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Na úvod
K 70. výročiu „Februára 1948“
B. Horácky: 70th anniversary of February 1948

Abstract:
A remembrance reflection on the development, problems and outcomes of the
events from February 1948 in the former Czechoslovakia.

K. Gottwald (vpravo) skládá sľub do rúk prezidenta E. Beneša
Tak ako prvá, aj druhá svetová vojna
v 20. storočí priniesla so sebou všeobecnú politickú a sociálnu radikalizáciu. Už
v roku 1945 aj v Československu ľudia
až masovo odmietali úplný návrat k predvojnovým spoločenským pomerom.
Zásadné zmeny presadzovala najmä
Komunistická strana Československa,
s narasteným politickým kreditom z čias
protifašistického odboja, s vyše miliónom členov a mnohými sympatizantmi v takmer všetkých spoločenských
vrstvách.
Od začiatku roku 1948 išlo o to, či
v blížiacich sa parlamentných voľbách
strana obháji svoju vedúcu pozíciu z
volieb v roku 1946. V širšom a rozhodujúcom kontexte išlo o pokračovanie
a prehlbovanie dovtedajšieho sociálnopolitického smerovania Československa.
Na samotný február 1948 existujú
dva zásadné pohľady. Jednak ako „Víťazstvo pracujúceho ľudu nad reakciou
a otvorenie cesty k budovaniu socializmu“, jednak ako „komunistický puč“,
začiatok desaťročí totalitného systému
v Československu.
K udalostiam v období februára
1948 aspoň najznámejšie publikácie
komunistickej proveniencie (pritom
nerovnakej výpovednej: hodnoty):
Alois Svoboda ‑ Anna Tučková
– Věra Svobodová: Jak to bylo v Únoru.
Praha 1949; Jindřich Veselý: Kronika
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únorových dní 1948. Praha 1956; Václav Kopecký: ČSR a KSČ. Praha 1960.
Nasledujúca stať čerpá prakticky
výlučne z diela Československo můj
osud, obsiahlych pamätí JUDr. Prokopa Drtinu (1900-1980) popredného
reprezentanta niekdajšej Čs. strany národno-socialistickej, ministra spravodlivosti, vo februári 1948 jedného z odstúpivších členov vlády. Pamäti vyšli
v r. 1982 v kanadskom Toronte.
Udalosti v Československu vo februári 1948 sa neodohrali v nejakom medzinárodnopolitickom vzduchoprázdne.
Európu rozdelila „železná opona“. USA
uskutočňovali doktrínu „zadržiavania
komunizmu“.
Nechýbala ani vnútropolitická
predohra. Nešlo iba o bežné stranícke
konflikty. Oba politické tábory zbrojili
na veľké stretnutie. K mocenskej zrážke
politickej ľavice a pravice sa schyľovalo
už mesiace pred februárom.
Tak podľa P. Drtinu ako reakcia na
„znásilnění československé svobodné
vůle jít do Paříže“ (t. j. po sovietskom
zásahu, znemožňujúcom účasť ČSR
na západnej pomoci v rámci tzv. Marshallovho plánu - M.H.) došlo koncom
augusta 1947 k „setkání národně socialistických členů vlády s vysokými
důstojníky, najmě generály naši armády,
kteří byli členy Československé strany
národně socialistické“ – viacerí sú uve-

dení menovite (359-360). Podľa predsedu strany Petra Zenkla malo ísť o „případ vnitřněpolitické neřešitelné krízy“
(361). Na str. 360 P. Drtina opísal, ako
k stretnutiu došlo v osobitne prenajatom
byte na 3. poschodí pražského Obecního
domu, kde sa podľa neho uskutočnili
viaceré dôverné stretnutia a schôdzky.
(Keďže podľa vžitých definícií pojmu
„puč“ ide aspoň o pokus o politický prevrat, často za účasti armády, je táto Drtinova informácia rozhodne zaujímavá.)
K bezprostrednej príčine februárových udalostí podľa opisu P. Drtinu:
Počas schôdze vlády 13. februára sa
objavuje správa, že „... zemský velitel
SNB vydal rozkaz, kterým zbavil osm
dosavadních obvodních velitelů SNB
v Praze jejich velitelských míst a přemísti1 je do správní služby. Odstranění
velitelé byli vesměs nekomunisté,
převážná většina, nebo snad dokonce
všichni byli přímo členy národně socialistické strany...“ Po búrlivej debate
došlo k hlasovaniu. P. Drtina: „Vláda
se svou většinou usnesla podle mého
návrhu, aby ministr vnitra zrušil rozkaz
zemského velitele SNB ...a aby upustil
od všech dalších změn na velitelských
místech SNB... Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní ministři demokratických stran, proti hlasovali pouze
komunisté samotní“ (485).
Na ďalšej schôdzi vlády 17. februára mal minister vnútra Nosek podať
k veci vysvetlenie a správu o tom; ako
realizoval uznesenie vlády z 13. februára. Minister však znova chýbal s ospravedlnením kvôli chorobe. Nekomunistickí ministri potom odmietli v rokovaní
vlády pokračovať, dokedy ich minister
vnútra neinformuje o realizácii spomenutého uznesenia (486).
P. Drtina obšírne opisuje následné
horúčkovité dianie v oboch straníckych
táboroch. Na schôdzi vlády 20. februára
namiesto splnenia uznesenia z 13. februára premiér Gottwald ponúkol referát
ministra vnútra Noska, Potom „...jednomyslně jsme se my čtyři národněsocialističtí ministři dohodli, že nám nezbývá
nic jiného, než podat demisi... po dnešním provokativním jednání Gottwaldově nemáme jiné volby...“ (511).
K odstúpivším národnosocialistickým ministrom sa pripojili ďalší pravicoví členovia vlády - lidovci a slovenskí
demokrati.
Pokračovanie na s. 
Prometheus 2/2017
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Na úvod – pokračovanie zo s. 
Do potrebnej nadpolovičnej väčšiny,
a teda možnosti pádu vlády, boli potrebné ešte dve demisie. Podľa očakávaní
P. Drtinu to mali byť nestraník minister
zahraničia Jan Masaryk a aspoň jeden
sociálny demokrat.
Komunisti by takto zostali v menšine a vláda by bola nefunkčná. Prezidentovi republiky by nezostalo iné, ako
demisie prijať – vládna kríza sa mala
riešiť tradičným „kabinetným“ spôsobom, bez akejkoľvek účasti a vplyvu
„zvonka“.
No pokiaľ išlo o postoj Jana Masaryka, sám P. Drtina zaznamenal, že
v otázke presadenia uznesenia vlády
z 13. februára sa Jan Masaryk „neprojevil“. „O Masarykovi ani nevím, byl-li
přítomen“ (496-497). Na rozhodujúcu
schôdzu vlády, v deň podania demisie,
„...nepřišel ministr Masaryk, který se
omluvil nemocí“ (509).
Ako P. Drtina spomína, ešte pri známom prejave Klementa Gottwalda na
Staromestskom námestí „...zůstal jsem
klidným, neboť jsem nepochyboval,
že každou chvíli podá demisi ministr
zahraničních věcí Jan Masaryk“ (518).
P. Drtina vtedy rátal s demisiami ďalších
členov vlády, ale „...pro tuto chvíli stačilo, aby podal demisi Jan Masaryk a bylo
by po Gottwaldově většině“ (518).
V skutočnosti, ako je známe, Jan
Masaryk demisiu nepodal a stal sa členom novej Gottwaldovej vlády.
Nádeje na podporu demisie zo strany sociálnych demokratov boli najprv
nereálne. Koncom roku 1947 došlo totiž
v tejto strane k vnútornému štiepeniu
a oslabeniu jej ľavého krídla. Počas februárových udalostí sa však sedemnásť
poslancov na čele so Z. Fierlingerom
rozhodlo pre spoločný postup s komunistami.
Porážku celej československej pravice dovŕšilo, keď sa pre spoluprácu
s KSČ v „obrodenom Národnom fronte“
rozhodli niektorí, aj poprední národní
socialisti a lidovci.
„Stratégiu“ riešenia vládnej krízy
dokresľuje aj postoj pravice, najmä národných socialistov, k otázke politického
využitia masových akcií. Podľa P. Drtinu: „...máme jiné možnosti a na manifestaci je času dost. To můžeme udělat
vždycky, ale tím se nic nespraví. My
se musíme především starat o to, aby
se krize řešila kabinetní cestou a ne na
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Ján Masaryk
ulici, a proto jsme nedělali a nehodláme
dělat totéž, co dělají komunisté“ (521).
Pri opise zhromaždenia Sokola pražskej Malej strany: „...bylo tam mnoho
bratří a sester, kteří by byli hned ochotní
jít do boje za naše a sokolské ideje - jen
kdybychom je k tomu vyzvali!“ (531).
„Bude-li si pan president přát a trváli na tom, my můžeme vzbouřit celou
národně socialistickou Prahu...“ (534).
Na s. 548 a 549 však P. Drtina
spomína iba „četné hloučky a skupiny
přívrženců a stoupenců“ pred budovou
sekretariátu strany: „...odhadl jsem, že
je to již několik stovek lidí...“ Neskôr
mohlo ísť o „několik tisíc straníků
a stoupenců“. Predstavitelia strany im
poďakovali s tým, „aby se nyní rozešli
do svých domovů a byli připraveni kdykoli na zavolaní…“ (550).
Do priamej akcie sa mali zapojiť iba
národnosocialistickí študenti. Ale aj oni
iba „táhnou na Hrad k panu presidentovi“ (550) – čo bolo prakticky všetko...
Pravicový projekt riešenia februárovej krízy bol založený predovšetkým na
osobnosti, úlohe a zásahu prezidenta
republiky Edvarda Beneša. P. Drtina
sa odvoláva na najpoprednejších národnosocialistických politikov P. Zenkla
a H. Ripku, keď tvrdí, že E. Beneš
vopred súhlasil alebo aspoň bral na vedomie úmysel vedenia ich strany ísť do
otvorenej vládnej krízy (500). O možnosti demisie prezident vraj hovoril už
od jesene r. 1947; podľa P. Drtinu v zásadnom konflikte medzi demokraciou
a komunistickou diktatúrou nemohol
prezident predsa zostať bokom, ak chcel
ostať verný sám sebe (513).

No, keď došlo na „lámanie chleba“,
list s oznámením demisie národných
socialistov prevzali iba úradníci prezidentskej kancelárie, a nie prezident
osobne - čo P. Drtinu „poněkud překvapilo“ (514).
Keďže sa pravicovým stranám nepodarilo zabezpečiť väčšinu členov vlády
pre demisiu, komunistická strana, rátajúc s masovou spoločenskou podporou,
rozhodne trvala na prijatí demisie. „To
způsobilo, že se odstupující ministři
dostali do málo závidění hodné a paradoxní situace, že ač demisi sami podali,
musili si nyní přát a trvat na tom, aby ji
president nepřijímal aspoň tak dlouho,
dokud se nenalezne přijatelné východisko z krize (533).
Ale z Hradu začali presakovať správy, že „president je rozčilený a skleslý“,
„dívá se na celou situaci velmi skepticky a myslí, že nebude moci čelit nátlaku
komunistů a bude musit naši demisi
přijmout... a žádá, abychom s tímto jeho
postupem projevili souhlas“ (532).
Na druhej strane, ešte 23. februára
E. Beneš národnosocialistických predstaviteľov prijal a podľa P. Drtinu ich
ubezpečoval, že novú vládu Klementa
Gottwalda by nikdy neprijal a nikdy
by jej menovanie nepodpísal, „...i za
tu cenu, že bych musil demisionovat“
(543). Toto mal povedať iba dva dni
pred prijatím demisie a vymenovaním
novej vlády Klementa Gottwalda.
Podľa P. Drtinu dr. Beneš „...prokázal potom komunistům další neocenitelnou službu tím, že se své znásilněné
prezidentské funkce nevzdal“, avšak
ospravedlňuje ho tým, že „president byl
v té době smrtelně nemocen a jeho nervový systém byl vyčerpám“ (616).
Súhrnne k aktivite československej politickej pravice a najmä vedenia
národno-socialistickej strany počas februára 1948:
Bol to pokus o „salónny“ vnútropolitický prevrat v štýle predvojnových
výmen politických garnitúr, o „kabinetné riešenie“, do ktorého najmä „ulica
nemá čo hovoriť“. Vtedajšie presadzovanie i následná obhajoba takého postupu však svedčí o zásadnom nedocenení
historických zmien v krajine, o nepochopení stupňa sociálnej a politickej
emancipácie širokých vrstiev, ich potrieb, prevažne ľavicových požiadaviek
a odhodlania ich presadiť. Aktivita odborárov i neorganizovaných námedzne
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pracujúcich, zainteresovanosť drobných
roľníkov, masové zhromaždenia, úspešný generálny štrajk, vznik a činnosť tzv.
akčných výborov i to všetko zohralo
rozhodujúcu úlohu vo vývoji a pri riešení vtedajšej vnútropolitickej situácie
v Československu. Za nepochopenie
a ignorovanie týchto skutočností nebolo
možné nezaplatiť.
Nielen P. Drtina sa hájil tým, že pri
demisii išlo o oprávnenú reakciu na
„komunistickú Gottwaldovu provokáciu“. Nemožno vylúčiť takýto „politický ťah“. Ak „vyšiel“, tak i zásluhou
samotnej pravice. Je otázne, či jej predstavitelia vo vláde museli reagovať práve okamžitou demisiou. A navyše – ako
dosvedčujú aj Drtinove Pamäti – bez
reálneho politického krytia, iba s nepodloženými nádejami na postoje Jana
Masaryka, časti sociálnych demokratov
a najmä – samou pravicou fakticky znemožneného – prezidenta E. Beneša.
O uzavretých historických udalostiach nemá praktický význam špekulovať –„čo by bolo keby“. Ale dajme
tomu, že „nebyť Februára“ bol by, hocako napätý vnútropolitický vývoj: Československa predsa len dospel k plánovaným parlamentným voľbám so súťažou
viacerých samostatných strán. Výsledok
takýchto volieb a jeho dôsledky zostanú
navždy hádankou. V skutočných pofebruárových voľbách už existovala jednotná kandidátka „obrodeného Národného
frontu“ s pochybnosťami o úplnej regulárnosti ich priebehu a legitímnosti ich
výsledkov.
Ale či by aj prípadné pokračovanie
predfebruárového vývoja ČSR nebolo
iba dočasné? K mocenskému zvratu by
zrejme bolo došlo tak či tak, vrátane
účasti „veľkého brata“. Stalin mal pred
sebou takmer päť rokov života a moci.
No ani potom sa nejaké „udalosti“ (Maďarsko 1956) či „experimenty“ („Pražská jar“) v sovietskom bloku netrpeli.
(Známa „roztržka“ s Moskvou Juhoslávii prešla asi aj preto, že najmä v jej
horách by sa tankom príliš nedarilo).
Samozrejme, aj malá krajina má kus
zodpovednosti za svoj osud. No v prípade (nielen) Československa boli „kocky
hodené“ hneď pri povojnovom delení
Európy – tak ako napokon svojím spôsobom znova, na prelome 80-tych a 90tych rokov...
Miroslav Horácky ¢
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O permanentnej manipulácii
osobnosti Stvoriteľa teológmi
a duchovným

Š Kotoč.: On the permanent manipulation of the identity of
the Creator by theologians and priests.

Abstract:
Excerpt from a book by S. Kotoc: “Mysteries and contradictions around us
– Science, faith and its philosophy, history and disappearing truths of winners”

V predchádzajúcom čísle časopisu
sme prostredníctvom vedeckých poznatkov dokázali, že boh aj keby existoval
a stvoril svet, mohol by byť len akousi
hmotnou energiou, ktorá by nemala schopnosti ani možnosti prijímať
informácie zo sveta v reálnom čase.
Nemohol by byť vševedúcim, všemohúcim, všadeprítomným a teda ani nejako
spravodlivo trestajúcim ľudí za ich prehrešky, ako ho zobrazujú a vnucujú až
k povinnej viere cirkevníci a teológovia.
Tým bol pojem boha ako možného
stvoriteľa sveta súčasne rehabilitovaný
a očistený od nevyhnutného obrazu
maniackeho zloducha, masového vraha
a nezodpovedného riaditeľa sveta. Ako
všemohúci by takým totiž musel byť,
čo dokazuje i permanentné umieranie
a utrpenie až genocídy nevinných ľudí
na Zemi z rôznych živelných príčin.
Každý rodič dieťaťa, postihnutého neočakávaným nešťastím, alebo nevyliečiteľnou chorobou dobre vie, že takýto
boh, navyše ešte i láskavý a antropický,
nemôže existovať a že tvrdenie farárov

sú len plané slová. Sú to navyše slová
zlomyseľné a manipulatívne voči veriacim i voči samotnému pojmu možného
stvoriteľa sveta.
Manipulácie teológov a cirkevníkov pojmom boha však nekončia len
dogmami o jeho vševedúcnosti a všemohúcnosti. V nie menšej miere sa ho
dotýkajú aj ďalšie, najmä o tom, ako
má pomocou svojich božích zákonov
prírody permanentne riadiť a udržiavať
všetko dianie na svete, ako mal zmysluplne vyladiť pri stvorení sveta základné
fyzikálne parametre hmoty tak, aby mohol vzniknúť život pre človeka na Zemi,
potom o jeho ľudskej podobe, vrátane
charakterových vlastností a nakoniec
i dogma, týkajúca sa rozdelenia jeho
osobnosti na akúsi Svätú či Najsvätejšiu
Trojicu. O všemožných, hlavne pozitívnych ľudských vlastnostiach boha,
medituje a rozjíma nespočetne veľa
veriacich i na stránkach internetu.
Teraz venujme viac pozornosti týmto dogmám a fyzikálno-vedecky znejúcim teologickým teóriám.
Záhada existencie a pôvodu
prírodných zákonov
Nemálo ľuďom napadla otázka, ako
je možné, že každá čiastočka v mori
a vo vesmíre, každý predmet neživý
i živý, sa vie celkom presne a bez jedinej výnimky „správne“ správať chemicky, fyzikálne i mechanicky? Obvyklou
odpoveďou je existencia prírodných
fyzikálnych zákonov, či zákonov prírody, o ktorých nikto nepochybuje
a ktoré veda tŕnistými cestami objavuje
celé stáročia. Kto by nevedel, ako znie
Archimedov a Ohmov zákon, Mendelove „základné zákony dedičnosti“,
Newtonove pohybové zákony, zákon
gravitácie, Keplerove zákony pohybu
planét, alebo prvý a druhý zákon termodynamiky?
Prometheus 2/2017
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Prírodné zákony sa od oveľa zložitejších a obsiahlejších spoločenských
zákonov líšia predovšetkým tým, že
nikto a ani žiadna čiastočka vnútri Zeme
či hviezdy sa im nemôžu vyhnúť a urobiť čo len jedinú chybu či anomáliu
v ich správaní.
Vedia všetky častice atómov a predmetov vo vesmíre im prislúchajúce
prírodné zákony do bodky presne? Majú
vôbec nejaké možnosti usmerňovať
svoje správanie?
Náučné slovníky sa v definíciách
„prírodných zákonov“ a „zákonov prírody“ zamotávajú do svojich rôznych
poňatí so záverom len o tom, že bežne
sa tieto dva pojmy považujú za totožné.
Česká wikipedia vychádza (v r. 2016)
z osvedčenej definície prírodného
zákona, a to ako inak, než z pera veriaceho René Descarta, ktorá vyhovuje
všetkým bludom teológie: „vedecký
zákon prírodný (je) to isté, čo vedecký
ľudský poznatok o prírodnom zákone“
(tu je potkan veľkou myšou a súčasne
myš malým potkanom). Napriek tomu
sa tu môžeme dopracovať aj k o niečo
múdrejšej definícii, že „Prírodný zákon
alebo tiež zákon prírody je tvrdenie
alebo predpis, ktorý popisuje správanie
prírody za určitých podmienok“.
Veda nevytvára prírodné zákony,
ale ich objavuje v procese bádania vedeckými metódami. Potom však musí
ísť o tvrdenie alebo predpis správania
prírody, ktorý niekto nejakou formou už
pred ňou tvrdil, vytvoril alebo predpísal.
Potom to musí byť priamym dôkazom
existencie dotyčného Tvorcu či boha
stvoriteľa ako zákonodarcu!
Na tejto definícii však nemožno
nevidieť určitú škvrnu naivity, či zámeru, pretože nijaký zákon nepopisuje,
ale predpisuje a nariaďuje, ako sa má
niekto alebo niečo správať. Každý zákon je všeobecne záväzným predpisom,
nadriadeným všetkým iným normám,
popisom, alebo poučkám. Nie je ani
púhym tvrdením, z ktorého by si mohol
ktokoľvek robiť dobrý deň. Boh ako
zákonodarca by bol v takom poňatí
degradovaný na večného a notorického
diskutéra s prírodou a na strážnika každej atómovej častice, či sa správa dobre.
Náučné slovníky, pokým sú menej
poplatné záujmom teológie, než česká
wikipedia, definujú zákon ako taký,
v rovinách prírody, vedy, práva, fyziky.
filozofie, lingvistiky a náboženskej
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viery. Žiadna z takýchto definícií, týkajúcich sa vedy, fyziky a filozofie,
však netvrdí, že by mali byť nejakým
záväzným nariadením zo strany niekoho, alebo nejakého orgánu, ale skôr
popisom dejov alebo vzťahov medzi
procesmi a stavmi telies. Božie zákony
sú tu definované ako „súbor dogiem
a výkladov viery“ a ani tu nie je príslušný zákonodarca menovite uvedený (aj
keď je evidentné, že sú dielom len teológov a cirkevníkov a mali by sa volať
skôr ako zákonné povinnosti viery). Na
rozdiel od spoločenských zákonov, kde
je zákonodarca uvedený vždy na prvom
mieste a nemôže chýbať ani orgán na
dohľad a vymáhanie správania každého
v súlade so zákonom.
Teológovia popisujú všetky prírodné
zákony jednoznačne ako božie dielo,
záväzné pre celý svet a ako súčasť
stvorenia sveta. Ak sa človek má správať záväzne podľa nejakého zákona,
musí o ňom ale predovšetkým vedieť
a poznať jeho znenie, podľa možnosti
presne do bodky. Neznalosť zákona
v spoločnosti neospravedlňuje delikventa preto, lebo mu umožňuje zoznámiť sa
s ním mnohými dostatočnými spôsobmi. Ako však má poznať zákony prírody, a to dokonce všetky súčasne a do
poslednej litery nejaký neživý predmet,
častica alebo vec?
Napriek tomu sa celá príroda až do
poslednej častice v hlbinách oceánu či
vesmíru, správajú presne podľa „prírodných zákonov“, bez jedinej výnimky od
nepamäti a iste sa budú takto správať
do nekonečna. Pri tom o nijakých zákonoch prírody nemôžu vedieť, pretože
nemajú žiadnu inteligenciu. Navyše
správajú sa presne podľa často veľmi
zložitých matematických modelov. Aj
molekulárne častice plynu alebo vzduchu v atmosfére alebo v kozme sa správajú presne podľa výsledkov riešenia
zložitých sústav diferenciálnych rovníc,
ktorých spracovanie trvá aj dnes na počítačoch celé dni až mesiace. Pritom ich
správanie je zákonité a oveľa presnejšie,
než dnešní matematický model, ktorý
prírodu len aproximuje.
Chápanie prírodných zákonov, ako
bohom vytvorených záväzných predpisov o správaní sa celého sveta, je teda
neudržateľné i pre veriaceho, slepo
oddaného vierouke alebo cirkvi. Žiadne takéto zákony nemôžu existovať,
pretože by o nich nikdo ani nijaká vec,

predmet či častice, nemuseli, ba ani
nemohli vedieť. Potom by sa podľa nich
nič nemohlo ani správať. Ani boh v poňatí inteligentného stvoriteľa a údržbára
sveta by nemohol takto hlúpo konať,
ako mu to pripisujú, až predpisujú teológovia a cirkevníci.
Skutočnosť, že sa celý svet správa
tak, ako to popisuje fyzika, astronómia,
biológia a matematika, netkvie v zákonoch, ale v prirodzených vlastnostiach
hmoty a jej častíc, vo vlastnostiach,
ktoré im iný spôsob správania ani neumožňuje. Správanie sa telies, objektov
a predmetov až živých, sú určené základnými vlastnosťami ich čiastkových
prvkov od molekúl až po základné atómové častice. V tom tkvie rozlúštenia
záhady samotných zákonov prírody.
Tým je však záhada len presunutá
do inej roviny a to do tzv. ontológie
o pôvode hmoty s takýmito vlastnosťami. Ale aj tu môže byť záhada vysvetľovaná alebo ďalej presúvaná. Pokým
bola hmota stvorená bohom alebo
nejakou energiou (asi nevyhnutne tiež
hmotnými), mohla potom od nich takéto vlastnosti dostať navždy do vienka.
Záhada je takto ale opäť presunutá, a to
na pôvod samotného boha alebo takej
energie, ktorú by bolo nutné prehlásiť
naviac ešte za všetko- schopnú (všemohúcu), inteligentnú a večnú. V takom
prípade však vzniká súčasne ešte nová
záhada o tom, ako by mohol byť niekto všetkého schopný a inteligentný.
Prehlásiť však môžeme v inom poňatí
i hmotu za večnú s takými vlastnosťami, ako ju pozorujeme. V takom prípade
je záhada vyriešená bez nevyhnutnej
účasti niekoho všetkého schopného a inteligentného, bez záhad o pôvode ich
samotných a všeobecne o nevyhnutnosti
niekoho byť všetkého schopným.
Správanie sa všetkých častíc hmoty
a jej vyšších molekulárnych štruktúr je
teda závislé na hmotnosti, elektrickom
náboji a na spine jej základných atómových častíc a na ich ďalších základných
fyzikálnych vlastnostiach (konštantách).
Z nich vyplývajú interakcie chemicky
vyššie, a to Van der Waalsove, disperzné, coulombické a indukčné sily, vodíkové väzby, valentné a ďalšie molekulárne interakcie, ktoré určujú fyzikálne
a chemické správanie sa predmetov
a látok, od mikroorganizmov a živých
tvorov až po kozmické telesá a objekty.
Prírodné zákony majú teda nespráv-
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ny vžitý názov, podobne ako duševné
choroby a pochádza z pohľadu náboženskej viery na všetko, čo nás obklopuje.
Snáď by bolo správnejšie používať pre
ne názvy „základné poznatky“, „Archimedov princíp“ alebo „poučky“ fyzikálne, astronomické, biologické, chemické,
elektromechanické, alebo matematické
až ekonomické. Podľa V. Ullmanna by
mohol byť vhodnejším výrazom „prírodná zákonitosť“.
Pripisovať bohu zákonodarné moci
so stanovením povinnosti pre celú živú
a neživú prírodu správať sa presne podľa jeho prírodných zákonov, je v podstate jedným zo spôsobov rúhania zo strany teológov. Vedie k obrazu naivne inteligentného stvoriteľa, permanentne sa
zaoberajúceho nevyhnutným vymáhaním dodržiavania takýchto zákonov, aby
nevznikol vo svete úplný chaos. Preto
viera v stvorenie sveta vyžaduje súčasne
aj odmietnutie existencie akýchkoľvek
prírodných (božích) zákonov a rešpektovanie vlastností a správania sa hmoty
takými, akými ich pozorujeme a dokonca až vypočítavame.
Záhada o jemnej „antropickej“
vyladenosti fyzikálnych
parametrov sveta
V súčasnej dobe, keď kreacionisti sú
už na určitom ústupe z pozícií obhajoby
svojej viery na základe Veľkého tresku,
torzného sveta alebo holistického multivesmíru, dostávajú sa do popredia prekvapivé poznatky fyzikov o extrémne
jemnej korelácii (vyladenosti) základných fyzikálnych vlastností hmotných
častíc. Takýto stav musí byť podľa
mnohých názorov odrazom nesmierne
inteligentného diela a zámerov niektorého boha ako stvoriteľa sveta. Veriaci
fyzici však v tejto súvislosti hovoria
skôr o akomsi Tvorcovi a Konštruktérovi, než o bohu.
Podľa poznatkov teoretickej fyziky
základom súčasného stavu vesmíru sú
celkom presné hodnoty určitých základných a nemenných fyzikálnych vlastností hmoty, vyjadrených príslušnými
konštantami. Týka sa to aspoň rýchlosti
svetla, gravitačnej konštanty, Planckovej konštanty, pokojovej hmotnosti
elektrónu, pokojovej hmotnosti protónu
a elektrického náboja elektrónu. Zmena
týchto hodnôt, alebo úplné vylúčenie
vplyvu niektorej takejto vlastnosti hmoty by mali za následok až nemožnosť
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existencie atómov, hviezd a galaxií.
Dá sa asi veriť názorom fyzikov,
napríklad o tom, že:
- pri silnej interakcii (či silnej jadrovej sile, ktorej sprostredkovateľom
je častica gluon) viedlo by jej zosilnenie k nemožnosti vzniku vodíka
a k nestabilite mnohých chemických
prvkov, zatiaľ čo zoslabenie k nemožnosti vzniku prvkov ťažších než je
vodík;
- pri slabej interakcii (tiež slabej
jadrovej sile, ktorá je 1013 krát slabšia
než silná interakcia, pôsobí na všetky
leptony, kvarky i na neutrino, umožňuje leptonom a kvarkom interagovať)
a u kozmologicky počiatočnej „elektroslabej“ interakcie, viedlo by zosilnenie k prebytku hélia s nemožnosťou
života, kým zoslabenie k nedostatku
hélia pri veľkom tresku a k celkom
inému vývoju hviezd a galaxií, tiež
s nemožnosťou života;
- pri gravitačnej konštante by viedlo zväčšenie k príliš vysokej teplote
a k nestabilite hviezd, kým zmenšenie
k ich nízkej teplote a k nemožnosti
vzniku termojadrových reakcií v nich;
- pri polperiode rozpadu berylia8 by viedlo zvýšenie k príliš rýchlej
syntéze ťažkých prvkov a tým paradoxne k ich nedostatku pre život,
no ich zníženie k nemožnosti vzniku
takých prvkov dôležitých pre život
akým je uhlík;
- pri úrovni termodynamickej
entropie vo vesmíre by viedlo k zvýšeniu a nemožnosti vzniku hviezd
a galaxií, kým zníženie k nemožnosti
vzniku protogalaxií (samotná entropia
neexistuje a je len meradlom koncentrácie energie);
- v makrosvete pohybu kozmických telies by orbitaly planét strácali
stabilitu, pretože by sa pohybovali po
špirálových trajektóriách, spadli by na
Slnko a boli ním pohltené a to najmä
v prípade existencie štyroch a viac
rozmerného priestoru (P. Ehrenfest
1880-1933, animácia M. Nauenberga).
To isté by sa stalo na úrovni orbitálneho pohybu elektrónov (F. R. Tangherlini 1924), tie by sa aj rozptýlili;
- pri hypoteticky párnom počte
priestorových dimenzií by nemohol
existovať život z dôvodu nemožnosti komunikácie živých organizmov
(G. J. Whitrow 1912-2000).
Vo vedeckých i teologicky zamera-

ných časopisoch možno nájsť desiatky
úvah špekulatívnej povahy na tému, či
by bol možný život na Zemi pri zmenách ešte aj mnohých iných základných
fyzikálnych vlastností hmoty a okolností.
Napríklad americký literárne aktívny evanjelický kresťan a biológ Rich
Deem, ktorý hľadá vedecké dôkazy pre
existenciu boha (v kresťanskom poňatí
t. j. aj s Ježišom Kristom ako spasiteľom), zverejnil až 67 teorií o tom, ako
sú podmienky pre život na Zemi precízne stanovené. Nezabudol uviesť ani
presne vyhovujúcu hmotnosť Jupitera,
ktorá by mohla pri sebamenšej odchýlke narušiť stabilitu obehu Zeme okolo
Slnka či naopak, menej chrániť Zem
pred dopadmi meteoritov až planetiek.
Neopomenul ani veľmi sporný vplyv
atmosférického tlaku a priehľadnosti
atmosféry, obsahu železa v moriach
a v pôdach, ktoré by mohlo všetko živé
otráviť, alebo bolo by ho naopak, málo
na život a pod. Britský časticový fyzik
a teológ J. Polkinghorne (1930) označil

