal popredným kresťanským centrom na 
Západe. Rímsky patriarcha sa začal označo-
vať ako „pápež“ či „otec“. 

V roku 324 Konštantín ofi ciálne založil 
mesto Konštantínopol (novodobý Istanbul) 
na mieste starého mesta Byzancia. V roku 325 
zvolal Konštantín do Nicey koncil. Nicejský 
koncil oslávil svadbu cirkvi so štátom a dieťa, 
ktoré sa z nej narodilo, sa stalo érou zvanou 
raný alebo temný stredovek. V ďalších 
storočiach sa byzantský cisár, vládnuci 
z Konštantínopolu nad zvyškom Rímske ríše, 
považoval za najbohatšieho a najmocnejšieho 
panovníka v stredovekej Európe. Cisár 
Justinián vyhlásil kresťanstvo za jedinú 
zákonnú vieru v rímskom cisárstve. Stanovil, 
že cirkev je podriadená panovníkovi. 

Dôležitou udalosťou sa stalo vytvorenie 
Svätej rímskej ríše. Bol to akt, ktorý posilnil 
kráľa i pápeža na jedno tisícročie. Cirkev a štát 
sa zjednotili. Cirkev uznala božské právo 
kráľov, kráľ uznal právo cirkvi ustanovovať 
kráľa. Vzťah rímskej cirkvi a Konštantínopolu  
sa zhoršil.

Rozštiepenie kresťanstva
Ako sa právom konštatuje, Jeruzalem je po-

svätný pre islam rovnako ako pre judaizmus 
a kresťanstvo. Jeruzalem bol hlavným cieľom 
stredovekých kresťanských pútnikov, ktorí 
za poplatok  odvádzaný moslimom mohli 
bezpečne cestovať na sväté miesta v Palestíne. 
V roku 638 oslobodila Sväté mesto moslimská 
armáda a odvtedy zostalo v moslimských 
rukách. Postupne sa vzmáhala  nespokojnosť 
a sklamanie zo skutočnosti, že Svätú zem 
ovládajú  moslimovia. 

Východná pravoslávna a západná  rímska 
cirkev sa po Diokleciánovom rozdelení 
Rímskej ríše v 3. storočí od seba vzďaľovali 
čoraz viac. Keď pápež Lev IX.  vydal 16. júla 
1054 proti konštantínopolskému patriarchovi 
exkomunikačnú bulu, rozštiepenie kresťan-
stva sa stalo skutkom. To sú udalosti, ktoré 
súvisia aj s otázkou dejín križiackych vojen 
a rádu templárov. 

Americký vedec a predstaviteľ moderného okultizmu 
James Wasserman sa zaoberá štúdiom náboženstva a du-
chovného rozvoja. Založil lóžu Tahuti, tretiu najstaršiu 
lóžu tajnej spoločnosti Ordo Templi Orientis (O.T.O ). Je 
autorom viacerých publikácií, z ktorých najkontroverznej-
šou je práca The Slaves Shall Serve: Meditation on Liberty 
(Otroci majú slúžiť: meditácie o slobode) z roku 2004, 
kde analyzuje príčiny úpadku moderného individuálneho 
vedomia a jeho príklonu k poklesnutému kolektivizmu 
a naznačuje kroky k obnove individuálnej slobody. 
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Asasínovský mýtus
Druhá časť práce sa venuje rádu asanínov, 

v ktorej sa autor pokúsil podať podobný 
pohľad na islam od narodenia proroka až po 
vznik sekty nizárijských izmaelitov. Dôkladne 
sa zaoberá zvláštnym, 166 rokov trvajúcim 
obdobím politického úspechu sekty v Perzii, 
známym ako alamútsky imamát, rovnako 
ako sýrskou komunitou asasínov, s ktorou sa 
stretávali križiaci. Autor uvádza aj významné 
body dejín nizaríjcov, ktorí prežili pád hnutia 
a odovzdali jeho dedičstvo potomkom, takže 
sa dočkalo modernej doby. 

Ako sa dozvedáme, asasínovský mýtus 
v Európe sa stal známy vďaka vzťahom 
Európanov s islamskou kultúrou v čase 
križiackych vojen. Slovo asasín vošlo takmer 
do všetkých stredovekých európskych jazykov 
ako označenie nájomného alebo politického 
vraha. Autor pozorne skúma islamské korene 
Mohameda a vzostup islamu od čias, keď 
Mohamed vo veku tridsaťpäť rokov začal 
prežívať to, čo nazývali „pravým videním“, 
a periodicky prichádzal do jaskyne, kde 
meditoval. Nové náboženstvo rozširoval 
výbojmi. Bojová povaha islamu – s jeho 
kódexom cti a rytierskym charakterom jeho 
zakladateľa – prirodzene vyhovovala kultúre 
bojovníkov púštnych kmeňov Arábie, ktoré 
prijímali novú vieru za svoju. 

Islam vniesol medzi roztrieštené kmene 
Arábie zmysel pre národnú a rasovú jednotu. 
Keď Mohamed v roku 631 zomrel, viera 
moslimov už bola zakotvená. Mohamed zničil 
vplyv starších modloslužobníckych arabských 
náboženstiev a nahradil ich šahádou, monote-
istickým moslimským vyznaním viery. 

Revolučné posolstvo šiitizmu
Po Mohamedovej smrti sa pre jeho prívr-

žencov stalo vážnym problémom, kto po jeho 
smrti prevezme vedenie hnutia. V súvislosti 
s nástupníctvom dochádza k prvému rozdele-
niu na sunnitov a šiítov. Postupne sa priepasť 
medzi oboma islamskými frakciami zväčšila 
a ich  konfl ikt je dodnes námetom novinových 
titulkov. Šiitizmus sa výrazne rozšíril v Iraku 
a v Iráne. Peržania ochotne prijali šiitské 
učenie o Bohom inšpirovanom imámovi. 
Reformné a revolučné posolstvo šiitizmu 
v duchovnej a politickej oblasti priťahovalo 
aj nespokojnú časť arabského obyvateľstva. 
Šiitizmus sa stal útočiskom  pre mnohé formy 
politického a duchovného disentu. Pretože is-
lam rástol vďaka konvertitom, priniesol veľký 
počet nových veriacich do lona sekty a prevzal 
prvky zo svojej kresťanskej, židovskej alebo 
iránskej  minulosti. Šiitizmus absorboval idey 
predislamských vyznaní perzského a baby-
lonského mysticizmu, gréckeho náboženstva, 
manichejského dualizmu a židovského 
a kresťanského gnosticizmu. 

Založenie abbásovského kalifátu prinieslo 
šiitizmu veľký, i keď len krátkodobý politický 
úspech. V roku 762 si Abbásovci zvolili za 
hlavné sídlo dynastie staré babylonské mesto 
Bagdad. Tu ovládli päť storočí ako titulárni 
vládcovia islamu, kým ich v roku 1258 nepo-
razili Mongoli. Pokorenie šiitov sa dovŕšilo za 
kalifátu Mohameda al Mahdího. Sklamanie 
podnietilo extrémizmus a spôsobilo, že šiiti sa 

ešte viac vzdialili od hlavného prúdu islamu. 
Ako opozičné náboženské hnutie zažili šiiti 
častejšie premeny svojho učenia, než k tomu 
dochádzalo v sunnitskom establišmente. 
Šiitska komunita sa často štiepila rovnako 
hlboko  ako pri základnom rozdelení na šiitov 
a sunnitov. 

Zlatý vek izmaelizmu
V roku 765 sa v lone šiitizmu zrodila nová 

frakcia zo sporu o následníctvo ako aj o pravú 
identitu siedmeho imána. Zároveň však 
dochádza aj k rozštiepeniu izmaelitov a táto 
umiernenejšia vetva šiitizmu je od 16. storočia 
ofi ciálnym náboženstvom v Iráne a v Iraku. 
V roku 909 dosiahli izmaeliti najväčší úspech, 
keď imám Ubajdulláh vyhlásil v Severnej 
Afrike fatimovský kalifát. Fatimovská dynas-
tia predstavuje prvý úspešný šiitský štát po 
dva a pol storočiach politického úsilia. Toto 
obdobie je zlatým vekom izmaelizmu a trvalo 
takmer dvesto rokov. Fatimovci založili v roku 
988 prvú univerzitu na svete, al-Azhár, ako 
stredisko šírenia izmaelitskej doktríny. 

Fatimovský kalifát za vlády al-Muštaliho 
postupne slabol. Posledný panovník tejto 
dynastie zomrel v roku 1171 a Egypt sa 
vrátil do rúk sunnitov a pod vládu Saladína. 
Pozornosť venuje autor aj vývoju v seldžuckej 
ríši a jej zápasu s asasínmi, ďalej vývoju 
asasínov za Hasana v širšom  islamskom 
spoločenstve. Vojna asasínov proti sunnitom 
komplikovala vzťahy s väčšinou šiitov. Dosť 
podobne sa hodnotí vývin  po Hasanovi a jeho 
nástupcoch v revolučnom období – roky 1124 
až po rok 1256.

Osobitná pozornosť sa venuje problematike 
sýrskych asasínov a prvým kontaktom Eu-
rópanov s asasínmi v čase križiackych výprav. 
Bratstvo asasínov sa v európskej spoločnosti 
spodobnilo v ráde templárskych rytierov. 

Vzniku a koniec 
templárskeho rádu

Templári – tretia časť práce – sa zaoberá 
dejinami rytierskeho rádu templárov a začína 
podrobným opisom vzniku rádu a jeho reholí, 
pôvodne navrhnutým svätým Bernardom 
z Clairvaeux. Dejiny rádu člení a skúma autor 
v kapitolách podľa jednotlivých  krížových 
výprav, v ktorých  templári bojovali dvesto 
rokov od svojho založenia. Podrobne je 
opísané zničenie rádu a nerozriešená otázka 
viny či neviny jeho členov. 

Podľa autora si tajné západné spoločnosti 
s hierarchickou štruktúrou od slobodo-
murárov až po rád Ordo Templi Orientis 
nárokujú pôvod od templárskych rytierov. 
Tento náboženský rád mníchov – bojovníkov, 
účastníkov križiackych výprav, bol založený 
v rokoch 1118 – 1120, aby chránil kresťanov, 
ktorí putovaním do miest, kde sa narodil 
Spasiteľ a zrodilo sa kresťanstvo, prejavovali 
svoju zbožnosť. Rád bol dlhé roky úspešnou 
a váženou súčasťou európskej civilizácie. 

Templárski rytieri tvorili pápežovu súkrom-
nú armádu, preto týchto elitných bojovníkov 
podporovala väčšina pápežov, ktorým sa 
zodpovedali ako poslednej inštancii. No po 
dvesto rokoch od svojho založenia sa rád 
dočkal krutého konca – ich vodcov umučili 
a upálili na hranici, príslušníkov rádu obvinili 
z mágie, kacírstva, perverzných sexuálnych 
praktík a velezrady. Veľké bohatstvo a rozsiah-
le pozemky rádu zabavil štát. 

Počiatky bankovníctva 
Založenie rádu súvisí s nástupom Urbana 

II. na pápežský stolec v roku 1088. Za prioritu 
považoval opätovné zjednotenie rímskych 
katolíkov. Lákala ho príležitosť posilniť cirkev 
a podporiť pevnejšie spojenectvo s Kon-

Foto: Roman Jančo

Križiaci obsadili sýrska pevnosť Musyaf v r. 1103, 
v r. 1140 ju však asasíni dobyli späť.
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štantínopolom. Na  november 
1095 zvolal koncil do Clermontu 
a vyhlásil prvú križiacku 
výpravu. Celkovo sa na výprave 
zúčastnilo asi tridsaťpäťtisíc 
vojakov v štyroch skupinách. Po 
predchádzajúcich bojoch začali 
krížiaci v júni 1099 obliehanie 
Jeruzalema. 

Pútnikom hrozilo nejedno 
nebezpečenstvo, pretože trasa 
medzi prístavom Jaffa (dnešný 
Tel Aviv) a Jeruzalemom dlhá 
približne 56 km predstavo-
vala dvojdenné putovanie po 
nebezpečnej horskej ceste 
vedúcej vyprahnutou púšťou, 
v ktorej sa pohybovali lupiči, 
moslimské vojská a vtedy aj levy 
a iné divoké zvieratá. Vo Svätej 
zemi trvale chýbala dostatočne 
početná a stabilná vojenská sila. 
Rád templárov bol jednoznačne 
nevyhnutnou podmienkou na 
prežitie kresťanstva vo Svätej 
zemi. Mladý rád musel od 
začiatku odolávať rôznym 
ťažkostiam. V januári 1128 sa 
zišiel v Troyes pápežský koncil, 
ktorý mal za cieľ prerokovať 
žiadosť templárov. Na príkaz 
pápeža mala byť pre rád spísaná 
rehoľa, pápež určil pre templárov 
osobitný odev, jednoduché biele 
rúcho, na ktoré sa do roku 1147 
pripínal červený kríž. Toto elitné 
rytierske spoločenstvo malo 
prísne povinnosti. Dôležitou 
časťou rozšírenej rehole boli 
rozsiahle vojenské inštrukcie. 

