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Bioetika – strašiak
alebo výzva?
Rýchly rozvoj v oblasti biotechnológií, medicíny a zdravotníctva
v uplynulých desaťročiach prináša so sebou aj bezprecedentné etické
dilemy, ktoré rozdeľujú spoločnosť, keďže sa dotýkajú samotnej ľudskej
dôstojnosti. Povoliť klonovanie ľudí? Umožniť výskum embryonálnych
kmeňových buniek? Podporovať asistovanú reprodukciu? Povoliť eutanázie? Aké sú vôbec hranice experimentov v medicíne?

T

ýmto, ale aj mnohým ďalším
otázkam sa venovala nedávna
Druhá výročná konferencia
o bioetike, ktorá sa konala v budove OSN
v New Yorku pod názvom Existuje globálna
bioetika? Morálne, právne a medzinárodné
normy v biovede.
Biológia a najmä genetika priniesli
ľudstvu obrovské objavy – zmapoval
sa ľudský genóm a bolo vyvinuté veľké
množstvo genetických testov, ktoré zásadne
menia metodológie a stratégie používané
v zdravotnej starostlivosti. Moderné metódy
sa využívajú pri diagnostike a liečbe mnohých
chorôb, pri asistovanej reprodukcii, objavili
sa metódy klonovania, výskum na ľudských
embryonálnych kmeňových bunkách
a podobne.
Aj keď diskusia na tieto témy zatiaľ
nenadobudla na Slovensku takú intenzitu
ako v iných krajinách najmä západnej
Európy a v USA, skôr či neskôr na ne
slovenská spoločnosť bude musieť
odpovedať. Sporadicky sa ozývajú hlasy
z konzervatívnych kresťanských kruhov, ktoré
hovoria „nie“ biomedicínskemu výskumu.
Možno aj preto budú pre slovenskú verejnosť
zaujímavé výstupy a závery konferencie
o globálnej etike, ktorú organizovalo
Appignaniho centrum pre bioetiku v New
Yorku, pôsobiace pri Medzinárodnej etickej
a humanistickej únii.
Konferencia sa zamerala
na interdisciplinárny prístup k problematike
medicíny a biotechnológie v súčasnej
spoločnosti a popri vyššie spomínaných
témach sa venovala aj otázkam výskumu
kmeňových buniek, genetického inžinierstva
a ľudskej dôstojnosti, reprodukčným
a sexuálnym právam žien, etickým
otázkam pri kontrole infekčných chorôb
či výzvam evolučnej teórie. Vzhľadom
na obmedzený priestor a rôznorodosť tém
nemôžeme priniesť komplexnú informáciu
o konferencii, prinášame však aspoň
výber tých najzaujímavejších príspevkov
vystupujúcich najmä zo Spojených štátov,
ktoré na konferencii odzneli.

Vytvoriť globálnu banku
s kmeňovými bunkami
Vedec Jason Lott, ktorý sa zaoberá
otázkami klinickej etiky, vo svojom vystúpení
skonštatoval, že výrazne narastá priepasť
medzi dopytom a ponukou orgánov na transplantáciu. Jedno z riešení tohto problému
podľa neho predstavujú technológie
na výskum embryonálnych kmeňových
buniek, tie však čelia prekážkam týkajúcim
sa imunologickej kompatibility pri poskytovaní bunkových línií širšiemu obyvateľstvu.
Národné banky s kmeňovými bunkami môžu
byť jedným riešením tohto problému, podľa J.
Lotta je však potrebné vytvorenie globálneho
systému bánk s kmeňovými bunkami. Národné banky by neriešili problém imunologickej
nekompatibility medzi väčšinovým domácim
obyvateľstvom a menšinovými podskupinami
a nereagovali by ani na obavy týkajúce sa medzinárodnej spravodlivosti. Globálna banka
s kmeňovými bunkami by bola podľa Jasona
Lotta prínosom pre chudobnejšie krajiny,
krajiny s nedostatočnými technológiámi, ako
aj pre menšinové skupiny. Týmto spôsobom
by high-tech veda prispela k zvyšovaniu
úrovne zdravia na tejto planéte.

Psychológia ľudských
klonov a klonovania
Stephen E. Levick z Inštitútu pre genetickú
politiku položil na úvod otázku: Keby sa
ľudské klonovanie cieľom reprodukcie stalo
možným a z lekárskeho hľadiska bezpečným,
bolo by etické? Zodpovedanie tejto otázky si
vyžaduje, aby sme si predstavili psychologické, sociálne a spoločenské dôsledky klonovania. Väčšina diskusií o týchto nemedicínskych
aspektoch klonovania sa začína a končí
identickými dvojičkami – klonom získaným
rozdelením embrya. S. E. Levick uviedol osem
modelov detí s psychologickými a sociálnymi
rozmermi, získaný na základe výskumu,
teórie a klinickej praxe: 1) identické dvojčatá,
2) technológie asistovanej reprodukcie,
3) nevlastné deti, 4) adoptované dieťa, 5)
podobnosť rodiča a dieťaťa, 6) deti slávnych
PROMETHEUS 3

Téma čísla

Bioetika

rodičov, 7) „náhradné dieťa“, a 8)
menovci. Aj keď ani jeden model
nie je osamotený, jednotlivé
modely naznačujú, že ľudský
klon by bol vystavený zvýšenému
riziku psychologickej ujmy. Aby
sme pochopili, prečo niektorí
chcú klonovať ľudských jedincov,
je potrebné identifikovať
a pochopiť celú škálu možných
motívov – vedomých aj nevedomých. Keďže klonovanie s cieľom

získať embryonálne kmeňové
bunky na terapeutické účely je
čiastočnou odpoveďou na tieto
motívy, bolo by podľa Stephena
E. Levicka aj eticky akceptovateľnou alternatívou reprodukčného
klonovania.

Bioetika a obchod
Coleen Lyonsová sa venuje
etickým dosahom infekčných
ochorení v rozvojom svete
a vzájomný vzťahom medzi
kapitálovými trhmi, inštitúciami
globálnej politiky, rozvojovými
krajinami a ich etickými
povinnosťami. Vo svojom
vystúpení skonštatovala, že
infekčné ochorenia v krajinách
Juhu predstavujú najvážnejší
bioetický problém, ktorému čelí
svetové spoločenstvo. Hlavnou
príčinou infekčných epidémií
v rozvojom svete je chudoba.
K riešeniu tohto problému a k napĺňaniu Miléniových rozvojových
cieľov OSN by mohli výrazne
prispieť zástupcovia globálnych
podnikateľských a obchodných
kruhov. Práve oni by mohli
priniesť disciplínu a kreativitu pri
stanovovaní realistických cieľov.
C. Lyonsová podotkla, že v tomto
prípade nejde o charitu, ale
o metódu vytvárania zdravých,
udržateľných ekonomických
systémov v krajinách Juhu.
Na tieto účely navrhla zorgani4 PROMETHEUS

zovať okrúhly stôl so zástupcami
podnikateľských kruhov.

Problémy s vakcínami
Profesor Art Caplan
patrí medzi najvýznamnejších
bioetikov na svete. Vďaka svojmu
charizmatickému štýlu a veľmi
príznačnému spôsobu rozprávania sa z neho stal v Spojených štátoch akýsi „prirodzený“ hovorca
a komentátor tém týkajúcich sa
bioetiky. Jeho
vystúpenie
na konferencii
bolo zmesou
prognóz a predpovedí sporov
a polemík,
ktoré budú
musieť v blízkej
budúcnosti
riešiť bioetika
a bioetici. A.
Caplan uviedol,
že už čoskoro
bude k dispozícii
vakcína proti
rakovine krčka
maternice. Aj
keď sa zdá,
že ide o nepopierateľne
veľký pokrok v oblasti vedy,
Caplan poukázal na množstvo
problémov, ktoré súvisia s týmto
novým prípravkom. Po prvé, ide
o všeobecný problém rozdelenia
zdrojov a ich dostupnosti: nová
vakcína bude stáť najmenej 200
dolárov a môže byť nedostupná
pre ženy, ktoré by z nej mohli
získať najviac. Verejné poskytovanie vakcíny je teoretickou
možnosťou, v realite by však
podľa Caplana spôsobila veľké finančné problémy najmä v sektore
zdravotníctva. Na druhej strane
je tu otázka sprístupnenia vakcíny pre ženy v rozvojom svete,
kde sa rakovina krčka maternice
výrazne podieľa na vysokej úmrtnosti žien a kde si ľudia podobné
vakcíny nemôžu vôbec dovoliť.
Caplan uzavrel svoje vystúpenie
upozornením na fakt, že bioetika
musí ísť bok po boku s vedou, ak
má byť príspevok bioetikov vede
zmysluplný a užitočný.

Export „kultúry života“
Profesorka filozofie Laura
Purdyová vo svojom vystúpení
na konferencii uviedla, že náboženská pravica v USA sa usiluje
nanútiť na prvý pohľad atraktívnu
„kultúru života“. Podľa tohto
prístupu zámerné zabíjanie
ľudských jedincov je nesprávne,
s výnimkou prípadov sebaobrany.
Zástancovia „kultúry života“ sa

podľa L. Purdyovej stavajú proti
eutanázii, interrupciám, výskumu embryonálnych kmeňových
buniek, nie však proti trestu
smrti, vojne či zdravotným opatreniam, ktoré môžu zachrániť
život. Sexuálny akt má podľa nich
za cieľ splodenie života a vylučuje používanie antikoncepcie.
V dôsledku toho náboženská
pravica presadzuje takú sexuálnu
výchovu, ktorá propaguje abstinenciu a obmedzuje informácie
a prístup k antikoncepcii (najmä
kondómom), čo má nepriaznivé
dôsledky na ženy, gejov a deti.
Humanisti by sa podľa profesorky
Purdyovej mali postaviť proti
takýmto opatreniam a presadzovať programy, ktoré rešpektujú
sexuálne a reprodukčné práva.

Interrupcie a výskum
kmeňových buniek
Profesorka Janet Dolginová
sa venovala sociokulútrnym
rozmerom diskusie o výskume
ľudských embryonálnych
kmeňových buniek s osobitným
dôrazom na postoje ideologickej
opozície v USA. Verejná
diskusia o výskume kmeňových
buniek vznikla podľa nej
z diskusie o interrupciách,
ktorá jej zároveň dala aj hlavné
obrysy. Pochopenie debaty
o výskume embryonálnych
kmeňových buniek preto
vo veľkej miere závisí
od pochopenia komplexnosti
rozpravy o interrupciách.
Rozpory vo verejnej diskusii
o interrupciách a výskume
kmeňových buniek preto
podľa J. Dolginovej spočívajú
v základnom spoločenskom
prístupe k otázkam rodovej
rovnosti, rodinným vzťahom
a pojmu osobnosti.

Reprodukčné
práva žien a Plán B
Marin Gillisová špecializujúca sa na etiku v zdravotníctve
na konferencii hovorila o zasahovaní do reprodukčných práv žien
v prípade, keď lekárnik napriek
tomu, že má naň lekársky recept,
z morálnych dôvodov odmietne
poskytnúť žene prípravok
známy ako Plán B (levonorgestrel). Ide o to, že niektorí ho
vnímajú ako formu chemickej
interrupcie. Podľa nej je tento
problém súčasťou interrupčnej
politiky. Niektorí sa nazdávajú,
že lekárnici majú morálne právo
nepodieľať sa na čine, ktorého
cieľom je podľa nich zabitie
nevinného plodu. Iní zas tvrdia,
že prípravok levonorgestrel funguje ako antikoncepcia, a nie ako
prostriedok vyvolávajúci potrat,
v dôsledku čoho etický problém
odpadá. Podľa M. Gillisovej však
problém spočíva skôr v tom, že
podľa mnohých lekárnikov je antikoncepcia výslovne zlá. Pozícia
Za život (Pro-life) je teda nielen
proti interrupciám, ale aj proti
antikoncepcii. Proti tvrdeniu,
že lekárnik má morálne právo
odmietnuť vydanie levonorgestrelu, Gillisová argumentuje, že je
morálne neprijateľné uprieť žene
perorálnu antikoncepciu, ktorú
jej predpísal lekár.

Otázok, ktoré súčasné
spoločenstvo rieši v oblasti
bioetiky, je mnoho. Tým, ktoré
sme tu načrtli, i mnohým ďalším
sa budeme podrobnejšie venovať
v najbližších číslach časopisu
Prometheus.
Podľa www.iheu.org
spracovala Judita Takáčová

Etickejšia metóda získavania kmeňových buniek
Spravodajské agentúry priniesli koncom augusta informáciu, že
americká spoločnosť Advanced
Cell Technology objavila spôsob,
ako získať embryonálne kmeňové
bunky bez poškodenia embrya.
Tým podľa firmy odpadá jedna
z hlavných etických prekážok brániacich využívaniu týchto buniek
na lekárske účely.
Schopnosť kmeňových buniek
vytvoriť akýkoľvek druh tkaniva
by mohla pomôcť v boji proti vážnym ochoreniam ako rakovina,
cukrovka či Parkinsonova choroba. Zatiaľ ich však nie je možné
získať bez toho, aby sa nemuselo
poškodiť celé embryo. Pre tento

dôvod je získavanie kmeňových
buniek z embryí vo väčšine krajín
zakázaný. Americká spoločnosť
teraz prichádza s prijateľnou
alternatívou. Z embrya odoberie
len jedinú bunku, z ktorej potom
získa ďalšie a embryo ostane
nepoškodené.
Americký prezident George
Bush pritom v júli tohto roku vetoval návrh na zvýšenie rozpočtu
na výskum kmeňových buniek,
pričom argumentoval predovšetkým etickými dôvodmi. Vedci
dúfajú, že táto nová metóda by
mohla prezidentovo rozhodnutie
zmeniť.