Michael Nauenberg
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stvoriteľa dokonca ako „ladiča fundamentálnych prírodných konštánt“.
Rýchlosť expanzie vesmíru po hypotetickom veľkom tresku môže byť
dôsledkom pôsobenia vnútorných síl
a gravitácie (ak vesmír vôbec expanduje).Napriek tomu býva i samostatne skúmaná z hľadiska podmienok možnosti
vzniku a vývoja života. V knihe českého
fyzika Vojtěcha Ullmanna „Gravitace,
černé díry a fyzika prostoročasu“ (voľne
dostupná elektronická verzie na http://
astronuklfyzika.cz/GravitCerneDiry.
htm, 2005) je znázornená úzka oblasť
vhodná na život, zodpovedajúca Fridmanovej teórii o priebehu kozmickej
expanzie.
Podobné špekulácie typu „čo keby“
by sa dali ešte iniciatívne doplniť napríklad životodarnou skupenskou anomáliou vody v okolí bodu topenia ľadu,
jej vlastnosťami pri veľmi nízkych
kozmických teplotách a abnormálně
vysokou entalpiou, potom ešte i životne
dôležitou fotodisociáciou plynov v horných vrstvách atmosféry, osobitne CO2,
bez ktorej by bolo na Zemi teplo asi ako
na Venuši.
Existujú však štúdie fyzikov, ktoré
na základe tzv. voľných parametrov
dokazujú, že podmienky na život by
mohly existovať pri mnohých kombináciách základných fyzikálnych konštánt.
Takéto by sa mohli hypoteticky vyvinúť
pri veľkom tresku, alebo akýsi „fluktuačný výpočet“ z vakua. Potom výsledkom môžu byť alternatívne vesmíry
v multivesmírnom zoskupení až nekonečného počtu vesmírov („presnejšie“
101010000000 podľa ruských fyzikov
A. D. Lindeho a V. Vanchurina zo Stanfordskej univerzity) ako nejakých bublin, ktoré môžu do seba aj narážať.
Podobne je zameraná štúdia
amerického fyzika vysokých energií
A. Jenkinsa a izraelského teoretika
G. Pereza. Poukazujú na to, že chýbajúca slabá jadrová sila (interakcia) by
mohla byť kompenzovaná niektorými
konštantami tak, aby mohol v príslušnom inom vesmíre existovať život, aj
keby pri tom panovali iné fyzikálne
zákony. Podobne by sa dali kompenzovať dokonca aj podstatné odlišnosti
v hmotnostných pomeroch a v počte
ľahkých kvarkov. Takéto štúdie už
nehovoria o zázračnom Tvorcovi ani o
Ladičovi antropického vesmíru láskavo
stvoreného pre človeka.
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Andrei D. Linde
Niektorí fyzici však predpokladajú,
že veľký tresk nebol jediným a ani počiatočným stavom pri vzniku mnohých
podobných variant vesmírov z ničoho,
ale prechodným stavom „nášho“ vesmíru, ktorý existuje a možno i gravitačne pulzuje s takými vlastnosťami,
aké v ňom pozorujeme. Britský fyzik
Steven Hawking (1942, teoretický fyzik a kozmológ, profesor University of
Cambridge, člen Kráľovskej vedeckej
spoločnosti, Pápežskej akadémie vied
a Národnej akadémie vied USA) uvádza
vo svojej knihe„The Grand Design“, že

nové teórie „v zásade robia podiel boha
na stvorení vesmíru zbytočným a veľký
tresk je dôsledkom nevyhnutných fyzikálnych procesov“.
Prehliadať tu nemôžeme temer istú
skutočnosť, že život na Zemi existoval
pred človekom a pred jeho vynálezmi
bohov, duchov a transcendentna stámilióny až miliardy rokov. Život mohol
vzniknúť a evolučne prebiehať aj na
mnohých iných miestach vesmíru a mohol sa v kozmickom priestore a snáď
i medzi galaxiami až inteligentne sťahovať. Ľudskú populáciu tiež čaká úloha
nevyhnutnej kolonizácie iných planét
v súvislosti s budúcou expanziou Slnka, ktoré pohltí Zem a možno aj Mars.
Bude musieť byť pripravená čeliť i inej
veľkej kozmickej alebo vulkanickej
katastrofe.
Vysvetľovanie uvedených záhad
láskavým všemocným a vševedúcim
Tvorcom alebo Ladičom vesmíru pre
šťastný život človeka na Zemi sotva
pochopia milióny ľudí, ktorí hynú,
alebo trpia v dôsledku neľútostných
prírodných katastrof a chorôb. Podľa
pointy talianskeho filmu Cento chiodi (Sto klincov) E. Olmiho by sa pri
poslednom súde mal taký hypotetický
Ladič za svoje vražedné dielo mnohým
ľuďom skôr sám spovedať a ospravedlniť. Autor sám však nepokladá uvedené

Stephen William Hawking
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„záhady“ za nejaké tajomnosti, ale za
postupné poznávanie vlastností hmoty,
za zmierenie sa s tým, že hmota je už
taká aká je.
Teologické bludy o osobnosti
boha stvoriteľa
Duch svätý má byť podľa kresťanskej vierouky neoddeliteľnou súčasťou
trojjediného boha ako Svätej Trojice,
Najsvätejšej Trojice, či tiež Božej Trojice, tvoreného osobami boha Otce, boha
Syna a boha Ducha svätého v jedinom
božstve. Existuje však teologická rôznorodosť vo výklade pojmu „osôb“ a ich
rovnocennosti v takomto trojmocnom
spojení.
Zmienka o Duchu svätom v poňatí
živého boha v Starom zákone Biblie
neexistuje, avšak v poňatí, že má mať
význam uvedomenia si prítomnosti
Hospodina na danom mieste, je známy
(„Šchina“). V takom poňatí je rúhanie
proti nemu neodpustiteľným večným
hriechom (Mk. 3,28-29). V Novom
zákone možno nájsť ojedinelý výraz
o trojjedinom bohu v Matúšovom evanjeliu (28,19-20), a to v znení „...krstite
národy v mene Otca i Syna i Ducha
svätého“. Sú však pochybnosti o jeho
autentickosti (aj pisateľ tohto verša
evanjelia nebol sám prítomný pri popisovanej epizóde, napriek tomu čudesný
pilier, ako základ nejakej viery). V poňatí dobovo panujúceho Starého zákona
by totiž bolo v Judey nepredstaviteľnou
svätokrádežou prehlásiť seba samého za
Božieho syna a ešte i ducha za zosobnenú súčasť boha Jehovu. Ježíš nepochybne ctil Tóru a bol i proti infiltrácii gréckeho chápania nesmrteľnej duše do nej,
ako výnosné viery pre kňazov. Takéto
jeho slová o „mojom nebeskom otcovi“
môžu byť najskôr cirkevným podvrhom
v Biblii z rovnakých dôvodov. O Jehovovi ako o svojom vlastnom otcovi
by sa inak než len obrazne neodvážil
hovoriť žiaden pravoverný Žid, pretože
by tým porušil hneď dve prikázania
Desatora.
Zmienka o Najsvätejšej Trojici
v dnešnom Katechizme katolíckej cirkvi
(§ 989-991) v spojení s citáciami textov
Nového zákona (Rím. 8, 11 a 1 Kor. 15,
12-14, 20), má podľa všetkého svedčiť
o tom, že taký pojem kresťanského boha
má niečo spoločné s božím slovom,
Bibliou. V skutočnosti je však výplodom cirkevníkov až z konca 4. storočia.
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V raných dobách kresťanstva bolo
cirkvou vynakladané veľké úsilie na
spojenie výnosnej a mocensky perspektívnej Platónovej nesmrteľnej duše
s judaizmom a ešte s ďalšou atraktívnou
vierou, a to v možnosť zmŕtvychvstania. Viera v samotnú nesmrteľnú dušu
a v posmrtný život by ešte nebola dosť
pevným putom veriaceho k cirkvi a zárukou závislosti na nej. Tým sa stala
dogma o prvotnom dedičnom hriechu
všetkých ľudí a o ich vykúpení z neho
Ježišom za cenu vlastného života. Inak
by sa mali dostať všetci ľudia po smrti,
vrátane detí, automaticky a na večné
časy do pekla, bez ohľadu na to, ako sa
v živote správali. Vykupiteľom ľudstva
z údajného hnevu a prekliatia Jehovu za
prehrešok v raji nemohol byť obyčajný
člověk, ale len niekto jemu veľmi blízky samotný jeho syn (dcéru, manželku
ani iných príbuzných by Hospodin, ako
boh, zrejme mať nesmel). Za takúto
božskú osobu bolo možné prehlásiť
Ježiša, ktorý už mal povesť zázračného
liečiteľa až mesiáša a človeka schopného zmŕtvychvstania.
Lenže Ježiša ako boha nemohli
splodiť ľudia a preto aspoň jedným z rodičov musel byť boh a matka musela
byť poctená nejakou významnou pozornosťou boha Jehovu. Nedôstojná rola
nemanželského konkubína nemohla byť
pripísaná jemu samotnému a tak sa jej
dostalo ducha, ktorý ale musel byť tiež
povýšený na svätého a na boha, Ducha
svätého (kde asi by vzal nehmotný duch
na to nevyhnutné spermie? Biskupi
koncilu mali len hmlistú predstavu
o biológii počatia cicavcov). Inak by
splodiť boha asi tiež nemohl. Podobným
osudom dospel k svojmu vykupiteľskému a spasiteľskému poslaniu i Ježiš,
ktorý o ňom sám nevedel. V Biblii sa
síce dajú nájsť zmienky o jeho mesiášstve, avšak len v židovskom chápaní,
ako bájneho vodcu do zasľúbenej zeme,
nie ako vykupiteľa celého ľudstva z Jehovovho hnevu.
Tým však boli na svete traja bohovia, z ktorých každý mal niečo vykonať
ako samostatný boh, čo mohlo byť vždy
v rozpore s prvým prikázaním Desatora. Uveriť tomu, že 3=1 však nie je
pre kresťanov problémom, keď veria aj
oveľa väčším absurditám a keď je v hre
aj večné nebo alebo peklo. Tak vzniklo
teologicky unikátne spojenie (skôr nelogické, pretože všemohúci môže byť

niekto jen jeden), ako viera v existenciu
nedeliteľného trojjediného boha, Svätej
Trojice. Tým má byť boh opäť len jeden
a aspoň vo formálnom súlade s prvým
prikázaním.
Pre existenciu Ducha svätého, ako
boha, našli cirkevní teológovia platformu v druhej vete Genezis „Zem potom
bola pustá a prázdna, nad priepasťou
bola tma a nad vodami sa vznášal Boží
Duch“. Toho prehlasujú za samostatnú
bytosť, nie ako podobu boha stvoriteľa a tak ho píšu s veľkým počiatočným
písmenom. Bezodná ľudská fantázia
vytvorila neskôr nespočetné množstvo
personifikovaných nehmotných duchovných odvodenín z uvedenej prvej
zmienky o duchu. Nie bez vplyvu starších pohanských náboženských kultúr,
v ktorých sa všemožnými dobrými
a zlými duchmi vždy hemžilo. Pri tom
by musel byť duch ako samostatná osoba či bytosť, niekedy stvorený, pretože
na počiatku bol boh len sám. Príklad
bludných novodobých cirkevných meditácií na túto tému pozri na:https://goo.
gl/CHu98C.
Problém samostatného konania
niektorej z „osôb“ tejto svätej a božskej trojice, ako pri oplodňovaní Panny
Márie (prečo by si pánboh nechal niečo
také ujsť, keď už musel mať syna?),
zjavenie sa v podobe holubice pri krste
Ježiša, alebo pri potulkách Ježiša s jeho
partou, možno v niektorých prípadoch
trochu vysvetliť možnou prítomnosťou
všetkých osôb Trojica (či skôr zahmliť,
pretože logicky by mali i na kríži nejako
visieť všetci traja ako „všetci za jedného...“). Naviac i údajným hlasom Jehovovým z otvoreného neba pri tejto prastarej procedúre umývania tela i duše od
hriechov (Ježiša ako hriešneho boha?).
Nedalo by sa však takto vysvetliť
nič z obdobia, keď Ježiš ešte na svete
nebol. Takže trojjediná Svätá Trojica
nemohla byť večná, ale len akosi jednoúčelovo vytvorená. Kým? Človek niečo
také vyrobiť iste nemohol a tak tvorcom
svojej vlastnej metamorfózy v trojici by
musel byť sám boh Jehova, alebo Hospodin. Na to, aby sa mohol prestať hnevať na ľudí za priestupok Adama a Evy
v raji, mal jednu tretinu seba samého
nechať zhmotniť do podoby Ježiša a nechať ho umučiť na kríži. Po uskutočnení
takého aktu sebauzmierenia majú všetky
tri osoby takéhoto božstva ďalej naveky
v svornej trojici jednomyseľne kraľovať
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v ich kráľovstve nebeskom. Aj keď
takáto trojjedinosť stratila svoj význam
hneď po oplodnení Panny Márie pred
dvoma tisícmi rokov (boh je tu odsúdený teológmi a cirkevníkmi večne žiť
v takomto siamskom trojhlavom stave,
všetko reálne a jednomyseľne vedieť
a konať. Ako potom má byť človek
jemu podobný?). Dogma o Svätej trojici
je v rozpore s Genezis o stvorení človeka „na svoj obraz“.
Bájny príbeh o neposlušnosti Adama a Evy v rajskej záhrade voči bohu
Jehovovi skutočne existuje v Biblii (Gn
3,6), nie však zmienka o nejakom dedičnom hriechu, a to ani v evanjeliách
apokryfných. Pre židovstvo, vrátane
Ježiša Krista a jeho učeníkov, bol tento
pojem cudzí, neznámy. Napriek tomu je
v kázňach a tiež na stránkach wikipédie
spájaný uvedený príbeh s dedičným
hriechom tak, aby vyznieval, že má byť
pojmom biblickým. Samotný hriech
však nemôže byť zdedený, iba jeho
dôsledkami môže postihnúť ďalšie pokolenia. Tými sa stali vyhnanie z raje,
uloženie ťažkej práce, pôrodných bolestí žien, nepriateľstva medzi ľuďmi a hadom, starnutie a umieranie ľudí.
Kresťania veria tomu, že boli prostredníctvom výkupnej obeti Ježiša Krista všetky tieto následky prvotného hriechu odpustené bohom a že ten se nechal
natoľko obmäkčiť, že im umožnil vrátiť
sa do rajského stavu, kde nebudú umierať a budú žiť v hojnosti.
V celej Biblii neexistuje zmienka
o tom, že by mal človek mať nehmotnú
večnú dušu, ktorá by mohla existovať
sama bez tela a tak možno pochybovať
o tom, že by ju mali mať prví ľudia
Adam a Eva. Keď mal boh podľa Genezis sformovať z prachu zeme Adama,
musel by jeho srdcu uštedriť behom pár
minút elektrický impulz, aby sa rozbehlo a neodumreli by jeho práve vyrobené
živé mozgové bunky „...do jeho tela
vdýchol dych života“. Nie vdýchnuť
dušu ako vedomie, to je až produkt
dobre fungujúceho srdca a mozgu.
(Iste musel mať po ruke i všetky druhy
defibrilátorov pri takom kúzle, vrátane
elektrického prúdu a návodov k nim.
Adam nebol počatý pohlavným aktom a tak nemohol získať dušu podľa
doktríny Tomáša Akvinského a jeho
vykladačov behom takého aktu božím
kúzlom, takže neostáva nič, než konštatovať aj tu, že ani jeden z prvých ľudí
10
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Náboženská predstava vyhnania z raja
dušu mať nemohli).
Nejaké nehmotné duše ostatných
ľudí by tiež sotva mohli žiť v hmotnej
hojnosti rajskej záhrady, a tak vznikla
dogma o telesnom zmŕtvychvstaní každého človeka na konci dní, podľa vzoru
Ježiša, ktorý sám mal vstať z mŕtvych.
Takáto obludná absurdita, že dávno zomrelý a prírodou už rozmetaný človek,
ako súčasť už mnohých rastlín, nerastú,
a to i v kozme, živočíchov a dokonca aj
v mnohých iných ľuďoch, mohol by sa
pred posledným súdom ešte znova nejako zoskupiť do pôvodného tela s pôvodnou identitou, je však aj pre skalných
veriacich príliš ťažko stráviteľným
orieškom. Preto bolo prevzaté Platónovo chápanie o nesmrteľnej duši, ktoré
bolo dobovo prijateľnou záplatou na
absenciu dnešných znalostí o neurónoch
a o informačných tokoch v mozgu, bola
vytvorená dogma o posmrtnom živote
človeka a o spasiteľnosti duše. Prvé
zmienky o spasiteľnosti možno nájsť
v spisoch apoštola Pavla (avšak v zmys-

le telesného zmŕtvychvstania), ďalšie
rozvinutie, ako spasenie duše, sa pripisuje svätému Augustínovi (353-430)
a akési uzákonenie celej tejto neuveriteľnej konštrukcie, prvým konštantinopolským koncilom biskupov v r. 381.
Dnes kresťania veria ako v duševný,
tak aj v telesný posmrtný život. Duch,
ktorý má spolu s dušou a telom tvoriť
živého človeka, sa však z takejto viery
akosi vytratil.
Pojem zakázaného ovocia z rajského
stromu má o tisíc rokov staršie antické
až hinduistické gnostické korene, a to
vo význame stromu poznania (gnostické, nie gnozeologické – to tiež ako
„epistemológia“ skúma len samotnú
„technológiu“ poznávania). Gnostik
svojim poznaním sa nadraďuje nad
veriacich, nad hmotný svet i nad samotného boha a v tomto zmysle by malo
chápanie zakázaného ovocia význam
nepovyšovania sa pýchou gnózy nad
boha. Gnóza bola v rozpore s hmotným
svetom rajskej záhrady a to svojím
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c hápaním len iluzórnosti sveta a „poznaním“, že len myseľ má byť skutočnou existenciou. Nehovoriac o podradnosti boha ako stvoriteľa len údajne
neexistujúceho hmotného sveta. To bolo
v príkrom rozpore s židovským pojmom
všemocného jediného boha, hmotného
a žiadneho nehmotného sveta. Adam
a Eva, spolu s ľudstvom ako ich ďalšími potomkami, sa teda najskôr nemali
nakaziť jedom takého gnozického myslenia zo stromu poznania. Napriek tomu
židovská viera takýto strom poznania vo
svojom stvoriteľskom príbehu potrebovala, ako niečo už historicky uznávané
a vážené.
Avšak s poznaním čoho? To je už
v Biblii aj vo viere zahmlené banálnym
a bezvýznamným poznaním svojej nahoty a dobrej chuti jablka zo stromu.
Krutý genocídny trest v podobe dedičného prvotného hriechu za taký bezvýznamný prehrešok, vymyslený postbiblickým kresťanstvom, potom ale padá,
ako temný tieň, na samotného stvoriteľa
a pána onej záhrady.
Títo prví bájni biblickí ľudia zrejme
nemali poznať pravú gnozickú podstatu
zákazu, podobne ako všetci veriaci až
po tých dnešných, pretože inak by mohli takej lákavej filozofii duchovna mysli
a „poznania“ ako podstaty sveta, podľahnúť. Výsledkom by potom bolo, že
boh Jehova spolu s vierou by sa stali pre
ľudstvo druhoradými až ľahostajnými.
Banálnym rozprávkovým mýtom o zakázanom ovocí a o figovom liste mohla
ostať viera v jediného všemohúceho
a vševedúceho židovského boha Jehovu,
Hospodina, neotrasená. Okolnosť, že
on ako vševedúci mal zbabelo nastaviť
týmto naivným ľuďom dômyselnú pasť
s následkom trestu a dokonca až genocídneho rozmeru pre všetky pokolenia
(dedičný prvotný hriech), mohla ohroziť
už iba vieru na jeho pozitívne povahové
vlastnosti ako boha. Nie v jeho existencii, alebo v podriadenosti vyššiemu
bohu a to stvoriteľovi nehmotného
sveta. Odmietnutie gnózy judaizmom
a kresťanstvom vytvára súčasne postavu
Jehovu ako kontroverzného boha dobra
i zla, so snahou o zvalenie zla na satana
a démona, ktorého postava musela byť
za týmto účelom vytvorená či prevzatá
z iných náboženstiev. Týmto Pyrhovým
víťazstvom Biblie nad gnózou však
nelogicky vznikol svet nadprirodzených
bytostí a čistá viera v samotného vše-
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mohúceho boha sa z dejín vytratila.
Akýsi anjel či satan v rajskej záhrade v rúchu zlomyseľného hada zohral
v tomto biblickom príbehu významnú
rolu. Bol nielen nájomným zvodcom
ženy k hriechu, ale i priamym a neprávom postihnutým svedkom podvodu. Za svoju dobre predvedenú rolu
zvodca ženy Evy mal totiž dostať od
boha namiesto pochvaly trest: Gn 3.14
Hospodin Boh teda povedal hadovi: „za
to, čo si urobil, budeš zlorečený medzi
všetkým dobytkom i divými zvieratami.
Po všetky dni svojho života polezieš po
bruchu a žrať budeš prach“.
Aj školské dieťa však vie, že nijaký had nežerie prach, ale je úspěšným
a užitečným predátorom. Každý had
je aj dobrým plavcom a dokonca i letcom. Stromové hady v džungli dokážu
zmeniť svoje telo do tvaru bumerangu
a plachtiť medzi stromami. Takže vševedúci nemohol také nespravodlivé
a naivné slova vyriecť, ale evidentne
nejaký málo vzdelaný prírodovedec. Je
to jeden z mnohých dôkazov, že Biblia
vo význame božieho slova je len naivným podvrhom.
Had v hebrejčine („nachaš“) má
lingvisticky význam „toho, ktorý pozná
tajomstvo“ a podľa gnózy ako darca
poznania a osloboditeľa z okovov nevedomosti.
Spolu s anjelom zla a satanom bola
do viery podsunutá aj viera v nehmotný
neviditeľný svet a neskôr aj viera v posmrtný život človeka, ktorou sa dá ovládať ľudstvo. Avšak taktiež s nezničiteľným kolbišťom náboženských smerov
a permanentnými miliónovými nesvármi a jatkami náboženských vojen.
V pojme stromu poznania pritom
vyčnieva nelogickosť a slabina gnózy
– strom spolu s jeho ovocím je dôkazom