Hlavný káder rádu tvorili 
rytieri. Rád tesne pred svojím 
pádom mal asi pätnásťtisíc 
členov. Templári založili aj triedu 
pridruženého členstva. Početný-
mi aktivistami sa snažili templári 
získať fi nančné prostriedky a ma-
teriál na ťaženie vo Svätej zemi. 
Vytvorenie rozsiahleho ekono-
mického zázemia v Európe pat-
rilo k najdôležitejším úspechom 
rádu. Európske zdroje peňazí, 
tovaru, pracovných aj vojenských 
síl udržali rád životaschopným 
počas dvesto rokov sústavných 
bojov. Templárski rytieri 
prakticky založili medzinárodné 
bankovníctvo. Odborné fi nančné 
schopnosti templárov využíval aj 
pápežský stolec. Medzinárodná 
sieť templárov prispela ako prvá 
v Európe k rozvoju peňažného 
hospodárstva. 

„Praví Izraeliti“
Podpora Bernarda z Clairvaux, 

uznanie rehole pápežom a status 
udelený koncilom v Troyes 
prispeli k rastu počtu členov 
rádu. Prvou krajinou, kde sa 
rád prirodzene rozšíril, sa stalo 

Francúzsko, pretože odtiaľ 
pochádzali jeho zakladajúci 
členovia. Rád sa postupne 
etabloval aj v Anglicku, Škótsku, 
na Pyrenejskom polostrove 
i v Taliansku. Rád dostal výsadné 
listiny, ktoré im poisťovali pôdu, 
peňažné príjmy, práva trhu, 
nájmy a iné. Sláva, bohatstvo 
a počet členov stále rástol. 

Pôvodný cieľ rádu, ochraňovať 
pútnikov, postupne strácal 
dôležitosť a s pokračujúcou 
okupáciou Svätej zeme sa 

templárski rytieri čoraz 
viac stávali bojovou silou 
križiactva. Rád sa postupne stal 
neodmysliteľnou, legendárnou 
súčasťou západnej civilizácie. 

Dňa 29. marca 1139 pápež 
Inocent II. vydal  základnú 
pápežskú bulu o templároch 
Omne datum optimum (Najlepší 
dar), kľúčový edikt, ktorý 
vyhlásil templárov za „pravých 
Izraelitov“ nasledujúcich príkazy 
duchovného milosrdenstva 
a Božej lásky. Táto bula vytvorila 
v cirkevnej hierarchii novú 
kategóriu brata kaplána, teda 
vojenského kňaza v ráde, ktorý 
sa stará o duchovné blaho 
rytierov a kresťanov slúžiacich 
vo všetkých domoch rádu. Rád 
sa v budúcnosti zodpovedal  
iba pápežovi. V roku 1144 
vydal pápež Celestín II. ďalšiu  
bulu Milites Templi (Bojovníci 
chrámu) a v roku 1145 pápež 
Eugen III. bulu Milites Dei 
(Bojovníci boží). Buly potlačili 
akékoľvek morálne pochybnosti 
o poslaní templárov v pravovernej 
katolíckej ideológii. 

Križiacke výpravy
Postupne sa čitateľ oboznamu-

je s templármi na pozadí jednotli-
vých križiackych výprav – druhej 
až ôsmej. Po prvej veľkej porážke 
pri Edesse v roku 1144 päťde-
siat rokov po prvej križiackej 
výprave vyzval pápež Eugen III. 
na organizovanie novej výpravy. 
Druhá výprava sa stala najväčšou 
križiackou výpravou. Tvorili ju 
francúzske, nemecké, anglické 
a talianske  oddiely. Počas tejto 
výpravy templári poskytli kráľovi 

Ľudovítovi VII. pôžičku, ktorá 
zohrala v dejinách významnú 
úlohu. Templári sa stali podstat-
nou zložkou každého európskeho 
plánu alebo ťaženia do Svätej 
zeme. Druhá križiacka výprava 
sa skončila pre Európu krutou 
porážkou.

Výzvu na organizovanie tretej 
výpravy vydal pápež Gregor VIII. 
Ako prvý reagoval cisár Fran-
tišek Barbarossa, ktorý v roku 
1189 opustil Európu s armádou 
stotisíc mužov, a postupne sa 
pripojili ďalší. Dôležité víťazstvo 
nad Saladinom dosiahol kráľ 
Richard. Podarilo sa podpísať 
zmluvu, na základe ktorej sa pod 
kontrolu kresťanov vrátili mestá 
ležiace južne od Jaffy a otvoril sa 
slobodný prechod pre pútnikov 
navštevujúcich Jeruzalem. 

Pre templárov sa stal význam-
ným medzníkom nástup pápeža 
Inocenta III. na trón v roku 1198. 
Templárski rytieri sa stali pápe-
žovou osobnou armádou, Božím 
vojskom, ktorým pápež mohol  
vymáhať svoju vôľu a dosiahnuť 
svoje zámery. V roku 1202 vyzval 

na štvrtú križiacku výpravu. 
Výprava sa rozpadla sama, bez 
toho, aby sa stretla s moslimami. 
Stroskotal aj plán na zjednotenie 
kresťanstva. Zaujímavé údaje 
prináša kapitola o kataroch a kri-
žiackej výprave proti albigéncom. 
Krvavú vojnu proti kacírstvu 
začal v roku 1209, trvala dvadsať 
rokov a ako jej vedľajší produkt 
vznikla inkvizícia. Účasť na 
križiackej vojne proti albigéncom 
patrí k najhanebnejším skutkom 
templárov. Bola predobrazom 
vlastnej skazy. 

Krutý koniec
Piata križiacka výprava 

sa začala roku 1217. Išlo 
o mnohonárodný expedičný 
zbor. Výprava sa skončila úplnou 
pohromou. Šiestu križiacku 
výpravu viedol Fridrich II. 
v roku 1228. Naposledy sa 
križiaci vzchopili pod vedením 
francúzskeho  kráľa Ľudovíta 
IX., ktorý sa vydal na plavbu 
v auguste 1248. Výdatne mu 
pomohli templári. Ôsma 
križiacka výprava a defi nitívna 
porážka uzatvára hodnotenie 
križiackych výprav. Nastali 
posledné roky templárskych 
rytierov. Templári sa stotožňovali 
s križiackymi výpravami. 

Ako uvádza autor, Filipove 
mimoriadne akcie proti pápežovi 
dramaticky dokresľujú boj o moc 
medzi svetskými panovníkmi 
a pápežstvom na počiatku 14. 
storočia. Tento konfl ikt trval 
počas celej histórie templárov. 

Začiatkom 14. storočia začal 
súmrak rádu, 14. septembra 
1307 rozoslal kráľ všetkým 
policajným úradníkom mandát, 
aby tajne pripravili zatknutie 
všetkých francúzskych templárov 
na svitaní 13. októbra 1307. 
Z počtu asi päťtisíc francúzskych 
templárov uniklo menej než 
dvadsať. Inkvizícia presvedčená 
o svojom božskom poslaní 
využívala pri vyšetrovaní kruté 
formy mučenia. Po strašnom 
mučení sa mnohí priznali, no 
neskôr pred komisiou priznania 
odvolali. Nič nepomohlo, ani 
pápežská vyšetrovacia komisia. 
Väznenie templárov v kráľovskom 
väzení pod stálou hrozbou 
zavraždenia alebo mučenia 
predstavovalo úplný výsmech 
spravodlivosti. V marci 1314 
veľmajster Jacques de Molay 
a ďalší najvyšší predstavitelia 
boli upálení na ostrovčeku Ile 
de Javiaux na Seine. Legendy 
o templároch a asasínoch sú živé 
dodnes. 

Prof. Ladislav Hubenák 
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Pracovná 
rezolúcia ILCAF

Medziná-
rodný 

styčný 
výbor ateistov 
a voľnomyšlien-
karov (ILCAF), 
založený 4. júla 
2005 na Sveto-
vom kongrese 
voľnomyšlien-
karov a ateistov 
v Paríži, v úzkej 
spolupráci 
s Medzinárod-
nou humanis-
tickou a etickou 

úniou (IHEU) a z iniciatívy 
Amerických ateistov (USA), 
Národnej sekulárnej spoločnosti 
(Veľká Británia) a Libre Pensée 
(Francúzsko) na stretnutí 4. júna 
2008 vo Washingtone v USA 
predkladá tieto návrhy všetkým 
ateistickým a voľnomyšlienkar-
ským organizáciám na svete. 

- Pýtame sa, či boj za odluku 
cirkvi od štátu je obmedzené na 
boj za to, aby ateisti a voľnomyš-
lienkari získali rovnaké nede-
mokratické privilégiá ako cirkvi, 
alebo či je potvrdením rovnakých 
práv a povinností a bojom za 
zrušenie náboženskej vlády. 
- Konštatujeme, že náboženský 
útlak je dogmatickým dôsledkom 
ekonomického, sociálneho, 

kultúrneho a politického útlaku 
a má za následok intelektuálnu 
degradáciu, sociálnu závislosť 
a politické podriadenie.

- Sme presvedčení, 
že cieľom ateistických 
a voľnomyšlienkarských 
organizácií musí byť úplná 
emancipácia ľudstva, pretože 
tieto organizácie odmietajú 
trojnásobné jarmo: „nadmernú 
vládu autority v náboženských 
otázkach, privilégiá v politických 
otázkach a kapitál v ekonomických 
otázkach“ (Svetový kongres 
Voľnej myšlienky v Ríme, 1904). 

- Preto sa pýtame, či nie je 
potrebné, aby sme sa v záujme 
dosiahnutia tohto cieľa sústre-
dili na skutočnú medzinárodnú 
spoluprácu medzi skupinami, 
organizáciami a jednotlivcami, 
ktorí sa zhodujú na týchto 
otázkach, pretože odluka cirkvi 
od štátu nie je len národnou 
otázkou, ale má aj medzinárodné 
dôsledky v každej oblasti. 

Mnohí ľudia vyznávajú tieto 
názory, sú však bezmocní, kým 
sa nezjednotia v organizácii, 
ktorá ich bude zastupovať a viesť. 
ILCAF bol založený ako centrálny 
bod, okolo ktorého sa môžu spojiť 
ateistické a voľnomyšlienkarské 
organizácie z rôznych krajín, 
ktoré majú rovnaký cieľ. 

Medzinárodná 
spolupráca za spoločný 
cieľ

Medzinárodný styčný výbor 
ateistov a voľnomyšlienkarov 
pôsobí na medzinárodnej 
scéne s cieľom podporovať 
humanizmus zbavený dogiem 
a náboženstiev a prísnu odluku 
cirkví od štátu v každej krajine 
ako neodmysliteľný nástroj na 
dosiahnutie skutočnej slobody 
svedomia. 

ILCAF je doplnkom, a nie 
súperom národných a medzi-
národných organizácií, ktoré 
presadzujú ateizmus, voľnomyš-
lienkarstvo, humanizmus, seku-
larizmus a racionalizmus. Cieľom 
ILCAF je zlepšiť medzinárodnú 
spoluprácu medzi ateistami 
a voľnomyšlienkarmi, ktorá je 
taká potrebná pri napĺňaní našich 
spoločných cieľov. 

Z tohto dôvodu nižšie 
podpísaní občania, organizácie 
a jednotlivci, členovia Medziná-
rodného styčného výboru ateistov 
a voľnomyšlienkarov, 

Christopher Arntzen 
(Washington, USA), Zelda Bai-
leyová (Queensland, Austrália), 
Philippe Besson (Voľná myšlien-
ka, Francúzsko), Remus Cernea 
(Rumunsko), Ralph Dumain 
(Washington, USA), Conrad 

Goeringer (Americkí ateisti, 
USA), Geraldo Adriano Godoy 
de Campos (Sao Paulo, Brazília), 
Bobbie Kirkhart (Kalifornia, 
USA), Josh Kutchinsky (Veľká 
Británia), Jacques Lafouge 
(Voľná myšlienka, Francúzsko), 
Roger Lepeix (Voľná myšlienka, 
Francúzsko), Swami Manava-
tavadi (India), Shirley Mollová 
(Minnesota, USA), Karen 
Owensová (Georgia, USA), Ste-
ve Petersen (Minnesota, USA), 
David Rand (Quebec, Kanada), 
Terry Sanderson (NSS, Veľká  
Británia), Max Wallace (Nový 
Južný Wales, Austrália), Fred 
Whitehead (Kansas, USA), 
Keith Porteous Wood (NSS, 
Veľká Británia),

ktorí sa zišli 4. júna 2008 
vo Washingtone v USA, 
predkladajú na otvorený dialóg 
návrh prípravnej diskusie o zalo-
žení Medzinárodnej organizácie 
voľnej myšlienky v Nórsku v roku 
2011, v priateľskej spolupráci 
s IHEU.