Budeme mať
na Slovensku zákon
o biomedicíne?
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006 malo Ministerstvo
zdravotníctva SR vypracovať predložiť na rokovanie vlády v marci tohto
roku návrh zákona o využití biomedicíny (biológie a medicíny) v zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva takýto zákon vypracovalo
a vo februári 2006 ho predložilo na pripomienkové konanie.
Návrh zákona o využití biomedicíny
(biológie a medicíny) v zdravotnej starostlivosti podľa dôvodovej správy zahŕňa osobitné
druhy zdravotnej starostlivosti, ktoré malo
zdravotníctvo povinnosť zabezpečovať
v súlade s novými vedeckými poznatkami,
novými technológiami a princípmi bioetiky.
Zákon mal stanoviť legislatívne podmienky
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
v oblasti asistovanej reprodukcie, lekárskej
genetiky, pri zmene pohlavia, pri využívaní
biobánk, pri bunkovej terapii a liečebnom
využití xenogénnych biologických materiálov.
Dôvodová správa priznáva, že v slovenskom
právnom systéme chýba osobitný zákon pre
tieto eticky aj spoločensky citlivé oblasti.
Činnosti, ktoré sa doteraz v zdravotníctve
vykonávajú v súlade s platnými zákonmi,
je potrebné vymedziť osobitným zákonom,
vzhľadom na ich špecifiká v súlade s medzinárodnými normami a zásadami bioetiky,
na ochranu dôstojnosti a identity človeka.

Navrhované zákonné opatrenia mali
každému občanovi bez diskriminácie zaručiť
prístup k tejto zdravotnej starostlivosti,
s rešpektovaním jeho telesnej a duševnej
integrity, základných a iných práv a slobôd.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu
zákona, podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) z r. 2004 je neplodnosť
vážnym medicínskym problémom, keďže
okolo 15 percent manželských/partnerských
párov je neplodných. Ich výskyt stúpa nielen
zvyšujúcim sa vekom žien, ktoré sa rozhodujú
pre materstvo, ale aj znižovaním kvality
pohlavných buniek v dôsledku životného štýlu
a negatívnych environmentálnych podmienok. Od roku 1978, keď sa narodilo prvé dieťa
zo skúmavky, už približne 1 milión detí prišlo
na svet práve pomocou techník asistovanej
reprodukcie. V súčasnosti u nás existuje
niekoľko pracovísk (centier) asistovanej
reprodukcie, ktoré využívajú rôzne moderné
metodické postupy v súlade s trendom
vo svete.
V oblasti lekárskej
genetiky sa za vyše
30 rokov vybudovala
optimálna sieť pracovísk, ktoré zabezpečujú
starostlivosť o pacientov s dedičnými
chorobami, ktorých
výskyt je 7 až 10
percent. Pri diagnostike týchto chorôb
sa využívajú moderné
metódy na analýzu
genetického materiálu
(chromozómov, génov
nukleových kyselín
– DNA, RNA).
Ďalšie oblasti
a činnosti, ktoré majú
svoje špecifiká a ktoré
má zdravotníctvo
poskytovať, ale sa zatiaľ
v plnom rozsahu nevykonávajú alebo nie sú
primerane organizačne
zabezpečené a legislatívne upravené, sú pod-

ľa dôvodovej správy biobanky, oblasť týkajúca
sa zmeny pohlavia v prípade transsexualizmu
alebo ak je dôvodom vrodená vývinová
chyba pohlavných orgánov, bunkovej terapie
a liečebného využitia biologického materiálu
iného biologického druhu (xenogénny), napr.
živočíšneho pôvodu v zdravotnej starostlivosti
alebo výskume. Návrh zákona mal zároveň
zakazovať klonovanie človeka.
Protesty proti návrhu zákona v čase jeho
predloženia na pripomienkové konanie
zazneli iba zo strany kresťanskej mimovládnej
organizácie Fórum života. Tá zákonu vyčítala,

Biomedicínska legislatíva
v zahraničí
V štátoch Európskej únie je právny stav
v oblasti biomedicíny veľmi rozdielny. Napríklad pre asistovanú reprodukciu platia
reštriktívne zákony v Rakúsku, Nemecku,
Taliansku, Nórsku a Švajčiarsku, čo má
za následok tzv. reprodukčnú turistiku
do štátov s menej reštriktívnou legislatívou, ako sú Francúzsko, Holandsko,
Veľká Británia, Španielsko. Pokiaľ ide
o mimoeurópske štáty, menej reštriktívne
zákony platia v Kanade. Právna úprava nie
je v USA, v Belgicku a Fínsku, kde sú tieto
činnosti regulované pomocou štandardov
stanovených odbornými autoritami.
V oblasti lekárskej genetiky sa odlišnosti
v legislatíve týkajú využívania diagnostických postupov najmä pri asistovanej
reprodukcii v prenatálnom období
a súvisiacich s terapeutickým klonovaním
– výskumom ľudských embryonálnych
kmeňových buniek. V rámci EÚ viacero
štátov takýto výskum povoľuje (Fínsko,
Holandsko, Grécko, Švédsko, Veľká
Británia) a čiastočne aj Nemecko na dovezených kmeňových bunkách a v ČR je
v schvaľovacom procese.
Zdroj: MZ SR

že „má umožniť asistovanú reprodukciu
akémukoľvek páru bez ohľadu na to, či sú
partneri zosobášení, alebo nie,“ či „anonymné darcovstvo pohlavných buniek“. Nepáčilo
sa im ani to, že návrh zákona „vytvára priestor
pre uchovávanie embryí zmrazovaním a pre
darovanie embryí.“ Tieto „vymoženosti“
modernej medicíny sú podľa Fóra života „v
rozpore s ľudskou dôstojnosťou, nedostatočne chránia ľudský život, dokonca ničenie
ľudského života priamo legalizujú“.
Návrh zákona o využití biomedicíny v zdravotnej starostlivosti napokon na rokovanie
vlády predložený nebol, a to zrejme kvôli
vtedajšiemu zloženiu vládnej koalície, ktorá
nebola takýmto otázkam príliš naklonená.
Vláda v januári tohto roku prerokovala len
predbežnú informáciu ministerstva zdravotníctva o vypracovaní a predložení tohto
právneho predpisu na rokovanie vlády. Aký
bude jeho ďalší osud, v súčasnosti nevedno.
Judita Takáčová
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Výročie

Židovský kódex

Rasové zákonodarstvo
za slovenského štátu
Pred šesťdesiatimi piatimi rokmi – 9. septembra 1941 – prijala vláda
Slovenskej republiky nariadenie č. 198 o právnom postavení Židov, ktoré
vošlo do dejín pod označením Židovský kódex a ktoré sa stalo jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobých dejinách Európy.

R

oky 1938 – 1945 patrili
medzi najdramatickejšie
obdobia v dejinách
slovenského národa. Je objektívnou skutočnosťou, že tento úsek
našich národných dejín je hádam
najviac poznačený deformovanou
interpretáciou a zostáva aj
naďalej arénou pokračujúcich
súbojov historikov.
Pri hodnotení politického
režimu a etáp jeho vývoja treba
hodnotiť aj fenomén – rasistické
a antisemitské zákonodarstvo
na Slovensku v rokoch 1938
až 1945. Slovenský štát vznikol
pod tlakom, ale aj s podporou
nacistického Nemecka a následne
bol neoddeliteľne spojený
s osudom svojho protektora.
Politický režim a celý systém
štátu bol vedome budovaný
na autoritatívnych princípoch,
mal totalitný charakter s výraznými fašistickými prvkami,
sprevádzaný však niektorými
slovenskými osobitosťami.
Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z.
– Ústava – ktorej úvodné vyhlásenie vychádzalo z kresťanského
vierovyznania a všetku moc
a právo odvodzovala od Boha,
mala programovo protižidovské
ustanovenia a odoprela Židom
životnú ochranu. Znamenalo to
postavenie židovského náboženstva nielen do subordinácie
voči kresťanskému náboženstvu,
ale priamo to viedlo k jeho
postaveniu do mimoústavného
a v extrémnych prípadoch
do protiústavného postavenia.

Etapy vývinu rasového
zákonodarstva
Politická reprezetnácia
HSĽS začala realizovať závažné
protidemokratické kroky hneď
po svojom nástupe k moci 6.
októbra 1938. Okamžite sa pokúsila vyradiť politickú opozíciu
z politického, hospodárskeho
a spoločenského života a súčasne
s tým začala konkretizovať aj
protižidovskú politiku. Antisemitizmus sa stal súčasťou oficiálnej
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doktríny vlády a režimu od vyhlá- ministrov a centrálnych orgánov.
senia samostatného slovenského
Početnú skupinu tvoria normy
štátu v marci 1939.
nižších orgánov štátnej moci
Pri riešení židovskej otázky
a správy – župných a okresných
možno zaznamenať tri základné
úradov a notariátov.
etapy: 1. od vzniku slovenského
Pokiaľ ide o kvantitu, zaznaštátu v marci 1939 do rokovaní
menávame 117 právnych noriem
v Salzburgu (júl 1940), 2. od jepublikovaných v Slovenskom
sene 1940 do jesene 1944 a 3.
zákonníku, 187 noriem v Úradpo vypuknutí SNP. Uvedeným
ných novinách a 11 protižidovtrom etapám predchádzal akýsi
ských noriem publikovaných
prológ – obdobie autonómie
vo Vestníku verejnej správy
Slovenska. Jednotlivé etapy sa
vnútornej z roku 1940. Bola to
markantne odrazili v normodoslova inflácia noriem, ktorá
tvorbe orgánov štátu a dôležité
korešpondovala s iniciatívou
miesto zaujali ako nesporná črta
jednotlivých orgánov pri riešení
fašizácie právneho systému.
židovskej otázky a súčasne odzrŤažisko protižidovskej normokadľovala vnútorný zápas skupín
tvorby spadá do obdobia rokov
vo vedení štátu o mocenský vplyv,
1939 – 1942.
a to Tisovej skupiny s ideoloRasové zákonodarstvo tvorí
gickou orientáciou na politický
osobitný komplex zákonodarstva
klerikalizmus a Tukovej skupiny
Slovenskej republiky, na základe
reprezentantov nacistického
ktorého bolo židovské obyvatypu.
teľstvo
Podstatou
a určitým
vyčlenené
spájajúcim
ako rasovo
motívom proodlišná
tižidovskej
skupina.
normoDôsledtvorby bolo
kom
úsilie vylúčiť
bolo ich
židovských
nerovobčanov
noprávne
z hospodára neskeho života,
priaznivé
siahnuť
postavenie
Označené museli byť aj nežidovské
na podstatnú
v spoločobchody. Foto: archív
časť ich
nosti, čo
majetku a uprieť im aj slobodné
malo negatívny dosah na možpovolania. Realizácia protižinosť zachovania ľudskej dôstojdovskej normotvorby sa začala
nosti i samého života. Bezuzdnej
krátko po 14. marci 1939, keď
perzekúcii bolo vystavených vyše
mesiac po vzniku štátu bola vyda90-tisíc slovenských občanov,
ná zásadná protižidovská právna
ktorých klérofašistický režim
norma – vládne nariadenie č. 63
pozbavil všetkých občianskych
Sl. z. z 18. apríla 1939 o vymedzepráv i majetku. Viac ako dve
tretiny z nich bolo vysťahovaných ní pojmu ŽID a usmernení počtu
židov v niektorých slobodných
mimo územia Slovenska a drvivá
povolaniach. § 1 vymedzil pojem
väčšina z nich zahynula.
„Žid“ prioritne alebo prevažne
Protižidovská normotvorba
podľa náboženského kritéria.
je obsiahla a zahŕňa rôzne
Podľa oficiálnej štatisticky počet
formy právnych noriem: ústavné
Židov dosahoval na vtedajšom
zákony, zákony, vládne nariaúzemí Slovenska 88 958 osôb.
denia so silou zákona, vládne
nariadenia, vyhlášky a nariadenia V dôsledku protižidovských

opatrení k 15. decembra 1940
legálne a ilegálne opustilo územie
Slovenska 11 042 židovských
občanov.

Arizácia
Jednou z hlavných úloh
riešenia židovskej otázky bolo
získanie židovského majetku.
Začal sa proces arizácie. Arizácia
obchodov, živností a remesiel
prebiehala v ovzduší korupcie,
vydierania a zákulisného
konkurenčného boja jednotlivcov
a záujmových skupín. Dokonca
roku 1941 sa zlikvidovalo asi
10 000 židovských podnikov. Majetkovoprávne postavenie židov
bolo obmedzené aj v poľnohospodárstve. Na základe vládneho
nariadenia č. 147 Sl. z. z 21. júna
1939 bol vykonaný súpis poľnohospodárskych nehnuteľností
vo vlastníctve židov. Prihlásilo sa
4 407 židovských vlastníkov pôdy,
ktorí priznali 44 370 hektárov
poľnohospodárskej a 57 039
hektárov lesnej pôdy.
Majetok židovských občanov
predstavoval približne 4,5
miliardy korún. Základného
ľudského práva a slobody,
vlastníctva a vlastníckeho práva
boli Židia pozbavení z hľadiska
možností nadobúdať vecné
práva k nehnuteľnostiam a boli
zrušené základné dimenzie ich
práv slobodne nakladať so svojím
majetkom a slobodne ho užívať.
Vyvrcholenie a dokončenie
opatrení na prevod židovského
majetku do árijských predstavovalo ustanovenie § 3 ústavného
zákona č. 68/1942 Sl. z., podľa
ktorého majetok vysťahovaných
Židov, resp. tých, ktorí územie
štátu opustili, prepadol v prospech štátu.