Ján Zlatoústy

reality hmotného sveta.
Vývoj pojmu ducha až po Ducha
svätého ako boha, v teologickom prostredí cirkvi katolíckej po dobu od konca 1. storočia bol zakončený až 1. koncilom konštantinopolským v r. 381 (opis
tohto vývoja je bližšie popísaný na: https://goo.gl/QzZ5P9/). O jeho výsledku
vypovedá prehlásenie konštantinopolského arcibiskupa a obratného kazateľa
Jána Zlatoústeho (348-407), že „ten, kto
sa mu rúha (trojjedinému bohu), zavrhuje očividnú skutočnosť“.
Výplodu konštantinopolského koncilu však chýba vyjadrenie alebo prehlásenie samotného Jehovu (Hospodina)
aspoň o amnestii Panny Marie z dedičného hriechu. Popis Lukáša 1.26-38
na túto tému je len spisovateľským
výplodom bez uvedenia aspoň tvrdenia
niekoho, či sama sebe, že by to od boha
počul alebo nejako videl. Keby aspoň
zaklamal, tak ako to robil svätý Ján,
keď mal vidieť trúbiaceho anjela, až
v dôsledku toho padali kusy Mesiaca na
Zem. On však píše priamo tak, že „…26
Keď bola Alžbeta v šiestom mesiaci,
poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret 27 k panne
zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho…“.
Celé jeho „evanjelium“ je takým
spisovateľským a nie autentickým dielom.
Významným mystikom Svätej
Trojice bol pustovník, potulný kazateľ
a potom opát cisterciánskeho kláštora
v talianskom Corazzu, Jáchym z Flore
(1132-1202). Hlásal, že i dejiny sveta
majú svoje obdobia, ktoré zodpovedajú trojici a to obdobia boha Otca
keď platil Starý zákon, období boha
Syna, keď platil Nový zákon (až po rok
1260) a potom obdobia boha Ducha
svatého, „obdobia čistej slobody, keď
má vládnuť iba láska“ (ako to môžeme
dnes nepochybne sledovať a prežívať
pri podrezávaní inovercov, trhaní žien
a detí na kusy, pri humánnom bombardovaní alebo pri bombových útokoch
teroristov na tržniciach, v školách a na
plážach). Táto myšlienka o trojici dejinných období bola cirkvou odmietnutá ako heréza, napriek tomu pretrvala až
do dnešnej doby, o čom svedčia františkánske spirituály, anarchistické hnutia,
„Tretí Rím“, „Tretia ríša“, F. J. Tiplerov multivesmír, skladajúci sa z troch
vesmírov, alebo i trojica duše embrya
Prometheus 2/2017
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podľa Tomáša Akvinského.
V priebehu 4. storočia (ešte po konštantinopolskom koncile) cirkev prijala
za vlastnú náuku obsah Nicejského
a Nicejsko-konštantinopolského vyznania s chápaním boha stvoriteľa ako
Svätej trojice. Dnes je táto iracionálna
náuka o Trojici súčasťou vyznania Svetovej rady kresťanských cirkví a uznávajú ju všetky zúčastnené cirkvi, vrátane cirkví evanjelických (protestanti,
jehovisti a príslušníci ďalších viac ako
200 miestnych protestantských cirkví
v Amerike).
Náboženské skupiny, ktoré odmietajú náuku o Trojici, logicky potom
odmietajú tiež náuku o božstve Ježiša
Krista, alebo ho pokladajú za nižšieho,
než je boh. Medzi ne patria najmä Svedkovia Jehovovi a unitári. Pomenovanie
unitárstvo vzniklo na základe odmietania dogmy o Svätej Trojici, pre ktoré
unitárski myslitelia márne hľadali opodstatnenie v Bibli. Kvakeri (angl. „trasúci
sa pred pojmom Ducha svätého“, nositelia Nobelovej ceny mieru ako jediný
kolektívny celok) nemajú definíciu
boha, či už trojičnú alebo protitrojičnú.
V definícii vzťahu osôb Otca, Syna
a Ducha svätého v Svätej Trojici však aj
dnes pretrváva dlhoročná nezmieriteľná
roztržka medzi katolíckou a pravoslávnou vieroukou. V katolíckom kréde má
Duch svätý vychádzať z Otca i Syna
(i syna lat. „filioque“), čo má byť podľa pravoslávnej cirkvi neprípustnou
subordináciou Ducha pod neskoršieho
Ježiša Krista a znižuje úctu k nemu.
Toto slovko „filioque“ malo za následok
rozsiahle cirkevné i svetské mocenské
spory v celom stredoveku. Z hľadiska
pravoslávnej vierouky dodnes nie je
reálne možné nijaké zjednotenie s rímskokatolíckou cirkvou, pokým nebude
„filioque“ jednoznačne odmietnuté
a odsúdené ako blud.
Duchu svätému ešte cirkev vynaliezavo prisudzuje roly trvalého prostredníka k priateľstvu medzi veriacimi
kresťanmi a bohom (nepredstaviteľná
nesúmerateľnosť v mnohých rovinách,
skôr však len frázy) „skrze“ jeho zmieneného syna, súčasne má zjednocovať
cirkev a uschopňovať kresťanov, aby
žili podle božej vôle. Paradoxne však
pojem Ducha svätého roztrieštil kresťanstvo na niekoľko cirkví a siekt, ktoré
Svätú Trojicu a nepoškvrnené počatie
Panny Márie uznávajú alebo nie. Výraz
12
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„skrze“ má tu zrejme len vylúčiť opomenutie, napriek tomu logicky vylučuje
jedinú spoločnú myseľ takého trojhlavého božstva.
Britská encyklopédia (The New
Encyclopaedia) uvádza proti náuke
o Svätej Trojici dôkaz, že nič podobné
sa v Biblii nevyskytuje, Ježiš ani jeho
nasledovníci nezamýšľali odporovať
starozákonnej schéme (krédu, vyznaniu
viery judaismu).
Po prečítaní riadkov z pera dobového spisovateľa a historika Iosefa Flavia
o „voľných vzťahoch v Judey medzi
miestnymi ženami a rímskymi vojakmi“
(také vzťahy boli a zrejme aj budú vždy
existovať), sa dá uvažovať o tom, že
oplodnenie Márie a to nie len v prípade
Ježiša, mohol mať reálne na svedomí
niektorý zdatnejší alebo movitejší Riman, ak nie sám Pilát Pontský. Pochybnosti vyvolává aj rímska a nie judejská
prípona mena „Iesus“, protekcia u mocnej Prokuly, nenávisť farizejov a ďalšie
okolnosti.
Nemožno však prehliadnuť zásadný teologický rozpor, ktorý vzniká
predstavou a dogmou o Duchu svätom,
najmä konflikt s prvým prikázaním
Desatora. Tomuto základnému kameňu vierouky, vydávanému až za dielo
samotného boha Jehovu, odporuje ako
postava Ježiša Krista, tak aj Ducha svätého, ako bohov. Pripomeňme si jeho
znenie podľa dnes platnej katechetickej
formuly: „Ja som Hospodin, tvoj boh,
ja som ťa vyviedol z egyptskej zeme,

z domu otroctva. Nebudeš mať iného
boha okrem mňa“.
Znenie tejto formuly je z právneho
hľadiska dosť nedokonalé až rozporuplné najmä v tom, že by sa mohlo vzťahovať len na tých veriacich, ktorých
boh vyviedol z egyptského otroctva.
Nerozlučnosť oboch týchto viet bola
historicky nutná v Mojžišových dobách
preto, lebo tým sa určoval pravý boh
z plejády bohov, ktorí boli uctievaní
inými súdobými národmi krajín Blízkeho východu. Napriek tomu je otázne, či
znenie tohto prikázania vylučuje alebo
nevylučuje, aby uctievali Jehovu (slovansky a kresťansky, Hospodina) ako
svojho boha, a iné národy a jednotlivé
veriace osoby, ktoré on z egyptského
otroctva nevyviedol. O takom otroctve
Židov na úrovni celého národa sú však
historické pochybnosti. Podľa učenia
neognosticizmu Egypt môže byť preto
chápaný nie ako štát či určitá krajina,
ale len ako stav ľudskej duše podrobený
egoistickými a jinými hriešnymi snahami a závislosťami. Napriek tomu je
katolíckou cirkvou vynakladané veľké
úsilie na dokazovanie až výpravnými
filmami, že taký exodus Židov skutočne
prebehol.
Kontext doby, kedy sa Desatoro
objavilo na svete podľa legendy Mojžišovou zásluhou, svedčí o tom, že
mal byť Jehova žiarlivo a výlučne len
bohom židovského národa. O takejto
akejsi jeho privatizácii svedčia aj ďalšie
miesta Starého zákona.

Náboženská predstava Svätej trojice
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Prvými kresťanmi boli Židia a tí
v tejto otázke nemali problém. O možnosti prijatia Jehovom, či Hospodinom
aj iných národov do svojho „stáda ovečiek“ však neexistuje zmienka. Preto ani
dodnes nemôžu mať veriaci v Amerike
alebo v Európe istotu v tom, či je Jehova ich bohom a či mal jeho údajne vlastný syn Ježiš vykúpiť aj ich hriechy.
Druhá veta prvého prikázania Desatora „Nebudeš mať iného boha okrem
mňa“ je však pre kresťanstvo vo svojej
podstate fatálna. Nedovoľuje žiadne
polemiky o tom, kto je bohom, ten je
len jeden a to Jehova (Hospodin). Teda
Ježiš Kristus ani Duch svätý už nemôžu
byť bohmi a ich uctievanie je najťažším
hriechom a zradou Jehovu. Inak by muselo prvé prikázanie Desatora znieť asi
tak, že „Nebudeš mať iného boha okrem
mňa, môjho syna Ježiša Krista a Ducha
svätého“. Prípadne, „takú našu Trojicu“.
V písmach svätých neexistuje žiadna zmienka zo strany Jehovu, ktorou
by svoje prvé prikázanie nejako takto
novelizoval v záujmoch kresťanstva.
Nijakým svojim prejavom nerozširuje
prvé prikázanie na „svojho syna“, ani
nedáva najavo, že by ho mal potrebovať
kvôli náprave vo veci dedičného hriechu. Sám nedáva najavo ani to, že by
ponížene potreboval nejakého ducha na
zázračné počatie takého syna zo ženy.
Nehovoriac o tom, že v iných náboženstvách ochotne obcovali so ženami
aj sami bohovia bez prostredníkov či
pomocníkov. Takže ani postava „boha
Ducha svätého“, vymyslená v takomto
kontexte až v dobách postbiblických,
nemá teologické opodstatnenie a je
v priamom rozpore s prvým prikázaním
Desatora.
Nakoniec incident údajnej neposlušnosti prvých ľudí v raji vybavil sám
Jehova ich vyhnaním a stárnutím. Bez
kliatby genocídneho rozmeru tu už
mohli vymyslieť len cirkevníci.
V evanjeliu Matúša (3,17) existuje
nasledujúca zmienka o tom, ako boh
údajne označuje Ježiša za svojho „milovaného syna“ v priebehu jeho krstu
v rieke Jordán: 16 Len čo bol Ježiš
pokrstený, vystúpil hneď z vody a hľa,
otvorili sa mu nebesia a uvidel Božieho
Ducha, ako zostupuje z neba ako holubica a prichádza na neho. 17 Vtom sa
z neba ozval hlas: „Toto je môj milovaný Syn, kterého som si obľúbil“. Týmto
textom epizóda končí a pokračujú už
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udalosti celkom iné, ako pokúšanie Ježiša diablom v púšti, stretnutie s rybármi
atď. Nie je tam ani slovo o tom, či sa
nebesia mali zase zavrieť, čo potom
robila holubica, či to prežil aj krstiteľ
a ako na to reagoval, alebo to mal byť
len zážitok Ježiša („otvorili sa „mu“ nebesia). To už nestálo za zmienku, pritom
malo ísť o jav mimoriadny, zázračný,
epochálny.
Už starí Egypťania a Sumeri vedeli,
že neexistujú nijaké nebesá s nalepenými hviezdami, ktoré by sa dali otvoriť
ako kupola. Vidíme len oblohu, ako
modravú vrstvu atmosférického vzduchu, za ktorou je už nekonečná hlbina
vesmíru. Takže viera v možnosť otvorenia sa (i bez ďalšieho zavretia) nebies,
sa zakladá na púhom výmysle nejakého
pisateľa, negramotného i z hľadiska
danej doby. Ani malé dieťa neuverí ešte
tomu, že by mohla byť počutá artikulovaná reč zo vzduchoprázdna kozmickej
hlbiny za oblohou inak, než burácanie
tryskáča na rozsiahle okolie. Tiež úkaz
v podobe holubice, zostupujúcej a
nie letiacej z nebies, mal byť Ježišom
priamo vnímaný ako Boží duch. Boh
Hospodin je tu pisateľom rozdvojený
do dvoch nezávisle konajúcich osôb, čo
ale Genezis ani prvé prikázanie Desatora nepripúšťajú. Matúš ani nemohol
vedieť, čo videl a ako vnímal Ježiš
a tak náleží autorstvo týchto riadkov
evanjelia evidentne tomu, kto potreboval nejako opodstatniť tvrdenie, že bol
Ježiš božím synom a tým opodstatniť
i celé kresťanstvo. Cirkev katolícka má
skúsenosť s tisíckami manipuláciami
s textami Biblie a uzurpuje si oprávnenie k tomu.
Nehovoriac o tom, že milovaného či
obľúbeného syna nikto nepošle potupnou cestou na popravisko kvôli vlastnému hnevu na kohosi iného.
Predstava o Duchu svätom ako
o nejakej nehmotnej inteligentnej a všemocnej bytosti je však celkom v rozpore
s fyzikou a jej neúprosnými poznatkami
z hľadiska existujúceho gravitačného
prostredia. Ako nejaký nehmotný inteligentný subjekt, ktorý by mal byť schopný pohybu či zjavenia sa v priestore
vesmíru vo vztýčenej polohe a konať
niečo inteligentne a súčasne i hmotné
v súlade s popisom príbehu v Biblii,
nemôže existovať. Nehovoriac o podmienkach energetických, informačných
a komunikačných.

Zmienka o Duchu svätom v Koráne
(78:87), ktorý vznikol až začiatkom
7. storočia nášho letopočtu, má svoj
pôvod v popísanom kresťanskom poňatí
Svätej Trojice.
Podľa judaizmu môže veriaci človek
dospieť po smrti do raja zbožným a sporiadaným životom bez spasiteľa a s ním
nevyhnutne spojeného Ducha svätého.
Podobné poňatie hlása, od samotných
prvopočiatkov dejín kresťanstva, s nejednoznačnými slovami samotného
Ježiša Krista podľa evanjelií, celá plejáda kresťanských teológov (i keď sotva
možno hovoriť o teológii v spojení s výmyslami o duši) a církví až po dnešných
Svedkov Jehovových. Ostré spory s prejavmi „heretikov“ a „kacírov“ neutíchajú ani v súčasnom pravosláví na túto
kardinálnu tému o spasiteľstve a tým
aj o celej kresťanskej vierouke, pozri
napr.: http://karelin-r.ru/newstrs/185/1.
html. Gnóza s koreňmi vo východnej
a prednej Ázii až 1000 rokov pred n. l.,
hlása možnosť akejsi spásy cez Poznanie. Procedúra spásy však nemôže byť
určená cez poznanie, viery ani bezúhonného života v prípade domnelých duší u
nemluvniat a u ľudí rôzne postihnutých,
neschopných poznania.
Súčasná mocná pravoslávna spoločnosť vykazuje búrlivú teologickú aktivitu a na uvedených stránkach a nezabúda
ani na polemiku o tom, či aj sám Ježiš
Kristus bol alebo nebol poznamenaný
prvotným dedičným hriechom a či mal
dušu. Názory, podľa ktorých mal byť
vo svojej podstate len normálnym človekom, potiera táto cirkev tvrdou kritikou, založenou na dogmách ďalšieho
učiteľa cirkvi, Jána z Damašku. Ježiš
mal na seba vziať nie hriech, ale len
následky hriechu, samotný trest ako na
nevinnom. Takéto chápanie nevytvára
dilemu o tom, či by mohol Ježiš, ako
boh, vykúpiť smrťou i seba samotného,
ako boha. Takému zdokonaleniu diela
1. konštantinopolského koncilu (Ján
Damašský žil v 7. až 8. storočí) však
chýba to hlavné, najmä nejaké vyjadrenie alebo aspoň náznak zo strany samotného Ježiša v evanjeliách o tom, že by
o dedičnom hriechu vôbec vedel a že by
na seba trest smrti, ako jeho následok,
prijal. Jeho údajná veta podľa Jána (14)
30 „Už veľmi nebudem dlho hovoriť,
lebo prichádza vládca tohto sveta. Nemá
na mňa nič“, by nemohla ani bez ohľadu na kontext vyjadrovať niečo iné, než
Prometheus 2/2017
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hriech ako taký.
Existuje útržok papiera s písmom
v koptčine, v ktorom sa Ježiš vyjadruje
o svojej žene, zrejme o Márii Magdaléne (evanjelium Magdalény). Americkí
vedci K. Kingová a iní z Harvardskej
univerzity sa na základe chemického
rozboru atramentu a uhlíkovej analýzy
veku papiera domnievajú, že je pravý.
Reakciou Vatikánu je očakávané vyhlásenie, že ide o podvrh. Pre kresťanstvo
ide totiž o kardinálny problém, pretože
Ježiš ako boh by mohol v manželstve
plodiť len bohov a bohyne a tak ktovie,
koľko kresťanských bohov by bolo dnes
na svete. Táto dilema môže mať vysvetlenie len v tom, že Ježiš bol normálny
človek, náboženský reformátor a potom
aj jeho potomkovia mohli byť normálnymi ľuďmi z mäsa a kostí. Iný variant
tejto dilemy by bolo jeho úmrtie skôr,
než by mohol splodiť potomkov, alebo
že by bol neplodný či gay.
Žiadny človek totiž nemôže byť bohom a nemohol by spolu s ním stvoriť
svet a súčasne i seba samého. Nemohol
by byť ani funkčným dielom či nevyhnutnou súčasťou boha bez degradácie
jeho pojmu ako vševedúca a všemohúca
inteligentná bytosť.
Teologickému chápaniu Svätej Trojice chýba teda rešpekt k Desatoru aj
k všeobecne známej fyzike. Nehovoriac
o jeho nelogickosti.
Na rozdiel od kresťanského konceptu je islam striktne monoteistickým
náboženstvom (Tauhíd), ktoré nepripúšťa pridružovanie k Alahovi žiadne
iné božstvá, duchov, smrteľníkov ani
pozemských predmetov. Korán pred
niečim takým varuje (4:48) ako pred
ťažkým hriechom (širkem), ktorý boh
Alah neodpúšťa. Uctievanie Ježiša
Krista a Ducha svätého ako bohov (spolubohov), ale tiež zrejme i Panny Márie
a rôznych svätých, je podľa Koránu nepredstaviteľné, až na úrovni modloslužby. Podobne ako aj pokusy pripisovať
Alahovi ľudské vlastností a podoby. Aj
keď sa aj tu stretávame s výrazmi o jeho
pravici.
Na stránke https://goo.gl/LkZrPn
dokazuje bezmenný cirkevný teológ
Svätú Trojicu riadkom 1.26 Genezis,
v ktorom má boh hovoriť v množnom
čísle akousi rečou kráľov. V tej dobe
však Ježiš ešte nežil a ani o Duchovi
svätom nebola zmienka, existovať mal
len sám stvoriteľ. Nie ako otec neexistu14
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Ján Damašský
júceho syna, ale už existujúceho sveta.
Sám Ježiš sa o svojom údajnom
božstve mal vyjadriť slovami podľa
evanjelia Jána (14) rozporuplne. Na
jednom mieste je uvedené: 8 „Pane“,
povedal mu Filip, „stačí, ak nám ukážeš
Otca.“ 9 „Filip,“ odvetil Ježiš, „tak dlho
som s vami a nepoznal si ma? Kto videl
mňa, videl Otca. Ako môžeš hovoriť:
Ukáž nám Otca? 10 Neveríš, že ja som
v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré
vám hovorím, nehovorím sám od sebe.
To Otec, který vo mne prebýva, on spôsobuje tie skutky. 11 Verte mi, že ja som
v Otcovi a Otec vo mne, už len kvôli
tým skutkom verte“ (neodpustiteľné
správanie voči otcovi Jozefovi, ktorý ho
vychoval). Na inom mieste však takto:
„28 Počuli ste ma povedať‚ odchádzam a zase k vám prídem.‘ Keby ste
ma milovali, boli by ste radi, že idem
k Otcovi, lebo môj Otec je väčší než
ja“. Z tohto opisu možno urobiť iba ten
záver, že sa Ježiš prehlasuje za božieho
syna a tým i za boha. Za takého sa už
prehlásilo mnoho ľudí. Z Čechov, ktorí
takýto čin vykonávajú dnes až zárobkovo je známa K. Pondělíčková z Liberca.
V prospech názorov o jeho subordinácii bohu Otcovi hovorí to, že výrok
podľa 14,28 mohol byť neskorší, ako
ten predchádzajúci. Neskorším výrokom býva obvykle ten predchádzajúci
opravovaný, menený alebo doplňovaný.
Ak je však niektorý z nich vytrhnutý
z kontextu a časového sledu, vznikají
len zmätky a nedorozumenia, nazývané
aj herézami, prípadne až celé cirkevné
vetvy a sekty príslušných veriacich
a prívržencov.
Mediálne mimoriadne agilné pra-

voslávie uvádza na svojom výpravnom
portále internetu 15 „dôkazov“ o božstve Ježiša Krista. Každý z nich je však
len buď neskromným vyhlásením jeho
samotného, alebo pisateľov, ktorí nevedeli ešte ani to, že Zem je guľatá (to
nevedel ani Ježiš) a verili ešte tomu, že
sú hviezdy prilepenou ozdobou na nebi.
Vývoj viery v existenciu Svätej trojice bol poznamenaný ešte arianstvom
v dobách medzi 4.-7. storočím. Alexandrijský kňaz Arius (cca 260-336) popieral božstvo Ježiša Krista, ktorý mal byť
spolu s Duchom svätým len stvorenými
bytosťami, podliehajúcimi bohu „Otcovi“. Nie ako rovnocenné božstvá spolu
s nim. Tento teologický smer, odsúdený
Prvým ekumenickým nicejským snemom v r. 325 ako heréza, mal významný politický potenciál. Svojim vzťahom
k panovníkovi určoval totiž postavenie
cirkvi v štáte, a to ako podriadenej, spoluvládnucej alebo až samostatnej teokraticky vládnucej mocnosti.
Významným zástancom opačného
a to rovnocenného božstva v Svätej trojici, takto vytvorenej cirkvou, bol svätý
Atanáz z Alexandrie, učiteľ a „veľký
stĺp cirkvi“, snáď aj jeho významný
„quicumque“ („ktokoľvek“).
Viera v boha ako v Svätú trojicu,
vynájdená a šírená cirkvou od 4. storočia nie je len spornou teologickou
raritou v plejáde náboženských smerov.
Svätá Trojica bohov spolu s otázkou
vzájomného postavenia či subordinácie
každého v nej je ideologickou základňou aj na postavenie cirkví v štáte. Boj
cirkvou o moc na takejto teologickej
báze prebieha neustále, skryto alebo
Miguel Serveto Conesa
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až otvoreným terorom na celom svete.
Nevynímajúc Českú republiku a osobitne Ruské pravoslávie. Meno Atanáz
(rusky Afanasij), ktoré symbolizuje túto
dilemu, je tu po stáročia dosť frekventovaným menom pri krste malých detí,
nevynímajúc obdobie ZSSR.
Nedá sa však prehliadnuť odpadlícke postavenie všetkých kresťanských
smerov viery a ich teológov od ortodoxnej viery v jediného boha Jehovu (Hospodina), ktorý žiadneho svojho syna
ani duchov nestvoril a ani by nemohol
stvoriť.
Pojem Svätej Trojice je logickou
kontradikciou tomu, že by mal byť boh
vševedúci a všemohúci. Za odmietnutie
viery v Svätú Trojici a krstu dojčiat bol
v Ženeve upálený na hranici jako kacír, španielsky teológ, lekár, astronóm
a humanista Michael Servetus (Miguel
Serveto Conesa 1509-1553). Je dodnes
uznávaný za objav malého (pľúcneho)
krvného obehu cicabsov (český teológ
a kňaz M. Vácha pritom dnes tvrdí, že
kresťanská viera je vecou beztrestnej
voľnej diskusie!).
Okrem vyššie uvedených zásadných
rozporov a záhad kresťanskej viery
o spasiteľstve je asi najväčším rozporom najmä chýbajúca dohoda medzi
Otcom a Synom o vykúpenie. Niečo
ako „ty sa necháš ukrižovať a ja sa prestanem hnevať“, alebo „ja sa nechám
ukrižovať a ty sa prestaneš na ľudí hnevať“. Bez takejto nevyhnutnej dohody
nemohlo byť ukrižovanie vykúpením,
obetovaním ani spasiteľstvom. Bez
nej je kresťanstvo iba jednostrannou
a ničím neopodstatnenou cirkevnou
konštrukciou. Nehovoriac o neexistencii
duše a bájneho posmrtného života.
Bájna epizóda prvých ľudí s dedičným hriechom, spolu s vykupiteľstvom,
spasiteľstvom a potrebou mať trojjediného boha, sú vylúčené poznatkom
(o dedení mitochondriálnej linie), že
ľudstvo biologicky nepochádza z jediných dvoch predkov. Adam a Eva dokázateľne neexistovali.
V ďalšom pokračovaní sa už budeme zaoberať neviditeľným duchovným
svetom, dušou a posmrtným životom.
Autor sľubuje, že v ňom bude uvedený
prvý exaktný dôkaz o tom, že neexistujú.
Preložil: -oj- ¢
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Deň humanistov 2017
F. Jedinák: Humanist Day 2017

Abstract:
Report on the events of Humanist Day 2017 in Slovakia

PhDr. Roman Hradecký otvára Deň humanistov 2017
Spoločnosť Prometheus (SP) je
organizáciou, ktorá si v duchu svojich
zásad ctí významné sviatky a pripomína
dôležité udalosti i osobnosti humanizmu, s cieľom šíriť a pripomínať humanizmus v našej spoločnosti. Jedným
z najvýznamnejších sviatkov - Svetový
deň humanistov - si každoročne pripomíname spoločne s humanistickými
organizáciami v zahraničí. Tak to bolo
aj tento rok.
Prípravou osláv Svetového dňa
humanistov a s ním spojeným každoročným oceňovaním aktívnych humanistov, bez ohľadu na to či sú, alebo nie
sú členmi SP, sa vždy zaoberá najvyšší
orgán – Ústredná rada SP (ÚR SP).
Rokovanie k tejto téme sa uskutočnilo
v Banskej Bystrici 3. júna 2017.
Na tomto zasadaní ÚR SP prerokovala otázky hospodárenia, reálneho
stavu v získavaní podielových daní
(2 %) i naše zastúpenie na Valnom zhromaždení IHEU (Medzinárodnej humanistickej a etickej únie) v Londýne. Na
podujatie svetového významu ÚR SP
delegovala p. Lenku Beňovú, humanistku, ktorá žije a pracuje v Londýne.
V súvislosti s prípravou Dňa humanistov bolo prerokované organizačné
zabezpečenie i miesto konania - tak

ako v minulosti - v Bratislave. ÚR SP
prerokovala predložené návrhy na
ocenenia a zhodla sa na tom, že budú
ocenené dve aktívne humanistky: Ivana
Škodová a Alena Mižíková. Najvyšší
orgán tiež schválil udelenie ocenenia Za
vernosť humanizmu Ľubošovi Blahovi a Čestné uznanie SP Ľubomírovi
Zahatňanskému. Vzhľadom na skutočnosť že Ceny humanistov sa v roku
2017 udeľujú už desiatykrát, ÚR SP
schválila vydanie brožúry Dvorana
humanizmu s prierezom všetkých desiatich ročníkov tohto podujatia.
Deň humanistov sme oslavovali
18. júna v Justiho sieni Primaciálneho
paláca pod taktovkou osvedčeného
moderátora Igora Šabeka. Začiatok bol
stanovený na jedenástu hodinu tohto
krásneho letného nedeľného dňa.
Slávnosť krátkym príhovorom a privítaním účastníkov otvoril predseda SP
PhDr. Roman Hradecký. Nasledujúci
program slávnosti riadil JUDr. Marián
Baťala. Laudátia oceneným humanistkám a kultúrny program uvádzal
I. Šabek.
V prvej časti kultúrneho programu si
účastníci vypočuli skladbu Annie Laurie
v podaní tria Mária Vassová, Zuzana
Zatkalíková a Helena Gajdošová zo
Prometheus 2/2017
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Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave. Nasledovalo odovzdávanie ocenenia Humanista roka
2017 Alene Mižíkovej.
Cesty života Humanistky roka 2017
Aleny Mižíkovej a Spoločnosti Prometheus sa prvýkrát stretli v roku 2007.
Bolo to pre ňu mimoriadne zložité
obdobie po smrti mamy. Nasledovali
peripetie, ktorými si Alena prešla, keď
žila v silno náboženskej komunite. Pri
hľadaní odpovedí na základné otázky
života dostávala na hodinách náboženstva len hotové odpovede, jasné pravdy,
bez možnosti o nich premýšľať a aj
pochybovať. Pokusy o pochybnosti bolo
nemožné a nežiaduce.
Poznajúc chamtivosť cirkvi, rozhodla sa z nej vystúpiť. V snahe nájsť
spôsob, ako vystúpiť z cirkvi sa stretla
a spoznala s členmi klubu SP v Prešove,
ktorí jej pomohli a poskytli také obyčajné a zdanlivo prosté, ale hlboko ľudské
zázemie. Prostredníctvom štúdia na
Fakulte výrobných technológií univerzity v Košiciach a práce v tomto meste sa
nakoniec dostala do Banskej Bystrice,
kde pracuje v oblasti internetovej reklamy a informačných technológií.
Práve v Banskej Bystrici, kde má
SP sídlo sa opäť zapojila do jej činnosti.
Keď sa predsedníctvo spoločnosti rozhodlo vytvoriť novú webovú stránku
16
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a hľadalo realizátora tohto zámeru,
prvou voľbou bola práve Alena Mižíková, ktorá v tejto súvislosti hovorí:
„Vytvorenie novej stránky Promethea
bolo tým najmenším, čím som sa mohla
odvďačiť za pomoc, ktorú mi členovia
SP poskytli“.
Nadšene sa pustila do riešenia tejto
výzvy a výsledkom je nová, moderná
web stránka spoločnosti, ktorá konečne
zodpovedá dobe. Tým zmenila komunikáciu SP s verejnosťou. Po vytvorení
stránky nás presvedčila, že je to len

začiatok. Oslovila Google a získala pre
Spoločnosť Prometheus, ako pre prvé
občianske združenie na Slovensku,
grant v poskytnutí reklamného priestoru na Googli na jeden rok v celkovej
hodnote 140 000 dolárov. Návštevnosť
našej webovej stránky stúpla z 200 návštevníkov v auguste 2016 na vyše 5 000
v decembri 2016, a potom až na 24 000
návštevníkov v júni 2017. Krásny výsledok osobnej i odbornej aktivity, bez
nároku na odmenu.
V závere laudátia sa uvádza:

Alena Mižíková prevzala ocenenie Humanistka roka

prometheus.casopis@gmail.com
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„Spoločnosť Prometheus – združenie
svetských humanistov udeľuje Alene
Mižíkovej, v súlade so štatútom pre
udeľovanie cien humanistov, čestný
titul - Humanistka roka 2017, za dôslednú, tvorivú a inovatívnu prezentáciu hodnôt humanistického názoru
na svet, za nové formy propagácie
humanizmu na Slovensku s dôrazom
na obhajovanie práva na vlastný
názor, toleranciu, slobodu prejavu
a svedomia.
Alena Mižíková prevzala Ocenenie
z rúk Predsedu SP. V krátkom príhovore
sa poďakovala a prisľúbila, že i v budúcnosti sa chce do činnosti SP zapájať
aktívne tým, na čo má najlepšie predpoklady – prácou na skvalitňovaní komunikácie SP prostredníctvom internetu
a sociálnych sieti.
Predelom k druhému oceneniu bol
ďalší bod kultúrneho programu, v ktorom predniesla Simona Staňová báseň
Pavla Koyša Ruže.
Druhou ocenenou bola Ivana Škodová. Z laudátia k jej oceneniu titulom
Veľvyslankyňa humanizmu 2017
vyberáme: To akou cestou sa bude uberať život človeka rozhodne nakoniec
často len jedna udalosť, príhoda, ktorá
ho nasmeruje k tomu, čo sa stane jeho

životným poslaním. Tak to bolo aj v prípade Mgr. Ivany Škodovej.
Začiatkom 90-tych rokov ju ako
pracovníčku Pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici oslovili
rodičia, so žiadosťou o pomoc pre dcéru, ktorá odišla pred maturitou z domu,
veľmi zmenila svoje správanie a oblečenie. O hľadaní riešenia pre rodičov hovorí: „Samozrejme, nikto z nás im v tej
chvíli nevedel pomôcť, či poradiť. V tom
čase vyšla kniha Stevena Hassana: Jak

čelit psychické manipulaci zhoubných
kultů“. A tam som našla kľúčovú vetu
pre pochopenie situácie: psychickej manipulácii môže človek podľahnúť v priebehu polhodiny.“ Aj keď sa jej zdalo, že
to nie je možné, následná prax a skúsenosti s viacerými klientmi ju presvedčili
o pravdivosti tohto tvrdenia.
Aby sa mohla venovať problematike, ktorá sa dotýka nielen detí, ale aj
dospelých, založila občianske združenie
Integra – Centrum prevencie v oblasti

Trio zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave
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Ivana Škodová preberá ocenenie Veľvyslankyňa humanizmu
siekt. Prostredníctvom tohto združenia
poskytuje Ivana Škodová praktickú
pomoc klientom: poradňu, linku dôvery,
či organizáciu dobrovoľníkov. Za tých
viac ako dvadsať rokov pochopila, že
je to veľmi ťažká a náročná činnosť.
Je mimoriadne zložité sledovať celú
oblasť siekt, ktorá sa neustále mení,
sledovať vývoj a ich smerovanie, používanie techník manipulácie s ľuďmi.
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Preto aj poradenstvo v tejto oblasti sa
vyvíja veľmi dynamicky, prehodnocujú
sa jednotlivé poradenské postupy. Pani
Škodová zdôrazňuje: „Manipulovať
človeka nesmieme ani z našej strany.
Pre mňa je absolútne neprijateľné, aby
niekto druhého človeka bez jeho vedomia a rozhodnutia niekde tlačil. Musíme
človeka viesť k celkovej, osobnej slobode. Každý sa musí rozhodovať sám. Ak

sa rozhodne sám a slobodne, nesie za
svoje rozhodnutie zodpovednosť. Aj za
seba a možno aj za iných.“
Napriek zložitej dobe, tlaku množstva informácií a ich nekritického
preberania, relativizácii dobra a zla
v spoločnosti, vidí nádej na pozitívnu
zmenu. Hovorí: „Človek hľadá nové
cesty v živote, môže aj zlyhať, ale podstata je v tom, aby v ňom bolo viac toho
dobrého. Človek môže a mal by prežiť
život šťastne. Pocit absolútneho šťastia
prežijeme možno raz, dvakrát v živote.
Šťastie je však najmä dobre prežitý okamih. To každodenné „obyčajné“ šťastie
môžeme prežívať každý deň. Nežeňme sa
za chimérami, buďme šťastní dnes a teraz. Šťastie nezáleží na náboženskom
vierovyznaní, záleží len na nás.“
V zdôvodnení jej ocenenia je uvedené: V súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov, Spoločnosť
Prometheus – združenie svetských
humanistov - udeľuje pani Mgr. Ivane Škodovej, čestný titul Veľvyslanec
humanizmu 2017 najmä za dlhodobú,
každodennú aktívnu odbornú pomoc
obetiam náboženských siekt, za praktický príklad prezentácie životných
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Moderuje Igor Šabek

Sprava doc. JUDr. Ján Chudík CSc. a MVDr. Rastislav Škoda, CSc.

hodnôt humanistov, za výchovu k slobode a zodpovednosti.
Po prevzatí ocenenia Ivana Škodová
poďakovala SP a v krátkom vystúpení
sa s prítomnými účastníkmi podelila
o niektoré svoje skúsenosti z dlhoročnej
praxe i súkromného života. Vyjadrila
nádej, že i v spolupráci so SP bude
môcť v tejto činnosti urobiť ešte niečo
užitočné a potrebné.
Pred záverom nasledoval kultúrny
program skladbou Quando, quando,
quando v podaní študentiek ZUŠ Jána
Albrechta v Bratislave, s podporou pedagogickej dvojice Márie Krňvej a Dáše
Žaludkovej, ktorá ich pripravovala.
Igor Šabek urobil za slávnostnou
časťou bodku slovami: „Nuž a naša
bezprostredná skúsenosť nám vraví,
že kolobeh roka sa uzavrel. Stojíme na

prahu Slnovratu, našej slávnosti, ktorú
by sme mali osláviť ako to kázali zákony
Slávov. Spolu s nimi teda Slávme slávne
slávu Slávov slávnych! Pekný slávnostný deň, priatelia!“
Nasledovala krátka diskusia, v ktorej
náš priateľ, humanista a neúnavný propagátor humanizmu - Rastislav Škoda
- predniesol svoj pohľad na neúnosný
demografický rast obyvateľstva zemegule.
Slávnosť Svetového dňa humanistov
ukončil predseda SP Roman Hradecký. Poďakoval všetkým prítomným
za účasť, Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy za poskytnuté priestory
a vedeniu, pedagógom a žiakom ZUŠ
Jána Albrechta v Bratislave za pripravený kultúrny program, ktorým celú akciu
podporili. Celkom na záver pozval všet-

Recituje Simona Sta ová

Sprava prof. E. Mistrík a doc. M. Be o s manželkou
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kých na skromné občerstvenie, počas
ktorého účastníci neformálne diskutovali a po trinástej hodine sa postupne
v slávnostnej nálade rozchádzali do
svojich domovov.
F. Jedinák ¢
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Humanisti na Slovensku
Sloboda nie je samozrejmosť; cirkev
by mala byť oddelená od štátu

M. Beňo: Freedom is not a given; church should be separated
from the State
Abstract:
Interview with Mgr. Ivana Skodova, 2017 recipient of the title “Ambassador of
Humanism” from Prometheus Society.
I. Škodová: Ale áno. Už sa poznám
dosť dobre. Som milujúca mama, babka. Kamarátka. Spoľahlivá, empatická,
vytrvalá, pomáhajúca. Keď sa stretnem
s neprávosťou, stáva sa zo mňa bojovníčka. Moje odborné srdcovky sú
výchova, „sekty“, výstupové poradenstvo, psychická manipulácia, nelátkové
závislosti.
Robím aj chyby, mýlim sa, zlyhávam, zabúdam. Môžem to zmeniť? Niečo áno, niečo nie. Niekedy sa podarí,
niekedy nie. Je to ťažké, ale aj zábavné
- stále sa pokúšať meniť svet aj seba.

Mgr. Ivana Škodová
Mgr. Ivana Škodová, nar. v r. 1953
v Brne. Vyštudovala Pedagogickú fakultu a postgraduálne štúdium výchovného poradenstva.
Pôsobila ako vychovávateľka, učiteľka materskej školy, metodička pedagogicko-psychologickej poradne. Pracovala
tiež v občianskom združení Centrum
poradensko-psychologických služieb
– výstupové poradenstvo. Venovala sa
náhradnej rodinnej starostlivosti a sanácii rodín. V roku 2000 založila občianske
združenie INTEGRA - Centrum prevencie v oblasti siekt. Od r. 2010 žije ako
veľmi aktívna dôchodkyňa.
Absolvovala výcvik v prevencii drogových závislostí, systematickú terapiu,
základy logoterapie, neverbálne techniky, mediáciu - riešenie konfliktov.
Intenzívne študovala sekty, psychickú
manipuláciu, nelátkové závislosti, spoluzávislosť a nové výchovné metódy.
Žije a pôsobí v Banskej Bystrici.
M. Beňo: Mohli by ste opísať a charakterizovať sama seba?
20
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M. B.: Chceli by ste niečo zo svojho
života vymazať, vyčiarknuť?
I. Škodová: Život vo vyspelej socialistickej spoločnosti budujúcej dokonalý komunizmus. 40 rokov. Celá generácia. Do
dokonalosti bola dovedená akurát masová psychická manipulácia. Všade a vo
všetkom. Považovali sme to už za normálne, lebo sme nič iné nepoznali. Hrozné. Všetci sme si boli rovní, ale komunisti boli „rovnejší“. A pretrváva to dodnes.
Ale poznáte to – čo vás nezabije to vás
môže posilniť. Po tej totalitnej skúsenosti
už ma žiadny vodca nenaženie do stáda.
Naučilo ma to, že manipulácia je zvrátenosť, sloboda nie je samozrejmosť, môcť
sa rozhodnúť je ťažké, ale oslobodzujúce
A práve preto to už nechcem vyčiarknuť,
ani vymazať. Dokresľuje to obraz môjho
života. Práve preto som taká, aká som.
A nestalo sa mi to najhoršie, čo by sa mi
v živote mohlo stať.
M. B.: Aké lekcie Vám uštedril život
a ktorú považujete za najväčšiu?
I. Škodová: Skôr by som to nazvala
výzvy, ktoré predo mňa postavil. Jeden
zážitok a jedna kľúčová veta. Bola ňou
zúfalá mama na našej pedagogicko-psychologickej poradni po páde socializmu.
Netušila, prečo dcéra odišla zo školy,
čo sa s ňou deje, prečo sa oblieka do

oranžovej plachty, maľuje si bodky na
čelo, spieva na ulici oslavné piesne.
Nikto z nás nevedel. To bola tá výzva.
Mali sme čiernu dieru v poznaní napriek
tomu, že sme si za totality tajne zháňali a prekladali odbornú literatúru zo
zahraničia. Konzultovala som, hľadala,
pátrala (bez pomoci doktora Googla,
lebo ešte nebol internet). Až som našla odbornú knihu Jak čelit psychické
manipulaci zhoubných kultů. Otvorím
a čítam kľúčovú vetu: „Psychické
manipulaci může člověk podlehnout
i v průběhu půl hodiny“ .A to bola tá
výzva. Je také niečo možné? V knihe
som našla možné príčiny, dôsledky, ale
aj rady na pomoc nešťastnej mame. To
ma nasmerovalo na novú tému psychická manipulácia, duchovno, sekty, nelátkové závislosti a 27 rokov samoštúdia.
A založenie občianskeho združenia
Integra – Centrum prevencie v oblasti
siekt. Dnes viem, že veta bola pravdivá.
Ale čím viac o tom viem, tým sa mi to
zdá menej jasné a komplikovanejšie.
Nečudo, veď aj autor knihy Steven Hassan prehodnotil po 20 rokoch skúseností
svojho poradenského prístupu, priznal
chyby a doplnil ich o nové poznanie. Že
súdržná rodina, blízki, zrelé vzťahy plné
lásky a kritické myslenie je najlepšia
ochrana aj pomoc zároveň.
M. B.: Bez čoho sa nezaobídete?
I. Škodová: Slnko, voda, vzduch. Domov. Rodina, vnúčatká. Zdravie. Sloboda. Brat, priatelia. More, plávanie,
kopce, prechádzky. Knižky, filmy, muzika. Kávička a koláčik. A psychológia
– nádherná veda.
M. B.: Čo Vám dalo a nedalo detstvo?
I. Škodová: V detstve som sa necítila
dobre. Prežívali sme aj s bratom veľmi
ťažké chvíle. Dôsledky som si v sebe
niesla až do dôchodku, netušiac o tom.
Pomohla mi psychoterapia. Dokázala
som tieto zlé veci sama pre seba na
dobré obrátiť. Využiť ich ako príležitosť
na vlastnú premenu, posilnenie, oslobodenie. Odkliala som sa. V šesťdesiatke
som začala žiť nový život. Tak vyzerá
podľa mňa znovuzrodenie.
M. B.: Čomu Vás naučil život?
I. Škodová: Vraj všetko, čo potrebujeme vedieť, sme sa naučili v materskej
škole. No, ja som sa tam roky len trápila. Pamätám si ten nevýslovný smútok
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a nekonečný čas čakania na mamu.
Čo učí takýto život malého človeka?
Bezmocnosti. Najprv s krikom, plačom
vzdoruje, a potom už len potichu znáša
dlhé odlúčenie a smútok. Naučila som
sa, že až keď odznejú city, môže začať
fungovať racio. Aj to, že túžba vedieť,
poznať je človeku vrodená. Môžeme
v ňom však tú túžbu potlačiť – aj zastaraným školským systémom, ktorý nerešpektuje najnovšie výskumy o mozgu.
Život mi ukázal, že všetko, čo som skutočne potrebovala vedieť na výkon svojej práce, som sa naučila sama. Z kníh,
skúseností svojich aj iných. Učiť sa
„neučením“ je moja celoživotná zábava.
Psychológia to skúma ako vnútornú
motiváciu a celoživotné vzdelávanie
- to len aby ste vedeli, že za životnou
skúsenosťou je aj veda a overené fakty.
Ktovie, čo ma ešte život naučí?
M. B.: Čo Vás v živote najviac sklamalo?
I. Škodová: Súčasný morálny marazmus. Ťažko sa v ňom žije. Aj keď som
očakávala podobný vývoj, hĺbka toho
mravného suterénu je až nedozerná.
Kam ešte budeme padať? Alebo sme sa
už odrazili odo dna? Myslím si, že je to
aj dôsledok 40 rokov života v dvojtvárnej morálke totalitného režimu. To
sú dve generácie. Národ nevymeníš.
Mravná devastácia celého „socialistického tábora“. Môžeme sa však každý
deň, každý sám za seba, snažiť, aby
toho dobrého bolo viac. Aby nás to zlo
nepremohlo. A nepremôže nás, keď mu
postavíme do cesty pevné morálne hranice. Keď nebudeme mlčať. Tak kričme
a stavajme. Inú cestu nevidím.
M. B.: Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?
I. Škodová: Všetky dôležité veci v živote sú zadarmo. Nekúpiš ich za žiadne
prachy sveta. Rodina. Láska – dávať
aj prijímať. Slnko, voda, vzduch. Preto
som eko-človek. Chodím pešo, separujem, minimalizujem odpad, nakupujem
do tašky zo starého trička čapovanú
eko drogériu bez obalov do vlastných
nádob, vodu po kúpaní používam na
umývanie podlahy... A deti sa to učia
odo mňa. Kade chodím, tade to šírim.
Skúste to aj vy.
M. B.: Čo pre Vás znamená byť sama
sebou?
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I. Škodová: Hm. To pre mňa znamená cítiť sa dobre sama so sebou - ako
v dobrej spoločnosti: Teším sa z každého dňa. Priznávam si vlastné slabosti,
aj zlyhania. To je úľava a oslobodenie.
Som hrdá na svoje silné stránky. Naučila som sa myslieť na seba rovnako, ako
na iných. Bol to ťažký boj, ale zvíťazila
som sama nad sebou.
M. B.: V čo veríte?
I. Škodová: Verím, že koľko dám, toľko dostanem. Aj oveľa viac. Verím, že
dôverovať svojej intuícii je dobré svetlo
na cestu životom. Vlastne, to už nie je
viera. Ja to viem z opakujúcich sa životných skúseností.
M. B.: Čo je podľa Vás zbytočné?
I. Škodová: Ach, je toľko vecí , ktoré
ja k spokojnému životu vôbec nepotrebujem! Kozmetika, móda, auto, luxus
pre mňa nemusia byť. Donedávna som
nevedela, že taký životný štýl sa volá
„dobrovoľná skromnosť“. Keby bolo
nadkritické množstvo podobných ľudí,
tak možno skrachuje kozmetický priemysel, automobilky, pivovary, nákupné
centrá...
M. B.: Ako presadzujete svoj názor?
I. Škodová: Nuž, ako kedy. Niekedy aj
krikom. Neustúpim, kým nevyčerpám
všetky možnosti. Aj sa vzbúrim. Vtedy
napríklad neuposlúchnem príkaz premiéra zaplatiť za učebnice, lebo si zistím,
že to, čo žiada, je protiústavne. Nájdem
si iný, zákonný spôsob, ako tie peniažky
zúročím - stačilo dať dar priamo škole.
Idem aj na súd a v mene susedov hájim
naše práva a zákony, až kým neobhájime naše krásne sídlisko s ihriskom,
stromami a vyhráme proti mestu aj
developerovi. Mám z toho dobrý pocit.
Tvorím petície, podpisujem a dávam
ich podpisovať. Aj teraz pre tých našich
nadšených mladých protikorupčníkov.
M. B.: O čom ste pevne presvedčená?
I. Škodová: Že cirkev by mala byť oddelená od štátu. Chápem, že z mojich daní
štát prispieva slabším. Ale nechápem,
prečo mám z mojich daní prispievať na
náboženskú vieru iných. Znamená to, že
ich viera v učenie biblie je taká slabá,
že neveria, že deviati uživia desiateho?
- svojho kňaza, farára, kazateľa, pastora?
Veď im to ich kniha kníh odporúča, ba
prikazuje, tak prečo nenapĺňajú svoju

vieru činmi? Koľko štát prispieva ateistom na ich „nevieru“? Nie je to diskriminácia? Veď každý ateista je sám sebe
duchovným sprievodcom.
M. B.: Kedy si poviete – na toto nepristúpim?
I. Škodová: Vždy, keď mi napadne slovo DOSŤ! Stačí mi prečítať si v knihe
vetu: „Rodina v ktorej sa nemedituje,
ani nie je rodina.“ A stačí. Dosť. Odložím ju. Nepotrebujem ďalej čítať,
aby som si urobila názor. Narazili na
moju hranicu. Podstata rodiny je predsa
v niečom úplne inom. Podstatou je láska, istota, bezpečie, vzájomná pomoc
a opora. Aj keď nikto nemedituje. Aj
zrada, klamstvo, podvody a neúcta je
morálna hranica, za ktorou už nechcem
žiť. Rovnako to platí aj vo vzťahoch.
Som tolerantná, trpezlivá, ale keď mi
napadne Dosť! tak viem, že narazili na
moju hranicu, za ktorú nepustím.
M. B.: Na aké chyby má človek právo?
I. Škodová: Na všetky, ak vedome neubližuje iným. Mal by však byť schopný a dosť silný znášať dôsledky svojho
pochybenia. Samozrejme nesmie ísť
o chybu fatálnu. Ale poznáte to: Len
hlupák zopakuje trikrát tú istú chybu.
Lebo dvakrát urobiť chybu nie je také
zlé - opakovanie nám umožní pochopiť
mechanizmus ako a prečo tú chybu robíme. A máme šancu ju už neopakovať.
Človek by však mal dávať pozor sám na
seba, aj počúvať iných, aby nevedomky neopakoval 20 rokov tú istú chybu
– netušiac, že chybuje. Takže pozor na
oháňanie sa rokmi praxe.
M. B.: Ľutujete niečo?
I. Škodová: Áno. Že reinkarnácia je
len veľmi slabá (a nefungujúca) útecha
a nebudem sa môcť prísť pozrieť, ako
bude vyzerať svet o 100-200 rokov. Tak
si aspoň sadnem na obláčik, a zakývam.
M. B.: Darí sa Vám rozoznávať lož od
pravdy?
I. Škodová: Nuž, u mňa samej je to
pomerne jednoduché. Už sa poznám
a rozoznám, keď sa mi chce zaklamať
a zaradím spiatočku. U iných sa to dá
naučiť rozoznávať - čítať reč tela, pozerať do tváre a očí. Hovorí sa, že oči
sú okná do duše. Ale rozoznávať lož od
pravdy v tomto našom neprehľadnom
neosobnom informačnom šume je dosť
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náročné. Niekedy aj týždne klikám,
hľadám v encyklopédiách, porovnávam,
debatujem, kým sa mi podarí nájsť
dôkazy, dať do súvislostí argumenty
a napísať odpoveď klientovi. A to mám
životné skúsenosti, ktoré mi pomáhajú
orientovať sa. Ešteže som už na dôchodku a mám na to dosť času.
M. B.: V čom si dnes ľudia najviac
klamú?
I. Škodová: Znepokojujúce je pre mňa
relativizovanie pravdy. Ako keby sa
stalo normou zamlčať nepríjemné skutočnosti, nepovedať celú pravdu, dokonca priamo klamať a pozerať pritom bez
mihnutia oka inému do očí. Pravdivé
fakty prestali byť dôležitou hodnotou, asi preto, že je náročné sa k nim
dopracovať. Akceptujeme lož ako argument. Klamára morálne neodsúdime, ale
zvolíme ho do parlamentu. Uzatvárame
sa na sociálnych sieťach do názorových
bublín. Rozpoltená spoločnosť. Už na to
máme aj pojem - doba postfaktová, postpravdová. Jazyk je prostriedkom myslenia a keď už na to máme slovo, tak už je
to v našich hlavách bežná tvrdá realita.
Čo s tým urobíme? Dieťa v rozprávke sa
nebálo pravdivo pomenovať čo uvidelo
a nahlas zakričalo: „Kráľ je nahý.“ Nemlčme. Mlčaním pomáhame legitimizovať klamstvo. Kričme, kým je čas.
M. B.: S čím sa nikdy nezmierite?
I. Škodová: Je pre mňa až desivé, keď
sa k relativizovaniu pravdy pridá aj relativizovanie dobra a zla. Vtedy sa môžete stretnúť s niečím pre mňa absolútne
neprijateľným. Napríklad v knihe Neal
Donald Walsch: Hovory s Bohom II, zaradenej v kníhkupectve medzi kresťanskú literatúru (nesprávne, lebo patrí do
New Age) čítam rôzne „perly ducha“,
ale na strane 67 sa dostanem do šoku:
„...musíš si uvědomit, že Hitler nikomu
neublížil. V jistém smyslu nezpůsobil
utrpení, ale naopak je utrpení zbavil.
Budha říkal: Život je utrpení. A Budha
měl pravdu“.
Chvíľu som v nemom úžase. Potom
mi rozhorčene napadajú otázky: Prečo teda nechal státisíce bezbranných,
nevinných ľudí mesiace, roky týrať,
ponižovať, zbavovať ľudskej dôstojnosti v koncentrákoch, keď mal taký „ušľachtilý“ cieľ? Keď chcel len „pomôcť
zbaviť ich utrpenia“ tak to predsa mohol
vykonať hneď. „Stačilo“ (prepáčte mi
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tie tvrdé slová), na mieste všetkých
postrieľať aby mohli zažiť (podľa strany 47) „...smrt to je to najkrásnejší co
se může člověku stát ...pocit nejvyšší
svobody...“. Som presvedčená, že keby
autorovi ponížili, znásilnili, vyhladovali, použili na pokusy a nakoniec zabili
jeho matku alebo celú rodinu pred jeho
očami, nemohol by tieto slová nikdy
napísať, pretože by ho nikdy v živote
nemohli napadnúť. A nenapadli by ho
ani vtedy, keby videl jediný dokument,
ktorý by ním otriasol.
Kladiem otázky všetkým, ktorí nekriticky čítajú a prijímajú. A počúvam
vysvetľovanie: Že vytrhávam z kontextu. Že Walsch asi nepresne napísal,
čo presne myslel. Že v New Age ide
o novú myšlienkovú paradigmu, preto
je také ťažké ju pochopiť a prijať. Že
Američania nemajú tú skúsenosť. To
znamená, že sa tá hrôza musí zopakovať, aby človek poznal a odsúdil zlo,
lebo zatiaľ nevie, čo to je? A pritom
tvrdí, že existuje kolektívne vedomie
- tak kam sa z neho vytratilo? Prečo
potom jednoznačné zlo, kolektívne prežité, neodsúdi, ale nazve dobrom? Lebo
poznať pravdu bolí? Koľko dokumentov
z koncentrákov svetoznámy autor videl?
S koľkými preživšími sa rozprával?
Žiadny argument nemôže obhájiť toto
skutočné ZLO. S takouto zvrátenosťou
sa nechcem nikdy zmieriť.
Dôsledkom je, že ani iné zlá nerozlíšime, nepomenujeme, neoznačíme
a stanú sa „normálnou“ súčasťou nášho
života. Politici klamú, podvádzajú, zavádzajú, spolupracujú s mafiou, kradnú
a kričia - chytáme zlodeja. Robia však
len to, čo im my „pospolitý ľud“, ich
voliči, dovolíme.
M. B.: Čo robí človeka skutočným človekom?
I. Škodová: Myslím, že každý si musí
hľadať sám odpoveď na túto otázku.
Telá nám fungujú na rovnakom základe,
ale duša? Dá sa skúmať, dokonca „merať“, poznané zovšeobecniť, ale aj tak
sme každý jedinečný, neopakovateľný
originál. Len aby sme nestratili človečinu. Lásku, pokoru, úctu, súcit a zmysel
pre humor.
M. B.: Z čoho sa viete tešiť?
I. Škodová: Z každého dňa. Riadim sa
mottom: Teším sa, že prší, lebo by pršalo, aj keby som sa netešila. Túto múdru

vetu vyslovil životom ošľahaný starý
muž - partizán Oto Šimko.
M. B.: Aké želania sa Vám v živote
splnili?
I. Škodová: Želala som si študovať
– vyštudovala som. Pracovať v pedagogicko-psychologickej poradni - radila som tam 27 rokov. Túžila som po
deťoch – mám ich. Dobrých zaťov tiež
mám. Mám aj zdravé vnúčatká. Splnili
sa mi všetky želania. Mne sa dokonca
splnili aj veci, o ktorých som ani nesnívala. Lebo vyspelá socialistická spoločnosť zužovala naše sny zatvorenými
hranicami, kde sme budovali komunizmus. Založiť občianske združenie?
Ako, keď ani neviete čo to je? Venovať
sa téme siekt a psychickej manipulácii?
Načo, keď ani neviete, že také niečo
existuje? Napriek tomu, že v tom žijete?
Alebo práve preto? Potom sme si predsa
len tie naše netušené, nepoznané želania
vyštrngali. A založili Integru – Centrum
prevencie v oblasti siekt. A vlastne ani
o tom štrnganí som nesnívala, hoci to
bolo tajné želanie mnohých.
M. B.: Myslíte si, že usporiadanie sveta
je nezvratné - ako sa dnes tvrdí - alebo
ľudstvo má šancu na iný, lepší svet?
I. Škodová: Verím, že ako ľudia (ľudstvo) sme ešte nestratili stáročiami pestované sebazáchovné pudy a inštinkty,
ktoré nás vyvedú z tejto hektickej doby
krízy hodnôt, relativizovania pravdy,
konzumu, povrchnosti a plytvania. Lenže veriť nestačí. Nikto „hore“ tam nie je
a nič nezariadi, nevyrieši. Vieru si musíme sami naplniť činmi. A začať hneď,
tu a teraz. Každý sám od seba.
M. B.: Myslíte si, že Slováci ako národ
vedia zaobchádzať so slobodou a demokraciou?
I. Škodová: Moja vzbura voči premiérovi (vtedy Mečiar) a proti protiústavnému plateniu za učebnice ma doviedla
k zásadnému poznaniu. Mobilizovala
som vtedy, presviedčala, ale jediná na
poradni (1 z 30!) som nezaplatila, iba
dvaja (!) rodičia zo sedemsto (700!)
v tej škole sa nepodriadili premiérovi.
Rovnako sa v tom čase správala drvivá
väčšina rodičov školopovinných detí
na Slovensku. Táto skúsenosť s podriadením sa mlčiacej väčšiny Slovákov
protiústavnému príkazu premiéra ilustruje, ako mnohí obyvatelia tohto štátu
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nevedeli (a stále nevedia) zaobchádzať
so slobodou a demokraciou. Slobodne
si zistiť informácie, slobodne hľadať iné
právne možnosti, slobodne sa rozhodnúť, odhodlane pre to niečo urobiť, nevzdať sa aj niesť zodpovednosť za svoje
skutky. Ústavný súd napokon rozhodol
o protiústavnosti nariadenia, ale až keď
väčšina zaplatila a premiér mal bez
akéhokoľvek vlastného úsilia doplnený
štátny rozpočet: Peniaze samozrejme
nikdy nikto nikomu nevrátil. Vtedy som
stratila ilúzie a začala sa obávať o vývoj
na Slovensku. Bohužiaľ moje obavy
sa naplnili. A vôbec ma neteší, že som
mala pravdu. Žeby sa takto prejavovali
ešte aj dnes dôsledky „tisícročia útlaku
Slovákov“? Zdá sa mi, podľa mlčiacej
väčšiny, že útlak Slovákov stále pretrváva. Utláčajú sami seba.
M. B.: Aká je Vaša najdôležitejšia životná skúsenosť?
I. Škodová: Mám skúsenosť, ktorá
veľmi ovplyvnila môj profesijný život.
Po strednej škole som túžila učiť, alebo
pracovať v pedagogicko-psychologickej
poradni. A už som ani nedúfala, že sa
mi to splní. Spravila som 2x prijímacie
skúšky na vysokú školu, ale dvakrát
ma neprijali. Bola som totiž nežiaduci
káder. Môjho otca najprv zavreli fašisti
do koncentráku, lebo bol mladý (naivný)
komunista: Potom ho zavreli komunisti,
lebo „poškvrnil dobré meno strany“
a vylúčili ho z nej. Takto som získala
„zlý kádrový profil“ a zatvorili mi brány
vysokých škôl. Dnes to už môžem priznať: Na vysokú školu som sa predsa len

