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Myšlienka udeľovania Cien humanistov na Slovensku sa
zrodila ešte na jar minulého roku: zámerom bolo zviditeľniť
sa, ukázať a dokázať širokej verejnosti, že i medzi svetskými
humanistami na Slovensku existujú výrazné osobnosti, ktoré
si zaslúžia úctu a obdiv. Myšlienka vznikla v Humennom,
odobrená a podporená bola na májovom valnom zhromaždení v Bratislave členmi Spoločnosti Prometheus z celého
Slovenska. Prijatá úloha znela: prvýkrát pripraviť sviatok
Ceny humanistov v deň letného slnovratu 21. júna 2008.

P

rípravy trvali niekoľko mesiacov.
Všetko predsa musí dopadnúť dobre.
Všetky organizačné otázky, problémy
sa musia vyriešiť včas, všetko musí byť načas
pripravené. Deň letného slnovratu musí byť
pre Spoločnosť Prometheus úspešný.

Prečo ceny humanistov
V slnečnú sobotu 21. júna už pred pol
jedenástou začali prichádzať do historickej
budovy Slovenskej národnej rady v centre
Bratislavy prví účastníci podujatia – členovia
Spoločnosti Prometheus i ďalší vyznávači
svetského humanizmu z celého Slovenska.
Krátko po jedenástej otvoril slávnostné
zhromaždenie podpredseda Spoločnosti
Prometheus Marián Baťala. Privítal účastníkov a medzi nimi osobitne hostí – zástupcu
podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča,
riaditeľa odboru pre európske záležitosti
Daniela Országa, zástupcov spoločenských
organizácií a občianskych združení, s ktorými
Spoločnosť Prometheus spolupracuje.
Slávnostnú atmosféru v kongresovej sále
zvýraznil krátky kultúrny program a srdečný
potlesk si vyslúžil huslista Milan Voskár
ml. i recitátor Michal Nikodem, absolvent
Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici, ktorý sa prítomným prihovoril veršami
z poémy Slovo od Miroslava Válka.
Predseda Spoločnosti Prometheus Roman
Hradecký v slávnostnom prejave zdôraznil
význam humanizmu a predovšetkým sekulárneho humanizmu v súčasnom svete. Hovoril
o úlohách a činnosti Spoločnosti Prometheus,
priblížil dôvody, kvôli ktorým sa Spoločnosť
Prometheus rozhodla zaviesť novú tradíciu
– udeľovanie Cien humanistov práve v deň
letného slnovratu, ktorý je už takmer dve
desaťročia Svetovým dňom humanistov.

Nádherné melódie, verše, cvakanie
fotoaparátov, bzukot videokamery, meniace
sa obrazy videoprojekcie. Pri mikrofóne opäť
Michal Nikodém, ktorý číta odôvodnenie cien
humanistov za rok 2008.

Múzeum SNP a Projekt vagón
Zmyslom čestného titulu Humanista roka
je oceniť výnimočné počiny a aktivity pri
šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok
humanizmu na Slovensku. Tento rok túto
cenu získalo Múzeum Slovenského národného povstania za Projekt vagón, ktorý patrí
medzi najúspešnejšie aktivity slovenského
múzejníctva v poslednom období. Jeho cieľom
bolo sprístupniť zrozumiteľnou formou
v dvoch dobových historických vagónoch
problematiku rasovo prenasledovaných ľudí
na Slovensku v roku 1939 – 1945. Výnimočnosť projektu spočíva v prepojení jedinečnosti
informácií s jedinečnosťou zážitku, s možnosťou vžiť sa aspoň na okamih do pocitu
deportovaných ľudí. Osobitným prínosom
bola zvolená forma expozície, jej putovanie
po 30 mestách Slovenskej republiky v roku
2007 a 12 mestách Českej republiky v roku
2008. Ohlasy vo verejnosti na výstavu a jej
návštevnosť – viac ako 90-tisíc ľudí za
desať mesiacov – svedčia o tom, že projekt
predstavoval výrazné humanistické posolstvo,
ktoré našlo pochopenie u návštevníkov.
Úspech je o to významnejší, že výstava
bola určená predovšetkým mladej generácii,
žiakom a študentom škôl. V tejto súvislosti
je potešujúce, že nešlo o jednorazovú akciu
či podnet pre žiakov, ale návšteva expozície
vo vagónoch bola inšpiráciou pre mnohoraké
pokračovanie a bádanie, pre úvahy o dobe
a tragických osudoch ľudí, ktoré projekt
návštevníkom priblížil. Zapojenie mladých
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Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej
Bystrici (vľavo) a Zuzana Kočišová, dcéra prof.
Alexandra Reháka, s predsedom Spoločnosti
Prometheus Romanom Hradeckým
ľudí ako lektorov prinieslo svoje
ovocie v ich postojoch a v prístupe k problematike, v zrozumiteľnosti výkladu i jeho pozornejšie
prijímanie rovesníkmi.
Potvrdzujú to aj zápisy
z pamätnej knihy, z ktorých
vyberáme: „Áno, bolo to strašné,
uznávam. Je ťažké všetko si to tak
naozaj predstaviť. Muselo to byť
strašné. Nechcela by som byť v tej
dobe ani ako Žid, ani ako ten, čo
Žida nenávidel.“
„Som naozaj rada, že som
sa mohla zúčastniť na takomto
projekte. Dozvedela som sa
množstvo nových informácií,
ktoré sú strašné pri predstave, že
sa také niečo v skutočnosti udialo. Preto by sa takéto projekty
mohli organizovať častejšie, aby
sa o tom dozvedeli mladí ľudia
a zabránili, aby sa niečo podobné
v budúcnosti neopakovalo.
Ďakujem.“
Za udelenie ocenenia Múzeu
SNP poďakoval jeho riaditeľ
Stanislav Mičev, ktorý zdôraznil
vysokú návštevnosť expozície
v rôznych častiach Slovenska
i v ČR a aj to, že priblížila mladým
tematiku holokaustu, ktorý by sa
už nikdy viac nemal opakovať.
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Veľvyslanec humanizmu
Čestný titul Veľvyslanec
humanizmu, ktorý sa udeľuje
za celoživotné dielo a úsilie pri
šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu
na Slovensku, tento rok udelili
výnimočnej osobnosti – profesorovi MUDr. Alexandrovi
Rehákovi, DrSc.
Prof. A. Rehák sa narodil sa
ešte pred koncom 1. svetovej
vojny v Rumunsku, kde pôsobil
jeho otec ako učiteľ gymnázia.
Keď mal dva roky, rodina sa
presťahovala do Skalice, preto sa
považuje za Záhoráka. Žil tam
až do svojich vysokoškolských
čias, kedy odišiel do Bratislavy na
Lekársku fakultu UK. Skončil
ju v roku 1940. V Európe už
zúrila 2. svetová vojna,
a tak ho povolali
do vojenskej služby. Okamžite ho
vyslali na východný
front, kde bol pridelený
k reorganizovanej Pešej
divízii. Mladý lekár bol však
od začiatku veľmi negatívne
naladený proti vtedajšiemu
systému na Slovensku. Dodnes
prvý slovenský štát nenazve inak
ako totalitou, kde všetky de-

mokratické práva boli potlačené,
kde jediné slovo mala klerikálna
katolícka štátna reprezentácia
a kde ostatní ľudia boli bez práv.
Po vojne začal A. Rehák
pracovať ako asistent na Kožnej
klinike Lekárskej fakulty UK
v Bratislave, kde s menšími
prestávkami pôsobil ako docent,
neskôr ako profesor až do
odchodu do dôchodku. Bol zakladateľom Detskej kožnej kliniky
na bratislavských Kramároch,
ktorá v tom čase bola jedna
z mála v Európe. Neskôr ho
vyslali na
tri roky do
Iraku.
Pomáhal

tam pri vzniku lekárskej fakulty
v Mosule, o sedem rokov neskôr,
v roku 1970, začal vyučovať na
novootvorenej lekárskej fakulte
v Kuvajte a pripravoval budúcich
domácich prednášateľov, pričom
zároveň vykonával aj bežnú
lekársku prax. Dotiahol to až na
poradcu kuvajtského ministra
zdravotníctva.
Názory profesora Reháka
však výrazne formovali aj jeho
skúsenosti z vojny. Podľa neho
to bol jednak samotný vojnový
slovenský štát, kde sa do rozporu
so skutočnosťou dostali princípy
kresťanskej lásky, a potom aj na

fronte kňazi žehnali zbrane na jednej i druhej
strane a tvrdili, že Náš Boh je s nami. A on
nevedel, ktorý boh je s kým? Nuž a keď človek
vidí všetky tie vojny so všetkými negatívnymi
dôsledkami na ľudí, keď vidí mestá a obce
zrovnané so zemou, nevyhnutne si musí klásť
aj otázky: Prečo? Potrebujeme to? Vtedy
prišiel na to, že v pozadí takmer všetkých
vojen je medzi inými faktormi aj náboženstvo.
Lebo náboženstvo vštepuje do ľudí – my sme
tá jediná správna viera a každý, kto s nami
nesúhlasí, je náš nepriateľ. Ako pacifista sa
musel rozhodnúť, a tak sa rozhodol. Stal sa
ateistom.
Tento pojem je však podľa neho veľmi
široký a skrývajú sa pod ním rôzne odtiene.
Jemu humanistické hnutie zaimponovalo
tým, že zdôrazňuje toleranciu a plne rešpek-

tuje ľudí – bez rozdielu, či sa hlásia alebo
nehlásia k nejakému náboženstvu. Ateizmus je
len jednou súčasťou humanizmu.
Do Spoločnosti Prometheus Alexander
Rehák vstúpil krátko po jej založení. Hneď
od začiatku mal na starosti zahraničné styky.
Nečudo, veď aktívne hovorí po anglicky, nemecky, francúzsky, rusky a nestratil by sa ani
v Maďarsku. Práve vďaka prof. Rehákovi sa
zahraničné aktivity Spoločnosti Prometheus
dostali v rámci Európskej humanistickej
federácie (EHF) i Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU) na úroveň, za akú
by sa nehanbili ani tie najväčšie mimovládne
organizácie na Slovensku.
Ešte donedávna trávil denne celé hodiny
za internetom. Dnes, kvôli zdraviu, je to
menej, stále ho však využíva na získavanie

najnovších informácií zo sveta v oblastiach,
ktoré ho najviac zaujímajú. A na písanie –
listov humanistom, listov v mene humanistov
na Slovensko i do zahraničia, fundovaných
článkov a ďalšej publicistiky. Okrem toho
píše aj knihy. Pred pár rokmi, keď sa mu
zdravotný stav začal zhoršovať, si predsavzal:
Ešte musím napísať knihu o vzťahu medicíny
a náboženstva v histórii, o tom, že už samotná
história kresťanstva je poznačená nepriateľstvom proti vede a teda aj proti medicíne.
Hoci sa v súčasnosti ťažko dá vyčerpávajúcim
spôsobom vypovedať o ich vzájomnom
napätom vzťahu, prof. Rehák sa snaží aspoň
o reprezentatívny výber príkladov stratégie,
ktorú používajú apologéti náboženstva, aby
prenikli do jej moderného rozvoja. Kniha vyšla
v roku 2006 a o rok neskôr vyšla ďalšia – Lovci

Posolstvo prof. Alexandra Reháka, nositeľa
ceny Veľvyslanec humanizmu, účastníkom
slávnostného odovzdávania ocenení

Foto: Judita Takáčová

Vážené dámy a páni, vážené
priateľky a priatelia,
prosím o ospravedlnenie mojej osobnej neúčasti, ktorú sám
prežívam s veľkou ľútosťou.
Vysoko si cením rozhodnutie
udeliť mi toto uznanie, hoci
s pocitmi, že by sa našli v našich
radoch aj takí, čo si to viac
zaslúžia.
Pokúsim sa využiť túto príležitosť na pripomienky, ktoré
považujem v súčasnej situácii
za vhodné spomenúť. Stále sa
stretávame vo verejnosti s nepochopením samotného pojmu
„humanizmus – humanista“,
keďže ľudia ho často chápu
ako dobročinného človeka –
teda si pletú pojem humanista
s pojmom humánny, humanitarián, ba dokonca spájajú
tento pojem s nevyhnutnosťou
byť aj nábožensky veriacim.
Obrazne povedané, považujú

nás za čudákov, ktorí si zvolili za
cieľ dobročinnosť ako metódu
fľakovania nedostatkov nášho
života. Preto za jeden z našich
základných cieľov pokladám vytrvalo vysvetľovať náplň pojmu
humanista ako človeka opierajúceho svoj svetonázor o vedecké
poznanie materiálneho sveta
– nie o predstavy existencie
nepoznaného nadprirodzeného
riadenia vesmíru.
Humanisti majú svoje osobité
kultúrne spektrum, majú naň
právo rovnako ako nábožensky
orientovaní občania. Pokiaľ to
náš štát nechce pripustiť, dopúšťa sa diskriminácie.
Hmota a jej miliónové rozmanité formy prejavov a zložiek
vytvárajú nielen celý vesmír
vrátane maličkého zrnka, ktoré
obývame my a nazývame ZEM,
ale aj abstrahovaný obrovský
objem myšlienok, ktoré sú
produktom našej mozgovej

kôry. Tie možno zaznamenávať
symbolmi na množstvo nosičov
– médií, ktoré ľudia vymysleli
a stále zdokonaľujú. Humanisti
vychádzajú z tohto hmotného
základu celého vesmíru, ale
musíme vyvracať pokrivené
názory našich neprajníkov,
ktorí nás obviňujú z toho, že
hmotu kladieme na prvé miesto
hodnôt. Opak je totiž pravda,
my uznávame hodnotový systém
spoločný celému ľudstvu – iba
ho odvodzujeme od existujúcej
reality tohto nášho hmotného
sveta, nie však od pomyselných
nehmotných duchov.
Napriek početným prognózam, že náboženské vplyvy budú
v ovplyvňovaní verejného života
čoraz viac na ústupe, opak sa
prejavuje v dnešnej etape nášho
života. „Náboženský nacionalizmus“ sa vtiera do domény
demokratických štátov a namiesto odvodzovania riadenia
štátu z vôle národa odvodzuje
všetku autoritu – vrátane štátnej
– z Božieho písma, pretláčajúc
tým cieľ posmrtnej spásy namiesto pozemského pokroku.
Má to aj vážne celosvetové
dopady: celosvetové tendencie
k náboženskému fundamentalizmu podstatne zvyšujú riziká
miestnych aj celosvetových
krvavých konfliktov. Viacerými autormi bolo dokázané, že
najväčším rizikám sú vystavené
štáty, kde k náboženskej mnohotvárnosti pristupuje aj štátna
jednostrannosť uprednostňujúca jedno z náboženstiev.

Humanisti vždy boli výslovní
pacifisti, ich tolerancia smeruje
predovšetkým k tomu, aby sa
ľudia vyhli akýmkoľvek konfliktom, najmä vojnovým. Od
iných pacifistov sa odlišujú len
v tom, že humanisti si podstatne
viac uvedomujú, že pri vzniku
násilných konfliktov – či už
regionálnych alebo aj svetových,
náboženstvá hrajú prvoradú
úlohu, aj keď je to zvyčajne maskované inými aspektmi sporu.
Ponovembrový vývoj na Slovensku musí spôsobovať vážne
obavy. Najmä základná zmluva
so Svätou stolicou je dokument,
ktorým sa Slovensko zaradilo
medzi štáty s náboženstvom
podporovaným štátom.
Preto nás slovenských humanistov čakajú v budúcnosti
mimoriadne ťažké úlohy. Z nich
za prvoradú považujme komunikáciu so štátnymi orgánmi,
ktorá nám umožní vysvetľovať
oprávnenosť našich požiadaviek, pretože sú v plnom súlade
s prosperitou štátu aj národa.
Chceme byť však aj reálni.
Vieme, že náboženstvá budú na
svete ešte dlho pretrvávať, preto
naše prvoradé úsilie by malo
smerovať k presadzovaniu čo
najdôslednejšej odluky cirkvi
od štátu. Táto požiadavka znie
mnohým na Slovensku ako
niečo nerealizovateľné, a preto
je nepopulárna.
Na tomto mieste treba
zdôrazniť, že Slovensko je už
riadnym členským štátom
Európskej únie. V EÚ jestvuje
špeciálne vyčlenená skupina expertov z členských štátov, ktorí
sa tejto perspektívnej úlohe odluky venujú. Za prvoradú úlohu
by bolo treba pokladať aj úzku
spoluprácu s týmto európskym
orgánom.
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Téma čísla

Ceny humanistov

Foto: František Jedinák

Marián Baťala, podpredseda Spoločnosti Prometheus, a Daniel
Ország, riaditeľ odboru pre európske záležitosti Úradu vlády SR, za
predsedníckym stolom
duší. A. Rehák sa v nej zamýšľa
a uvádza aj príklady toho, ako je
možné, že nielen v minulosti ale
i dnes sú ľudia náchylní uveriť
v existenciu nadprirodzených
bytostí, že veria v niečo, čo nik
nedokázal a dokázať ani nemôže.
Za prof. Reháka ocenenie
prevzala a poďakovala zaň
jeho dcéra Zuzana Kočišová.
Nechýbali slová o tom, ako
profesora Reháka teší, že aj na
Slovensku sa predsa len čoraz
častejšie objavujú hlasy, ktoré
začínajú pochybovať o všeobecne
platných pravdách, a ktoré sa
šíria aj v štátnej správe, a rastie
uvedomenie, že dnes sa sekularizácia objavuje ako jedna z ďalších
možností rozvoja kultúry a celej
našej spoločnosti. (Vystúpenie
uverejňujeme osobitne).

Chabý záujem médií
Ocenení si prevzali diplomy,
kvety a plakety, ktorých autormi
sú akademická maliarka Darina
Kopková a keramik Zdenek Kopka z Košíc. Plakety umeleckou
formou zobrazujú vodu, slnko,
dúhu a vyjadrujú nekonečnosť
času. Za zrodom myšlienky
zavedenia tradície odovzdávania
Cien humanistov stál náš priateľ,
člen spoločnosti Prometheus Ján
Parada. Veľký podiel na organizačnom a finančnom zabezpečení
plakiet i samotného podujatia
malo vedenie a kluby Spoločnosti
Prometheus z celého Slovenska.
Ocenenia odovzdal predseda
Spoločnosti Prometheus Roman
Hradecký a predstaviteľ podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča,
riaditeľ odboru pre európske
záležitosti Daniel Ország.
Pozdravné listy nositeľom
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pokračujú gratulácie oceneným,
otázky novinárov, rozhovory
priateľov z rôznych častí
Slovenska – medzi inými z klubov
z Banskej Bystrice, Prešova,
Košíc, Pezinka, Senca a Piešťan.
Nehovoria len o svojej práci,
o tom, ako ťažko sa žije svetským
humanistom na Slovensku,
ale aj o plánoch do budúcnosti
a o reprezentačnom prostredí,
ktoré im predsa len dodáva viac
optimizmu, že sa hádam ľady aj
u nás pre ľudí bez náboženského
vyznania pohnú dopredu. Viacerí
účastníci veľmi kladne hodnotia
myšlienky, úlohy, s ktorými sa
ústami svojej dcéry s nimi podelil
Alexander Rehák. A už sa dohovárajú, kedy budú mať najbližšie
stretnutia, aké úlohy ich čakajú
aj v letných mesiacoch, ktoré pre
Spoločnosť Prometheus nemôžu
byť „uhorkovou sezónou“. Tieto
radostné pocity však prekrýva
aj trocha smútku nad slabým
záujmom médií.
Nečudo. Veď jedným z cieľov
vzniku novej tradície oceňovania významných osobností,
ktoré sa zaslúžili o dobré meno
Spoločnosti Prometheus
a svetského humanizmu, bolo aj
pozitívne zviditeľnenie osobností
humanizmu navonok v rámci
celej slovenskej spoločnosti,
rozširovanie informácií o pozitívnych aspektoch humanizmu
ako filozofického svetonázoru
a prostriedku na dosiahnutie
zmeny vo svete. Preto vedenie
Spoločnosti Prometheus na akciu
pozvalo viacerých poslancov NR
SR, veľmi široký okruh médií
(verejnoprávnym i súkromným),
ktorým s predstihom zaslalo podkladovú tlačovú správu. Priamo
na akcii sme mali pripravené
materiály o našej spoločnosti
i o ocenených. Bohužiaľ, nie
všetky sa využili.

prvých cien humanistov v SR
a Spoločnosti Prometheus
s povzbudením do ďalšej práce
zaslal aj predseda Európskej
humanistickej federácie (EHF)
a predstaviteľ anglických svetských humanistov David Pollock
a zástupcovia viacerých zahraničných sesterských organizácií
združených v EHF, ktorej členom
je aj Spoločnosť Prometheus.
Medzi nimi Jozef Haubelt,
predseda českej Voľnej myšlienky, Vera Pegnová, predstaviteľka
talianskych svetských humanistov, ktorá zároveň zastupuje
EHF v OBSE, Hope Knutsson,
prezident Sidmentu - Islandskej
etickej a humanistickej asociácie,
Andrzej Dominiczak, predstaviteľ
poľských svetských humanistov,
Dabir Tehrani, prezident Humanistickej spoločnosti Škótska,
Ann Jamesová, tajomníčka
Humanistickej asociácie Írska,
Jean-Claude Pecker, predstaviteľ francúzskych svetských
humanistov, ako aj
predseda Spoločnosti pre
Foto: František Jedinák
plánované rodičovstvo
MUDr. Michal Kliment.
Krátko pred dvanástou
hodinou opäť zaznievajú
tóny husieľ a uzatvárajú
oficiálnu časť. Takmer
na pravé poludnie,
v deň letného slnovratu
2008, zaznieva oficiálny
prípitok a prítomní
si môžu štrngnúť
na úspech a zdravie
prvých nositeľov cien
humanistov v Slovenskej republike i na
ďalšie úspechy v práci
Účastníci slávnostného
Spoločnosti Prometheus.
odovzdávania Cien humanistov
Pri malom občerstvení

V správnych rukách
Popri kladnom hodnotení akcie
zaznelo aj viac kritických poznámok, než sa hodí do novinárskeho článku. Ale to sú vnútorné
veci, to sú fakty, ktoré musia byť
ponaučením a východiskom pre
ďalšie obdobie, tak ako sa na
tom uznieslo aj Predsedníctvo
Spoločnosti Prometheus na
svojom júlovom zasadnutí.
Ocenených, takmer stovku
účastníkov podujatia a ďalších,
čo budú čítať tieto riadky, predsa
nemusia zaujímať desiatky hodín
úsilia organizátorov, plnenie
a zaskakovanie niektorých dávno
známych úloh na poslednú
chvíľu. Dôležitý je výsledok.
Dôležité je, že Ceny humanistov
sa dostali do správnych rúk, dôležitý je aj pocit vyznamenaných
a účastníkov podujatia. A určite
je dôležitá aj posledná informácia: ďalší ročník, ročníky Cien
humanistov v SR prisľúbil zobrať
pod svoj patronát podpredseda
vlády SR pre európsku integráciu
a vedomostnú spoločnosť
Dušan Čaplovič. To sme ešte pri
odchode z historickej budovy
Slovenskej národnej rady na
Župnom námestí v Bratislave
nevedeli, ale veríme, že mnohým,
ktorí sa pozerali o mesiac neskôr
na skladanie sľubu našich olympionikov v tej istej kongresovej
sále, prebehlo mysľou: vzácna,
slávnostná to chvíľa, významní
ľudia, desiatky novinárov. Možno
sa predsa len na Slovensku za rok
niečo zmení, aby viac zástupcov
novinárskej obce prišlo aj na
akciu Spoločnosti Prometheus.
Aby sa nebáli hovoriť a propagovať aj svetský humanizmus
a osobnosti či organizácie, ktoré
robia v jeho mene.
Miloslava Necpalová,
František Jedinák

Počet humanistických sobášov
v Škótsku narástol o 64 percent

Hoci sú manželstvá
vo všeobecnosti na
ústupe, počet humanistických sobášov v Škótsku
vzrástol o 64 %. Vyplýva
to zo štatistických údajov

o manželstve
v Škótsku za
r. 2007 podľa
Všeobecného
matričného úradu Škótska.
V r. 2007 Škótska humanistická
spoločnosť
vykonala 710
zákonných sobášov, čo je
o 285 viac ako v r. 2006
a predstavuje nárast
o 64 %. Za rok 2006 bol
zaznamenaný nárast až

Mužovi s 86 ženami hrozí
podľa šaríje trest smrti
Nigérijský islamský
úrad nariadil 84-ročnému mužovi, ktorý má
86 žien a 170 detí, že
musí znížiť svoj počet
manželiek na štyri, inak
mu hrozí trest smrti.
Bývalý učiteľ a kazateľ
Muhammad Bello Abubakr môže dostať hrdelný
trest podľa islamského
práva šaríja, ktoré bolo
v prevažne moslimskej
severozápadnej Nigérii
opätovne zavedené
v roku 2000.
Nigérijské médiá

a britská stanica BBC
citovali Abubakra, podľa
ktorého Korán nehovorí
o žiadnom treste pre viac
ako štyri manželky.
Nigérijská Najvyššia
rada pre islamské
záležitosti pohrozila
Abubakrovi, považovanému za heretika
pre svoje vyhlásenia
o schopnosti hovoriť
priamo s Alahom.
Muž pre stanicu BBC
uviedol, že Alah mu dal
silu zvládnuť svojich 86
žien.

o 429 % (z 82 na 434).
Čísla za r. 2007 prekračujú vlastné štatistické
predpovede HSS o 5 %. Pri
takomto tempe sa môže
stať, že v r. 2010 už budú
humanistické sobáše obľúbenejšie ako katolícke.
Podľa údajov Všeobecného matričného úradu
Škótska počet cirkevných
sobášov klesol o 6 % v r.
2005, o 7 % v r. 2006
a o 4 % v r. 2007. Od r.
2005 počet sobášnych

Zo sveta

obradov vykonaných katolíckou cirkvou klesol o 3 %
a obradov vykonaných
episkopálnou cirkvou
o 13 %.
„Máme radosť, že
sa potvrdilo to, čo vieme
už viacero rokov, že humanizmus ponúka súdržnú
etickú štruktúru, ktorá
umožňuje ľuďom prevziať
zodpovednosť za ich vlastný život. Humanistické
svadby sú jedinou formou
obradu, kde je pár skutočne slobodný pri skladaní
sľubov jeden druhému.“
V dôsledku zvýšeného
dopytu po humanistických obradoch robí HSS
v súčasnosti nábor na

celebrantov zo všetkých
kútov Škótska a organizuje pre nich školenia. Dnes
má HSS 68 školených
a registrovaných celebrantov, z ktorých 42 má
oficiálne povolenie od
Všeobecného matričného úradu Škótska na
vykonávanie zákonných
sobášnych obradov.
Humanistické sobáše
sú v Škótsku povolené od
12. júna 2005. Škótsko je
pritom jedna zo šiestich
krajín na svete, kde sú
povolené humanistické
sobáše: ďalšími štátmi sú
Austrália, Kanada, Nový
Zéland, Nórsko a niektoré
štáty USA.

Tom Cruise a scientologická
cirkev čelia ťažkým obvineniam
Hollywoodskej hviezde
Tomovi Cruiseovi hrozia
problémy pre
jeho príslušnosť
k scientologickej cirkvi.
Toto religiózne
hnutie má
na krku obvinenie a žiadosť o 250
miliónov dolárov odškodného od bývalého člena cirkvi Petra Lettermana.
Letterman vzniesol obvinenia proti
cirkvi i proti prominentnému členovi
Tomovi Cruisovi.

Obama a McCain v kostole
diskutovali o svojej viere
Demokratický
kandidát na post
prezidenta USA
a jeho republikánsky
súper John McCain
absolvovali v polovici augusta prvé
spoločné vystúpenie,
ktorého témou bol ich
vzťah ku kresťanstvu
a jeho hodnotám. Diskusia, ktorá
poukázala na významnú úlohu
náboženstva v americkej politike,
sa uskutočnila za prítomnosti asi
2 000 poslucháčov v obrovskom
evanjelickom kostole Saddleback

Zaujímavosti

v kalifornskom meste Lake
Forest. Moderoval ju tamojší
vplyvný kazateľ Rick Warren,
ktorý viedol s oboma kandidátmi
samostatný hodinový rozhovor.
Na Warrenovu otázku, čo
považuje za najväčšie morálne
zlyhanie svojho života, Obama
odpovedal, že sa občas dopustil
„zásadného sebectva“, pričom
spomenul aj svoje skúsenosti
s drogami. „Mal som ťažké detstvo,“ vysvetľoval senátor. „Boli
časy, keď som experimentoval
s drogami.“ Za najväčšie morálne
zlyhanie Američanov Obama

Letterman bol dlhé roky členom
hnutia. Dnes tvrdí, že po vystúpení
z neho bol prenasledovaný a šikanovaný. Scientologickú cirkev vo svojich
vyjadreniach dokonca nazval „kriminálnym syndikátom“.
S cieľom zastrašiť ho cirkev dokonca
prenikla do súkromnej sféry jeho
advokáta. Jeden člen scientologickej
cirkvi zavolal advokátovej manželke
a vydával sa za jeho homosexuálneho
milenca. Hovorkyňa právnik cirkvi
všetky obvinenia, samozrejme, odmietli
s tým, že Letterman sa chce len priživiť
na sláve a popularite hollywoodskeho
herca Toma Cruisa.

označil to, že si stále nevzali
„základné ponaučenie z Evanjelia podľa Matúša, čokoľvek
urobíš jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne urobíš“.
McCain za svoje najväčšie morálne zlyhanie považuje rozpad
prvého manželstva. „Najväčším
morálnym zlyhaním Ameriky
bolo počas celej našej existencie asi to, že sme sa nevenovali
veciam vyšším, ako je náš vlastný
záujem,“ myslí si McCain.
Obaja kandidáti museli
odpovedať aj na otázky o názore
na manželstvá osôb rovnakého
pohlavia a interrupcie. Na otázku, odkedy by sa mali na dieťa
vzťahovať ľudské práva, Obama
odpovedal vyhýbavo: „Myslím
si, že či už sa na to pozeráte
z teologického alebo vedeckého

hľadiska, odpovedať na túto otázku
s určitosťou je nad
moje platové zaradenie.“ McCain,
ktorý je známy
odmietaním
interrupcií, odpovedal priamo: „Od
momentu počatia.“ Republikán
pritom ubezpečil, že bude „prezidentom podporujúcim život“.
Fórum sa uskutočnilo v kritickej fáze prezidentskej kampane
pred nominačnými zjazdmi,
keď sa od kandidátov očakáva
oznámenie mien svojich viceprezidentov.
Strana spracovaná podľa
zahraničných zdrojov a IHEU
(jt)
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Rozhovor

Mariusz Agnosiewicz

Antiklerikalizmus
Poliakov je zbabelý a plytký

Foto: Maciej Puczynski

Mariusz Agnosiewicz (skutočným
menom Mariusz Gawlik, *1979) je
poľský novinár, internetový redaktor
a publicista. Je aktivistom poľského
humanistického a voľnomyšlienkarskeho hnutia. Študoval na Univerzite vo Wroclawe. Je zakladateľom
a šéfredaktorom voľnomyšlienkarského internetového portálu
racjonalista.pl., je autorom stoviek
príspevkov na internete a v tlači,
ktoré sa týkajú najmä náboženských
vzťahov, náboženských štúdií, histórie
cirkvi, občianskych slobôd a práva.
Mariusz Agnosiewicz je zároveň
zakladateľom a prvým prezidentom
Poľskej asociácie racionalistov.
8 PROMETHEUS

Mohli by ste nám predstaviť
vašu organizáciu – Poľskú asociáciu racionalistov? Kedy bola
založená? Koľko máte členov?
Poľská asociácia racionalistov je organizácia združujúca
humanistov a racionalistov.
Združenie vytvorila virtuálna
komunita prepojená prostredníctvom internetovej stránky
www.racjonalista.pl, ktorá je
v súčasnosti najväčším zdrojom
možnosti publikovania voľnomyšlienkarov v Poľsku. Organizácia bola založená v januári 2005.
Bohužiaľ, na začiatku sme mali
veľa problémov s jej registráciou,
preto sa naše aktivity v skutočnosti začali až na jeseň roku
2006. V tom čase sme zorganizovali naše Prvé celopoľské
stretnutie racionalistov a voľnomyšlienkarov, ktoré sa konalo
v Radzikowe blízko Varšavy. Na
stretnutí sa zúčastnili mnohí
poprední poľskí ateisti i radoví
voľnomyšlienkari. Odvtedy sa
oblasti nášho pôsobenia neustále
rozvíjajú. Naša organizácia
má v súčasnosti okolo 150
oficiálnych členov a približne tisíc
registrovaných podporovateľov
a niekoľko tisíc neregistrovaných
priaznivcov. Rozvíjame sa
pomaly, ale efektívne.
Aké sú hlavné ciele vášho
združenia, akými iniciatívami sa
môžete pochváliť?
Za hlavný cieľ sme si
predsavzali spojiť a posilniť
racionalistické hnutie v našej
krajine. Bojujeme za otvorené,
tolerantné, sekulárne a heterogénne Poľsko. Medzi naše
ďalšie dôležité ciele patrí aj
podpora vedy a vedeckých metód
a vystupovanie proti pseudovede.
Spomedzi aktivít by som chcel
spomenúť iniciatívu zameranú na
„coming out“ ateistov (internetový zoznam ateistov a agnostikov,
podpísaný tisíckami Poliakov,
vrátane mnohých významných
osobností), humanistické svadby
vrátane prvej svadby dvoch
žien v Poľsku, ktorá sa stretla
s rôznorodými reakciami v celej

krajine, Kampaň 196 za zmenu
zákona v oblasti tzv. hanobenia
náboženstva. V každej z nich sme
boli celospoločensky úspešní.
Máte aj viacjazyčnú internetovú stránku. Mohli by ste ju
v skratke predstaviť?
Racjonalista.pl má určite
najväčší potenciál pre poľské
hnutie voľnomyšlienkarov.
Vytvorili sme portál, ktorý
je vplyvnejší a populárnejší
ako väčšina náboženských
internetových stránok. Stránku
Racjonalista som založil v roku
2000 a odvtedy spája dohromady
čoraz viac čitateľov a novinárov.
V roku 2006 sme boli zaradení
medzi mainstreamové internetové médiá a za jedného z lídrov
v oblasti žurnalistiky. Každý deň
máme okolo 15-tisíc návštevníkov. Publikovali sme texty
700 autorov, vrátane mnohých
popredných poľských a zahraničných voľnomyšlienkarov.
Preklady článkov z celého sveta
je jedna z najdôležitejších oblastí
našich aktivít. Rád by som publikoval aj viac článkov z časopisu
Prometheus (publikovali sme
jeden – o hrozbách konkordátu).
Uverejnili sme už okolo 4 500
článkov, ktoré zaberajú takmer
18 400 strán A4. V našom
redaktorskom tíme pracujú aj
skúsení novinári, napríklad
také osobnosti ako Andrzej
Koraszewski, bývalý kmeňový
redaktor periodika Paryska
Kultura, bývalý novinár BBC
a viceprezident poľskej sekcie.
Pre mnohých voľnomyšlienkarov
sme jediným intelektuálnym
oknom do sveta. Koncepcia
našich príspevkov je veľmi
široká – snažíme sa vytvoriť
systematický súhrn poznatkov.
Všetko sa týka racionalizmu.
Z času na čas však uverejňujeme
aj názory našich ideologických
oponentov. Hlavná koncepcia
súvisí s myšlienkou „práce od
piky“. Racjonalista.pl predstavuje osem rokov fascinujúceho
príbehu, o ktorom by som mohol
rozprávať donekonečna.