Navrhujú, aby sa internetová 
stránka ILCAF stala jedným 
z komunikačných kanálov, 
prostredníctvom ktorého sa bude 
viesť medzinárodná diskusia 
formou výmeny informácií 
a návrhov. 

Washington, 4. júna 2008

F
ot

ok
ol

áž
: I

H
N

, a
ug

us
t 2

00
8

33PROMETHEUSPROMETHEUS

DokumentyRezolúcia



Vývoj svetského 
základu v školstve

Ako na úvod besedy poznamenal Doc. 
PhDr. Matej Beňo, CSc., v súčasnosti 
sa, žiaľ, v oblasti školstva hovorí skôr 

o nepodstatných veciach. Medzi podstatné 
otázky, ktoré podľa neho zostávajú bokom, 
patria aj otázky svetského základu nášho 
školstva. Nie však len za posledných deväť 
desaťročí, ale pustil sa do témy aj vzťahu 
školstva a cirkvi pred niekoľkými storočiami, 
keďže celé školstvo v Európe vyrástlo 
„v lone“ náboženstva a cirkví a celé storočia 
bolo vlastne cirkevné. Cirkev rozhodovala 
o všetkom, kde a aká bude škola, ktorý učiteľ 
a o čom v nej bude učiť... Takže za základné 
školstvo na Slovensku a v celej Európe 
vybudovala a za všetko dobré aj zlé, čo 
vzniklo, je zodpovedná cirkev. Štát a panovník 
nemali žiadne právo vyjadrovať sa k systému 
ani k obsahu školstva. Hlavnou úlohou škôl 
bolo vlastne to, čo pre cirkevné školy platí aj 
dnes – poznať Boha a viesť žiakov k večnému 
spaseniu. 

Školstvo v stredoveku
Až od stredoveku sa situácia začala postup-

ne meniť. Osvietenstvo nastoľuje ideál výcho-
vy dobrého občana, kladie dôraz na humanis-

tický realizmus, antickú učenosť, radosť zo  
života. Tieto idey sú v rozpore s kresťanstvom 
hlásaným asketizmom a kláštornou izolova-
nosťou od sveta. Zlom nastáva za panovania 
Márie Terézie, ktorá v r. 1777 prijíma Ratio 
educationis – nový organizačný poriadok pre 
školskú sústavu v Uhorsku. Ten položil zákla-
dy veľkej reformy školstva: umožnil vytvára-
nie škôl s vyučovacím materinským jazykom 
a vydávať príslušné učebnice. Obsahoval aj 
študijný a disciplinárny poriadok. Cieľom vý-
chovy bol v zmysle osvietenských myšlienok 
občan. Hoci vplyv cirkví v školstve postupne 
oslabuje, naďalej zohrávajú dôležitú úlohu. 
Neskôr nastupujúci kapitalizmus, odkázaný 
na stále kultúrnejšiu a odborne kvalifi kova-
nejšiu pracovnú silu na jednej strane operoval 
už ideálom slobody, demokracie a občianstva, 
no na druhej strane pre zištné a egoistické 
záujmy plodí krízy, revolučné hnutia, vojnové 
napätia i svetové vojnové katastrofy.  

Zvýšenie vplyvu štátu za 1. ČSR
Po vzniku 1. ČSR sa už ideálom výchovy 

v škole stáva starostlivosť o mravný vývoj 
žiakovej osobnosti, mravné sebaovládanie, 
pochopenie zodpovednosti v občianskom 

a ľudskom spolužití, najmä k národnému 
a štátnemu celku, k družnému spolužitiu 
a k znášanlivosti, národnej solidarite a ľud-
skosti, k vedomému a ochotnému  plneniu 
občianskych povinností, k oddanosti česko-
slovenskému štátu a všeobecne uznávaným 
ideám demokracie. Vzdelávací ideál bol 
v klasickom vzdelaní, ktoré stelesňovalo zása-
du výchovy kultúrneho človeka, harmonicky 
rozvinutého, s celistvým pohľadom na svet, 
schopného prísne logicky myslieť a správne 
reagovať na život. Vyzdvihovaný bol aj ideál 
reálneho vzdelania, ktoré sa orientovalo oveľa 
všeobecnejšie a opieralo sa najmä o cyklus 
matematicko-prírodovedných predmetov 
a moderné živé jazyky. Ale aj tu je rozdiel me-
dzi Českom a Slovenskom. U nás vplyv cirkvi 
na školstvo stále zostáva väčší, čo dokazuje 
napríklad text memoranda Biskupského 
zboru republiky z roku 1934 na zostrenie dis-
ciplinárneho poriadku na stredných školách, 
v ktorom žiada: „Nech sú zakázané spoločné 
školské výlety študentov a študentiek, keď by 
mali účastníci výletu nocovať v spoločnej noc-
ľahárni. Nech nie sú na tieto výlety priberaní 
neštudenti a neštudentky. Nech je zakázané 
chodiť na výlety len v cvičkách alebo v plavkách. 
Nech je u žiactva stredných škôl zakázané 
spoločné kúpanie dievčat s chlapcami. Podobné 
veci nech nie sú trpené ani pri podnikoch 
mimoškolských, ani cez prázdniny.“ S tým 
musel podľa nich nielen každý katolík, ale 
aj každý človek, ktorému ide o dobré mravy 
stredoškolskej mládeže, súhlasiť. A to už pred 
tým, v roku 1928 o stave v školstve na Sloven-
sku spisovateľ Fraňo Kráľ napísal: „Väčšina 
škôl a učiteľov stojí v priamom područí kléru, 
a aj tie takzvané „nezávislé“ štátne školy sú 
v plnom vleku tohto vďačného súručenstva. Veď 
všimnite si len školské nadriadené kontrolné 
úrady a pozorujte trocha ich snahy! Najvyšší 
šéf, p. Hodža dáva všetko školstvo do moci 
cirkvi za vstup nejakej politickej straničky do 
vlády! ... A aparát? Verný svojmu šéfovi. Každý 
pečlive vyberaný inšpektorík nezabúda ani pri 
jednej inšpekcii zdôrazňovať význam „nábo-
žensko-mravnej výchovy.“ Alebo ináč – mravná 
výchova mohla vychádzať len z náboženstva. 

Po vzniku vojnovej Slovenskej republiky 
v roku 1939 sa toto na Slovensku stáva už 
zákonom. „Výchova a vyučovanie v slovenskej 
škole je založené na kresťanskom svetonázo-
re, na mravných smerniciach, kresťanstvom 
podávaných a na ideológii slovenského národa 
a štátu,“ určuje sa vo výnose Ministerstva 
školstva a národnej osvety (MŠNO) z 31. júla 

V posledný novembrový utorok sa členovia Klubu Spoločnosti 
Prometheus Bratislava – mesto stretli na veľmi zaujímavej besede 
na tému Vývoj školstva a jeho svetský základ v Česko-Slovensku po 
roku 1918 a po roku 1992. 

Foto: archív SP
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1939. V ďalšom výnose MŠNO 
z 10. 11. t. r. sa píše: „... je samo-
zrejmé, že náš štát je kresťanský 
a výchova na jeho školách smeruje 
okrem ideálu slovenského i k nábo-
ženskému, ako k cieľu absolútne-
mu, ktorého dosiahnutie, pravda, 
začína sa v pozemskosti, ale jeho 
zavŕšenie je v milosti Božej. ... 
Mravná výchova na slovenskej 
strednej škole ... bude nadväzovať 
na mravnú vyspelosť mládeže 
nadobudnutú najmä z pochopenia 
náboženských poznatkov, a tak vy-
pestujeme v súlade s rozširovaním 
a prehlbovaním náboženského 
vyučovania etický základ mládeže 
pre celý život.“ Pritom už o rok 
sa ľudové školy začali deliť podľa 
jednotlivých cirkví a Židia mohli 
mať len ľudovú školu.  Podľa 
nariadenia s mocou zákona z 30. 
augusta 1940 boli Židia vylúčení 
z akéhokoľvek štúdia na všetkých 
tuzemských školách a učebných 
ústavoch, okrem škôl ľudových.

No školy boli štátne, len pokiaľ 
išlo o ich fi nancovanie. Na Sneme 
SR pri rozprave o vládnom návrhu 
zákona o ľudových školách posla-
nec Pavol Čarnogorský hovoril 
o tom, že podľa tohto zákona štát 
sa stáva vlastníkom škôl a cirkev 
len poradcom, no vlastne len von-
kajšiu správu bude zabezpečovať 
štát a cirkvi sa prenecháva vplyv 
na samú podstatu školy, teda na 
výchovu a výučbu, „pričom štát 
preberá tieto takmer neznesiteľ-
né hmotné starosti, ktoré dosiaľ 
cirkevné školstvo ťažili.“ A predsa 
čosi svetského ostalo v školách aj 
v tom čase. Svetský základ nebol 
vo výchove, ale ostal v prírodo-
vedných predmetoch, do ktorých 
sa dostával moderný obsah, lebo 
pokrok vo vedách nebolo možné 
ignorovať. No napriek tomu vtedy 
a rovnako aj dnes sa cirkev snažila 
a snaží interpretovať výsledky vied 
v obsahu vyučovania po svojom. 

Vývoj školstva po 
2. svetovej vojne

Už počas SNP v septembri 
1944 bolo školstvo na Slovensku 
poštátnené. Po skončení 2. sve-
tovej vojny chcelo naše školstvo 
nadviazať na osvedčené tradície 
z 1. ČSR: vyzdvihol sa princíp 
česko-slovenskej vzájomnosti, 
idea ľudovo-demokratická, ktorá 
mala zabezpečiť prístupnosť 
vzdelávania deťom z najširších 
vrstiev. Zákon o jednotnej škole 
prijatý v apríli 1948 mohutne 
posilnil svetský základ škôl. 
Následnými reformami bol vyjad-
rený ideál všestranne a harmonic-
ky rozvinutej osobnosti, výchova 

v duchu vedeckého svetoná-
zoru a komunistickej morálky. 
Povinná  výučba náboženstva 
bola zrušená. Rozdelenie sveta 
a zostrenie boja dvoch spoločen-
ských systémov sa okrem iného 
odrazilo aj v násilnom vnášaní 
výrazne deformovanej a dogma-
tizovanej štátnej ideológie do 
obsahu výchovy a vzdelávania. 
Tieto desaťročia však potvrdili 

nesprávnosť predpokladu, že bez 
monopolného postavenia cirkvi 
školstvo nemôže existovať. A hoci 
v tomto období bol tlak na atei-
záciu škôl, najväčším prínosom 
jednotného systému škôl bolo, 
že sa školstvo demokratizovalo, 
stalo sa prístupným pre všetkých 
a zrušili sa tzv. slepé uličky v jeho 
priestupnosti. 