dostala iba vďaka odvahe a statočnosti
neobyčajnej ženy. Poznala náš rodinný
príbeh a rozhodla sa zobrať spravodlivosť do svojich rúk. Môj úspešný (ale
vyradený) protokol vložila medzi desiatky iných úspešných na podpis o prijatí.
Riskovala, aby nezištne pomohla. Aj
takto sme žili. Zvrátená doba. Podvod
bol spôsob, ako dosiahnuť spravodlivosť. Tento zdanlivo drobný čin mal
obrovský dopad na celý môj (nielen)
profesijný život. Mohla som robiť prácu,
po ktorej som túžila. Ďakujem.
Ďalšia životná skúsenosť najviac ovplyvnila môj rodinný život, hoci som po
nej nikdy netúžila. Nejako sa preťal môj
pracovný a osobný život a zobrali sme
si do rodiny rómskeho chlapca z detského domova. Tento náš Ondro najviac
preveril všetky moje schopnosti aj profesijné skúsenosti. To teda bola životná
skúsenosť! Keď máte svoje deti, tak sa
od narodenia zlaďujete a stačí pohľad,
gesto, aby ste vedeli, čo si myslí, čo cíti,
či hovorí pravdu. Kým som sa naučila
rozlišovať kedy klame a kedy hovorí
pravdu. Kedy ma len skúša a kedy sa
naozaj niečo deje. Že nedokáže dodržať
sľub. To trvalo! Mal v sebe démonov
minulosti, ktorí ho stále premáhali.
Ustáli sme to, vďaka našej rodinnej
súdržnosti a vzájomnej podpore.
M. B.: Aké poznanie Vám priniesla
ponežnorevolučná doba?
I. Škodová: Že som odvážnejšia, ako
som si myslela. Štrngali sme, keď nás
bolo ešte len pár na námestí a nikto nevedel, či do nás nezačnú strieľať. Ako to
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dopadne. Po roku som zažila šok z poznania. Psychológovia to volajú Ahazážitok. Zrazu pochopíte, čo je príčinou
dovtedy neprehľadnej a nevysvetliteľnej
ponežnorevolučnej situácie. Pochopila
som, že som sa narodila do „sekty“
a žila v nej 40 rokov. Aj celá moja generácia. Jediná správna ideológia (marxizmus-leninizmus), jediný správny vodca
(komunistická strana), jediná vyvolená
spoločnosť (socialistická) a masívna
psychická manipulácia – každý deň.
Učili nás, čo je správne si myslieť, čo je
vhodné cítiť, ako sa má správať pionier,
zväzák, podľa „morálneho kódexu budovateľa komunizmu“. Zakázané filmy,
kapely. Kolega kvôli šíreniu zakázanej
knihy skončil vo väzení. Slobodne cestovať? Zabudni. Dvojtvárna morálka
– doma tak, v škole inak. Nič iné sme
nepoznali. Bola to naša identita. Komunistická. Ako si tvoriť novú identitu?
Bez vodcu? Ako byť zrazu slobodný?
Sám sa rozhodovať? Byť zodpovedný
sám za seba? Nová spoločnosť so starými obyvateľmi. Ťažké. Jediná cesta
je meniť sám seba. Vlastné myslenie,
aj správanie. Už to trvá 28 rokov a ešte
veľmi dlho potrvá. Vývoj sa síce nedá
zastaviť, ale ani veľmi urýchliť. Rast
obilia neurýchlime popoťahovaním stebiel. Nádejou je nová generácia, nezaťažená totalitným režimom. Už sa hlásia
k slovu. Chvalabohu, ako hovoríme my,
ateisti. Podporujme ich, rozprávajme
o svojich skúsenostiach, dôverujme im
a nechajme ich konať. A poďme s nimi
do ulíc. Nenechajme ich samých v tom
marazme, ktorý sme pomáhali vytvárať.
Aj tým, že sme mlčali.
M. B.: Z čoho nechcete poľaviť?
I. Škodová: V osobnej rovine pri výchove vnúčatiek. Bola to síce moja celoživotná poradenská téma, ale stále sa učím
nové výchovné metódy. Veď to je najťažšia a najzodpovednejšia úloha, akú
v živote napĺňame. A nikto nás špeciálne
nevzdelával, ani sme v škole nemali taký
predmet. Rešpektovať a byť rešpektovaný. Výchova bez porazených. Veď je to
celá veda, najmä v spojení s najnovšími
výskumami o činnosti mozgu - vpečatenie v rannom detstve (alebo imprinting),
trvalé dôsledky nedostatku lásky v detstve na náš dospelý život...
V pracovnej rovine prenášať tieto
nové znalosti a osobné skúsenosti do
filozofie a práce našej Integry. Postupne
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I. Škodová: Vtedy, keď cestujem kam
chcem. Keď čítam, čo chcem. Pozerám
film, aký chcem. Lebo to nie je také
samozrejmé, ako sa to dnes javí. Vtedy,
keď len tak pozorujem hru vnúčat. Keď
debatujem pri kávičke. Keď plávam
v mori, idem cez les. Keď sa ráno zobudím. Cítim sa spokojná a chvíľami aj
šťastná. Veď čo je šťastie? Dobre prežitá chvíľa.

sme prehodnocovali prevenčnú stratégiu
a dnes sa venujeme najviac rodičom
a ich vzdelávaniu vo výchove. Dospeli
sme k poznaniu, že najlepšou prevenciou voči negatívnym spoločenským
javom je výchova slobodného, zodpovedného a kriticky mysliaceho človeka
– v rodine aj v škole. Nádejná je nová
generácia rodičov tvoriaca ostrovy pozitívnej zmeny. Chcú vedieť, chcú sa
meniť. Nechcú opakovať chyby svojich
rodičov. Nechcú sa zmieriť a podriadiť
starému školskému systému, a preto hľadajú a vytvárajú nové možnosti vzdelávania a výchovy pre svoje deti. Snažíme
sa dostať do škôl tieto úžasné výchovné
postupy a rozvíjanie kritického myslenia
ako jednu zo stratégií učenia. Už vieme,
že na Slovensku školský systém tak
rýchlo nezmeníme, tak aspoň niektoré
školy a nadšených učiteľov Slabá útecha? Alebo veľká nádej? Uvidíme.
M. B.: Čo v živote považujete za nevyhnutné?
I. Škodová: Naučiť sa lásku prijímať
aj dávať. Prejavovať úctu aj súcit. Odpúšťať. Sebe aj iným. Slovom aj činom.
Kriticky myslieť. Stavať hrádzu zlu.
Smiať sa. Tešiť sa z maličkostí. Snažiť
sa o maximum, aby sme dosiahli aspoň
minimum.
M. B.: Bez čoho si nedokážete predstaviť svoj život?
I. Škodová: Bez toho, čo sa nedá za
žiadne peniaze sveta kúpiť. Dá sa to len
každý deň znova a znova po kúsočkoch
vytvárať, pestovať a chrániť – láska
a vzťahy s deťmi a vnúčatkami - skrátka
rodina.
M. B.: Kedy sa cítite najslobodnejšia?
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M. B.: Ako by ste charakterizovali svoj
svetonázor?
I. Škodová: Ľahšie témy nemáte? Pripúšťam, že je veľa vecí medzi nebom
a zemou, ktoré sú nám zatiaľ (a možno
zostanú) utajené. Som otvorená pochybnostiam, aj novému poznaniu. Dokážem
zmeniť názor, keď spoznám argumenty
a dôkazy overené z viacerých zdrojov.
Moja sloboda končí tam, kde začína
nesloboda iného. Viem, že pravda závisí
od uhla pohľadu. Môžeme stáť v kruhu
a pozorovať človeka v strede – každý ho
bude vidieť inak. Ale podstata zostáva.
Môžeme si však vymeniť miesta, aby
sme uvideli skutočnosť inak a zložili
si obraz z mozaiky rôznych pohľadov
iných. A viem, že tam Hore Nikto Nie
je. Že jediná, na koho sa môžem spoľahnúť, som ja a ľudia okolo mňa.
M. B.: Ktoré knihy nezmazateľne vstúpili do Vášho života?
I. Škodová: Spočiatku, keď som začala
budovať našu integrácku odbornú knižnicu, čítala som všetko, čo mi prišlo pod
ruku. Postupne som si vyčlenila tri pracovné „biblie“, ktoré tvoria základ mojej pomoci a odporúčam ich aj klientom,
aby si dokázali poradiť aj sami.
Steven Hassan: Jak čelit psychické
manipulaci zhoubných kultů a novšia
revidovaná Uvoľniť putá. Napísal ju
človek, ktorý sám prešiel skúsenosťou života v sekte moonistov (Hnutie
zjednotenia). Po vystúpení vyštudoval
psychológiu a postupne sa mu podarilo
vyvinúť spôsob pomoci jednotlivcom,
ktorý nazval výstupové poradenstvo.
Praxou prichádzal na to, že hybnou
silou efektívneho poradenstva je rodina.
Zameral sa preto na informovanie aj
formovanie rodiny ako tímu, ktorý je
schopný svojpomocne pomáhať s podporou poradcu. Celý proces postupných
krokov nazval strategický interakčný
prístup a napísal o ňom odbornú, a pritom pútavú aj poučnú knihu.

Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul
Meier: Závislosti srdce - jak opustit
nezdravé vztahy. Toto je zatiaľ jediná
odborná kniha, v ktorej psychológovia
- terapeuti odvážne popisujú do hĺbky
celý poradenský, psychoterapeutický
postup spoluzávislosti tak, aby si človek
mohol aj sám prejsť cestu uzdravenia
duše a ozdravenia vzťahu. Keď sa aj on
spozná v príbehoch, ak pocíti potrebu
a rozhodne sa ísť ťažkou cestou oslobodzovania. Nie všetci máme odvahu alebo
možnosť chodiť na psychoterapiu. Viacerým klientom kniha veľmi pomohla.
František Šebej: O plameni a nočných motýľoch. Psychológ, ktorý
prešiel do politiky a podarilo sa mu
presne popísať a prepojiť psychologické
zákonitosti so správaním slovenských
politikov – veľmi poučné. Hoci knižka
vyšla pred 20 rokmi a analyzuje ponežnorevolučnú dobu, je stále aktuálna
a nadčasová.
Beletriu čítam v poslednom období
menej, ale moja srdcovka je Malý princ
– v tej útlej knižočke je celá podstata
života, všetky dôležité pravdy o nás aj
o svete.
M. B.: Aké sú Vaše ideály?
I. Škodová: Nemám ideály. Mám sen
– prežiť rok v malom domčeku pri mori,
každé ráno sa budiť pohľadom na ten
neskrotný živel a tešiť sa na návštevy
blízkych.
A mám túžbu – dožiť sa morálnej
obrody Slovenska (sveta). Dúfam, že
aspoň tie moje vnúčatká už budú žiť
v normálnej morálnej krajine.
M. B.: Čo Vás ponižuje?
I. Škodová: Ponižuje ma ponižovanie
iných. Odopieranie slušného života
slabším, chorým, nevládnym. Vtedy sa
mením na dračicu chrliacu oheň a síru.
Nikto nemá právo nadraďovať sa nad
iných. Ani nad Zem. Naduto rozkazujeme vode, vetru, dažďu a príroda sa búri.
Povodne, hurikány, tsunami. Pokora
nám chýba. Súcit. Úcta samého k sebe,
navzájom aj k našej Zemi. My sme na
tejto krásnej planéte hostia, tak sa podľa
toho správajme. Viem, zjednodušujem,
ale podstata je práve taká jednoduchá.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
V mene čitateľov i vo svojom mene Vám
prajem dobré zdravie a aby sa Vám
opísané sníčky plnili. ¢
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Humanisti v zahraničí
Lao c´: O osobnosti (Naozajstného Človeka)
2. časť

On personality (of a true human being)

Abstract:
Translation from ancient Chinese of Lao Tzu‘s work On personality (of a true human being)
by Marina Carnogurska, with reflections by Peter Caplicky (Part 2).

(2.)

O osobnosti (Naozajstného Človeka)

V Podnebesí,
vo všetkých inakostiach spoznajúc krásne ako krásne, (pochopí) aj ošklivé
a v odlišnostiach vediac, ako sa činí dobro, pochopí aj to, čo je nedobré!
Pretože
Bytie i nebytie sa vzájomne rodí,
Ťažké a ľahké sa navzájom utvára,
Dlhé a krátke sa navzájom vymedzuje,
Hore a dole sa navzájom prikláňa,
Zvuky a pazvuky sa navzájom zosúlaďujú,
a pred a po sa navzájom nasledujú!
A tak teda po pravde
Naozajstný Človek zotrvávajúc v činnosti nezasahovaním,
a postupujúc poučovaním bez slov,
desaťtisíce vecí nech sú akokoľvek utvorené, nekomentuje.
Žije bez privlastňovania,
(veci) koná bez toho, aby na nich ľpel
a úspechy završuje bez toho, aby sa zastavil.
No len preto, že na ničom neľpie a v ničom sa nezastavuje,
nič mu nikdy neujde!
Zo starovekej čínštiny preložila Marina Čarnogurská.

Peter Čaplický
Reflexia Petra Čaplického
Krajina „Červených pieskovcov“
v severnej časti provincie Kuangtung
je priam idylicky krásna. Červenkasté
pieskovcové veže sa týčia nad bujnými
porastami bambusových hájov, medzi
ktorými svietia jasnou zeleňou pásiky
kukuričných polí. V nich sa majestátne
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kľukatia striebristé toky zavlažovacích
kanálov, stekajúce do priezračne sa
lesknúcich oči ryžových polí.
S ľahkosťou kráčam touto krajinou,
keďže moja myseľ nie je zaťažená nijakými problémami. Slnko mi už stojí priamo nad hlavou a svojou páľavou ma núti
nájsť si nejaký kúsok tieňa na oddych.
V bambusovej besiedke pri vodnom
kolese sedí starý roľník, oblečený v jednoduchom plátennom oblečení, kedysi
možno bielom, teraz už zájdenom do
pôvodnej farby ľanového vlákna. Naše
oči sa na okamih stretnú a prebehne
medzi nami blesková komunikácia bez
jediného slova.
Sadám si vedľa neho a mlčky pozerám na jeho vráskavú tvár ako na to najdokonalejšie dielo krásy. Ruky s hrubo
obrúsenými nechtami už zasadili tisíce
sadeníc kukurice i ryže.

Starec otvára plechovku a zároveň
z rukáva vyťahuje sčernené bambusové
paličky. Podáva mi ich tak, ako by sme
boli priateľmi už odjakživa.
„Môj obed. Naber si a jedz!” V plechovke je na vode udusený kaleráb.
Trochu z neho ochutnám a paličky mu
vraciam.
Opäť sa pozerám na jeho ruky.
Ruky, ktoré tvorili, ale nehonobili. Čistota jeho mysle sa odráža aj v jeho pohľade, ktorý nevyjadruje nič, ale hovorí
za všetko. ¢
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Zo zahraničia
Vedec neverí, ale vie alebo si
dôveruje, že bude vedieť

A scientist does not believe, but knows or trusts him/herself to
find out
Abstract:
Translation of an article

Jerry Coyne
Stále sa nájdu takí, čo v prvej osobe
hovoria o tom, že ich fyzikálne zákony
a konštanty pri obraze vesmíru svojou
naladenosťou na presne také hodnoty,
aké sa predpokladajú a zisťujú, aby
existoval inteligentný život, presviedčajú o existencii veľkého dizajnéra
(biblického boha, stvoriteľa). Nedávajú

však odpoveď na oprávnenú otázku, že
ak boh stvoril vesmír, kto stvoril boha?
Málokoho uspokojí mysteriózne „boh je
sám od seba od večnosti do večnosti“.
Vypomáhajú si tým, že šíria po svete
klamný názor, že na vývoj prirodzeným
výberom nakoniec aj vedci tiež len
veria. Mienkotvorné americké noviny

Zo sesterského časopisu Le libre
penseur
From the journal Le Libre penseur
Laická spiritualita je možná
a potrebná
Moderné ponímanie spirituality
možno vidieť ako nevyhnutnosť odmietnuť všetky rozprávky, mystifikácie,
povery, uctievanie obrazov, svätých a
mučeníkov. Zároveň zostávajú také fakty, ako nevyhnutnosť umierania, strach
z ochorenia, osamenia či z budúcnosti.
Treba hľadať možný priestor pre
nenáboženskú spiritualitu. Pokúsme
26
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sa, obohacovaní nádhernou históriou
filozofie a moderného pokroku vied
objaviť, čo by mohlo a malo byť spiritualitou bez pálčivého rozporu s reálne
merateľným a kvantifikovateľným svetom, prírodou, so všetkým, čo obsahuje,
takou, akú ju dnes poznáme. Potrebujeme pravdu, nie množstvo protirečivých
„právd“. Potrebujeme najmä koncepciu
ľudského ducha, dostatočne blízku
fyzickej skutočnosti a pritom s dostatoč-

(napr. New York Times) takéto veci
uverejňujú a otvorene či skryto prihrievajú náboženské stanovisko. Jerry Coyne má pre nich tieto odpovede:
1. Veda sa nezakladá na viere, že fyzikálne zákony budú platiť vždy a rovnako na všetkých miestach vo vesmíre,
napr. dĺžka metra. To je pozorovanie,
osobná skúsenosť, ktorej dosiaľ nikdy
nič neprotirečilo.
2. Nie je pravda, že vedec musí
veriť, že vesmír riadia závislé, nemenné, absolútne, všeobecné matematické
zákony nešpecifického pôvodu. Netreba
veriť, že tieto zákony neprestanú platiť
a že sa jedno ráno zobudíme a zistíme,
že teplo tečie z chladného miesta na
teplé a že rýchlosť svetla sa práve zmenila. Na také veci sa neverí, to sú istoty
na základe nespočetných skúseností,
získavaných po celý život. Na rozdiel
od nich sa náboženské zásady zakladajú
len na viere a niet pre ne empirických,
skúsenostných údajov.
3. Existuje námietka, že viera vedca sa zakladá na čomsi mimo neho a
vesmíru ako je rad nevysvetlených fyzikálnych zákonov. To, že tieto zákony
nie sú dosiaľ bežne vysvetlené, nerobí
z astrofyziky vieru. Znamená to len, že
zatiaľ nemáme odpoveď, ktorá by sa
zaobišla bez intervencie nadprirodzeného činiteľa. Pozná niekto príklad toho,
čo považujú vedci za pravdu bez dôkazu? Medzi tvrdeniami kreacionistov by
o príklady nebola núdza.
Prameň: https://goo.gl/qXXzP8
Vybral a preložil R. Škoda ¢

ným rešpektom k neobyčajnému, s možnosťou vylúčiť všetky náboženstvá.
Zdá sa mi nevyhnutné pokúsiť sa
o to bez toho, že by sme upadli do hlúpostí dnes tak veľmi módneho transhumanizmu a najmä do chápania vedy ako
nového náboženstva.
Francis Thévoz, marec 2017,
krátené.
Panny, čo robili bohov
Viete, koľko žien podľa náboženských verzií porodilo Boha a pritom
zostalo pannami?
Niekoľko z týchto „zázračných“
prípadov. Zarathustra (medzi rokmi
1500 a 1200 pred n. l.), indický Krišna z panny Devaki (okolo roku 1200
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pred n. l.) iránsky Mithra okolo roku
600 pred n. l., dokonca 25. decembra
a jeho zmŕtvychvstanie oslavovali na
Veľkú noc; Indra, hinduistické božstvo,
narodený z panny v Tibete okolo roku
700 pred n. l., Attis, fryžské božstvo
z panny Nama okolo roku 200 pred n. l.,
Gautama Buddha z panny menom Maya
okolo roku 600 pred n. l.) grécky boh
Dionysos a k tomu v maštali, rímsky
Quirinus či babylonský Adonis z panny
Istar.
Claude Cantini, marec 2017
O súčasnom protestantizme
V súčasnom Nemecku už nejestvuje
protestantská väčšina. Protestantov je
toľko, ako katolíkov (34 % : 34 %).
V roku 1939 predstavovali nemeckí protestanti ešte dve tretiny obyvateľstva.
V obyvateľstve Spojeného kráľovstva je takmer 10 % protestantov.
Vďaka niekdajšej imigrácii Talianov
a Írov a neskoršiemu prisťahovalectvu
z krajín Latinskej Ameriky je v Spojených štátoch katolicizmus prvým
náboženstvom. Ale „americký spôsob
života“ naďalej podstatne ovplyvňuje
protestantská kultúra.
Spojené štáty sú nepochybne najreligióznejšou krajinou takzvaného
vyspelého sveta. Podľa prieskumov
takmer 68 % dospelého obyvateľstva
verí v Boha, z nich 48 % verí v existenciu anjelov.
september 2016, marec 2017

Pripravil: M. Horácky ¢
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Kriticky a lapidárne
Critical and lapidary

.
túrno-duchovná skutočnosť, ktorou bola
stáročia. Treba vidieť, že Európa ako
kresťanský a kultúrny pojem, to nie je
len ona sama, ale aj Amerika a Austrália, kusy Afriky a kúsočky Ázie. Ak by
však vypadlo vlastné európske jadro,
spôsobilo by to nedozerné celosvetové
problémy a škody.“ (s. 7)
MARKUŠ, J.: Perspektívy slovenského osudu. In.: Literárny týždenník, dvojčíslo 15-16 z 26. apríla 1917,
s. 1 a 7.
Formálne prijatie rúcha kresťanstva im zachránilo život
Formal acceptance of Christianity
saved their lives
Svetoznámy vedec, biológ, lekár Ján
Vilček, pôsobiaci v USA, nedávno vydal
Perspektívy slovenského osudu
knihu spomienok Láska a veda. Ve mi ver
vidíme rozdielne
ne, kultivovane, dôkladne (čo sa už nedá
Different perspectives on the Slovak poveda o preklade do slovenčiny) a vecne
fate
opisuje peripetie svojho občianskeho, odV apríli t. r. uverejnil Literárny týždenník
borného i rodinného života. Z tejto knihy
správu o vydaní knihy Jozefa Markuša Slospomienok sme vybrali časti, vz ahujúce sa
venské osudy - slovensky osud, Post Scripk jeho detstvu, ktoré bolo, aj z h adiska ná
tum, Bratislava 2017, 592 s. Redakcia LT sa boženskej viery a konfesionálnej príslušnosti
krátkym úryvkom rozhodla čitate skej verej
plné pozoruhodných, ba až neuverite ných
nosti priblíži túto knihu a naznači jej myš
peripetií a paradoxov.
lienkové smerovanie. V knihe sú zachytené
„Otec aj naďalej pracoval pre
osudy slovenských osobností od najstarších Handlovské uhoľné bane. V polovici
čias do roku 1993. Nadväzne na tento „slotridsiatych rokov, po dokončení štúdia
venský osobnostný svet” autor formuluje
v špecializácii oftalmológia na univerv nieko kých stručných kapitolách úvahy
zitnej klinike v Bratislave (s krátkymi
o slovenskom osude ako celku. Postupuje
pobytmi na univerzitách vo Viedni a
teda od individualít k národu, od jednotliLondýne), si moja matka otvorila malú
vých osobností k národu ako k „osobnosti”
súkromnú ordináciu v našom byte. (61)
zvláštneho druhu. V jednej zo záverečných
Moji rodičia mali k svojmu židovstvu
kapitoliek uvažuje J. Markuš takto:
komplikovaný postoj. V tých časoch sa
„Nože teda poďme s vierou, nádejou náboženská príslušnosť vždy zaznamea láskou do práce! Lebo otázka a alnávala do úradných dokumentov vrátane
ternatíva nestojí v polohe kresťanská
rodných listov, občianskych preukazov
alebo nejaká iná Európa, otázka stojí
a sobášnych listov. Náboženská prísluštak: kresťanská, alebo nijaká Európa.
nosť mojich rodičov bola v ich dokuAj „nijaká Európa“ by, pravdaže, ako
mentoch uvedená ako izr.y čo je (62)
geografický kontinent zostala, ale čoraz slovenská skratka pre „Izraelitu“. Väčšimenej by bolo možné hovoriť o jej euna priateľov mojich rodičov boli Židia.
rópskosti; bez svojej duchovnej a kulOtec i mama boli vždy hrdí na svoj
túrnej - do toho patrí neodmysliteľne,
židovský pôvod a často mi zdôrazňovali
že aj mnohonárodnej a mnohojazykovej disproporčne veľké množstvo Židov, kto- podstaty by stratila svoju odlišnosť,
rí získali Nobelovu cenu, boli známymi
svoju diferenciálnu charakteristiku,
umelcami alebo inak významnými osobprestala by vyžarovať, vplývať na svet
nosťami. O svojich priateľoch Židoch sa
ako osobitná civilizačná, ľudská a kulvyjadrovali ako o „našincoch“...
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Aj tak však rodičia neradi hovorili
o svojom židovstve, najmä moja matka.
A to nielen počas druhej svetovej vojny,
keď označenie Žid často znamenalo
rozsudok smrti, ale aj predtým a dlho
potom. Židovstvo bolo pre nich niečím,
o čom sa hovorilo medzi členmi rodiny
a židovskými priateľmi, ale nebola to
téma na diskusiu s inými ľuďmi. ...
Nie som si vedomý toho, že by moji
rodičia niekedy boli členmi židovskej
náboženskej obce alebo že by niekedy
chodili do synagógy. Doma sme židovské sviatky neslávili a dokonca sme ich
ani nespomínali. (63) ...
...bol som vychovávaný bez viery
alebo nejakej náboženskej príslušnosti.
Trvalo to až do roku 1939, keď sa ma
tesne pred šiestymi narodeninami rodičia rozhodli dať pokrstiť a mama prestúpila na katolícku vieru. V tom čase už
bolo prenasledovanie Židov v Nemecku
a Rakúsku v plnom prúde, Československo bolo zničené, české kraje okupovala
Hitlerova armáda a Slovensko sa stalo
satelitným štátom nacistického Nemecka s nacionalistickou, fašistickou vládou. Za podpory niektorých členov katolíckeho kléru bolo Slovensko na ceste
k zavedeniu ekvivalentu norimberských
zákonov, ktoré vážne obmedzovali práva a slobodu Židov. Otec konvertoval
na kresťanstvo oveľa neochotnejšie o tri
roky neskôr, na jar 1942.
Moji rodičia dúfali, že konvertovaním na katolícku vieru sa vyhnú inak
nevyhnutným dôsledkom hroziacej perzekúcie židovských občanov. Hoci sa
im napokon perzekúcii uniknúť nepodarilo, pri spätnom pohľade je zrejmé, že
ich formálne prijatie rúcha kresťanstva
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nám všetkým trom takmer určite zachránilo život. (64) ...
Krátko po vzniku fašistického Slovenského štátu môjho otca zadržali a na
niekoľko dní uväznili bez toho, aby mu
niekto vysvetlil prečo. To, že bol Žid,
bol zrejme dostatočný dôvod. Keď išla
mama vyjednávať, aby ho prepustili,
policajný úradník súhlasil, ale len výmenou za rodinné striebro. (70) ...
V septembri 1941 schválila slovenská vláda tzv. Židovský kódex,
podrobný súbor regulácií oberajúcich
Židov - definovaných (74) na základe
„rasy“ a príbuzenstva, a nie náboženskej
príslušnosti - o všetky základné práva
a slobody. (75) ...
V decembri 1941 slovenský premiér
Vojtech Tuka, člen radikálneho pronacistického krídla vlády, uzavrel dohodu
s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Hansom E. Ludinom, ktorá schválila
násilnú deportáciu Židov zo Slovenska
do oblastí kontrolovaných Nemeckom.
Slovenskí nacisti boli takí dychtiví zbaviť sa Židov, že odsúhlasili dokonca aj
platenie „presídľovacieho poplatku“ vo
výške 500 nemeckých mariek za každého Žida prijatého nemeckými úradmi.
Do októbra 1942 bolo približne 58-tisíc
Židov - teda dve tretiny všetkých Židov
žijúcich na Slovensku - násilne deportovaných do nemeckých koncentračných
táborov, najmä do Osvienčimu. Len veľmi málo deportovaných sa dožilo konca
vojny. (78) ...
Ďalšou anomáliou bolo, že niektorí
Židia mohli dostať legálne výnimky od
perzekúcií nariadených židovským kódexom. Jeden druh takejto výnimky, ktorý
mohol udeliť len prezident Slovenského
štátu Jozef Tiso, predstavoval čiastočné
alebo úplne oslobodenie od predpisov
židovského kódexu. Ľudia, ktorí dostali
generálny pardon, mohli opäť žiť ako
bežní občania. Iné typy čiastočných výnimiek mohli udeľovať niektoré vetvy
slovenskej vlády. Židia s touto výnimkou
mohli aj naďalej vykonávať svoje povolanie, hoci s istými obmedzeniami. Okrem toho nemuseli nosiť na oblečení žltú
Dávidovu hviezdu...
V roku 1942 si moji rodičia podali
žiadosť o výnimku z podmienok Židovského kódexu, ktorá im napokon bola aj
schválená. Pre seba a pre mňa dostala
mama úplnú výnimku zo všetkých ustanovení kódexu. Pravdepodobne preto,
lebo bola lekárkou a pomerne skoro