pretože sme boli silne podriadení
hovoria o americkom raketovom
Poľsko je známe prevažne
Aký je všeobecný postoj poľskej
štátu a komunistickej ideológii.
systéme. Zdá sa, že poľskí biskupi verejnej mienky k otázke odluky
religióznym charakterom a kleV roku 1989 to bol pre nás veľký
presvedčili takmer každého, že
rikalizmom. Ako dokážete pracirkvi od štátu? Akú podobu by
problém, keďže celé hnutie sa
súčasná situácia je záhadným
covať v takomto konzervatívnom
mala mať odluka podľa vašej
scvrkávalo. Hoci sa objavilo
„kompromisom“. A ako všetci
prostredí? S akými reakciami
organizácie?
Poliaci sú tradične antiklemnožstvo rôznych nových
vieme, kompromisy by sa nemali
ľudí sa stretávate?
rikálni a tradične to nevedie
Začiatky
sekulárnych
meniť. Už desať mesiacov sa
Keď sme zorganizovali
boli veľmi ťažké.
nikam, pokiaľ ide o vzťah medzi
organizácií (väču nás vedie intenzívna diskusia
prvú humanistickú
štátom a cirkvou. A to preto,
Môj pseudonym
šinou spojených
o preplácaní umelej metódy
svadbu dvoch žien
Agnosiewicz je
lebo vo väčšine prípadov je tento
s opozíciou),
oplodnenia. Väčšina poslancov
v Poľsku, moralista
antiklerikalizmus skôr zbabelý
pamiatkou na
väčšina z nich
parlamentu bola presvedčená, že
a teológ z Katolíckej
a plytký. V našej verejnej diskusii
časy, keď som
prežila len krátko. tento zákrok by sa mal preplácať.
univerzity v Lubline
ho používal,
chýba jasne definovaný model
Výsledkom bolo,
Cirkev však potom spôsobila
požadoval zákaz Poľskej
sekulárnej krajiny európskeho
aby som zostal
že celé hnutie sa
„rozruch“ a vláda stratila istotu.
asociácie racionalistov.
v anonymite. Aj
typu. Poľský náboženský štát
zredukovalo na
Dnes si ani nevieme predstaviť,
dnes ma poznajú
pretrváva vďaka sile zotrvačnosti
niekoľko ateistov
ako sa to všetko vyrieši, možno
a politikom, ktorí sa obávajú
pod týmto pseudonymom, nie
„na stráži“, väčšinou z Varšavy.
sa niečo dozvieme na jeseň, keď
propagandistickej mašinérie
pod mojím skutočným menom.
Našťastie vďaka rozvoju internetu vláda plánuje presadiť predpisy
cirkvi. Cirkev je veľmi aktívna
Na začiatku som sa stretával
sa sekulárne hnutie v Poľsku
v oblasti bioetiky.
s agresívnymi reakciami, to sa
v prisvojovaní si iných oblastí
obnovilo a opätovne spojilo. Keď
však našťastie zmenilo. Stránka
Je vyučovanie náboženskej
života a verejného bohatstva.
sa popredného poľského filozofa
výchovy v poľských školách
Komisia pre „odškodnenie“,
Racjonalista.pl je zodpovedná
a profesora Andrzeja Nowického
za odhalenie veľkého potencipovinné? Vediete nejaký dialóg na ktorú vytvorila vláda spolu
na našej jubilejnej konferencii
túto tému so štátnymi úradmi či
s cirkvou s cieľom odškodniť
álu poľských ateistov. Môžem
pýtali na perspektívy rozvoja
majetok, o ktorý cirkev prišla za
povedať, že situácia je dnes oveľa
s predstaviteľmi vlády a politichnutia, odpovedal, že budúcnosť
lepšia, nemám sa veľmi na čo
kých strán?
čias Poľskej ľudovej republiky,
vidí v internete. Profesor
sťažovať. No minulý rok, keď sme Nowicki predstavuje symbolické
postupuje cirkvi obrovské sumy
Náboženská výchova je
peňazí a bohatstva bez akejkoľvek
začali organizovať humanistické
v teoretickej rovine dobrovoľná,
spojenie pre celé sekulárne
kontroly. Je to jeden z verejných
svadby, stretli sme sa s veľkou
ale keďže konzervatívny minister
hnutie – voľnomyšlienkarom je
orgánov, ktorých
dávkou agresivity zo strany
od roku 1932. V roku 1956 založil školstva v bývalej
rozhodnutie
poľských katolíkov, keďže katolivláde zaviedol
najväčšiu ateistickú organizáciu
Poľský náboženský štát
je nemenné
cizmus v Poľsku sa nezameriava
v Poľsku. Dnes je čestným členom známkovanie, nábo- pretrváva vďaka sile
a proti ktorému
na vieru alebo nejaké dogmy, ale
ženstvo sa v podstaPoľskej asociácie racionalistov.
zotrvačnosti a politiskôr na folklór, symboly a obrady, Samozrejme, profesor Nowicki
sa nemožno
te stalo povinným,
kom, ktorí sa obávajú
odvolať. Veľmi
a navyše sa usiluje o zasahovanie
pretože väčšina
nie je jediným aspektom dnešnej
propagandistickej
často sme sveddo politiky, sexuality a rôznych
poľských škôl nemá
sekulárnej tradície v Poľsku.
mašinérie cirkvi.
kami rozsiahlych
spoločenských záležitostí,
alternatívne triedy
Myslíte si, že z krátkodobého
etickej výchovy
obvinení
a najmä na – získanie bohatstva.
hľadiska je šanca na zmenu kon(takéto triedy sú len v 1 percente
Ak hovoríme o humanistických
a desivých dohôd. Nedávno
komisia darovala veľký
rituáloch a obradoch, vstupujeme zervatívnych postojov ľudí vo vašej škôl). Súčasný minister školstva
už niekoľkokrát vyhlásil, že od
pozemok vo Varšave v hodnote
na pole, ktoré cirkev veľmi dráždi. krajine?
Keďže poľské sekulárne
tohto roku každý študent, ktorý
Keď sme zorganizovali prvú
72 miliónov eur mníškam
hnutie sa v súčasnosti len oživuje, bude chcieť navštevovať etickú
z Poznane. Najväčším škandálom
humanistickú svadbu dvoch
niet skutočnej šance na rýchle
výchovu, dostane túto možnosť.
žien v Poľsku, moralista a teológ
je fakt, že na tomto pozemku
spoločenské zmeny. Našťastie,
Uvidíme o niekoľko mesiacov,
plánovala miestna samospráva
z Katolíckej univerzity v Lubline
či je to pravda. Ak
vybudovať školy, materské školy
požadoval zákaz Poľskej asociácie existujú iné
objektívne
sa to podarí, bude
racionalistov. Našťastie sa ešte
a futbalové ihrisko. V takejto
Zdá sa, že poľskí biskufaktory, napríklad
to malá revolúcia.
situácii nemôžeme naozaj
stále rozvíjame, takže podobné
pi presvedčili takmer
integrácia s ostatSme pripravení
hovoriť o ideálnom modeli vzťahu
názory nám nemôžu poškodiť.
každého, že súčasná
nou sekulárnou
podporiť vládu
medzi cirkvou a štátom. Naším
situácia je záhadným
Môžeme vôbec hovoriť o sekuEurópou a kulv tejto záležitosti.
hlavným cieľom v súčasnosti je
„kompromisom“. A ako
V
súčasnosti
lárnej tradícii v Poľsku?
túrny rozptyl.
eliminovať najhoršie obvinenia.
všetci vieme, kompromiSamozrejme. Dôkazom je
Na tieto zmeny
pripravujeme veľkú Pre poľskú vládu sme vypracovali
sy by sa nemali meniť.
naša výročná konferencia pri
bude mať veľký
kampaň, ktorá by
Sekulárny návrh, ktorý obsahuje
vplyv aj rozsiahla
príležitostí storočnice poľského
sa mala začať na
najdôležitejšie zmeny, ktoré by
voľnomyšlienkarstva, ktorá sa
emigrácia, ak sa emigranti budú
jeseň. Jej témou bude vytvorenie
mali prispieť k normalizácii celej
chcieť vrátiť. Vyhliadky sú teda
konala v roku 2007 vo Varšave.
e-learning platformy (štúdium
situácie.
Práve od roku 1907 môžeme
dobré, dynamika je však úbohá.
cez internet) pre etickú výchovu
hovoriť o existencii poľského
A aké sú hlavné zdroje
či vypracovanie učebnice (v súsekulárneho hnutia. Pred druhou
Dochádza v Poľsku k širšej
financovania vašej organizácie?
časnosti jedinú učebnicu etickej
svetovou vojnou u nás pôsobilo
mobilizácii za zmenu prísnej leDostávate nejakú podporu od
výchovy napísal… kňaz). Jeden
niekoľko sekulárnych združení,
gislatívy o interrupciách a ďalších náš člen sa nedávno obrátil na
štátu?
ktoré predstavovali rôzne
reprodukčných právach?
V súčasnosti sme finančne
Európsky súd pre ľudské práva,
ideológie. Vychádzalo aj niekoľko
Z času na čas počúvame
závislí na našich členských
keď obvinil Poľsko z nedostatku
voľnomyšlienkarských časopisov. vyhlásenia takzvanej ľavicovej
poplatkov a darov od podporopríležitostí na štúdium etiky
Poľská inteligencia bola určite
politickej strany, ktorá sa
vateľov. V budúcnosti plánujeme
namiesto náboženstva (my sme
menej religiózna ako v súčasnosv skutočnosti snaží vyhrabať
uchádzať sa o európske fondy na
mu udelili titul Racionalista roka
ti. Po druhej svetovej vojne, po
z prepadu, do ktorého sa dostala.
konkrétne projekty.
2007). Ak sa súdny spor skončí
„ideologickom odmäku“ v roku
Skutočných iniciatív však niet.
do konca tohto roka, veľmi nám
1956 sa hnutie znovuzrodilo.
Sexuálna výchova trpí podobnýZhovárala sa
to pomôže, keďže sa spoliehame
Jeho rozvoj však bol neľahký,
mi problémami. Politici radšej
Judita Takáčová
na náš úspech.
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Výhrada svedomia

Znova o slobode
svedomia
Podľa džentlmenskej dohody predstaviteľov vlády a katolíckej cirkvi bola
zákonná úprava takzvanej výhrady vo svedomí dočasne stiahnutá z programu ich vzájomných rokovaní. Katolícka cirkev však od nej neustupuje
a opätovne ju pripomína. Preto sa treba aj opätovne vracať nielen k spomenutej výhrade, ale k otázke slobody svedomia vôbec.

Čo je svedomie
Podľa neutrálnej slovníkovej
definície svedomie je vedomie
morálnej zodpovednosti človeka
za svoje správanie, vnútorné
hodnotenie vlastných myšlienok,
citov a činov v súlade s osvojenými mravnými normami; ide aj
o pocity morálneho uspokojenia
alebo zahanbenia súvisiace s týmto hodnotením. Svedomie môže
človeku zabrániť urobiť trestuhodné činy a povzbudzovať ho
k činom v mene spravodlivosti.
Svedomie má sociálny charakter
ako vedomie zodpovednosti
človeka pred spoločnosťou, ide
však aj o zodpovednosť pred
sebou samým, o to, nespreneveriť
sa vlastnému presvedčeniu,
ideálom, doterajšiemu životu
a správaniu.
Uzákonenie výhrady
vo svedomí má potom občanovi
zaručiť právo niečo – spoločensky
relevantné – nekonať z titulu
jeho osobného názorového
presvedčenia; v našich podmienkach je tento nárok uplatňovaný
v súvislosti s náboženskou,
kresťanskou vierou.
V dejinách euroatlantickej civilizácie, v podmienkach dominancie náboženstva – kresťanstva,
naozaj došlo k úzkemu spájaniu
slobody svedomia so slobodou
náboženstva, náboženského
vyznania, presvedčenia a jeho
prejavu. Až natoľko, že náboženstvo tu bolo tradične kladené na
prvé miesto, čo prežíva neraz až
dodnes – je otázne, do akej miery
oprávnene.

Pohľad do histórie
Pri skúmaní otázky slobody
svedomia, resp. náboženského
vyznania je naozaj zaujímavé
a najmä poučné pripomenúť si
príklady z histórie. V starovekom
10 PROMETHEUS

svete existovali nespočetné a rôznorodé náboženstvá a kulty tzv.
pohanských národov: staroveký
Egypt, Babylon, Perzia a ďalšie
ríše, neraz označované ako barbarské, ale aj civilizácia grécka
a rímska. A tu vidíme, že vtedajší
ľudia, príslušníci určitého národa
alebo kmeňa a stúpenci určitého

a o sto rokov neskôr reformační
protestanti, takisto neúplne alebo
iba v niektorých krajinách. V podstate však išlo o slobodu, o právo
alebo možnosť voľby iba v rámci
náboženstva (kresťanstva), o to,
„nemusieť veriť po katolícky“.
Požiadavka „slobodného
vyznávania slova Božieho“

Foto: archív SP

V armáde socialistického Československa si museli odporcovia služby
so zbraňou vojenskú službu odslúžiť
náboženstva či kultu, nevideli
vôbec nič zvláštneho – tým menej
zavrhnutiahodného – na tom,
že „ten iný“ má svojich bohov
alebo bohyne, vyznáva taký alebo
onaký kult.
Porovnajme s tým pomery
a vzťahy medzi ľuďmi v stredovekej kresťanskej Európe, najmä
počas neobmedzenej dominancie
katolíckej cirkvi. Tu neexistovala
nielen sloboda svedomia, ale
ani náboženstva, náboženského
vyznania. Realitou bola cirkevná,
katolícka totalita, totalitný nárok
i prax, totalita, ktorá trvala
dobrých tisíc rokov. Dočasne ju
prelomili českí husiti v 15. storočí

ako slobody a práva, veriaceho
človeka – kresťana ako osoby,
však zároveň predurčila neskorší
vývin k myšlienke a požiadavke
základných ľudských a občianskych práv; najprv vo filozofii
osvietenstva a následne ich
vyhlásením v protifeudálnej
revolúcii v Severnej Amerike
a vo Francúzsku, kde táto
revolúcia nadobudla vyhranene
protikatolícky a vo svojich
extrémnych prejavoch aj
protináboženský charakter.
Napriek odporu Ríma bola
sloboda svedomia, no často
prakticky iba ako sloboda náboženského vyznania, deklarovaná

v ústavách a zákonoch viacerých
štátov a viac či menej dôsledne
realizovaná. Ešte v 19. a niekedy
aj v 20. storočí sa katolícka cirkev
nevzdávala, najmä vo väčšinových katolíckych krajinách,
svojich nárokov – nekatolíci,
protestanti, Židia, o ateistoch
ani nehovoriac, by o tom mohli
povedať svoje. Objektívne
treba dodať, že ešte aj dnešní
protestantskí „odlúčení bratia“,
najmä v USA, v tomto ohľade za
katolíckou cirkvou nijako nezaostávajú. Až postupne a vlastne
až v celkom modernej dobe sa
sloboda svedomia ako aj sloboda
nenáboženského presvedčenia
začala chápať ako organická
súčasť ľudských a občianskych
práv, ako jedna z najdôležitejších.

Ako to bolo
s výhradou vo svedomí
Za pokusy a prejavy uplatniť
výhradu vo svedomí z náboženských dôvodov, odmietnuť
povinnosť zabíjať ako vojak,
prípadne vôbec slúžiť v armáde
so zbraňou v ruke, boli v niekdajšom Uhorsku prenasledovaní
a trestaní tzv. nazaréni. Počas
druhej svetovej vojny vo Veľkej
Británii boli odporcovia služby so
zbraňou – s cieľom vyvážiť riziko
frontového nasadenia – zadeľovaní napríklad do nechránených
hliadok pri náletoch na anglické
mestá alebo na pyrotechnické
operácie.
V armáde socialistického
Československa si museli odporcovia služby so zbraňou vojenskú
službu odslúžiť. V podstate sa
vyhýbalo nejakým drastickejším
opatreniam; v armáde je veľa
potrebných činností bez kontaktu
so zbraňami. V praxi veľa záležalo
od konkrétneho nadriadeného.
Istotne nebol ojedinelý skutočný
prípad vojaka – adventistu
siedmeho dňa, ktorého jeho
veliteľ nestaval do strážnej služby
v sobotu, ale jednoducho v nedeľu; adventistovi to neprekážalo
a iný vojak sa mohol tešiť z voľnej
nedele.

Aktuálne
o výhrade vo svedomí
S výnimkou učiteľov, úradníkov a časti robotníctva sa na
všetkých úsekoch života pracuje
nepretržito, bez ohľadu na štátom
stanovené dni pracovného pokoja
alebo uznané cirkevné sviatky.
Skúsme si čo len predstaviť
uplatňovanie výhrady vo svedomí
v nepretržitých prevádzkach,
v energetike, doprave,
zdravotníctve, policajnej, havarij-

nej a vojenskej službe a vo veľkej
časti obchodu. Predstavme si, že
by sa uplatňovala raz pre nedeľu
(u kresťanov), inokedy pre sobotu
(u príslušníkov židovského náboženstva) či v piatok (pre moslimov). Na druhej strane občania
bez náboženského presvedčenia,
podľa ústavy a pred zákonom síce
rovnoprávni, nemali by v tomto
prípade možnosť uplatniť si
výhradu vo svedomí. Napriek
cirkevným protiargumentom
práve slovenská verzia tejto
výhrady presadzuje rozdelenie
občianskej spoločnosti na dve
skupiny s rozdielnym právnym
postavením.
Pokiaľ však ide o svedomie –
a to treba vedieť – zdá sa cirkevná
(katolícka) argumentácia vôbec
problematická. V piatok sa má
napríklad veriaci postiť. Ale
nemusí – ak je chorý, ak je na
cestách, ak si nemôže zadovážiť
pôstne jedlo. Alebo podľa
cirkevného učenia sex nemá byť
„zneužívaný“ na pohlavnú rozkoš
pomocou umelej antikoncepcie
alebo prerušením aktu. Veriaci
manželský pár (mimomanželský
sex cirkev zavrhuje) si však môže
prilepšiť využitím „bezpečných
dní“ v mesačnom cykle ženy.
Výnimky platia aj v iných,
vážnych prípadoch: ak sa veriaci
síce previní proti nábožensko-cirkevnej norme, ale môže dokázať,
že konal nedobrovoľne, najmä
pod existenčným nátlakom či
vo vážnom ohrození svojej osoby
alebo rodiny. Ťažko uveriť, že
by vtedy spovedníci odopreli
veriacemu rozhrešenie. Možno
odpustiť dokonca aj zločiny;
podmienkou však je, aby ich
vinník naozaj úprimne oľutoval
a tam, kde je to možné, musí sa
postarať o nápravu či náhradu.
Náboženská, resp. cirkevná
prax nie je teda zďaleka taká
prísna, ako vyzerajú jej oficiálne
normy. Toto zistenie umožňuje
problém výhrady vo svedomí
oddramatizovať. Na druhej
strane treba pripomenúť, že
napríklad v tej asi najpálčivejšej
otázke, totiž vzťahu veriaceho
lekára a asistujúceho personálu k interrupcii, sa výhrada
vo svedomí fakticky uplatňovala
už počas minulého režimu, čo
dnes priznávajú sami zdravotníci.
Tým skôr je to možné v súčasných
podmienkach, aj bez osobitného
zákona. A už vôbec zrejme
nebude nik nútený účinkovať
pri umelom oplodňovaní, pri
výskume antikoncepcie alebo
klonovania. A že nik nemôže
prinútiť nijakú ženu, tým menej

veriacu katolíčku, k prerušeniu
tehotenstva, alebo katolíckych
manželov, aby používali umelú
antikoncepciu, to už ani netreba
zdôrazňovať.

Ešte o slobode svedomia
– ale trochu inak
V súvislosti s otázkou výhrady
vo svedomí pre veriacich sa
očividne zabúda na slobodu
svedomia aj pre neveriacich,
bezkonfesijných občanov.
Typickým prejavom toho je
oblasť takzvaných významných
rodinných udalostí. Je bežné, že
v prípadoch sobášov sa veriaci
snúbenec (jeho rodina) presadí
proti neveriacemu partnerovi,
resp. jeho rodine; výsledkom je
cirkevný sobášny obrad. Podobne
to býva pri krste detí a neveriaci
pozostalí radšej ustúpia pri pohreboch s náboženským obradom.
A veriaci ľudia zrejme považujú
takéto „riešenia“ za čosi celkom
„normálne“.
Dnes teda ide o slobodu
svedomia aj pre neveriacich, ktorým by sa nemali – a podľa ducha
Ústavy Slovenskej republiky
– nesmú ani nepriamo nanucovať
náboženské hľadiská, názory
a spôsoby konania. Nekonfesijní,
nereligiózni občania nesmú byť
svetonázorovo majorizovaní,
nesmie sa presadzovať hegemónia náboženstva v spoločenskom,
kultúrnom a duchovnom živote
štátu. Ale to sa dnes u nás neraz
– v dokonalom rozpore s Ústavou
– fakticky deje.
Možno poukázať aj na ďalšie
prejavy porušovania ústavného
princípu neideologickosti a laicity
nášho štátu. Typické a celkom
bežné je to v elektronických
médiách. Je v poriadku, ak
verejnoprávny rozhlas a televízia
majú svoje duchovné vysielania,
spravodajstvo, prenosy. Ale že
by museli alebo mali o rôznych
náboženských sviatkoch,
najmä o Vianociach a Veľkej noci,
zoširoka a opakovane hovoriť,
takmer školiť o ich podstate
a význame, to už v súlade
s charakterom a poslaním týchto
médií zrejme nie je. Rovnako,
keď kresťanské médiá, resp. ich
relácie, používajú náboženskú
a cirkevnú terminológiu, niet čo
namietať. Do verejnoprávnych
médií však zjavne nepatria výrazy
ako „svätá omša“, „Svätý otec“,
„otec biskup“, ale „omša“,
„bohoslužby“, „pápež“, „biskup“
a podobne.
Ale hádam by sa bolo treba
zamyslieť aj nad niektorými zaužívanými, tradične náboženský-

mi výrazovými
spojeniami,
ako napríklad
„telesné pozostatky“ (lebo
po „vypustení
duše“) „telesná schránka“
(zasa samozrejme pre
„dušu“). Čo by
bolo zlé na tom
hovoriť a písať
jednoducho
o „zomrelom“?
Pre niekoho
hádam
bezvýznamné
maličkosti.
V skutočnosti
aj to sú prejavy
náboženskej
alebo
konfesionálnej
majorizácie
nenábožensky
zmýšľajúcich
občanov.

Foto: archív SP

Na záver treba
konštatovať
Je bežné, že v prípadoch sobášov sa veriaci
...že na
snúbenec presadí proti neveriacemu partnerovi,
Slovensku
resp. jeho rodine. Výsledkom je cirkevný sobášny
dnes čelíme
obrad.
tomu, že otázka
osobitného
uzákonenia výhrady vo svedomí
Iným príkladom až zneužitia
je tejto spoločnosti doslova
hesla o výhrade vo svedomí je
nanucovaná, a to až tak ultipokus o jej uplatňovanie v oblasti
matívne, že svojho času viedla
školstva so „zdôvodnením“,
dokonca ku vládnej kríze. Nejde
že nemožno nútiť učiteľa, aby
o nič iné, ako o úsilie presadiť
vyučoval niečo, čo je v rozpore
všeobecne – v rozpore s Ústavou
s jeho presvedčením, svedomím.
Slovenskej republiky – prvky
To je, samozrejme, predstaviteľné
a zásady náboženskej ideológie,
na nejakej súkromnej škole,
etiky a cirkevného práva. Pravda,
nehovoriac už o škole cirkevnej.
ide zároveň o logický dôsledok
Ale malo by to azda znamenať,
kontroverznej Základnej zmluvy
že učiteľ na štátnej škole môže
medzi Slovenskou republikou
odmietnuť hovoriť napríklad
a Vatikánom („Svätou stolicou“), o určitých vedeckých zisteniach
uzavretej – žiaľ – vinou niektoči objavoch alebo o princípoch
rých politických strán, ich nea normách nenáboženskej
principiálneho, oportunistického morálky?
a krátkozrakého uvažovania.
A celkom na záver – pre
Opierajúc sa o túto zmluvu
oživenie pamäti – jeden výrok páoficiálna katolícka cirkev v popeža Gregora XVI. z roku 1831,
slednom čase ešte „pritvrdzuje“.
čo podľa kritérií katolíckej cirkví
Nastoľuje ďalšie požiadavky,
nie je až tak dávno: „Hlavnou
napr. uzákonenie akéhosi „odhopríčinou zla je indiferentizmus,
váracieho pohovoru“ lekára so
táto zhubná mienka, že ak žijeme
žiadateľkou o interrupciu. Podľa
poctivo a spravodlivo, môžeme
nášho názoru je lekár kompetent- s akýmkoľvek vyznaním viery
ný, pokiaľ ide o čisto zdravotné
dosiahnuť večnú spásu duše.
aspekty veci. Informovanie žien
Z toho páchnuceho prameňa
plynie hlúpa a bludná mienka, že
o spoločenských alternatívach
každému sa má zabezpečiť slointerrupcie je úlohou príslušných
boda svedomia. K tomu sa viaže
inštitúcií. Predovšetkým však,
zhubná sloboda tlačová, ktorú
pretože žena má mať právo na
nebude možné nikdy dostatočne
slobodnú voľbu, mala by mať
zažehnať a prekliať.“
aj zákonom zaručené právo
Miroslav Horácky
uvedený „pohovor“ odmietnuť.
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Aktuálne

Kampaň Stop genocíde

Stop genocíde –
ale tej ozajstnej
Aj záporná reklama je reklama, schádza mi na um, keď si sadám písať
úvahu na danú tému. A načo jej robiť reklamu? Má význam vôbec písať?
Má. Pretože nie je správne ani predstierať, že problém neexistuje. Ignorovať slečnu Janu Tutkovú, predsedníčku združenia Európske centrum pre
bioetickú reformu, totiž neznamená, že neexistuje, že neprichádza stále
s nejakými novými protirečivými názormi. A tak po minuloročnej kontroverznej bilbordovej kampani Právo na život, keď v septembri rozmiestnili po
celom Slovensku 500 bilbordov s telíčkami po potrate a 100 kusov plagátov
v mestskej hromadnej doprave v Bratislave, sa začiatkom tohtoročného leta
rozhodla opäť sa zviditeľniť. Tentoraz putovnou výstavou Stop genocíde.

N

a troch hudobných
festivaloch sa počas
júlového víkendu
(na festivale Pohoda
v Trenčíne, na medzinárodnom
stretnutí mládeže ActIv8 vo Velehrade na južnej Morave a na
festivale Verím Pane v Námestove
na Orave) objavilo 15 bilbordov, ktoré znázorňujú obrázky
obetí koncentračných táborov
i týraných detí. Vedľa nich sa
nachádzajú fotografie plodu po
interrupcii. Ako informovala Jana
Tutková z Európskeho centra
pre bioetickú reformu (CBR),
ktoré sa usiluje o spravodlivosť
voči nenarodeným tak, že bráni
právo na život každého človeka
od momentu počatia ľudského
života, cieľom kampane je presvedčiť ľudí, že zákaz potratov je
najlepšou ochranou a pomocou
pre nenarodené deti a ich matky.
Doplnila, že podobná kampaň
s rovnakým obsahom, ako je
výstava Stop genocíde, sa začne
od septembra aj na slovenských
a českých univerzitách. Vystavené tam budú veľké fotografie
porovnávajúce telá detí po
interrupcii s obeťami židovského
holokaustu, africkými Američanmi zabitými v rasistickom
lynčovaní, či s obeťami vyhladzovania komunistického režimu
a ďalšími.
V tomto roku bude stáť kampaň približne pol milióna korún.
Vraj ju financovali slovenskí podnikatelia, ktorí si však neželajú
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byť zverejnení, a časť bola financovaná z darov. Podľa Tutkovej
je to však dlhodobý projekt na
niekoľko rokov. Slovenské združenie ho preberá zo Spojených
štátov amerických. Podobný už
beží, resp. sa rozbieha v Rusku,
Estónsku, Veľkej Británii, Švédsku, Poľsku a v iných krajinách.

Príklady
pritiahnuté za vlasy
Ako hovorím, zatváranie očí
pred problémom neznamená, že
problém neexistuje. O čo teda ide
J. Tutkovej a jej priateľom?
Bližšie sa o tom možno
dozvedieť na internetovej stránke
www.stopgenocide.sk. Vopred
upozorňujem, že sa treba ozbrojiť
dobrými nervami a žalúdkom.
Presnejšie, ja som ich potrebovala a veru neviem, ako by som na
to, čo tam je, reagovala ako dieťa
či mladé dievča. Možno tam totiž
uvidieť kruté obrázky porovnávajúce napríklad:
• náboženskú, rasovú a reprodukčnú voľbu,
• zmasakrované dieťa v Rwande
a zmasakrované embryo
kyretami,
• zabíjanie v bývalej Juhoslávii
a súčasné v rámci interrupcií
na Slovensku,
• gulagy, hladomor a potrat,
• národný, medzinárodný
a liberálny socializmus,
• agentov genocídy – SS, KGB
a potratárov,

• dieťa týrané doma a utýranie
embryá v lone matky.
Veru tak, aj príklady zlé
a pritiahnuté za vlasy sú príklady.
A impulzom na zamyslenie.
Veď ak nepristúpime na hru
združenia CBR Europe (CBRE)
vyznávajúceho jedine svoju
neomylnú pravdu, musíme sa
zamyslieť. Zamyslieť sa nad
definíciou genocídy, ktorá je
podľa oficiálnych slovníkov
„vraždou celej skupiny ľudí,
predovšetkým celého národa,
rasy, náboženskej skupiny atď“. J.
Tutková robí silnú paralelu práve
medzi genocídou a interrupciou,
pretože podľa nej jednou z foriem
genocídy u nás je vyničenie skupiny nenarodených slovenských
detí. „V Nemecku nacisti legálne
zabíjali Židov, v USA otrokári
a rasisti legalizovali zneužívanie
a zabíjanie otrokov a v roku
1957 sa v Československu stalo
legálnym zabíjať nenarodené detí
pre akýkoľvek dôvod,“ uviedla. Aj
keď motivácie sa líšia, výsledky sú
tie isté – obrovský počet mŕtvych
detí, dodala. Riešením genocídy
v akejkoľvek podobe je podľa nej
jej zakázanie.

Pohodlné riešenie?
Podľa J. Tutkovej výstava a pripravovaná septembrová letáková
akcia bude poukazovať aj na
súvislosti, ktoré medzi metódami, definíciou obetí či stratégiou
genocídy existujú a sú evidentné
aj v kontexte interrupcií.

Na internetovej stránke združenia sa okrem iného uvádza:
• ak aj bola žena znásilnená,
nemá právo na potrat, pretože
ide aj o práva nevinného dieťaťa, to by dostalo trest smrti,
kým násilník len niekoľko
rokov väzenia… Potrat nikdy
nezmaže fakt, že žena bola
znásilnená. Znásilnenie je
násilím proti nej a potrat je
ďalším násilím v jej tele. Bude
niesť zodpovednosť za smrť
svojho dieťaťa;
• ak by boli potraty nelegálne,
vôbec by nebol problém
s adopciou všetkých tých
nechcených detí, pretože počet
neplodných párov pribúda
a tisícky sú ochotné adoptovať
si dieťa, len kvôli súdnym
prieťahom musia často roky čakať. Navyše existuje veľa párov,
ktoré popri vlastných deťoch
chcú prijať aj nechcené dieťa.
Existujú aj také veľkodušné
páry, že si adoptujú postihnuté
dieťa či dieťa s Downovým
syndrómom. Dnes je
nedostatok detí na adopciu
v rozvinutých krajinách, preto
si mnohé páry zo Západnej
Európy či Ameriky adoptujú
deti i v Afrike, či Ázii;
• podľa CBRE nie je veľký problém ani s potratmi v prípade,
ak je život ženy v nebezpečí,
pretože takých prípadov je
málo;
• CBRE odmieta aj interrupcie
z dôvodu horšej životnej
úrovne, keďže podľa nich nie je
pravda, že ženy nemajú dobré
sociálne podmienky, predsa
v chudobných regiónoch
Oravy sú minimálne potraty
oproti bohatej Bratislave,
a navyše, na potraty chodia
najviac vzdelanejšie ženy.
A na potrat si treba priplatiť.
Problém je v tom, že okolie
odmieta pomôcť im, lebo vidia
„pohodlné riešenie“ v potrate,
ktorý zákon umožňuje;
• nepripúšťajú ani možnosť
voľby, pričom možnosť
voľby porovnávajú s voľbou
byť otrokárom. Navyše, naše
zákony „hovoria ľuďom, čo
majú robiť“ celý čas. Máme
zákony proti znásilneniu,
zneužívaniu, krádeži, vražde
atď. Potrat siaha na nevinný
život, takže by sme mali mať
aj zákon, ktorý bude chrániť
tento život;
• hoci vo väčšine odbornej literatúry sa hovorí čosi iné, CBRE
nás presviedča, že život začína
od počatia, teda od momentu
oplodnenia, fertilizácie, v čom

sa podľa združenia zhodujú aj
vedci;
• CBRE má vysvetlenie aj na
to, že vnucuje svoju morálku
iným. Veď vlády vnucujú
morálku každému z nás každý
deň zákazom takých vecí, ako
je únos, znásilnenie, krádež,
jazda na červenú. Tieto zákony
sú založené na morálke, ktorá
chráni slabých ľudí pred tými,
ktorí by sa „rozhodli“ ublížiť
im. Nenarodené deti sú najslabšou skupinou ľudských bytostí
a liberálne potratové zákony ich
dovoľujú zabíjať len preto, že
ich rodičia chcú ich smrť;
• členovia CBRE nesúhlasia ani
s tým, že nemožno porovnávať holokaust a gulagy,
kde zabíjali ľudí, ktorí žili,
a ich rodiny, lebo potrat je
záležitosť „voľby“. Tvrdia,
že aj holokaust Židov bola
„voľba“ nacistov zabiť
Židov – bolo to legálne.
Bola aj „voľba“ otrokárov
a rasistov zabíjať čiernych,
pre sovietsku ideológiu bolo
legálne zbaviť sa nepohodlných v gulagu. Tieto deti
majú rodiny a majú životy,
ale ich rodiny im život berú.