„Vyhodenie z vaničky 
dieťaťa s vodou“ po 
Novembri 89

Po roku 1990 sa legislatíva aj 
v tejto oblasti začala meniť. Nová 
politická elita začala znevažovať 
všetko predchádzajúce, najviac 
napádala jednotné školstvo. 
Chýbala však analýza. V boji 
o podstatu školy  spravidla 
prehrával štát a začal sa zvyšovať 
vplyv cirkvi v cirkevných, ale aj 
v štátnych školách. V Učiteľských 
novinách si bolo možno v roku 
1992 napríklad prečítať: „Väčšina 
z nás učiteľov si naivne myslela, 
že v nových časoch bude poslanie 
pedagóga nezávislé od hnutí, 
strán, organizácií a konečne sa 
budeme môcť venovať svojmu 
poslaniu – výchove detí – úplne,... 
Bohužiaľ, opak je pravdou. ... 
A tak sa „realizujú“ aj primera-
né formy výchovy učiteľov: napr. 
semináre pod vedením p. farárov 

o tom, ako vyučovanie presvetliť 
jedine správnym učením.... A aby 
sme nezabudli na móresy „totality 
– povinne ísť na 1. mája so žiakmi 
svojej triedy do sprievodu – tak 
pre zmenu dnes KDH  v obciach 
(niekde spolu s duchovnými) 
vyžadujú od učiteľa patričného 
ročníka ísť povinne do kostola na 
prvé sväté prijímanie.“ 

V súčasnosti platí Zákon č. 
245 z 22. 
mája 2008 
o výchove 
a vzdelávaní, 
podľa ktoré-
ho je žiakom 
umožnené 
získať vzde-
lanie, získať 
kompetencie 
najmä v ob-
lasti komu-
nikačných 
schopností, 
využívanie 
informač-
no-komu-
nikačných 
technológií, 
komunikácie 
v štátnom 
jazyku, 
v materin-

skom jazyku a v cudzom jazyku, 
v matematickej gramotnosti, 
získať kompetencie v oblasti 
technických prírodných vied 
a technológií, naučiť sa správne 
identifi kovať a analyzovať prob-
lémy a navrhovať ich riešenia 
a vedieť ich riešiť, rozvíjať manu-
álne a tvorivé zručnosti, získavať 
a posilňovať úctu k ľudským 
právam a základným  slobodám, 
pripraviť sa na zodpovedný život 
v slobodnej spoločnosti, naučiť sa 
rozvíjať svoju osobnosť a celo-
životne sa vzdelávať, preberať 
na seba zodpovednosť, naučiť 
sa kontrolovať a regulovať svoje 
správanie... Nový školský zákon 
má veľa cieľov. Chýba tam však to 
podstatné, že prameňom obsahu 
vyučovania a vzdelávania je veda, 
vedecké poznatky. 

Faktom je, že občiansky štát 
má byť voči ideológiám neutrálny. 
Cirkev je ideovo vyhranená. 
Preto, ako zdôraznil docent M. 
Beňo, do nášho školstva sa má 
dostať aj tretí činiteľ – (svetské) 
humanistické hnutie. Práve 
humanizmus je jediná alternatíva 
voči silnejúcim cirkevným 
a náboženským vplyvom. 

Spomienky a skúsenosti 
niekoľkých desaťročí

Novembrové stretnutie Klubu 
Bratislava – mesto bolo zaujíma-

vé nielen témou, ale aj tým, že 
vystúpenia účastníkov z pléna, 
výmena skúseností a názorov či 
otázky k téme nasledovali nielen 
na záver vystúpenia prednáša-
júceho, ale po každom bloku. 
Keďže medzi poslucháčmi boli 
ľudia rôzneho veku – od tých, čo 
do školy začali chodiť ešte v 20. 
rokoch, až po tých, čo maturovali 
v závere 20. storočia, skúsenosti 
a názory boli naozaj rôzne. 

Mnohým, najmä mladším 
sa súčasný vplyv cirkvi v škol-
stve zdá byť veľmi silný, no po 
vypočutí si faktov a spomienok na 
školu za prvej republiky sa tento 
pocit zmenšoval. Hoci fakt, ktorý 
cirkev začala uplatňovať ešte 
pred niekoľkými storočiami a na 
Slovensku upevnila v roku 1940 
– štát platí, my riadime, sa u nás, 
žiaľ, stále rozmáha. Dôkazom 
toho bolo napríklad aj neodsú-
hlasenie cvičenia jogy či učebnice 
sexuálnej výchovu v ZŠ. Odznela 
kritická pripomienka na socia-
listickú školu, ktorej výsledky tu 
dnes trpíme, najmä jej nivelizáciu 
v prístupe k žiakom. Viacerí sa 
však priklonili k myšlienke, že pri 
všetkých chybách práve počas 
tohto obdobia naše školstvo 
dosiahlo najväčší úspech. 
V súčasnosti, takmer 20 rokov 
po Novembri 1989, tu nielenže 
nemáme zodpovedajúce učňov-
ské školstvo, učitelia stále patria 
medzi najnižšie odmeňovaných 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, 
ale zhoršujú sa aj vedomosti 
žiakov a medzi 500 najlepších 
vysokých škôl na svete nepatrí ani 
jedna zo SR. 

Odznelo viacero názorov i na 
to, že aj počas obdobia s najväč-
ším vplyvom cirkvi v školstve 
existovali humanistickí učitelia, 
ktorí sa tomuto tlaku nepoddali 
a vychovávali múdrych, huma-
nisticky založených ľudí.  Pokrok 
sa nedá zlomiť a aj na Sloven-
sku musí prísť čas, kedy sa do 
školstva dá viac peňazí, pretože  
aj v porovnaní s ČR, s ktorou sme 
70 rokov boli v jednom štátnom 
zväzku, zaostávame kvôli tomu, 
že v ČR mali školy vždy svetskejší 
základ a aj v súčasnosti sa tam 
do školstva dáva viac z HDP 
než u nás. Zato na Slovensku za 
posledné dve desaťročia máme 
728 nových kostolov. No aj 
napriek konzervatívnym snahám 
cirkví sa svetský základ školstva 
rozširuje a upevňuje. Dnes si už 
nikto nevie predstaviť oddelené 
výlety chlapcov a dievčat či zákaz 
nosenia cvičiek. 

Miloslava Necpalová

Foto: Miloslava Necpalová
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A hoci písomných odpovedí prišlo 
neveľa, aj slová hosťa tohto čísla 
pani Klímovej i ďalšie materiály 
v časopise, ale najmä diskusia 

o výchove a vzdelávaní v našej spoločnosti, 
relácie vo verejnoprávnych médiách, 
besedy v priamom prenose žiakov základných 
a stredných škôl sú dôkazom, že téma je to 
vážna a vzdávať sa jej netreba. 

Je lenivosť hriech?
Na začiatku novembra bola na STV 2 relá-

cia 5 minút po dvanástej - diskusný ring pre 
tínedžerov a ostatných, v ktorej s chlapcami 
a dievčatami, s odborníkmi v štúdiu i poslu-
cháčmi preberali problém lenivosti a ne-
poriadkumilovnosti. Mladých ľudí v štúdiu 
i v rámci dokrútok v školách či na uliciach sa 
pýtali, či považujú lenivosť za hriech... 

Zarazila ma táto otázka vo verejnoprávnom 
médiu. V relácii nepatriacej medzi nábo-
ženské, ktorých je v našich verejnoprávnych 
médiách aj tak veľa. Pravda, potešilo ma, že 
samotní mladí hostia sa ukázali ako múdrejší 
než tí, čo kládli otázku. Pretože sa jej buď 
začudovali, alebo priamo odpovedali v tom 
zmysle, že nevedia, čo je podľa cirkevného 
učenia hriech, ale lenivosť považujú za cha-
rakterovú vlastnosť človeka. 

Výchova človeka s dobrými charakterovými 
vlastnosťami, to, ako sa zbavovať tých zápor-
ných, ako riešiť rôzne, často problematické si-
tuácie, patrí aj do náplne hodín etickej výchovy 
na našich základných a stredných školách. 

O mesiac neskôr v Nočnej pyramíde SRo 
venovanej problematike šikanovania na 
školách psychologička, ktorú, žiaľ, redaktorka 
málo pustila k slovu, okrem iného povedala, 
že tieto problémy a najmä to, ako sa s nimi 
boriť, ako pliagu šikany dostať z našich škôl, 
zo života, treba preberať napr. na hodinách 
etickej výchovy. 

Pravda to pravdúca, keby...

Venovať viac pozornosti 
etickej výchove

Keby ofi ciálne údaje o počte žiakov na-
vštevujúcich etickú či náboženskú výchovu 
neboli také, aké sú. Teda, že okrem Bratislavy 
a čiastočne Banskej Bystrice v ostatných 
krajoch SR väčšinu žiakov rodičia prihlásia 
na náboženskú výchovu. Často preto, lebo sa 
to „patrí“, ináč by bol doma oheň na streche. 
A tak deti chodia na náboženskú výchovu, 
hoci v ich učebniciach možno nájsť aj to, že 
ženy sa majú najmä doma starať o kuchyňu, 
a neraz malé deti po hodine spolužiakom na-
vštevujúcim etickú výchovu povedia, že keďže 
nie sú dobrí kresťania, pôjdu do pekla. A to 
dokonca aj v Bratislave, nielen na Orave, Ky-
suciach či vidieku na východnom Slovensku, 
kde je stále prihlásiť dieťa na etickú výchovu 
neraz hrdinským činom dospelých, ale i detí. 

Hoci dnes podľa odoziev už nie sú s etickou 
výchovou také problémy ako pred pár rokmi, 
aj „neodozvy“, teda mlčanie stále naznačuje, 
že by sa tomuto predmetu malo venovať viac 
pozornosti. 

Pozrime sa na názor človeka z praxe, učiteľ-
ky etickej výchovy Mgr. Evy Vargovej zo  SPŠE 
na Zochovej ulici v  Bratislave.  

Učíte etickú výchovu s radosťou, alebo 
z povinnosti?

- Etickú výchovu učím rada, je to môj apro-
bačný predmet, vyučovanie mi dáva možnosť 
sebarealizácie, najmä zážitkovou formou 
vyučovania. 

Stačia vám ofi ciálne metodické príručky 
vydané na daný predmet?

- Áno, ale vzhľadom na to, že preberáme ak-
tuálne témy, bolo by vhodné aktualizovať ich. 

Využívate rubriku Etická výchova v na-
šom časopise pri svojej práci? 

- Áno, využívam časopis na aktualizáciu 
informácií.

Aké najzaujímavejšie problémy ste na 
hodine EV so žiakmi riešili?

-  Vzťahy, spoločenské postavenie, aktu-
álne problémy triedy - prospech, správanie, 
konfl ikty, ktoré u žiakov vznikajú medzi sebou 
či s inými. 

Je potrebná učebnica sexuálnej výchovy 
pre 2. stupeň ZŠ? 

- Myslím si, že v základných školách sa táto 
téma môže prebrať v rámci biológie, oveľa 
dôležitejšia a potrebnejšia je pre žiakov SOŠ, 
kde je táto problematika iba ako súčasť  tema-
tického celku, pretože sa biológia nevyučuje. 

Žiaci o etickej výchove
O vyjadrenie k etickej výchove sme popro-

sili aj samotných žiakov v jednom z letných 
táborov. Odpovedali 12-ročné Petra a Klaudia 

z Banskej Bystrice, 13-ročný Patrik zo Zvole-
na, 14-ročná Laura z Nitry a 11-ročná Erika 
opäť z mesta pod Urpínom:

Prečo máš alebo nemáš rád/a etickú 
výchovu?

Petra: „Na etike sa väčšinou rozprávame, 
alebo sa hráme. Preto mám túto hodinu rada. 
Nemusím sa na ňu učiť.“

Klaudia: „Etika je taká oddychová hodina 
ako telesná, s pani učiteľkou sa bavíme o ve-
ciach ako manželstvo, o tom, ako by sme sa 
mali správať a komunikovať.“ 

Patrik: „Etickú výchovu nemám rád, lebo 
nás je tam málo a nič tam nerobíme, učiteľka 
nám niečo rozpráva, ale je to nudné.“ 

Laura: „Ja mám rada etiku, je zábavnej-
šia ako náboženstvo, lebo tam hráme hry, 
hovoríme o sebe a učíme sa tam aj práva detí 
a robíme projekty.“

Erika: Etiku sme mali prvý rok a je super, 
lebo sa neučíme a rozprávame sa o rodine, 
o sebe, kreslíme, hráme sa.“
Čo z toho, čo ste preberali na etike, ti 

pomohlo v tábore, v živote celkovo?
Petra: „Na etike sme sa učili, ako sa máme 

správať ku kamarátom aj k dospelým.“
Klaudia: „Rozprávali sme sa aj o tom, 

v čom sme dobrí, o talentoch a tak, tak toto mi 
asi pomohlo.“

Patrik: „Nič.“ 
Laura: „Etika mi niekedy pomáha pri sprá-

vaní, keď sa bavím s dospelými ľuďmi.“
Erika: „Neviem, asi nič.“
Čo by ťa potešilo, keby ste preberali na 

etickej výchove?
Petra: „Mne sa páči, čo vymýšľa naša pani 

učiteľka. Neviem, čo by ma ešte potešilo. 
Klaudia: Chcela by som, aby sme sa učili 

o drogách a o ich nebezpečenstve a takých 
veciach, lebo o tom sme sa skoro vôbec 
nerozprávali.“