Spoločenská
degradácia Židov
Rozsiahlu oblasť perzekúcie
tvorí vylučovanie z povolania,
obmedzovanie občianskych
a ľudských práv a spoločenská
degradácia. Súčasťou protižidovských opatrení bolo usmernenie počtu Židov v niektorých
slobodných povolaniach (verejný
notár, redaktor, advokát, lekár,
umelecká činnosť). Riešenie
židovskej otázky podnietilo vylúčenie Židov z verejných služieb,
nesmeli byť ustanovení za znalcov, odhadcov, tlmočníkov,
sudcov – laikov či funkcionárov
akýchkoľvek korporácií, základín
a ústavov. Židia nemali volebné
právo, neboli voliteľní do Snemu,
nemohli byť funkcionármi štátu,
dôstojníkmi a poddôstojníkmi.

Závažné a tvrdé opatrenia, porušovanie
občianskych práv a slobôd garantovaných
ústavou zasiahlo aj oblasť školstva a vzdelávania. Ministerstvo školstva v auguste 1940
nariadilo vylúčenie Židov zo všetkých škôl,
okrem škôl ľudových, a zákaz ich súkromného
vyučovania. Zo školstva odstránilo 126
učiteľov. Slovensko sa v právnej subjektivite
tejto rasovo určenej komunity dostalo pod
úroveň tereziánskej školskej reformy Ratio
educationis z roku 1777.
V oblasti spoločenského postavenia
znamenala protižidovská normotvroba popretie základných
práv a slobôd
a vytlačenie
tejto časti
obyvateľstva
na okraj
spoločnosti.
Po salzburských
rokovaniach
sa spoločenská
degradácia
židovskej
Židia boli povinní nosiť žltú
komunity výžidovskú hviezdu. Foto: archív
razne prehĺbila,
zreteľnejšie sa
začali prejavovať rasistické motívy v ľudáckom antisemitizme, v propagande i v konkrétnych opatreniach. Napríklad vylúčenie
Židov z oprávnení viesť motorové vozidlo,
zhabanie rozhlasových prijímačov, odobratie
poľovníckych lístkov a povolenia držať zbrane
a výbušniny, zákaz loviť ryby. Početná skupina
vyhlášok a nariadení vydaná na obmedzenie
prístupu Židov na verejné miesta (napr. zákaz
prístupu na trhoviská, do kaviarní, zákaz návštevy kúpeľov, parkov, športových podnikov
a pod.), zákaz pobytu v určitých častiach obcí,
mať v držbe a používať telefónny prístroj atď.
Za mimoriadne potupné možno považovať
povinné označenie každej židovskej osoby
bez ohľadu na pohlavie a vek na ulici a verejne
prístupných miestach (páska žltej farby,
židovská hviezda). Obmedzenia sa týkali aj
listového tajomstva, spolkového zhromažďovacieho práva, slobody tlače i kultových vecí.
Kódex zakazoval uzavrieť manželstvo medzi Židom a Nežidom i mimomanželský styk
medzi týmito skupinami. Bol vydaný zákaz
prijímania nežidovských osôb do židovských
nemocníc a liečebných ústavov.

Nacistické
zákonodarstvo – zdroj inšpirácie
Kvalitatívny zlom v riešení židovskej otázky
nastal v rokoch 1941 – 1942, keď dosiahol
vrchol a odrazilo sa to aj v oficiálnom prijatí
a uplatnení zásad biologického rasizmu voči
židovským občanom, čo sa zakotvilo
v Židovskom kódexe.
Po salzburských rokovaniach v júli 1940
prichádza na Slovensko poradca (beráter)
pre židovskú otázku Dieter Wisliczemy.
Proces vyraďovania Židov z hospodárskeho
a sociálneho života nadobudol systematický
a radikálny charakter. Po návrate zo salzburských rokovaní V. Tuka vyhlásil, že na Slovensku začína éra národného socializmu. Pri

riešení tzv. židovskej otázky sa tento prístup
najdôslednejšie uplatnil prijatím rasového
princípu.
Základy položil splnomocňovací zákon č.
210 Sl. z. z 3. septembra 1940, ktorý umožnil
vláde v časovom rozsahu jedného roka vydať
všetky protižidovské opatrenia vo forme
nariadení, resp. nariadení so silou zákona.
Od 11. septembra 1940 do 11. septembra
1941 vyšli všetky protižidovské opatrenia
na základe ústavného zákona č. 210/1940
Sl. z. ako tzv. Židovský kódex.

Židovský kódex – vzor pre Európu
V atmosfére vybičovanej protižidovskej
nenávisti začala vláda po udelení plnej moci
snemom vypracúvať rozsiahle nariadenie,
ktoré malo definitívne kodifikovať hospodárske, občianske, politické a spoločenské
postavenie židovskej komunity v Slovenskej
republike. Vláda splnila svoju úlohu na deň
presne podľa daného splnomocnenia. Dňa 9.
septembra 1941, presne v deň termínu stanoveného ústavným zákonom, vydáva nariadenie č. 198 Sl. z. o právnom postavení Židov,
ktoré nadobudlo platnosť 10. septembra
1941. Nariadenie sa stalo jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobých
dejinách Európy.
Židovský kódex s 270 paragrafmi obsahoval komplexne všetky predpisy týkajúce sa
židovskej otázky. Vnútorne sa člení na:
1. Všeobecné ustanovenia, ktoré obsahujú
vymedzenie pojmu Žid na rasovom princípe
a zavedenie nového pojmu židovský miešanec
2. 12 častí, ktoré riešia konkrétne otázky
života a postavenie židovských občanov.
Židovský kódex bol kódexom systematickej, ucelenej a cieľavedome uzákonenej
bezprávnosti, zameranej na úplnú negáciu
spôsobilosti na práva Židov, úplné popretie ich právnej osobnosti. Vychádzal nie
z ustanovenia, že spôsobilosť na práva, súhrn
základných ľudských práv je priznanou
kategóriou (vrodenou), rozumom poznateľnou, že sú to práva neodňateľné, nezrušiteľné,
nescudziteľné a neprevoditeľné, ale z toho,
že tieto práva môže štát svojimi mocenskými
zásahmi negovať a konfesijne vybranú kategóriu obyvateľstva môže postaviť na úroveň
nevoľníkov a otrokov.
Pri vymedzení pojmu Žid sa v Židovskom
kódexe vychádzalo z uplatnenia zásad biologického rasizmu. V nariadení č. 198 Sl. z.
zo dňa 9. septembra sa v § 1 uvádza:
„(1) Za Žida podľa tohoto nariadenia sa bez
ohľadu na pohlavie pokladá:
a) kto pochádza najmenej od troch podľa
rasy židovských starých rodičov,
b) židovský miešanec, ktorý pochádza
od dvoch podľa rasy židovských starých rodičov
(§ 2, písm. a), ak
1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo po tomto
dni sa stal príslušníkom izraelitského (židovského) vyznania,
2. po 20. apríli 1939 vstúpil do manželstva
so Židom (písm. a),
3. pochádza z manželstva so Židom (písm.
a) uzavretého po 20. apríli 1939.
4. pochádza z nemanželského styku so Židom (písm. a) a narodil sa ako nemanželské

dieťa po 20. februári 1940.
(2) Za židovského starého rodiča podľa rasy
v zmysle ustanovení tohoto nariadenia sa má
pokladať ten, kto patril k izraelitskému (židovskému) vyznaniu.“
Predstavitelia režimu, ale aj nacisti v zahraničí vítali a chválili protižidovské zákonodarstvo
a obzvlášť kódex. Ľudové noviny privítali kódex
titulkom „Naše zákony vzorom pre celú Európu“, denník Gardista dokladal, že rozhodnosť
slovenského národa svoju odmenu dostane,
Völkischer Berbachter napísal: „Norimberské zákony na Slovensku“ a zdôraznil, že pre
„ostatné juhovýchodné európske štáty je príkladom vo svojej konzekventnosti a dôslednosti.“
Po prijatí kódexu sa vystupňovalo ťaženie
proti židovskej komunite ako rasovo vyčlenenej
skupine s ťažiskom na policajno-bezpečnostné opatrenia. „Konečné riešenie“ židovskej

Čakanie na deportáciu. Pohľad na gardistov z vonkajšej strany plota.
Foto: archív
otázky znamenalo vysťahovanie desaťtisícov
židovských občanov Slovenskej republiky
mimo územia vlastného štátu. Teraz už nešlo
len o snahu vylúčiť Židov z hospodárskeho,
sociálneho a verejného života, ale o odstránenie
Židov zo Slovenska vôbec. Prípravnú fázu tvorili
predchádzajúce opatrenia, ekonomické zničenie
židovských občanov, spoločenská degradácia,
sústreďovanie do vyhradených ulíc, presúvanie
z dedín a miest do ubytovacích stredísk a pracovných táborov a zákaz voľného pohybu.
Slovenské protižidovské zákonodarstvo
bolo v rozpore s právom, s právnym vedomím
civilizovaných národov sveta, pretože podľa
preambuly Všeobecnej deklarácie ľudských
práv prijatej v roku 1948 „zneuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedli k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva“.
Napriek systematickému krutému prenasledovania sa zachránila malá časť Židov vďaka
Slovákom, a to i za cenu ohrozenia vlastných
životov, osobnej slobody, čo je dôkazom,
že právne vedomie slovenských občanov
a normotvorba ľudáckeho režimu vojnového
slovenského štátu neboli v súlade a že právne
vedomie významnej časti obyvateľstva uznávalo právo na život, slobodu, majetok, politické
a sociálno-ekonomické práva svojich židovských spoluobčanov, že uznávalo a rešpektovalo ich prirodzenú uznanú právnu osobnosť.
Prof. Ladislav Hubenák
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Rozhovor

Vera Pegnová

V humanizme
sme si všetci rovní
Zhovárali sme sa s Verou Pegnovou, talianskou delegátkou
valného zhromaždenia Európskej humanistickej federácie,
doterajšou podpredsedníčkou EHF.

Pani Vera, mohli by ste v úvode povedať
niečo o sebe, o svojej ceste k humanizmu?
Narodila som sa v Egypte. Môj otec
bol Talian, matka pochádzala z Maďarska.
Obaja mali židovský pôvod. Predkovia žili
v Španielsku, kým ich odtiaľ nevyhnala
inkvizícia, potom sa moja rodina presťahovala
do Egypta. Narodila som sa však v ateistickej
rodine. Naša rodina bola odjakživa ateistická.
Nielenže neverili v Boha, ale boli to militantní
ateisti. To zrejme čiastočne vysvetľuje, prečo
som aj ja ateistka. Napriek tomu si myslím, že
je rozdiel medzi tým, keď je človek ateistom
a keď je humanistom. Humanizmus je podľa
mňa to, čomu hovoríme „tvoj svet“ alebo
životný postoj. Je to spôsob, akým nazeráme
na celý vesmír, zatiaľ čo pre ateistu toto nie
je dôležité. Ateista iba odmieta a popiera
existenciu a božskú podstatu Boha. A ako
som sa dostala k humanizmu? Zrejme tak, že
som sa najskôr stala komunistkou. Možno vás
to prekvapuje...
Aj ja som ľavičiar, u nás je veľa ateistov,
humanistov, ľudí bez náboženského vyznania,
ktorí boli alebo aj teraz sú členmi komunistickej strany…
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takže bolo len dobre, že si zmenili meno.) Pre
mňa to bol strašný moment. Cítila som sa ako
sirota: Už som nebola členkou strany a to je
veľmi zlý pocit, ak ste v nejakej strane boli
a verili ste v ňu.
V krajinách socialistického bloku zažili
tento pocit mnohí a ťažko prechádzali týmto
očistcom.
Prestala som teda pôsobiť v strane, ale
bola som veľmi aktívna v hnutí odsudzujúcom
konflikt vo Vietname a podporujúcom
Palestínu a postupne, ako išli roky, sme sa
dostali až k Európskej ústave a ešte predtým
k Európskej listine základných ľudských práv.
Vtedy som si uvedomila, že Európa je vo veľkom nebezpečenstve, pretože cirkvi na čele
s katolíckou chceli, dožadovali sa práva
zasahovať do verejných vecí v demokratickom
procese. To bolo podľa mňa a pre parlamentnú demokraciu hrozné. Veď parlamentná
demokracia, ktorú poznáme, nie je síce
dokonalá, ale je to najlepšia demokracia, akú
poznáme. Tak som objavila humanizmus.