Urážka obetí
holokaustu
Združenie vedené J. Tutkovou nám kladie aj sugestívnu
otázku:
Bolo zabíjanie Židov
správne? Boli gulagy
morálne v poriadku? Ak
povieš nie, tak aj ty posudzuješ
iných. Odsudzuješ niektoré
formy genocíd a my ťa pozývame
odsúdiť všetky formy genocídy.
A na im položenú otázku, ako
môžu byť takí necitliví k Židom
a černochom, pretože výstava ich
uráža, dávajú odpoveď: „Tieto
obrázky genocídy voči Židom,
černochom či ďalším skupinám
sú bežne používané v učebniciach
či dokumentárnych filmoch. Martin Luther King, americký hrdina
za zrovnoprávnenie černochov,
prirovnal ich brutalizáciu k brutalizácií Židov počas holokaustu.
Bolo to od neho necitlivé?“
Riaditeľ Múzea židovskej
kultúry a člen vedenia Spoločnosti Prometheus Pavol Mešťan
považuje porovnávanie plodu pri
interrupcii s obeťami koncentračných táborov za niečo, čo
„nemá so zdravým rozumom nič
spoločné. Ide o urážku obetí holokaustu. A navyše, je to najlepší
spôsob, ako popierať holokaust,“
uviedol. V tomto smere nie sú

podľa P. Mešťana autori tejto
kampane „žiaľ, jediní. Ojedinelý
je len spôsob, z hľadiska práva je
napokon takýto postoj trestný,“
dodal.
J. Tutková v otvorenom liste
adresovanom bratislavskému
rabínovi Baruchovi Myersovi
píše: „Nespochybňujeme šesť miliónov obetí genocídy Židov, ani
žiadnu inú genocídu... Sme proti
popieraniu genocíd, čo je vždy ich
sprievodným javom. Je to tak aj
dnes, keď odhaľujeme genocídu
nenarodených.“ V liste zároveň
uvádza, že iniciátori kampane len
žiadajú to, čoho sa dnes dovoláva
každý, ak by žil za čias holokaustu

predstavuje zlo tak neopísateľné,
že slová zlyhajú, keď sa pokúšame
opísať horor tohto činu. Napĺňa
podstatu genocídy.“

Mladých treba vzdelávať
Podľa oficiálnych informácií
z tlače slečna Jana ešte doplnila:
„Naša výstava je však prispôsobená slovenskej historickej
skúsenosti a na rozdiel od iných
krajín je tiež veľmi protisocialistická.“
Zaujímavé konštatovanie, nie?
Takpovediac k odbornej téme,
za akú Stop genocíde vyhlasujú,
a ktorá by teda nemala byť ideologizovaná. K téme, kde by mali byť

sa nedajú riešiť dané problémy.
Nemôže byť príkladom pre
školákov katolícky kňaz, ktorý
sa neoženil, nemá rodinu a deti,
učí len dogmy. Aby sme dosiahli
vo výučbe čo najlepší výsledok,
treba, aby učitelia boli príkladom,
aby s deťmi, mladými otvorene
hovorili, delili sa so skúsenosťami
zo svojho života, rodiny.“

Zastaviť
naozajstnú genocídu

Určite aj medzi tými, čo
nepovažujú interrupciu za
zabíjanie a genocídu, je väčšina
takých, čo si myslia, že by k nim
malo dochádzať čo najmenej.
Pretože zelenú by
už dávno malo mať
plánované rodičovstvo,
dobré citové a sociálne
prostredie, do ktorého
sa má narodiť ľúbený,
očakávaný nový
človiečik. Ale na to je
potrebné neprekrúcanie
faktov, neurážanie
či nevšímanie si
naozajstnej genocídy,
neskrývanie sa za
náboženské dogmy
a strkanie hlavy do
piesku. Aj preto toľko
priestoru slečne,
ktorá často svoj názor
presadzuje ako jediný
správny. A myslí si,
že ostatní sú hlúpejší
a farizejskejší tvrdiac,
že „niektorí ľudia sú
intelektuálne čestní
Takéto bilbordy propaguje v rámci svojej kampane občianske združenie CBRE.
a možno zmenia postoj
Zdroj: www.stopgenocide.sk
v dôsledku zhliadnutia
tejto výstavy
– zastaviť, zakázať a nefinancovať najdôležitejšie objektívne fakty.
a rozhovoru s nami...“ Hoci ešte
deportácie a dať právnu ochranu
A nie pletenie pojmov a urážky
aj diskusie k tejto problematike
Židom počas druhej svetovej
obetí holokaustu i samotného
na internete dokazujú, že panny
vojny. „O to isté dnes žiadame
pojmu genocída.
J. Tutkovej sa zastáva čoraz
pre nenarodené deti,“ povedala.
„Čím oslovujú mládež? Tým,
menej ľudí a naopak, sporí sa
„Porovnávať interrupcie
že hanobia holokaust, genocídu?
s ňou aj mnoho nábožensky
s holokaustom? Holokaust je
Potrat predsa nie je plánované
založených návštevníkov
genocída ideologicky pripravraždenie. Oni sa chcú formou
internetu.
vená, realizovaná. Prvýkrát
popierania genocídy priblížiť
Na inom mieste píšeme
boli ľudia z troch-štyroch
k mladým?“ reaguje P. Mešťan
o tom, že len nedávno dostalo
generácií odsúdení na smrť
a pokračuje:
Cenu humanistov Múzeum SNP
preto, že sa narodili ako Židia.
„Mladých ľudí treba vzdelávať,
za Projekt vagón. Desaťtisíce
Podľa prijatých zákonov mal byť
vrátane oblasti sexuálneho spránávštevníkov, najmä z mladej
chytený a zavraždený každý zo
vania a plánovaného rodičovstva. generácie sa mohlo zoznámiť
17 miliónov Židov, kdekoľvek na
Nehľadať formy výučby nábožens faktami o holokauste na
svete by bol. Takže žiadna, voľba,
stva, kde sa tabuizuje sexuálna
Slovensku. Porovnávať ho
ale neľudské zákony,“ dodáva
výchova. Tento predmet nebol
s interrupciami je znehodnocovať
prof. Mešťan.
schválený, ministerstvo školstva
a popierať ho. Práve preto je aj
Pre ľudí z CBRE je asi
učebnicu neodporučilo. A potom
Spoločnosť Prometheus proti
zložitejšie vyjadriť sa k ozajstným máme mladú generáciu nepriakcii CBRE Stop genocíde. Lebo
nešťastiam, hrôzam a hororom,
pravenú, boríme sa s problémami my a čo najviac ľudí vôbec musí
akým je aj najnovší konflikt
morálky detí, ktoré však málo
byť proti naozajstnej genocíde,
v Južnom Osetsku,než napísať,
vedia o otázkach oplodnenia,
hoci by sa konala kdekoľvek
že „vizuálne zobrazenie potratu
AIDS. Nie sme v stave o tom
vo svete.
je nevyhnutné pre obnovenie jeho otvorene hovoriť, skrývame sa
významu, pretože interrupcia
za náboženské dogmy. Cez ne
Miloslava Necpalová
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Médiá

Islam

Islam v médiách a ženy

Náboženstvo je
politické

Urobila som si menší prieskum o téme tohto
článku na internete. Našla som množstvo sťažností o prezentácii islamu v západných médiách,
ktoré sa týkali zlého obrazu islamu v masovokomunikačných prostriedkoch. Súhlasím s tým, že
médiá nepodávajú pravdivý obraz o reálnej skutočnosti a podávajú len svoj vlastný obraz nielen
o islame, ale o náboženstve vôbec. Ja však vnímam
tento problém z iného hľadiska.
Strávila som určitý čas vyhľadávaním na internete, nenašla
som však žiadne protesty alebo
sťažnosti na to, ako médiá glorifikujú náboženstvo, náboženské
inštitúcie a hierarchiu. Ako
ateistka, sekularistka a osoba,
ktorá na náboženstve vidí mnoho
negatívnych vecí, som bola
sklamaná. Chcela by som tu
prezentovať svoj pohľad na to,
ako médiá pomáhajú ututlávať
zlá spôsobené náboženstvom
a ako pomáhajú udržiavať tento
zastaraný hodnotový systém ako
súčasť dominantnej ideológie.
Zástancovia islamu sa sťažujú, že
západné médiá vykresľujú islam
ako zdroj agresie a že podávajú
stereotypný obraz moslimov ako
teroristov. Sú toho názoru, že je
to politická agenda západných
mocností, ktoré sa cítia byť
ohrozené islamom a prezentujú
sa ako alternatívna civilizácia.
S niektorými z týchto tvrdení
súhlasím, s inými zas nie.

Politická agenda
Náboženstvo je politické.
Neustále nám navrávajú, že náboženstvo je výlučne o viere, spiritualite a morálke, bez ktorých
by ľudstvo nemalo ani predstavu
o etike, dobre a ľudskosti. Toto
je dominantný a oficiálny obraz
o náboženstve, ku ktorému sa
hlási štát a systém vzdelávania.
Na to, aby sa tento pohľad na
náboženstvo stal dominantným
a všeobecne akceptovaným
obrazom, sa vynakladá veľa práce
a peňazí. Náboženstvo je jednou
z hlavných zložiek dominantnej
ideológie. Náboženstvo patrí
do politickej ríše, rovnako ako
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britská monarchia, labouristické
strany či konzervatívne strany.
Navyše tu významnú úlohu
zohráva aj veľa peňazí. Náboženské inštitúcie disponujú veľkým
bohatstvom a neustále sa usilujú
o to, aby sa im dostalo ešte viac.
Cirkev možno do určitej miery
stratila svoju moc nad verejnou
mienkou na Západe. Ešte stále
je však neoddeliteľnou súčasťou
politického systému, s výnimkou Francúzska. V Británii
predstavujú cirkev a monarchia
dva dôležité piliere politického
systému. Náboženstvo zohráva
väčšiu úlohu v systéme vzdelávania. Akákoľvek prezentácia
náboženstva v médiách, vrátane
islamu, je preto politický čin
s politickou agendou.
Podľa môjho názoru sa za
vykresľovaním náboženstva
skrýva makroagenda. To
znamená, že bez ohľadu na obsah
každého jedného programu
sa úloha a vplyv náboženstva
a náboženských inštitúcií
musia udržiavať a podporovať.
Náboženstvo vo všeobecnosti
nie je spochybňované, ani
kritizované. Kritický program
o náboženstve vo všeobecnosti
kritizuje len určitú interpretáciu
konkrétnej viery. Platí to pre
všetky náboženstvá, vrátane
islamu. Všetky sťažnosti a náreky
nad „nespravodlivosťami“, ktoré
islamu spôsobujú médiá, preto
nie sú nič iné, len politický tlak
s cieľom dosiahnuť menej kritický
prístup.

Nesprávny obraz
Poďme teraz k sťažnosti, že
médiá vykresľujú nesprávny

obraz o islame. Súhlasím.
Nevidím to však rovnako ako
zástancovia islamu. Podľa mňa
sa médiá ani len nepribližujú
k zobrazeniu desivých učení
skutočného islamu. Obraz,
ktorý dostávame, hovorí o tom, že
extrémistická interpretácia islamu
je hanebná; inak je islam pekné
a mierumilovné náboženstvo.
A to je úplný nezmysel. Existujú,
samozrejme, rôzne interpretácie
islamu – niektoré sú miernejšie
a mierumilovnejšie ako ostatné.
Počas uplynulých troch dekád
sme boli svedkami nárastu moci
veľmi násilných politických síl na
Blízkom východe a v severnej Afrike, ktoré sú ideologicky založené
na islame a využívajú teroristické
nástroje, aby získali moc, t. j.
politický islam, tzv. extrémisti.
Ak nás trápia len bomby v našich
vlakoch, autobusoch a obytných
štvrtiach na Západe, môžeme
obviňovať politický islam a zabudnúť na to, čo je schopný islam
a islamisti spôsobiť spoločnosti,
nad ktorou vládnu.
Islam, podobne ako ktorékoľvek iné náboženstvo, je hlboko
mizogýnny (prejavujúci chorobný odpor voči ženám – pozn.
prekl.). Ženy nie sú považované
za samostatné ľudské bytosti,
ale predstavujú majetok svojich
mužov, nemajú právo slobodne
sa pohybovať, pracovať a zúčastňovať sa na chode spoločnosti
bez povolenia svojich mužských
vlastníkov. Ani s povolením
muža nesmú vykonávať niektoré
povolania, napr. stať sa sudkyňami či politickými líderkami.
Rodový apartheid je dôležitý
pilier islamskej spoločnosti.
Islamský trestný zákonník
je mimoriadne krutý, násilný
a neľudský. Moslimovia sú na
základe svojej viery pripravení
o hudbu, šťastie a radosť. Jednoducho povedané, islam je veľmi
morbídne, pochmúrne a násilné
náboženstvo. Sú moslimovia,
ktorí žijú podľa zásad modernej
spoločnosti, nemôžu však tvrdiť,
že ide o inú interpretáciu islamu.
Islam ako náboženstvo takéto
veci neumožňuje.

Spravodlivosť
a vyváženosť
Sťažnosti voči médiám sa
týkajú aj otázok spravodlivosti
a vyváženosti. Podľa nich médiá
nie sú ani spravodlivé, ani vyvážené voči islamu. Súhlasím s týmto
tvrdením, ale opäť, z opačného
uhla pohľadu. Hovorili sme
o prezentácií rôznych interpretá-

cií islamu. Otázkou však je: čích
interpretácií? Na základe čoho sa
rozhodneme, koho interpretácie
šíriť? V súčasnosti médiá tlmočia
hlasy dvoch skupín: na jednej
strane samozvaných moslimských vodcov, a na druhej strane
tých, ktorí vyjadrujú umiernenú,
láskavú interpretáciu islamu. To
podľa mňa nie je ani spravodlivé,
ani vyvážené. Médiá sotva prezentujú kritické pohľady na islam
či ktorékoľvek iné náboženstvo.
Zohrávajú tak významnú úlohu
v dynamike mocenského boja
v prospech tzv. náboženských
vodcov.
Zneužívanie a pokrytectvo sú
dve základné zložky náboženstva
a náboženských ustanovizní.
V minulosti bolo veľa ľudí zabitých v mene boha a náboženstva.
Aj dnes náboženstvo zabíja, kaličí, zneužíva a terorizuje. Médiám
však ide najmä o prezentovanie
hry svätej a spirituálnej viery.
Čo je na náboženstve také
nedotknuteľné? Keď dôjde
k odhaleniu príšerných
škandálov, akým je napríklad
zneužívanie detí katolíckou
hierarchiou v Írsku či v USA,
štátne a mainstreamové médiá
sa tým zvyčajne nezaoberajú
natoľko, ako by mali. Oveľa viac
sme počuli o prípade zneužívania
detí Michaelom Jacksom, čo
súd nakoniec vyvrátil, ako
o niekoľkých stovkách prípadov
zneužívania detí predstaviteľmi
katolíckych cirkví, čo cirkev stálo
milióny dolárov. Prečo sa médiá
až tak zdráhajú demaskovať
náboženskú hierarchiu?
Verejnosť je čoraz rozčarovanejšia z náboženstva a náboženských inštitúcií na Západe. Médiá
tento dôležitý fakt nereflektujú.
Ateisti začínajú tvoriť čoraz
významnejšiu skupinu, mainstreamové médiá však ignorujú aj
tento fakt.
Namiesto toho aj naďalej podporujú mystifikáciu náboženstva
ako nedotknuteľnej inštitúcie.
Najbanálnejšie a najspiatočníckejšie učenie je považované
za absolútnu pravdu, za daný
fakt, ktorý sa sotva spochybňuje
a zriedka kritizuje. Médiá sú
dôležitým nástrojom podpory
mýtu o Bohu.
Azar Madžediová
Autorka je predsedníčka
Organizácie za oslobodenie žien
v Iráne a bývalá aktivistka za
práva žien a proti politickému
islamu
Prevzaté z International
Humanist News, máj 2008
Preložila: Judita Takáčová

Humanizmus

Humanizmus:
nové zjednotené
hnutie v USA
Podobne ako mnohé iné hnutia za zmenu trpel aj humanizmus
rôznymi filozofickými rozdielmi, taktickými spormi a príbehmi
rozdelenia. Dnes sme konečne svedkami zjednoteného hnutia v Spojených štátoch za obranu práv neteistov.

Humanistická koalícia

Mel Lipman

T

akmer všetci organizační
lídri vytrvalo
odolávali pokusom
médií polarizovať ateistov
a náboženských humanistov
a usilovali sa o čo najväčšiu
súdržnosť v hnutí. Dôkazom
tejto súdržnosti sú každoročné
stretnutia, na ktorých
sa zúčastňujú poprední
predstavitelia takmer všetkých
amerických národných
neteistických skupín a združení,
ktorých najlepším príkladom je
Sekulárna koalícia za Ameriku,
lobingový spolok, ktorého
členom je väčšina amerických
neteistických organizácií.
S aktívnym poradným výborom,
ktorého členmi sú Richard
Dawkins, Christopher Hitches,
Wendy Kaminerová, Salman
Rushdie a ďalší, využíva
Sekulárna koalícia za Ameriku
spoločnú silu rôznych organizácií
na priame ovplyvňovanie
politických činiteľov a médiá
s cieľom zvýšiť viditeľnosť
a význam neteistických názorov
a chrániť a posilňovať sekulárny
charakter našej vlády.

neteistickom charaktere. AHA
zistila, že jasnejším vysvetľovaním toho, čo znamená byť
humanistom, presvedčila viac
ľudí, aby sa pridali do jej radov
a stali sa jej aktívnymi členmi.
Pevným ukotvením našich
názorov na princípoch
humanizmu sa Americká
humanistická asociácia stala
vytrvalým obhajcom sekulárnej
vlády, občianskych slobôd,
sociálnej spravodlivosti,
reprodukčných práv, verejného
vzdelávania, súcitného
využívania vedy a technológie
a zahraničnej politiky zameranej
na univerzálne ľudské práva
a svet žijúci v mieri. S týmto
novým rastom AHA pôsobí
oveľa intenzívnejšie v súlade so
spomínanými presvedčeniami,
a už o nich len nerozpráva.

Úspech tejto koalície a ďalšieho spoločného úsilia neteistických organizácií v USA vyústil
do nového, pozitívneho pohľadu
na ateistov a humanistov v USA
a ich väčšej viditeľnosti. Práve
v tejto novej atmosfére prvý člen
amerického kongresu minulý rok
verejne a hrdo vyhlásil, že neverí
v Boha – na svetovom kongrese
IHEU (Medzinárodnej humanistickej a etickej únie – pozn.
prekl.), ktorý sa konal v júni
tohto roku vo Washingtone, bolo
americkému kongresmanovi
Peteovi Starkovi udelené ocenenie Humanista roka. A práve
v tejto atmosfére Americká
humanistická asociácia a niektorí
ďalší sekulárni spojenci zažívajú
nebývalý rast. Jedným z faktorov,
ktoré prispeli
k tomu, že Americká
Členovia Americkej humanistickej asociácie
humanistická asociá- na mítingu za práva žien vo Washington, DC.
cia (AHA) prekročila
číslo 10 000 v počte
svojich členov,
bol mierny posun
v prezentácii organizácie na verejnosti.
Samozrejme, ako
humanisti tvrdíme,
že bez teizmu a viery
v nadprirodzené veci
máme schopnosť
a zodpovednosť
vytvárať lepší svet.
V minulosti však
AHA neraz umožnila
nesprávne chápanie
humanizmu, keď
Foto: IHN
trvala len na jeho

USA

Naše úspechy
1. Appignaniho humanistické
právne centrum s 35 právnikmi
sa neustále ujíma nových právnych prípadov a informuje o nich
verejnosť.
2. Tím AHA pre vzťahy s verejnosťou propaguje humanizmus
prostredníctvom novinových
článkov, listov redakciám a priamo zástupcom médií.
3. Okrem koalície lobujúcej
prostredníctvom Sekulárnej koalície za Ameriku sa AHA zapája
do politickej činnosti pokrývajúcej celú šírku humanizmu.
4. AHA pripravuje spustenie
nového programu celoživotnej
výučby humanizmu a práce s akademikmi s cieľom šíriť humanistické myšlienky.
5. Časopis The Humanist
nedávno reorganizoval svoju
redakčnú radu. Jej členmi sa stali
takí významní humanisti, ako sú
Steven Pinker, Joyce Carol Oatesová, Daniel Dennett a ďalší.
6. Ako pokračovanie prvej celoštátnej reklamnej kampane za
humanizmus v USA v súčasnosti
spustila AHA štipľavé bilbordové reklamy, ktoré pritiahnu do
nášho hnutia nových ľudí.
7. V úsilí o rozšírenie počtu
našich členov umožnila AHA
bezplatné online členstvo, o ktoré
môže požiadať ktokoľvek na svete.

Prelom v šírení
humanizmu
Vďaka bestsellerom od takých
autorov, akými sú Dawkins,
Dennett, Harris a Hitchens, sú
naše témy predmetom verejných
diskusií a neteistom sa v nich dostáva nebývalej, zaslúženej úcty.
AHA chce využiť tento osobitný
historický moment a pomôcť
humanistom a ďalším voľnomyšlienkarom zabezpečiť trvalé miesta za stolom, kde sa píšu zákony,
kde sa verejnosti udáva smer
a kde sa rodia myšlienky. Úsilie
populárnych sekulárnych autorov
v strete s tými, ktorí chcú démonizovať slovo „ateista“, umožnilo
humanistom dosiahnuť prelom
a bojovať za ciele, ktoré chceme napĺňať. Či už ide o slobody
jednotlivcov, sociálne otázky či
iné problémy, tento rast a verejný
prejav dáva humanistom šancu
naplno rozosievať myšlienky humanizmu medzi ľuďmi.
Mel Lipman
Autor je prezident Americkej
humanistickej asociácie
Prevzaté z International
Humanist News, máj 2008
Preložila: Judita Takáčová
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Kauza

Rozsudok z Lille

Anulácia manželstva
pre predstierané
panenstvo
Väčšina Francúzov sa zhrozila, keď rodinný/apelačný súd v severofrancúzskom Lille anuloval jedno manželstvo pre „omyl v ohľade zásadných
vlastností snúbencov“, pretože žena klamala partnerovi o svojom panenstve.
Tvrdila mu, moslimka ako on, že je panna, ale 8. júla 2006 v priebehu manželskej noci, keď hostia ešte dopíjali, novomanžel zistil skutkový stav.
Ilustračné foto: archív SP

O

štvrtej hodine ráno
to oznámil svojim
príbuzným. Jeho otec
potom odviedol mladú ženu
k jej rodičom a sťažoval sa im, že
zneuctili jeho rodinu. Manžel,
inžinier, Francúz, ktorý pred pár
rokmi prestúpil z katolicizmu
na islam, sa už na druhý deň
rozhodol, že sa so ženou rozíde
a na súd sa obrátil 26. júla 2006.
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Mal tridsať rokov, ona niečo vyše
dvadsať. Pred svadbou nikdy
nežili spolu.

V zajatí ideológií
Socialisti označili rozsudok za
„zdrvujúci“ a bezodkladne interpelovali v parlamente ministerku
spravodlivosti Rachidu Datiovú,
ktorá má vo svojej náplni anuláciu manželstva. Na ich stranu sa

pridali ostatní ľavičiari, voľnomyšlienkari a laici (vo Francúzsku sa tak nazývajú sekulárni humanisti, ateisti) a predovšetkým
feministky. Referentka lillskej
radnice pre práva žien Virginia
Tchoffová vyslovila znepokojenie,
že odteraz sa veľa dievčat „bude
musieť obávať zapudenia z toho
istého dôvodu“.
Na ministerstve spravodlivosti
nevedeli o tom, že by sa bol niekedy v minulosti vyskytol prípad
anulácie manželstva pre klamstvo
o panenstve. Právnik Xavier Labbée, advokát manžela, im však
protirečí a tvrdí, že súdne spory
tohto druhu sú oveľa častejšie,
ako sa zdá. No upozorňuje, že tu
nejde o panenstvo, ale o klamstvo, ktoré je príčinou zrušenia
zmluvy. Nevidím to tak. Anuloval
by súd manželstvo, keby deva klamala, že dostane milión eur vena
a ukázalo sa, že je chudobná ako
kostolná myš? Určite nie. Takže
ide o klamstvo výlučne vo veci
panenstva, v podstate o panenstvo. Takto to chápe aj rektor
lillskej mešity, no pridáva, že síce
nikde v Koráne nie je reč o tom,
že by nevesta mala byť panna,
ale je tam vyslovene prikázané,
že pohlavný styk nie je dovolený
inakšie ako v rámci manželstva a manželstvo neslobodno
uzatvárať na podklade klamstva.
Nevesta, podľa slov svojho obhajcu „moderná“ žena, „nevidela, čo
za význam by mohla mať pre jej
manžela takáto vlastnosť“.
Francúzsko ostáva v zajatí
ideológií a ministerka spra-

vodlivosti obratom rozhodla,
že k tomuto prípadu sa musia
vysloviť vyššie súdy, hoci sudca
vyniesol rozsudok podľa zákona
a obidve strany ho prijali.
Do diskusie zasiahol aj
politický poradca prezidenta Sarkozyho vyhlásením: „Treba zrušiť
všetky dôvody pre anulovanie
manželstva. Zákonodarstvo má
byť zjednodušené a má ostať len
manželstvo a rozvod.“

Anulácia manželstva
Anulácie však existujú
v zákonoch o zmluvách. Raz sú
veľmi radikálne, inokedy veľmi
jednostranné. Hoci je manželstvo
inštitúcia, má aj vlastnosti
zmluvy.
Vo verejnom zmýšľaní Francúzov došlo k polarizácii názorov.
Jedna strana zastáva právo muža
žiadať dodržanie podmienok
zmluvy, druhá odmieta uznať
panenstvo za zásadnú osobnú
vlastnosť mladej ženy pri vstupe
do manželstva.
Manželstvo nie je len zmluva;
je to aj inštitúcia, ktorá sa dotýka
verejného poriadku, preto vstupuje do hry štát prostredníctvom
prokurátora. Dá sa predpokladať,
že keby stránky mohli rozhodovať
podľa svojho presvedčenia, už
dávno by boli moslimovia aj
inde uzákonili bigamiu alebo
jednostranné zapudenie ženy, čo
existuje v každom ich štáte.
Manželstvo možno anulovať
(zrušiť, vyhlásiť za neplatné), ak
nebolo evidované na matričnom
úrade alebo duchovným uznanej
cirkvi, ak bolo uzavreté bez
úmyslu založiť rodinu, ak
manželia nedosiahli predpísaný
vek, ak bol jeden z manželov
v čase uzavretia manželstva
nesvojprávny (schizofrénia a p.),
ak je tu neprípustný príbuzenský
vzťah, ak jeden z manželov bol

už ženatý/vydatá. V jednotlivých
štátoch platia okrem toho aj
iné dôvody, napr. impotencia,
zatajenie predchádzajúceho
rozvodu a pod. Vo Francúzsku
vyslovene neplatí omyl vo veci
osobnej identity alebo národnosti. Všetky tieto okolnosti možno
považovať za zásadné vlastnosti
manželského partnera. Nikde sa
nehovorí o panenstve.

Klamali obaja
V tomto prípade sa manželka
priznala, že panenstvo svojimi
výrokmi predstierala a pred
sobášom nepovolila v podstate
nemožnú previerku (probatio
diabolica). Manžel teda vstupoval
do manželstva v objektívnom
omyle, nevediac, že jeho budúca
mala pred sobášom milostný
vzťah, čo mu premyslene zatajila.
(Nemalo by sa však zabúdať na
životnú pravdu, že „v manželstve
klame každý, ako sa dá“.)
Dobre, klamala. Ale aj on,
lebo sľuboval, že ju bude chrániť
v krútňavách života. Mal si dať
lepší pozor, možno sa mal ženiť
v arabskom blede (dedina po
alžírsky), kde má lepšiu záruku
pre svoju požiadavku, lebo na
dievčatá sa tam väčšmi dozerá.
Prečo mu nestačil rozvod, ako je
vo Francúzsku bežné, prípadne
aj s finančnými dôsledkami pre
seba? Žiadal a dosiahol anuláciu
manželstva, ale nie svojho
činu, deflorácie, ku ktorému
čiastočne došlo. Udialo sa to za
obojstranného súhlasu? Pokiaľ
viem, existujú tzv. zotročujúce
zmluvy, pri ktorých jedna strana
vyžaduje od druhej splnenie
podmienky, ktorú neuznáva pre
seba. Bol on panic? Vyžadovala
to jeho žena pri zásnubách ako
podmienku pre manželstvo?
Sotva.
Ide tu o postavenie ženy/muža
v spoločnosti. Nič nebrzdí právo
ženy/muža „voľne disponovať
svojím telom“, ale pri vstupe
do manželstva (ktoré nie je povinnosťou) treba rešpektovať názory
partnera. Často sa spomínajú
rozdiely medzi mužom a ženou;
ak sú pre jedných zásadné,
pre iných sú relatívne. Isteže,
panenskosť muža sa dá ťažko
dokázať; na opak stačí „priznanie“, ktoré rieši situáciu na
obidvoch stranách. Chirurgickým
aktom možno obnoviť hymen, čo
nemení nič na možnom klamstve,
ale zmenšuje nerovnosť z hľadiska ženy. A hoci impotencia muža
nemá u ženy obdobu, zvyšuje
diskrimináciu vzťahov v neprospech muža.

Panenstvo a „základné
vlastnosti“ človeka
Označiť niečie názory za archaické a prekonané považujem
za prípustné, ak nie potrebné,
napr. pri dôsledkoch prehnaného
náboženského presvedčenia, pri
manželstvách pre peniaze a organizovaných rodičmi atď. Inak
som v tejto veci skúpy.
Aféry sa zmocnili veľké postavy
dnešnej francúzskej spoločnosti:
filozofka a spisovateľka Elisabeth
Badinterová vyslovila v televízii
obavy, že „po tomto rozsudku
budú početné moslimské devy
utekať do nemocníc nechať si
obnoviť hymen“ (a surfovať
v internete či listovať v časopisoch ponúkajúcich na každej
strane kliniky vykonávajúce túto
operáciu; aj bez tohto rozsudku
toto odvetvie chirurgického
podnikania rozkvitá). Poslankyňa
a za vlády socialistov ministerka spravodlivosti Elizabeth
Guigouová sa pohoršila nad
„verejným ponižovaním“ mladej
ženy a vo vyzdvihovaní panenstva
videla návrat do 50-tych rokov
minulého storočia a diskrimináciu ženy, pretože rovnakú požiadavku nemožno adresovať mužovi, a nič sa tu nedá „dokázať“
v pravom zmysle tohto výrazu.
Rozsudok považuje za príznak
spiatočníctva a návratu náboženstva, osobitne islamu, do nášho
sekularizovaného spoločenského
života. Žiada podstatne obmedziť
možnosti anulácie manželstva,
ale ponechať napr. anuláciu vynútených manželstiev.
Me Labbée, ktorý pred súdom
zastupoval manžela, protestuje:
„Nehľadajte palicu na výprask
pre psa, keď je toľko aktuálnych
problémov v otázkach mravov.
Žijeme v krajine, ktorá nerobí
z manželstva svätosvätú ustanovizeň. Pozrite sa radšej na „pacs“
(vo Francúzsku partnerstvá bez
ohľadu na pohlavie partnerov),
kde pri zlyhaní existuje len jednoduché zapudenie, rozídenie.“
Nechápem celkom, ako
možno označiť prípady anulácie
manželstva vo Francúzsku za
„zriedkavé“, ak ich je do roka
okolo tisíc. Klasická stratégia sa
zakladá na priznaní či dokázaní
klamstva, hoci sa to vyslovene v dôvodoch na anulovanie
neuvádza; len nepriamo možno
dedukovať klamstvo ako „omyl
ohľadom základných vlastností
partnera“.
Patrí však panenstvo medzí
„základné vlastnosti“ nejakej
osoby? Na akom základe by to

mohlo uznať francúzske či naše
zákonodarstvo? To sa ešte nestalo. Preto sa advokát manžela
šikovne odvolával na klamstvo,
a nie panenstvo. Úlohu náboženstva v tomto prípade relativizoval
poukazovaním na to, že „Občiansky zákonník platí rovnako pre
všetkých“.
Samozrejme, našli sa právnici,
ktorí
klamstvo o panenstve aj
Foto: wikimedia.org
v sekularizovanom Francúzsku

Čo keby to boli katolíci?
Podľa posledných štatistík,
ktoré sú k dispozícii, v roku 2004
bolo vo Francúzsku anulovaných
745 manželstiev. V 60 percent
prípadov sa tak stalo na popud
štátneho prokurátora, a to
zväčša pre absenciu súhlasu zo
strany ženy, t. j. išlo o vynútené
manželstvá.
Nebolo by dobré, keby sa tento
rozsudok stal precedensom,
Foto: archív SP

Socialistická poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Elizabeth
Guigouová sa pohoršila nad „verejným ponižovaním“ mladej ženy
a vo vyzdvihovaní panenstva vidí návrat do 50-tych rokov minulého storočia.
dávajú do súvislosti s „hlbokým
náboženským presvedčením“
partnera.
Doktorka Heinich-Luijerová
vidí v rozsudku praktickú „aplikáciu kultúrneho relativizmu“,
keď priznáva panenstvu nevyhnutnú vlastnosť osobnosti, ako
to robili súdy v stredoveku, čím
„zbavuje ženu práva rozhodovať
o svojom tele“.
„Žena sa stáva vecou,
predmetom zmluvy a môže mať
„skrytú poruchu“. Jej dôstojnosť a osobné ľudské právo sa
považuje za menej dôležité ako
vôľa muža brať si za ženu pannu.
Súd priznáva zmluvnému právu
prednosť pred základnými hodnotami Republiky … Hrozí ako
ďalšia etapa trestnosť cudzoložstva?“ Okrem toho táto právnička protestuje proti tomu, aby sa
z obojstranného súhlasu robila
zásterka pre takéto rozhodnutia:
Ako by to bolo s bigamiou, keby
záležalo na tom, že všetci zúčastnení súhlasia?
Klamstvo samotné nestačí na
anuláciu manželstva. Podľa všetkého musí ísť o klamstvo „v zásadnej veci“, o panenstvo – a toto sa
dá „dokazovať“ len u žien. Môžu
žiadať anuláciu ženy, ktoré zistia,
že ich muž nemá v zamestnaní to
postavenie, ktoré predstieral, že
má menší plat, že jeho mama je
ježibaba alebo že je kartár?

pretože Francúzsko, ktoré je
laické, t. j. sekularizované až
ateistické, nikdy nepovažovalo
ani vo svojom zmýšľaní, ani
vo svojich zákonoch panenstvo
za zásadnú osobnostnú črtu
občianky, ktorá mieni dobrovoľne
vstúpiť do manželstva, čo by aj
bola moslimka.
Nakoniec možno položiť otázku, či by rozsudok bol vyvolal
také reakcie, keby manželia boli
katolíci; v posledných rokoch
pripisujú aj niektorí katolíci
panenstvu väčší význam, ako
za našej mladosti. Bolo by sa
náboženstvo vôbec spomenulo?
Obávam sa však, že medzi katolíckymi dogmatikmi sa vytvára
obdoba moslimských fundamentalistov.
Ako vidno, ani civilné manželstvo sa úplne nevyrovnalo
s náboženstvom. Zdá sa, že
otázka panenstva mladej ženy je
výluka svojím pôvodom výlučne
katolícka, a vrcholí teoreticky
požiadavkou absolútnej „čistoty“
celej cirkvi a prakticky aspoň
kláštorného života, resp. celibátu
kňazov, mníchov a mníšok.
O Mohamedovi sa uvádza, že
za ženu si vzal pannu len raz,
a to celkom malú Aišu, ktorá
mala okolo 6 rokov. (Podľa správ
v internete.)
Rastislav Škoda
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Predstavujeme

Partnerský časopis

Humanistická
revue Maják
od Vltavy
Volná myšlenka České republiky, která se představuje jako
humanistické a etické sdružení občanů bez vyznání, vydává už
patnáctým rokem informační čtvrtletník s názvem Maják.
v jejichž prospěch se tato politika
deklaruje. Nebývá zpravidla zítra
vítězem ten, kdo dnes vyhrává.

Z historie české Volné
myšlenky

L

etos v červnu vyšlo
dvojčíslo se dvěma
soubory dokumentů
o problematice, z nichž první
představuje stanoviska k jednání
české vlády s církvemi a náboženskými společenstvími o takzvaném majetkovém „vyrovnání“,
a druhý pak dokumentuje svým
způsobem naši oporu v jednání
a závěrech 42. kongresu Světové
unie Volných myslitelů, který se
konal letos ve dnech 10. a 11.
května v Ženevě. Konáme
tak s vědomím, že je věcí cti
a slušnosti čelit politice, která je
vážnou hrozbou občanské společnosti v tom, že v případě zdaru
by znamenala nejenom obrovské
zatížení nejméně dvou generací,
které přijdou po nás. Znamenalo
by to také vážnou újmu těm,
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Zvláštnost českého volnomyšlenkářství je v tom, že bylo
čtyřikrát po sobě založeno
anebo obnoveno a eo ipso mezi
prvním založením a poslední
obnovou třikrát potlačeno.
Poprvé tomu bylo vlastně v roce
1904, kdy vznikl Spolek Augustin
Smetana – od roku 1906 je znám
jako Spolek volných myslitelů
Augustin Smetana. Souběžně
pracovala od roku 1905 Česká
sekce Volné myšlenky, vzhledem
k tomu, že podle úřadů jako nepolitický spolek se mohla účastnit
mezinárodního života. V prvních
letech první světové války byly
volnomyšlenkářské organizace
potlačeny. K obnově došlo po
ukončení války. V meziválečném
období působily čtyři hlavní
volnomyšlenkářské organizace:
obnovená Volná myšlenka, Sdružení sociálně demokratických
bezvěrců, Unie socialistických
svobodných myslitelů a Svaz
proletářských bezvěrců. K nim
se někdy druží v letech 1933 až
1935 spolek Prebudené Slovensko s Časopisem pre šírenie
pravdy (redigoval Lubomír
Milde). Jejich činnost byla ovšem
přerušena druhou světovou
válkou. Po jejím ukončení vznikl
jednotný Svaz občanů bez
vyznání, jehož činnost skončila

v roce 1952 převodem členské
základny do nové Československé
společnosti pro šíření vědeckých
a politických znalostí“ (od roku
1965 Socialistické akademie
ČSSR). V roce 1990 vznikl
Svaz českých volnomyšlenkářů,
který se v roce 1993 stal Volnou
myšlenkou České republiky, po
přijetí za člena IHEU s doplňkem
„humanistické a etické sdružení
občanů bez vyznání“.
Před rokem 1914 vycházely
čtyři hlavní periodické tiskoviny.
Předně to byla od 1. května 1905
Volná myšlenka (redigoval Julius
Myslík, záhlaví kreslil světoznámý malíř František Kupka), pak
Volná škola (redigoval Theodor
Bartošek), od roku 1908 měsíčník
Havlíček (redigoval Julius Myslík)
a od roku 1912 týdeník Neruda
(redigovali Myslík a Ladislav
Kunte). V meziválečném období
pracovalo Nakladatelství Volné
myšlenky, které vydávalo týdeník
Volná myšlenka a měsíčník
Havlíček. Od roku 1945 měli
volnomyšlenkáři nakladatelství
Život a práce. Vycházel měsíčník
Nová skutečnost, který redigoval
Alois Ladislav Kaiser. V roce
1990 vycházely dvě periodika,
a to Volná myšlenka (redigoval
Jan Kotlan) a pak Ostravská
Volná myšlenka (redigoval
Karel Kousal) s přílohou
VĚZ (redigoval českotěšínský
Lubomír Souček). Od roku 1993
vychází čtvrtletník Maják, jehož
redaktorem byl Zdeněk Radimský. Od letošního roku jej rediguje
Jaromír Jindra.