konvertovala na katolícke náboženstvo.
Napriek tomu, že otec bol vzhľadom
na hlboké znalosti národného obchodu
s uhlím považovaný za dôležitého pre
slovenskú vojnovú ekonomiku, dostal
len čiastočnú výnimku. Možno preto,
lebo na katolícku vieru konvertoval
neskôr ako mama. (79) ...
Prvé dva stupne základnej školy som
dokončil vo verejnej chlapčenskej škole
neďaleko nášho domu na Grösslingovej
ulici...V čase, keď som bol na jeseň
roku 1941 pripravený na postup do tretieho stupňa, už moji rodičia vedeli, že
nebudem môcť pokračovať v štúdiu na
riadnej verejnej škole. Mohli ma zapísať
na špeciálnu školu pre židovské deti, ale
rozhodli sa, že tak neurobia.
Aby ma rodičia uchránili od hrozby,
že ma pošlú do koncentračného tábora,
zvolili si nekonvenčnú cestu - dali ma
do sirotinca s pripojenou školou, ktorú
spravovali katolícke rehoľné sestry.
Rehoľníčky patrili do Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.
Sestry vincentky, ľahko rozoznateľné
vďaka veľkým bielym naškrobeným
trojuholníkovým klobúkom, zasvätili
život výchove detí v núdzi.
Sirotinec a škola sa nachádzali
v impozantnej viktoriánskej budove na
Hlbokej ceste, ktorá je dodnes prominentnou a známou bratislavskou lokalitou. Aj napriek tomu, že som v tom čase
bol oficiálne pokrsteným katolíkom,
bolo moje prijatie do školy takmer určite ilegálne a len veľkej odvahe sestier
vincentiek môžem vďačiť za to, že tak
urobili. (80) ...
Môžem povedať, že sestry vincentky
boli obetavé učiteľky a mal som ich
rád. Veľký dôraz sa kládol na katolícku
náboženskú výchovu, pričom každý deň
sme mali jednu hodinu tohto predmetu.
V ôsmich rokoch som sa stal zbožným
katolíkom, denne som sa modlil, ako
mi bolo nakázané, a dokonca som pri
svätých omšiach v kaplnke sirotinca
miništroval.
Náboženskú výchovu neučili rehoľné
sestry, ale kňaz, na ktorého si tiež spomínam ako na milého a starostlivého človeka. Zo samotných hodín náboženstva si
pamätám málo, jeden „fakt“ sa mi však
hlboko vryl do mysle - že Židia boli zodpovední za ukrižovanie Ježiša. (81) ...
...vždy keď som v sobotu po škole,
mohol prísť domov na Kalváriu. S rodičmi som trávil väčšinu času aj cez
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letné prázdniny po ukončení tretieho
stupňa školy...
V škole sirotinca mi do hlavy nevtĺkali len to, aby som sa stal horlivým
katolíkom, ale aj to, že sa mám stať
lojálnym občanom pronacistického Slovenského štátu. Domnievam sa, že väčšina sestier vincentiek nesympatizovala
s nacistami, inak by neboli ochraňovali
židovských chlapcov. Ale nariadenia
vlády požadovali, aby vychovávatelia
svojim zverencom vštepovali potrebu
cítenia lojality voči pronacistickému režimu. Jedného dňa vzali celú našu triedu k Vojtechovi Tukovi, slovenskému
premiéroví a zároveň jednému z najotvorenejších podporovateľov vyhladenia
celej židovskej populácie, aby sme mu
zablahoželali k narodeninám.
Keďže sa blížili moje deviate narodeniny, jeden židovský priateľ (82)
našej rodiny sa ma opýtal, aký darček
by som si želal. Bez zaváhania som
povedal, že by som rád dostal uniformu
Hlinkovej mládeže. Hlinková mládež
pomenovaná podľa slovenského nacionalistu Andreja Hlinku bola slovenským ekvivalentom Hitlerovej mládeže.
Moji rodičia a ich priateľ pri mojej odpovedi zbledli, ale báli sa mi oponovať.
Uniformu som však nedostal...
Udalosti z jari 1943 vrátane maminho odchodu do Prievidze viedli mojich
rodičov k rozhodnutiu ma vybrať zo
sirotinca. Istý reportér raz prišiel do sirotinca zdokumentovať život sirôt a chvályhodnú prácu sestier vincentiek. Článok
- s mojou fotografiou -vyšiel v známom
slovenskom týždenníku. Nebol som tam
označený menom, ale rodičia sa obávali,
že by ma niekto mohol spoznať a zistiť,
že som bol ilegálne chránený. Táto nečakaná udalosť len urýchlila, že rodičia ma
vybrali zo sirotinca. V skutočnosti v tom
čase už potreba ukrývať ma v sirotinci
nebola taká naliehavá, pretože deportácie
Židov zo Slovenska do koncentračných
táborov sa skončili na jeseň roku 1942
a moji rodičia navyše mali aj legálne
výnimky oslobodzujúce nás od diskriminačných protižidovských zákonov.
Rodičia napokon rozhodli, že pôjdem za
mamou do Prievidze a otec zostane pracovať v Bratislave, na čo mal aj úradné
povolenie. (83)
VILČEK, J.: Láska a veda. Spomienky. Bratislava : Marenčin PT,
2016, ISBN 978-80-8114-719-7.
-oj- ¢
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Represálie proti cirkvi počas
občianskej vojny v Španielsku (19361939)

I. Poljak: Repression against the Church during the Spanish civil
war (1936-1939)
Abstract:
Essay on the repression against Church during the Spanish Civil War between
1936-1939.

Vybombardovaná Guernica
V minulom roku uplynulo 70 rokov od
vypuknutia občianskej vojny v Španielsku (1936-1939). Pri tejto príležitosti
sa objavili viaceré nové štúdie o tejto
významnej udalosti európskej histórie
medzivojnového obdobia, ktoré s odstupom času poukazujú aj na nové pohľady. Preto si stručne pripomeňme, o čo
vlastne išlo v tomto krvavom konflikte,
ktorý býva označovaný za prológ druhej svetovej vojny.
O občianskej vojne v Španielsku
sa nahovorilo a napísalo veľa. Naša
generácia (teraz 70-80-tníkov) sa učila
pomerne jednoduchý výklad na túto
udalosť európskej histórie. Na jednej
strane boli tí „dobrí“ – republikáni
a prívrženci vlády ľudovej jednoty a na
druhej strane tí boli „zlí“ – nacionalisti,
združujúci konzervatívne politické sily,
predovšetkým príslušníkov buržoázie,
šľachty a duchovenstva, ktorí stáli na
strane vzbúrencov proti legálne zvolenej demokratickej vláde. Viacerí autori
v publikáciách, ktoré vyšli v posledných
rokoch označujú spomínaný občiansky
konflikt ako zápas medzi silami totality a demokracie.
Nemožno pochybovať o tom, že
občianska vojna bola zákonitým vyvrcholením dlho pretrvávajúcich hospodárskych, politických a spoločenských
problémov krajiny, ktoré nebolo možné
riešiť iným spôsobom ako vojnou.
Príčiny vojnového konfliktu 1936

– 1939 siahajú hlboko do minulosti,
do začiatku 20. storočia (katastrofálna porážka vo vojne s USA, celková
ekonomická zaostalosť, nízka životná
úroveň väčšiny obyvateľstva, kríza
monarchistického zriadenia v Španielsku). Akýmsi čiastočným východiskom
z tejto situácie malo byť ustanovenie
vojenskej vlády pod vedením Prima de
Riveiru v r. 1923, ktorej cieľom malo
byť nastolenie poriadku v krajine, čo sa
čiastočne aj podarilo.
Komplikovaná situácia, ktorá nastala koncom 20-tych rokov po vypuknutí svetovej hospodárskej krízy, však
spôsobila jej pád. Následne neschopný
a skompromitovaný kráľ Alfonso XIII.
opustil krajinu a v Španielsku bola vyhlásená republika.
Po neúspechu tejto vlády sa uskutočnili v r. 1931voľby, v ktorých
zvíťazila republikánsko-socialistická
koalícia. Nová vláda prisľúbila pristúpiť k rozsiahlym reformám v prospech
občanov, predovšetkým nemajetných
vrstiev. Väčšina obyvateľov privítala
reformné kroky novej vlády s ľavicovým programom. Za dva roky od
svojho ustanovenia bol prijatý celý rad
opatrení v prospech demokratických
premien krajiny. Bola to predovšetkým
republikánska ústava a celý rad zákonov obmedzujúcich politický vplyv
armády a katolíckej cirkvi tradičných
hegemónov španielskej spoločnosti.
(SZÁRASZ, R.: Španielska občianska vojna.
Historická revue č. 6, 2016, s. 42-43). Okrem toho bola schválená pozemková
reforma, hoci v značne obmedzenom
rozsahu a územne limitovaná, ako aj
priznané autonómne zriadenie pre Baskicko, Galíciu a Katalánsko. Je celkom
logické, že s týmito novými opatreniami
neboli ochotní sa zmieriť priemyselníci,
bankári, veľkostatkári a stále mimoriadne vplyvná šľachta a duchovenstvo, ako
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aj príslušníci veliteľského zboru ozbrojených síl, pretože opatrenia siahali na
ich doterajšie privilégiá (tamtiež s. 42).
Spoločenská situácia ostala aj po
voľbách napätá, čo sa prejavilo na
početných nepokojoch, šíriacich sa po
celej krajine. Občania očakávali zlepšenie zlého sociálneho postavenia. Na
druhej strane narastal aj odpor nacionalisticko-konzervatívnych síl a ich
následná nespokojnosť bola príčinou
ozbrojených zrážok, predovšetkým vo
veľkých mestách (tamtiež s. 43). Vláda
bola nútená na vyhrotenú situácia reagovať a nemala dostatok síl na presadzovanie reformných krokov, čo viedlo
k všeobecnému sklamaniu občianskej
verejnosti. Nakoniec bola nútená odstúpiť a v jeseni 1932 boli vypísané
nové voľby, v ktorých zvíťazila konzervatívna pravica. Do vlády vstúpilo
novoutvorené zoskupenie pravicových
síl pod názvom Španielska konfederácie autonómnej pravice (CEDA). Ani
tej sa však nepodarilo chaotickú situáciu
v krajine stabilizovať.
Po celej krajine narastalo organizované násilie. Najvýraznejšou udalosťou
sa stal v r. 1934 štrajk baníkov v Astúrii, ktorý brutálne potlačila armáda, čo
vyvolalo značný medzinárodný ohlas
v celej Európe. Treba spomenúť, že
pravicová vláda využila situáciu na
uskutočnenie rozsiahlych zmien vo
velení ozbrojených zložiek dosadením
do najvyšších veliteľských funkcií
predovšetkým dôstojníkov s reakčným
zmýšľaním, čo zohralo dôležitú úlohu
pri príprave ozbrojeného povstania v lete 1936.
Po viacerých neúspešných rozhodnutiach vlády a prepuknutí korupčných
škandálov bol rozpustený parlament
a na začiatok roka 1936 boli vypísané
nové voľby. V nich presvedčivo zvíťazili socialisti, ktorí vytvorili vládu
Ľudového frontu. Treba spomenúť, že
mali v parlamente nadpolovičnú väčšinu
56 % kresiel, čo dávalo výbornú pozíciu
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pri presadzovaní reformných krokov. Po
voľbách však aj naďalej pokračovali
štrajky, nepokoje sa šírili predovšetkým na vidieku, kde protestovalo stále
viac zbedačované roľnícke obyvateľstvo. Situácia sa vyostrovala a napokon
viedla k ozbrojenému vystúpeniu
armády proti demokraticky zvolenej
vláde Ľudového frontu, čo odštartovalo v lete 1936 občiansku vojnu so
všetkými historickými dôsledkami.
Občianska vojna v Španielsku bola
ozbrojeným konfliktom dvoch politických prúdov - demokracie a totality.
V dôsledku politickej situácie, ktorá
v 30-tych rokoch vládla v Európe – fašizmus v Taliansku a nacizmus v Nemecku - politické sily usilujúce o zachovanie demokratického vývoja sa ocitli
v nevýhodnom postavení. Vojenské jednotky, bojujúce na strane republikánov,
napriek tomu, že spočiatku dosahovali
bojové úspechy, trpeli nejednotnosťou
postupov vo velení a ich výzbroj zaostávala za výzbrojou armádnych jednotiek
bojujúcimi na strane pučistov. Bolo
veľkou chybou, že vláda nedokázala
dostatočne využiť bojové odhodlanie svojich sympatizantov. Okrem
toho do radov republikánov sa zapojili
rozličné elementy, snažiace sa naplniť
svoje často nereálne, avanturistické
ľavicové programy (tamtiež s 44).
Občiansky konflikt, ktorý sa po roku
1936 rozšíril po celom Pyrenejskom
polostrove, výstižne zhodnotil britský
historik Len Deighton slovami: „Vojna
v Španielsku bola konfrontáciou totalitných síl pravice a ľavice, v ktorej sa
obidve strany dopúšťali zverstiev na
svojich odporcoch, aj úplne nevinných
ľuďoch“. (Špan lsko ve víru občanské
války. History, 2015, s. 31).
Vďaka jednostrannému hodnoteniu
tejto významnej historickej udalosti
európskych dejín v období medzi dvoma svetovými vojnami sa spomínala
len krutosť príslušníkov armády, štedro
podporovanej nacistickým Nemeckom
a fašistickým Talianskom, predovšetkým proti civilnému obyvateľstvu.
Skutočnosť je však taká, že na obidvoch
stranách dochádzalo k násilnostiam,
ktoré sa podľa súčasného výkladu
medzinárodného práva posudzujú ako
zločiny proti ľudskosti. Našou snahou
je ukázať, že nielen počas občianskej
vojny, ale už aj v období tesne pred jej
vypuknutím dochádzalo k nesmiernej

brutalite na obidvoch znepriatelených stranách. Týkalo sa to predovšetkým armády, ktorej príslušníci
sa dopúšťali surovostí na civilnom
obyvateľstve. Ale ani jednotky, bojujúce na strane vlády Ľudového frontu,
v ktorého radoch bojovali aj príslušníci
medzinárodných brigád, nezaostávali
v bezohľadnosti až krutosti voči nepriateľským vojakom a na obsadených
územiach ani s civilným obyvateľstvo
nezaobchádzali vždy v rukavičkách.
Katolícka cirkev sa bezprostredne
po ozbrojenom vystúpení armády proti
republikánskej vláde pridala na stranu
vzbúrencov a otvorene ich podporovala. Predstavitelia vysokej cirkevnej
hierarchie prejavovali až fanatickú
nenávisť voči všetkému, čo bolo spojené s republikánmi. Boj proti republikánom považovali za križiacke ťaženie proti bezbožníkom. Ako výstižný
príklad možno uviesť rozhlasové vystúpenie kanonika Katedrály zo Salamanky
v auguste 1936, ktorý vyzýval armádu,
aby „neustala v boji proti komunizmu,
v záujme záchrany náboženstva, vlasti
a rodiny“ (PHILLIPS, J.: Une histoire moderne des croisades. Paris 2010, s. 390).
Politický vývoj v Španielsku po
víťazstve ľavice a nástupe vlády ľudovej jednoty bol mimoriadne zložitý, vyznačoval sa nestabilitou a neustálymi
nepokojmi.
Prívrženci reakčnej pravice vyvolávali početné ozbrojené zrážky
a dochádzalo k častým vraždám
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politických odporcov. Už krátko po
voľbách v r. 1931 dochádzalo k útokom
na fary a kostoly, ktoré vtedajšia vláda
nechala bez povšimnutia. Násilia voči
katolíckym duchovným a príslušníkom rehoľných rádov sa dopúšťali
príslušníci provládnych ozbrojených
oddielov. Obľúbenou zábavou mnohých tzv. revolucionárov bolo prepadávanie kláštorov a ich systematické
drancovanie. Boli ničené kostoly,
vypaľované kláštory, rehoľníci boli
násilne vyháňaní a zabíjaní, ženy
znásilňované a mnohé upálené zaživa.
Počas občianskej vojny bolo v Španielsku zničených 160 kostolov, vrátane
mnohých pamiatok nevyčísliteľnej hodnoty. Na okraji Madridu skupina anarchistických fanatikov rozstrieľala sochu
Ježiša Krista. Prípady takýchto vyčíňaní
nebolo málo.
Bolo zabitých 13 biskupov, 4172
duchovných, 2364 príslušníkov rehoľných rádov. Bolo bežným javom,
že ozbrojení útočníci zapálili kláštor
a keď hrôzou vyľakaní mnísi vybiehali
von, aby sa zachránili pred plameňmi,
boli postrieľaní. Mnohí rehoľníci zahynuli v plameňoch, neboli výnimky
znásilňovania mníšok. (Špan lsko ve víru
občanské války. History, leden, 2015, s. 32.)
Niektorí historici zastávajú názor, že
práve prenasledovanie veriacich a vraždenie duchovných na územiach obsadených republikánskymi jednotkami
- najvýraznejšie sa to prejavilo po víťaznom ťažení republikánov v Katalánsku
- viedlo k tomu, že niektoré štáty pod
vplyvom Vatikánu uznali Franca za
legitímneho predstaviteľa Španielska.
Pápež Pius XI. totiž v r. 1937 verejne
odsúdil komunizmus po vyvražďovaní príslušníkov katolíckej cirkvi zo
strany jednotiek bojujúcich na strane
republikánov, čo značne ovplyvnilo
verejnú mienku nielen v Španielsku, ale
aj v ďalších európskych krajinách.
Občianska vojna v Španielsku si
vyžiadala na obidvoch stranách okolo
pol milióna ľudských životov, niektorí
autori uvádzajú ešte vyšší počet. Veľkú
časť tvorili obete represálií voči civilnému obyvateľstvu, rozličných čistiek
a masových popráv vykonávaných na
dobytých územiach.
Ivan Poljak ¢
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Čo sme to za živočíchy?
T. Bär: What kind of creatures are we?

Abstract:
Translation of a book review (Noam Chomsky).

Čo má reč do činenia so slobodou? Ako
ohraničuje reč horizont nášho myslenia?
Čo zo sveta sme vlastne schopní poznať
a porozumieť? Na nie menšie otázky
hľadá odpovede Noam Chomsky, emeritný profesor lingvistiky a filozofie na
MIT (Massachussetts Institute of Technology v Bostone, USA) v svojej knihe
„Was für Lebewesen sind wir?“ (Čo
sme to za živočíchy?), 2016.
Chomsky je zakladateľom modernej
lingvistiky, anarchista a múdry politický
mysliteľ.
Text na obálke sľubuje knihu ako
filozofický súhrn celoživotného diela.
Zobrané myšlienky na 248 stranách. Zobrané myšlienky v 4 kapitolách podľa
série prednášok k otázkam: Čo je reč?
Čomu môžeme rozumieť? Čo je všeobecné blaho? Ako hlboko sú skryté
tajomstvá prírody?
Už obsah prezrádza veľa o autorovi
a o jeho myslení. Chomsky nie je z tých
autorov, ktorí sa pokúšajú zapôsobiť
na čitateľov a čitateľky jednoduchými
odpoveďami. Kladie otázky, je zvedavý

a skeptický.
V prvej kapitole vysvetľuje, čo
vlastne po dlhoročnom výskume reči
vieme. Prekvapujúci je už prvý poznatok: Zrejme nie je jasné ani to, čo vlastne reč je (s. 36). Pre Chomského nie je
prvoradou funkciou reči komunikácia;
reč je v prvom rade nástroj myslenia
(s. 55). Zaoberá sa rečou ako interným
systémom poznania nie rečou ako sa
táto externalizuje, t. j. hovorí alebo píše.
Podľa jeho záverov sa hlasná reč aj tak
používa len zriedka – väčšinou sa koná
akýsi interný dialóg (s. 56). Chomsky
zastáva názor, že človek má k dispozícii niečo ako generatívnu gramatiku,
ktorú si môžeme predstaviť ako matematické pravítko. Podľa toho spočíva naša rečová schopnosť na spoločnej
biologickej výstroji, ktorá nám umožňuje myslieť a hovoriť (s. 48). Takéto
ponímanie sa líši od behavioristických
prístupov k problému a nie je bez odporcov. Pre Chomského je existencia
generatívnej gramatiky najpravdepodobnejším vysvetlením pozorovania,
že sme schopní z pár viet, počutých pri
učení sa novej reči, generovať „neohraničené spektrum hierarchicky štruktúrovaných výrazov“ (s. 55).
Konkrétne úvahy prvej kapitoly sú
plné odborných lingvistických výrazov,
ktoré sú pre nelingvistu ťažko zrozumiteľné. Napriek tomu sa oplatí čítať ďalej. Z humanistického hľadiska je predovšetkým zaujímavé, čo z Chomského
tézy vyplýva: „že naša základná
kognitívna schopnosť, existencia ním
predpokladanej generatívnej gramatiky, umožňuje „neohraničené kreatívne myslenie“ a uspôsobuje človeka
k slobode“ (s. 74).
Ak je reč – v zmysle interného
rečového systému – základom nášho
myslenia, čo vlastne sme schopní porozumieť? pýta sa Chomsky v druhej
kapitole a predkladá prekvapujúcu,
hoci blízku tézu: Naše vrodené štruktúry nám sprístupňujú veľký počet
formulovateľných otázok, kým iné
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otázky sa vylučujú, a to aj také, ktoré
by možno inakšie založený duch bol
spoznal ako také, ktoré sa mali položiť (s. 81). Mali by sme teda len ohraničené spektrum možností klásť správne
otázky. V ďalšom texte sa Chomsky
stále vracia k zmenám, vyvolaným
newtonovskou filozofiou a objavom
gravitácie, končiac vždy otázkou, čo
vlastne sme schopní pochopiť. Keďže
Newtonom objavená gravitácia funguje
diaľkovým pôsobením a nie priamym
fyzikálnym kontaktom, bola vtedy z vedeckého hľadiska nemožnosťou. Newton, ktorý svojho času ani sám neveril
výsledkom svojho výskumu, formuloval
záver, že nie jeho princípy sú okultné
(tajomné), ale len ich príčiny sú nám
skryté (s. 90). Od tých čias sú nároky
vedy skromnejšie a konečný záver znie
tak, že treba upustiť od nároku na
obsiahle pochopenie sveta a uspokojiť
sa so skromnejším nárokom tvoriť
zrozumiteľné teórie sveta.
Všeličomu teda nebudeme rozumieť? Chomského tento poznatok
zrejme neodrádza, práve naopak. Podľa
jeho názoru by sme za týmito „tajomstvami pre človeka v nijakom prípade
nemali smútiť; mali by sme za ne byť
neobyčajne vďační. Keby pre abdukciu
(pri tvorbe hypotézy) nebola hranica,
nemali by naše kognitívne schopnosti
praktický dosah“ (s. 126).
Potom čo Chomsky v prvých dvoch
kapitolách prebral človeka najprv prírodovedecky ako indivíduum, venuje
sa mu v tretej kapitole ako sociálnej
bytosti. Od spoločenských, kultúrnych
a inštitucionálnych pomerov nášho
života závisí, aký druh bytosti sa z nás
vyvinie (s. 132). Podľa Chomského má
ľudské myslenie potenciál nekonečného rozvoja; preto by ľudské spolužitie
a spoločenské ustanovizne mali tieto
vlohy podporovať. Je mu blízka otázka,
čo prispieva k blahu ľudí a všeobecnej
spokojnosti. Uvádza rad stanovísk,
ktoré považuje za všeobecné problémy,
ale spoločnosť si ich osobitne necení.
Jedným z nich je problém ustanovizní,
ktoré vykonávajú nátlak; tie z nich,
ktoré nedokážu svoju legitimitu, mali
by byť odmietnuté, odstránené a odspodu znovu vybudované (s. 138 – stať sa
číta ako šarmantná obhajoba zdravého
anarchizmu).
Sledovať v emancipovaných samosprávach veľké ciele v politike
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a ekonomike nevylučuje v Chomského
očiach podporu existujúcich foriem
štátnej moci a jej formovanie pre blaho
spoločnosti.
„Ľudia žijú, trpia a realizujú sa
v reálnom svete existujúcej spoločnosti a každý rozumný človek by mal
schvaľovať použitie všetkých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, aby ich
chránil a použil na zvýšenie verejného
blaha, hoci aj jeho dlhodobým cieľom
je odstránenie dnešných mechanizmov a vytvorenie lepších alternatív“
(s. 142).
Kapitola je vlastne obhajobou
opatrnosti a odporu voči politickému
poručníctvu; učí, že rozvinutie osobnosti je možné len v slobodnej spoločnosti bez hierarchie a násilia.
V poslednej kapitole sa Chomsky
vracia od všeobecného blaha k otázke,
ako hlboko a na ako dlho nám ostávajú utajené niektoré tajomstvá prírody
– otázka, ktorá mu nedá pokoj. Hoci
sú ľudia schopní nekonečnej rečovej
tvorivosti, je táto tvorivosť nekonečná
v konečnom mozgu, ktorý nám dáva
k dispozícii vybavenie našej základnej
rečovej schopnosti.
Chomsky poukazuje na to, že by
popritom mohla existovať oblasť,
ktorej nebudeme nikdy rozumieť, lebo
v tomto ohľade sme biologicky obmedzení. Nadväzuje na svoje závery k
Newtonovi v druhej kapitole. Svojho
času si nikto nevedel predstaviť niečo
tak „okultné“ ako príťažlivosť prostredníctvom diaľkového pôsobenia.
Sám Newton to považoval za nepochopiteľné (s. 175), pretože vraj nevedel
nájsť fyzickú príčinu pôsobenia na
diaľku a myslel si, že stačí vedieť, že
príťažlivosť existuje a podľa akých
zákonov pôsobí. Príčiny toho všetkého
však ostávajú skryté.
Ako modernú analógiu uvádza
Chomsky názor, že mentálne stavy sú
stavy mozgu. Pretože aj túto ideu jednoducho nemôžeme pochopiť, lebo
nemáme žiadnu predstavu o tom, ako
vzniká v hmote vedomie (s.176). Pritom sa Chomsky stále bráni diskreditácii newtonovského názoru, ktorý zdieľa
ako mystérium (s. 206). Mohlo by to
predsa byť tak, že „všeličo z toho, čoho
vysvetlenie hľadáme, je na druhej strane
našich kognitívnych možností“ (s. 207).
Podľa Chomského nie je dôvod veriť,
„žeby človek mohol rozriešiť každý

problém, ktorý si nastolí alebo že si
vie čo i len položiť správnu otázku“
(s. 208).
Potom čo sa Chomsky v ďalšom
priebehu poslednej kapitoly dych berúcou rýchlosťou a hutnosťou výkladu
venuje ideám iných filozofov a vedcov
ako Hume, Descartes, Galileo, Russell,
Priestley, Stoljar a iní, končí mnohými
otvorenými otázkami a priznaním, že
„nech je akokoľvek, ku karteziánskym
otázkam ku kreatívnemu používaniu
reči to neprispieva a reč ostáva dnes
takou hádankou, ako bola pred storočiami a môže sa z nej vykľuť jedno
z posledných tajomstiev, ktoré ostanú
navždy v temnotách, pretože pre ľudskú inteligenciu sú nepreniknuteľné
(s. 243).
Celou knihou sa vinie myšlienková
niť, že naša reč určuje naše myslenie.
Podľa Chomského je naša reč naše
myslenie. Umožňuje našu nekonečnú
tvorivosť a slobodu, takže sa môžeme
presadzovať ako autonómne bytosti
a meniť spoločnosť k lepšiemu. Súčasne
sme však v tejto nekonečnej tvorivosti
otázok a myšlienok, ktorých sme schopní, svojimi kognitívnymi predpokladmi
obmedzení a mnohým veciam možno
nebudeme nikdy rozumieť.
Autorka je projektová koordinátorka
Humanistickej akadémie Berlin-Brandenburg
a Humanistickej akadémie Nemecka.
Dostupné na: Zeitschrift für Kultur
und Weltanschauung, Online vydanie
č. 1, 2017. https://goo.gl/FTXDJm
Preložil: R. Škoda ¢
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Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia
na Slovensku v rokoch 1939-1945
Anti-Semitic legislation and its implementation in Slovakia in 1939-1945

prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.
podárskych nehnuteľností vo vlastníctve Židov
- Vládne nariadenie zo dňa 21. júna 1939 o úprave vojenskej
povinnosti Židov
- Vládne nariadenie zo dňa 25. júla 1939 o usmernení počtu
Židov vo výkone lekárskej praxe
- Vládne nariadenie zo dňa 21. augusta 1939 o obmedzení
uplatnenia alebo vymáhania požiadaviek advokátov – Židov
- Vládne nariadenie zo dňa 21. augusta 1939, ktorým sa dopĺňajú vládne nariadenia zo dňa 21. júna 1939, č. 146 a 147
Sl. z. o súpise poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve cudzozemských štátnych občanov a vo vlastníctve
Židov
- Vládne nariadenie zo dňa 19. septembra 1939 o úprave vojenskej povinnosti Židov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 21. decembra 1939,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia·vládneho
nariadenia č. 137/1939 Sl. z. o dôverníkoch a dočasných
správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných
podnikoch a iných majetkových podstatách
8. časť / Part 8
CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD PRÁVNYCH NORIEM
VYDANÝCH OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
A. SLOVENSKÝ ZÁKONNÍK
Ročník 1939
- Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom
uväznení nepriateľov Slovenského štátu
- Vládne nariadenie zo dňa 30. marca 1939 o zákaze výroby
bohoslužobných a náboženských predmetov kresťanských
a nekresťanských a o obchode s týmito
- Vládne nariadenie zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu Žida a usmernení počtu Židov v niektorých slobodných
povolaniach
- Vládne nariadenie zo dňa 24. apríla 1939 o vylúčení Židov
z verejných služieb
- Vládne nariadenie zo dňa 17. mája 1939 o zriadení Hudobnej komory
- Vládne nariadenie zo dňa 1. júna 1939 o zrušení niektorých
ustanovení zák. čl. XLIII: 1895 o slobodnom vyznaní náboženstva
- Vládne nariadenie zo dňa 20. júna 1939 o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a v iných majetkových podstatách
- Vládne nariadenie zo dňa 26. júna 1939 o vylúčení Židov
z práv na verejné lekárne a o usmernení počtu židovských
zamestnancov v lekárňach
- Vládne nariadenie zo dňa 21. júna 1939 o súpise poľnohos-
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Ročník 1940
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. januára 1939, ktorým
sa pozmeňuje vládne nariadenie o vylúčení Židov z verejných
.služieb
- Branný zákon Slovenskej republiky zo dňa 18. januára 1940
- Zákon zo dňa 13. februára 1940 o platených úľavách pre
záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 21. februára 1940 o odškodnení Židov prepustených zo štátnych a verejných služieb
* Zákon zo dňa 22. februára 1940 o pozemkovej reforme
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 3. apríla 1940 o zákaze
neodôvodneného zastavovania prevádzky židovských podnikov
- Zákon zo dňa 25. apríla 1940 o židovských podnikoch
a o Židoch zamestnaných v podnikoch
- Vládne nariadenie zo dňa 30. apríla 1940 o používaní štátneho znaku, štátnej pečate, štátnej vlajky a štátnej zástavy
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 29. mája 1940 o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 19. júna 1940 o zákaze
rituálnych porážok a o povinnosti omračovať niektoré zvieratá pred zabitím
- Zákon zo dňa 4. 0júla 1940 o dočasnej úprave exekúcií
a konkurzov zavedených na návrh Židov
- Zákon zo dňa 9. júla 1940 o zmene zákona č. 46/1940 Sl. z.
o pozemkovej reforme
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 19. augusta 1940, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných
a remeselných podnikoch a iných majetkových podstatách
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- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 30. augusta 1940 o súpise židovského majetku
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 30. augusta 1940 o úprave niektorých právnych pomerov Židov vo veciach školstva
a vzdelávania
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 3. septembra 1940 o povinnom zamestnaní pomocníc v domácnostiach
- Ústavný zákon zo dňa 3. septembra 1940, ktorým sa vláda
splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie
- Zákon zo dňa 3. septembra 1940 o výkupe nehnuteľností na
exekučnej dražbe Židmi kúpených
- Nariadenie zo dňa 14. septembra 1940 o povinnosti odovzdať cestovné pasy
- Nariadenie zo dňa 12. septembra 1940 o vylúčení Židov
z oprávnení viesť slovenské motorové vozidlá a o povinnosti Židov držiteľov slovenských motorových vozidiel mať
vodiča motorového vozidla Nežida
- Nariadenie zo dňa 16. septembra 1940 o Ú strednom hospodárskom úrade
- Nariadenie zo dňa 26. septembra 1940 o Ústredni Židov
- Nariadenie zo dňa 24. septembra 1940 o povinnosti uvoľňovať zamestnancov pre Ústredný hospodársky úrad
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 30. septembra 1940
o Slovenskej revíznej dôverníckej spoločnosti
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 30. septembra 1940 o zabezpečení riadneho hospodárenia na majetkoch, spadajúcich
pod výkup podľa zákona č. 46/1940 Sl. z.
- Vládne nariadenie zo dňa 24. septembra 1940 o náhradnej
knihe fondu pre pozemkovú reformu
- Nariadenie zo dňa 28. septembra 1940, ktorým sa obmedzuje voľnosť nakladať s majetkom Židov a židovských
združení
- Nariadenie zo dňa 4. októbra·l940 o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a v iných majetkových podstatách Židov
- Nariadenie zo dňa 11. októbra 1940 o úprave niektorých
pomerov Židov vo veciach školstva a vzdelávania
- Nariadenie zo dňa 11. októbra 1940 o zamestnávaní Židov
- Nariadenie zo dňa 11. októbra 1940 o dočasných správcoch
pre domy Židov a o výpovediach židovských nájomníkov
- Zákon zo dňa 8. októbra 1940 o sčítaní ľudu
- Nariadenie zo dňa 18. októbra 1940 o židovských viazaných
účtoch a úschovách
- Nariadenie zo dňa 25. októbra 1940 o obmedzení výberov
z vkladov a účtov Židov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. októbra 1940 o odbornej správe lesných oddelených majetkov vo vlastníctve
Židov
- Nariadenie :zo dňa 4. novembra 1940 o obmedzení exekúcií na majetkovú podstatu židovských podnikov (závodov)
a o zákaze vymáhania predstieraných požiadaviek proti
Židom
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 8. novembra 1940 o zastavení štátneho príspevku k dôchodku z verejného poistenia Židov
- Nariadenie zo dňa 8. novembra 1940 o povinnosti Židov
vkladať peňažné hotovosti na vkladné knižky
- Nariadenie .s mocou zákona zo dňa 18. októbra 1940 o zákaze rituálnych porážok a o povinnosti omračovať niektoré
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zvieratá pred zabitím
- Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940 o židovských podnikoch
- Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940, ktorým sa obmedzuje voľnosť nakladať s majetkom Židov
- Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o zamestnaní Židov
- Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940 o povinnosti Židov
vrátiť zisk, nadobudnutý odpredajom nehnuteľností kúpených na exekučnej dražbe
- Nariadenie zo dňa 11. decembra 1940 o dôverníkoch a dočasných správcoch v židovských priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch
- Nariadenie zo dňa 30. novembra 1940 o niektorých opatreniach v odbore priamych daní, dane .z obratu, dávky
z majetku a prírastku na majetku a poplatkov u židovských
daňových a poplatkových subjektov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. decembra 1940 o mimoriadnej výpomoci požívateľom provízie podľa právnych
predpisov o poistení baníkov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 17. decembra 1940
o splnomocnení Ústrednej sociálnej poisťovne a Penzijného
ústavu súkromných úradníkov v Bratislave na poskytnutie
vianočnej výpomoci k ich dôchodkom
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 21. decembra 1940 o obmedzení prevodov niektorých podnikov
Ročník 1941
- Vládne nariadenie zo dňa 29. januára 1941 o nadobúdaní
odbornej spôsobilosti pre zubné lekárstvo
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 16. januára 1941 o opatreniach proti neodôvodnenému zastavovaniu prevádzky
podnikov a proti hromadnému prepúšťaniu zamestnancov
- Nariadenie zo dňa 25. januára 1941, ktorým sa predlžujú
niektoré ustanovenia nariadenia o obmedzení exekúcií na
majetkovú podstatu židovských podnikov (závodov) a o zákaze vymáhania predstieraných požiadaviek proti Židom
- Nariadenie zo dňa 14. februára 1941 o nútenom predaji lekárskych a zubotechnických nástrojov, prístrojov, zariadení
a pomôcok Židov
- Nariadenie zo dňa 13. marca 1941 o povinnosti uvoľňovať
zamestnancov pre Ústredný hospodársky úrad
- Nariadenie zo dňa 13. marca 1941, ktorým sa doplňuje nariadenie o dočasných správcoch pre domy Židov a o výpovediach židovským nájomníkom
- Zákon zo dňa 18. marca 1941 o civilných inžinieroch
- Nariadenie zo dňa 22. marca 1941, ktorým sa mení a doplňuje zákon o výkupe nehnuteľností, na exekučnej dražbe
Židmi kúpených
- Nariadenie zo dňa 22. marca 1941, ktorým sa doplňuje nariadenie o židovských podnikoch
- Nariadenie zo dňa 22. marca 1941, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pozemkovej reforme
- Nariadenie zo dňa 22. marca 1941 o znášaní nákladov revízie, kontroly a ustálenia likvidačnej a obecnej hodnoty
židovských a arizovaných podnikov, ako aj židovského
majetku
- Nariadenie zo dňa 22. marca 1941 o povinnosti uvoľňovať
zamestnancov pre Štátny pozemkový úrad
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- Zákon zo dňa 7. mája 1941 o platených úľavách pre
záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných mestách
- Nariadenie zo dňa 25. apríla 1941 o niektorých opatreniach
v odbore daní u židovských daňových subjektov
- Nariadenie zo dňa 19. mája 1941, ktorým sa upravuje vykonávanie pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 9. júna 1941 o obmedzení vypovedania nájomníkov Nežidov z bytov, ako aj o obmedzení odovzdania prenajatých alebo do užívania daných
bytov Židom
- Nariadenie zo dňa 25. júna 1941, ktorým sa predlžujú niektoré ustanovenia a nariadenia o obmedzení exekúcií na majetkovú podstatu židovských podnikov /závodov/ a o zákaze
vymáhania predstieraných požiadaviek proti Židom
- Nariadenie zo dňa 20. júna 1941, ktorým sa mení a doplňuje
nariadenie o židovských podnikoch
- Zákon zo dňa 26. júna 1941 o úprave služobného pomeru
štátnych zamestnancov - arizátorov
- Nariadenie. zo dňa 28. júna
1941 o vylúčení Židov z verejných služieb, o ich odškodnení
a o úprave niektorých personálnych pomerov štátnych a verejných zamestnancov - Židov
a ich pozostalých
- Nariadenie zo dňa 4. júla 1941
o pracovnej povinnosti Židov
- Nariadenie zo dňa 12. augusta
1941, ktorým sa obmedzuje
voľnosť nakladať s majetkom
Židov a zriaďuje Fond pre podporu vysťahovalectva Židov
- Nariadenie zo dňa 21. augusta
1941 o zákaze prijímania nežidovských osôb do židovských
nemocníc a liečebných ústavov
- Nariadenie zo dňa 21. augusta 1941 o obmedzení Židov
nakladať s peňažnými hotovosťami, cennými papiermi
a drahokamami
- Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení
Židov
- Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o mimoriadnej dávke
zo židovského majetku
- Vyhláška vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra
1941 o prechode vlastníctva niektorých židovských nehnuteľností na slovenský štát
- Zákon zo dňa 18. decembra 1941 o niektorých otázkach
penzijného poistenia Židov - súkromných zamestnancov vo
vyšších službách

vajú niektoré ustanovenia ústavného zákona o vysťahovaní
.židov
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 24. júna 1942 o podriadení Ústredného hospodárskeho úradu Ministerstvu hospodárstva
- Zákon zo dňa 2. júla 1942 o obmedzeniach Židov pri osvojení
- Vyhláška ministra financií zo dňa 13. júla 1942 o zaistení
ďalších hodnôt na úhradu
- Vládne nariadenie zo dňa 8. júla 1942, ktorým sa upravujú
niektoré otázky majetku Židov v prospech štátu
- Nariadenie s mocou· zákona zo dňa 18. júla 1942, ktorým sa
mení a doplňuje nariadenie o povinnosti uvoľňovať zamestnancov pre Ústredný hospodársky úrad
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. augusta 1942 o splnomocnení Penzijného ústavu súkromných úradníkov
v Bratislave na poskytnutie jednorazovej výpomoci svojim
dôchodcom
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. augusta 1942 o splnomocnení Robotníckej
sociálnej poisťovne na
poskytnutie jednorazovej
výpomoci svojim dôchodcom
- Nariadenie s mocou
zákona zo dňa 11. septembra 1942, ktorým
sa doplňuje zákon o zabezpečení hospodárenia
na poľnohospodárskych
nehnuteľnostiach, Židmi
obhospodarovaných
- Nariadenie s mocou
zákona zo dňa 13. októbra 1942 o poskytovaní
jednorazovej výpomoci
dôchodcom verejnoprávneho úrazového poistenia
- Zákon zo dňa 30. septembra 1942 o ustanovení kurátora pre
likvidovanie advokátskej kancelárie vymazaného advokáta
- Žida
- Zákon zo dňa 8. októbra 1942 o príročí pre pohľadávky
a nároky voči štátu, vzniklé prechodom židovského majetku
na štát
- Vládne nariadenie zo dňa 13. októbra 1942 o zastavení pokračovaní pred úradmi a pred Najvyšším správnym súdom
vo veciach niektorých Židov
- Zákon zo dňa 22. decembra 1942, ktorým sa mení zákon
o príročí pre pohľadávky a nároky voči štátu, vzniklé prechodom židovského majetku na štát

Ročník 1942
- Zákon zo dňa 18. marca 1942 o ochrane nájomníkov
- Zákon zo dňa 18. marca 1942 o Lekárskej komore
- Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov
- Zákon zo dňa 16. júna 1942 o zabezpečení hospodárenia na
poľnohospodárskych nehnuteľnostiach Židmi obhospodarovaných
- Vládne nariadenie zo dňa 24. júna 1942, ktorým sa vykoná-