Viem, že v rozhovoroch zdôrazňujete
rozdiel medzi humanizmom a sekularizmom.
Mohli by ste bližšie vysvetliť svoj pohľad, povedať niečo ako vlastnú definíciu týchto dvoch
termínov?
To je veľmi aktuálna otázka, o ktorej
aj v Taliansku mnoho diskutujeme. Keďže
naša organizácia sa volá Únia racionalistov,
ateistov a agnostikov, odmietame akýkoľvek
náboženský, nadprirodzený pohľad na vesmír
a sme za úplnú odluku cirkvi od štátu.
Absolútnu. Ale to nie je humanizmus, to
je sekularizmus. Ak chcete, aby váš štát
a verejné inštitúcie boli úplne neutrálne voči
náboženstvu, to je sekularizmus. Čiže nejde
o životný postoj, ale o politické stanovisko.
Humanizms je životný postoj, pretože zahŕňa
spoločenské rozdiely, zahŕňa podľa mňa aj
mier. Nemôžete byť humanistom, ak chcete
(smiech) No vidíte, a sme doma. Ako
ísť do vojny, ak chcete, aby sa váš štát podieľal
som spomínala, narodila som sa v Egypte, kde na vojne. Preto sa treba špeciálne sústrediť
na oblasť vzdelávania a vzdelávanie znamená
som prežila prvých devätnásť rokov svojho
života, potom som odišla študovať do Ženevy. budovanie morálnych princípov u detí.
Tam som sa spoznala so skupinou budhisticKeď hovorím morálnych, mám na mysli
kých študentov. Neprešla som k budhizmu,
etiku, ktorá sa líši od etiky katolíckej cirkvi.
Keď katolíci hovoria o katolíckom alebo
ale stala sa zo mňa vegetariánka. Začala som
kresťanskom humanizme a my o svetskom
sa viac obzerať okolo seba a uvedomovať si
humanizme, podľa mňa hovoríme o dvoch
všetku tú nespravodlivosť a diskrimináciu.
Neskôr som z niekoľkých dôvodov, o ktorých
rozličných veciach. Veď katolíci v prvom
nebudem hovoriť, pretože nie sú
rade odmietali a bojovali proti
Nemôžete byť humahumanizmu a osvietenstvu,
zaujímavé, odišla žiť na Sicíliu.
zavrhovali všetko, čo osvieNa dedinu. Tam som sa stala ko- nistom, ak chcete ísť
do vojny, ak chcete,
tenstvo vyzdvihovalo. Dnes
munistkou, pretože všetci ľudia
aby sa váš štát podieľal
okolo mňa – boli to jednoduchí
na to všetko zabudli a tvrdia, že
na vojne.
ľudia, väčšinou negramotní
princípy osvietenstva a ľudské
a pracujúci na poliach – boli
práva sú ich princípmi. Keď sa
komunisti a pripadali mi veľmi presvedčiví.
však nad tým zamyslíte, zistíte, že predtým
Takže som sa aj ja stala komunistkou. Prešlo
bojovali proti všetkým princípom ľudských
niekoľko rokov, samozrejme, vstúpila som
práv. Dnes to už nerobia, dnes už mnohé veci
do komunistickej strany a o mnoho rokov
akceptujú. Som veľmi rada, že ich akceptujú,
neskôr som sa dostala do kontaktu s humaa dúfam, že budú akceptovať aj ďalšie veci,
nizmom. Bolo to prakticky v období, keď
ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej deklarácii
Sovietsky zväz skolaboval, prestal existovať
ľudských práv. No treba si uvedomiť, že
a komunistická strana v Taliansku sa
Svätá stolica vo Vatikáne a Saudská Arábia,
rozhodla, že sa viac nechcú volať komunisti.
sú jediné krajiny na svete, ktoré nepodpísali
(Podľa mňa už aj tak neboli komunistami,
Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Takže

xxx
Talianska v Padove a mnoho
rokov ledva prežívala. V posledných troch rokoch sa začal počet
členov výrazne zvyšovať, hoci
Katolícka cirkev však často
sme stále menšia spoločnosť.
a opakovane zdôrazňuje svoj
Mám pocit, že čoraz lepšie sa
humanizmus…
Ešte chcem dodať jednu vec
nám darí aj vďaka katolíckej
o katolíckej definícii humanizmu. cirkvi (smiech). Naozaj. KaKatolícka cirkev vraví, že je
tolícka cirkev totiž zasahuje
nositeľkou pravdy. Uznáva síce
do verejného života tak silno, že
aj iné náboženstvá, no iba ona je
to už nie je prijateľné. Myslím
tým správnym. Existuje encyksi, že Taliani majú veľký zmysel
lika, ktorá má
pre demokraciu,
V humanizme nejestvuje
názov Dominus
preto sa stavajú
niekto vyšší, všetci sme
Jesus a v nej je
proti tomuto
jasne napísané, že si rovní. Pápež Benedikt
zasahovaniu.
hovorí, že katolícka cirkev
existuje len jedna
Nový pápež Raje rovnejšia než ostatní.
pravda, a tú drží
tzinger je veľmi
v rukách katolícka
antifeministický,
cirkev. To je podľa môjho názoru
oveľa viac než predošlý pápež
v rozpore s humanizmom, pretoWojtyla. Je ostro naladený proti
že v humanizme nejestvuje niekto ženám, hoci sem-tam spomenie
vyšší, všetci sme si rovní. Pápež
niečo v zmysle „duch ženy“. No
Benedikt hovorí, že katolícka
v skutočnosti je proti ženám,
cirkev je rovnejšia než ostatní.
čo mu nepridáva na popularite,
naopak, zvyšuje to našu popuTaliansko je považované
laritu. Napriek tomu má naša
za silne náboženskú, katolícku
spoločnosť veľké problémy.
krajinu. Ako pracujú humanisti,
Myslím si, že máme veľmi
ateisti v takých podmienkach?
dobrú internetovú stránku
Je Taliansko naozaj veľmi
www.uaar.it, okrem toho vydávakatolícka krajina? Vy hovoríte, že
me časopis Ateista, ktorý vychááno, ja som si však nie taká istá,
dza každé dva mesiace. Každý rok
či je Taliansko naozaj tým, čomu
organizujeme Darwinov deň, keď
hovoríme katolícka krajina. Kaoslavujeme výročie narodenia
tolícka cirkev tvrdí, že zastupuje
Charlesa Darwina. Každoročne
97 či 98 percent Talianov, pretože vo februári usporadúvame aj celý
také je podľa nich množstvo
týždeň rôzne akcie v duchu cieľov
katolíkov. Je to počet ľudí, ktorí
našej organizácie. Sme v uliciach
boli pokrstení, a keď ste pokrsrôznych miest, robíme množstvo
tení, podľa katolíckej cirkvi sa
akcií. Je to pri príležitosti troch
automaticky stávate katolíkom.
udalostí: výročia podpísania
Lenže vieme o tom, že veľká
prvého konkordátu medzi katoväčšina katolíkov nedodržiava
líckou cirkvou a Musollinim, jeho
katolícke predpisy. Predovšetkým úpravy (z roku 1994, ktoré boli
– a to sú údaje katolíckej cirkvi
urobené vtedajším predsedom
– len 27 percent ľudí navštevuje
vlády Craxim) a smrti Giordana
pravidelne omše. Pravidelne
Bruna. Všetky totiž pripadajú
znamená dva až trikrát do mepráve na február.
siaca, nie za týždeň. A tak ak
73 percent pokrstených tak
Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že
nerobí, sú to dobrí katolíci? Keď
svoju činnosť rozvíjate, máte viasa v Taliansku v roku 1977, pokiaľ cero aktivít. Ste teda úspešní…
si dobre spomínam, uskutočnilo
Sme úspešní, ale sme veľmi
referendum o otázke potratov,
malí. Všetko je veľmi kompliväčšina hlasovala za legalizáciu
kované, chýbajú nám peniaze
potratov – sú teda dobrými katoa podobne. Neuznáva nás ani
líkmi? Väčšina talianskych párov
vláda. Hovoria nám: Ale kto ste
používa kondóm – sú to katolíci?
vy? Nie ste náboženstvo, takže
A tak ďalej a tak ďalej. Posledné
vás nepoznáme.
verejné hlasovanie sa týkalo
eutanázie. Tu sa opäť takmer 70
Tento rozhovor robíme počas
percent ľudí vyslovilo v prospech
rokovania Európskej humanistickej federácie (EHF). Na meeutanázie – sú to katolíci?
dzinárodnej úrovni sa humanisti
Práve aj v tejto súvislosti sa
organizujú aj vo svetovej Medzivráťme k otázke – nakoľko je
národnej humanistickej a etickej
úspešná práca vašej organizácie,
únii (IHEU). V čom je podľa vás
aké sú najväčšie problémy?
zmysel EHF?
Naša organizácia vznikla
Iste, IHEU je veľmi
v roku 1987 v severnej časti
dôležitá a vznikla oveľa skôr. No
nechápem, ako môžu povedať, že
sú humanistami.

odkedy sa európske spoločenstvo prešiel do ústavy iný článok.
rozhodlo stať politickou,
Takže v súčasnej ústave je
naozaj článok 52, ktorý prakticky
a nielen trhovo-orientovanou
organizáciou, sa z EÚ istým
uznáva – hoci to nepomenúva
spôsobom stala federáciou
presne týmito slovami – právo
cirkví, nie iba kresťanskej cirkvi,
štátov. Takže odkedy vznikla táto
myšlienka, stalo sa pre európzasahovať do demokratického
skych svetských humanistov
procesu.
nevyhnutným mať organizáciu
Opakovanie tu hovoríme o nápostavenú aj na európskych piboženstve, cirkvi. Je všeobecne
lieroch. Samozrejme, vždy tesne
známe, že ženy sú viac religiózne
napojenú na IHEU, veď IHEU je
ako muži. Máte nejaké svoje
svetová organizácia a nemohla
vysvetlenie tohto faktu?
venovať dostatočnú pozornosť
Nemám. Rada by som
iba jednej časti sveta – Európe,
vedela, prečo je to tak, ale neviem
ktorá si v danej chvíli vyžadovala
to. Netuším, aká je celková
špeciálnu pozornosť. Preto bol
situácia, čo sa týka účasti žien
vznik EHF oprávnený. Podľa
na verejnom živote vo vašej
mňa spravila EHF vynikajúcu
krajine. V Taliansku nie je veľmi
prácu, ktorá nebola v európskej
vysoká. Ani v našej organizácii
ústave dostatočne ocenená.
nie je mnoho žien. Je to problém,
Pamätáte si, že katolícka cirkev
ktorý trápi celú krajinu, nielen
robila šialenú kampaň týkajúcu
našu ateistickú, humanistickú
sa kresťanských koreňov – chceli
organizáciu.
vložiť zmienku o kresťanskom
dedičstve do preambuly ústavy.
Predsa len, ste žena, skôr
Spravili preto všetko možné,
viete analyzovať ženskú „dušu“,
poslali pápeža, aby sa tam
myslenie...
vyplakal..., jednoducho urobili
Áno, ale ja som veľmi
všetko, čo bolo v ich silách.
netypická žena (smiech).
My sme zase urobili všetko,
Chcela by som však predsa len
čo bolo v našich silách, proti
niečo na túto tému povedať.
tomu. Hovorili sme, že ústava
Myslím si, že ženy v Taliansku
by v prvom rade nemala hovoriť
si nie sú vedomé, že veľmi často
o nijakých koreňoch, pretože
bojujú za sekularizmus. Keď
je to právny dokument, a nie
politický program alebo program bojujú za potraty, za používanie
antikoncepcie,
nejakej strany. Je
bojujú za sekuto právny
Keď ženy bojujú za potraty,
larizáciu štátu.
dokument, takže
za používanie antikoncepV Taliansku
nie je dôvod, aby
cie, bojujú za sekularizáciu
si napríklad
sa v ňom niečo
štátu.
nemôžete kúpiť
také spomínalo.
pilulku „deň po“,
Cirkev chcela
pretože vláda zakázala jej dovoz.
zmienku o Bohu, povedali sme
Prečo? Pretože katolícka cirkev
nie. Chceli kresťanské korene,
je proti. Takže keď ženy bojujú
my – nie. Napokon sme sa
za pilulku, bojujú v skutočnosti
dohodli na kompromise. Teda
za sekulárny štát, ibaže si to
že budú spomenuté kresťanské
neuvedomujú. Myslia si, že
humanistické hodnoty, čo sme
bojujú len za pilulku, pritom
akceptovali. EHF proti tomu
bojujú za oveľa viac.
bojovala veľmi silno spolu
s miliónmi členov, pretože ako
Na záver vás chcem poprosiť
viete, EHF združuje federácie
organizácií, dokonca aj katolícke o odkaz slovenským humanistom.
Držme sa za ruky, nevzdáa protestantské organizácie.
vajme sa a spoločne kráčajme
Ale to nie je všetko. Kým sa
smerom k lepšiemu uplatňovaniu
pripravoval text ústavy, cirkev
zákonov a demokracie. Pretože
bojovala za kresťanské korene,
my humanisti nebránime iba
no vôbec sa nezmienili o tom,
práva neveriacich a nebojujeme
že v ústave je článok, ktorý
iba proti privilégiám cirkví.
zvýhodňuje postavenie cirkví.
Bojujeme za demokraciu.
Keď bola ústava prijatá, pápež
Benedikt, ktorý sa stal pápežom
Bojujeme za právny poriadok,
len pár týždňov predtým,
ktorý je proti akejkoľvek forme
vyhlásil, že teraz majú 52. článok diskriminácie a za demokraciu.
ústavy. Podľa mňa vyrobili umelý Takže môj odkaz znie: Držme sa
rozruch okolo kresťanských
za ruky a bojujme spolu.
koreňov, aby sa všetci sústredili na problematiku zmienky
Zhováral sa František Jedinák
o kresťanských koreňoch, a zatiaľ
Foto: autor
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Štát a cirkev

Belgicko

Štát a cirkev
v Belgicku
V našom seriáli o postavení štátu a cirkvi vo svete sa tentoraz
prenesieme do Belgicka. Táto krajina v mnohom slúži aj ako
príklad usporiadania vzťahov medzi štátom a organizáciami
zastupujúcimi nekonfesijných občanov.

byť potrestaný. Zaujímavá je negatívna
formulácia náboženskej slobody v ústave:
„Nikto nesmie byť nútený akýmkoľvek
spôsobom sa zúčastňovať na náboženských
bohoslužbách alebo obradoch, dbať
na náboženské sviatky“.