Diskuse o orientaci
Problémy byly a jsou. Problémem dnešní Volné myšlenky
byla její politická orientace. Kde
hledat oporu? Náš časopis se
s rokem 1993 stal z Volné myšlenky Majákem, s názvem, kterým
připomínal (nikoliv náhodou)
návaznost na prvorepublikový
politicky ke KSČ orientovaný
časopis Svazu proletářských
bezvěrců. V diskusích se nakonec
prosadilo stanovisko, že volnomyšlenkářství nemůže být v auře
některé z politických stran a že
se má orientovat nadstranicky,
napříč jejich spektrem, s výjimkou ovšem „lidovců“, kteří se
dnes projevují jako součást „vlčí
smečky“. Toto stanovisko dnes
převažuje. Název Maják však
přetrvává. Není však vyloučeno,
že se vrátíme k tradičnímu názvu
Volná myšlenka, s Kupkovým
záhlavím.
Obnova organizovaného
volnomyšlenkářství s počátkem
roku 1990 slibovala, že jeho
organizační podoby nabudou
podobného vlivu na veřejnost
jako tomu bylo v letech první
republiky a pak po obnově
Československa v roce 1945.
Naděje tyto se nenaplnily.
Příčiny vystoupily na povrch už
při prvním sčítání obyvatelstva
v roce 1991. Tehdy se ukázalo,
že k církvím a náboženským
sdružením „se hlásí“ pouze 43
procent populace, z toho k církvi
římskokatolické pouze 39
procent obyvatelstva. Z toho se
okamžitě vyvozoval falešný závěr,
že většinu populace českých zemí
tvoří „ateisté“, „neznabozi“,
„bezvěrci“, což znamenalo, že
„víru“ si zmonopolizovala hlavně
římskokatolická církev, neprávem
ovšem. Tento pokles anebo
spíše pád se ovšem připisoval
předlistopadové „totalitě“. To byl
ovšem omyl! O deset let později,
kdy se k římskému katolictví
„hlásilo“ pouze 27 procent
populace (o 12 procent méně
ve srovnání s rokem 1991). Při
těchto sčítáních obyvatelstva
nebyla formulována otázka,
zda se lidé pokládají za „bez
vyznání“. Jedno je ale zřejmé.
Většina lidí si v České republice
dnes vytváří etické a morální
normy bez účasti a vlivu jak
církví tak i volnomyšlenkářských
organizací.

O Benešovi i Suttnerové
Jakým způsobem oslovujeme
nejenom své sympatizanty,
ale celou veřejnost? Předně
samostatnými publikacemi. Se

součinností s naší organizací
vydala v roce 1998 Společnost
2001 – předsedal profesor ČVUT
Břetislav Chvála – edici vybraných programových dokumentů
s názvem Volná myšlenka hovoří...
Nemalým povzbuzením nám
byla v roce 2005 Nakladatelstvím
Lidové noviny vydaná knížka
tehdy pracovníka ministerstva
kultury ČR Antonína K. K. Kudláče Příběh(y) Volné myšlenky.
V roce 1996 vyšel spis předsedy
rakouské Volné myšlenky Antona
Szanyi Úloha katolické církve
v epoše fašismu, o jehož překlad
se zasloužil havířovský nedávno
zesnulý Karel Kousal (19202008). Podle zásady, že opak
toho, co hlásají římanští preláti,
je pravdou, je sepsán spisek
autora této stati Pravda proti
legendám o „svatém“ Vojtěchovi
(1997).
Nemalý význam měl nesporně
náš zájem o život a dílo dvou
našich významných volnomyšlenkářů. Prvním v pořadí se
stal druhý prezident Československé republiky Edvard Beneš
(1884-1948). Spolu s Janem
Kristkem jsme vydali v roce 2004
jako první titul Knižnice Majáku
s názvem Edvard Beneš Volné
myšlence (Říčany 1904) soubor
jeho novinářských statí a úvah,
vznikly letech 1906 až 1910 za
jeho studií v Paříži a Dijonu. Dále
jsme otiskli ve sborníku statí
a studií Edvard Beneš a Českoslo-

vensko (1904) pojednání Edvard
Beneš a Volná myšlenka. Druhou
z našich předchůdců, která si
zasloužila mimořádnou pozornost, je Bertha Suttnerová rozená
hraběnka Kinská (1843-1914).
Spolu s předsedkyní Společnosti
Berthy Suttnerové Janou Hodurovou jsme připravili jako druhý
titul Knižnice Majáku publikaci
Bertha Suttnerová – laureátka
Nobelovy ceny míru 1905 (Říčany
2005). První, jemuž jsme výtisk
věnovali, byl prezident Rakouské
republiky Heinz Fischer,
předseda mezinárodní konference, která se konala v rakouském
Eggenburgu. Pro konferenci
česko-německé společnosti
Praha-Cáchy vznikla publikace
K odkazu Berty Suttnerové
(autoři Waltraud Roth, Jana
Hodurová a Josef Haubelt), se
studií Pacifistka a volnomyšlenkářka Bertha Suttnerová (Říčany
2006), s českým překladem
laureátčiny úvahy Barbarizace
vzdušného prostoru, s esejem
Výchova k míru – nenásilné řešení
konfliktů jako přirozené úsilí
lidstva a s informací Nobelova
cena míru pro Berthu Suttnerovou. První tři stati byly přetištěny
ve sborníku z pražské konference
12.-13.listopadu 2005 s názvem
Poselství Berty Suttnerové dnešku.
O tom jsme otiskli celkem tři
zprávy v naší revue Maják.
Zasloužili jsme se i tím nikoliv
nevýznamně o to, že naše pražská

rodačka se dostala konečně do
povědomí české společnosti jako
volnomyšlenkářka.

Více než jenom
informátor
Časopis Maják je podle
podtitulu „informátorem Volné
myšlenky České republiky –
humanistického a etického
sdružení občanů bez vyznání“.
Substantivum „informátor“
nemá však v českém prostředí
dobrý zvuk, tím spíše, že náš
časopis byl slovy Antonína K.
K. Kudláče „řádně registrován
jako periodický tisk“. Má tedy
vpravdě být časopisem, který se
pochopitelně obrací k veřejnosti
prostředky normální publicistiky
ve smyslu naplňování legitimně
formulovaného poslání našeho
„svazu občanů bez vyznání“. Je
nezbytné v době, kdy dochází
k masovému manipulativnímu
tlaku na vědomí jak jednotlivců
tak i celé společnosti, jednat
ve smyslu třebas „mravního
zákona“, tedy kategorického
imperativu Imanuela Kanta
(1724-1804): „Jednej tak,
aby maxima tvé vůle kdykoliv
zároveň mohla platit za princip
všeobecného zákonodárství.“
Anebo podle „nejvyššího
mravního zákona“ našeho
Bernarda Bolzana (1781-1848),
který říká, že každý člověk má ze
všeho jednání, které je pro něho
možné, volit vždy to, které po

uvážení všech následků nejvíce
podporuje ctnost a blaženost
celku: své vlastní svobodně
vytčené cíle nechť uskutečňuje
s respektem k tomu, že tak konají
všichni ostatní jeho spoluobčané.
Cílem tedy je společnost
svobodných občanů...
Podle přehledu, který
vypracoval člen představenstva
Volné myšlenky ČR Rudolf
Krejčí, se na stránkách
posledních čtrnácti ročníků
Majáku uplatnilo celkem 35
autorů. Ze zahraničí se na jejich
obsahu podíleli Roy Brown
(USA), Levi Fragell (Norsko),
Babu Gogineni (Velká Británie),
Horst Groschopp (Německo),
Paul Kurz (USA), Anton Szanya
(Rakousko) a Ladislav Hubenák
(Slovensko – není nám tedy
ze zahraničí). Českých autorů
jsme nalezli osmnáct a z nich
vyzvedněme některé, kteří
nejsou členy redakční rady:
Anežka Bílková, Věra Pajková,
František Čepek, Vladimír
Šaur, Komínek Josef, Karel
Kousal, Ivo Látal, Hynek Lýsek,
Josef Sedlák, Mirko Svoboda,
Stanislav Vittek... Možno uvést
další jména, těch, kteří by rádi
autorsky spolupracovali. Máme
dobré podmínky k naplňování
našich redakčních záměrů.
Josef Haubelt
Autor je šéfredaktorom
časopisu Maják

Stanovisko Volné myšlenky ČR k projednávání
zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi:

Ú

kol programového prohlášení vlády
ze dne 19. ledna 2006 „Vláda bude
usilovat o dořešení vztahů mezi
státem a církvemi a náboženskými společnostmi“ považuje Volná myšlenka ČR nejen
za správný, ale i nanejvýš nutný. Nemá však
jediné, vládou navrhované řešení.
Přijaté řešení by mělo mít souhlas alespoň
tří čtvrtin zákonodárců a občanů. Zákon
odhlasovaný většinou jednoho nebo dvou

hlasů, ať již zprava nebo zleva, nebude stabilní
základnou dalšího vývoje.
Rada by považovala za prozíravé oddělení
problematiky katolické církve od ostatních
církví a náboženských společností. Problémy
k řešení jsou nesrovnatelné, pokud jde
o charakter majetku, jeho objem fyzický
i finanční. Katolické církve se týká více než
98 % všeho.
Za kardinální otázku považuje nezvratný
důkaz, že „Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení
tzv. katolického církevního majetku v druhé
polovině 19. a ve 20. století na území dnešní
ČR“ (http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/katmaj.htm) je chybná. Až do tohoto rozhodnutí
nutno majetek jednotlivých institucí katolické
církve v převažujícím objemu považovat za
majetek veřejnoprávní povahy.
Důkaz chybnosti expertizy se musí opírat
o citace zákonných norem a výroků soudů

a správních úřadů. Bezvýznamné jsou „názory“, „stanoviska“, „tvrzení“, „hodnocení“,
„posudky“, „informace“ a podobné výroky
nepodložené přezkoumatelnou argumentací.
Až do rozhodnutí této otázky je v plné
platnosti, že minulý režim nezbavil katolickou
církev vlastnictví, ale je n práva hospodařit
a užívat výnosů.
Stejně tak do té doby nemá smysl žádná
diskuse o čemkoli jiném.
Rada soudí, že bez ohledu na další průběh
a výsledek jednání by bylo žádoucí, aby se
vedoucí představitelé církví a náboženských
společností začali vážně zabývat možnými
formami financování z vlastních zdrojů těch
činností, ve kterých je každá z nich jedinečná
a nezastupitelná, tj. činností čistě náboženských, kultovních.
Republiková rada Volné myšlenky ČR
17. května 2008
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Úvaha

Konflikty

Podstata národnostných
a náboženských protirečení
V historickom procese vývoja spoločnosti prebiehajú reálne vzťahy medzi náboženstvom a národmi. Náboženstvo ako duchovný produkt spoločnosti upevňuje
nábožensko-fantastickú obrazotvornosť veriacich v ich duchovnej orientácii,
kultovej praxi a vzájomných vzťahoch. Motivuje ich správanie, ovplyvňuje ich
morálku, svetonázor, psychiku a ideológiu. Môže byť platformou, motiváciou alebo
kepienkom sociálnych pohybov a politických orientácií. Môže ľudí zjednocovať
alebo rozdeľovať, zbližovať alebo znepriateľovať národy.

N

áboženstvo a jeho
inštitúcie sú súčasťou
histórie kmeňov, národností a národov, ktoré vnášajú do
náboženstva svoje etnické črty.
Z týchto dôvodov nie je zanedbateľná úloha náboženstva a cirkví
v živote národa a v medzinárodných vzťahoch pri formovaní
koncepcií národnostnej otázky,
vzťahu náboženského kozmopolitizmu a nacionalizmu k buržoáznemu nacionalizmu, úloha náboženstva pri formovaní národa, ani
vzťah náboženstva k národnoemancipačným hnutiam a revolúciám. Náboženstvo a cirkev
nie sú ľahostajné k programom
a politickým koncepciám riešenia
národnostnej otázky. Veľmi
aktuálnou je otázka miesta klerikálneho antikomunizmu v riešení
národnostnej otázky.
Aj keď sa jednotlivé prvky
vo svetových náboženstvách
navonok odlišujú, svetonázorové, mytologické, psychologické
a rituálne prvky sa v podstate
zhodujú.

Náboženský
kozmopolitizmus
a nacionalizmus
Kresťanstvo a najmä katolicizmus sú svojím pôvodom,
rozsahom, zameraním, filozofiou
a medzinárodným postavením príkladom univerzálnosti
a kozmopolitizmu náboženstva.
Podľa Nového zákona evanjelium nepozná hranice, ktoré by
rozdeľovali národy. Cirkev vysiela
svojich apoštolov k všetkým národom, aby ich priviedla do jedného
kráľovstva Božieho. Nárokuje si
akúsi nadčasovú, nadhistorickú
misiu (Lumen gentium. Dokumenty druhého vatikánskeho
koncilu I. Bratislava 1969, s. 11.)
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Náboženstvo vo svojej podstate i funkcii nie je „národné“, ale
„všeľudské“. Je staršie ako národnosť a národ. Sformovalo sa
ešte pred vznikom spoločenských
vrstiev a objavilo sa už v rodovej
spoločnosti. V období feudalizmu
vznikali svetové náboženstvá.
Prostredníctvom vnútorného
mechanizmu, zotrvačnosťou
a tradíciou si náboženstvo
zabezpečuje existenciu v rozličných spoločensko-ekonomických
formáciách, čo vytvára zdanie
jeho nadčasovosti.
Náboženstvo tým, že odráža
postavenie človeka vo vzťahu
k vládnucim prírodným
a spoločenským silám, odráža
zároveň aj postavenie jeho rodu,
kmeňa, národnosti i národa, ich
prírodno-geografické a demografické podmienky života.
Teda popri triednej a politickej
determinácii má aj etnický
charakter. Každý konkrétny
tvar triednej a politickej formy
náboženstva, ktorý si privlastňuje
nejaký národ, plní vo vzťahu
k nemu svoju ideologickú funkciu
tým, že ho vylučuje z ostatných
národov a porovnáva s nimi. Keď
národné náboženstvá nemôžu
naďalej obhajovať nezávislosť
a samostatnosť svojho národa,
postupne samy zanikajú. Každé
náboženstvo je závislé od histórie
konkrétnych sociálno-etnických
foriem ľudstva, vnútorne je späté
s históriou národov a modifikuje sa so zmenami životných
podmienok a vplyvov etnických
prvkov (jazyka, zvykov, psychiky
a pod.).
Náboženstvo má významnú
úlohu v sociálno-psychologickej
atmosfére, duchovnej a hodnotovej orientácii národa. Svojimi
inštitúciami preniká do mocensko-politického systému krajiny

a môže výrazne vplývať na vzťahy
medzi národmi. Skutočnosť, že
náboženstvo nie je charakteristickou črtou spoločenskej vrstvy, ale
národa, zahmlieva triedno-politické základy medzinárodných
vzťahov. Náboženstvo sa niekedy
stáva motívom, či zámienkou
rozporov medzi národmi. Z histórie národov sú známe mnohé
fakty a udalosti, ktoré vyústili do
dramatických vojnových sporov
s tragickými následkami.
Logický a historický aspekt pri
skúmaní náboženstva poukazuje
na jeho prehlbujúcu sa univerzálnosť a kozmopolitickú tendenciu.
Kozmopolitické náboženstvo
neexistuje však v abstraktnej,
ale v etnicky diferencovanej
spoločnosti a jeho nositeľmi
sú ľudia rozličných národov.
Z uvedeného vyplýva množstvo
problémov, ktoré sa týkajú miesta
a úlohy náboženstva v súčasnej
sociálno-etnickej štruktúre
spoločnosti. Na tieto okolnosti
by mali prihliadať všetci tí, ktorí
by ho chceli násilnými administratívno-technickými metódami
prekonávať.
Skutočnosť je taká, že mnohé
národy sú rozdelené náboženskými hranicami a naopak, vo vnútri
náboženských spoločenstiev
zvyčajne existujú etnické bariéry.
K týmto skutočnostiam pri
hodnotení postavenia a úlohy
náboženstva v živote a vo vzájomných vzťahoch národov by
sa malo prihliadať na faktory
daného stupňa ich rozvoja.
Náboženstvu a cirkvám sa často
pripisuje všetko zlo, pričom sa
nielen skresľuje skutočnosť, ale aj
zveličujú úlohy konfesionálneho
faktora. Neprihliada sa na jeho
sociálnu odvodenosť od historického a materiálneho života.
Rozdielna sociálno-etnická úro-

veň rozvoja národov podmieňuje
nielen rozličné typy náboženstiev,
ale aj nejednoznačnú, často
protikladnú (reakčnú alebo
pozitívnu) úlohu náboženstva
a cirkví v rozličných existenčných
peripetiách národov.

Sociálno-politická
funkcia náboženstva
Náboženstvo späté s etnikom
plní vo vzťahu k nemu určitú
funkciu, ktorá sa historicky modifikuje, psychologicky a ideologicky vplýva na jeho život a hodnotovú orientáciu. Popritom
konfesionálne inštitúcie niekde
viac a niekde menej pôsobia aj
v ekonomickej a politickej sfére.
Ak chápeme národ ako
historicky vzniknutú pospolitosť
ľudí so spoločnými, relatívne
stálymi kultúrnymi osobitosťami,
a niektorými psychickými
črtami, musíme medzi jeho
charakteristické prvky zaradiť aj
náboženstvo, ktoré sa špecificky prejavuje v materiálnej
a duchovnej kultúre, psychike,
mravoch, obyčajoch a obradoch.
Určujúcim faktorom formovania
etnických znakov je kultúra,
ktorá má vždy sociálny obsah. Sú
však aj príklady, keď sa prírodné
faktory zveličujú a považujú za
hlavné.
Napríklad nacistická koncepcia náboženstva germánskej rasy.
Nemeckí fašistickí ideológovia
objasňovali z rasistických pozícií
nielen človeka, nemecký národ,
ale aj náboženstvo, predovšetkým
nemecké. Usilovali sa zbaviť
náboženstvo kresťanstva, alebo
presnejšie, „obnoviť“ súčasné
kresťanstvo kultom starých
Germánov, ktorý vznikol v barbarskom období života germánskych kmeňov a odzrkadľoval
ich vtedajšiu nacistickú etnosféru. Náboženský kult starých
germánskych kmeňov, v ktorom
sa náboženská personifikácia
prírodných síl (najmä ohňa)
spájala s hrdinským eposom,
kládli z rasistických pozícií do
protikladu so židovsko-kresťanskou tradíciou. Nacisti sa
týmto spôsobom usilovali obrátiť

kresťanské náboženstvo pokory na „kult
činu“, očistiť ho od židovského zdroja a dodať
mu germánsky charakter.
V evolúcii náboženstva sa čoraz väčšmi
oddeľuje náboženské vedomie od náboženského správania. Náboženské city, ktoré sa
špecificky prejavujú v psychike národa, sú
často užšie späté s etnickým prvkom než
abstraktné náboženské idey. Z náboženských
ideí majú etnický charakter iba tie, ktoré
pochádzajú z mytologickej tradície daného
národa a súvisia s umelecko-fantastickými
výtvormi jeho folklóru. Náboženské správanie
a kultová činnosť veriacich predstavujú tie
prvky náboženstva, ktorými je náboženstvo
tesne späté s obyčajmi, mravmi, obradmi
a celkovou kultúrou národa. Absolutizácia
týchto osobitostí vo vzťahoch náboženstva
a národa je pomyselná a z vedeckého hľadiska
je neprípustná akákoľvek teologická a náboženská špekulácia. Je známe, že teológia často
špekulatívne využíva etnopsychológiu a etnológiu vôbec, najmä z hľadiska materialistického chápania psychiky a zovšeobecňovania
konkrétnych národných náboženstiev.
Náboženstvo a cirkev obyčajne sankcionujú
zvyky, mravy, morálku „svojej“ etnickej
skupiny a zabezpečujú ich inštitucionálne,
teda môžu podporovať etnocentrizmus. Ak
je kultúrny a životný štýl národa do veľkej
miery podmienený náboženským faktorom,
môže etnocentrizmus na konfesionálnej pôde
výrazne rozdrobiť aj etnicky veľmi blízke,
ale nábožensky rozdielne národy. Názorný
príklad nachádzame u národov bývalej Juhoslávie, kde etnocentrizmus viedol k ozbrojenej
zrážke medzi pravoslávnymi Srbmi, katolíckymi Chorvátmi a moslimskými Bosniakmi.
Privilegovanosť alebo diskriminácia príslušnosti k istému náboženskému a národnému
spoločenstvu nie je výsledkom živelných
procesov, ale výsledkom ideológie a politiky
vládnucich tried a sociálnych skupín.

Náboženstvo
v službách politiky
Koncepcia, ktorá interpretuje vzájomnú
neoddeliteľnosť náboženstva a národa,
môže ľahko preniknúť aj do svetskej sféry.
Jej predstavitelia na Slovensku tvrdia, že
slovenský národ je celou svojou duchovnou
a hodnotovou orientáciou tak hlboko nábožensky založený, že svoju národnú podstatu
realizuje iba v náboženstve, že nábožnosť je
jeho imanentnou potrebou, a nie výsledkom
konkrétneho historického spoločenského
bytia. Z uvedenej koncepcie sa často používa
pojem „slovenský katolícky národ“, ktorý
sa v najkozmopolitickejšom náboženstve
používa aj na označenie iných „katolíckych
národov“.
Objasnenie povahy a podstaty náboženstva
pomáha nám odhaliť nielen sociálnu funkciu
náboženstva vo vzťahu k spoločnosti ako
celku, ale aj jeho špecifickú funkciu vo vzťahu
k jednotlivým spoločenským formám, teda
aj k etnickým spoločenstvám. Ak zdanlivá
všeľudskosť náboženstva zrovnoprávňuje ľudí
v rámci ich etnického spoločenstva, môže
popritom zastierať spoločensko-ekonomické

a triedne vzťahy v spoločnosti vôbec, ale aj
v jednotlivých národoch a národnostiach.
Odrazová (spätná) funkcia náboženstva síce
ľudí zrovnoprávňuje, vo vzťahu k národu
sa však uskutočňuje nielen v každodennom
správaní sa veriacich, ale najmä v ich účasti
na socialno-politickom a ideologickom živote
a v činnosti náboženských inštitúcií, ktoré
pôsobia v rámci národa cez spoločenskoekonomické zriadenie, politický systém,
ideológiu, kultúru, tradície a hodnoty.
Z našej dávnej i nedávnej histórie, ale aj
súčasnosti je známe, že náboženstvo a cirkvi

Foto: archív SP

sa využívajú na politické ciele, keď politika
je motivovaná náboženskými koncepciami.
Veriaci sú podnecovaní k účasti na politickom
dianí nie ako občania, ale ako nábožensky
veriaci cez rôzne politické zväzky cirkvi
a vládnucich skupín. Okrem progresívnych
spojení cirkevných a svetských inštitúcií
máme u nás bohaté skúsenosti zo sociálnopolitickej praxe a spojenectva klerikálneho
kozmopolitizmu a nacionalizmu.

Kultúrno-historické dedičstvo
a náboženstvo
Pri hodnotení spojenectva náboženstva
a nacionalizmu by sme mali prihliadať na to,
že spätosť náboženstva a jeho inštitúcií s históriou a kultúrou každého národa je zložitá,
protirečivá a nejednoznačná. Niekedy môže
plniť aj relatívne pozitívnu úlohu. Napríklad
politický protest pod náboženským kepienkom je typický takmer pre všetky národy
v istom štádiu ich vývoja, najmä keď vyjadrujú
národné a sociálne záujmy ľudových más.
V histórii nášho národa poznáme mnohých
náboženských a cirkevných činiteľov v oblasti
kultúry a osvety, literatúry a umenia, filozofie
a vedy, ktorí svojou tvorbou rozšírili národné
a kultúrne hodnoty. To tiež patrí do národného kultúrneho dedičstva.

Kultúrno-historické dedičstvo národov
tvoria aj diela národnej umeleckej tvorby,
historické a kultúrne pamiatky obsahujúce
náboženské motívy, ktoré boli vytvorené
samou cirkvou alebo z jej iniciatívy. Toto
dedičstvo nemožno z ideologického hľadiska
zavrhnúť len pre jeho konfesionálny charakter.
Nezanedbateľná je aj regulatívna funkcia
náboženstva v národnom spoločenstve. Ak
náboženstvo predstavuje vládnucu formu
spoločenského vedomia, vystupuje zároveň
ako určitá sankcia a motív správania sa
človeka. Morálne sankcie cirkvi sa často
realizujú v politických zámeroch kresťansky
orientovaných strán a štátu a stávajú sa
právnymi normami, ktoré tieto strany navrhli
a schválili.
Ak je náboženský komplex spätý s etnickou štruktúrou národa a plní odrazovú
a regulatívnu funkciu vo vzťahu k národu,
plní aj integračnú funkciu prostredníctvom
konfesionálnej a etnickej príslušnosti. Etnointegračná funkcia náboženstva sa niekedy
zneužíva, keď sa pripomína dávna minulosť
a v tejto súvislosti sa hypertrofujú zásluhy
cirkevných činiteľov v emancipačnom procese
národa. (Bližšie pozri: Legendy a skutočnosť,
Bratislava 1985)
Okrem integračnej funkcie náboženstva
v rámci jedného etnického spoločenstva dochádza v dôsledku diferenciácie ku konfrontácii tohto spoločenstva s inými podobnými
spoločenstvami, od križiackych výprav
„spoluveriacich našincov“ proti „inoverným
cudzincom“. Nábožensko-etnické vášne sú
niekedy sprevádzané krvavými zrážkami
nepriateľských strán, často podnecované
silami medzinárodnej reakcie, aby maskovali
praktiky v záujme dosiahnutia svojich cieľov.
Súčasný mnohonárodný svet zdedil mnoho
prípadov, keď sa hranice etnických a konfesionálnych spoločenstiev prelínajú alebo
stotožňujú a tieto skutočnosti sa využívajú na
dosiahnutie cudzích protinárodných záujmov
aj za cenu vonkajších zásahov v prospech ich
dosiahnutia. Medzinárodná reakcia vyvoláva
konflikty medzi národnými, etnickými,
náboženskými, kmeňovými a lingvistickými
skupinami, a tak ohrozuje nezávislosť,
ktorú tieto krajiny získali. Lokálne vojny,
vzbury, provokácie, protivládne sprisahania
a štátne prevraty v mnohých oblastiach sveta
často súvisia s náboženstvom, kmeňovými
a národnými spormi, za ktorými sa obyčajne
skrývajú ekonomické a politické záujmy
(Blízky Východ, Severné Írsko, Juhoslávia
a ďalšie).
V etnických a konfesionálnych konfliktoch
sa prejavujú obrovské rozpory na jednej strane medzi sociálnym postavením, kultúrnou
úrovňou, reálnymi spoločensko-politickými
záujmami a národnostnými problémami síl,
ktoré proti sebe bojujú, a na druhej strane ich
subjektívnym ideologickým a sociálno-psychologickým odrazom. Triedne protirečenia
sa vyostrujú protirečeniami náboženskými
a národnostnými.
Ondrej Dányi
Výňatok z pripravovanej monografie
Klerikálny nacionalizmus
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Zaujalo nás

Sci-fi a cirkev

Kresťania verzus fantasy, horor a niekedy aj science-fiction

Cirkevný matrix
Neraz sa stretávam – či už priamo osobne alebo v médiách –
s tým, že niekto chce zakázať nejakú knihu, prípadne odmieta
film len preto, lebo je fantastického žánru. Väčšinou išlo o rôznych veriacich či samotnú cirkev, ktorí vyjadrovali svoj odmietavý postoj voči takýmto žánrom. Nevedel som to pochopiť, a tak
som začal nad tým tak trochu uvažovať.
Foto: ID

Samozrejme, nesmú chýbať čary
a kúzla. Fantasy ponúka svety,
kde veci ako mágia fungujú a tvory z našich myslí ožívajú. Naproti
tomu tzv. mestská fantasy takmer
hraničí so sci-fi, kde fantastické
bytosti z mytológie sú viac-menej
chápané ako iné druhy, i keď je
stále prítomná akási mágia.
Horor je často kombináciou
oboch vyššie uvedených žánrov.
Jeho hlavnou charakteristikou
je využívanie strachu a mrazenia
na ozvláštnenie príbehu.
V hororoch s fantasy prvkami
ožívajú strašidelné mytologické
bytosti (najčastejšie upíry, čo je
už viac-menej klišé). V hororoch
s prvkami sci-fi zasa straší
všetko možné od mimozemšťanov
bažiacich po ľudskom mäse po
zdivočené počítače a roboty. Najznámejšie sú viktoriánske klasiky,
kde na strašenie postačí často už
len opis samotného prostredia
(napr. kulisy viktoriánskeho
Londýna či anglického vidieckeho
sídla sú dosť desivé). Ďalej sú
tu „zombie horory“ založené na
ľudskom strachu z mŕtvych.

Málo predstavivosti

Snímka z filmu Deň nezávislosti

S

om prírodovedec,
ekológ a ateista.
A zároveň som fanúšik
a ak čas dovolí, aj
autor fantastických príbehov.
Takéto príbehy, ak sú naozaj
dobré, rozvíjajú predstavivosť,
rozširujú vedomosti a ľudské
obzory. Môžete v nich nájsť
i symboliku a karikatúru, často
i kritiku ľudskej spoločnosti
a najrôznejších problémov.
Sú jednoducho ozvláštnením
všedných dní a hlavne príjemným
spôsobom oddychu. A čo je
najdôležitejšie, sú len vymyslené.
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Sci-fi, fantasy a horor
Science-fiction (sci-fi), po našom vedecká fantastika, je žáner,
kde sú v príbehoch využívané
vedecké poznatky popretkávané
fantastickými predstavami autora
s možným využitím technológií
i poznatkov v blízkej či ďalekej
budúcnosti, prípadne v súčasnosti. Niektoré sa odohrávajú
vo vesmíre a v cudzích svetoch,
vykresľujú alternatívne dejiny,
iné zas, napríklad cyberpunk,
sa špecializuje na svet počítačov
a výpočtovej techniky. Ďalšie na

biológiu a evolúciu a pod. Väčšina
však kombinuje vedecké poznatky
a fantáziu, niekedy dokonca
mytológiu, ba zachádzajú do
kontextov fantasy.
Fantasy som kedysi nazval scifi bez sci. Nie je to však celkom
tak. Klasická, tzv. „magic and
sword fantasy“ zahŕňa príbehy
o putovaní, o boji s nepriateľmi
a netvormi, príbehy kráľov
a jednoduchých hrdinov ozvláštnené mytologickým podkladom
buď skutočným (t. j. mytológia
historicky doložená) alebo
umelým (vymyslená mytológia).

Jedna moja známa je veriaca
a má neuveriteľný problém
s rôznymi žánrami fantastiky.
Knihy pani J. K. Rowlingovej
by najradšej upálila na rituálnej
hranici. Nemám veľmi v obľube
Harryho Pottera, ale nikdy by
som tú knihu nikomu nezakazoval čítať, tobôž nie vyhlasovať
ju za dielo diablovo, čo bol
v podstate prípad mojej kolegyne.
Niektorí moji dobrí priatelia (tiež
ateisti) ho dokonca vyslovene
obľubujú. Ďalšie nenávistné
slová mojej známej vyvolávajú
niektoré moderné horory.
Každopádne, vyhlasuje asi toto:
„Načo také vymýšľajú, veď to nie
je skutočnosť.“ Keď som počul
túto jej vetu, pomyslel som si, že
nemá fantáziu. Ľudia bez fantázie
nedokážu rozlišovať fikciu od
reality, pretože si fikciu ani
nedokážu predstaviť. Nevedia si
ani vytvárať fiktívne svety, a preto
je pre nich každý fiktívny svet
predstavou skutočnosti. Takíto

ľudia ľahko uveria fiktívnym
svetom vytvoreným inými ľuďmi,
resp. celou kultúrou (rôzne
náboženstvá a mytológie).
Vo fantasy a hororoch, no
niekedy aj v sci-fi sa používajú
mytologické prvky z čias
pohanských, predkresťanských.
Niektoré sa odohrávajú
v období nástupu kresťanstva
a rozprávajú o zániku niektorých
predkresťanských hodnôt.
Hlavnými hrdinami bývajú
mágovia, šamani, kúzelníci, ľudia
s vešteckými a inými nadprirodzenými schopnosťami, ktorých
by v skutočnom stredoveku určite
neminulo kladivo na čarodejnice.
Byť fanúšikom takýchto príbehov
je pre veriaceho bez fantázie
(mám pocit, že väčšina skutočne
hlboko veriacich je naozaj taká)
nemysliteľné. Je to také, akoby
sa upísal samotnému kniežaťu
pekiel. A stúpajúca popularita
takýchto „satanských“ príbehov,
samozrejme, dráždi cirkevné
úrady. Väčšina hororov sú
pre nich satanistické orgie,
v ktorých si služobníci temného
pána vybíjajú svoje úchylné
chúťky. Prípadne ich považujú za
zbytočné strašenie bežných ľudí,
pretože na strašenie bežných ľudí
im postačuje peklo.

Ateizmus v sci-fi
V ortodoxných science-fiction
príbehoch sa často vyskytujú
ateistické kulisy. Neberú v nich
do úvahy existenciu nadprirodzeného stvoriteľa. V niektorých sa
objavujú bytosti (mimozemšťania, bytosti z paralelných svetov
a pod.), ktoré nedokážu pochopiť

ľudskú vieru v Boha, pretože
ich kultúra nič také nepozná.
Človek často nie je jediným
inteligentným tvorom vo vesmíre
a neraz ani na samotnej Zemi.
V paralelných svetoch nachádzame najrôznejšie možnosti vývoja
a vzniku Zeme i vesmíru. Sú
vesmíry, ktoré nie sú „nastavené“
tak, aby mohol vzniknúť človek
uctievajúci bohov. Bytosti z iných
svetov často disponujú technológiami, ktoré ich vyzbrojujú priam
božskými schopnosťami. Niektorí
tieto schopnosti nadobudli počas
procesu evolúcie, prípadne
genetickými manipuláciami.
Neraz sa stáva, že starovekí
bohovia sa ukážu ako „obyčajní“
mimozemšťania. I keď sa v týchto
fiktívnych vesmíroch vyskytnú
ohromné galaktické sily obdarené vedomím, sú považované
len za nové formy života, nie
za božstvo. Takéto kacírske
ponímanie nadprirodzena je pre
veriaceho neprípustné.
Aby som im úplne nekrivdil,
veriaci majú predsa len v istých
prípadoch radi science-fiction.
Od svojej známej i od ďalších mojich hlboko veriacich známych,
ktorí podobne ako ja obľubujú
fantastiku, viem, aký druh
science-fiction obľubujú. Keď sa
tam ospevujú technické výdobytky ľudského umu, ktorý je – ako
vieme – od Boha, vtedy je sci-fi
neškodná, ba pozitívne vplýva
na mládež. Majú radi takú sci-fi,
kde neohrození hrdinovia víťazia
nad prírodnými živlami svojím
rozumom a technikou a dokazujú
tak svoju nadradenosť nad prírodou, a kde títo hrdinovia, keď

Ilustrácia: www.elfwood.com

Pangalaktický dunihlav Michaela
Douglasa podľa Michaela Braunstorfer
príde na lámanie chleba, obhajujú
klasické hodnoty, akými sú rodina
a vlasť a podobne. Takéto princípy
väčšinou nájdete v science-fiction
z dôb studenej vojny (čuduj sa
svete, na oboch stranách fronty),
ale aj v súčasnosti (napr. snímka
Deň nezávislosti). Ak je fantastika po ich vôli, teda nič v nej
neprotirečí alebo nespochybňuje
ich presvedčenie, nemajú dôvod
na jej osočovanie.

Život v matrixe
Predstavte si situáciu, že sa
komunita ľudí rozhodne, že
všetko, čo napísal napr. autor
komediálnej fantastiky Douglas
Adams vo svojej „päťdielnej
trilógii“, je skutočnosť. Títo ľudia
začnú so sebou nosiť uteráky
a sledovať oblohu, či náhodou
neuvidia veľkú žltú demolačnú
kozmickú loď Vogónov. Budú
uctievať babylonskú rybku.