Patrik: „Keby sme všetci komunikovali 
o veciach ako drogy, detské práva...“

Laura: „Asi tiež o drogách a veciach, ktoré 
sa týkajú tínedžerov, lebo už začínam chodiť 
s kamarátkami na diskotéky a rada by som sa 
dozvedela o týchto problémoch viac.“ 

Erika: „Keby sme hrali viac hier.“

Nuž čo, ako v živote celkovo – niekto 
je spokojný viac, iný menej. Niekto má aj 
svoje návrhy, ako vyučovanie urobiť ešte 
zaujímavejším, niekto je pasívnejší. Niekto 
by sa radšej rozprával, hovoril o trápeniach 
a svojich právach, niekto kreslil. Dôležité je, 
aby učitelia využili rôzne možnosti a formy 
práce, aby s deťmi riešili problémy, ktoré ich 
trápia a často v nich musia žiť, aby vychová-
vali činorodých, nie ľahostajných ľudí. Lebo 
nestačí len písať o aktívnych občanoch, ale aj 
ich formovať. Oplatí sa to. Hoci už aj preto, 
aby rozhľadený mládenec, stredoškolák nero-
zoberal hriechy, ale jasne povedal: „Lenivosť 
je charakterová vlastnosť, s ktorou treba 
bojovať. Ale každý sme nejaký, komu sa to 
ako darí a leniví sú aj dospelí, nielen tínedžeri. 
Aby sme sa lenivosti zbavili je dôležitý osobný 
príklad práve dospelých.“ 

Miloslava Necpalová, 
Alena Faragulová

Keď nielen odpovede, ale aj neodpovede majú výpovednú hodnotu

Nie je lenivosť ako lenivosť
V minulom čísle sme písali o tom, či pokračovať s rubrikou pre deti, 

mládež, či uverejňovať príspevky o záujmoch detí a o ich živote, ich ná-
zory na úlohu etickej výchovy v školách i celkovo, ako vyzerá ich výučba 
v praxi, s akými problémami sa stretajú učitelia... 
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Stigmy Okno do internetu 

Prvý stigmatizovaný 
bol zakladateľ fran-
tiškánskeho rádu sv. 

František z Assisi, u ktorého 
sa stigmy objavili v roku 
1224 (takže až 12. storočí po 
údajnom ukrižovaní Ježiša – 
ich skorší výskyt by bol oveľa 
pravdepodobnejší). Tento 
„zázrak“ mal veľký ohlas 
na celom svete, a tak sa 
stigmatizácia stala až akousi 
módou – v krátkom čase sa 
objavili stovky stigmatizova-
ných osôb, pričom išlo väčši-
nou o príslušníkov, najmä 
však príslušníčky rôznych 
reholí. K nim potom puto-
valo množstvo veriacich, 
keďže vraj stigmatizované 
osoby mali aj schopnosť 
uzdravovať chorých 
a predpovedať budúcnosť 
(môžeme si predstaviť, ako 
zbohatli z týchto „zázrakov“ 
viaceré rády). Stigmy mali 
často rôzne formy, ktoré 
vôbec neodpovedali vžitým 

predstavám o ranách Krista. 
Viaceré zo stigmatizovaných 
osôb boli vyhlásené za 
blahoslavených a svätých.

Hospitalizáciu 
odmietali

V minulom storočí sa 
veľmi známou stigmatizo-
vanou osobou stala Terézia 
Neumannová z Konnersre-
uthu. Zásluhu na jej 
svetovej povesti má aj český 
lekár R. W. Hynek. Táto 
mníška nielenže pravidelne 
dostávala stigmy, ale vraj aj 
niekoľko desiatok rokov – 
okrem hostie pri prijímaní 
– vôbec nič nejedla. Pravda, 
pobyt v nemocnici, kde by 
bola objektívne vyšetrená 
a, hlavne, kde by bola pod 
neustálym dozorom – rázne 
odmietala. Mimochodom, 
nemocničný pobyt odmietali 
aj iné stigmatizované osoby, 
takže dodnes sa nevie ani 
to, ako sa stigmy objavujú 

(postupne, alebo naraz?), 
ani kedy sa objavujú (napr. 
v období menštruácie?) 
a pod. Terézia Neumannová 
zomrela roku 1962 ako 
64-ročná a v roku 1999 
ju v Nemecku navrhli na 
svätorečenie.

Opatrný Vatikán
No ako rýchlo sa 

vyvíjajú lekárske vedy a ako 
rýchlo postupuje štúdium 
psychosomatických javov, 
tak rýchlo zaniká aj ochota 
cirkevných kruhov považo-
vať stigmatizáciu za zázrak. 
Aj sám Vatikán je čoraz 
opatrnejší pri uznávaní 
takýchto „zázrakov“, čo 
sa ukázalo aj v prípade 
návrhu na kanonizáciu 

Terézie Neumannovej – jeho 
ofi ciálny postoj je stále 
veľmi zdržanlivý. Lekárska 
prax ukázala, že mnohé 
choroby (hlavne alergickej 
povahy) sú psychicky ľahko 
ovplyvniteľné – no najdôleži-
tejšiu rolu pri objavovaní sa 
stigiem zohráva hysterické 
založenie osoby.

Pravda, v mnohých 
prípadoch je pôvod stigiem 
umelý: často bola úspešne 
dokázaná manipulácia 
a niektoré osoby sa k tomuto 
„zbožnému podvodu“ (pia 
fraus) aj priznali. Motívom 
ich činu bola väčšinou snaha 
posilniť vieru u veriacich 
a neveriacim ukázať, že Boh 
a nadprirodzeno existujú. 
U iných osôb ide o úsilie 
zviditeľniť seba (exhibici-
onizmus), ukázať sa ako 
osoba Bohom vyvolená 
k bolesti a utrpeniu.

Dr. A. D.

Bezbožná literatúra 
na internete II

V predchádzajúcom okienku sme 
vysvetlili, ako si stiahnuť anglickú verziu 
Dawkinsovej knihy Sklamanie z Boha. Dnes 
vďaka aktivite Rastislava Škodu môžeme 
záujemcov odkázať na adresu: http://www.
zosity-humanistov.sk/, kde je táto kniha 
dostupná v Škodovom preklade. Keď sa vám 
zobrazí stránka Zošity humanistov, vyberte 
si knihu v ponuke RUBRIKY. Je tam aj 
ďalšia zaujímavá kniha od Stephena Lawa 
Boj o myslenie detí, vhodná pre tých, ktorých 
zaujíma, ako vychovať dobré deti, budúcich 
mravných občanov.

Už sme spomínali, že ruský internet má 
obrovské množstvo zdrojov zaujímavej 
literatúry. V minulosti u nás vyšla v českom 
preklade kniha Abeceda ateisty. Kniha o ná-
boženských knihách s prehľadom o nábo-
ženstvách v súčasnom svete a, samozrejme, 
i o ateizme. Hoci ide o vydanie z roku 1978, 
stále má aktuálny obsah. V originálnej ruskej 
verzii s názvom Nastoľnaja kniga ateista 
je na internetovej adrese http://religion.
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/
index.shtml. Opäť upozorňujeme na potrebu 
presného opísania adresy, ak chcete byť pri 
love tejto knihy úspešní. 

Keď už budete na ruskom internete, môže-
te si stiahnuť knihu anglického teoretického 
fyzika R. Penrosa, ktorý je učiteľom známeho 
S. Hawkinga. Kniha sa volá Tiene mysle: 
hľadanie vedy o vedomí a je na stránke: http://
fi losof.historic.ru/books/item/f00/s01/
z0001005/st000.shtml. Pridáme ešte knihu 
Kresťansvo a ateizmus – diskusiu v listoch, 
ktorú viedli v rokoch 1974 – 1976 ruský 
duchovný S. Želudkov a ruský astrofyzik 
– disident K. Ljubarský počas jeho pobytu 
vo väzení: http://www.atheismru.narod.ru/
atheism/gel_lub1/0.htm

Aby sme nezabudli na „starý dobrý“ 
Google, pripomenieme, že poskytuje 
skenovanú literatúru v angličtine s určitými 
obmedzeniami, ale občas aj celé diela na 
adrese: www.books.google.com.  Keď zadáte 
do vyhľadávacieho okna slovo humanism, 
vyhľadá vám takmer sedemnásťtisíc kníh. 

Na záver sa vrátime domov, ku knihám 
v ľahšom – českom a slovenskom jazyku na 
stránke http://tajne.ueuo.com/download.
php. Sú tam dostupné na stiahnutie dve 
knihy: Utajovaná história cirkvi od Jaroslava 
Motyčku napísaná v roku 1922 a Tajné dějiny 
Jezuitů od J. Novotného a F. Poláka z roku 
1998. Súčasťou stránky je aj fórum, kde si 
ku knihám môžete prečítať miestami trochu 
kontroverznú diskusiu.

Úplne nakoniec odporúčame Zlatý fond 
denníka SME (ak o ňom ešte neviete), ktorý 
je digitalizovanou zbierkou diel klasikov 
slovenskej literatúry na adrese: http://
zlatyfond.sme.sk/.  Medzi najčítanejšie 
patrí Mor ho! od S. Chalupku. Zrejme naši 
ľudkovia hľadajú guráž v staršej slovenskej 
literatúre :-) 

František Jedinák

InternetZaujímavosti

K najčastejším tzv. mystickým javom 
patria stigmy. Sú to rany, ktoré vznika-
jú na tých miestach, kde ich vraj mal 
aj ukrižovaný Ježiš – teda na rukách, 
na nohách, okolo hlavy (tŕňová koru-
na) a niekedy aj na ľavej strane tela. 
Vyskytujú sa len u katolíkov, prevažne 
u žien – väčšinou ide o osoby dlhodobo 
fyzicky alebo psychicky choré.

Foto: RPY
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Viliam Apfel o blčiacich ohňoch inkvizície

Tri storočia procesov 
s bosorkami
Krvavé dôsledky

Dvojnásobný nositeľ 
prestížnej Ceny E. 
E. Kischa, popredný 

slovenský autor literatúry faktu 
Dr. Viliam Apfel pripravil pre 
čitateľov knihu Čas služobníkov 
diabla, ktorá sa zaoberá troma 
storočiami procesov s bosorkami 
v Európe i zámorí, ale s dôrazom 
a podrobnou analýzou aj „inven-
tarizáciou“ týchto procesov na 
našom území, teda vo vtedajšom 
tzv. Hornom Uhorsku. Slovo 
„inventarizácia“ dávam do opa-
trných úvodzoviek preto, lebo  sa 
tu spája s čímsi takým brutálnym 
a obludným, ako je upaľovanie, 
vešanie a stínanie nešťastných 
žien, ba aj podaktorých mužov 
obvinených z bosoráctva. Táto 
najnovšia Apfelova kniha, vydaná 
Maticou slovenskou, nadväzuje 
na jeho predchádzajúcu knihu 
Čas pekelných ohňov, ktorá vyšla 
v roku 2001 vo Vydavateľstve 
RAK v Budmericiach.

Nebezpečný boj 
s Luciferom

Do tragického obdobia 
veľkého honu na čarodejnice nás 
autor uvádza týmito výstižnými 
slovami: „Na kresťanskú Európu 
valí sa jedno nešťastie za druhým: 
po katastrofálnych následkoch 
vojen, vyľudňujúcich celé kraje, 
po križiackych výpravách do 
Svätej zeme, ktoré sa v závere 
neštítili zhltnúť dokonca ani 
tisíce detí, po zákerných ranách 
rozosievaných „čiernou smrťou“ 
– morom, šíri sa jednotlivými 
štátmi nikým nekontrolovaný 
a o to nebezpečnejší boj 
s diablom a jeho pozemskými 
služobníkmi. Viera v Najvyššieho 
totiž obsahuje aj poznanie 
o pekelných mocnostiach, a tak je 
celkom pochopiteľné, že cirkevné 
i svetské inštancie vyžadujú od 
človeka bezvýhradnú poslušnosť 
a jeho podporu v krutom a ne-
zmieriteľnom zápase s Luciferom 
ako i s ľuďmi obvinenými z toho, 
že s ním uzavreli zmluvu, ktorou 
ho uznali namiesto Boha za 
svojho zvrchovaného a jediného 
pána. Strach z javov, ktoré si 
človek nevie vysvetliť, a obava 

pred neočakávaným nešťastím 
vytvárajú živnú pôdu pre vieru 
v mágiu a čarodejnice. V ich 
jestvovanie rovnako verí cirkev 
i svetská vrchnosť... Bežný 
obraz stredovekého mesta tak 
dopĺňajú rozpálené hranice 
inkvizície i magistrátnych 
súdov, na ktorých upaľujú nielen 
kacírov, ale hlavne čarodejnice, 
bosorky či strigy po celej Európe, 
ba iskra procesov proti bosorkám 
preskočila na krátky čas aj cez 
Atlantický oceán... Nasledujúce 
stránky tejto knihy sú plné 
bolesti, plaču, predsmrtných 
výkrikov a neľudského utrpenia. 
Blčia v nich hranice a ozýva sa 
zúfalý krik upaľovaných, no len 
málokedy tu svitne lúč nádeje 
a vykúpenia.“ 

Obludná absurdnosť, 
nekonečná hlúposť

Viliam Apfel mal veľkú 
trpezlivosť pri putovaní 
po archívoch, pri hľadaní 
charakteristických sekvencií 
z nekonečných výsluchových 
protokolov, takých, čo obnažili 
obludnú absurdnosť a nekonečnú 
hlúposť otázok vyslovených 
vyšetrujúcimi inkvizítormi. Tieto 
trpezlivé a dôkladné sondy do 
inkvizičných manierov ukazujú, 
že za tieňmi strašnej inkvizičnej 
mašinérie nemusíme putovať do 
Španielska známeho povestne 
krutou inkvizíciou, stačí si 
zalistovať napríklad v starobylých 
archívoch mesta Krupina, ktoré 

patrilo medzi azda najhorlivej-
ších bosorkobijcov na našom 
území. V okolí smutne známej 
Kopňovej pivnice môžeme mať 
pocity ako v rímskom Koloseu 
alebo na parížskom námestí 
Concorde – že tu je pôda na veky 
vekov nasiaknutá ľudskou krvou. 