Pozitívna neutralita
Dnes sa bežne používa pojem „odluka
cirkví od štátu“. Ide o to, čo presne
rozumieme „odlukou“. Tento pojem nie
je vhodný, pokiaľ vzbudzuje predstavu, že
cirkev a štát nemajú vôbec nič spoločného.
Za tohto predpokladu je odluka nezlučiteľná
s článkom 181 ústavy, ktorý stanovuje, že
platy a dôchodky duchovných hradí štát.
Vzniká otázka, či odluka musí nevyhnutne
viesť k prerušeniu akéhokoľvek kontaktu
medzi nimi.
Existuje však iný pojem, ktorý do tejto
záležitosti vnáša viac svetla. Ide o vzájomnú
nezávislosť cirkví a štátu. Tento pojem
nezdôrazňuje len slobodu, ale aj vzájomný
ohľad, uznanie existencie druhého. To
všetko ostáva otvorenou záležitosťou. Ako
nezávislosť cirkví a štátu, tak aj priorita
pluralizmu v Belgicku zaväzujú štát
k neutrálnemu postoju. To však neznamená,
že by štát musel byť vo vzťahu k fenoménu
náboženstva nevyhnutne považovaný
za areligiózny. Vláda zaručuje cirkvám
a nekonfesijným organizáciám podporu
a ochranu, hlavne z dôvodu ukázať ich
význam pre spoločnosť. Štát má pozitívny
vzťah k náboženstvu, podporuje jeho
slobodný rozvoj, jeho inštitucionálne
aktivity, bez zasahovania do jeho vnútorných
záležitostí. V tomto zmysle možno hovoriť
o pozitívnej neutralite.

Neexistuje definícia náboženstva

Ilustračné foto: archív

Sociálne predpoklady

Najprv civilný sobáš

Pri sčítaní ľudu nesmú byť v Belgicku
kladené žiadne otázky týkajúce sa
náboženského vyznania obyvateľov.
Prieskumy robia súkromné agentúry
a podľa ich výsledkov je katolíkov v krajine
75 percent, občanov bez vyznania 12
percent, moslimov 1,5 percenta, evanjelikov
1 percento, židov 0,3 percenta, k iným
náboženstvám (sektám) sa hlási 0,2 percenta
občanov a za ľahostajných (nerozhodnutých)
sa považuje 10 percent Belgičanov.
V praxi sa prejavuje vysoký stupeň
sekularizácie, ktorý je rozšírenejší ako
napríklad v Holandsku alebo Nemecku.
Napriek tejto tendencii náboženstvo zostáva
dôležitým sociálnym javom s dominantným
postavením rímskokatolíckej cirkvi.

Základom úpravy vzťahu medzi štátom
a cirkvami sa stala belgická ústava z roku
1831, z obdobia, keď sa Belgicko stalo
nezávislým štátom (1830). Od tejto doby
ústava prešla určitými zmenami.
Terajší vzťah medzi štátom a cirkvami je
výsledkom kompromisu medzi katolíkmi
a liberálmi. Ústava zaručuje náboženskú
slobodu (výchovy, tlače a iné). Niektoré
články ústavy stanovujú, že štát nemá
právo vmiešavať sa do vnútorných
záležitostí cirkví, že platy a dôchodky
duchovných sú hradené zo štátneho
rozpočtu. Existuje aj článok, podľa
ktorého cirkevný sobáš nesmie byť
uskutočnený pred sobášom civilným
a ak duchovný poruší toto poradie, môže
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Belgické právo je teoreticky založené
na princípe rovnosti všetkých náboženstiev.
Napriek tomu medzi nimi aj naďalej existuje
výrazný rozdiel. Sú náboženstvá uznané
(katolicizmus, protestantizmus, judaizmus,
anglikanizmus, islam a ruská pravoslávna
cirkev) na základe zákona a základom
takého uznania je sociálna hodnota
náboženstva ako služby obyvateľstvu.
Uznané náboženstvá majú určité výhody,
napríklad ich duchovní dostávajú platy
a dôchodky zo štátnej pokladnice. Majú
vyhradené vysielacie časy v televízii
a rozhlase, môžu menovať väzenských
a vojenských duchovných platených štátom.
Právnu subjektivitu majú cirkevné správy
zabezpečujúce svetské potreby určitej
cirkvi, nemajú ju však samotné cirkvi.
Z uznaných cirkví má najvýznamnejšie
postavenie katolícka cirkev, i keď nie de
iure, ale de facto má privilégií. Možno
povedať, že ovplyvňuje právne postavenie
konfesií v belgickom práve.
Okrem uznaných existuje aj celý
rad neuznaných konfesií, bez určitého
postavenia, ktoré niekedy ani nie
sú považované za náboženstvo.
Neexistuje žiadna definícia náboženstva
a rozhodovanie v týchto otázkach je
ponechané na súdy.

Cirkev a vnútorná organizácia
Štát nesmie nad cirkvami vykonávať
dozor, cirkev je nezávislá pri určovaní svojej
vnútornej štruktúry. To však neznamená, že
štát nemá žiadnu možnosť kontrolovať cirkvi
a ich aktivity. Právo kontroly cirkevných
rozhodnutí má zvyčajne štátny sudca.
Pokiaľ chcú cirkvi pôsobiť
v mimonáboženských oblastiach, napríklad
v zdravotníctve, školstve, sú viazané štátnym
zákonodarstvom platným pre tú či onú oblasť
a ich zástupcovia sú povinní založiť právnickú
osobu podľa belgického práva (predpoklad
získania štátnej dotácie). Samotné cirkvi,
diecézy, farnosti a iné cirkevné štruktúry
nemajú podľa belgického práva právnu
subjektivitu.

Cirkev a kultúra
Cirkvi, predovšetkým cirkev katolícka,
hrajú v belgickom kultúrnom živote
významnú úlohu. Katolícke školstvo v oblasti
vzdelávania početne presahuje školstvo
štátne, 60 percent belgických žiakov vyšších
škôl navštevuje školské zariadenia katolíckej
cirkvi. Aj ostatné konfesie majú svoje školy.
Popri sieti náboženských škôl existuje
sieť škôl „oficiálnych“, ktorá je zverená
do kompetencie spoločenstiev (flámskeho,
francúzskeho, nemeckého). Vzťahuje sa na ne
jediné pravidlo, ktoré zabezpečuje neutrálnu
výučbu a ochranu slobody rodičov a žiakov.
Školopovinní žiaci majú právo voľby medzi
vyučovaním náboženstva (financovaným
štátom) a vyučovaním nenáboženskej
etiky. Na tej sú povinní zúčastňovať sa
všetci žiaci, ktorí si nezvolili náboženstvo.
Postupne však vzrastá počet žiadostí žiakov
o uvoľnenie z vyučovania náboženstva
i etiky, čo je motivované svetonázorovou
indiferentnosťou.
Na univerzitnej úrovni neexistuje nijaké
prepojenie medzi štátnymi univerzitami
a teologickými fakultami (pritom verejné
úrady hradia teologickým fakultám ich
náklady, katolíckej – všetky, evanjelickej – 60
percent).

„Právo na anténu“
Pre náboženské vysielanie v rozhlase
a televízii má Belgicko systém nazývaný
„právo na anténu“. Ide o právo
súkromnoprávnych združení (politických,
filozofických, náboženských a iných) vysielať
pomocou verejného systému v záujme svojich
členov v zhode so záujmami verejnými. Ide
o vymedzený čas, v ktorom môžu vysielať
(2 percentá vysielacieho času v priebehu
jedného roka, maximálne 100 hodín v televízii
a 80 hodín v rozhlase).
V tlači je úloha cirkví viac nepriama, veľký
počet (najmä) denníkov zastáva katolícke
postoje, i keď nie sú pod kontrolou cirkevných
úradov. Na ich stránkach sa však stále
viac presadzuje všeobecne silnejúci trend
sekularizácie a pluralizmu.
Až to šesťdesiatych rokov 20. storočia
bolo v kresťanskej ľudovej strane zvykom
kooptovať do parlamentu jedného klerika
ako dôverného zástupcu cirkvi. Teraz tento
zvyk sa už neuplatňuje. V súčasnej dobe majú

Katedrála St. Michel, Brusel. Foto: archív
v parlamente mandát dvaja kňazi, ktorí však
reprezentujú flámske a francúzske zelené
strany, čiže nie sú tam ako zástupcovia cirkví.

Financovanie cirkví
a sekularizmus
Peniaze na platy a dôchodky duchovných
uznaných cirkví idú zo štátneho rozpočtu.
V roku 1993 bolo k ústave pripojené ďalšie
ustanovenie, podľa ktorého „Platy a dôchodky
predstaviteľov zákonom uznaných
organizácií, ktoré poskytujú mravnú oporu
na základe filozofického, nie náboženského
svetonázoru, idú na účet štátu“. Ide o štátne
financovanie organizácií, ktoré oficiálne
zastupujú sekularizmus, vrátane svetských
pomocných osôb v armáde, a to znamená
určité ústavnoprávne uznanie sekularizmu.
V roku 1992 prišlo sekulárne hnutie
Humanistisch Verbond s kritikou súčasného
belgického systému, najmä finančnej podpory
katolíckej cirkvi, a navrhli dva možné systémy
riešenia vzťahu štátu a cirkví:
• systém dôslednej odluky s úplne
neutrálnym štátom,
• systém pokračovania štátneho
financovania náboženských a svetských
hnutí, ale na základe striktnej rovnosti.
Súčasný systém poskytuje cirkvám aj
daňové výhody, sú oslobodené od platenia
daní.

Duchovná starostlivosť
vo verejných zariadeniach
Duchovná starostlivosť existuje
vo väzniciach a je platená štátom. Duchovní
pôsobia aj v nemocniciach, ale štát ich
neplatí. Vyvíjajú činnosť aj v armáde, nie však
ako vládni úradníci.
V zásade platí, že právne postavenie
kňazov a rehoľníkov sa nelíši od postavenia

iných občanov, až na niektoré výnimky.
Nemôžu byť členmi parlamentu, štátnej rady,
v kontrolných orgánoch, vo funkcii sudcu,
guvernéra provincie a tak ďalej.

Cirkvi a manželské
a rodinné právo
Čl. 21 ústavy zakotvuje zásadu, že
cirkevnému sobášu musí predchádzať sobáš
civilný. Za porušenie tejto zásady duchovní
môžu byť potrestaní. Prax priority civilného
sobášu pred sobášom cirkevným sa stala
základnou súčasťou belgickej spoločnosti

Súhrnne o vzťahu
štátu a cirkví v Belgicku
Systém, ktorý je priaznivo naklonený
náboženstvu, je skôr systémom vzájomnej
nezávislosti než systémom odluky v prísnom
slova zmysle.
Hoci teoreticky majú všetky náboženstvá
a náboženské spoločnosti rovnaké práva,
existujú výrazné právne rozdiely medzi
uznanými a neuznanými náboženskými
skupinami. Prax zároveň ukazuje, že
katolícka cirkev zaujíma medzi uznanými
náboženstvami postavenie ako primus inter
pares (prvý medzi rovnými).
Belgický model vzťahu štátu a cirkví
sprevádza silnejúca sekularizácia. Tento
trend sa vyznačuje nielen frontálnym útokom
na náboženstvo, ale aj postupnou stratou
úplnej autonómie cirkví v rôznych oblastiach.
Zreteľným príkladom je pokračujúce
ovplyvňovanie cirkevného života pracovným
právom a najnovšie tendencie, ktoré podporujú
štátnu kontrolu cirkevných záležitostí.
Peter Prusák
Spracované podľa knihy G. Robbersa
Štát a cirkev v krajinách EÚ
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Reakcie