Každý utorok budú chodiť za
držiteľom elektronického palca,
hromadne stopovať kozmické
lode a piť pritom Pangalaktický
dunihlav. Podľa mňa je to dosť
nepravdepodobné, aj keď to
na niektorých stretnutiach
milovníkov fantastiky to
z pohľadu nezasväteného môže
tak vyzerať. Veriaci bez fantázie
žijú vlastne v akomsi „matrixe“
takejto starovekej a stredovekej
fikcie. To je ich skutočný
svet, a preto nepochopia, že
vymyslené fantastické svety sú
skutočne vymyslené a autori
ani fanúšikovia neveria v ich
existenciu. Až na niektoré
smutné príklady, keď im autor
skutočne verí. V takom prípade
je to len dokumentárny opis jeho
pochybného sveta, nie fantastika.
Takých príkladov však, našťastie,
veľa nie je.
Ladislav Petrovič
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Minulosť

Rómsky holokaust

Ma bisteren!
Občianske združenie In minorita, Slovenské národné múzeum, Nadácia
Milana Šimečku a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici v rámci projektu Ma bisteren! (Nezabúdame) zorganizovali pietny
akt pri príležitosti Pamätného dňa Rómskeho holokaustu v sobotu 2. augusta 2008 v Pietnej sieni Múzea SNP v Banskej Bystrici.

N

a položení kvetov
k pamätníku Rómskeho
holokaustu v Banskej
Bystrici sa za Spoločnosť Prometheus a jej Banskobystrický
klub zúčastnil Stanislav Kizek.
Prvý zo siedmich v súčasnosti
jestvujúcich pamätníkov Rómskeho holokaustu na Slovensku
bol osadený v Pietnej sieni
Múzea SNP v Banskej Bystrici
v roku 2004 a od tohto dátumu
sa pravidelne 2. augusta koná
v Banskej Bystrici spomienkové
stretnutie. Pamätný deň rómskeho holokaustu bol vyhlásený
na pamiatku obetí nacistického
vraždenia v Osvienčime, kde
v noci z 2. na 3. augusta 1944
zavraždili v plynových komorách
2897 rómskych mužov, žien
a detí. Vyhlásený bol najmä
z iniciatívy poľských Rómov
a medzinárodných rómskych
organizácií.
V poľskom Osvienčime bol
najväčší koncentračný tábor pre
európskych Rómov zriadený
v decembri 1942. Do tábora
postupne priviezli okolo 20-tisíc
Rómov zo Slovenska, Čiech
a Moravy, Holandska, Belgicka,
severného Francúzska, Poľska
a štátov vtedajšieho Sovietskeho
zväzu.

Rómsky holokaust
Otázka rómskeho holokaustu
si získava čoraz väčšiu pozornosť
politikov. Rezolúciu vyzývajúcu
na vybudovanie pamätníka
miliónov obetí nacistického
holokaustu Rómov a Sintov
prijali poslanci hornej komory
nemeckého parlamentu. Výzva
prišla 65 rokov po tom, ako veliteľ
SS Heinrich Himmler podpísal
tzv. Osvienčimský výnos, ktorý
nariadil deportáciu príslušníkov
týchto etnických skupín z územia
Nemeckej ríše a k nej pripojených
území do koncentračných táborov. Dekrét zo 16. decembra 1942
viedol k vyhladeniu najmenej pol
milióna Rómov a Sintov.
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Predseda Bundesratu Ole
von Beust zdôraznil potrebu
pripomínať si tragickú históriu
spojenú s týmito dvoma komunitami, ktoré s populáciou 12
miliónov predstavujú najväčšiu
menšinu na území Európskej
únie. Na vybudovaní pamätníka
sa nemecká vláda a zástupcovia
Rómov a Sintov dohodli ešte
v roku 2006. Monument v tvare
fontány by mal byť postavený
v Berlíne.
Najsmutnejšou kapitolou
novodobých rómskych dejín je
obdobie druhej svetovej vojny.
Norimberské zákony o ríšskom
občianstve a ochrane nemeckej
krvi a cti vydané v roku 1935
a na ne nadväzujúce vyhlášky
klasifikovali Cigánov – podobne
ako Židov a černochov – ako
element zabraňujúci čistote
rasy. Zakazovali im uzatváranie
sobášov či pohlavný styk s nemeckými árijcami, následne im
bolo odoprené ríšske občianske
právo.

Rasovo-biologické
vyšetrenia
V novembri 1936 bol za šéfa
novozriadeného Výskumného
ústavu pre rasovú hygienu
a populačnú biológiu pri
Ríšskom úrade zdravia menovaný psychiater Dr. Robert Ritter,
ktorý vypracoval vedeckú teóriu
o spôsobe zisťovania prítomnosti
cigánskej krvi. Podľa jeho teórie
Cigánov charakterizuje vrodená
asociálnosť a zločinnosť a tento
znak ich rasy je nevykoreniteľný.
Za jediné riešenie v takomto
prípade pokladal Sonderbehandlung (zvláštne zaobchádzanie),
čo v nacistickom Nemecku
znamenalo hromadné vyvražďovanie.
Na základe Súpisu všetkých
Cigánov, cigánskych miešancov
a osôb žijúcich cigánskym
spôsobom v Ríši boli všetci
evidovaní povinní podrobiť sa
rasovo-biologickému vyšetreniu

(odbery krvi, skúmanie očí a vlasov, antropometrické merania).
Vyšetrované osoby boli následne
rozdelené do piatich skupín
podľa podielu cigánskej a nemeckej krvi. Dňa 17. apríla 1940
nariadil ríšsky vodca SS Heinrich
Himmler prvé transporty Rómov
na poľské územie do koncentračných táborov. Rómovia, ktorí boli
využívaní pre potreby nemeckého
zbrojného priemyslu, boli násilne
sterilizovaní.
Na území nacistickej Tretej
ríše boli zriadené zberné tábory
pre asociálov, kam boli
internovaní aj rómski
muži. Takéto tábory boli
aj v Čechách - v Letoch
u Písku, a na Morave –
v Hodoníne u Kunštátu.
V roku 1942 boli premenené na cigánske tábory,
kde boli okrem mužov
internované aj rómske
ženy a deti. Odtiaľ potom
odchádzali transporty do
vyhladzovacích koncentračných táborov, najmä
do Osvienčimu. Z vyše
6 500 českých a moravských
Rómov, evidovaných v roku
1940, prežilo vojnu necelých
osemsto.

Cigánske koncentráky
H. Himmler vydal 16. decembra 1942 rozkaz – tzv. Osvienčimský výnos (Auschwitz Erlass),
ktorým nariadil deportáciu
Cigánov a cigánskych miešancov
z Ríše a pripojených území do
koncentračných táborov. Na
tieto účely bol zriadený špeciálny
Cigánsky koncentračný tábor
v Osvienčime II. - Brzezinke.
Väzňom na odev našili čierne
trojuholníky (označenie pre
asociálov), na predlaktie im
vytetovali číslo a písmeno
Z (nemecky Zigeuner).
Veliteľom tábora bol menovaný
lekár Dr. Josef Mengele, prezývaný anjel smrti, ktorý vykonával na
Rómoch svoje neľudské vedecké

pokusy. Táborom prešlo viac ako
22-tisíc európskych Rómov, vyše
19 000 z nich tu našlo svoju smrť.
Dňa 2. augusta 1944, po tom,
čo boli izolovaní mladí rómski
väzni, počas jednej noci odviezli
do plynových komôr 2 897
obyvateľov cigánskeho tábora.
Tento dátum si preto európski
Rómovia pripomínajú ako Deň
rómskeho holokaustu. Odhaduje
sa, že počas druhej svetovej vojny
zahynulo asi 300-tisíc európskych Rómov.

Protirómske zákony
slovenského štátu
Slovenský štát, ktorý vznikol
v roku 1939 po rozpade Československa, v mnohom napodobňoval diskriminačné rasové
zákony nacistického Nemecka.
Na základe branného zákona
č. 20 z roku 1940 boli Rómovia
spolu so Židmi zbavení možnosti
stať sa príslušníkmi brannej
moci (vojenskými osobami).
Aktívnu vojenskú službu potom
vykonávali v osobitne zriadenom
VI. prápore Pracovného zboru
ministerstva národnej obrany,
Foto: archív SP

kde boli zaradení najmä do 24.
roty - tzv. cigánskej (do osobitných útvarov boli zaradení Židia
a árijskí politicky nespoľahliví
vojaci). Židia a Rómovia boli
v tomto útvare v ponižujúcom
postavení, čo sa odrážalo v súčastiach rovnošaty i v pracovnom
zaradení: árijci boli od roku 1943
vyzbrojení pechotnými zbraňami
a nasadzovaní boli do strážnej
služby vojenských objektov, Židia
a Rómovia vykonávali zemné
a pomocné stavebné práce.
Podľa vyhlášky ministerstva
vnútra č. 127 z roku 1940 „pod
pojmom Cigán má sa rozumieť
... iba ten príslušník cigánskej
rasy, pochádzajúci z nej po oboch
rodičoch, ktorý žije životom
kočovným alebo usadlým síce,
avšak sa vyhýba práci“. V apríli
1941 vydalo ministerstvo vnútra
vyhlášku č.163 o úprave niektorých pomerov Cigánov. Táto

Foto: archív Klubu SP Banská Bystrica

Rómov na odľahlejšie miesta
mimo obcí.

Masové vyvražďovanie

Členovia Spoločnosti Prometheus pri
pamätníku rómskeho holokaustu
vyhláška sa dotkla nielen početne
menšej skupiny olašských Rómov
(vlachiko Roma), ktorým bolo
zakázané kočovanie, pričom
im odobrali kone a vozy, ale aj
všetkých usadlých Rómov: boli
povinní odstrániť svoje obydlia
zo štátnych alebo miestnych ciest
a umiestniť ich oddelene od obce,
na mieste odľahlom a obcou
vyznačenom.
Ak v obci žili najmenej tri
rómske rodiny, okresný úrad
ustanovil cigánskeho vajdu,
ktorý bol podriadený miestnemu
richtárovi a zodpovedal za
plnenie jednotlivých protirómskych opatrení. Rómovia nesmeli
cestovať verejnými dopravnými
prostriedkami, mali obmedzený
vstup na verejné miesta, do miest
a obcí smeli vstupovať len vo vymedzené dni a hodiny (napríklad
dvakrát do týždňa v dopoludňajších hodinách). Nesmeli vlastniť
psov, v obchodoch a pohostinstvách im nesmeli predávať
alkoholické nápoje, opakovane
boli vystavovaní ponižujúcim
telesným prehliadkam.
V zmysle vyhlášky Ministerstva
vnútra z 2. apríla 1941 boli
zriadené dva typy donucovacích zariadení pracovného
charakteru: pracovné strediská
(určené pre Židov) a pracovné
útvary (určené predovšetkým
pre asociálov, medzi ktorých boli
zahrnutí aj „Cigáni bez pracovného pomeru“). Rómovia, ktorí
tvorili v týchto útvaroch vždy
minimálne polovicu zaradencov,
boli nasadzovaní na najťažšie
manuálne práce. Pracovali často
až 11 hodín denne v nevyhovujúcich hygienických podmienkach,
za minimálnu mzdu. O protirómskom zameraní daných
útvarov svedčí skutočnosť,
že keď tieto ukončovali svoju
činnosť, nerómskych zaradencov
prepúšťali na slobodu, zatiaľ čo
Rómov premiestňovali do iných
táborov.

Aktivity Hlinkovej gardy
Prvé pracovné útvary boli
zriadené v Očovej a v Moste na
Ostrove v roku 1941, v tom istom
roku však aj zanikli. Trvalejšie
pracovné útvary vznikali od roku
1942. Na východnom Slovensku
bol zriadený komplex v Hanušovciach nad Topľou, v Bystrom,
v Petiči a v Nižnom Hrabovci.
Rómovia tu budovali železničnú
trať Prešov - Strážske. Na
strednom Slovensku bol takýto
tábor v Jarabej, kde zaradenci
budovali štátnu cestu horského
prechodu Čertovica. Rómovia
pracovných útvarov v Dubnici
nad Váhom a v Ilave (zriadenom
v roku 1943) boli nasadení na
zemné práce pri regulácii Váhu.
V roku 1943 bol zriadený takýto
tábor v Revúcej – jeho zaradenci
tu budovali železnicu Revúca
– Tisovec. Rómovia, ktorí boli
internovaní v pracovnom útvare
v Ústí nad Oravou, sa podieľali na
výstavbe Oravskej priehrady.
Pri plnení diskriminačných
opatrení proti Rómom vyvíjali
mimoriadnu aktivitu príslušníci polovojenskej organizácie
Hlinkova garda. Platná legislatíva umožňovala gardistom
uplatňovať voči Rómom rôzne
formy priamej fyzickej agresie,
napríklad nočné razie v rómskych
osadách, pri ktorých kontrolovali
povinnú prítomnosť všetkých
jej obyvateľov, nedodržanie
vymedzených hodín pre vstup
do mesta či obce trestali
fyzickým násilím. Pod zámienkou
odvšivovania prepadávali
rómskych mužov a najmä ženy,
ktorých potupne ostrihali,
niekedy im hlavy úplne vyholili.
Gardisti aktívne spolupracovali
so žandárskymi stanicami pri
zaisťovaní práceschopných
mužov a ich násilnom transporte
do pracovných útvarov. Svoju
agresivitu si vybíjali pri demoláciách rómskych osád a vyháňaní

Po potlačení Slovenského
národného povstania a obsadení
Slovenska nemeckou armádou
došlo na viacerých miestach
najmä stredného Slovenska k masovému vyvražďovaniu Rómov
špeciálnymi jednotkami SS.
Dôvodom na represálie bolo ich
aktívne pôsobenie medzi partizánmi, stačilo však aj podozrenie
zo spolupráce s nimi. Rómovia
boli popravovaní na mieste: to sa
stalo aj v Čiernom Balogu, kde
bolo 14. novembra 1944 zaživa
upálených vyše 60 olašských
Rómov; podobne vo Svätom Kríži
nad Hronom, kde 17. októbra
1944 zaživa upálili 23 Rómov;
v Motyčkách – v osade Štubňa
v novembri toho istého roku
takto usmrtili asi 20 osôb. Rómov
často hromadne deportovali na
masové popraviská v Kremničke
a v Nemeckej. Najviac rómskych
obetí bolo z obce Ilija pri Banskej
Štiavnici, odkiaľ 22. novembra
1944 odvliekli 111 mužov, žien
a detí, ktorých povraždili v Kremničke. Presný počet Rómov, ktorí
zahynuli na Slovensku v dôsledku
represálií, stále ešte nepoznáme,
podľa doposiaľ zdokumentovaných prípadov to bolo viac ako
420 osôb.
Tragická udalosť sa odohrala
v Dubnici nad Váhom. Pôvodne
pracovný útvar bol v novembri
roku 1944 premenený na Zaisťovací tábor pre Cigánov, v ktorom
boli internované celé rómske
rodiny. Koncom roka 1944 tu žilo
v mimoriadne ťažkých podmienkach vyše 700 väzňov, ktorí
mali byť ďalej deportovaní do
nemeckých vyhladzovacích koncentračných táborov. V januári
1945 tam však vypukla epidémia
škvrnitého týfusu a tábor sa
dostal do karantény. Vzniknutá
situácia bola „vyriešená“ tak,
že 23. februára 1945 nemeckí
vojaci naložili na dve nákladné
autá 26 pacientov pod zámienkou
prevozu do nemocnice. Priviezli
ich však do areálu miestnej
zbrojovky Údolie, pod Drienovú
horu, kde ich brutálne povraždili.
Exhumácia masového hrobu
po skončení vojny dokázala, že
výstrelom bolo zasiahnutých len
18 Rómov, mnohí boli zavraždení
údermi tupým predmetom, ďalší
sa zadusili po zasypaní hrobu.
Z dubnického zaisťovacieho
tábora napokon transport do vyhladzovacích táborov neodišiel.
Z oblastí južného a juhovýchod-

ného Slovenska (vrátane Košíc,
Rožňavy, Rimavskej Soboty,
Lučenca, Komárna a Nových
Zámkov), ktoré boli počas vojny
pripojené k Maďarsku, však boli
Rómovia deportovaní prevažne
do koncentračných táborov,
najmä do Dachau.

Väčšina zabudla
Vzťah majoritného obyvateľstva vojnového slovenského štátu
k Rómom nebol všade rovnaký:
v niektorých lokalitách, kde
boli vzájomné vzťahy tradične
dobré, sa obyvatelia svojich
Rómov zastali a nedovolili, aby
boli odvlečení do pracovných
útvarov (stačilo, že sa zaručili,
že ich potrebujú na stavebné
či poľnohospodárske práce).
Podobne to bolo i pri dodržiavaní
predpisu o odstránení rómskych
osád a obydlí: vo viacerých
obciach ich ponechali so

Foto: archív Klubu SP Banská Bystrica

zdôvodnením, že na ich likvidáciu momentálne nemajú finančné
prostriedky. Tam, kde vzťahy
medzi väčšinovým a rómskym
obyvateľstvom už pred vojnou
neboli dobré, sa v tomto období
v mnohých prípadoch výrazne
zhoršili. V dôsledku diskriminačnej politiky slovenského
štátu sa Rómovia dostali do
novej spoločenskej izolácie, ich
negatívna skúsenosť s „gádžami“
prehĺbila v nich už existujúci
pocit nedôvery, narastala v nich
obava a strach z budúcnosti. Táto
historická skúsenosť je dodnes
súčasťou kolektívnej pamäti
Rómov, väčšinové obyvateľstvo
však na tieto skutočnosti už
zrejme zabudlo.
Stanislav Kizek
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Vyberáme z kníh

Boj o myslenie detí

Boj o myslenie detí (3)
V prvom a druhom tohtoročnom čísle
nášho časopisu sme čitateľom priniesli
výťah z obsahu knihy anglického filozofa
Stephena Lawa Boj o myslenie detí (The
War for Children´s Minds), ktorá vyšla
vo vydavateľstve Routledge v Londýne
a v New Yorku v roku 2006. V tomto čísle
pokračujeme v sprístupňovaní obsahu
tohto zaujímavého diela.

I

Sloboda konania

Liberalizmus

Autoritárstvo
Stupnica zachytáva rozmedzie
od úplnej anarchie na vrchole,
kde neexistujú pravidlá ani
disciplína, až po krajne reglementovaný režim vojenského štýlu na
dolnom konci, kde život dieťaťa
upravujú prísne pravidlá, idúce
až po príkaz, kde majú mať pútec
vo vlasoch.
Prezentujme si teraz autorovu
stupnicu slobody myslenia:
26 PROMETHEUS

• Alica

• Sofia

Sloboda

Sloboda myslenia

Autoritárstvo

konania

Liberalizmus

Liberalizmus

ný spôsob rozlíšenia „liberálneho“ od „autoritatívneho“ je
oprenie sa o pojem sloboda
myslenia a prejavu. Do akej
miery máme povzbudzovať deti,
aby mysleli samy za seba a robili
svoje vlastné rozhodnutia? Do
akej miery má im byť dovolené verejne nesúhlasiť a prejaviť vlastnú
mienku? Osobitne, do akej miery
môžu kritizovať a pochybovať
o tom, čo sa im predkladá ako
správne a nesprávne?
Aj tu sa názory rozchádzajú.
Tí, čo sú výrazne autoritatívni
vo vzťahu k stupnici slobody
konania, bývajú dosť liberálni
na stupnici slobody myslenia.
Jedna vec je priamo zakazovať
niečo robiť, a iná vec je zakazovať
myslieť, povedať a diskutovať
o zákaze niečo robiť.
Stupnicu slobody konania
znázorňuje S. Law takto:

autoritatívna s malým a. Chce
však, aby jej dcéry mysleli samy
za seba. Povzbudzuje ich, aby sa
vyjadrili k jej pravidlám, ak ich
považujú za nespravodlivé. Jej
stanovisko je: „Chcem, aby ste
robili, čo vám prikazujem. To
však neznamená, že musíte so
mnou súhlasiť. Neprikazujem
vám, čo si máte myslieť. Chcem
si vás vypočuť, chcem s vami
diskutovať, aj keď to skončí tak,
že s vami nebudem súhlasiť.“
Hoci je Sofia dosť autoritatívna,
je aj veľmi Liberálna – na schéme
sa nachádza vľavo dole.

Autoritárstvo
Ak ide o slobodu myslenia,
vyslovujme a píšme „Liberálny“
a „Autoritatívny“ s veľkým L
a veľkým A. Autoritatívny je ten,
ktorý kladie dôraz skôr na viacmenej nekritické odvolávanie sa
na nejakú autoritu, než na nezávislé kritické myslenie. Autoritári
sú na schéme vpravo. Liberáli
s presvedčením, že máme klásť
väčší dôraz na nezávislé kritické
myslenie a slobodu prejavu, sú na
schéme vľavo.
Zo schémy vyplýva, že sú
štyri možné kombinácie pojmov
liberálny, Liberálny, autoritatívny
a Autoritatívny.
Možno byť liberálny s malým
l a Autoritatívny s veľkým A:
Vezmime si ako príklad Alicu.
Je to matka, ktorá rada znáša
všelijaké druhy zlého správania
svojich detí, no vyfacká ich,
keď sa opovážia zapochybovať
o správnosti náboženskej viery,
v ktorej ich vychováva. Je liberálna s malým l vo všeobecnosti,
ale Autoritatívna s veľkým A, ak
ide o náboženstvo. Na schéme sa
nachádza vpravo hore.
Druhým príkladom nech je
Sofia. Svojim dcéram predpisuje
prísne pravidlá: musia si upratať
izbu, poslúchať na slovo a presne
o deviatej byť v posteli. Je

Myslitelia osvietenstva mali
tendenciu byť veľmi liberálni,
s veľkým L. Nabádali ľudí, aby
mysleli sami za seba, aby sami
robili potrebné rozhodovania
a neodvolávali sa na autoritu.
To nijako neznamená, že všetci
si mysleli, že ľudia smú robiť
čokoľvek (pár z nich, ak vôbec
nejakí, si to myslelo). Vezmime
si ako príklad Kanta. Možno
myslel na absolútnu autonómiu
jednotlivca, ak ide o morálne
súdy. Nemyslel si však, že by
ľudia mali byť „autonómni“
v tom zmysle, že majú mať
slobodu robiť, čo sa im zachce. Je
hodné zmienky, že hoci Kant bol
arciliberál, schvaľoval trest smrti
za vraždu.
Zásadná otázka, s ktorou
sme konfrontovaní, znie: Do
akej miery máme byť v mravnej
výchove liberálni a do akej
miery autoritatívni? S. Law
argumentuje názorom, že nech si
o pravidlách a disciplíne myslíme
čokoľvek, vždy máme byť viac
liberálni ako autoritatívni. Inak
povedané: kdekoľvek sme na
vertikálnej stupnici (sloboda
konania), mali by sme byť
zreteľne vľavo, ale určite nie
vpravo na horizontálnej stupnici
(sloboda myslenia).
Kritici často predpokladajú,
že liberáli musia podporovať
absenciu mravnej výchovy
a nechať deti, aby si svoju
morálku vytvorili „z ničoho“
samy. Autor vo svojej knihe
nezastáva nič podobné. Uvažuje
o dvoch školách, ktoré nazýva:
Stredná škola Liberália a Stredná
škola Autoritária. V mnohých

ohľadoch sú tieto dve školy
rovnaké. Obidve vychovávajú
žiakov v rámci jasnej a pevnej
siete pravidiel. Obidve očakávajú,
že žiaci sa správajú k učiteľom
a medzi sebou s rešpektom, nepobiehajú po chodbách atď. Obidve
potrestajú žiakov, ktorí prekročia
stanovené pravidlá. Obidve sa
snažia predložiť presvedčivý
zoznam morálnych hodnôt. Kým
v obidvoch školách podporujú zachovávanie pravidiel i disciplíny
a deťom vštepujú ten istý morálny
kódex, školy sa líšia v postoji,
ktorý majú študenti zaujať voči
týmto pravidlám a voči tejto
morálke.
Stredná škola Liberália je
veľmi liberálna. Jej žiaci majú
hojnosť príležitostí diskutovať
o pravidlách a pokynoch, podľa
ktorých sa majú správať a konať.
Sú vedení tak, aby povedali svoj
názor, najmä ak si myslia, že systém nie je voči nim spravodlivý.
Raz do týždňa sa koná fórum, na
ktorom študenti vyjadrujú svoje
názory pred zamestnancami
školy. Konečné rozhodnutia robí
triedny učiteľ. Ale názory žiakov
sú vypočuté a brané vážne.
Aj mravná výchova je na
strednej škole Liberália liberálna.
Hoci jej učitelia vášnivo zastávajú
určitý morálny kódex, neočakávajú, že ho ich žiaci preberú bez
problémov. Vstúpte do triedy
na hodinu mravnej výchovy
a budete svedkami otvorenej
diskusie a úprimnej výmeny
názorov. Sporným bodom sa
venuje veľká pozornosť. Učitelia
cítia povinnosť odpovedať na položené otázky čestne a otvorene
– argumentujú a obhajujú svoje
stanoviská. V Liberálii si učitelia
zakladajú na tom, že podporujú
intelektuálne a emocionálne
schopnosti žiakov, potrebné na
kritické a nezávislé myslenie.
Stredná škola Autoritária je
iná. Hoci má tie isté základné
pravidlá a uznáva ten istý morálny kódex, jej študenti nemajú
možnosť kriticky o ňom diskutovať. Na rozdiel od Liberálie
nevyžaduje sa tu iba konformita
v správaní sa, ale aj konformita
v presvedčení. Učitelia nevravia
len „Rob, čo sa ti káže“, ale
pridávajú „ … a mysli, čo sa ti prikazuje myslieť“. Mravná výchova

alebo robotníci, ktorí sa vidia len
ako koliesko vo veľkom spoločenskom stroji, ktorí verne až
slepo prijímajú, čo sa im povie,
ktorí sa nikdy neopovážia mať
alebo vysloviť iný názor, než je
oficiálny, tí majú mysle nie menej
ovládnuté a zotročené autoritou
ako prívrženci tvrdej náboženskej
línie.
Autoritatívne ateistické vlády
môžu byť veľmi brutálne pri
vynucovaní neprijateľných názorov.
V Stalinovom
Rusku
neklopala
na dvere
uprostred
noci Svätá
inkvizícia,
naháňajúca
náboženských
kacírov,
ale tajná
polícia
poľujúca
na politických
odporcov.
Obidva
režimy
mali
spoločnú
autoritatívnu
posadnutosť kontrolovať
nielen činy, ale aj myslenie.
Rôzne kombinácie Liberálnych, Autoritatívnych, náboženských a ateistických názorov
ilustruje S. Law nasledujúcou
schémou:

• Pápež ?

Sloboda myslenia
• Richard
• Stalin
Dawkins

Autoritárstvo

• Keith
Ward

konania

Náboženský

Sloboda

Ukazuje sa, že hoci obidve
školy sú zamerané na ten istý
morálny kódex, jedna je silne
liberálna a druhá silne autoritatívna. Z tejto ilustrácie robí autor
záver, že liberálna škola má tú
istú možnosť sprostredkovať žiakom rovnaký systém morálnych
hodnôt ako autoritatívna škola.
Ale liberálny prístup k mravnej
výchove nevyžaduje umlčovať
učiteľov a brániť im vysloviť alebo
podporovať nejaký morálny názor
(hoci to niektorí kritici tvrdia).
Iná mylná predstava o liberálnom prístupe, o ktorom bola
práve reč, je, že je nekompatibilný s náboženskou výchovou.
Napríklad, kresťania si oprávnene prajú, aby sa ich deti učili
o živote Ježiša a o morálke, ktorú
Ježiš reprezentuje. Moslimovia
chcú učiť svoje deti o Prorokovi
a o pravde, ktorej veria, že je
napísaná v Koráne. Ako liberáli
majú na to právo.
Aj v tomto prípade je rozdiel
medzi liberálnym a autoritatívnym kresťanom nie v tom, čo učia
svoje deti, ale v tom, ako to učia.
Autoritatívny rodič očakáva, že
si dieťa osvojí kresťanskú vieru
viac-menej na základe príkazu
náboženskej autority. Na druhej
strane bude liberálny kresťan
trpieť, ba možno aktívne podporí
kritickú previerku náboženských
názorov.
Z uvedeného vidieť, že ak
prezentovaná kniha propaguje
liberálny prístup k mravnej
výchove – útočiac na metódy
založené na poslušnosti voči
autorite – neznamená to, že sa
stavia proti náboženstvu alebo
proti náboženskej výchove. V tejto súvislosti však treba spresniť,
čo je potrebné, aby náboženská
výchova bola liberálna. Niektoré
náboženské školy môžu totiž
podľahnúť nesprávnej predstave,
že sú liberálne.
Predstavme si situáciu, že
riaditeľ kresťanskej školy povie:
„Ale pravdaže dovoľujeme svojim
žiakom klásť otázky a o veciach
kriticky diskutovať – len príďte
k nám na hodinu náboženstva

a budete svedkami živej diskusie!“ Je to liberálna škola?
Nie vždy. Ak sa dá študentom
nepriamo najavo, že ich „živá
diskusia“ sa má obmedziť na
predmet ich viery, a nie na to, či
majú niečo veriť – ak sa im dá
nejako na vedomie, že je dobré
položiť otázku, čo niečím Ježiš
myslel, ale otázky mieriace na
jeho existenciu, božskosť či pravdivosť jeho výrokov sa nemajú
rozvíjať (lebo to všetko sú veci,
ktoré treba prijať bez otázok) –
potom je
to čisto
autoritatívna
škola.
Skutočne
liberálna
škola
by sa
nepokúšala takto
oklieštiť
myslenie.
Ak
si jedni
myslia,
že všetci
religiózni
ľudia musia
byť Autoritatívni, tak
sa iní mýlia
v predstave,
že všetci
ateisti sú
Liberálni. V knihe Obrana
ateizmu (Arguing for Atheism)
filozof Le Poidevin opisuje
situáciu na Liberálnom a Autoritatívnom konci stupnice takto:
„Porovnajme tieto dve priania:
prianie úplne sa podriadiť vôli
nejakej autority … a prianie, že
niečie správanie má byť odrazom
jeho ideálov a zodpovedať jeho
presvedčeniu, že niečo je správne
bez závislosti na vôli iného jednotlivca. Ktorý ideál je z hľadiska
morálneho vývoja lepší? Ateisti
trvajú na tom, že lepšie je druhé
prianie. Pre ateistu je morálnym
ideálom autonómia, svojbytnosť.
Ozaj mravne sa správajúci je ten,
kto chce byť svojím majstrom, kto
nechce byť nástrojom inej moci,
kto nechce dôverovať zbaveniu
vlastnej zodpovednosti nejakou
predpokladanou autoritou, kto si
chce sám vypracovať určitý druh
správnej mravnosti.“
Le Poidevin dáva prednosť
prianiu Liberála a robí dobre.
Predpokladá však, že každý
ateista je osvietenec, a to je omyl.
Aj ateista môže byť Autoritatívny,
ako o tom svedčia mnohé
totalitné režimy. Členovia strany

Liberalizmus

v Autoritárii sa zakladá často na
poúčaní učiteľov, čo je správne
a nesprávne. Otázky k týmto
výrokom sú neprípustné. Ak
niektorý žiak zdvihne ruku, aby
položil otázku, prečo má veriť, že
to alebo ono je nesprávne, učiteľ
ho rozhodne s pohŕdaním umlčí.
Ak neprestane, môže ostať „po
škole“, alebo ho postihne niečo
ešte horšie.

Ateistický

V pravom hornom rohu sú
religiózni Autoritári. Mnohí katolíci považujú pápeža za konečnú
náboženskú autoritu. Hoci nie
všetci jeho veriaci ho považujú
za neomylnú autoritu (mnohí katolíci s ním otvorene nesúhlasia
v otázke kontroly pôrodnosti), sú

takí, čo vo veciach viery považujú
za povinnosť katolíkov obrátiť sa
na Jeho svätosť a nespoliehať sa
na vlastný posudok (to je aj názor
súčasného pápeža). Prečítajte si
v tejto súvislosti heslo „Neomylnosť“ z Katolíckej encyklopédie:
„(Veriaci) musia poslúchať
hlas tých, ktorých Boh výslovne
určil, aby učili v Jeho mene, a nie
niečie súkromné názory na to,
čo môže byť Božie učenie… Ten,
kto sa sám pasuje za konečného
posudzovateľa vo veciach viery,
miesto toho, aby uznal autoritu
ustanovenú Bohom, ani zďaleka
nemá pravého ducha viery.“
V pravom dolnom rohu nájdete
Stalina – brutálneho Autoritatívneho ateistu, hotového nechať
zabiť každého, kto sa opovážil
verejne s ním nesúhlasiť. Hore
vľavo sú náboženskí Liberáli
– veria v Boha, ale priznávajú
každému právo rozhodnúť, čo je
dobré a čo zlé. S. Law spomína,
že keď túto schému predložil
Keithovi Wardovi, bývalému profesorovi na univerzite v Oxforde,
sám sa umiestnil v ľavom hornom
rohu (s poznámkou, že nie je
celkom vľavo). Je náboženský
Liberál. V ľavom dolnom rohu sú
Liberálni ateisti.
Medzi tými, čo sú v prezentovanej schéme hore a dolu,
dochádza pravidelne k verejným
hádkam. Richard Dawkins je
ateista, známy svojimi provokatívnymi útokmi na náboženstvo.
Jeho kritika veriacich často
uráža a pohoršuje. Vyčítajú mu,
že im nerozumie. Je pravda, že
Dawkins často útočí na vyslovene
autoritatívne formy náboženstva.
Mieri na tých, čo sa nachádzajú
v pravom hornom rohu. Dá
sa povedať, že by ľahko mohol
spolupracovať s liberálnymi
religióznymi veriacimi v ľavom
hornom rohu (typu Keitha Warda), s ktorými má pravdepodobne
viac spoločného ako s kýmkoľvek
na pravej strane, kde sú, pravda,
aj ateisti, ako bol Stalin.
Hluk a dym z bitky o náboženstvo má tendenciu zastrieť
inú, nie menej dôležitú debatu.
Autor knihy sa nazdáva, že
rozhodujúca polemika sa nekoná
medzi veriacimi hore a ateistami
dole, ale medzi Liberálmi vľavo
a Autoritármi vpravo. Pozornosť
verejnosti treba sústrediť na
tento základný a dôležitejší
rozpor. A to je jeden z cieľov tejto
knihy.
Preklad Rastislav Škoda, výber
a odborná redakcia Matej Beňo
Pokračovanie v budúcom čísle
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Osobnosti

Karlheinz Dreschner

Karlheinz Deschner
– najvýznamnejší
novodobý kritik cirkvi
Nie je pravidlom uverejňovať v tlači medailóny venované žijúcim osobnostiam. Sú však aj výnimočné osobnosti, ktoré si to
zaslúžia – a Karlheinz Deschner patrí nepochybne medzi takých.

Foto: wikipedia.org

N

arodil sa 23. mája
1924 v Bambergu
v Nemecku. Jeho
otec bol lesník
a pestovateľ rýb,
katolíckeho náboženského vyznania a matka zas luteránka, ktorá
neskôr prestúpila na katolícku
vieru. Karlheinz bol najstarší
z troch detí a ako bolo zvykom,
jeho výchova bola pod silným
náboženským vplyvom. Hneď po
absolvovaní základnej školy ho
rodičia zapísali do františkánskeho seminára v Dettelbachu
na Rýne, kde bol ubytovaný
spočiatku u svojho krstného
otca Leopolda Baumanna, ktorý
zastával okrem iného aj funkciu
cirkevného poradcu (19291933), neskôr vo františkánskom
kláštore. V rokoch 1934 až 1942
navštevoval gymnázium a býval
v karmelitánskom internáte.
Zmaturoval v roku1942. Hneď
po maturite nastúpil na vojenskú
službu, ktorú vykonával až do
kapitulácie. Bol niekoľkokrát
ranený.
Jeho pestrá predmaturitná
výchova – stále pod dozorom
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náboženských inštitúcií – zaiste
prispela k tomu, že mal možnosť
vidieť cirkevné veci ako „vnútorný pozorovateľ“.
Až po skončení vojny si mohol
Karlheinz Deschner doplniť
svoje vzdelanie vysokoškolským
štúdiom. Bolo to na univerzite
v Mníchove, neskôr na Filozoficko-teologickej vysokej škole
v Bambergu, kde absolvoval
prednášky z práva, teológie,
filozofie a psychológie. V rokoch
1947 až 1951 študoval na
univerzite vo Würzburgu súčasnú
nemeckú literatúru, filozofiu
a dejiny a v roku 1951 získal titul
doktora. Je ženatý má tri deti.