Takéto podrobné záznamy 
z vyšetrovaní sa môžu podakto-
rým čitateľom zdať nadbytočné, 
lenže práve ony a v takomto 
podrobnom rozpise ukazujú 
aj dokazujú vykonštruovanosť 
týchto procesov a kŕčovité 
úsilie inkvizítorov za každú cenu 
usvedčiť „služobníkov diabla“. 
Nebudete sa stačiť čudovať, 
v čom všetkom videli títo tmári 
a nezriedka vysokoškolsky „vzde-
laní“ primitívi zásahy pekelných 
síl a – čo je ešte horšie – iniciatívu 
a koprodukciu nešťastných žien 
priamo s pekelníkmi, s diablami 
v červenom šate. 

Obzvlášť vás budú šokovať 
„svedectvá“ i udania detí, často 
z pomsty voči svojim rodičom, 
tútorom a vychovávateľom, ba 
ešte viac inkvizičné popravy 
mladistvých, veľakrát v podobe 
trestu iba za to, že si zahrávali 
s rozprávkovo-čarodejníckymi 
predstavami a „rekvizitami“.

Mučený prizná čokoľvek
Autorov trpezlivý a dôsledný 

prístup k dokumentárnym 
faktom ukazuje to, o čom  sme sa 
už presvedčili počas stalinsko-
gottwaldovských procesov: že 
prostredníctvom mučenia možno 
obete prinútiť „doznať“ čokoľvek 
– priznať sa aj k tým najabsurd-
nejším „činom“, ako je napríklad 
spustenie prietrže mračien alebo 
krupobitia. A telesné mučenie 
bolo povinnou metodickou 
súčasťou inkvizičného procesu, 
veď viedlo k istému výsledku, 
takže súd sa nekonal zbytočne 
a súdne trovy i popravné výdaje 
neboli vyhodené nadarmo!

Aký bol štartovací mecha-
nizmus týchto beštiálnych 
inkvizičných orgií? Viliam 
Apfel to zhrnul do výstižného 
a s veľkou pravdepodobnosťou aj 
úplného zoznamu motívov: „Na 
začatie stíhania pre podozrenie 
z bosoráctva stačilo naozaj málo 
– obyčajné udanie, často vedené 
nenávisťou, záujmom o majetok 
obvineného, osobnou pomstou, 
liečiteľskými schopnosťami obe-
te, nahlas prejaveným záujmom 
o novoty, prípadne neopatrne 
vyslovenou kritikou cirkevnej 
alebo svetskej vrchnosti.“ 

Upaľovanie kacírov a bosoriek 
bolo zvláštnym druhom genocídy, 

vlečúcej sa troma storočiami. 
Skôr než pojem genocída mohli 
by sme použiť nový pojem 
FEMINOCÍDA, keď uvážime 
pomer, či skôr nepomer medzi 
početnými ženskými obeťami 
a relatívne málopočetnými 
mužskými obeťami. 

Žena – nástroj diabla?
Trýznením a vraždením žien 

(z dnešného hľadiska sú to 
justičné vraždy!) sa napĺňala 
náboženská téza a tendencia: 
ŽENA – NÁSTROJ DIABLA. 
Inkvizítori boli presvedčení 
o tom, alebo takto aspoň 
ospravedlňovali svoje besnenie, 
že odstraňovaním bosoriek 
likvidujú pozemské nástroje 
pekelných síl. Povedané prostred-
níctvom súčasného pohľadu: 
odstraňovali domnelé komando 
domnelých pekelných mocností. 
Mnohí inkvizítori verili, že takto 
ochraňujú poslušné ovečky 
cirkvi, podaktorí prezieravejší 
sa iba „režimovo“ tvárili, že v to 
veria. 

Je zaujímavé, že napriek 
týmto niekoľko storočí hlásaným 
pohŕdavým postojom kresťan-
ských cirkví k ženám sú práve 
ženy pilierom náboženského 
svetonázoru, pilierom vrúcneho 
vzťahu k cirkvi a hlbokého 
náboženského cítenia. Je to 
zjavný paradox, pripomína to 
bozkávanie čižmy, ktorá po člove-
ku šliape. Treba však zdôrazniť, 
že to nie je jediný odpozorovaný 
psychologický paradox v živote 
žien. Veď aj viacerí spisovatelia 
moralizátorského zamerania 
upozorňujú na paradoxnú 
skutočnosť, že ženy nezriedka 
zbožňujú a milujú gaunerov, ale 
pohŕdajú dobrákmi, ako keby 
ich fascinovalo zlo. Pravdaže, 
takto sa nesprávajú všetky ženy, 
je medzi nimi aj veľa hrdých 
osobností bez poníženej pokory. 

Náklonnosť žien 
k náboženstvu – napriek 
upaľovaniu ženských obetí 
zaživa i napriek téze o žene ako 
nástroji diabla – sa dá vysvetliť 
aj neradostným sociálnym 
postavením a životným údelom 
ženy počas mnohých storočí pred 
emancipačnými výdobytkami. 
Preto sa ženy už tradične utiekali 
k duševným opiátom, hľadali 
náhradu za neradostný život 
v živote posmrtnom a mnohé 
z týchto tradičných zástojov 
pretrvali až do dnešných čias. Ba 
v duchu osvedčenej skepsy treba 
vysloviť oprávnené podozrenie, 
že pretrvajú hlboko aj do 21. 
storočia.
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Zvláštnosti 
inkvizičnej genocídy

V zamyslení nad dejinami 
vnímame prinajmenšom štyri po-
rovnateľné genocídy: holokaust, 
stalinskú genocídu, genocídu 
Arménov rozpútanú Turkami 
a upaľovanie kacírov i bosoriek. 
Pravda, táto štvrtá z vymeno-
vaných genocíd, inkvizičná 
genocída bola rozptýlená  v čase 
i v priestore, ale čo do celkového 
počtu obetí bola rovnako obludná 
a bolestivá ako spomínané prvé 
tri veľké genocídy. A aký bol 
celkový počet obetí inkvizičných 
procesov? Presný súčet nemáme, 
líši sa podľa odhadu jednotlivých 
autorov odborných publikácií 
o inkvizícii. V súvislosti s touto 
otázkou dajme slovo nášmu 
autorovi Viliamovi Apfelovi: „Pri 
pátraní po osude osôb, ktoré sa 
stali obeťami prenasledovania 
čarodejníc kdekoľvek v Európe 
vrátane Horného Uhorska, sa 
v súčasnosti už ťažko podarí zistiť 
presný počet postihnutých. Tento 
stav spôsobujú  medzery v zacho-
vaných archívnych prameňoch, 

ktoré vznikli jednak úmyselným 
zničeným príslušných súdnych 
spisov ako dokladov o zahanbu-
júcej a neľudskej skutočnosti, za 
ktorou sa často skrývala nielen 
hlúposť, ale aj pomstychtivosť 
a zločinnosť. Na zahladení stôp 
po obludnosti čarodejníckych 
procesov majú svoj nemalý 
podiel vojnové udalosti tamtých 
storočí, ktoré sa prehnali cez 
naše územie, ale aj časté požiare 
vtedajších miest, ktoré zhltli 
nejeden archív. Preto je nemožné 
bez odhadu stanoviť počet ľudí 
odsúdených za bosoráctvo. Po-
mocou tejto metódy viacerí autori 
prišli k záveru, že v Európe sa 
počet obetí pohybuje od niekoľ-
kých  desiatok tisíc až k deviatim 
miliónom! Túto cifru, ktorá sa 
zdá byť veľmi nadsadená, uvádza 
sedmohradský nemecký autor E. 
Sigerius. Ako prijateľný sa zdá 
byť odhad, že v rokoch 1575 až 
1700 tomuto prenasledovaniu 
v katolíckych i protestantských 
častiach Európy padol za obeť 
jeden milión osôb (E. Ermatin-
ger, 1933), kým český autor A. 
Rausch sa domnieva, že „...za 

dvesto rokov trvania čarodejníc-
kych procesov bolo v západnej 
Európe umučených asi 200 000 
osôb.“ Keď si to zhrnieme, 
dostaneme škálu s minimom 
200 tisíc osôb a s maximom 
deväť miliónov. Tak či onak sú to 
strašné čísla!

Sadistické 
sexuálne ukojenie?

Pri pohľade na dobové rytiny 
vypočúvania, čiže mučenia boso-
riek vidíme, že ženské obete boli 
do značnej miery alebo aj úplne 
obnažené, zvlečené zo šiat. Mo-
rálka inkvizičných vyšetrovateľov 
tým nijako formálne neutrpela, 
veď rezať alebo páliť telo cez 
šaty je nepraktické, ak nie rovno 
nemožné. Tieto dávne obrazy 
pripomínajú sekvencie zo súčas-
ných fi lmov a televíznych seriálov 
o ťažkých sexuálnych deviantoch 
a sadistických sériových vrahoch. 
Paralela je dosť nápadná: Vari 
neboli sériové inkvizičné procesy 
pelotónom rafi novaného mučenia 
rozličnými katovými nástrojmi? 
Neboli pre podaktorých fari-
zejsko asketických inkvizítorov 

v sutanách jedinou príležitosťou 
na pozorovanie nahých žien? 

Pohľady na vzlykajúce, 
stenajúce a v bolesti kričiace 
ženy neposlúžili prebúdzajúcim 
sa potenciálnym sadistom ako 
náhradné sexuálne ukojenie? 
Nebola to pre nich vzrušujúca 
náhrada za nudný celibát? A pre-
čo sa poniektorí súčasní v celibáte 
žijúci kňazi oddávajú nekrvavým 
pedofi lným aktom? Táto stránka 
inkvizície by si zaslúžila dôklad-
nejší výskum realizovaný odbor-
níkmi – sexuológmi, psychológmi 
a psychiatrami. 

Keby som nebol ateista (akože 
som), vo vrúcnych modlitbách 
by som ďakoval Bohu, že som sa 
nenarodil v čase bezbrehej moci 
kresťanských cirkví. Tých cirkví, 
ktoré prostredníctvom temnej 
inkvizície mučili a zavraždili 
každého odhaleného nadšenca 
revolučných novôt, prípadne 
toho, kto bez úzkostlivého 
utajovania len trochu vybočil 
z nimi nalinkovaného bigotného 
chodníka, alebo sa stal obeťou 
pomsty nejakého udavača. 

Milan Kenda

Gluchmanová, M., Gluchman, 
V.: Učiteľská etika. Filozofi cká 
fakulta Prešovskej univerzity, 
Prešov 2008, 233 s.

Prvá ucelená práca profesij-
nej etiky učiteľov na Slovensku. 

Obsah knihy zahŕňa: vývoj profesijnej etiky 
učiteľa na Slovensku v 20. storočí; vzťah etiky 
k „pedagogickým vedám“; niektoré termi-
nologické otázky učiteľskej etiky; niektoré 
koncepcie učiteľskej etiky; učiteľská etika 
a etika sociálnych dôsledkov; etické a morálne 
aspekty negatívnych prejavov v školskom 
a mimoškolskom prostredí; aplikácia etiky 
sociálnych dôsledkov pri riešení morálnych 
problémov (dilem) učiteľského povolania.