Môj život bez
náboženstva

V minulom čísle Promethea sme Vás vyzvali, aby ste sa zapojili do našej
ankety na tému Môj život bez náboženstva. Z Vašich odpovedí vyberáme:
Ako človek bez náboženského vyznania si
spätne uvedomujem, aké šťastie som mal, že
som sa narodil do rodiny, ktorá mi v detstve
nevštepovala do mysli žiadne apriórne večné
pravdy. Tým pádom som mohol slobodne
uvažovať o množstve svetonázorových koncepcií a vytvoriť si na ne svoj vlastný pohľad.
Nakoľko som sa narodil v r. 1976, moje
detstvo nebolo poznačené manipulátorskými
vplyvmi cirkvi v školskom prostredí, čo tiež
považujem za pozitívny faktor formovania
môjho zmýšľania.
Rozhodol som sa pre štúdium filozofie
na FF UK, ktoré som aj úspešne absolvoval,
čo zaiste prispelo k istej dávke kritickosti
a racionality pri skúmaní rôznych svetonázorových koncepcií. Počas vysokoškolských
štúdií som sa spoznal so študentkou
architektúry, ktorá bola členkou tzv. Moonovej sekty (Cirkev zjednotenia, Aliancia
za čistú lásku a pod.). Možno nič zvláštne,
keby nešlo o moju prvú lásku. Náš vzťah,
samozrejme, narážal na prekážky, ktoré sa
objavovali práve v súvislosti s vplyvmi danej
sekty: čím viac som ju spoznával, tým viac

ma zraňovalo poznanie, že mám do činenia
s osobou, ktorej pôvodná identita bola
nahradená tzv. sektárskou identitou – videla
vo mne diabla (ako aj vo svojej matke), trpela
fóbiami z odchodu zo sekty, čo však bola
jediná cesta rozvoja nášho vzťahu, nakoľko
Moonova sekta prísne zakazuje akékoľvek
partnerské vzťahy svojich členov s ľuďmi
mimo sekty. Náš rozchod napokon spočíval
v jej vsugerovaných obavách, že urazila duše
predkov, že sa jej musia narodiť postihnuté
deti, že ju navždy do pekla zatratí boh,
s ktorým sa počas meditácií rozprávala atď.
Záujemcov o podrobnejšiu symptomatiku
závislosti od náboženských siekt odkazujem
na publikáciu Stevena Hassana Jak čelit
psychické manipulaci zhoubných kultů. Táto
skúsenosť bola pre mňa prvou, ktorá ma
doslova omráčila – pokiaľ ide o vnútornú
organizovanosť náboženských skupín a o ich
deštrukčný vplyv na psychiku inteligentných
ľudí.
Pristúpim však k druhej skúsenosti, ktorá je
spojená s rímskokatolíckou cirkvou. Priateľa,
ktorého smrť má táto cirkev na svedomí, som

„Funguje to takto: Jeden z nich povie, že existuje veľká, záhadná sila, ktorú vidí len on
- a táto sila im neublíži, ak jej všetci pošlú peniaze. Dobré, čo?“

12 PROMETHEUS

spoznal práve v období, keď sa prehlbovali
jeho kontakty s katolíckou cirkvou. Vyrastajúc
v ateistickej rodine sa v dospelosti priklonil
ku katolíckej viere, vo veku asi 25 rokov sa
dal pokrstiť a osvojoval si učenie a postoje
katolicizmu. Nič zlé by na tom nebolo, keby
to však nerozložilo jeho psychiku neustále
vštepovanými pocitmi viny. Raz mi povedal:
„Maroš, ak nenájdeš boha, skončíš samovraždou.“ Žiaľ, pár týždňov na to môj priateľ
spáchal samovraždu, nakoľko sa nedokázal
vyrovnať s nárokmi toho dobrotivého boha.
Zabili ho pocity viny implantované kresťanským učením.
Keď som svojmu spolužiakovi na VŠ
opisoval psychické problémy mojej bývalej
priateľky z Moonovej sekty, tak mi oznámil, že
presne rovnakými štádiami prechádzal aj on,
keď sa usiloval vymaniť spod vplyvu katolíckej cirkvi, v učení ktorej bol vychovávaný.
Rovnaké fóbie, rovnaké pocity viny, rovnaká
iracionalita. Spod vplyvu cirkvi sa, pokiaľ
viem, dostal, no krátko po ukončení štúdia
spáchal samovraždu. Osobne som presvedčený, že na zraňovaní jeho psychiky mala veľký
podiel práve kresťanská výchova.
Tieto skúsenosti ma k ateizmu nepriviedli,
iba mi ukázali, že náboženstvo, v ktoré som
nikdy neveril, nie je iba neškodnou masovou
halucináciou či ópiom ľudstva, ale je to jeden
z najnebezpečnejších prvkov, ktoré môžu
ničiť myseľ a život ľudí.
Svoj názor na svet, ľudskú spoločnosť
a moje miesto v nej som si vytvoril na základe
vzdelávania sa a skúseností.
Považujem za zavádzajúce hovoriť
o existencii boha, kým diskutujúci nedisponuje definíciou pojmu „boh“, nakoľko podľa
mňa slovo „boh“ reprezentuje zmysluprázdny
pojem.
V otázke morálnych názorov a postojov
– či už v oblasti medziľudských vzťahov alebo
v oblasti osobnej mravnej zodpovednosti
– sa usilujem riadiť princípmi autonómnej
morálky. Morálky, ktorá iste nie je dokonalá
(nakoľko chýba princíp určujúci jej dokonalosť), ale ktorá rozhodne nenapáchala
toľko škôd a utrpenia ako morálka, ktorá sa
vyhlasuje za dokonalú a pritom vraždí v mene
iracionálneho náboženstva.
M. D., stredoškolský učiteľ, 30 rokov,
Bratislava

Moji rodičia a najmä babička (podotýkam,
hlboko veriaci) boli veľmi múdri a tolerantní
ľudia. Nikdy ma nenútili k účasti na cirkevných obradoch či k návšteve kostola. Som im
za to nesmierne vďačná. Práve vďaka nim som
už v mladom veku chápala, že úprimná viera
v boha a náboženstvo (resp. cirkev, ktorá ho
učí) sú dve úplne rozdielne veci.
Tieto spomienky vo mne ožívajú v súčasnom období, keď ako dôchodkyňa sledujem
snahy katolíckej cirkvi opäť si uzurpovať
moc v štáte. Návrat k náboženskej výchove
na školách (ako jeden z mnohých príkladov
takýchto ambícií) považujem za bezprecedentný akt v demokratickom štáte, ktorý je
v rozpore s Ústavou SR.

Ale aby som nebola nespravodlivá... Veď ja sama som sa
práve vďaka náboženskej výchove
dopracovala k úplne opačnému
pohľadu na svet. Stal sa zo mňa
ateista. Katolícka cirkev je totiž
sama sebe najlepším hrobárom.
Nič nemôže človeka presvedčiť
o nezmyselnosti náboženskej
výchovy na školách lepšie ako
úsilie cirkvi „úspešne“ ťahať
spoločnosť do stredoveku. Čím
usilovnejšie to robí, tým väčší
odpor vyvoláva nielen v radoch
širokej verejnosti, ale aj v radoch
úprimne veriacich ľudí.
Ma to, aby človek dospel
k vlastnej identite, našiel svoje
miesto v živote i v spoločnosti
nepotrebuje náboženské dogmy.
Naopak. Pokrok, chápanie seba
ako slobodne mysliacej bytosti,
vzdelanie, kultúra, tolerancia
k odlišnostiam iných národov,
vzájomné rešpektovanie sa
a spolupráca sú jedinou alternatívou do budúcnosti.
E. P., zdravotná sestra, 62 r.,
Bratislava

Do veku 42 rokov som bol
zástancom ateizmu a humanizmu. V skutočnosti som celé roky
hľadal. Veda, náboženstvo, sekta.
Nič z toho mi nedalo uspokojujúcu odpoveď. Súčasná veda je

ako 14-ročná pubertiačka, ktorá
sa z rozmaru hrá na kuchárku.
Náboženstvo je asi najstaršia
s. r. o. na svete. Zaujíma sa len
o svoje zisky a so skutočným
duchovnom má pramálo
spoločné. Sekta je úzka skupina
ľudí starajúca sa výlučne o svoje
takmer božské záujmy.
Na čom zakladám svoje
morálne názory a postoje? Ži
a nechaj žiť, neuraziť cítenie
druhých, tolerantnosť. Aj Desať
prikázaní mi niečo naznačilo.
Skúste jedenkrát denne niekomu
nezištne pomôcť, hoc aj maličkosťou.
A čím sa riadim v medziľudských, partnerských a rodinných
vzťahoch? Všetci, s ktorými
prichádzam do kontaktu, sú
i rovnocenní, majú tak isté
nároky a potreby ako ja. Tolerantnosť, spoľahlivosť, priateľstvo,
sebestačnosť, ochota pomôcť
sebe aj ostatným.
Cor Dedo, učiteľ, 54 rokov,
Zvolen,

Veľkú úlohu zohrala v mojom
myslení aj orientácia nášho
farára, ktorý bol za ochranu
ľudských práv a za boj proti
fašizmu. Spomínam si na jeho
kázeň na Vianoce v roku 1943,
keď povedal: „Za práva bielych

a čiernych, proti násiliu a fašizmu.“ Napokon ho za jeho aktivity
odvliekli raz v noci na pole a zbili
ho. Nasledoval veľký protest
a demonštrácia luteránskych
veriacich, a to nielen z našej obce,
ale zo všetkých štyroch, ktoré
patrili do tejto diecézy. Gardisti to
museli vziať na vedomie.
Postupne sa upevňovalo moje
presvedčenie a náboženstvo
sa stávalo pre mňa čoraz viac
nepotrebným.
Som presvedčený, že veľký
vplyv na moje jednoznačné
rozhodnutie mal okrem iného aj
prístup spomenutého evanjelického farára, ktorý zohral
významnú úlohu aj v SNP.
To boli hlavné dôvody, prečo
som mohol na základe vlastných
úvah z presvedčenia sám konať.
Život pre mňa znamená slobodu
myslenia a činnosť na základe odbornosti. Pokiaľ ide o spoločenské zriadenie, rozhodujúce má
byť hodnotenie stavu, opierajúc
sa o vedecké objavy a potrebnú
realitu, bez tlaku cirkví na ľudí
– najmä rímskokatolíckej, ktorá
tak konala v celej histórii. Ďalej
to má byť upevňovanie morálky
a konanie v prospech ľudí, a nie
pre peniaze či majetky. Preto
svoje konanie zakladám na týchto
princípoch.
V. G., dôchodca, 77 rokov,
Košice

Rímsko-katolíckym veriacim
som bol až do svojich 27 rokov.
Štúdium dejepisu na vysokej
škole mi pomohlo vyrovnať sa
s náboženstvom.
Súkromným štúdiom som sa
dopátral, že človeka nestvoril
nijaký boh, ale naopak,
človek si vytvoril boha na svoju
podobu, že náboženstvo je
odraz bezmocnosti človeka,
fantastický odraz prírodných
a spoločenských síl v jeho vedomí. Zistil som, že som sa aj zle
modlil. V otčenáši som hovoril:
„...ako na nebi, tak aj na zemi“
a v skutočnosti je „ako na zemi,
tak aj na nebi“. To presvedčenie
vo mne rástlo, až som v roku
1947 vystúpil z cirkvi (písomne) ako stredoškolský profesor
na gymnáziu.
Necítil som nijakú stratu,
naopak, môj duchovný život sa
stal voľnejším, slobodnejším,
ba aj spravodlivejším. Základom môjho svetonázoru sa
stali vedecké poznatky, ktoré
mi pomáhali dotvárať štúdium
humanistickej literatúry.
S mojím postojom sa stotožnila
aj moja manželka (učiteľka)
a v humanistickom duchu sme
vychovali aj svoje dve dcéry.
G. P., stredoškolský profesor
na dôchodku, 86 rokov, Levice

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

Zapojte sa do ankety časopisu PROMETHEUS:

Môj život bez náboženstva

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

2. Akým spôsobom, na základe
alebo pomocou čoho ste si
ako človek bez náboženského
vyznania
– vytvorili svoj názor na svet,
ľudskú spoločnosť a svoje
miesto v nej?
– na čom zakladáte svoje
morálne názory a postoje?
– čím sa riadite v medziľudských,
partnerských, rodinných
vzťahoch?
– ako je to s vaším rozhodovaním
v otázke dobra a zla, osobnej mravnej zodpovednosti a podobne?

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

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

Zaslanie príspevkov do ankety nie je časovo obmedzené.
Príspevky zasielajte na adresu:
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Teológia a veda

K dialógu
teológie a vedy
Vzájomný vzťah kresťanskej teológie a vedy – osobitne prírodných vied – je stáročný
problém. Stredovekí učenci sa pokúšali vymaniť sa z područia teológie pomocou takzvanej
teórie dvojakej pravdy, podľa ktorej tak teológia, ako aj veda, má pravdu vo svojej oblasti.
charakteristické prizývanie skôr
prírodovedcov, osobne orientovaných pronábožensky. To nevyhnutne ovplyvňuje atmosféru,
priebeh i závery takto koncipovaného dialógu, vydávaného potom
za „dôkaz“ zlučiteľnosti alebo
komplementarity vedy a teológie.

V 13. storočí hlásal Tomáš Akvinský myšlienku harmónie viery
a rozumu, lebo pravdy oboch vraj
majú konečný a spoločný základ
v božej múdrosti. V novoveku
už veda nemohla byť ancilla
theologiae (slúžka teológie)
a v modernej dobe zďaleka nie je
prijímaná myšlienka harmónie
viery a rozumu.