Úspechy a ocenenia
Jeho literárne dielo je pomerne
pestré: publikoval romány,
literárne kritiky, eseje, aforizmy,
najvýraznejšiu zložku jeho tvorby
však predstavujú diela kritizujúce
dejiny (kresťanskej) cirkvi. Aj
jeho prednášková činnosť bola
bohatá a hlavne provokatívna
jeho osobitnými kritickými
názormi voči „nedotknuteľnosti“
náboženstva. Mal vyše 2000
verejných prednášok.
Jeho smelá kritika náboženstva
z pohľadu náboženských organizácií neostala bez odozvy. V roku
1971 ho v Norimbergu zažalovali
za „urážanie náboženstva“. Jeho
dôkazový materiál predložený
súdu bol však taký nezvratný, že
súd žalobu zamietol a oponenti
tým boli (čiastočne) umlčaní.
Medzi jeho najnáročnejšie
diela patrí Kriminálna história
kresťanstva. Je to dielo, z ktorého
bolo vydaných už 8 zväzkov
a predpokladá sa, že kompletný

materiál bude ukončený
desiatimi zväzkami. Na tomto
diele pracuje Deschner sústavne
už od roku 1970, teda od svojich
38 rokov.
Je pochopiteľné, že v súčasnej
dobe sa sotva nájde sponzor
udeľujúci granty na podobné
diela, preto bol autor odkázaný
zväčša na pomoc hŕstky priateľov,
ktorí mali pochopenie pre dielo
takéhoto historického významu.
Napriek zaujatosti v súčasnej
„demokratickej“ Európe sa
Deschnerovi podarilo zorganizovať v roku 1987 jednosemestrálny
kurz na univerzite v Münsteri
s titulom Kriminálna história
kresťanstva.
Karlheinz Dreschner v júli
1993 pri preberaní
Medzinárodej humanistickej
ceny v Berlíne.

Dočkal sa však aj uznania:
z titulu „literárneho diela
potierajúceho ignorantstvo“ mu
bola udelená cena Arna Schmidta
v roku 1988, v júni 1993 Büchnerova cena a hneď nato v júli
1993 bol ocenený Medzinárodnou
humanistickou cenou (túto dostal
po ocenení Andreja Sacharova
a Alexandra Dubčeka). Na jeseň
roku 2001 mu bola udelená cena
Erwina Fischera. V novembri
2001 zas získal cenu Ludwiga
Feuerbacha. Začiatkom roku 2007
bol Karlheinz Deschner v Miláne
vyznamenaný literárnou cenou
Premio letterario Giordano Bruno.

Smutné dejiny USA
Karlheinz Deschner bol
menovaný za člena Srbskej
akadémie vied a umení v odbore
historických vied (2006), Je
to česť, o ktorú sa delí s osobnosťami, ako napríklad Noam
Chomsky a ďalší.
Jeho diela sú preložené aj do
španielčiny, taliančiny, a poľštiny.
Foto: Alexander Rehák

pomocou kňazov. Druhým závažným bodom
týchto dejín bolo otrokárstvo. Pochytaných
Afričanov určených do otroctva v Amerike
bolo asi 60 miliónov, z nich sa do Ameriky
dostalo iba 3 milióny – ostatní pomreli počas
„lovu na otrokov“ alebo počas plavby. USA
podľa neho podporovali v prvej svetovej
vojne nielen štáty Dohody, ale aj Nemecko
a spolu s Vatikánom aj nástup Adolfa Hitlera
k moci. V rokoch 1945-1975 vyvolali Spojené
štáty 214 vojnových konfliktov. Aby Bush
ml. donútil americký národ, OSN a celý svet
k súhlasu s útokom na Irak, natočili reportáž,
v ktorej kuvajtská žena opisuje vyhadzovanie
novorodencov z inkubátorov na zem, ktorých
nechali tak umierať. Táto svedkyňa bola
dcéra kuvajtského veľvyslanca v USA. Ide
teda o tvrdenia, ktoré zaiste nie sú v dnešnej
zostave moci populárne a vyžadujú odvahu
autora, ktorý ich zverejňuje.

Kritizujúci i kritizovaný
Karlheinz Deschner
s Richardom Dawkinsom

Foto: wikipedia.org

Internetové stránky približujúce jeho dielo sa
objavili aj v Dánsku, Japonsku, Holandsku
a Švajčiarsku.
Popri „celoživotnom“ diele autora Kriminálnej histórie kresťanstva treba spomenúť
aspoň tie najvýznamnejšie (celkový počet
jeho knižných publikácii sa blíži päťdesiatke!)
Najvýznamnejšie z nich sú: Moloch – Kritika
dejín USA, Noc obklopuje môj dom, Florencia
bez slnka, Básnici a tvorcovia peny, Spomienky
na Hansa Wollschlägera (nemecký autor
a prekladateľ, Deschnerov blízky), Konštantín
Veľký – úvodná kniha k výstave, v ktorej
Deschner charakterizuje tohto „uctievaného
svätca“ ako pôvodcu temnoty a despotu, ktorý
nepriaznivo ovplyvnil celý ďalší vývoj dejín,
atď.
Jeho dielo Kriminalgeschichte des

Christentums sa už objavilo na trhu vo forme
CD-ROM-u. Tento CD-ROM obsahuje asi
5 000 strán knihy – teda tých ôsmych dielov,
ktoré boli doteraz vydané. Bližšie informácie
možno nájsť na internetovej stránke „Digitálnej bibliotéky“: www.digitale-bibliothek.de
Osobitnú zmienku si zaslúži kniha
Moloch – Kritika dejín USA: je to kniha
rozoberajúca „amerikanizáciu“ celého sveta
a podáva dôkazy o spolupráci s Vatikánom pri
vyvražďovaní obyvateľov rôznych kútov sveta.
Kniha sa začína vyvražďovaním Indiánov
s neslýchanými sprievodnými krutosťami.
Údajne už vtedy viedli americkí vrahovia proti
Indiánom bakteriologickú vojnu tak, že im
rozdávali pokrývky nakazené čiernymi kiahňami, ktoré zapríčinili viac obetí než samotné
zabíjanie. Dialo sa to pod záštitou a aktívnou

No treba spomenúť aj knihy, ktoré nenapísal Deschner, ale boli napísané o ňom. Medzi
ne patrí kniha z pera Hermanna Gieselbuscha
a Michaela Schmidta-Salomona Vysvetlenie
vyvoláva pohoršenie... Život – práca – dielo
Karlheinza Deschnera (v nemeckom origináli
vyšla pod názvom Aufklärung ist Ärgernis...
Karlheinz Deschner: Leben – Werk – Wirkung) Táto 350-stranová kniha obsahuje aj
bohaté ilustrácie.
O K. Deschnerovi boli natočené aj viaceré
filmy. Jeden z nich z dielne Ricarda Hinza
a Jacquesa Tillyho konfrontuje Deschnerove
názory s názormi jeho oponentov a má názov
Oči pána Deschnera plné nenávisti (Die
hasserfüllten Augen des Herrn Deschner).
Film však nepodáva diskusie v reálnom
čase, ale je kompilátom od seba nezávislých
vyjadrení, čo kritizovanému nedáva možnosť
brániť sa. Napriek tomu je materiál zaujímavý
a dostupný aj na internete.

Povedali o Karlheinzovi Deschnerovi
[Deschnera] možno
spomenúť jedným dychom
s Augustom Comtem, Ludwigom
Feuerbachom, Karlom Marxom,
Sigmundom Freudom a Maxom
Stirnerom.
Schwäbische Post
Je to enfant terrible európskej
kultúry
Obrys-Kmem, Praha
…experti, ktorí sa neboja kritiky, ho porovnávajú s Lutherom…
Voltairom a Nietzschem
Andreas Stirnemann, Radio
Zurich

…ten človek je moderný
Voltaire.
Nella Moia, Tagesblatt,
Luxembourg

O diele Kriminálna
história kresťanstva
…je to šokujúca panoráma
podvodov a klamstiev, krvi a vraždenia pod znamením kríža. Autor
rozoberá s plnou zodpovednosťou,
dokonca s pedantskými podrobnosťami množstvo klerikálnych
a kresťanských zločinov počnúc
od raných dní cirkvi. Ničivými
údermi drví uctievané osobnosti
ako Konštantín Veľký. …úctyhod-

ní cirkevní otcovia ako Athanasius, Ambrose a Augustín nadobro
strácajú svoju svätožiaru... Je tu aj
iná stránka veci – ktorá neznižuje
zásluhy autora: vynáša na svetlo
všetko, čo bolo starostlivo zatajované, falšované a podceňované po
celé dve kresťanské tisícročia.
Heinz Schönfeldt, Mannheimer
Morgen

Štandardné dielo založené
na štúdiu prameňov... Opisy vyrážajúce dych, ktorých
faktický obsah sa nedá vyvrátiť,
predstavujú masívnu obžalobu
kresťanstva a dokazujú, do akej
úžas vzbudzujúcej miery bolo

Prof. Alexander Rehák

evanjelium lásky a milosrdenstva
kázané Ježišom opäť a opäť zradené. Kniha je výzvou a otriasa
dôverou predovšetkým tých, ktorí
prechovávajú oddanosť z hĺbky
srdca posolstvu evanjelia.
Lieselotte von Eltz-Hoffmann,
Salzburger Nachrichten

Pri čítaní Vašich spisov, myslím
tým osobitne kritizujúcich cirkev
a náboženstvo, možno prísť iba
k jednému poznatku – pokiaľ
je čitateľ čestný: je to záver, že
ste osobnosť, ktorá berie cirkev
a náboženstvo oveľa vážnejšie než
väčšina pokrstených kresťanov –
kňazov, prelátov i biskupov.
Norbert Ahrens v konverzácii
s Karlheinzom Deschnerom vo vysielaní stanice Freies Berlin!
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Zaujalo nás

Ježišov pôvod

K dejinám počiatkov kresťanstva

Ježišova dynastia (2)
Informatívna recenzia monografie Ježišova dynastia od amerického
autora Jamesa D. Tabora, vedúceho katedry biblických štúdií univerzity North Carolice v Charlotte, ktorý sa dlhé desaťročia venuje skúmaniu Kumránskych zvitkov a počiatkov kresťanstva (pozri Prometheus
2/2008), poskytuje nový, odvážny výklad Ježišovho života a prvopočiatkov
kresťanstva. Táto kniha vzbudila záujem čitateľov, a preto sme sa rozhodli
priniesť podrobnejšie niektoré závažné myšlienky a údaje z tejto práce.

Nepoznaný otec

N

iet sporu o tom, že nijaká osobnosť
dejín nevyvoláva také vášnivé reakcie
a nezameniteľné protikladné závery,
ako keď ide o otázky týkajúce sa Ježiša ako
historickej postavy.

Evanjeliá
Pri rekonštruovaní Ježišovho narodenia,
života a učenia našimi najlepšími a najranejšími prameňmi sú štyri evanjeliá, Matúšovo,
Markovo, Lukášovo a Jánovo, obsiahnuté
v Novom zákone. Za posledných dvesto rokov
podrobili učenci tieto texty analýze a porovnávali ich vzájomnú príbuznosť. Všetky sú
písané v gréčtine, hoci podľa dávnej tradície
Matúšovo evanjelium bolo pôvodne napísané
v hebrejčine alebo aramejčine. Mená spojené
s týmito evanjeliami sú tradičné a autori –
nech už išlo o kohokoľvek – sa sami menom
nikdy neidentifikujú. Markovo evanjelium je
najstaršie, bolo napísané okolo roku 70 a poskytuje základnú osnovu príbehu o Ježišovom
pôsobení. Matúšovo evanjelium je napísané
okolo roku 80 n. l. a Lukášovo okolo roku 90
n. l. Tieto tri evanjeliá sa nazývajú synoptické,
lebo sú medzi nimi úzke literárne súvislosti.
Jánovo evanjelium je najmladšie a jeho autor
nám podáva úplne odlišnú tradíciu, ktorá
sa sústreďuje na Ježiša ako božskú bytosť
a povyšuje ho na Syna Božieho.
Okrem týchto štyroch existujú aj ďalšie
evanjeliá, napr. Tomášovo evanjelium, písané
v koptštine a objavené v roku 1945 v Egypte,
hebrejská verzia Matúšovho evanjelia, ktoré
bolo tradované v rabínskych kruhoch, a ešte
asi pol tucta tzv. apokryfných evanjelií, ktoré
boli napísané v 2. a 3. storočí n. l.
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Keď sa evanjeliá čítajú pozorne a kriticky,
vynoria sa mnohé nové a fascinujúce aspekty.
Jednou z otázok je aj otázka Máriinej ťarchavosti a pôvodu jej prvorodeného syna Ježiša.
Podľa Matúšovho evanjelia Jozefova snúbenica Maria a nastávajúca manželka bola ešte
pred sobášom aj nastávajúcou matkou. Jozef,
ktorý ťarchavosť u Márie zistil, sa rozhodol
zrušiť plány na manželstvo úplne v tichosti,
aby jej nespôsobil hanbu. Azda mal v úmysle
pomôcť jej pri odchode z mesta a umožniť jej
porodiť tajne dieťa. Mária narýchlo opúšťa
Nazaret a odchádza k príbuzným do malej
dedinky Ein Kerem.
Podľa Lukáša sa pôrod odohral v Betleheme, čo zapríčinilo sčítanie ľudu. Neskôr
hovorí o Ježišovi ako o „Jozefovom synovi“,
ale zjavne neverí, že Jozef je skutočný otec.
Sobáš Jozefa a Márie sa zrejme konal až po
narodení Ježiša.
Ďalšie dve evanjeliá (Marek a Ján) začínajú
rozprávanie v čase, keď je už Ježiš dospelý.
Nič nám nehovoria o jeho narodení. V súvislosti s počatím sa uvádza ešte sen, v ktorom
vraj anjel zvestoval Jozefovi, že ťarchavosť
je spôsobená „Duchom svätým“ a že sa má
navzdory tomu s ňou oženiť. V Lukášovom
evanjeliu je to Mária, ktorá má sen, v ktorom
jej archanjel Gabriel oznamuje, že oťarchavela, porodí syna a nazve ho menom Ježiš.
Najranejšie kresťanské vyznania viery
potvrdzujú na základe týchto textov, že Ježiš
„bol počatý z Ducha Svätého, narodil sa
z Márie Panny“. Ďalšia katolícka dogma tvrdí,
že Mária zostala navždy pannou (semper
virgo) počas celého svojho života. Mária bola
v priebehu času zidealizovaná ako božská
a svätá bytosť, „Matka Božia“. Bola natoľko
vzdialená od svojho kultúrneho prostredia
a obdobia, že len sama myšlienka, že mala
sexuálny život, porodila ďalšie deti, žila
normálnym životom ako vydatá židovská
žena, sa zdala neuveriteľná po celé stáročia.
Mária bola doslova „vzatá z neba“ a jej
skutočná ľudskosť sa stratila, rovnako ako
význam jej predkov.
Žiada sa uviesť, že myšlienka o ľudských
bytostiach, ktoré boli splodené bohmi, je
celkom bežná v grécko-rímskej mytológii.

Pri nazývaní Ježiša „synom Márie“ sa
naráža na neznámeho otca. V judaizme boli
deti nemenne nazývané syn alebo dcéra toho
a toho otca, nie matky. Marek nikdy nespomína Jozefa menom, ani inak. Úplne sa vyhýba
otázke otcovstva. Musel tu byť pádny dôvod,
prečo to mlčanie.
Myšlienka nemanželského pôrodu Ježiša
sa húževnato vyskytuje vo všetkých štyroch
evanjeliách Nového zákona. Všetky, zdá sa, sa
zhodujú v jednom: Jozef nebol otcom Ježiša.
J. D Tabor hovorí, že je „presvedčený, že
naše dôkazy nezvratne naznačujú, že Jozef,
ktorý sa oženil s ťarchavou Máriou, nebol
otcom Ježiša. Ježišov otec bol nepoznaný“.

Kacírstvo alebo historický fakt?
To, že Ježiš mal štyroch bratov a aspoň dve
sestry, je potvrdené v najstaršom Markovom
evanjeliu. Neskoršia kresťanská dogma,
podľa ktorej Mária zostala bola navždy
pannou, že nemala iné deti, len Ježiša, a nikdy
nemala sexuálny vzťah k nejakému mužovi,
je nepravdivá od základu. Nikto z kresťanskej
cirkvi si takú ideu ani nevedel predstaviť,
keďže Ježišova rodina zohrávala výraznú
kľúčovú úlohu v jeho živote i v živote jeho
skorých nasledovníkov.
Ak niekto trvá na tom, že „blahoslavená
Panna Mária“ bola „navždy panna“, nemala
nijaké sexuálne skúsenosti s nijakým mužom,
je potrebné dokázať, že Ježišovi súrodenci
nikdy neexistovali. Je dôležité pochopiť, ako
a prečo sa tieto myšlienky zjavili a presadili.
Hoci iba Matúš a Lukáš potvrdzujú pôvod
Ježiša z panny a toto učenie sa nikde v Novom
zákone nevyskytuje, viera, že Máriina ťarchavosť vznikla Božím zásahom bez akejkoľvej
účasti muža, sa v ranom kresťanstve premenila na fundamentálnu teologickú dogmu.
Milióny kresťanov považujú predstavu, že
Ježiš bol počatý v normálnom procese ľudskej
sexuálnej reprodukcie, aj keď nejako Bohom
posvätenej, za škandalóznu, ak nie otvorene
kacírsku.
História je však svojou podstatou otvorený
proces skúmania, ktorý nemôže byť viazaný
nijakými dogmami viery. Historici sú zaviazaní skúmať akýkoľvek dôkaz, ktorý majú k dispozícii, dokonca aj vtedy, ak takéto objavy by
niektorí mohli považovať za šokujúce alebo za
svätokrádež. Východiskovým predpokladom
historika je fakt, že všetky ľudské bytosti majú
biologickú matku aj otca, a Ježiš nemohol byť
v tomto ohľade výnimkou. Zostávajú potom
dve možnosti – Ježišovým otcom bol buď
Jozef, alebo nejaký iný nemenovaný muž.
Učenci, ktorí spochybňujú literárnu
pravdivosť príbehov Ježišovho narodenia
v Lukášovom a Matúšovom evanjeliu, tvrdia,

že tieto príbehy majú opisom mimoriadneho,
nadprirodzeného narodenia len potvrdiť
božskú podstatu Ježiša ako „Božieho syna“.

Zamlčané veci
Čo vieme o Ježišovom otcovi? Ak bol Jozef
len adoptívnym otcom, kto mohol byť jeho
biologickým otcom? Pre tých, čo na základe
svojej viery prijímajú príbeh „počatia z Panny“, ako ho uvádzajú vo svojich evanjeliách
Matúš a Lukáš, je takto postavená otázka
nemiestna – Ježiš nemal za otca človeka.
Nestranná historická veda nikdy nie je nepriateľom oddanej viery. Konflikt medzi nimi
vzniká iba vtedy, keď sa neskoršie prejavy
asketickej zbožnosti a predstáv o „svätosti“
nanútia určitej kultúre z dogmatických alebo
politických dôvodov. Tak sa stratila historická
realita skutočnej Márie ako vydatej židovskej
ženy svojej doby.
Učenie o „večnom panenstve“ nemá
jednoducho oporu ani v Novom zákone, ani
v najranejších kresťanských vyznaniach viery.
Prvá oficiálna zmienka o tejto predstave sa
vyskytla až v roku 374 n. l. u kresťanského
teológa Epifania. Väčšina ranokresťanskej
literatúry spred konca 4. storočia n. l. považuje za samozrejmé, že Ježišovi súrodenci boli
prirodzene zrodenými deťmi Jozefa a Márie.
Od konca 4. storočia n. l. začala cirkev
otázku Máriinho sexuálneho života vysvetľovať dvoma alternatívnymi spôsobmi, ktoré sa
líšili v chápaní rímskej a východnej cirkvi.
Po príbehoch narodenia akoby sa Jozef
stratil z Nového zákona. Musíme mať na
pamäti, že evanjeliá sú predovšetkým teologickým rozprávaním o Ježišovi, napísaným
jednu alebo viacero generácií po jeho smrti.
Keď sa v ňom spomína Ježišova rodina, je veľa
vecí, ktoré nevyslovujú, ba dokonca takých,
ktoré zámerne zamlčujú.
S určitou dávkou istoty môžeme konštatovať toto: Jozef nebol otcom Ježiša a Máriina
ťarchavosť od nemenovaného muža bola
podľa vtedy platných spoločenských pravidiel
„nelegitímna“, Ježiš mal štyroch nevlastných
bratov a dve nevlastné sestry, pričom všetci
súrodenci mali spoločnú matku – Máriu, ale
rôznych otcov: či už Jozefa, alebo jeho brata
Kleofáša.

Ježiš bol žid
Je nemožné napísať úplný životopis Ježiša.
Podľa najpravdepodobnejšej chronologickej
rekonštrukcie Ježiš zomrel ako tridsaťtriročný. Chýba nám akýkoľvek historický záznam
o jeho živote do tridsiatich rokov veku. Učenci
právom hovoria o Ježišových rokoch do
tridsiatky ako o „stratených“.
Zo všetkých záznamov je jasné, že keď Ježiš
začal svoje pôsobenie ako kazateľ a liečiteľ
vo veku tridsať rokov, nachádzame zmienky
o jeho „matke a bratoch“, ale nie o otcovi.
Ježiš sa spolu s rodinou zúčastňoval
na pravidelnej púti do Jeruzalema, ako to
vyžadovala tóra. Na jar za sviatku Paschy,
v lete na Letnice a na jeseň na Sviatok stánkov
(dožinky). Práve tu sa Ježiš pravidelne
stretával s najbolestnejšími symbolmi rímskej
moci a tu videl jej zrastanie so stelesnenou
náboženskou korupciou Židov.

Ježiš bol Žid, nie kresťan. Tento jediný
historický fakt, ktorý si naplno málokto
uvedomuje, nám umožňuje, aby sme Ježiša
videli ako reálnu osobu svojej doby a svojho
prostredia. Ježiš podstúpil obriezku, zachovával sviatok Pesachu, čítal Bibliu v hebrejčine
a sabat – sobota bol jeho sviatočným dňom.
Dve tisícročia relatívne nepriateľskej
separácie a odcudzenia medzi judaizmom
a kresťanstvom viedli k tendencii zahmlievať
fakt, že Ježiš vyrástol v náboženskom
a kultúrnom prostredí, ktoré takmer úplne
zaniklo pod vplyvom vznikajúceho a šíriaceho
sa kresťanstva.
Keď Ježiš dosiahol vek tridsať rokov, začal
formulovať svoj plán, ktorý, ako veril, by
viedol k totálnemu zvrhnutiu všetkého, čo
predstavoval Rím a jeho židovskí stúpenci
a sympatizanti, vrátane skorumpovaného
kňazstva, čo malo v rukách jeruzalemský
Chrám.
Herodesovský Jeruzalem so svojimi
palácmi, divadlom, hipodrómom, luxusnými sídlami
a veľkolepým chrámom možno
mnohí považovali za div sveta,
ale podľa Ježiša a mnohých
iných to bola „svorka lotrov“,
ktorých mal čoskoro postihnúť
Boží súd. Nie náhodou si Ježiš
zvolil Jeruzalem počas sviatku
Pesachu ako javisko na dramatickú konfrontáciu s tým, čo
nazýval „silami temna“. Tieto
postoje sú hlboko zakorenené
v jeho skúsenostiach dospievania. Dva kľúčové príklady
rímskeho útlaku a náboženskej
korupcie mali absolútny
význam vo formovaní jeho názoru na poslanie
a osud, ktoré mu boli určené.

Dávidov potomok
James D. Tabor uvádza, že Ježiš bol
prvorodeným synom kráľovskej rodiny –
potomok kráľa Dávida, ktorý patril medzi
najslávnejších kráľov Izraela.
Krátko pred smrťou mu vraj Boh sľúbil,
že jeho „trón“ bude trvať naveky a že iba
jeho „semeno“ (potomok) ho môže obsadiť
ako vládca nad národom Izraela. Hebrejskí
proroci prevzali toto proroctvo a na ňom
postavili svoju predpoveď, že v „posledných
dňoch“ bude na Dávidovom tróne sedieť
Kristus alebo mesiáš ako ideálny vládca nad
Jeruzalemom.
Iní môžu vládnuť nad krajinou Izraela, či už
Gréci alebo Rimania, ale budú sa považovať
za cudzích a nelegitímnych okupantov,
ktorých Boh plným právom vyženie, keď príde
skutočný Mesiáš.
Krátke obdobie židovskej nezávislosti
trvalo od roku 165 do roku 63 pred n. l., kým
ho nezabrali Rimania. Nad Izraelom vtedy
vládol rod Makabejcov alebo Hasmodeovcov,
ktorý založil kňazskú dynastiu, ale nemohol
sa hlásiť k Dávidovmu rodokmeňu.
Rimania obsadili územie, ktoré Židia
nazývali „krajina Izraela“, v roku 63 pred n. l.
Vojvodca Pompeus sa zmocnil Jeruzalema po
trojmesačnom obliehaní, zavraždiac pritom

dvanásťtisíc Židov. On sám a jeho jednotky
sa opovážili vstúpiť až do vnútornej svätyne
židovského chrámu a znesvätili chrám práve
na „deň zmierenia“ Jom Kippur. Azda nijaký
iný čin nestelesnil väčšmi rímsku aroganciu.
Politická a vojenská moc na jednej strane,
náboženské pokorenie na strane druhej.
Augustus zúfalo potreboval pokojnú
východnú hranicu a uvedomoval si, že jediný
človek, ktorý mu to môže zabezpečiť, je
Herodes.
Herodes Veľký sa napriek titulu „židovský
kráľ“, obával, že sa môže objaviť pravý
potomok s Dávidom ako predkom a ohrozí
jeho moc.
Oprávnená je teda otázka, akým spôsobom
bol Ježiš „Dávidovým synom“. Matúš
vo svojom evanjeliu uvádza genealógiu
rodu od Abraháma cez Dávida až po Jozefa,
Máriinho manžela. Lukášova genealógia
poskytuje chýbajúci kľúč na pochopenie toho,
ako mohol Ježiš potvrdiť svoj dávidovský
pôvod bez biologického
spojenia so svojim adoptívnym
otcom Jozefom. Lukášovou
genealógiou totiž odhaľuje aj iný
dôležitý fakt. Mária rovnako ako
Jozef bola z rodu kráľa Dávida,
ale jej rodová línia bola výrazne
odlišná. Podľa Lukáša sa mohol
Ježiš hlásiť k písanému následníctvu po kráľovi Dávidovi aj po
matkinej rodovej línii.
Staroveký Izrael bol rozdelený
na dvanásť kmeňov, potomkov
dvanástich synov Jakuba,
Abrahámovho vnuka. Kňazi
Izraela mohli byť potomkami
Árona, Mojžišovho brata,
ktorý bol z kmeňa Lévi. Králi mali byť zasa
z kráľovského rodu Dávida, ktorý pochádzal
z kmeňa Júda.
Kresťania a potom aj Židia začali sústreďovať svoju pozornosť na jediného Mesiáša – na
jedinú postavu z Dávidovho rodu, ktorá mala
vládnuť ako „kráľ posledných dní“. Mária,
Ježišova matka, bola priamym potomkom
kráľa Dávida, ale mala pokrvné vzťahy aj
s levitským alebo kňazským rodom, pochádzajúcim od trónu. Preto Ježiš mohol tvrdiť,
že je „Dávidovým semenom“ prostredníctvom rodu svojej matky.
Herodes bol rozhodnutý byť kráľom
Židov a samovládcom krajiny Izrael. Jeden
z prvých Herodesových činov bola poprava
štyridsiatich piatich zo sedemdesiatich členov
židovského Sanhedrinu, ktorý mal na starosti
židovské právne otázky.
Najväčšmi sa obával domorodej vzbury,
ktorá by možno získala podporu ľudu túžiaceho po zákonitom vladárovi z Dávidovho rodu.
Herodesov najväčší stavebný projekt začatý
v roku 20 pred n. l. predstavovalo celkovo
prebudovanie Chrámu v Jeruzaleme so
značným rozšírením jeho nádvorí.
Keď Herodes v marci roku 4 pred n. l.
zomrel, Ježiš bol šesťmesačné bábätko, ktoré
žilo v Galilei s rodičmi.
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
Prof. Ladislav Hubenák
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Náboženské konflikty

Bosniansky konflikt,
pacifizmus a humanizmus
P

re pamätníkov starých čias „bosniaci“ boli podomoví potulní predavači, ktorí chodili s dreveným podnosom obsahujúcim ponúkaný
tovar bežnej potreby z dediny do dediny – z mesta do mesta a živili sa
príjmom z tohto predaja. Nemali domov, prespávali pod mostami alebo
v stodolách im naklonených sedliakov. Výkričné ceny ponúkaných tovarov
boli nesmierne nadsadené a potom už záležalo na vytrvalosti kupujúceho
na koľko sa vedel zjednať. Menovali sme ich aj „lacný Jožko“ – stretávali
sme ich aj na jarmokoch, kde často stáli viacerí „bosniaci“ vedľa seba
a vôbec sa nepobili z konkurenčných dôvodov.

Foto: Alexander Rehák

P

rišiel juhoslovanský maršal Josip
Broz Tito a poskytol im síce skromnú,
ale uspokojivú obživu, takže potulní
„bosniaci“ sa postupne u nás a z európskych
krajín vytratili. Táto idyla však netrvala dlho
a pohľad celého sveta sa sústredil na túto
malú oblasť Juhoslávie zmietanú neuveriteľne
krutými skutkami občianskeho konfliktu, kde
sa bývalí susedia nažívajúci predtým v pokoji
začali zrazu vzájomne vyvražďovať.

Sled udalostí a priebeh konfliktu
Konflikt v Bosne sa označuje väčšinou ako
etnický konflikt, čo možno považovať za maskovanie jeho charakteru – vyprovokovaného
náboženskou rozmanitosťou a z nej vyplývajúcou neznášanlivosťou tejto oblasti. Odohrával
sa medzi Bosniakmi, Chorvátmi a Srbmi,
ktorí majú rovnakú materinskú reč – líšia sa
v podstate len odlišným majoritným náboženstvom. Podľa vedecky podopretej dizertačnej
práce Ragnhilda Nordasa „úloha náboženstva
v balkánskych vojnách a v Bosne-Hercegovine
bola jednoznačná tým, že páchatelia rovnako
ako ich obete sa identifikovali podľa svojich
náboženských tradícií.“
Bosniansky konflikt sa odohrával medzi
marcom 1992 a novembrom 1995. Viedli sa
spory o tom, či išlo o konflikt regionálny alebo
medzinárodný. Medzinárodný tribunál OSN
pre bývalú Juhosláviu napokon 26. februára 2007 rozhodol, že išlo o medzinárodný
konflikt, pri ktorom boli Chorvátsko a Srbsko
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agresormi, zatiaľ čo Srbsko ho považuje
výhradne za občiansku vojnu medzi skupinami vo vnútri Bosny.
V júni 1991 Slovinsko a Chorvátsko vyhlásili osamostatnenie svojich krajín a odtrhnutie od Juhoslávie. Reakcia Juhoslávie voči
Slovinsku bola neúspešná, v Chorvátsku to
však stálo životy ľudí (najmä vo Vukovare)
v dôsledku masových popráv Chorvátov.
Americký prezident George Bush uznal
samostatnosť Slovinska aj Chorvátska, po
čom nasledovala v apríli 1992 Bosna, ktorá
tiež vyhlásila samostatnosť, pričom ju uznali
EÚ aj USA. Akoby aj nie, veď zásada starých
Rimanov: Divide et impera! (Rozdeľuj a panuje!) platí aj dnes.
Bosna bola vtedy prevažne moslimská
krajina s 32-percentnou menšinou (pravoslávnych) Srbov. Nasledoval nepretržitý sled
beštiálnych násilností, ako strieľanie civilistov
v Sarajeve snipermi (ostreľovačmi) z okolitých kopcov, násilné vyháňanie ľudí z ich
domovov, sústreďovanie v koncentračných
táboroch, masové popravy a napokon aj masové znásilňovanie žien a dievčat. Nevšímavosť svetovej verejnosti končila až po útoku
na trhovisko v Sarajeve, ktorému podľahlo 68
osôb a 200 utrpelo zranenia. Nový prezident
USA Bill Clinton donútil svojím ultimátom
prostredníctvom NATO Srbov k ústupu. To
všetko však neukončilo krvavé konfrontácie a bosnianski Srbi napadali aj útočisko
civilistov v Srebrenici, v ktorej popravili asi
8 000 mužov a chlapcov. Až 30. augusta 1995
pod velením USA začalo NATO letecké útoky
proti pozíciám Srbov v Bosne, ktoré napokon
prinútili zúčastnené strany sadnúť si k mierovým rokovaniam v Ohiu a k prijatiu mierového dohovoru (Daytonský mierový dohovor).
Podmienkou dohovoru bolo aj rozdelenie
Bosny na Srbskú bosniansku republiku
a Moslimsko-chorvátsku federáciu.
Podľa odhadov bolo výsledkom konfliktu
asi 200 000 mŕtvych moslimských civilistov,
20 000 nezvestných a asi dva milióny
utečencov. Z týchto počtov bolo Bosniakov
65 %, Srbov 25 % a Chorvátov 8 %.
Podľa Iva Lučiča z univerzity v Mostare
je ekonomická situácia po piatich rokoch
od prijatia Daytonského mieru stále blízka
katastrofe. Vidieť to na vysokých počtoch

nezamestnaných, na nízkom hrubom
národnom produkte, na devastovaných
výrobných prostriedkoch a rastúcich počtoch
emigrujúcich odborníkov. Hrubý národný
dôchodok Bosny je veľmi nízky v porovnaní
s európskym a svetovým priemerom.
To všetko v mene spásonosných, avšak
odlišných náboženských presvedčení, ktoré
sa neodlučiteľne spájajú s etnickými charakteristikami zúčastnených troch národností. Ak
by niekto chcel zľahčovať úlohu náboženstva
v týchto zverstvách, treba iba doplniť, že
na strane všetkých bojujúcich strán boli aj
dobrovoľníci z cudziny spriaznení s nimi
prostredníctvom náboženstva. Na strane
Bosniakov bojovali dobrovoľníci z arabských
krajín (moslimovia), ktorí prichádzali cez
Chorvátsko s chorvátskymi osobnými preukazmi alebo pasmi. Volali sa „mudžahedíni“.
Počnúc 13. augustom 1993 tvorili tzv. Prápor
El Mudžahid, ktorý bol rozpustený a vykázaný
z Bosny až na základe Daytonského mierového dohovoru v r. 1995.

Názor humanistov
Humanisti vždy boli výslovní pacifisti, ich
tolerancia smeruje predovšetkým k tomu, aby
sa ľudia vyhli akýmkoľvek konfliktom – najmä
vojnovým. Na rozdiel od iných pacifistov
humanisti si podstatne viac uvedomujú,
že pri vzniku násilných konfliktov – či už
regionálnych alebo aj svetových – náboženstvá hrajú prvoradú úlohu, aj keď to je neraz
maskované inými aspektmi sporu.
Už spomínaný nórsky vedecký pracovník
Ragnhild Nordas prišiel vo svojich analýzach
k záveru, že pri vzniku náboženských vojen
sú rozhodujúce dva faktory: interakcia
náboženskej rozmanitosti a štátom podporovanej nábožnosti. Záver výskumov ukázal, že
sama náboženská rôznorodosť nevysvetľuje
vznik (náboženských) občianskych vojen.
V štátoch, ktoré sú nábožensky rozštiepené
štátom podporovaná nábožnosť v záujme
„stability“ máva obvykle práve opačné
dôsledky – zvyšuje riziko vnútroštátneho
ozbrojeného konfliktu
Bosniansky konflikt je teda iba príkladom
iných – stoviek, ba až tisícov (prevažne)
nábožensky motivovaných konfliktov.
V súčasnej pomerne mierovej atmosfére
sveta je do roka takýchto konfliktov 30 až 50.
Scenár sa môže v detailoch líšiť podľa toho, či
ide o Severné Írsko, Bosnu, Kosovo, Darfúr
či Ayodhu v Indii a či ktorékoľvek iné miesta
na svete. Podstata je však vždy rovnaká: je to
inherentná vlastnosť každého náboženstva
vzbudiť presvedčenie, že iba toto náboženstvo je správne, a navodiť tým nežičlivý až
nepriateľský postoj proti všetkým ostatným.
My vieme, že kým budú na svete náboženstvá,
bude ľudstvo ustavične vystavené aj náboženským regionálnym alebo všeobecným vojnám.
Vieme aj to, že náboženstvá budú na svete
ešte dlho pretrvávať, preto naše prvoradé
úsilie by malo spočívať v presadzovaní čo
najdôslednejšej odluky cirkvi od štátu. Ani
toto celkom nevyrieši riziko vzniku zverstiev,
aké sme popísali v bosnianskom konflikte, ale
celkom iste takéto riziká môže obmedziť.
Alexander Rehák

Zaujímavosti

Sakrálna architektúra
– jej budúci zánik
Po vzniku kňazskej triedy v staroveku a po
veľkom vzraste jej bohatstva sa zákonite
vytvorila aj špeciálna sakrálna architektúra
na vyjadrenie a upevnenie moci tejto triedy.
Foto: archív J. T.