Magdolen, D.: Hmota, život, 
inteligencia, vznik. VEDA, 
Bratislava 2008. 350 s.

Existujú otázky, na ktoré 
človek stále nepozná uspo-
kojujúce odpovede. Sú staré 

hádam ako ľudstvo samotné. Nachádzame 
ich takmer v každej kultúre naprieč časom 
i priestorom. Patria k nim aj otázky, ktorými 
sa pýtame na vznik, zrod, či počiatok hmoty, 
života, inteligencie a ich rozmanitých foriem, 
ktoré pozorujeme v realite okolo seba. Táto 
kniha, ktorá je dielom autorského kolektívu 
slovenských vedcov pod vedením jej tvorcu 
Dušana Magdolena, ponúka slovenskému 

čitateľovi dobrodružnú cestu časom za hlbším 
poznaním reality od vzniku vesmíru až po 
súčasnosť. Člení sa na štyri časti. Prvé tri 
časti, ktorých usporiadanie odráža postupný 
vývoj vesmíru od hmoty smerom k inteligen-
cii, sú tematicky venované zrodu vybraných 
aspektov hmoty (častice, sily, prvky, galaxie, 
hviezdy, planéty), života (bunky, živočíšne 
druhy, človek) a inteligencie (jazyk, umenie, 
civilizácia, štát, umelá inteligencia). Štvrtá 
časť sa zamýšľa nad samotným vznikom 
z pohľadu súčasnej vedy, fi lozofi e i teológie.

Jaspers, K.: Duchovní situace 
doby. Academia, Praha 2008. 
193 s.

Karl Jaspers (1883–1969), 
fi lozof a psychiater, jeden z naj-
väčších nemeckých mysliteľov, 

bol predstaviteľom existencializmu. Jeho 
slávna habilitačná práca Duchovná situácia 
doby vyšla prvýkrát v roku 1931, pokojne 
by sme však mohli povedať, že je výstižným 
opisom aj duchovnej situácie našej súčasnej 
doby. Prečo vôbec Jaspers volí tento titul? 
Človek podľa neho nielen je, ale sa aj slobodne 
rozhoduje, čo je; je teda duchom a duchovná 
situácia je situáciou človeka. V tejto situácii 
človeku pomáhajú a zároveň ho ohrozujú 
technika, masový charakter spoločnosti, prá-
ca, reklama, šport. Človek je najviac ohrozený 
vo svojej svojbytnosti, v práci i v spoločnosti 

dostáva zelenú bezohľadné šplhanie vyššie 
a vyššie, znalosť priemeru a schopnosť ním 
manipulovať, jedinec sa stáva ľahostajným, 
za peniaze možno kúpiť všetko. Okrem pocitu 
životnej úzkosti sa dostáva aj k analýze závisti 
a k problémom, ktoré prináša masové špor-
tové fandenie, zamerané na vybitie násilných 
ľudských pudov. S Jaspersovými návrhmi na 
riešenie situácie človeka síce nemusíme vždy 
súhlasiť, podstatné však je, že nás stále núti 
k premýšľaniu a k snahe, aby sme sa k nej 
postavili ako svojbytní, zodpovední ľudia. Už 
len to svedčí o časom nepominuteľnej kvalite 
Jaspersovho diela, ktorého potenciál môže 
plne zaujať a osloviť aj dnešného čitateľa. 

Babčan J.: Neživý svet. 
Poznané i nepoznané 
zákonitosti vývoja neživej 
prírody. Kalligram, Bratisla-
va 2008. 360 s.

Publikácia uznávaného 
slovenského prírodovedca sa 

venuje problematike evolučných procesov 
v oblasti anorganickej prírody. Jeho cieľom je 
hľadanie vývojových súvislostí s absolútnym 
počiatkom, teda so vznikom sveta. Stručný 
výklad na začiatku knihy sa venuje niektorým 
starovekým a stredovekým názorom na vznik 
sveta a problémom, ktoré z nich vyplývajú. 
Autor sa venuje aj dvom základným prí-
stupom k téme vzniku sveta a jeho vývoja: 
stvoreniu a evolúcii. V knihe sa ďalej dočítate 
o vzniku, vývoji a zániku galaxií a hviezd, 
o vzniku chemických prvkov, vývoji a budúc-
nosti slnečnej sústavy a Zeme a o mimoriadne 
aktuálnych problémoch globálneho otepľova-
nia a skleníkového efektu.

Knižné novinky
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Ad: Prometheus 3/2008

Republikovou radou Voľnej 
myšlienky som bola požiadaná, 
aby som Vám napísala, čo rada 
robím. Najprv ďakujeme za zasie-
lanie Vášho Promethea – mnoho 
z neho čerpáme a celé roky bol 
pre nás aj takou vzpruhou, aby 
sme našu syzifovskú prácu 
nevzdávali. 

Píšem v minulom čase, 
pretože naša redakčná rada bola 
postihnutá úmrtím a stojíme 
pred problémom, ako ďalej. 
Tohto roku sme spustili stránku 
www.volnamyslenka.wz.cz, teda 
snaha by bola, chýbajú nám však 
obetaví členovia a nastáva aj ich 
úbytok. 

Som veľmi rada, že som sa 
osobne mohla stretnúť osobne aj 
s ďalšími členmi redakčnej rady 
a Spoločnosti Prometheus. 

Pozdravujte, prosím, priateľov.
Věra Pajková, Štemberk, ČR

Ad: Budeme si rovní 
v reprodukčných 
právach? 

Mám 65 rokov, som matkou 3 
detí a už 45 rokov žijem s mojím 
manželom, ktorý ako bol pre mňa 
prvým i jediným partnerom.  
Tým nechcem zatracovať tých, 
ktorí žijú voľnejším spôsobom 
života, teda tých, ktorí partnerov 
striedajú, či už za slobodna, alebo 
v manželskom zväzku.

V rôznych názoroch na 
sex mi chýbajú slová LÁSKA 

A MILOVANIE, lebo aj tieto 
slová by sa mali stať súčasťou 
sexuálnej výchovy. Slovo sex mi 
pripadá tvrdé, neosobné, a keď si 
predstavím niektoré fi lmy, kde sa 
to len tak hemží sexom bez lásky, 
potom neviem, aký má sexuálna 
výchova cieľ a zmysel. Iba ak to, 
aby sa mládež vedela chrániť 
proti pohlavným chorobám 
a neželanému  tehotenstvu, a to 
je veľmi málo. Kde je tu zodpo-
vednosť, morálka, o cudnosti ani 
nehovorím? 

Bez hanby a zábran si „dať“ 
pod vplyvom alkoholu a drog sex, 
i keď chránený, s tým nesúhlasím. 
Hraničí to s nemorálnosťou 
a surovosťou mladých. Čo s tým? 

Je podstatný rozdiel v tom, keď 
niekto povie „chcem mať s tebou 
sex“ bez akýchkoľvek citov 
a záväzkov, a keď medzi mladými 
dôjde k milovaniu, ale z lásky.

Hoci je akt spojenia ten istý, ide 
o to, z akého popudu k nemu do-
šlo. Osobne by som sa nevedela 
oddať mužovi bez lásky. Možno 
je to dané vekom, ale za mojich 
mladých čias sa slovo „sex“ toľko 
nepropagovalo, skôr sa hovorilo 
o citoch a morálke. 

Láska by mala byť stále 
v popredí záujmu tých, ktorí 
môžu na to vplývať, a je to jedno, 
či to bude na etickej, sexuálnej 
alebo náboženskej výchove. 
Akoby už každý v tejto spoločnos-
ti považoval lásku a prejav lásky 
za prežitok. A to je škoda pre celý 
ďalší vývoj ľudstva.

H. Walková, Gelnica

Ad: Ako učiť 
o holokauste

Holokaust je celospoločenský 
problém a téma mnohých 
diskusií, publikácií a článkov.  

Autor Roman Hradecký 
vo svojom článku tvrdí, že 
holokaust je jeden z rozmerov 

Povedali 
o humanizme

Neviem, aký bude váš 
osud, ale jedno určite viem: 
tí z vás, ktorí budú šťastní, 
sú tí, ktorí hľadali a našli 
spôsob, ako pomáhať 
iným.   

Albert Schweitzer

Ľudské šťastie je jediné 
dobro. Miesto, kde treba 
byť šťastným, je tu. Čas, 
keď treba byť šťastným, je 
teraz. Spôsob, ako sa stať, 
šťastným je robiť šťastnými 
aj druhých.   

Robert Ingersoll

Mnoho ľudí nechápe, čo 
spôsobuje ozajstné šťastie. 
Nie je to úsilie o docielenie 
sebauspokojenia, ale 
napĺňanie hodnotných 
cieľov.  

Helen Kellerová 

Šťastie nie je syno-
nymom „potešenia“. Je 
to hlbšia emócia, ktorá 
má svoje korene v nás 
samých… Šťastie je 
výsledok pocitu duševného 
a morálneho uspokojenia 
s tým, čo sme, čo si ceníme 
a do čoho investujeme náš 
čas a prostriedky pre ciele, 
ktoré sú mimo nás.   

David Shi 

Humanizmus je 
presvedčenie, že jednotli-
vec dosahuje dobrý život 
tým, že kombinuje osobné 
uspokojenie a ustavičné 
rozvíjanie vlastnej 
osobnosti s významnou 
prácou a aktivitami 
prispievajúcimi k dobru 
celej spoločnosti.   

Corliss Lamont

Nebohý Dr. Hans Selye 
vo svojom veľkolepom 
výskume stresu tvrdí, 
že dlhý, zdravý a šťastný 
život je výsledkom pocitu 
vykonaných činov, pocitu 
vykonania zmysluplných 
projektov, ktoré sú 

vzrušujúce pre jedinca 
a prispievajú  a obšťastňujú 
životy iných. Ich etika sa 
zakladá na pravidle „získať 
lásku blížnych“.    

Stephen R. Covey

Prečo vždy pokračujeme 
v začatom? Pretože 
musíme. Pretože nás 
k tomu niečo ženie. Pretože 
je vznešenejšie boriť sa za 
rozumnú vec – hoci vždy 
nemusíme uspieť –, než sa 
vzdať opakovaným neúspe-
chom. Pretože akýkoľvek 
skutočný pokrok dosiah-
nutý ľudstvom sa docielil 
racionálnosťou istých 
osobností a pretože každý 
jedinec, ktorého získame 
pre našu vec, môže urobiť 
pre ľudstvo viac než stotisíc 
tých, ktorí sa pridržiavajú 
svojich povier.  

Isaac Asimov

To, že také množstvo 
utrpenia možno priamo 
pripísať náboženstvu – 
náboženskej nenávisti, 
náboženským vojnám, 
náboženským tabu 
a odčerpávaniu skromných 
zdrojov – je dostatočný 
dôvod na poctivú kritiku 
náboženskej viery, morálky 
a intelektuálnej potreby.  

Sam Harris
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európskej kultúry. Nemožno 
s autorom úplne súhlasiť, 
lebo holokaust je aj problém 
historický, politicko-ekonomický 
a morálny. Autor podáva 
jednosmerný pohľad na príčinu 
jeho vzniku len z pozície kultúry. 
Tvrdí, že holokaust je výsledkom 
spojenia jedinečných faktorov – 
emancipácie politického štátu, 
monopolu na donucovacie 

prostriedky a politickú 
kontrolu, ale aj prepracovaných 
prostriedkov a mechanizmov 
vraždenia iných ľudských bytostí, 
ktoré je podložené zákonmi.

Nie je korektné a čestné tvrdiť, 
že ľudia, ktorí sa zúčastňovali na 
zabíjaní iných ľudských bytostí, 
neboli morálne skazení a nemali 
žiadne predsudky. Autor asi 
zabudol, že takíto ľudia boli 
práve tí, čo potláčali ľudskú 
dôstojnosť. Sám si dáva v texte 
mnoho otázok, na ktoré nevie 
nájsť odpoveď. V ďalšej časti 
textu autor porovnáva konanie 
záchrancov Židov a prezidenta 
vojnového slovenského štátu 
Dr. Jozefa Tisa. Predkladá 
otázku, či Jozef Tiso konal 

Rím – Po viacročnej diskusii 
vyhlásil pápež Benedikt XVI. 
tradičnú predstavu o odsúdení 
nepokrstených mŕtvych detí 
do „predpeklia“ za prekonanú: 
„Vylúčenie nevinných detí z raja 
odporuje osobitnej láske Krista 
k maličkým, pričom možno 
pred pokladať, že aj nepokrstené 
mŕtve deti môžu dosiahnuť večný 
život“.