Ročník 1943
- Vládne nariadenie zo dňa 15. januára 1943 o nakladaní
s poľnohospodárskymi hnuteľnosťami prepadlými v prospech štátu a o úprave majetkovoprávnych pomerov Židov
vysťahovaných a opustivších územie Slovenskej republiky
- Zákon zo dňa 25. februára 1943, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 198/1941 Sl. z., zákon 108/1941 Sl.
z. ohľadom bývalých židovských poľnohospodárskych
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nehnuteľností a hnuteľností
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 26. februára 1943 o povinnosti stálych súdnych znalcov preberať funkciu znalca
pri odhadoch bývalých židovských nehnuteľností
- Vládne nariadenie zo dňa 14. mája 1943 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o vysťahovaní Židov
- Vládne nariadenie zo dňa 22. júna 1943 o prihlásení pohľadávok voči Židom vysťahovaným alebo opustivším územie
Slovenskej republiky
- Zákon zo dňa 28. októbra 1943 o úprave niektorých otázok
súvisiacich s právnym postavením Židov a prenajímateľov
židovských majetkov
- Zákon zo dňa 28. októbra 1943 o likvidácii mimoriadnej
dávky zo židovského majetku
Ročník 1944
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1944 o zabezpečení Židmi opustených bytov a bytového zariadenia
Ročník 1945
- Nariadenie s mocou zákona zo dňa 5. januára 1945; ktorým
sa menia niektoré predpisy o právnom postavení Židov
B. ÚRADNÉ NOVINY
Ročník 1939
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. februára 1939 o rozpustení Komunistickej strany Československa (sekcia komunistickej internacionály), Čsl. soc. dem.
Strany robotníckej, strany Deutsche Sozialdemokratische
Arbeiterpartei, židovskej strany a zjednotenej socialistickosionistickej strany robotníckej
- Vyhláška Ministerstva pravosúdia a Ministerstva vnútra zo
dňa 26. apríla 1939, č. 9116/39, ktorou sa uverejňuje prevádzajúce vládne nariadenie č. 63 Sl. z. zo dňa 18. apríla 1939
o vymedzení pojmu Žida a usmernení počtu Židov v niektorých slobodných povolaniach
- Vyhláška ministra vnútra a ministra pravosúdia zo dňa
16. mája 1939. č. 8973/39- MV a č. 10552/39-2 M.P. o vylúčení Židov z verejnej služby. Úradná správa. Uznesenie
č. 110/1939 I. Správneho výboru Advokátskej komory v
Turčianskom sv. Martine o usmernení počtu židovských
advokátov z 13. mája 1939 (str. 278). Úradná správa. Uznesenie č. 36/1939 I. Správneho výboru Advokátskej komory
v Bratislave o určení počtu advokátov Židov z 23. mája
1939 (str. 284). Úradná správa Advokátskej komory v Bratislave č. 36/1939 I. o usmernení počtu židovských advokátov
z 21. júna 1939 (str. 358).
- Uznesenie správneho výboru Advokátskej komory v Turč.
Sv. Martine č. 110/19391. zo dňa 9. júna 1939 o ustálení
mien ponechaných advokátov a advokátskych osnovníkov
Židov
- Vyhláška prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 4. augusta
1939 č. 84 73/1939 prez. Práva dopravy a rozširovania v cudzine vydávaných a hebrejsky písaných časopisov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 1. augusta 1939
č. 13781/ VII a - 1939, ktorou/ sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Ku sv. Štefanovi“
koncesionára Ph Mr. Mórica Donatha v Žiline, Na bráne č. l
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- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č.
13 782VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár pre
verejnú lekáreň s právom osobným „K Spasiteľovi“ koncesionára Ph. Mr. Františka Fischera v Prešove
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13783VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „U hviezdy“ koncesionára Ph. Mr. Imricha Bárdosa v Nitre, okres Nitra
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 784VII a - 1939, ktorou sa ustanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Ku Spasiteľovi“
koncesionára Mg. Ph. Šalamona Kaufmanna v Trenčianskych Tepliciach, okres Trenčín
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č.
13 785VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár pre
verejnú lekáreň s právom osobným „U Spasiteľa“ dedičov
Darisa Laxa v Nitre, ul. Janka Jesenského č. 16, okres Nitra
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č. 13
786NII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár pre verejnú lekáreň s právom osobným „U koruny“ koncesionára
Ph. Mr. Jakuba Rosenberga v Dobšinej, Jarková ul. 721 a jej
filiálku pri Dobšinej, okres Dobšiná
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č. 13
787 VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár pre
verejnú lekáreň s právom osobným spravovanú vdovským
právom vdovou Júliou Schwartzovou v Spišskej. Belej,
okres Kežmarok
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 788VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Salvator“ koncesionára Ph. Mr. Jána Mannheima v Seredi n/V okres Sereď
n/V.
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 789VII a -·1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „K murínovi“ majiteľov P. Mr. Andreja Illésa a Ph. Mr. Ignáca Koppa v Prešove, Hlinkova/Masarykova/ ul., č. 65, okres Prešov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 790VII a - 1939, .ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „K zlatému orlu“
majiteľa Ph. Mr .. Mikuláša Ferderbera v Prešove, Hlinkova
ul. č. 60, okres Prešov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 791/ VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Minerva“ koncesionára Ph. Mr. Artura Hollandera v Prievoze, okres Bratislava
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 792VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „U zlatého leva“
majiteľa Ph; Mr. Karola Fodora v Gelnici, Hlavná 466/67
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 793VII a -1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Ku zlatému orlu“
majiteľa Ph. Mr. Vojtecha Deutscha v Žiline, Námestie slobody č. 8, okres Žilina
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č. 13
794/VII a- 1939, ktorou ·sa stanovuje vládny komisár pre
verejnú lekáreň s právom osobným „K zlatému levu“ maji-
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teľa Ph. Mr. Ľudovíta Keletiho v Spišskej Novej Vsi , Masarykov rad č. 40
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 795VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Ku sv. Jozefovi“
koncesionára Ph. Mr. Antona Schwarza v Trenčíne, Ďurčekova ul. 10
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 796VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „K Svätej Trojici“
koncesionára Ph. Mr. Oskára Steinera v Ilave
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939 č. 13
797 VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár pre
verejnú lekáreň s právom osobným „U ochrany Márie“ koncesionára Ph. Mr. Karola Bokora v Bratislave, Štefánikova
10/c
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa l. augusta 1939
č. 13 798VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Pomocná
Mária“ majiteľa Ph. Mr.
Viliama Zimmermanna
v Sovciach, okres Trebišov
- Vyhláška Ministerstva
vnútra zo dňa l. augusta
1939 č. 13 800VII a- 1939,
ktorou sa stanovuje vládny
komisár pre verejnú lekáreň s právom osobným „U
sv. Alžbety“ koncesionára
Ph. Mr. Oskara Haberfelda
v Bratislave
- Vyhláška Ministerstva
vnútra zo dňa 29. augusta
1939 č. 14 790VII a- 1939,
Z Popradu 20 minút po
ktorou sa stanovuje vládny
komisár pre verejnú lekáreň
s právom osobným „K Asiskému“ koncesionára Ph. Mr. Ela
Schiffera v Bratislave, Štúrova ul. 66
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 27. septembra 1939
č. 16 144VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „U čierneho orla“
majiteľa Ph. Mr. Belu Fodora v Sabinove
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 25. októbra 1939
č. 17 593VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „U svätého Martina“
majiteľov Ph. Mr. Zigmunda Rotha a manželky Adriany
Rothovej, rod. Bokarovej v Bratislave
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 11. novembra 1939
č. 18 773VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre. Verejnú lekáreň s právom osobným „U matky božej“
koncesionára Ph. Mr. Júliusa Adorjána v Ceklísi, okres Bratislava
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 13. novembra 1939
č. 19 514VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „U červeného raka“
majiteľov Ph. Mr. Ladislava Fodesa a Ph. Mr. Melchiora
Rotha v Bratislave, Michalská24
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 30. novembra 1939
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č. 20 617VII a - 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „K sv. Štefanovi“
koncesionára ; Ph. Mr. Maximiliána Radu na Vrútkach,
Husova ul. č. 9
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 30. novembra 1939
č. 20 618VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „K sv. Antonovi“
majiteľa Ph. Mr. Arpáda Šimka v Oslanoch, Námestie č. 72
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 15. decembra 1939
č. 21 706VII a- 1939 k vykonaniu vládneho nariadenia zo
dňa 25. júla 1939 č. 184 Sl. z. o uznesení počtu Židov vo
výkone lekárskej praxe
Ročník 1940
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 28. decembra 1939
č. 22718VII a- 1939, ktorou sa stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom osobným „Ku korune“ majiteľa Ph. Mr. Júliusa Kornhausera v Kežmarku, Masarykova
ul. č. 58
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 20. januára 1940
č. 8357-Va- 1940, ktorou sa
stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom
osobným „Humanitas“ koncesionára Ph. Mr. Eugena
Zahlera v Bratislave, Židovská ul. č. 63
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 20. januára 1940
č. 8368-Va- 1940, ktorou sa
stanovuje vládny komisár
pre verejnú lekáreň s právom
osobným „K zlatému orlu“
koncesionára Ph. Mr. Ľudoôsmej hodine večer
víta Fuchsa v Čachticiach
č. 65, okres Nové Mesto nad
Váhom č. 63
- Vyhláška predsedu vlády o zriadení, zložení a činnosti poradného zboru pre riešenie židovskej otázky pri Hospodárskej úradovni predsedníctva vlády
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 18. júna 1940 č. 18
635-Ic/ 1940, ktorou sa určuje pojem Cigán
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 24. októbra 1940,
č. 17 000/40-VI/16, ktorou sa uverejňuje zoznam peňažných
ústavov podľa § l a 7 nariadenia č. 27111940 Sl. z. o viazaných účtoch a nútenom depozite cenností patriacich Židom
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 30. októbra, č. 17
346/40-VI/16, ktorou sa uverejňuje zoznam peňažných ústavov podľa § 7 nariadenia č. 271/1941 Sl. z. o viazaných
účtoch a nútenom depozite cenností patriacich Židom
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 4. novembra 1940 o zákaze bývať Židom v domoch na Hlinkovom a Hitlerovom námestí v Bratislave
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 15. novembra 1940 o zákaze bývať Židom v domoch na Štefánikovej ulici v Bratislave
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 19. novembra 1940 o povinnosti Židov vyplniť štatistický
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dotazník pre Ústredňu Židov
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 28. novembra 1940 o zákaze bývať Židom v uličných častiach
domov na ulici Andreja Hlinku v Prešove a o zákaze najímať nové byty v určitých častiach mesta Prešov
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 14. decembra 1940 o zákaze bývať Židom na uliciach a námestiach Andreja Hlinku a Adolfa Hitlera vo všetkých mestách
a obciach Slovenskej republiky
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 14. decembra 1940 o zákaze bývať Židom v určitých častiach
mesta Trenčína ako i o zákaze najímať byty v určitých častiach mesta Trenčína
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 14. decembra 1940 o zákaze bývať Židom v určitých častiach
mesta Piešťany ako i o zákaze najímať byty v určitých častiach mesta Piešťany
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 14. decembra 1940 o zákaze bývať Židom v určitých častiach
mesta Topoľčany ako i o zákaze najímať byty v určitých
častiach mesta Topoľčany
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 19. decembra 1940 o zákaze bývať Židom v určitých častiach
mesta Nitry ako i o zákaze najímať byty v určitých častiach
mesta Nitry
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 21. decembra 1940 o odmene dočasných správcov v židovských
priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 21. decembra 1940 o odmene dočasných správcov v židovských
priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 21. decembra 1940 o odmene dočasných správcov židovského
domového majetku
Poznámka
Okrem uvedených troch vyhlášok (č. 11, 13, 14) bolo
v jednotlivých častiach ÚN publikovaných ďalších 25
vyhlášok o ustanovení vládnych komisárov do lekární, ktoré
patrili židovským majiteľom, ďalej publikovaný „Soznam
židovských statkov, vykupovaných v jesennom období 1940“
(str. 569-572), materiál „Naliehavý program vykupovania
židovských statkov a prevádzania revízie“ (str. 663-665)
a materiál „Soznam židovských statkov (maďarských štátnych príslušníkov) určených na vykúpenie v obvode Štátnej
obvodnej úradovne v Bratislave“ (str. 685-693).
Ročník 1941
- Vyhlásenie župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy zo
dňa 31. decembra 1940 č. 59159/I-1940, ktorou sa zakazuje
Židom vstup do parkov a návšteva trhov pred 9. hodinou
predpoludním.
- Vyhláška predsedu vlády o zriadení a činnosti poradného
sboru, pre riešenie židovskej otázky pri Ústrednom hospodárskom úrade
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 27. januára 1941 o zmiernení obmedzení, platných pre židovské
podniky pod dočasnou správou
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho zboru o orga38
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nizačnom štatúte Ústredne Židov
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 23. januára 1941 o zákaze bývať Židom v určitých častiach mesta
Topoľčany ako i o zákaze najímať byty v určitých častiach
mesta Topoľčany
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
29. januára 1941 č. 152/1941 prez. o výkaze odmien dôverníkov, dočasných správcov v židovských podnikoch a dočasných správcov židovských domov za rok 1940
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
13. februára 1941, č. 152/1941 prez. o výkazoch odmien
dôverníkov, dočasných správcov v židovských podnikoch
a dočasných správcov židovských domov za rok 1940
- Vyhlásenia Župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy zo
dňa l. marca 1941 č. 9049/I-1941, ktorou sa zakazuje vstup
Židom do verejných miestností, označených ako Pre Židov
neprístupné
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo·
dňa 3. marca 1940 o určovaní židovskej alebo nežidovskej
povahy podnikov podľa § 2 nariadenia č. 303/1940
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
3. februára 1941 č. 11 780N/1941, ktorou sa uverejňuje poverenie okresných úradov vydávať rozhodnutia (opatrenia
menom ÚHÚ vo veciach spravovania židovského majetku)
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 2. apríla 1941
č. 100/7381-VI/22-1941, ktorou v dohode s Ministerstvom
národnej obrany zriaďujú sa pracovné strediská a pracovné
útvary v zmysle nariadenia s mocou zákona č. 129/1940
Sl. z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
2. apríla 1941 o zákaze bývať Židom v určitých častiach
hlavného mesta Bratislavy ako i o výpovediach židovským
nájomníkom
- Vyhláška župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy zo dňa
31. marca 1941 č. 14 265/I-1941, ktorou sa nariaďuje Židom nosiť označenie
- Vyhláška župného úradu Šarišsko-zemplínskej župy zo dňa
21. marca 1941, č. 13 744/I-1941, ktorým sa zakazuje Židom zatvárať obchodné miestnosti v sobotu
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 20. apríla 1941 č. 42 165
o úprave niektorých pomerov Cigánov
- Vyhláška ministra hospodárstva zo dňa 17. apríla 1941 o určení výšky príspevkov za odbornú správu a hájenie lesných
oddelených majetkov vo vlastníctve Židov na rok 1941
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 22. apríla 1941 č. 41 991V1941 o označovaní praxe židovských lekárov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
26. apríla 1941 č. 25 251/III-3/1941, ktorou dáva dočasným
správcom židovských podnikov príkaz
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
2. mája 1941 o doplnení § 3 vyhlášky Ústredného hospodárskeho úradu č. 143/41 zo dňa 2. apríla 1941 Úradných novín
zo dňa 5. apríla 1941
- Vyhláška ministra financií zo dňa 10. mája 1941 č. 18
316/41-VI-16, ktorou sa uverejňuje ďalší soznam peňažných ústavov podľa § l nariadenia č. 271/1940 Sl. z. o viazaných účtoch patriacich Židom
- Vyhláška Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 12. mája
1941 č. prez. 0256/41, ktorou sa nariaďuje dočasným
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správcom židovského domového majetku zriadiť úkryty
- Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústredného úradu práce zo
dňa 18. mája 1941 č. 100/1273VI-22/1941 o organizačnom a táborovom poriadku pracovných útvarov zriadených vyhláškou Ministerstva vnútra zo dňa 2. apríla 1941
č. 100/7381/VI-22/41
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11. júna 1941 č. 35 094/III.a/1941 o povinnom hlásení stavu
židovských a arizáciou dotknutých podnikov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11. júna 1941 č. 35102/IIIa/1941 o povinnom hlásení stavu
účastín v držbe Židov a židovskom združení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa 15. júna 1941
č. 37 371/V/194, ktorou sa
mení a doplňuje poverenie
okresných úradov vydávať
rozhodnutia / opatrenia/
menom ÚHÚ vo veciach
spravovania židovského
majetku
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu
zo dňa 8. júla 1941, ktorou
sa určuje deň prechodu
niektorých židovských
poľnohospodárskych nehnuteľností do vlastníctva
slovenského štátu
- Vyhláška štátneho pozemkového úradu zo dňa
9. júla 1941, ktorou sa
určuje prechod niektorých
židovských poľnohospodárskych nehnuteľností do
vlastníctva slovenského
štátu
- Vyhláška Ministerstva
vnútra zo dňa 15. júla
1941 č. 72 010-II/4- 1941
o obmedzení pohybu a spoločenského styku Židov na celom
území Slovenskej republiky
- Obežník prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 14. júla 1941
č. 14 064- 1/3-1941 ohľadom vyhľadávania potvrdenia obcí
(miest) podľa dohody medzi Štátnym pozemkovým úradom
a Ústredným hospodárskym úradom zo dňa 10. mája 1941,
ktorou sa vykonáva § 23 ods. 2 zákona č. 46/1940 Sl. z.
v znení nariadenia č. 56/1941 Sl. z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
12. júla 1941 č. 41 364/IIIa/1941 o zmene a doplnení vyhlášok vo veci povinného hlásenia pomerov v podnikoch
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 24. júla 1941, č. 44 048N/1941 vo veci finančného
hospodárenia dočasných správ židovského n1ajetku
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
19. júla 1941, č. 42 618/V/1941, ktorou sa mení poverenie
okresných úradov vydávať rozhodnutia (opatrenia) menom
ÚHÚ vo veciach spravovania židovského majetku
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- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
25. júla 1941, č. 44 343/III/a-1941 o určení pomerov medzi
obchodnými spoločníkmi
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
29. júla 1941 č. 45 014/III-3a-1941 o určení pomerov medzi
členmi niektorých verejných obchodných a komanditných
spoločností
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo. dňa
30. júla 1941 č. 45 817 o výpovedi dočasného spoločenského pomeru Židom a židovským združeniam, zúčastneným
na niektorých obchodných a komanditných spoločnostiach
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa5. augusta 1941, č. 46 429/
IIIa/1941 o všeobecných podmienkach a spôsobe likvidácie
židovských podnikov pomocou
likvidátorov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
8. augusta 1941 č. 47 823/V1941, ktorou sa nariaďuje dočasným správcom židovských
domov podať povinné hlásenie
o počte bytov obývaných Židmi
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
14. augusta 1941 č. 48 663/V1941 o prenajímaní miestností
v židovských domoch pod dočasnou správou
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
l. septembra 1941 č. 51 961/
V/1941 o zákaze bývať Židom
v novostavbách na území hlavného mesta Bratislavy
- Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa l. septembra 1941, ktorou sa zakazuje Židom navštevovať verejné miestnosti
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 8. septembra 1941
o úprave nakupovania článkov dennej potreby Židmi
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11. septembra 1941 č. 53 680/V/1941 o správe židovského
domového poriadku o výpovediach židovským nájomníkom
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 18. septembra 1941 o označovaní Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
19. septembra 1941 č. 55 379/IIIa/1941 o povinnom hlásení
stavu účastín v držbe Židov a židovských združení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 17.septembra č. 1~941 č. 55 380/IIIa/1941 o povinnom
hlásení stavu židovských podnikov a židovských účastí na
obchodných spoločnostiach
- Vyhláška prednostu Mestského notárskeho úradu v Bratislave zo dňa 18. septembra 1941 č. 1348/prez. 1941 o zákaze
bývať Židom v novostavbách na území mesta. Bratislavy
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
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23. septembra 1941 č. 56 844/VI-41 o výberoch z vkladov
a účtov Židov a židovských združení
- Vyhláška- predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 23. septembra 1941 č. 55 600/83VII/41 o zamestnaní
Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
23. septembra 1941 č. 55 804/III-V/1941 o povinnosti Židov vysťahovať sa z hlavného mesta Bratislavy
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 5. októbra 1941 č. 98
170/6/1941 o nakladaní s niektorými hnuteľnosťami Židov
a židovských združení
- Vyhláška ministra hospodárstva zo dňa 15. októbra 1941
o označovaní podaní na Ministerstvo hospodárstva a jemu
podriadené úrady, ústavy a podniky vo veciach židovských
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
9. októbra 1941 č. 59 671/IIIa/1941 o povinnom hlásení židovských účastí na obchodných spoločnostiach tuzemských
a. cudzozemských okremverejných obchodných a komanditných spoločností
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 27. októbra 1941\j
č. 100/29 909NI/25-1941 o označení podaní na Ministerstvo
vnútra a jemu podriadené úrady, ústavy a podniky vo veciach židovských
- Vyhláška ministra dopravy a verejných prác zo dňa 29. októbra 1941, ktorou sa upravuje spôsob cestovania Židov na
železniciach a iných verejných dopravných prostriedkoch
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
28. októbra 1941 č. Prez. 5 254/1941, ktorou sa poverujú
Mestský notársky úrad v Bratislave a okresné úrady povoľovaním výberov zo židovských viazaných účtov a vkladov
- Vyhláška Ministerstva vnútra č. 100/30 42l/VI-25/1941 zo
dňa 10. novembra 1941 o obmedzení cestovania Židov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 10. novembra 1941
č. 100/31 805/VI-25/1941 o niektorých policajných opatreniach proti Židom, ktorou sa zjednocujú vyhlášky, vydané
doteraz o protižidovských opatreniach
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 8. novembra 1941,
č. 100/32 996-V/25~1941 o povinnom evidovaní živnostenských preukazov Židov
- Vyhláška ministra financií zo dňa 6. novembra 1941 č. 25
430/1941- III/6 o vykonávaní nariadenia zo dňa 9. septembra 1941, č. 199 Sl. z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
12. novembra 1941 č. Prez. 5 393/1941 o zaistení niektorých nehnuteľností
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 8. novembra 1941 č. Prez. 5 392/1941, ktorou poveruje
Mestský notársky úrad v Bratislave a okresné úrady vydávaním a výkonom povolení, rozhodnutí a opatrení v niektorých právnych úkonoch
- Oprava vyhlášky Ministerstva vnútra č. 188/1941 Úr. N.
v § 3, ods. 2, riadku l má byť namiesto „Zmocnenie Žid“
správne „Zmocnenec Žida“
- Vyhláška Ministerstva hospodárstva zo dňa 14. novembra
1941 o určení výšky príspevkov za odbornú správu a hájenie lesných oddelených majetkov vo vlastníctve Židov na
rok 1942
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 18. novembra 1941 č. 107
986-11/6- 1941 o brannej povinnosti židovských miešancov
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- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 28. novembra 1941
č. VI/25-3/1941 o zmocnení členov HG a FS ku kontrolovaniu zachovávania protižidovských opatrení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
5. decembra m1941 č. Prez. 5 451/1941, ktorou sa poverujú
daňové správy povoľovaním výberov zo židovských účtov,
vkladov a z bezpečnostných schránok na zaplatenie mimoriadnej dávky zo židovského majetku
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 10. novembra 1941 č. Prez. 5 343/1941 o dočasnej
správe nehnuteľného majetku, ktorý podľa vl. vyhlášky
č. 238/1941 Sl. z. dňom l. novembra 1941 stal sa vlastníctvom slovenského štátu a židovského nehnuteľného majetku, ktorý treba považovať za majetkovú podstatu podnikov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
4. decembra 1941 č. 5 46111941 prez., ktorou sa poveruje
Sväz slovenských bánk v Bratislave povoľovaním niektorých výberov zo židovských viazaných účtov
Poznámka
Okrem uvedených právnych noriem boli v jednotlivých
číslach ÚN publikované ďalšie materiály - vyhlášky a oznamy:
a) Vyhlášky o nariadení likvidácie židovských podnikov a obchodov - celkom 407;
b) Vyhlášky o ustanovení vládneho komisára pre verejné lekárne - celkom 12;
c) Vyhlášky cieľom zistenia ·majetkového stavu podnikov
pod dočasnou správou;
d) Vyhlášky pozemkového úradu, ktorými sa vyhlasuje prídel
pôdy v jednotlivých obciach;
e) Vyhlášky, resp. oznamy o osobných zmenách v Advokátskej komore v Bratislave.
Ročník 1942
- Obežník prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 2. januára 1942
č. 27 0908-1/3-1941 o neplatnosti obežníka č. 276/1941
Úr. n.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
8. januára 1942 č. 676NI/1942 o zaistení niektorých nehnuteľností Židov
- Vyhláška predsedu ÚHÚ zo dňa 28. januára 1942 č. Prez.
474/II/1942 o finančnej úhrade výdavkov, ktoré sa povereným úradom vyskytnú pri výkone ÚHÚ vo veci dočasnej správy nehnuteľného majetku podľa vl. vyhlášky
č. 238/1941 Sl. z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 8. januára 1942 č. Prez. 481/1942 o podrobnej úprave
pokračovaním vo veci povoľovania právnych úkonov, vyberania dávky za povolenie podľa § 60, ods. 2 nariadenia
č. 198/1941 Sl. z., ktorým sa obmedzuje voľnosť nakladať
s majetkom Židov, židovských združení a nežidovských
manželov Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
28. januára 1942 č. Prez. 47511/1942 o vedení katastrov
poštátnených nehnuteľností a židovských podnikových nehnuteľností (A a B) podľa § 191 nar. č. 198/1941 SL z. a vl.
vyhl; č. 238/1941 SL z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
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22. januára 19412 č. Prez. 368/42 o doplnení a zmene vyhlášky zo dňa 10. novembra 1941 č. Prez. 5 343/41, uverejnenej v 65. čísle Úradných novín zo dňa 6. decembra 1941,
pod. b. č. 554
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
28. januára 1942 č. Prez. 480/111/1942 o spravovaní a odvádzaní výťažku z poštátnených nehnuteľností a židovských
podnikových nehnuteľností podľa § 191 a § 193, ods. 2 nar.
č. 198/1941 Sl. z. a vl. vyhl. č. 238/1941 Sl. z.
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 31. mája 1942 č. 212246/1- 1942 o zákaze predávať a podávať alkoholické
nápoje Cigánom
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 10. februára 1942
o ohlasovacej povinnosti, vedení evidencií a o legitimáciách
Židov
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 11. februára
1942 o povoľovaní právnych úkonov, uvedených v § 59
nariadenia č. 198/1941 Sl. z. ohľadom poľnohospodárskeho
živého a mŕtveho inventáru a o vyberaní dávky za povolenie
týchto právnych úkonov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 25. februára 1942
č. 42-D4~ 510/1~1942 o obmedzení sťahovania Židov
- Vyhláška predsedu ú stredného hospodárskeho úradu zo dňa
26. februára 1942 o zaistení niektorých nehnuteľností Židov
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 2. marca 1942, č. 14-D418/2-1942 o označení Židov
- Vyhláška ministra financií zo dňa 26. februára 1942 č. 4
332/1942- III/6 o vykonaní nariadenia. č. 199/1941 Sl. z.
o mimoriadnej dávke zo židovského majetku
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 11. marca 1942 č. 14-4D511/l-1942 o označovaní židovských domácností
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11.marca 1942 č. Prez. 1190/11/1942 o zaistení hnuteľností
Židov a židovských združení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11. marca 1942 č. Prez. 1191111/1942 o odňatí povolenia,
vydaného Mestskému notárskemu úradu v Bratislave a okresným úradom vo veci povolenia právnych úkonov týkajúcich sa Židov, nežidovských manželov Židov a židovských
združení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
2. marca 1942 č. 1204111/1942 o finančnej úhrade výdavkov, ktoré sa povereným úradom vyskytnú pri výkone poverenia ÚHÚ vo veci dočasnej správy nehnuteľného majetku
podľa vl. vyhlášky č. 238/1941 Sl. z.
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 12. marca 1942, ktorou sa
zakazuje Židom zmena bytu a zdržovanie mimo bytu
- Vyhláška ministra. vnútra zo dňa 11. marca 1942
č. 1227/1942 o zmene § 63 nariadenia č. 1941 Sl. z.
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
19. marca 1942 č. 12 016/11/1942 o výpovedi dočasného
spoločenského pomeru Židom, zúčastneným na obchodoch
a komanditných spoločnostiach
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 19. marca
1942, ktorou sa určuje deň prechodu niektorých židovských
poľnohospodárskych nehnuteľností do vlastníctva slovenského štátu
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
25. marca 1942 č. 12 891/11/1942 o výpovedi spoločenské-
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ho pomeru Židom zúčastneným na verejných obchodných
a komanditných spoločnostiach
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 2. apríla 1942 o zákaze
kupovania alebo prevzatia zaistených hnuteľných vecí Židov
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 26. marca 1942 o doplnení vyhlášky č. 509/1941 Úr. n.
- Vyhláška ministra financií zo dňa 24. marca 1942 č. 6
289/42-111/6 o vykonaní nariadenia č. 199/1942 Sl. z.
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 27. marca 1942 č. 2
298/42-VI/16, ktorou sa doplňuje soznam peňažných ústavov, oprávnených viesť viazané účty Židov a prijímať do
depozitu cennosti patriace Židom
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
l. apríla 1942 o zmene organizačného štatútu Ústredne Židov a o zrušení niektorých okresných a miestnych odbočiek
Ústredne Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
3. apríla 1942 č. 14 437/11/1942 o zaistení hnuteľností Židov a židovských združení
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 16. apríla 1942 o zákaze kupovania do daru, prijatia alebo prevzatia do úschovy
hnuteľných vecí Židov
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 23. apríla
1942, ktorou sa určuje deň prechodu niektorých židovských
nehnuteľností do vlastníctva slovenského štátu
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 29. apríla 1942 o obmedzení sťahovania sa Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
29. apríla 1942 č. 18 363/II/1942 o zmene ods. l, § 73 nariadenia č. 198/1942 Sl. z. o výberoch z vkladov a účtov Židov
a židovských združení
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
7. mája 1942 č. 20 054/II/1942 o prevode zaistených hnuteľností Židova židovských združení
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 13. mája
1942 o prechode poľnohospodárskych nehnuteľností na
území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje§ 150 nariadenia č. 198/1941 SL z. do vlastníctva slovenského štátu
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 18. mája 1942 č. 12
573/prez. 1942 o odpredaji hnuteľností Židov a židovských
združení prešlých na štát
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
22. mája 1942 č. 22 508/II/1942 o povinnosti Židov vysťahovať sa z určitých. obcí (miest) a nasťahovať sa do iných
obcí (miest)
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 10. júna 1942 č. 24 758/II/1942, ktorou sa poverujú
okresné·úrady (Mestský notársky úrad v Bratislave) vydávaním a výkonom povolení, rozhodnutí a opatrení o niektorých právnych úkonoch
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 11. júna 1942 o zmene organizačného štatútu ú stredne
Židov
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 25. júna
1942 o hlásení práv na židovských nehnuteľnostiach v katastrálnom území mesta Bratislavy
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 2. júla
1942 o prihlásení vecných práv na židovských
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p oľnohospodárskych nehnuteľnostiach a stavebných pozemkoch
- Vyhláška predsedu vlády zo dňa 6. júla 1942, ktorou sa uverejňuje uznesenie vlády o vydaní Štatútu Fondu pre správu
poľnohospodárskych majetkov
- Vyhláška ministra financií zo dňa 3. júla 1942 č. 13 187/42III/6 o platení mimoriadnej dávky zo židovského majetku
- Vyhláška ministra financií zo dňa 21. júla 1942 č. 14
600/42-II/6, ktorou sa vykonáva vyhláška č. 139/1942 Sl. z.
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa l. augusta 1942 č. 15
565/1942-III/6 o vyhlásení hodnôt zaistených podľa § 5 nariadenia č. 199/1941 Sl. z. a vyhlášky Ministerstva financií
č. 139/1942 Sl. z. za prešlé do vlastníctva štátu
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
31. júla 1942, č. prez. 2 950/1942, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 367 Úr. n., ktorou boli poverené okresné úrady /Mestský úrad v Bratislave/ vydávaním a výkonom povolení,
rozhodnutí a opatrení v niektorých právnych úkonoch
-. Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 11. augusta. 1942
č. 15 950/1942-III-6 o vedení hodnôt, zaistených podľa
§ 5, ods. l. č. 3 až 5 a ods. 2 nariadenia č. 199/1941 Sl. z.
a prešlých v zmysle § 8 nariadenia č. 199/1941 Sl. z. a vyhlášky Ministerstva financií č. 369/1942 Úr. n. do vlastníctva štátu
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 16. septembra 1942
č. 18 768/42-III-6 o odvedení hodnôt, zaistených podľa § 5,
ods. l, č. 6 až 8 nar. č. 199/41 Sl. z. a prešlých na základe
§ 8 uvedeného nariadenia a vyhlášky č. 369/42 Úr. n. do
vlastníctva štátu
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
24. septembra 1942 č. JD-313/1-1942, ktorou sa zrušuje
vyhláška č. 503/1941 Úr. n., ktorou boli poverené okresné
úrady (Mestský notársky úrad v Bratislave) povoľovaním
výberov zo židovských viazaných účtov a vkladov
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 21. septembra 1942, ktorou
sa uverejňuje organizačný štatút Pôdohospodárskeho združenia (PS) so sídlom v Bratislave
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 5. novembra o označení
Židov
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 2. novembra 1942
č. 24 325/42-III/6 o prihlásení práv tretích nežidovských
osôb podľa § 7 nar. č. 199/1941 Sl. z. na hodnotách vedených peňažnými ústavmi podľa vyhlášky č. 413/1942 Úr. n.
k dispozícii Ministerstva financií
Poznámka
Okrem uvedených noriem, vyhlášok publikovaných pod
poradovým číslom, sú v jednotlivých častiach ÚN bez čísla
publikované ďalšie materiály, a to vo Všeobecnej časti. Úradné oznamy a vyhlášky. Napr. vyhlášky o nariadení likvidácie
židovského majetku (str. 44), ďalej vyhlášky o zaistení majetkového stavu židovských podnikov (str. 97-99). Oznámenie
o osobných zmenách v Advokátskej komore. v Bratislave
z 5. mája 1942, že zo zoznamu advokátov boli vyškrtnutí na
základe ustanovenia§ 16 nar. č. 198/41 Sl. z. advokáti - Židia:
B. Bystrica l, Bratislava 5, Čadca 2, Hlohovec l, Piešťany
l, Trenčín l, Trnava l; Zvolen l, Žilina l. Oznam č. j. 582/42
Sl. z. z 9. septembra 1941, že zaniklo oprávnenie civilného
inžiniera a tieto osoby boli súčasne. vyškrtnuté zo zoznamu
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členov (menný zoznam obsahoval 46 nositeľov tohto oprávnenia).
Ročník 1943
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 16. apríla 1943 č. 2
543/43- 111/6 o odvedení hodnôt (pohľadávok Židov z administratívnych záväzkov) zaistených podľa § 5 ods. l č. 2
nariadenia č. 199/1941 Sl. z., ktoré prešli do vlastníctva
štátu podľa § 8 citovaného nariadenia a podľa vyhlášky
č. 369/1942 Úr.n
- Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 13. apríla 1943 č. 5
483/prez. S. 1943 o vymáhaní pohľadávok advokátov - Židov
- Vyhláška Štátneho pozemkového úradu zo dňa 30. júla 1942
o zrušení arendálnych zmlúv. bývalých židovských poľnohospodárskych nehnuteľností
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 26. augusta 1943 o úprave
cestovania Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
15. októbra 1943 č. I-D-679/2-1943 o zákaze výplat a pokút
Židov
Poznámka
„Časť všeobecná. Oznamy a vyhlášky“- obsahuje publikované bez číselného označenia:
a) Vyhlášky ÚHÚ o nariadení likvidácie židovského majetku
(5) na str. 4, 251, 252, 534, 1535, 998.
b) Vyhlášky Ministerstva vnútra, Ministerstva financií, Najvyššieho správneho súdu župných úradov, okresných úradov
a daňových úradov o zastavení pokračovania vo veci odvolania v rozličných záležitostiach, pretože osoby boli vysťahované na základe § 3 ust. z č. 68/1942 Sl. z.
c) Oznámenie advokátskych komôr o vymazaní Židov zo
zoznamu advokátov (str. 1347, 1570).
Ročník 1944
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
12. januára 1944 o zákaze bývať Židom v niektorých domoch na území mesta Banskej Bystrice
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo
dňa 19. januára 1944 o povinnom hlásení prenajímateľov
židovských podnikov a účasti Židov na obchodných spoločnostiach
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
19. januára 1944 o odvolaní poverenia Mestského notárskeho úradu v Bratislave vo veci správy štátneho (bývalého
židovského) domového majetku
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 13. januára 1944
č. 144-10/1-14/55 o podávaní žiadostí o dožiadaní a úprave vydávania osvedčení podľa § l ods. 2 vl. nariadenia
č. 58/1943 Sl. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o vysťahovaní Židov
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
7. februára 1944 o určení lehoty na podávanie žiadostí o kúpu štátnych (bývalých židovských) nehnuteľností
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu. zo dňa
12. februára 1944 o zákaze bývať Židom v niektorých domoch na území mesta Trenčín
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
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10. marca 1944 o zákaze bývať Židom v niektorých častiach
mesta Topoľčany
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
10. marca, 1944 o zákaze bývať Židom v niektorých častiach mesta Hlohovec
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
10. marca 1944 .o zákaze bývať Židom v niektorých častiach mesta Piešťany
- Vyhláška predsedu Ústredného hospodárskeho úradu zo dňa
11. mája 1944 o zákaze bývať Židom v niektorých častiach
mesta Prievidza
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 15. júla 1944 č. 14
220/7-1/44-D 1436/1 o zaistení a ďalšom vedení židovských
cirkevných matrík z územia Šarišsko-zemplínskej župy
Úradné noviny ročník 1945
- Vyhláška predsedu ÚHÚ zo dňa 17. januára 1945 č. 11C-614/15-45 o nariadení likvidácie židovského podniku
(str. 101)
- Vyhlášky ÚHÚ - výmeny podľa § 196 nariadenia
č. 198/1941 Sl. z. určujúce náhradu za nehnuteľnosti, zapísané na židovského vlastníka, ktoré sa stali vlastníctvom
slovenského štátu podľa § 191 ods. l nariadenia č. 198/1941
Sl. z. a vyhlášky vlády č. 238/1941 Sl. z.
- Výmery župných úradov o zastavení sporového pokračovania k odvolaniu židovských občanov vyvezených z územia
Slovenskej republiky
- Oznámenie Advokátskej komory v Bratislave (1220) o vymazaní zo zoznamu advokátov (str. 194)
C. VESTNÍK VEREJNEJ SPRÁVY VNÚTORNEJ
Ročník 1940
- Obežník prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 30. mája 1940
vo veci doručovania a vyplňovania tlačív o židovských podnikoch podľa § 7 zákona č. 113/1940 Sl. z.
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 1. augusta 1940, ktorou sa
zakazuje Židom prevádzanie živnosti hostinskej a výčapníckej
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 12. augusta 1940,
ktorou sa zakazuje zamestnávať kresťanské osoby v židovských domácnostiach
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 14. augusta 1940 o odňatí poľovných lístkov a povolení držať zbrane Židom
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 25. septembra 1940
o zákaze predaja motorových vozidiel patriacich Židom bez
súhlasu Ministerstva vnútra
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 18. septembra 1940
o zákaze používať označenia „podnik v arizácii“ atď.
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 20. septembra 1940
o zákaze rybolovu Židom
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 1. októbra 1940 o pokynoch k prevedeniu nariadenia s mocou zákona zo dňa
29. mája 1940, č. 130 Sl. z. o dočasnej povinnosti Židov
a Cigánov
- Vyhláška ministra vnútra zo dňa 25. septembra 1940 o zákaze predaja motorových vozidiel patriacich Židom bez súhlasu Ministerstva vnútra
- Vyhláška Ministerstva vnútra zo dňa 16. novembra 1940
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o uverejnení úpravy Ministerstva spravodlivosti zo dňa
6. novembra 1940, č. 19.072-40-8 o zákaze zastupovania
advokátom /verejným notárom/ vo veciach arizačných
- Vyhláška Ministerstva vnútra č. 183 251/lvf-1940 zo dňa
19. novembra 1940 o prevedení nariadenia s mocou zákona
č. 291/40 Sl. z.
Resumé
Rasové zákonodarstvo tvorí osobitný komplex
zákonodarstva vojnovej Slovenskej republiky, na základe
ktorého bolo židovské obyvateľstvo vyčlenené ako rasovo
odlišná skupina. Bezuzdnej perzekúcii bolo vystavených vyše
90 tisíc slovenských občanov, ktorých klérofašistický režim
pozbavil všetkých občianskych práv a majetku. Vyše dvoch
tretín z nich bolo vysťahovaných mimo územia Slovenska
a drvivá väčšina z nich zahynula. Antisemitizmus sa stal
súčasťou oficiálnej doktríny vlády a režimu od vyhlásenia
samostatného Slovenského štátu.
V postupe riešenia problematiky židovskej otázky možno zaznamenať v podstate tri základné etapy: 1. etapa - od
vzniku Slovenského štátu v marci 1939 do rokovaní v Salzburgu v lete 1940, 2. etapa – od jesene 1940 do jesene 1944
do vypuknutia Slovenského národného povstania, 3. etapa
- po vypuknutí povstania, ktoré korešpondujú s celkovým
vývinom politického režimu. Jednotlivé etapy sa markantne
odzrkadlili v normotvorbe orgánov štátu. Ťažisko normotvorby spadá do obdobia rokov 1939 – 1942. V rokoch 1941-1942
zaznamenalo riešenie židovskej otázky kvalitatívny zlom
a dosiahlo svoj vrchol. Základnou právnou normou sa stalo
vládne nariadenie č. 198/1941 Sl. z., ktoré oprávnene dostalo
pomenovanie Židovský kódex. Významným medzníkom vo
vývoji protižidovského rasového zákonodarstva je prijatie
ústavného zákona č.68/ 1942 Sl. z. o vysťahovaní židov. Fyzickou likvidáciou skončilo vyše 70 000 ľudí. Štátne orgány
vojnového Slovenského štátu sa týmto konaním dopustili na
obyvateľstve vlastného štátu a jeho občanoch zločinu genocídy. Ďalšou skupinou, ktorá bola rasovo prenasledovaná a diskriminovaná bolo cigánske obyvateľstvo.
Záverečná časť štúdie obsahuje chronologický prehľad
právnych noriem vydaných od roku 1939 do roku 1945. ¢
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