O

d svetskej architektúry
sa sakrálna architektúra
odlišovala hneď od svojho
vzniku zameraním svojho
pohľadu: kým pohľad tvorcov
svetskej architektúry sa
upieral vodorovne na spoluobčanov (snažiac sa chrániť
ich pred nepriazňami počasia
a poskytovať im bezpečie),
tvorcovia sakrálnej architektúry upierali svoj zrak
v smere zvislom, do výšky.
Kňazi sa totiž vždy považovali za prostredníkov medzi
obyčajným ľudom a bohmi,
a teda svoje miesto videli
medzi nebom (sídlom bohov)
a zemou (svetom pozemšťanov). A tak sa sakrálna
architektúra vždy vyznačovala zväčšenými parametrami
v smere zvislom.

Reformácia aj
v chrámoch
Hoci sakrálne stavby často
slúžili aj na úžitkové účely,
napríklad ako astronomické
observatóriá a pozorovateľne
nepriateľa, ich hlavný cieľ
ostával vždy rovnaký: okázalo
hlásať veľkosť bohov a súčasne demonštrovať nadradenosť
kňazského stavu. Aj vnútorná
architektúra neskorších sakrálnych stavieb sa vyznačovala oproti svetským stavbám
väčším dôrazom na nádheru,
honosnosť.
Keď došlo k víťazstvu
novej náboženskej ideológie,
sakrálne stavby predchádzajúceho obdobia sa často
úplne zničili (chrámy antic-

kých bohov, chrámy Perúna,
Svantovíta a pod.), alebo sa
len vymenila ich vnútorná
architektúra a prispôsobila sa
novému náboženstvu.
Najmarkantnejší príklad
nachádzame v období bojov
medzi reformáciou a protireformáciou. Na jednej
strane vtedy biedne živoril
ľud v celej Európe – na druhej
strane viedol vysoký klérus –
najmä vo Vatikáne – hýrivý
a márnivý život. Tu chudoba,
bieda – tam zlato a prepych.
Výsledok: ideologická revolúcia. Martin Luther vystupuje
(1517) proti predávaniu
odpustkov, čím začína nová
náboženská ideológia –
reformácia. V architektúre
sa prejavuje tým, že nádhera
vnútornej architektúry sakrálnych stavieb je nahradená
puritánskou jednoduchosťou
s cieľom priblížiť sa k chudobe pôvodnej cirkvi.

Pompéznosť
a nádhera
Protireformáciu vykonával
hlavne jezuitský rád, ktorý si
pritom obsadil časť rekatolizovaných chrámov. Zmenená
ideológia sa v sakrálnej
architektúre odrazila tak, že
vznikol bombastický barokový štýl (niekedy nazývaný aj
jezuitský). V ňom nie je nič
strnulé, vo všetkom je pohyb,
všade prevládajú krivky a nepravidelné línie. Vo vnútornej
architektúre čistotu, chudobu a jednoduchosť protestantských chrámov nahradila
pompéznosť a nádhera –
zlatom sa blyštia barokové
kostoly, snažiac sa pritiahnuť
späť odpadlíkov. Každý detail
barokového chrámu akoby
vravel: Takáto nádhera je tu,
v pozemskom stánku Božom
– no oveľa väčšia vás čaká
po smrti v nebi (kam s nami
určite prídete).
Kostoly boli často baro-

kizované iba vnútorne, ale
vonkajšia architektúra zostala pôvodná. Takto máme
na Slovensku veľa starších,
architektonicky cenných
sakrálnych stavieb, ktoré sú
však vnútorne zanešvárené
lacným barokovým gýčom.

Nenávratný koniec
Poďme však do prítomnosti. Krátko po roku 1989
síce nastal vo výstavbe
sakrálnych stavieb prechodne boom – za desať rokov
sa vtedy u nás postavilo
zhruba tisíc kostolov (všetko
z prostriedkov veriacich,
ktorí si teraz nemajú často za
čo kúpiť ani slušnejší malý
byt). Zdá sa však, že táto vlna
sakrálnych stavieb už u nás
opadla.
A čo bude v budúcnosti?
Nové stavebné materiály
a moderné stavebné postupy
umožňujú, že svetské stavby
vyrastajú do čoraz väčších
výšok (vežové stavby, mrakodrapy). Sakrálne stavby
nemôžu, čo sa týka výškového rozmeru, s modernými
svetskými stavbami vôbec
súťažiť, nieto nad nimi ešte
vynikať ako kedysi – a tak sa
veže kostolov začínajú strácať
v lese vysokých svetských
stavieb. Architektúra tak
vlastne markantne demonštruje to, čo sa odohráva
v mysli moderného človeka
– rýchly pokrok vied zatláča
do nenávratna zostatky
stredovekej náboženskej
ideológie, živoriacej ešte stále
v tradičnom myslení určitej
skupiny ľudí.
Sakrálna architektúra
ako samostatná disciplína
stráca v modernom
svete opodstatnenosť svojej
existencie. Sakrálne stavby
minulosti, často preplnené
množstvom umeleckých diel,
sa v budúcnosti zmenia na
múzeá, hudobné miestnosti
a podobne – v nich budú
ľudia nachádzať ukážky výtvarnej a technickej zručnosti
svojich predkov.
Anton Daniel,
Ľudmila Mičinská

Internet

Okno do internetu

Bezbožná literatúra
na internete
V súčasnosti pri návšteve kníhkupectva
človek stráca dych nad množstvom titulov,
žánrov a autorov, ktorí pred ním defilujú.
Napriek tomu pri hľadaní literatúry, ktorá
živo reaguje na témy príťažlivé pre ľudí
čítajúcich nášho Promethea nie je výber
vždy ideálny a treba priznať, že knihy nie sú
najlacnejšie.
Iste súhlasíte, že mať niektoré dobré knihy
v počítači, v elektronickej verzii, nie je na
zahodenie. V dnešnom okienku prezradíme,
kde nájsť niektoré zaujímavé tituly. Zároveň
však treba počítať s tým, že si to vyžaduje aj
znalosť iných jazykov ako slovenčiny, keďže
svetová politika napriek „výhodnej“ globalizácii akosi nesmeruje k „nevýhodnému“
globálnemu komunikačnému jazyku, ktorý
by sa ľudstvu určite hodil popri zachovaní
národných jazykov.
Stále čakáme na preklad Dawkinsovej
knihy The God Delusion (Sklamanie z Boha)
z veľkého vydavateľstva, aj keď vieme, že
Rastislav Škoda už tú priekopnícku prácu
urobil vo svojich Zošitoch humanistov. Teraz
vám ponúkame adresu, na ktorej nájdete
knihu v anglickom origináli: http://rs110.
rapidshare.com/files/42232147/DawkinsTheGodDelusion2006.pdf. Adresa je dlhá,
treba ju pozorne opísať, ale to nie je všetko.
Keď sa zobrazí uvedená stránka, bude vám
ponúknutý obrázok dvoch speedmetrov. Vyberte si ľavý a kliknite na tlačidlo s nápisom
„free user“ pod ním. Dostanete sa do nového
okna, kde prebieha odpočítavanie, po ňom
sa zobrazí okrúhle tlačidlo „download“. Keď
naň kliknete myšou, zobrazí sa ponuka na
otvorenie alebo stiahnutie, zvolíte stiahnuť
a súbor si uložíte v pdf formáte do počítača.
Inú skvelú knihu, bestseller Sama Harrisa
List kresťanskému národu nájdete v slovenskom preklade Juraja Mesíka na stránke:
http://www.jetotak.sk/civilizacia/sam-harris. Je uverejnená na šesť pokračovaní. Všetky
sú na uvedenej stránke, nájdete ich ľahko.
V ruštine možno získať skvelú knihu
Renixa od A. Kitajgorodského. Je to kniha,
ktorá sa stala klasikou v oblasti boja proti
šarlatánstvu, mágii a iným pavedám, ale
predovšetkým pekne odhaľuje „pravdivosť“
náboženských dogiem a náboženstiev ako
takých. Vrelo odporúčame na stránke http://
www.atheism.ru/library/Kitaygorodsky_1.
phtml.
Ešte v rýchlosti a stručne: Skeptikov
slovník v angličtine: http://www.skepdic.
com/ a jeho čiastočný preklad do slovenčiny
od V. Luknára: http://slovnik.skepdic.com/
index.htm. A keď už sme pri slovníkoch,
nevynecháme Stručný výkladový slovník
českých skeptikov: http://www.sysifos.cz/
index.php?id=slovnik. Ostatné si necháme
niekedy na budúce. Želáme úspešný lov na
internete a pekné čítanie.
František Jedinák
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Prometheus

Kluby

Zástupcovia SP u podpredsedu vlády
Prometheus,
združenia svetských humanistov. Spoločnosť
zastupovali
predseda spoločnosti Roman
Hradecký a obaja
podpredsedovia
Marián Baťala
a Karol Fajnor.
Predmetom
Foto: archív SP
stretnutia bolo
predstavenie
ňa 4. augusta 2008 priSpoločnosti Prometheus, jej
jal podpredseda vlády
pôsobenie a činnosť, ako aj
problémy a otázky postavenia
SR pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, občanov bez náboženského
vyznania v slovenskej spoločľudské práva a menšiny Dušan
Čaplovič delegáciu Spoločnosti
nosti, rešpektovanie ich potrieb

D

Tretiaci potvrdili, že
rozprávať sa treba
Foto: M. Necpalová

Zviditeľniť sa na verejnosti, získať spolupracovníkov, sympatizantov medzi učiteľmi a ďalšími výchovno-vzdelávacími pracovníkmi, rozširovať „naše témy“
v kultúrnych zariadeniach, medzi mladými, spolupráca s inými občianskymi združeniami... To je len
niekoľko úloh, o ktorých sa hovorí nielen v Stanovách
Spoločnosti Prometheus, ale následne aj v najvyšších
orgánov či klubov SP.

Z

a svoje si to vzal aj aktívny
člen Klubu SP Bratislava
mesto Anton Daniel.
Práve on totiž zabezpečil, že
časopis Prometheus už niekoľko
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rokov možno nájsť na polici
pobočky Staromestskej knižnice
na Panenskej ulici v Bratislave,
že ho pri svojej práci používajú
aj učitelia Strednej priemyselnej

a práva na rovnaké zaobchádzanie.
Zo vzájomnej diskusie vyplynuli možné okruhy spolupráce
v oblasti etickej humanistickej
výchovy na školách, monitorovania rešpektovania ľudských
práv na Slovensku, prípravy
spoločného odborného dialógu
a seminára na otázky vzťahu
štátu a cirkvi, či odluky cirkvi od
štátu na Slovensku. Výsledkom
stretnutia bolo následné rokovanie s riaditeľkou odboru pre
ľudské práva a menšiny Úradu
vlády SR Milicou Jančulovou,
kde sa konkretizovali prvé
kroky v dohodnutých oblastiach
spolupráce.
Roman Hradecký

školy elektrotechnickej na Zochovej ulici v našom hlavnom meste,
kde ho učitelia využívajú najmä
na hodinách Náuky o spoločnosti
a Etickej výchovy.

Študenti
a plánované rodičovstvo
Takáto niekoľkoročná prax
bola základom užšej spolupráce
medzi našimi tromi subjektmi.
A tak sme 10. júna zorganizovali
prvé spoločné podujatie – besedu
na tému Plánované rodičovstvo
pre študentov SPŠE na Zochovej
ul. s Ing. Oľgou Pietruchovou.
A veru aj ostrieľanej výkonnej
riaditeľke Spoločnosti pre
plánované rodičovstvo, ako
sa na záver priznala, sa v to
utorňajšie doobedie na začiatku
od trémy trochu chvel hlas. Veď
sadnúť si pred plné auditórium,
dospievajúcich mládencov
a hovoriť otvorene o tejto téme
sa jej nenaskytá každý deň.
Úvodné slová o plánovanom
rodičovstve, reprodukčnej úlohe
mužov a žien, zodpovednosti
pri sexuálnom vzťahu mladých,
ale nielen ich. A otázky do pléna
– kde ste sa o tomto všetkom
prvýkrát dopočuli, prehodíte
slovko-dve s rodičmi či inými
staršími, máte sa s kým poradiť,
podeliť s trápeniami pri prvom
„zaláskovaní sa“, uvedomujete si,
že o naozajstnú lásku ide vtedy,
ak si viete predstaviť aj dôsledky
sexuálneho života, že dieťatko
sa má zrodiť zodpovedným
ľuďom, ktorí majú podmienky

a chuť sa mu venovať? Alebo
to dusíte v sebe a neplánované
zakončenie obyčajnej diskotéky
a ešte aj po užití alkoholu môže
skončiť nárekom a problémami?
Otázky lezúce pod kožu a hoci
v ústraní sály je aj niekoľko
„dospelákov“ – pedagógovia
zo školy, pracovníčky knižnice,
predstaviteľky Spoločnosti
Prometheus, ba na určitý čas aj
kamera staromestskej televízie,
rozhovor neviazne. Tretiaci sa delia so svojimi problémami, kladú
otázky. Spoločne sa zhodujú na
tom, že ani doma, ale ani medzi
inými blízkymi ľuďmi táto téma
nemôže byť tabu. Väčšinou kvitujú, že tu ide o otvorený rozhovor.
Pretože nie všetko a či skôr málo
čo naozaj „do života“ sa dozvedia
z chvastania sa vrstovníkov či
erotických filmov a časopisov,
ktorých je navôkol až-až. Som
presvedčená, že odovzdávajúc
kvety a ďakujúc pani Pietruchovej
nemysleli len na to, že im odpadla
jedna hodina skúšania (všetci
sme boli študenti), ale aj hlavné
myšlienky zo stretnutia.

Nové témy, nové besedy
To mali spomínaní tretiaci pred
záverom školského roku. Dnes
už sadajú znovu do školských
lavíc a čaká ich maturitný ročník.
Majú pred sebou ďalšie štúdium
i spoznávanie sveta. Ich a ich
spolužiakov čakajú aj ďalšie
zaujímavé besedy v knižnici na
Panenskej či v stenách školy na
nejednu zaujímavú tému, ktoré
pripravia spoločne pedagógovia
SPŠE, Staromestkej knižnice
a vedenia Klubu SP Bratislava
mesto. Záujem o takú spoluprácu
totiž potvrdila zástupkyňa
riaditeľky SPŠE Eva Vargová,
vedúca knižnice Mária Sadloňová
i vedenie klubu SP. Na svojom
letnom stretnutí sa dohodli, že
prvé by už mohlo byť koncom
septembra – začiatkom októbra,
možno na tému náboženské sekty,
ich základ a nástrahy, o ktorú
majú záujem už dlhší čas. Získať
kvalitného prednášajúceho a priniesť propagačný, dokumentačný
materiál, to bude úloha vedenia
klubu SP. Ale aj zabezpečiť ďalšie
besedy na podobné témy či už
s predstaviteľmi Spoločnosti pre
plánované rodičovstvo, Univerzity Komenského v ďalších
stredných školách alebo knižniciach. Tentoraz aj na najväčšom
slovenskom sídlisku – v Petržalke,
pretože učitelia, kultúrno-výchovní pracovníci a ďalší zodpovední
tam nie sú proti.
Miloslava Necpalová

Dni Spoločnosti
Prometheus
Foto: V. Faragulová

Po aprílovej „generálke“ na bratislavskom Námestí
SNP sa zdalo, že zorganizovať propagačný stánok
Spoločnosti Prometheus na Dňoch Petržalky 14. júna
už nebude veľký problém. Vybavovačky s povolením
oveľa jednoduchšie, väčšina materiálov, literatúry
pokope, len nedávna prax s pozvánkami, letákmi,
nosením, vozením, stavaním...

N

už, so stavaním prístrešku sme tentoraz roboty
nemali – kým sme sa do
toho dali, susedovcom ho zmietol
silný vietor, a tak sme od toho
upustili. Zato sme neupustili od
vyvesenia veľkého „prometheáckeho“ transparentu, ktorý sa
podarilo dobre upevniť našim
mladším členom. Takže už na
začiatku potešilo, že hoci „mládežnícka sekcia“ zatiaľ nevznikla,
na akcii sa v priebehu dňa objavili
viacerí mladší členovia či sympatizanti. A ešte viac radovalo,
že najmä predstavitelia mladšej
a strednej generácie sa za takmer
deväť hodín pri nás pristavili.
Čo zaujalo najviac? Napríklad
úvodné vety po vysvetlení, aké
myšlienky a ciele presadzuje
Spoločnosť Prometheus:
„To sa vám asi nežije ľahko....“
„A to sa dajú v tomto cirkevnom štáte dosiahnuť aj nejaké
výsledky?“
„Má to vôbec význam, keď
sa situácia za posledné roky len
zhoršuje a cirkev sa už montuje
do všetkého?!“

„Sme realisti“
Nie veľmi optimistické názory.
„Sme realisti,“ reagovala druhá
strana. A tak sme vysvetľovali,
čo robíme, kam píšeme, akým
otázkam sa najmä venujeme.
Nezabudli sme ani na list vzácneho člena našej Spoločnosti

Prometheus europoslancom
o nesúlade práva a s pripravovanou Zmluvou o výhrade
vo svedomí so Svätou stolicou,
vďaka čomu tí napísali najvyšším
predstaviteľom SR v minulom volebnom období a daná
zmluva zatiaľ podpísaná nie je.
Za to nás pochválili. Len jedna
pani prelistujúc si brožúrku na
tému interrupcie ostro vyjadrila
nesúhlas s nami. Pretože dieťa je
Boží dar od počatia a každá interrupcia je vražda. Pokojne som
odvetila, že je to jej názor a my si
myslíme iné, či sa chce o tom porozprávať. Nechcela. Na otázku,
či interrupciu nepripúšťajú ani
v prípade znásilnenej 14-ročnej
Poľky, odvetila rázne: „Nie, stalo
sa, treba ho vychovať,“ a rýchlo
odkráčala.
Viacerí zas vyjadrili názor,
že robíme málo, že musíme byť
aktívnejší, viac sa biť za správnu
vec. A tak sa ďalšie rozhovory točia okolo počtu, sile i financiách
pre ľudí svetského zamerania,
o tom, prečo viacero výziev je
skôr na papieri či v rétorickej
forme, no keď treba priložiť ruku
k dielu, tak mnohí majú svoje
vlastné problémy....

Podučili sme sa
z názorov mladých
O všeličom sme sa za tie
hodiny rozprávali, rozdali dosť
brožúrok o SP a svetskom huma-

nizme, predali pár knižiek s touto
tematikou, nejaké časopisy, mnohí si zobrali letáčiky s adresou
internetovej stránky, na ktorej si
časopis i ďalšie veci o Spoločnosti
Prometheus môžu prečítať. Potešila nás i informácia mládencov
zo skautského oddielu, že mnohí
z nich nie sú nábožensky založení a v slovenskom skautingu
vôbec neplatí, že sa musia riadiť
kresťanským učením. Veľa nám
dali názory mladých. Od školáčky
Klaudii sme sa dozvedeli, že
hoci je nábožensky založená, už
nechodí na náboženskú výchovu.
Lebo sa jej nepáčili neomylné
pravdy, ktoré im tam hovorili
a ona s nimi nesúhlasila. A tak
teraz radšej o problémoch, ktoré
sa naozaj týkajú jej rovesníkov,
debatuje na hodinách etickej
výchovy.

Zastavil sa aj starosta
Povzbudilo nás, že sa pri našom
stánku pristavil aj starosta Petržalky Milan Ftáčnik, najnovšie
číslo časopisu si kúpila poslankyňa Mestského zastupiteľstva
Helena Doktorovová. Tá sa s nami
podelila, ktoré témy ju v časopise
najviac zaujímajú, veď si ho pravidelne kupuje už tretí rok.
Po siedmej večer chlapci
dali dole veľký belasý transparent s nápisom Spoločnosť
Prometheus, pomohli poskladať
a odniesť k autu ostatné materiály a hoci poriadne unavené
sme si povedali: stálo to za to.
Opäť o nás a o našich cieľoch vie
viac ľudí. Pretože nemá význam
presviedčať presvedčených, ale
oslovovať čo najviac našich spoluobčanov, ktorí o SP, žiaľ, často
ani netušia.

známych“. Či už išlo o členov SP
zo Senice, Bernolákova, Nového
Mesta nad Váhom, Topoľčian, ale
aj sympatizantov – predplatiteľov
z ďalších miest či dediniek najmä
západného Slovenska. Pristavila sa aj pani učiteľka Chudá
z Topoľčian. Podelila sa s nami,
že nielen ona, ale aj jej žiaci ho
poznajú. Finančná situácia v škole, kde učí, je však taká, že už nie
sú predplatiteľmi. A tak v práci
so žiakmi využíva svoj vlastný
časopis. J. Švacho z Moravského
Lieskového sa čuduje, že sa ešte
s týmto titulom nestretol, že
ho nikdy nevidel v novinovom
stánku. Preto si vypĺňa objednávku a necháva adresu, či by sme
mu neposlali mená ďalších členov
či sympatizantov svetského
humanizmu z Nového Mesta nad
Váhom, chcel by sa aktívnejšie
zapojiť do plnenia úloh sekulárneho humanizmu.

Otázky
z druhej strany Moravy
Záujemcovia zo západného
brehu rieky Moravy sa mohli
presvedčiť, že v našom časopise
píšeme aj o otázkach svetského
humanizmu a vzťahu k nim v ČR.
Informovali sme ich, že v najbližšom čísle bude celý článok
o aktivitách voľnomyšlienkárskeho hnutia a o ich štvrťročníku
Maják.
„Stále sú finančné problémy?
Budeme môcť ešte čítať náš obľúbený Prometheus? Kedy vyjde
najnovšie číslo?“, to boli časté
otázky v slovenskom jazyku.
A v českom zase: „Kde si budem
Foto: M. Necpalová

Na oslavách SNP
v Dubňanoch
Mnohých z tých, ktorí o nás
nielen tušia, ale aj vedia, sme
mohli stretnúť na ďalšom Dni
Spoločnosti, ktorý klub Bratislava mesto zorganizoval 23. augusta na oslavách 64. výročia SNP
na 18. stretnutí občanov a mládeže na moravsko-slovenskom
pomedzí v moravských Dubňanoch. Na tejto akcii sme boli už
piatykrát. Predchádzajúce roky
ukázali, že účastníci podujatia sa
nielen živo zaujímali o publikácie
na tému svetského humanizmu,
neskôr o časopis, ale priamo
na mieste si niektorí aj vypĺňali
prihlášku SP či objednávku na
časopis. Takže pri propagačnom
stánku v Dubňanoch medzi desiatkami záujemcov, ktorí sa pri
nás pristavili, bolo plno „starých

môcť zaobstarať ďalšie číslo?
Nedajú sa tie knižky zohnať aj
niekde inde, chýbajú mi už teraz
peniažky...“ Na všetky otázky
sme sa snažili odpovedať.
Okrem toho slová podpory,
povzbudenia.
Väčšina starších odchádzala
od nášho stánku minimálne
s kontaktom na nás, tí najmenší
zase s darčekom – niektorým z víťazných obrázkov súťaže Zelená
planéta, na ktorej sa aj prostredníctvom Promethea zúčastnili
i školáci zo Slovenska.
Miloslava Necpalová
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Etická výchova

Holokaust

Ako učiť
o holokauste
„Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim
zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať.“
(Albert Einstein)

V marci tohto roku minister školstva Ján
Mikolaj prišiel s myšlienkou povinných exkurzií
do Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau
v Osvienčime. Keby myšlienku povinných
exkurzií, ktorú navrhlo Židovské múzeum,
zaradili do školskej reformy, do Osvienčimu by
cestovali tretiaci stredných škôl. Zaujímavá je
reakcia na list vedenia Štátneho Múzea Osvienčim ministrovi školstva, v ktorom ho upozornili
na skutočnosť, že asi jedna tretina mladých
ľudí zo Slovenska, ktorí navštívia múzeum, sú
nepripravení, majú antisemitské, xenofóbne či
rasistické prejavy.
Foto: archív Múzea SNP

Deti z Osvienčimu

P

odľa názoru vedenia
múzea v Osvienčime je
potrebné pripravovať
mladých ľudí na návštevu
koncentračného tábora
Auschwitz-Birkenau a najmä
pripraviť ich učiteľov, aby
dokázali pripraviť svojich žiakov.
Preto základná otázka neznie, či
chodiť do Osvienčimu alebo nie,
ale: Ako učiť o holokauste, ako
zvládnuť tento zložitý morálny
problém v procese vzdelávania?
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Holokaust ako rozmer
európskej kultúry ?
Holokaust je problém nielen
histórie, ale najmä problém morálny, problém etiky. Holokaust
nie je čisto židovský problém
či udalosť židovskej histórie. Je
to jeden z rozmerov európskej
kultúry. Ako je možné, že niečo
také vzniklo a malo podporu
v modernej vzdelanej európskej
(nielen nemeckej) spoločnosti?

„Holokaust sa zrodil a uskutočnil
v našej modernej, racionálnej
spoločnosti, vo vysokom štádiu
civilizácie, na vrchole ľudskej
kultúry, a preto je problémom
tejto spoločnosti, civilizácie
a kultúry.“ (Zygmund Bauman).
Holokaust je výsledkom spojenia
jedinečných faktorov, ktoré
samé osebe sú celkom normálne
a bežné. V dôsledku emancipácie
politického štátu, jeho monopolu
na donucovacie prostriedky
a politickú kontrolu však došlo
k spojeniu týchto jedinečných
faktorov a ich vyústeniu do
katastrofy takého rozsahu, ako
bol holokaust. Preto z ľudského
hľadiska je holokaust dôrazným
upozornením a varovaním pred
nebezpečným potenciálom
moderného štátu. Skutočne sa
môže stať, že ľudia, ktorí nie sú
ani morálne skazení, ani nemajú
predsudky, sa horlivo a oddane
zúčastňujú na ničení vybranej
kategórie ľudských bytostí? Ich
účasť si nevyžaduje mobilizáciu
morálnych či iných presvedčení,
ale naopak, vyžaduje si ich popretie, vymazanie ich dôležitosti.
Tento zločin má svoje
obete nielen v radoch židovských
občanov, ale nepriamo aj v celej
majoritnej spoločnosti. Práve
vzťah väčšinovej spoločnosti
k problému holokaustu, spôsob,
ako sa slovenská spoločnosť
vyrovnávala so židovskými
zákonmi, ako ich akceptovala či
bojkotovala, alebo priamo proti
nim bojovala, to je téma, na ktorú
sme ešte nedokázali dať odpoveď.
Nie je možné, aby spoločnosť
páchala zločiny bez aktívneho
prispenia jej príslušníkov.
Neexistuje zločin bez zločincov.
A preto musíme hovoriť aj o tých,
ktorí arizovali, kradli, deportovali, znásilňovali, bili, terorizovali a neraz aj vraždili. Slováci
slovenských Židov, ktorí umreli
len preto, že boli Židia. Musíme
si odpovedať, či skutočne konali
v zmysle morálnych zásad, eticky
len preto, že tak konala väčšina.
Aká je zodpovednosť každého
z nás, ako dokážeme zabrániť
opakovaniu podobných udalostí ?

Konali nemorálne, lebo
tak nekonala väčšina ?
Holokaust na druhej strane
postavil pred teóriu etiky, ale
aj právnej praxe možnosť,
že morálka sa môže prejaviť
aj vzburou proti princípom
podporovaným spoločnosťou, že
morálka jednotlivca sa otvorene
stavia proti spoločenskej

solidarite a spoločenskej dohode,
ktorú väčšina morálnych
teórií považuje za prameň
morálky. Musíme hovoriť aj
o záchrancoch židovských
životov, ktorí konali na základe
osobného rozhodnutia, v rozpore
s oficiálnou morálkou. Hovorme
a hodnoťme ich činy a motiváciu.
V mene akých princípov
a morálnych zásad konali
v rozpore so všeobecne prijatým
spoločenským konsenzom?
Akú cenu museli mnohí z nich
zaplatiť za svoje činy? Musíme
hovoriť o množstve ocenených
čestným titulom Spravodliví
medzi národmi. Práve Slovensko
má najvyšší počet nositeľov
tohto vyznamenania na počet
obyvateľov. A skúsme to
porovnať s konaním prezidenta
Slovenskej republiky v rokoch
1939-1945, katolíckeho kňaza,
ktorý v mene slovenskej väčšiny
obhajoval konanie štátu voči
svojim židovským obyvateľom.
Konal Jozef Tiso morálne, keď
na jednej strane minimálne
schvaľoval (ak nie podporoval)
transporty 72-tisíc Židov za
smrťou, a na druhej strane vďaka
svojim prezidentským výnimkám
zachránil životy asi štyroch
tisícov Židov? Môžeme hovoriť
o morálke, keď sa na jednej
strane spolupodieľal na tvorbe
systému likvidácie židovských
spoluobčanov, a na druhej
strane niekoľko málo z nich
zachraňoval? Je to morálne,
alebo nie?

Slovensko a holokaust
Slovensko a holokaust je diskusia, ktorá v podstate neprebehla.
Je to len téma, o ktorej sa veľa
hovorí a píše, ale téma, ktorá nie
je dostatočne rozdiskutovaná.
Súčasne je pod veľmi silným
ideologickým tlakom nielen
politických strán. Trecie plochy
tejto témy sú známe. Vznik
a charakter Slovenskej republiky,
otázky zodpovednosti režimu
a jeho predstaviteľov za protižidovské zákony, deportácie a smrť
prevažnej väčšiny slovenských
Židov. Mimoriadna pozornosť
je venovaná prezidentovi
Jozefovi Tisovi a snahám o jeho
očistenie, rehabilitáciu či určenie
zodpovednosti. Rozdielnosť je
i pri posudzovaní úlohy katolíckej
cirkvi na Slovensku, možnosti
jej vplyvu na tvorbu, resp.
zamedzenie protižidovských
opatrení štátnej moci. Celá téma
holokaustu je o to citlivejšia, že
pri jej posudzovaní sa súčasne
vedie zápas o ovládnutie minulos-

Pobyt v Osvienčime sa začínal selekciou, ktorá
znamenala okamžitú smrť alebo šancu na „život“

Foto: archív Múzea SNP

ti a tým o určenie charakteru
súčasnej Slovenskej republiky.
Kto ovláda minulosť, ten ovláda
aj prítomnosť, budúcnosť.
Keď sa púšťame do tejto témy,
mali by sme si na začiatok aspoň
sami sebe v tomto úzkom okruhu
úprimne povedať, či náhodou
neabsentuje „systematický“
vedecký výskum v oblasti nielen
židovského, ale aj rómskeho
a (v minulosti pripravovaného)

Ukážky plagátov, ktorými sa
vyvolávala nenávisť k Židom.
„Treba zabrániť, aby cudzia,
menejcenná židovská krv sa
vlievala do tela slovenského
národa, aby cudzorasoví
odporní židáci mohli przniť
slovenskú krv a bastardizovať
slovenský národ.“
Ľudové noviny, 31. 8. 1941.

Neviem, či zákroky dokážu
zastaviť... bláznov! A blázni sú

slovanského holokaustu, a nezabúdať na to, že došlo k vytvoreniu
atmosféry určitej politickej
ošemetnosti tejto témy, ktorá je
daná obavami z kritiky rasového
a etnického kontextu.
Holokaust by sa nemal stať
len predmetom spomienkovej
slávnosti, obsahom politického
folklóru. Riešenie židovskej
otázky bolo jedným z najfrekventovanejších problémov

dvaja: Tuka, ktorý koná, a Tiso,
kňaz, ktorý ho nechá konať.
Domenice Tardini, zástupca
Štátneho sekretariátu Vatikánu,
27. 3. 1942

Vraj, či je to kresťanské, čo sa
robí so Židmi. Je to ľudské? Nie
je to rabovka?… Ja sa pýtam, je
to kresťanské, keď sa národ chce
zbaviť svojho večného nepriateľa? …že Slovákovi židovský
živel ohrozoval život, o tom
nikoho netreba presviedčať.

vnútornej politiky režimu
Slovenskej republiky v rokoch
1939-1945. Holokaust sa zďaleka
nedotýkal len približne 90-tisíc
občanov, označených osobitnými
právnymi normami za Židov, ale
svojimi priamymi či nepriamymi
dôsledkami celej spoločnosti – od
vládnych a straníckych špičiek
cez administratívny a mocenský
aparát až po jednotlivé vrstvy
obyvateľstva. Tragické vyústenie
holokaustu je nesporne jednou
z najčiernejších stránok našich
moderných dejín a dodnes pôsobí
ako trauma v historickom vedomí
spoločnosti. Jej prekonanie vedie
len cez triezve poznávanie historických faktov a súvislostí tohto
procesu bez predsudkov. Preto by
sme mali o ňom naďalej hovoriť,
písať, diskutovať. Pretože je
súčasťou našej minulosti, ktorej
sa nesmieme a nemôžeme vzdať.
Asi tak ako to vyjadril 14-ročný
Jakub z Liptovského Hrádku po
prehliadke výstavy venovanej
problematike holokaustu –
Projektu vagón: „Negatívne
spomienky mi ostali a ešte ostanú.
Mali by sme si uvedomiť, že či
sú ľudia takí alebo onakí, máme
rovnaké právo na život. Páchanie
násilia na ľuďoch je pod ľudskú
dôstojnosť.“
Roman Hradecký

Bolo by to vyzeralo ešte horšie,
keby sme sa neboli od nich včas
očistili. A urobili sme tak podľa
príkazu Božieho: Slovák, zhoď,
zbav sa svojho škodcu.
Jozef Tiso, Holíč, 16. 8. 1942

Židov musíme vyhubiť, pretože poťahujú drôtikmi, inak nám
nič nepomôže! Je zaujímavé,
ako nám ten katolícky farárik
Tiso posiela židov!
Adolf Hitler, 30. 8. 1942

Pracovný list
Zhodnotenie a definovanie individuálnej
a profesijnej zodpovednosti za holokaust.
Keby si bol sudcom, ako
ohodnotíš zodpovednosť
nasledujúcich ľudí za to, čo sa
stalo na Slovensku v rokoch
1938-1945? Odpovede označ
jedným z nasledujúcich čísel:
1 – nezodpovedá
2 – minimálne zodpovedá
3 – zodpovedá
4 – veľmi zodpovedá
1. Generál, ktorý podporoval
Hitlerove príkazy armáde.
2. Dobrovoľník, ktorý sa pripojil
k Hitlerovej špeciálnej elite
– k jednotkám SS – a slúžil
v koncentračnom tábore ako
strážca.
3. Nemecký priemyselník, ktorý
podporoval Hitlera a zarábal
na využívaní otrockej práce.
4. Lekár, ktorý sa podieľal na
sterilizácii Židov.
5. Pracovník v továrni, kde sa
vyrábal Cyklón B.
6. Pápež, ktorý neurobil žiadne
verejné vyhlásenie odsudzujúce nacistickú rasovú
politiku.
7. Americký konzul, ktorý
v roku 1936 obmedzil
vydávanie víz.
8. Človek, ktorý dobrovoľne
vstúpil do nacistickej strany
v tridsiatych rokoch.
9. Strojvodca, ktorý riadil vlaky
idúce do vyhladzovacích
táborov.
10. Vojak, ktorý bol svedkom
masového vraždenia tzv.
pohotovostnými skupinami.
11. Rodina, ktorá kúpila pod
cenu obchod predávaný
Židmi.
11. Občan, ktorý sa nasťahoval
do bytu zabaveného Židom.
12. Príslušník Hlinkovej gardy,
ktorý pomáhal chytať Židov
na deportáciu do koncentračných táborov.
13. Vysokoškolský učiteľ, ktorý
vyučoval nacistickú rasovú
ideológiu.
14. Občan, ktorý sa vyhýbal
politike a staral sa len
o vlastné veci.
15. Evanjelický kňaz vytvárajúci
dokumentáciu, ktorá identifikovala Židov podľa zákona.
(Vytvorené podľa metodického listu Múzea Holokaustu
vo Washingtone.)
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Knižné novinky

Recenzia

Nad novou knihou Berca Trnavca

Pointy na medailu
Situácia je neuveriteľná,
ale my sme hlboko veriaci
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov prinieslo na náš knižný
trh zaujímavú a vtipnú knihu popredného slovenského satirika Berca
Trnavca s pikantným názvom Slovák nepotrebuje viagru. Autor touto novou
knihou spoľahlivo nadväzuje na hodnoty svojich predchádzajúcich diel: je
to nápadito pestrý súbor postrehov z najrozmanitejších oblastí nášho života, postrehov zachytených v krátkych literárnych humoristicko-satirických
žánroch, ako je aforizmus, epigram, bájka, fejtón, poviedka a skeč.