Zürich – Podľa rozhodnutia 
FIFA veriaci futbaloví profi s 
nabudúce nesmú propagovať 
náboženstvo rôznymi sloganmi 
na svo jich dresoch. Zákaz bežnej 

reklamy dostal dodatok zaka-
zujúci „politické, náboženské 
a osobné nápisy“. Za nedodrža-
nie zákazu má byť potrestaný tak 
hráč, ako aj mužstvo.

Jeruzalem – Izraelský 
psychológ Benny Shanon 
považuje za možné, že keď 
Mojžiš na hore Sinaj prijímal od 
Jahveho desať prikázaní, bol pod 
vplyvom halucinogénnych látok 
v niektorých rastlinách, menovite 
v agáte.

Londýn – Priblížiť mládeži 
teologické zásady a učiť ju 
rozlišovať medzi dobrom a zlom 

pomocou seriálu a` la Rodina 
Simpsonovcov – o to sa chce 
pokúsiť anglikánska cirkev. 
Príslušnú knižku rozosielajú 
cirkevným pracovníkom medzi 
mládežou.

USA – Americkí evangelikáni 
dospeli k názoru, že o diaľnici 
I-35 s Mexika do Kanady sa 
zmieňuje už biblický Izaiáš 
v proroct ve 35, kde sa hovorí 
o „dráhe“, teda „highway“ čiže 
diaľnici, ako o svätej ceste, na 
ktorú nesmú vstúpiť „nečistí“. 
Z okolia diaľnice by preto mali 
zmiznúť sexshopy, striptízy, 
homosexuálne bary a interrupčné 
kliniky.

Temešvár– Štyridsaťročný 
Mircea Pavel, ktorý si odpykáva 

dvadsať rokov za vraždu, podal 
žalobu na „Boha, bytom v nebi 
a v Rumunsku zastúpeného 
pravoslávnou cirkvou“. Boha 
zažaloval pre „podvod, porušenie 
dôvery a korupciu“ a svoju žalobu 
zdô vodnil takto: „Pri svojom 
krste som s obvineným uzatvoril 
zmluvu, podľa ktorej ma mal 
ochrániť pred zlom“. Boh však 
túto zmluvu nedodržal, napriek 
tomu, že od žalobcu medzitým 
prijal „rozličné dary a veľa 
modlitieb“. Rumunský súd však 
žalobu zamietol s tým, že Boh 
nie je právnickou osobou a nemá 
nijakú adresu“.

Z časopisu Diesseits vybral 
a spracoval Miroslav Horácky

Krížom-krážom

Galileo vysvetľuje pápežovi svoje objavy.

morálne, keď na jednej strane 
schvaľoval transporty Židov na 
smrť a na druhej strane  vďaka 
prezidentským výnimkám 
zachránil niekoľko tisíc Židov. 
Je možné povedať o človeku, 
ktorý zabije čo i len jednu ľudskú 
bytosť, ale iné zachráni, že jeho 
konanie je morálne? Môžeme 
opakom tvrdiť, že je záchrancom? 
Vôbec nie! Takýto človek sa stáva 
vrahom a je morálne skazený. 
V ďalšej časti článku dáva 
autor návrh na diskusiu o téme 
„holokaust na Slovensku“. 
Možno si nevšimol, že takáto 
diskusia tu prebieha niekoľko 
rokov. 

Text v časopise je veľmi 
nekonzistentne spracovaný, 
skáče z témy na tému. Akoby 
nemal jasno v tom, čo chce 
vlastne povedať. Nekomplexne 
v istom zmysle a nekompetentne 
podaná  téma prináša zmätok, 
viac škodí ako pomáha osvetliť 
pozadie najtemnejšej stránky 
našich dejín.

  K textu je priložený 
pracovný list, ktorý vychádza 
z metodického listu Múzea 
Holokaustu vo Washingtone. 
Prezentovaný pracovný list je 
prevzatý zo zahraničia a nedá 
sa bez úpravy a nevyhnutných 
korekcií aplikovať na naše 

prostredie. Slovensko – ako 
každá iná krajina sveta – má, 
hlavne čo sa týka holokaustu, 
špecifi cké historické, kultúrne, 
politické i ekonomicko-
hospodárske pozadie. Ignorácia 
týchto limitujúcich faktorov 
v podobnom výskume je 
neprípustná.

  Stanovisko Múzea židovskej 
kultúry k téme je rozsiahlejšie, 
vyžadovalo by si širšiu diskusiu 
a viac priestoru, toto je len 
stručná reakcia na predložené in-
formácie, ktoré článok predkladá 
širšej verejnosti.

Mgr. Marián Naster, Múzeum 
židovskej kultúry, Bratislava

xxx
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„Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej...“ (dokončenie je ukryté v tajničke).
A K I T S I L A B O V T S R Á T E CH R A B A T E K I R B
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I Á T Á N Ó K L A B D Ť B Ľ V N K O K T A I L O T A B O

B K A C I N V O B M O B O B O R S B O L E S T I V O V Ľ

A N B O Ó Á P J R O R O O S D P V L A B I O M A S A E U

Ž A D R R O CH U R B P R Ť M O A A B R A F Á V O D R O B

A R A Č N A R A B Ť O E T R B R O B L I S T R O V A Ť O

N B I O I N S E K T I C Í D B E L I C A O K S I D A R B

T Y B O H A L B B I B L I O T E R A P I A K R Á D U L B

Autor: Ján Parada

Rodičia sa vracajú do-
mov a vo dvore nachytajú 
malého syna s kamarátmi 
pri fajčení. Matka mu 
vytrhne cigaretu z úst 
a kričí:
– Miško! Čo to má 
znamenať?
– Ale, mami, hráme sa na 
kostol.
– Čo to trepeš! – neudrží 
sa otec.
– Vážne, oci, najskôr sme 
vo vnútri spievali, modlili 
sme sa, počúvali kázeň 
a teraz sme si vyšli von 
pofajčiť.  

Kresťan, moslim 
a ateista letia v lietadle, 
ktorému vypovedali 
motory a čoskoro sa 
zrúti na zem. Kresťan sa 
upokojuje:
– Žil som spravodlivý 
život, vždy som veril 

v Ježiša a nášho Hospodi-
na, nie je pre mňa strašné 
umrieť, prídem do raja 
a budem žiť večne.
Rovnako moslim sa 
upokojuje:
– Žil som čestný život, 
vždy som veril v proroka 
Mohameda a v Alaha, 
nebojím sa smrti, na 
druhom svete budem žiť 
večný život.
Na to kresťan osloví 
moslima:
– Prepáčte, vy neveríte 
v pravého Boha a preto 
vás nečaká večný život.
Moslim odvetí:
– To vy, kresťania sa 
mýlite, niet iného Boha 
ako Alaha a Mohamed je 
jeho prorok.
Nakoniec sa do rozhovoru 
zapojí ateista:
– Môžete sa hádať 
čia viera je pravá až 
budete modrí, ale ja verím 

vo vedu a tá ma vybavila 
padákom. Páni odchá-
dzam!  

Mierotvorca:
– Tak napríklad, Kristus 
pred 2000 rokmi vzkriesil 

mŕtvych ľudí. Povedzte, 
podarilo sa súčasnej vede 
urobiť krok vpred vo veci 
vzkriesenia ľudí, alebo 
napríklad objavila elixír 
nesmrteľnosti?
Rušiteľ:
– Ja som v jednej 

knihe čítal, že koláč vie 
rozprávať (rozprávka 
Pampúšik). Povedzte 
mi, prosím, ako veda 
vysvetľuje hovoriaci 
koláč, alebo ako pokročila 
v objavovaní elixíru 
hovoriacich koláčov?  

Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji začiatkom marca!
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KUPÓNč. 4
Troch vyžrebovaných výhercov 

odmeneníme knihou Ladislava Hubenáka 
Nekorunovaný kráľ Európy.

Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte 
na adresu redakcie časopisu Prometheus, Pod Bánošom 14, 

974 11 Banská Bystrica do 10. februára 2009. Vylúštenie osemsmerovky z č. 3/2008 znie: „Deti potrebujú 
väčšmi dobrý vzor ako kritiku.“ Zo správnych odpovedí sme 
vyžrebovali: Mgr. Juraj Sagan, Dolný Kubín, Ján Šimko, 
Stará Kremnička, Dr. Viera Šotterová, Košice. Blahoželáme!

Legenda:
bačorina, bager, bageta, bajonet, 

bakalárka, balalajka, balast, 
baletka, balistika, balíček, balkón, 
balneoterapia, balvan, banalita, 
baranča, baranisko, barchetárstvo, 
barla, barónka, batoh, batoliatko, 
bauxit, bavlna, bazalka, bažant, 
beaujolais, bedmintonista, begónia, 
behajka, beletristika, belica, Besky-
dy, Betliar, beťárčina, bevit, biblia, 
biblioterapia, bieda, bioelektrina, 
bioinsekticíd, biomasa, bioprodukt, 
bitka, blahobyt, blastoméra, blato, 
blistrovať, Blíženci, bloček, bludár-
ka, bluzón, bľakot, bobista, bobor, 
bobrica, bobuľovina, bodovačka, 
bohatier, boháč, bohemistika, 
bolestivo, bolesť, bomber, bombov-
nica, bonita, bordová farba, borec, 
borovica, bosorka, Bospor, braček, 
brada, bradisko, bradlo, bralo, 
branec, brankár, Bratislava, breh, 
briketa, britva, brokát, brokolica, 
bromatika, brontosaurus, brucho, 
brusnica, bucnúť si, budova, bujaro, 
bukas, buldozerista, bulvár, buran, 
burina, bután, bužírka, bylinka, 
bytnosť  

Po vyškrtaní 99 slovných výrazov 
z legendy ostane 40 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
  Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica
  048/4299922
 @ kancelariasp@mail.t-com.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
Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
Záväzne si objednávam

 ročné predplatné v sume 200,- Sk (6,64 eur) (4 čísla) 
PLATITEĽ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

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

Objednávky na predplatné zasielajte na adresu: 
Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov, 
Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica alebo nás 
kontaktujte prostredníctvom predplatiteľského servisu 
na tel. čísle: 048/4299922.

Predplatné môžete zaplatiť aj priamo na číslo účtu 
2373806858/0200. 

Pri úhrade predplatného uveďte variabilný symbol 20094.

International payments
Currency: SKK (Slovak Koruna)
Benefi ciary‘s bank SWIFT code: SUBASKBX 
Benefi ciary‘s bank local code: 0200
Benefi ciary‘s bank (name and address):
VSEOBECNA UVEROVA BANKA,A.S.
GORKEHO 7
813 20 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Benefi ciary name and address:
SPOLOCNOST PROMETHEUS 
POD BÁNOŠOM 14
974 11 BANSKÁ BYSTRICA
SLOVAKIA
Benefi ciary‘s bank account number: 2373806858
IBAN: SK6902000000002373806858

Knižnica Spoločnosti 
Prometheus

Vážení čitatelia! 
Spoločnosť Pro-

metheus, združenie 
svetských humanistov 
sa rozhodla zriadiť 
si vlastnú knižnicu 
a zachrániť tak mnoho 
hodnotných diel. 
Preto ak máte knihy 
a dokumenty týkajúce 
sa témy ateizmu, 
fi lozofi cké, vedecké, 
politické, historické 

a o náboženstvách a cirkvách či literárne diela voľnomyšlien-
karov a nepotrebujete ich, darujte ich spoločnosti. Tu ešte 
poslúžia ďalším záujemcom. Ak sa rozhodnete takéto knihy 
darovať nám, kontaktujte nás na tel. č. 0903/266 221 alebo 
033/64 53 087. Informovať sa môžete aj písomne na e-ma-
ilovej adrese: info@alternativa-antikvariat.sk, prípadne na 
poštovej adrese ústredia Spoločnosti Prometheus. 

Vladislav Marušic
člen Klubu SP Pezinok

Záujemcovia pozor!
Ponúkame Vám možnosť privyrobiť si 

predávaním časopisu Prometheus vo Vašom 
okolí formou kolportérstva. Za každý predaný 
výtlačok si môžete ponechať 40 % ceny časopisu.

Prihlásiť sa môžete v kancelárii Spoločnosti Pro-
metheus na adrese Pod Bánošom 14, 974 11 Banská 
Bystrica, alebo na tel. čísle 048/42 999 22 alebo 
e-mailom na adrese kancelariasp@mail.t-com.sk.
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