Ignorovanie filozofie je
neprijateľné

Nevyhnutná deľba práce?
K najvýznamnejším odporcom náboženského výkladu
sveta tradične patria prírodné
vedy. No vzhľadom na predmet svojho bádania sa samy
nepovažujú za kompetentné
odpovedať na veľmi špecifické
otázky duchovného života človeka, morálky, zmyslu ľudského
života. Reagovať na tieto otázky,
ponúkať človeku riešenia jeho
svetonázorových, morálnych
a existenciálnych problémov
– v tom podľa predstáv súčasných
teológov existuje možnosť, ba
nevyhnutnosť „deľby práce“,
vzájomného dopĺňania, komplementarity teológie a prírodných
vied. V tomto duchu sa rozvíjajú
snahy o ich dialóg.
V dnešnom svete plnom konfliktov by bolo nerozumné odmietať a priori myšlienku dialógu,
vrátane toho medzi teológiou
a prírodnými vedami. To však neznamená prijímať jeho teologický
projekt nekriticky. Na zamyslenie
je tu hneď niekoľko skutočností.
Podľa teologického chápania
má v tomto dialógu ísť o základné
a nadčasové, špecificky ľudské
duchovné problémy. Zo spomínanej nekompetentnosti prírodných
vied však vôbec nevyplýva, že by
na ich riešenie mala mať monopol
výlučne teológia. Ako keby
pre obrovské pole duchovnej
problematiky vôbec neexistovala
filozofia! Nehovoriac o smeroch
filozofie mimonáboženskej
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a nenáboženskej, ktoré ponúkajú
originálne a autonómne, od náboženstva a teológie nezávislé
riešenia duchovných, existenciálnych a etických problémov človeka. Teologický projekt dialógu
však akoby filozofiu nepoznal. Teológia si celú túto problematiku
jednoducho prisvojuje, napriek
tomu, že svoju svetonázorovú
funkciu tu môže realizovať iba
voči ľuďom nábožensky veriacim.

Chabé dôkazy
o zlučiteľnosti vedy
a teológie
Odpovede teológie na základné otázky človeka vyhovujú aj
niektorým nábožensky alebo
pronábožensky orientovaným
prírodovedcom. Ale sami ich
odborní kolegovia, zmýšľajúci sekulárne, namietajú, že
v takýchto prípadoch ide o čisto
osobné stanovisko, o rýdzo
individuálny, subjektívny, často
jasne emocionálny vzťah vedca
k náboženstvu – nie o objektívne,
vedecky podložené stanovisko,
ktoré by bolo záväzné pre danú
vedeckú disciplínu i vedu ako
celok. Vo vzťahu k náboženstvu
i k dialógu vedy a teológie sú teda
názory a postoje prírodovedcov
diferencované, často až protikladné. Pre doteraz uskutočňované rozhovory však býva

Z pohľadu do histórie jednoznačne vyplýva narastajúca
prevaha, sebestačnosť, funkčnosť a efektívnosť vedeckého
prístupu k svetu i k špecifickým
duchovným problémom ľudskej
existencie. Na druhej strane,
za existencie početných krízových javov a neraz rozporných
perspektív modernej spoločnosti,
náboženstvo naďalej vyhovuje
duchovným potrebám mnohých
súčasných ľudí. Ale aj títo ľudia
sú denno-denne konfrontovaní
s tempom, rozsahom i výsledkami vedeckého bádania a s ich
vplyvom na chápanie i riešenie
základných svetonázorových
otázok. Objektívne teda existuje
určitý priestor na teológiu. Jej
úsilie hľadať, ale aj zdôvodňovať
svoje poslanie, miesto, funkčnosť, a teda aj potrebnosť je preto
celkom pochopiteľné a legitímne.
Namietať však treba proti snahám v radoch teológov byť akoby
jediným možným partnerom
dialógu s prírodovedcami a vedou
vôbec. Najmä až demonštratívne
ignorovanie filozofie je neodôvodnené, zavádzajúce a neprijateľné. Poslanie a zmysel takto
prezentovaného dialógu teológie
a vedy navyše spochybňuje aj
častá jednostranná voľba jeho
účastníkov z radov prírodovedcov. Niekedy sa ťažko ubrániť
dojmu, či teológii nejde o dobovo
prispôsobený variant tradičnej
obhajoby jej spoločenského
miesta a funkcie.

V demokratickej, názorovo
pluralitnej spoločnosti, nik nebude namietať proti nároku teológie
uplatňovať sa najmä v jej bytostne
blízkych oblastiach duchovného
života ľudí, osobitne ľudí nábožensky veriacich. Jednou z foriem
takéhoto uplatnenia teológie
môže byť práve dialóg s rôznymi spoločenskými skupinami,
vrátane predstaviteľov rôznych
vedných odborov. Spoločnosť
uznávajúca oprávnené záujmy
teológie zároveň plným právom očakáva dialóg ponímaný
a uskutočňovaný s rešpektovaním relevantných spoločenských
a vecných okolností, v duchu
intelektuálnej serióznosti a s cieľom skutočne celospoločenského
kultúrneho a morálneho pokroku
Miroslav Horácky
Spôsob vidieť všetko cez
vieru znamená zavrieť oči
rozumu.
B. Franklin
Bez ohľadu na všetky možné
pokusy o zmierovanie nemožno rozdiel medzi filozofiou
a náboženstvom zastrieť, lebo
filozofia je vecou myslenia,
rozumu, zatiaľ čo náboženstvo
je vecou citu a obrazotvornosti.
L. Feuerbach
Slovo „Boh“ je obsahovo
totožné so slovom „neviem“.
B. Spinoza
Boh? Nepotreboval som
túto hypotézu.
P. S. de Laplace
Ak niekto vyniká len v jednej
oblasti, to ešte neznamená,
že musí vynikať aj v druhej.
Newtonova matematika nie je
nijaký dôkaz pre jeho teológiu.
A. Huxley
Kto má vedu, nepotrebuje
náboženstvo.
J. W. Goethe
Svojím založením som
racionalista a dokonca i v ranej
mladosti som sa zriekal takej
krehkej, ničím nepodloženej
viery.
A. Einstein
Je lepšia tvrdá pravda než
utešujúca fantázia.
W. Shakespeare

Pravda a ilúzie
o nesmrteľnosti
Medzi najzaujímavejšie diskusie medzi ateistami a veriacimi patria tie, ktoré sa týkajú problematiky nesmrteľnosti. Slovo „problematika“ je tu naozaj namieste, keďže akcentuje termín „problém“.
Už dávno, v päťdesiatych rokoch minulého
storočia, vyšla zaujímavá kniha amerického
materialistického filozofa Korolissa Lamonta
nazvaná Ilúzia nesmrteľnosti. Filozof v nej
upozorňuje na rozličné argumentačné triky,
ku ktorým sa uchyľujú služobníci kultov,
aby udržali v ľuďoch vieru v posmrtný život.
Niektoré z takýchto odhalení sú priam
zábavné.
Aby ideológovia a apologéti cirkvi
presvedčili veriacich o existencii
nadpozemského sveta, pokúšajú sa ho
vykonštruovať vo všetkých podrobnostiach
bytia pozemského. Ba aj čierne polia a široká
rieka Níl, ako verili staroegyptskí žreci, majú
svoju analógiu v záhrobí.

rozsahu, nedorástol na dieťa, dieťa sa
nenarodilo, nebolo pokrstené. Aký druh
nesmrteľnosti dosiahne duša tohto zárodku?
Viera v nesmrteľnosť si vyžaduje, aby každý
ľudský jedinec bol nesmrteľný, či už žil
od počatia osemdesiat dní alebo osemdesiat
rokov. Toto sa týka nielen miliárd ľudí
na našej planéte dnes, ale aj stoviek tých
pokolení, ktoré žili na tisíce storočí pred
nami. Uvedomujete si to akoby nekonečné
premnoženie v záhrobí?

Čo by tam robili tulene?
V tejto súvislosti je charakteristická beseda,
ktorú americký filozof uvádza a rozoberá.
Medzi Eskimákmi a misionármi došlo
k takémuto rozhovoru o kresťanskom raji:
„A tulene? Nič nevravíte o tuleňoch!“
„Tulene? Nuž veru, tulene v raji nežijú.
Čo by tam robili? Zato však sú tam anjeli
a archanjeli, cherubíni a serafíni, dvanásť
apoštolov, dvadsaťštyri kmeťov.“
„To je všetko veľmi pekné, ale aké zvieratá
súce na lov tam u vás žijú?“
„Lovné zvieratá veru žiadne. Niet ich.
Načo? U nás je baranček, lev, orol, teliatko...
Ale niet vášho tuleňa. U nás je...“
„Stačí! Vo vašom nebi niet tuleňov. Nebo
bez nich sa nám nehodí!“
Nuž tak. Dokonca aj národy, ktoré si nijako
nepredstavovali záhrobný život ako šťastnú
existenciu človeka, nevedeli si predstaviť
svoje p o d z e m s k é svety bez toho, aby
zabezpečili dušiam všetko nevyhnutné
pre ich telá. Treba však objasniť, prečo
duša odchádza pod zem, čo korešponduje
so starými predstavami.
Americký filozof podáva materialistické
vysvetlenie tejto predstavy. Skutočnosť, že
najvhodnejším spôsobom dovŕšenia osudu
mŕtvych tiel bolo ich pochovanie do zeme,
viedlo k predstave o umiestnení záhrobného
sveta v podzemnej ríši.

Iritujúce, no logické otázky
Autor knihy o týchto ilúziách sa venuje aj
otázke cirkevnej „inscenácie nesmrteľnosti“.
Predpokladajme, že ľudský zárodok hynie
ako jednomesačný. Nevyvinul sa v plnom

Navyše, ak je posmrtný život priznaný
dojčaťu, ktoré sa dožilo len desiatich dní,
tak potom – ako sarkasticky poznamenáva
autor filozofickej publikácie – musí
sa priznať aj dobrému starému psovi,
ktorý bol po desať rokov obľúbeným,
družným a oddaným členom rodiny. Ale
ak prisúdime nesmrteľnosť psom, potom
akým právom ju môžeme odopierať
koňom, slonom, potkanom, hadom,
medúzam, osám? A keďže niet ostrých
rozdielov medzi živočíchmi a rastlinami
ako formami života, teda spoločného
podivuhodného javu nazývaného život,
možno nesmrteľnosť odoprieť zemiaku,
brečtanu a tak ďalej? Pravda, najostrejší
či najdramatickejší je tento rozpor medzi
človekom a najinteligentnejšími cicavcami,
kde sú rozdiely minimálne najmä zo striktne
vedeckého hľadiska, no osobitne medzi
človekom na jednej strane a šimpanzom,

Nesmrteľnosť
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orangutanom a gorilou na druhej strane!
Len si spomeňte na niektoré šokujúce
a fascinujúce zábery z filmu Gorily v hmle!

Intelektuálne neprijateľný obraz
Je nezmyselné očakávať, že všetky miliardy
miliárd živých foriem, ktoré sa v evolučnom
procese vystriedali na našej planéte, musia
realizovať svoju posmrtnú existenciu niekde
na druhom svete. Takýto nezmysel obhajujú
tí, ktorí veria ilúzii o nesmrteľnosti. Súčasní
vyznavači amortality, teda nesmrteľnosti,
práve tak ako ich predchodcovia, nemôžu
vybŕdnuť z protirečení. Nie sú schopní opísať
nadpozemský život dostatočne konkrétne
a reálne – zakaždým sa javí intelektuálne
neprijateľným.
V čase raného kresťanstva idea
nesmrteľnosti mala do istej miery morálny
význam. Cirkevní otcovia tvrdili: „Sú nebesá
a peklo. Ak si dobrý, dostaneš sa do neba, ak
si zlý, do pekla. Buď preto dobrý!“
Aký však zmysel dávali cirkevní hlásatelia
výzve „Buď dobrý!“? Záviselo to od tých,
ktorí platili za ich kázne. „Buď dobrý!“ –
pracuje bez reptania pre svojich pánov. „Buď
dobrý!“ – nesmieš rozmýšľať o inakšom
živote, či dokonca zaň bojovať. „Buď dobrý!“
– uver všetkému, čo počuješ z z kazateľne
a poriadne plať cirkevné desiatky. Cirkev si
vždy chránila a upevňovala svoje panstvo,
zastrašovala ľudí budúcim trestom post
mortem, po smrti. Na tento cieľ slúžia
cirkevné obrady spojené s vyberaním
cirkevných poplatkov ako spoľahlivého
zdroja pre existenciu cirkvi.
Otázku smrti a nesmrteľnosti americký
filozof rieši z pozície materializmu.
Možno hovoriť o materiálnej, chemickej
nesmrteľnosti, ktorej základom je
nezničiteľnosť hmoty, pohltenie prvkov
tela prírodou. Tu sa však nehovorí
o nesmrteľnosti osôb, ale o nesmrteľnosti
prvkov v osobách obsiahnutých. Možno
hovoriť aj o biologickej či plazmatickej
nesmrteľnosti, ktorú predstavujú naše deti
a ďalší potomkovia. Lenže vypäto samoľúbi
veriaci, vyvyšujúci sa nad celú ostatnú
živú ríšu, ťažko budú akceptovať takúto
„skromnú“ či odosobnenú nesmrteľnosť!
Veľmi zaujímavé: nielen viera v posmrtný
život podľa tzv. božích zákonov, ale aj celkom
protikladná viera v materiálnu nesmrteľnosť
si obe vyžadujú určitú pokoru.