O

riginálny názov Trnavcovej zbierky bude dozaista
vyvolávať v záujemcoch
o túto knihu zvedavosť, ale
nedočkajú sa dajakých naozaj
pikantných odhalení. V pointe ide
o to, že Slovák naozaj nepotrebuje viagru: pozrie sa vôkol, ako je
všetko hore nohami, a je vzrušený
na celý rok!

Myšlienky pod sklo
Aj v tejto najnovšej knižke
Berca Trnavca sa opätovne
stretávame s brilantnými axiomatickými výtvormi, prenikajúcimi
do podstaty bláznivej komédie
zvanej civilizácia, pravda, tu
v súradniciach nášho územia.
Pri recenzovaní satirických
kníh zvyknem (či opovažujem sa)
radiť čitateľovi, aký text si má dať
pod sklo na svoj pracovný stôl.
Nuž, v tejto nápadmi hýriacej
knihe ťažko vybrať spomedzi
perál i razantných brokov, ale
trebárs takúto trojicu: „Všetci
podpaľači fasujú fakle vo výdajni
pre nosičov pochodní.“ – „Konečne slobodienka! Pod klietkou
nám zdvihli závoru!“ – „Všetci
za jedného a jeden – za všetky
drobné!“
Svoje miesto tu nachádza a nezabudnuteľným, fascinujúcim
spôsobom obsadzuje aj satirická
poézia. Určite mi prikývnete
pri takomto epigrame: „Umelci
stoja, trapas klíči, medailí niet,
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posledných päť udelili si trpaslíci!“ V tomto epigrame všetko
nádherne klape, ako v klasickom
holandskom
veternom
mlyne, odčerpávajúcom
mútnu vodu
z pevnej
pôdy, ktorá
sa čoraz jasnejšie črtá.
Rytmus
až láka na
skandovanie, rýmy
pevne
sadli
a pointa
sama
je na
medailu.
Áno,
trpaslíci,
ako
večná esencia a nezničiteľný predvoj ľudstva, víťazia.
Trpaslíci, ktorí sú vždy aspoň
o jeden obrovský krok pred nami
ostatnými! Trpaslíci, ktorí bez
navigačných prístrojov vždy
neomylne smerujú estakádou V +
V, teda k vavrínom a válovom.
Ťažiskom tejto knihy je však
zámerný návrat Berca Trnavca
k jemu najbližším a najpôvod-

nejším textom – k humoristickosatirickým poviedkam. Návrat
k poetike absurdna, s čiernym humorom v hraničných situáciách,
v poviedkach
odhaľujúcich
deformácie
v oblasti
spoločenskej
morálky.
Na svoje
si prídu aj
labužníci
vedeckého,
technického
a filozofického
zamerania,
a to práve
v Trnavcových
aforizmoch
inšpirovaných
vedecko-technickou problematikou, kde im autor
ponúka príležitosť
pozrieť sa na nedostihnuteľnú
harmóniu a krásu vesmíru aj
prírody cez satirickú lupu,
konfrontujúc dokonalý vonkajší
svet s banálnym svetom trápneho
hmýrenia sa živočícha hrdo
nazývaného Homo sapiens.
Presvedčia nás o tom tieto
aforizmy: „V tme pod lampou je
vždy nasťahovaná celá obsluha
lampy.“ Alebo: „Kto si trúfne

vyplaziť jazyk až ako obesenec, je
obesený právom.“
Šťastné, no nie náhodné je
tu stretnutie autorových textov
práve s ilustráciami Boba Perneckého, stretnutie so sugestívnymi
obrázkami bez slov, rezonujúcimi
s jednotlivými sekvenciami
a duchom knihy.
Naostatok vám predstavíme
pestrý kaleidoskop vtipných
autorových nápadov a postrehov,
pričom si z hľadiska priestorovej
úspornosti zvolíme práve aforizmus a z hľadiska humanistického
a filozofického zamerania nášho
časopisu práve aforizmy blízke
duchu PROMETHEA.
• V Anglicku to má Boh
jednoduché, keď má
ochraňovať len kráľovnú;
u nás musí chrániť pred nami
samými všetkých!
• Keď blbcovi zasvietiš na
cestu, vidí, kadiaľ ťa má ísť
zmasakrovať.
• Moderná doba prináša toľko
nových ziel, že súčasná sociológia už ani nestíha vysvetľovať
ich priaznivý prínos.
• Situácia je neuveriteľná, ale my
sme hlboko veriaci!
• Hrozba militarizmu vzrastá zo
dňa na deň. My už ani voľne
nerozmýšľame, ale máme
v hlave myšlienkové pochody.
• Kto tvrdí, že analfabeti nevedia
čítať? A kto kupuje bulvárnu
tlač?
• Hymnou trpaslíkov je Pochod
gladiátorov!
• Aké čudo, že bubon, ženúci
vojakov vpred, je z oslej kože?
• Bohužiaľ, v situácii dnešnej nie
je pre nás veľká sláva, že priam
aj zverinu smiech prešiel a len
čajka už je – chichotavá.
• Tak často prevracal kabát, že
krajčír už dáva mu rabat.
• Kto nemá ten správny pôvod,

•
•

•

•

•

môže aj trikrát otočiť Kristove
roky, na nebesá nevstúpi!
Slnko svieti na všetkých, ale
najvyšší zacláňajú!
Anjeli, keďže vedia, že to majú
hore dobré, sa u nás úplne
vykašľali dohliadať na ľudí.
Nie je pravda, že Boh na
nás zanevrel a zázraky sa už
nedejú: hlupáci ich cez konexie
robia na počkanie! Boh nás má
stále rád.
Učitelia prelievania krvi vždy
bývajú inej krvnej skupiny ako
prelievajúci.
Pravda je len jedna, a tak sa
nemôže ujsť každému.

• Za neomylných sa vždy musia
mýliť omylní.
• Nežná revolúcia nepožiera
vlastné deti, ona ich len
odvedie na bitúnok.
• Žiadna minulosť nebola taká
zlá, aby sa nedala v dejepise
podstatne zlepšiť!
• Kto povedal A, má povedať aj
B? Ale kedy, keď hneď musí
utekať!
• Čierne vrany vždy kooptujú
jednu-dve biele vrany do
výboru, aby predstierali
demokraciu.
• Úspech: Sankciou dnes slávne
známou na veľkom sme na

•

•

•
•

prelome: vyhnali sme kupcov
z chrámov, kupčia, lotri,
v hlavnom dóme!
Koniec sveta: Koniec sveta
vskutku nastal! My však –
potomkovia Evini, rehníme sa,
keďže na stá máme potvrdení
neviny!!
Nikto nie je doma prorokom;
stáva sa ním až v zahraničí,
kde mu nerozumejú a robia si
nádeje.
Povraz po prevrate: Aj ja som
držal s obesencom!
V kníhkupectve sa míňajú iba
zlé knihy aforizmov. Z dobrých
majú ľudia komplexy.

Knižné novinky
Cornwell, John: Hitlerův
papež. BB/art, Praha 2008.
416 s.
Ako vatikánsky štátny
tajomník podpísal Eugenio
Pacelli v roku 1933 dohodu
s Hitlerom, ktorá ochránila katolícku cirkev
v Nemecku výmenou za jej úplný odchod
z politiky. Ukázalo sa, že to bol osudový krok.
Keď sa stal pápežom Piom XII., neustále sa
vyhýbal odsúdeniu nacizmu – hoci bol jednou
z prvých popredných európskych osobností,
ktoré vedeli, že v Nemecku dochádza ku „konečnému riešeniu“, a hoci zberné stanovisko
talianskych židov sa nachádzalo pri múroch
Vatikánu, aby boli odtiaľ odvážaní do táborov
smrti. To, že zlyhal v odsúdení nacizmu,
najmä pre svoj otvorený antisemitizmus, patrí
medzi veľké škandály vojnového obdobia.
John Cornwell využil novodostupný materiál
vrátane vatikánskych dokumentov a vecne
a rozhodne vznáša obvinenie voči Hitlerovmu
pápežovi za to, že vedel a mlčal.
Knopp, Guido: Holokaust.
Zločin proti lidskosti. IKAR
CZ, Praha 2008. 408 s.
Na základe najnovších výsledkov bádania, dlhodobých rešerší
a sčasti dosiaľ nezverejnených
dokumentov podáva autor obraz holokaustu,
ktorý je rovnako presný ako znepokojujúci.
Kladie pálčivé otázky, a ktoré dodnes
nepoznáme definitívnu odpoveď. Kedy padlo
rozhodnutie, ktoré znamenalo rozsudok smrti
pre viac než šesť miliónov ľudí? Ako fungoval
systém masového vraždenia s jeho „továrňami na smrť“? Kto niesol zodpovednosť? Hitler
sám, jeho palatíni, alebo aj celkom „obyčajní“
Nemci, ktorí sa až príliš ochotne dali vtiahnuť
do víru zločinného režimu? Páchatelia
a spolupáchatelia, súpútnici a všetci tí, ktorí
jednoducho zavierali oči pred nevýslovnými
zločinmi a umožnili tak, aby sa diali – väčšina

z nich po vojne tvrdila, že nič nevedeli alebo že
sa nemohli vzoprieť rozkazu. Kniha Holokaust preto priamo vyzýva na zodpovednosť
jednotlivca. Autor opisuje cestu od prepadnutia Sovietskeho zväzu po „konečné riešenie“
konferencie vo Wannsee; od deportácií
po oslobodenie koncentračných táborov
Spojencami. Rozpráva o tých odvážnych
a zúfalých, ktorí bojovali v odboji, i o tých
nespočetných hrdinoch, ktorí neschovávali
hlavu do piesku a pomáhali. Ľudia z celého
sveta, ktorí prežili, v rozhovoroch vypovedajú,
ako sa im podarilo uniknúť pred nacistickým
prenasledovaním. Popri obetiach však slovo
dostávajú aj páchatelia, konfrontovaní s tým,
čo vedeli, a pritom tak dlho zamlčovali.
Leikert, Jozef: Taký bol
Mňačko. Luna, Bratislava
2008. 407 s.Autor o knihe
hovori: „Písať o osude človeka je
ako ísť s ním nejaký čas jednou
cestou. Som rád, že som
s Ladislavom Mňačkom prešiel touto cestou,
pretože jemu podobných ľudí často nestretávam.“ Novinár, publicista, spisovateľ Ladislav
Mňačko mal za sebou rušný život, ktorý sa
skomplikoval narastajúcimi konfliktmi
s vládnucou komunistickou mocou. Postupne
odhaľoval neľudskú tvár režimu, ktorý
pomáhal budovať, oddaný služobník sa menil
na buriča, aby napokon skončil ako dvojnásobný emigrant. Jozef Leikert sa v knihe
rozhodol predstaviť rozpornú osobnosť
reportéra a spisovateľa najmä cez životopisné
fakty. Oral history je práve to, čo dodáva tejto
biografii punc hodnovernosti a najmä
bezprostrednosti, lebo autor okrem toho, že
preskúmal množstvo archívnych prameňov,
dôkladne svoj objekt vyspovedal a poopytoval
sa desiatok a desiatok Mňačkových kolegov,
priateľov a známych na to či na ono. Výsledkom je vzrušujúce čítanie s vyše osemsto
odkazovými poznámkami. A na konci príloha

• V trende morálky ovocinárske
družstvo už v sadoch pestuje
iba zakázané ovocie.
• Demokracie je už u nás ako
v najvyspelejších krajinách,
len nie je ešte rovnomerne
rozdelená.
Čo k tomu ešte dodať?
Veríme, že ste si na ukážkach
naozaj pochutnali. Bol to však
iba drobný predkrm. Celé pestré
menu nájdete v knižke, ktorá
má s obsahom 240 strán a 17
tematických oddielov.
Milan Kenda

s fotografiami Tibora Huszára, zachytávajúcimi manželov Mňačkovcov v poslednom
rakúskom exile.
Gentile, Emilio: Politická
náboženství. Medzi demokracií a totalitarismem. CDK,
Praha 2008. 223 s.
Táto kniha je kritickým
úvodom do štúdia sakralizácie
politiky, ktoré je založené na teoretickom
rozbore dejín. Prostredníctvom významných
príkladov z histórie a definícií slúžiacich na
orientáciu chce čitateľovi poskytnúť základné
nástroje, ktoré pomôžu rozoznať všeobecné
rysy sakralizácie politiky, ako aj podobnosti
a príbuznosti, rozdiely a špecifiká jednotlivých politických náboženstiev v závislosti od
historickej situácie a rôznych ideologických
kombinácií, v ktorých sa prejavovali. Politika
sa podľa Gentileho, medzinárodne uznávaného talianskeho historika, sakralizuje vždy, keď
sa politická entita – národ, demokracia, štát,
rasa, trieda, politická strana – premení na
sviatosť, modlu, ktorej je potrebné sa klaňať
a ktorá vládne pomocou symbolov a rituálov,
ktoré z nej činia začiatok i koniec ľudskej
existencie.
Streatfeild, Dominic: Brainwash/Tajná historie ovládání
mysli. Mladá fronta, Praha
2008. 411 s.
Kniha Brainwash/Tajná historie ovládání mysli je fascinujúce
vylíčenie vývoja a podôb najutajovanejších
manipulatívnych psychologických postupov
od ich počiatkov na prahu studenej vojny až
po dnešok. Dominic Streatfeild túto horúcu
tému mapuje na základe donedávna utajovaných materiálov MI5, MI6, CIA a amerických
a britských armádnych spravodajských
zložiek, predmetom jeho pozornosti však
zďaleka nie sú len praktiky tajných služieb,
teroristických skupín či siekt. Manipulácia
s ľudskou mysľou je totiž v skutočnosti
fenomén, s ktorým sa môžeme stretnúť
i vo všednom živote a pred ktorým nie je
celkom bezpečný nikto z nás...
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Myšlienky

Listáreň

Povedali
o humanizme
Humanizmus
pozostáva z viac než iba
negácie nadprirodzených
vecí a dejov. Predpokladá
pozitívnu filozofiu …
premietnutú do života
smerujúceho k vlastnému
zdokonaľovaniu a k službe celému ľudstvu.
Corliss Lamont

Začiatok našich
vedomostí sa spustil
vtedy, keď si ľudia uvedomili, že dôkazy o našom
stvorení bohom alebo
bohmi sú nedostačujúce,
a uvedomením si, že my
sme sčasti zodpovední za
svoj vlastný osud. Ľudské
bytosti môžu dosiahnuť
dobrý život, ale cesta
k tomu je pestovanie
hlbokej inteligencie
a odvahy – nie slepej viery
a poslušnosti – a toto
pravdepodobne raz aj
dokážeme.
Paul Kurtz

Dobrý svet potrebuje
vedomosti, láskavosť
a odvahu; nepotrebuje,
aby sme naplnení ľútosťou bažili po minulosti
alebo nechávali slobodnú
inteligenciu spútanú
slovami, ktoré dávno
vyslovili nejakí ignorantskí ľudia.
Bertrand Russell

Hovoríte, že ešte
stále potrebujeme
náboženstvo? Ja na to
potom odpovedám, že
náboženstvo tvoria práca,
štúdium, zdravie a láska
… Väčšina náboženstiev
považuje lásku muža
k žene a ženy k mužovi
za niečo zlé… Tvrdia, že
chorobu na nás zosiela
Boh. Teraz to všetko
odmietame a tvrdíme, že
čo vám poskytne, všetko
dobré je: zdravie, práca,
štúdium – láska.
Elbert Hubbard
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Humanizmus je
racionálna filozofia
čerpajúca informácie
z vedy, inšpirovaná
umením a motivovaná
súcitom.
Americká
humanistická asociácia

Ak chcem stručne
definovať humanizmus
dvadsiateho storočia,
povedal by som, že je to
radostná služba v záujme
zvýšeného dobra celého
ľudstva v tomto prirodzenom svete, zastávajúca
metódu rozumu, vedy
a demokracie.
Corliss Lamont

Rozum a sloboda skúmania sú jediné účinné
faktory proti omylom.
Thomas Jefferson

Najstrašnejšia zbraň
proti omylom každého
druhu je rozum. Nikdy
som nič iné nepoužíval
a dúfam, že ani nikdy
nepoužijem.
Thomas Paine

Múdry človek dáva do
súladu svoje presvedčenie
s dôkazmi.
David Hume

Človek nesmie
posudzovať rozum podľa
meradiel tradície, ale
naopak, musí posudzovať
tradície podľa meradiel
rozumu.
Lev Tolstoj

Z listov čitateľov
Ad: Prometheus č. 2/2008

O Vašej organizácii som sa
dozvedel len teraz. Náhodou som
ju objavil na internete. Päť rokov
som strávil na jezuitskej univerzite a dôkladne som sledoval
tamojšie pomery. Teraz môžem
už len skonštatovať, že náboženstvo patrí do obdobia stredoveku,
a nie do 21. storočia. Veľmi sa
mi nepáči, že na to stredoveké
šantenie sa musíme skladať my
všetci. A pritom Katolícka cirkev
má svoju banku, podnikateľské
aktivity... Nepáči sa mi, že musím
odvádzať dane na inštitúciu,
ktorá nás brzdí vo vývoji a jej
cieľom je vláda kléru. Východisko
vidím len v účinných opatreniach
v podobe zákonov. Podľa mňa by
si tie kostoly a iné náboženské
záležitosti mali financovať len
prívrženci náboženstva. Veď
v mnohých vyspelých krajinách
štát na cirkvi neprispieva, financujú sa samé. Peniaze by mali ísť
do školstva, vedy, zdravotníctva,
a nie na náboženstvo. Na školách
je nedostatok kvalitných učiteľov
angličtiny, pritom kňazov je
tu nadbytok. Som historik,
ktorí sa špecializuje na stredovek. Poznám vtedajšie myslenie
a život ľudí. Som proti návratu do
stredoveku, a preto som rád, že
existuje spoločnosť Prometheus.
Máte moje sympatie a držím Vám
palce. Ľudia potrebujú osvetu.
Filip P.

Prečo som humanistom
Narodil som sa v 50. rokoch.
Od malička som bol vychovávaný

ako ateista. Po skončení štúdia
som nastúpil do pracovného
pomeru, kde mojím najbližším
spolupracovníkom bol človek
úprimne veriaci v Boha, takže
som „prenikol“ aj do náboženského svetonázoru. Keď sme
sa však so spolupracovníkom
rozprávali o svetonázore, nikdy
sme sa nezhodli. Každý sme
obhajovali to svoje. On mi
nevedel dokázať, že Boh existuje,
a ja zasa jemu, že Boh neexistuje.
V pracovnom procese sme však
boli výborní spolupracovníci
a veľmi dobre sme si rozumeli,
a tak sme sa prestali o svetonázore rozprávať. Fungovalo to!
Časom som dospel k presvedčeniu, že takzvaný Boh existuje
len v hlavách ľudí, ale nikdy nie
mimo nich! Som si istý, že ľudia
si ho jednoducho vymysleli,
aby si uľahčili život, pretože si
nevedeli vysvetliť javy, ktoré sa
diali v prírode, ako aj preto, že
neboli schopní alebo ochotní
zniesť plnú zodpovednosť za
svoj vlastný život. Celý život sa
presvedčujem, že Boh mimo
mysle ľudí naozaj neexistuje
a „pomáha“ najmä tým ľuďom
(cirkvám), ktorí pomocou neho
ovládajú iných ľudí a majú z toho
najmä finančný a politický
prospech.
Vďaka tomu, že som neveriaci,
môžem sa slobodne rozhodovať
a nikto pritom neovplyvňuje môj
názor. Samozrejme, beriem do
úvahy názory rodičov, manželky
a mojich blízkych, ale to je niečo
iné. Oni na mňa nepôsobia nábožensko-ideologicky, ale zdravým
rozumom a logickou úvahou.
Kedy som sa stal humanistom? Až keď som vstúpil
v roku 2007 do Spoločnosti
Prometheus, kde som zistil, že
nestačí byť ateistom, pretože
byť ateistom znamená, že sa
nikdy nedohodnem na vzájomne
výhodnej spolupráci s veriacimi,
ktorá je dnes nevyhnutná na
odstraňovanie globálnych
problémov ľudstva. A myslím si,
že máme veľa spoločného, čo nás
spája. Je to najmä boj za mier, za
ochranu životného prostredia
a ďalšie aktivity v prospech
celého ľudstva, napríklad
boj proti hladu a chorobám.
Všetky tieto úlohy by sami ateisti
vôbec nezvládli, pretože ich je
oveľa menej ako veriacich. Pritom
problémy, ktoré som uviedol, sa
týkajú priamo aj veriacich. Preto
je nevyhnutné spojiť sa s obyčajnými veriacimi, aby sme spoločne
dosiahli naše veľké ciele.
Som si istý, že keby Boh

naozaj existoval, nikdy by
nedopustil vojny, zabíjanie
ľudí, hlad, choroby, živelné
pohromy a vôbec zlo na Zemi.
Osobne si myslím, že spájať zlo
s diablom a peklom je totálny
nezmysel, pretože viem, že zlo
a peklo si robia na Zemi len
sami ľudia medzi sebou. Preto
je také dôležité nekompromisne
a tvrdo uplatňovať kódex, ktorý
platí aj bez zdôrazňovania
náboženského svetového názoru
a ktorý kázal aj Ježiš, keď si
odmyslíme náboženský obal jeho
kázania.
Ing. Vlastimil Matouš, Prešov

Ad: Dokonalosť tohto
sveta spočíva v jeho
nedokonalosti

Áno či nie
Detské
okienko?
Do pozorností detí, ale aj dospelých
Na začiatku roku 2006 sme začali
v našom časopise s rubrikou Detské
okienko. Prometejko vydržal dva roky.
Mali sme naň viacero písomných, ale
i ústnych a telefonických ohlasov. Písali
žiaci základných i stredných škôl, rodičia, ba možno viac starí rodičia.

D

Chcem Vás pochváliť za
vynikajúce 2. tohtoročné číslo
Promethea, čítam ho v autobuse
cestou do mojej práce. Prečítal
som si aj Škodov preklad
vynikajúceho evolučného biológa
R. Dawkinsa Sklamanie z Boha
(u nás vyšla pred časom dobrá
kniha na túto tému od fyzika
Romana Keď veda klope na Božie
dvere). Ale neobmedzujte sa len
na humanizmus, treba písať aj
o právach živých organizmov na
existenciu, o globálnom otepľovaní a o tom, akú strašnú hrozbu
predstavujú, uvítam viac článkov
o sociálnodemokratických
štátoch, akými sú Dánsko a Švédsko, ako aj o kritike neoliberálneho Hayekovho kapitalizmu.
A ešte jedna poznámka:
nevedel som, že v Košiciach žije
taký geniálny človek – Radovan
Brenkus. Rozhovor s ním bol
najlepší, čo som v poslednej dobe
čítal.
V. Mikoláš,
prírodovedec a filozof

xxx

eti a dospievajúca
mládež sa zdôverovali
s problémami, s ktorými sa ako nenábožensky založení stretajú v škole či vo voľnom
čase pri rozhovoroch s kamarátmi, vrstovníkmi, ale napríklad
aj na hodinách etickej výchovy.
Najmä starší písali o tom, že
takáto rubrika je dôležitá, že
treba „našu tému“ približovať
aj mladým či najmladším,
pretože ani ich neobchádzajú
problémy naše každodenné,
napríklad časté presadzovanie
rôznych náboženských dogiem
v školách, v rôznych situáciách,
ktoré ich obklopujú. Delili sa
s nami aj s momentmi, keď sa
na nich osočovali, nadávali im
spolužiaci za ich „neznajbožstvo“, za to, že neveria v jedinú
pravdu Ježišovu, vyhrážali sa,
že po smrti skončia v pekle. Ale
dostali sme aj listy od nábožensky založených detí, ktoré sa
nechali odhlásiť z náboženskej
výchovy, začali chodiť na zaujímavejšiu etickú výchovu a svoje
náboženské cítenie považujú
za súkromnú vec, pri ktorej
nepotrebujú sprostredkovateľov.

Detské rubriky sú
dôležité
V rámci tejto rubriky sme
priniesli aj informácie o rôz-

nych súťažiach pre školákov,
výzvy zúčastniť sa na nich
i ich výsledky so zverejnením
najlepších prác. Rozoslali sme aj
naše diplomy a darčeky. A čakali
na ďalšie príspevky.
Náplň detskej rubriky v každom periodiku však závisí aj od
dospelých. Tých v redakciách
i v „teréne“. Pretože nielen
dospelých, ale aj deti treba
k činorodosti neraz naštartovať,
vhodne podporiť.
Na nedávnej redakčnej
rade bola okrem iného reč aj
o tom, či do nášho seriózneho
periodika patrí zábava, vtipy,
krížovky, „neseriózne“ témy.
V tejto súvislosti mi zišli na
um dve veci: po prvé, ako
náš časopis v máji chválili
najvyšší predstavitelia Ruskej
humanistickej spoločnosti práve
pre jeho časopisecký, a nielen
zborníkovský charakteru. Pre
to, že svojím obsahom oslovuje
širšiu verejnosť. A druhé: je
overenou pravdou, že každý, kto
myslí na budúcnosť, nezabúda
na najmladšiu generáciu,
na tých, ktorí sa zapoja do
spoločensko-politického
života v nasledujúcich rokoch,
desaťročiach. Preto je dôležitá
nielen detská, mládežnícka tlač
a takéto relácie v elektronických
médiách, ale aj detské rubriky

v médiách pre dospelých. Lebo
deti vždy pozorujú a veľmi
často aj kopírujú starších, lebo
je dokázané, že aj nepriamou
formou sa zaujímajú o ich veci,
začínajú ich hľadať v nasledujúcom období.
Aj z týchto dvoch dôvodov si
myslíme, že zábavnejšie a detské
témy do časopisu patria. Pretože
aj cez ne môžeme získať ďalších
čitateľov, širší okruh sympatizantov.

Anketa pre deti
Kým však vtipy a krížovky
vieme zohnať aj sami, ohlasov
od detí, študentov by sme mali
viac dostávať priamo z rôznych
koncov nášho Slovenska. Preto
sa k vám opäť obraciame nielen
s prosbou podporiť nás v pokračovaní v Detského okienka,
realizovať ho aj za pomoci vás,
ale aj s malou anketou, ktorá
nám pomôže pri príprave danej
rubriky:
1. O čom by ste chceli
v Detskom okienku čítať?
2. Čo vás zaujalo spomedzi
„dospeláckych“ tém?
3. Do akých súťaží by ste sa
najradšej zapojili?
4. Odkiaľ ste sa o časopise
Prometheus dozvedeli?
V rodine, v škole,
prípadne kde inde?
Sme si nielen vedomí, ale
aj chceme veriť, že vám pri
odpovediach neraz pomôžu aj
rodičia, starí rodičia či učitelia.
Pretože len spolu môžeme
niečo dosiahnuť. Už sa na to
tešíme, preto my sme zatiaľ pre
všetkých účastníkov ankety
pripravili upomienkové darčeky
a pre autorov najzaujímavejších
príspevkov hodnotnejšie ceny.
Miloslava Necpalová
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Krížovka

Zábava
Nebo a peklo
(Stredoveká židovská
poviedka)
Rabín sa rozprával
s Bohom o nebi a pekle.
Ukážem ti peklo – povedal Boh a zaviedol rabína
do miestnosti, kde bol
uprostred veľký hrniec
s príjemne voňajúcim jedlom. No všetci, čo sedeli
okolo, boli vyhladovaní
a zúfalí. V rukách mali
lyžice s rúčkami, ktoré
boli dlhšie než ich ruky.
Naberali nimi jedlo, ale

dostať ho do úst pre dĺžku
rúčky už nedokázali.
A teraz ti ukážem nebo,
povedal Boh a vzal rabína
do takej istej miestnosti
ako predtým – aj tam bol
hrniec s voňajúcim jedlom
a okolo sediaci mali tiež
lyžice s rúčkami, dlhšími
ako ich ruky. Títo ľudia
však boli dobre živení
a šťastní. Ako je to možné
– divil sa rabín. Je to
jednoduché, povedal Boh,
títo sa naučili kŕmiť jeden
druhého.
(Prerozprával strýc Alex)

Kresťanské
učenie v skratke
Čínsky spisovateľ Lin
Jü-tchang (1895-1975)
zhrnul kresťanské učenie
takto:
1. Starý zákon. Keď
Adam a Eva v čase svojich
medových týždňov zjedli
v raji jedno jabĺčko, Boh
sa natoľko nahneval, že
pre toto malé previnenie
odsúdil ich potomkov na
večné utrpenie.
2. Nový zákon. Naproti
tomu, keď tí istí potomci

ukrižovali tomu istému
Bohu jediného syna,
našiel v tom Boh také
zaľúbenie, že im všetko
odpustil.

Sme potomkovia
Adama a Evy?
Súčasná veda dokázala,
že DNA neandertálcov je
úplne odlišná ako DNA
kromaňoncov, takže
medzi nimi nie je žiaden
príbuzenský vzťah.
Keby kromaňonci
neboli (pravdepodobne)

vyhubili neandertálcov,
boli by tu dnes vlastne
dva druhy ľudí: potomci
neandertálcov a my,
potomci kromaňoncov.
Principiálna otázka
potom znie: je súčasné
ľudstvo pochádzajúce
z kromaňoncov
potomstvom prarodičov
Adama a Evy (ktorí
zjedli v raji to zakázané
jabĺčko), alebo ich
potomkami boli dnes už
vyhynutí neandertálci?
Anton Daniel

V tajničke krížovky je ukryté pokračovanie výroku Jouberta: „Deti potrebujú väčšmi...
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Krížovku poskytla redakcia časopisu RELAX.
ZVISLE:
1. Krvný obraz – chudera. – 2. Jedli
napoludnie. – 3. EČV okresu Stropkov –
kozub, po česky – rozprávková bytosť veľkých
rozmerov. – 4. Tovarový (skr.) – domácke
meno Ernesta – Elektronik Kontrol Aletleri.
– 5. Alkoholom omámený súrodenec. – 6.
Povrazy – väčší tmavý vták. – 7. Hádka
(zastar.) – naozaj, skutočne – tiež. 8. Obrnený
transportér – ohrada – rozbíjaj, roztĺkaj. – 9.
Jednotka meny v Amerike – vysieval. – 10.
Pramatky. – 11. Oslovenie otca – štiepaj,
rúb. – 12. Real Estate Exchange – prírodná

kvapalina – selén. – 13. EČV okresu
Piešťany – menšie oko – Auxiliary Processing
Machine. – 14. Košický humorista – chobotnatec. – 15. Časovo sa nezaraďuje na istý deň.
– 16. Domácke meno Otílie – American Trans
Air – bárs, hoci. – 17. Vyčiarknutie – kráčajú
– kilovolt. – 18. Navlhol si od dažďa. – 19.
Bledé ženy (expr.) – všetko v poriadku.
VODOROVNE:
A. Chrám na bohoslužby – telocvičná
poloha – šľachtický sluha – niób. – B. Ruský
veľtok – moderný umelecký výtvarný smer
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Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte
na adresu redakcie časopisu Prometheus, Pod Bánošom 14,
974 11 Banská Bystrica do 10. novembra 2008.
Troch vyžrebovaných výhercov odmeneníme
knihou Mariána Baťalu a Ondreja Dányiho
Recidívy klerikalizmu.

Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji začiatkom decembra!
42 PROMETHEUS

– český básnik (Jiří) – nezhotovoval tkaninu –
C. Hongkonská dĺžková jednotka – previnenie
– narieka – zmenou na paru odstráňme. – D.
Zasiahnutá úderom – obláme – minulého
dňa – Time of Departure. – E. Tajnička. – F.
Domácke meno Ivana – obrátenie, otočenie –
črieda – padol, klesol. – G. Načieraj – výtvory
– islamský boh – príbytky včiel. – H. Kengura
– papagáj – spodná časť niečoho – predložka.
– I. A iné – oráč (zastar.) – nalejem – nacvičovanie.
Nápoveď: CHEK

Vylúštenie osemsmerovky z č. 2/2008 znie: „Svetový deň
humanistov“. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali:
Mgr. Miloš Kaliský, Banská Bystrica, František Miškovič,
Prešov, Viera Šabová, Martin. Blahoželáme!
Cena časopisu PROMETHEUS 3/2008
50,- Sk (1,66 €)

Knižnica Spoločnosti
Prometheus
Vážení čitatelia!
Spoločnosť Prometheus, združenie
svetských humanistov
sa rozhodla zriadiť
si vlastnú knižnicu
a zachrániť tak mnoho
hodnotných diel.
Preto ak máte knihy
a dokumenty týkajúce
sa témy ateizmu,
filozofické, vedecké,
politické, historické
a o náboženstvách a cirkvách či literárne diela voľnomyšlienkarov a nepotrebujete ich, darujte ich spoločnosti. Tu ešte
poslúžia ďalším záujemcom. Ak sa rozhodnete takéto knihy
darovať nám, kontaktujte nás na tel. č. 0903/266 221 alebo
033/64 53 087. Informovať sa môžete aj písomne na e-mailovej adrese: info@alternativa-antikvariat.sk, prípadne na
poštovej adrese ústredia Spoločnosti Prometheus.
Vladislav Marušic
člen Klubu SP Pezinok

Myslíš si, že sloboda svedomia, sloboda
presvedčenia a sloboda vyznania sú nedotknuteľné?
Si presvedčený o tom, že človek sám a nie boh riadi
ľudský osud?
Si proti tomu, aby cirkevná moc zasahovala
do riadenia vecí verejných?
Chceš sa podieľať na presadzovaní demokratického,
slobodomyseľného humanizmu?
Tak neváhaj a informuj sa o činnosti Spoločnosti Prometheus !!!
Spoločnosť Prometheus je mimovládna organizácia združujúca
sekulárnych humanistov, ktorí sa nehlásia k nijakému
náboženstvu a chcú žiť a konať ako slobodomyseľní ľudia.
Spoločnosť Prometheus obhajuje a presadzuje:
•
•
•
•

slobodu myslenia a slobodu svedomia
slobodu presvedčenia a vyznania
skutočnú, nielen formálnu odluku cirkvi od štátu
celosvetový humanizmus a mierový pokrok ľudstva.

Kontakt:
Spoločnosť Prometheus,
združenie svetských humanistov
Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica
048/4299922
@ kancelariasp@mail.t-com.sk
http://slovakia.humanists.net

Informačné materiály o Spoločnosti Prometheus mi pošlite
na adresu:

Záujemcovia pozor!

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

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

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

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

Vek:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydlisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návratku pošlite na adresu:
Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov
Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO

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

Záväzne si objednávam
ročné predplatné v sume 200,- Sk (4 čísla)
PLATITEĽ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednávky na predplatné zasielajte na adresu:
Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov,
Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica alebo nás
kontaktujte prostredníctvom predplatiteľského servisu
na tel. čísle: 048/4299922.
Predplatné môžete zaplatiť aj priamo na číslo účtu
2373806858/0200.
Pri úhrade predplatného uveďte variabilný symbol 20084.
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LUXUSNE A NADŠTANDARDNE
ZARIADENÝ BUSINESS HOTEL
najlepší vo svojej kategórii v Európe

DANUBIA GATE ***
VÁS POZÝVA DO SVOJICH PRIESTOROV NA DUNAJSKEJ ULICI V BRATISLAVE

Ponúkame Vám:
Centrálna poloha iba 5 minút
od historického centra
Ubytovanie v štýlových izbách
s najmodernejším technickým
vybavením
Hotelovú coffee and restaurant
2 rokovacie miestnosti so
špičkovou konferenčnou
a prezentačnou technikou
Sprostredkovanie doplnkových
služieb
Nefajčiarske priestory
v celom hoteli
Bezplatné parkovisko
za hotelom

HOTEL DANUBIA GATE ***
Dunajská 26
811 08 Bratislava
Tel.: 02/2066 5500, 02/2066 5511
Fax: 02/2066 5522
www.danubiagate.sk
hotel@danubiagate.sk