Nesmrteľnosť v tvorivej práci
Najreálnejšia je však sociálna nesmrteľnosť
v podobe činnosti človeka na prospech nielen
súčasníkov, ale aj nasledujúcich pokolení
ľudí. V kreativite zameranej na rozvíjanie
pokroku spočíva nesmrteľnosť veľkých
osobností. Usilujme sa im svojim konaním
priblížiť, majme takéto ambície, takúto
ctižiadosť. Nesmrteľnosť národa i každého
z nás je v nesmrteľnosti práce. Žiť v práce – to
je naozajstná nesmrteľnosť. Celkom v duchu
nádhernej poézie nezabudnuteľného básnika
Jiřího Wokera: „Dělník je smrtelný, práce je
živá, Antonín umírá, žárovka spívá.!
Milan Kenda
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Svetský humanizmus

Duchovný rozmer
svetského humanizmu
Ak rôzne náboženstvá (teistické i neteistické) sú vo svojej
„prirodzenosti“ naplnené určitým duchovným rozmerom, teda
sú charakteristické určitými princípmi myslenia a chápania, bolo
by možné dať duchovný rozmer aj svetskému humanizmu? Je to
pomýlená predstava, či naopak, prirodzená súčasť humanizmu?

Svetský humanizmus
Humanizmus vo svojej podstate, ako je
napokon všeobecne známe, zdôrazňuje
ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj
osobnosti v primeraných podmienkach jej
existencie. Do popredia kladie človeka (odtiaľ
humanizmus) a prírodu, ich poznávanie, to
všetko spravidla v protiklade k stredovekému
zdôrazňovaniu poznávania a nadradenosti
Boha, potláčaniu telesnej prirodzenosti
a potrieb človeka. Najmä pre monoteistické
náboženstvá je charakteristické zdôrazňovanie duchovného rozmeru ľudskej existencie,
väzby duchovna počas života a po smrti.
V tomto kontexte sú telesné potreby nedôležité, dokonca v raných podobách týchto
náboženstiev je telo vnímané ako „nádoba
hriechu“, a tak sa k nemu treba i správať (vrelo odporúčame dôsledne si prečítať Bibliu).
Mohli by sme teda vnímať zdôrazňovanie
humanizmu prídavným menom „svetský“
ako zbytočné, veď humanizmus (človek a jeho
slobodný rozvoj so zdôrazňovaním významu
a schopností ľudskej bytosti oproti stredovekému potláčaniu človeka) môže byť iba jeden.
V čase šírenia myšlienok humanizmu sa
však objavujú viacerí náboženskí myslitelia
(F. Melanchton, E. Rotterdamský a ďalší),
ktorí sa tiež označujú či sú označovaní
ako humanisti. Za humanistov sú aj dnes
považovaní rôzni predstavitelia náboženstiev,
pričom, ako je nám známe, oni samotní sa
nikdy nezriekli podstaty svojho náboženstva
– viery v nadradenosť duchovných princípov
v živote človeka – napokon, to ani urobiť
nemôžu, ak sa nechcú spreneveriť svojej viere.
Bolo by to v poriadku, ak by tu nevznikal istý
logický rozpor, ktorému sa pri dôslednom
vnímaní základných princípov nevyhneme.
Je pochopiteľné, že aj viacerí náboženskí
predstavitelia si uvedomujú „potreby doby“.
Bez „humanizácie“ náboženstva či v prípade
zotrvávania na pôvodných dogmách by to
medzi svojimi prívržencami mali zrejme
ťažké. Preto môžeme súhlasiť s potrebou
odlíšiť humanistov bez náboženského
vyznania od humanistov reprezentujúcich
náboženstvo s „ľudskou tvárou“ prídavným
menom „svetskí“.

Duch humanizmu
Definície humanizmu a ďalšie súvislosti sú
jeho prívržencom určite známe. Nás by mohlo
zaujímať, či by sme svetskému humanizmu
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vecí, kde dogmatické uplatňovanie jediného
správneho názoru neobstojí (v tejto súvislosti
sa nedá ubrániť pochybnostiam o zlučiteľnosti
spojenia termínu „demokratický“ s ideológiou, ktorá stojí na dogmatických základoch).
Antike bolo vlastné pestovanie kalokagathie – súladu duševnej a telesnej krásy.
Kalokagathia bola jedným z ideálov antiky,
ktorá nepoznala uprednostňovanie ducha
na úkor tela. Vtedy nebolo potrebné mať
strach z telesnej krásy, pretože krása samotná
bola ideálom antiky (ak by sme prijali teóriu
o božskom stvorení človeka, je prinajmenšom
neúctivé telo človeka ako nádherné božie
dielo, stvorené napokon na obraz Boha,
označovať za „nádobu hriechu“).
Ak svet antiky bol v tom najlepšom slova
zmysle posadnutý krásou, nezúženou len
do jedného bodu, musel sa nevyhnutne

mohli načrtnúť víziu istého „duchovného“
rozmeru.
Zásadný problém bude
zrejme spočívať v tom, čo
budeme pod duchovným
rozmerom chápať. Ak by
sme sa pokúšali vytvoriť
konštrukciu, podobnú
teistickým predstavám
duchovna, a teda istým
spôsobom vytvoriť nové
náboženstvo, zrejme by
sme sa dostali do rozporu
so samotnými princípmi
humanizmu, minimálne
humanizmu svetského.
Ponúka sa nám však
možnosť podporiť, obohatiť
„ducha humanizmu“, teda
spôsob života človeka,
pre ktorý základné tézy sú
vymedzené v potrebách,
z ktorých hnutie humanizmu vyrástlo.
Pri takýchto snahách
treba vopred vyhlásiť, že
naše úvahy nesmerujú k objavovaniu nepoznaného.
Chcú zdôrazniť, či upriamiť
pozornosť na hodnoty, ktoré
sú humanizmu vlastné
a sú jedným z pevných
koreňov, ktoré myšlienkové
Epikurova filozofická škola Képos - Záhrada
bohatstvo humanizmu
ukotvujú medzi všeľudskými hodnotami.
Ak sa humanizmus obracal či vracal
k hodnotám sveta antiky, treba zdôrazniť,
že jednou zo základných hodnôt starých
Helénov (Grékov) bolo vyznávanie princípu
parhésie a eleuthérie - voľnosti mysle
a slova. Nespornou prednosťou tohoto času
bolo hľadanie ideálu, ktorý nebol vopred
stanovený ako nemenná, nespochybniteľná
pravda. Naopak, v záujme hľadania najlepšieho riešenia mohli medzi sebou súťažiť
rôzne názory, pre získanie prívržencov bola
rozhodujúca sila argumentov a nie strach
z hnevu božstva, ktorého by sa mohlo dotknúť
prípadné pochybovanie o „nevyvrátiteľných“
dogmách. Hľadanie najlepšieho riešenia,
pochybovanie o správnosti riešení, hoci by
boli predkladané väčšinou, je napokon vlastné
demokratickému spravovaniu verejných

dopracovať k vyznávaniu princípov harmónie
– umného súladu života človeka s prírodou.
Harmóniu môžeme chápať v širokom
kontexte, rovnako v kontexte zameranom
na rôzne aspekty našej existencie, no antický
človek si uvedomoval v tejto súvislosti, že
on sám je súčasťou veľkého celku, v ktorom
si hľadal svoje miesto. Bol súčasťou prírody
a bol človekom prirodzeným. Tak ako
dnes, keď odchádza do svojho prirodzeného
prostredia načerpať nové sily a energiu – bez
svojej prirodzenosti sa nezaobíde.
Antickému svetu by sme mohli všeličo
vyčítať, no vo vzťahu k uctievaniu hodnôt,
prirodzených pre človeka, sme antiku ani
po takmer dvoch tisícročiach neprekonali.
Ľudská prirodzenosť – chápanie
a uplatňovanie vlastných potrieb v súlade
s potrebami celku – spoločnosti a prírody.

Hľadanie a uplatňovanie vlastnej prirodzenosti a všeobecného súladu. Voľnosť mysle
a slova, súlad duševnej a telesnej krásy,
prirodzenosť v prírodnom prostredí – tak
by sme azda mohli vnímať odkaz antiky, ktorý
môžeme precítiť aj ako duchovný, myšlienkový odkaz humanizmu dnešku.

Képos – Záhrada
Pripusťme, že sa s konkretizáciou ideálov,
ku ktorým sa humanizmus vracal, dokážeme
stotožniť. Vzápätí sa pred nami nutne vynorí
otázka, či tento čas ponúkal myšlienkovo
sústredené (zostručnené) vyjadrenie toho,
na čo by sme aj my dnes radi nadviazali.
Odpoveď nie je ťažká – základné ideály
antiky sa prelínali mnohými významnými
filozofickými smermi. Avšak v roku 306
pred n. l. v Aténach bola založená filozofická
škola, ktorej predstaviteľovi, jeho žiakom
a nasledovníkom záležalo na tom, aby bolo
možné pripustiť slobodné ľudské konanie.
V centre ich záujmu je totiž etika. V tejto etike
ako cieľ ľudského konania je vyzdvihovaná
blaženosť. „Svoju prirodzenosť nesmieme
znásilňovať, ale ju poslúchať. A poslúchať ju
budeme, ak budeme uspokojovať potrebné
a teda prirodzené žiadosti, ak nie sú nám
škodlivé; no škodlivé žiadosti budeme rázne
zavrhovať.“ Tento výrok Epikura zo Samu
(341 – 270 pred n. l.), ktorého filozofická
škola dostala názov Képos – Záhrada podľa
svojho umiestnenia, uvádzame pre pochopenie jeho snaženia i snaženia jeho odporcov,
najmä kresťanských teológov, ktorí sa
snažili jeho predstavu blaženého a slastného
života vykladať ako nabádanie na prežitie
života v bezuzdných radovánkach. Opak je
však pravdou – Epikurova etika nachádza
slasť a blaženosť v umiernenom spôsobe
života. Podľa tohoto filozofa človek nemôže
prežiť šťastný a blažený život, ak takýto život
neprežívajú aj iní jeho súputníci. Človek by sa
mal zbaviť bolesti a duševného nepokoja.
Pôžitok z prežitého môže človek vnímať
v súlade s harmóniou, ktorá ho obklopuje

– umiestnenie Epikuľudské spoločenstvá mali
rovej školy v záhrade
k svojmu duchovnému
je viac ako symbolické.
svetu oveľa racionálnejší
V prenesenom význame
a logickejší prístup než
môžeme prírodné
vyznávači „tradičných“
náboženstiev: vedeli, že ak
prostredie, v ktorom
im Matka Zem neposkytne
škola pôsobila, vnímať
aj ako dôraz na súlad
dobrú úrodu, bude to
znamenať ohrozenie ich
človeka s prírodou, s priprežitia. Takú istú priazeň
rodzeným prostredím,
očakávali od Slnka i dažďa,
pričom v prirodzenom
vzduch v podobe víchric
stave môže človek prežiť
mohol nepriaznivo ovplyvnajväčšiu slasť, mať
niť existenciu človeka.
zo svojho bytia pôžitok.
Logicky teda preukazovali
Epikuros bol predstaúctu silám prírody i príroviteľom atomizmu v hede samotnej, vážili si ju,
lénskom období, pričom
pretože od nej záviselo ich
jeho názory poznáme
Epikuros zo Samu
prežitie. Bez Slnka, vody,
najmä z diela rímskeho
(341 - 270 pred n. l.)
vzduchu a napokon i Zeme
epikurejca Lucretia
sa žiť nedá. Zem, oheň, vzduch, voda – to boli
Cara. Súlad, harmónia, krása, príroda a jej
duchovné mantinely, to bolo posvätno pre
dokonalosť, prirodzenosť, to boli podľa
prírodného, či prirodzeného človeka.
rímskeho obdivovateľa Epikura základné
Dnes by sme s odstupom vekov a na úrovni
atribúty epikurejstva , či hedonizmu - života,
nášho poznania mohli povedať, že bez
prežitého v pôžitku (gr. hédoné – pôžitok).
božstiev a dogiem ľudstvo dokázalo a dokáže
O tom sa napokon môžeme dočítať vo filoprežiť, ale bez zdravého, prirodzeného
zofockom epose De rerum natura (O povahe
životného prostredia jednoducho zahynie. Ak
vecí) u samotného Lucretia Cara.
si zdevastujeme svoj životný priestor, zákon
Humanizmus
prírody, ten najvyšší princíp, si modlením
a jeho duchovný rozmer
neudobríme. Tu rozhodne čin – podľa toho
môžeme očakávať i našu odmenu.
Odpoveď na základnú otázku, ktorá
rezonuje v našich úvahách ponúkajú samotné
Ide teda o človeka a o prírodu, najvyššie
úvahy. Tu treba opäť pripomenúť, že sa nám
hodnoty humanizmu. Ak by sme chceli cez
sotva podarí objaviť výrazne nové obzory
stáročia podať ruku Epikurovi, možno by sa
a méty, za ktorými treba kráčať. Nazdávame
symbolom humanistov mohli stať Záhrady,
sa však, že v súčasnosti treba zdôrazňovať
reálne alebo symbolické. Veď príroda,
tie najzákladnejšie hodnoty, ktoré sú pre
najkrajší chrám sveta, rozumný vzťah k nej,
humanistov posvätné už temer dve a pol
najlepšie vyjadruje túžbu po slobode, voľnosť
tisícročia. Zámerne uvádzame tento časový
mysle a slova, krásu i prirodzenosť zároveň.
údaj, pretože ľudia, ktorí vyznávali princípy
Napokon princípy harmónie, ak sa ich darí
života nám sympatické si zaslúžia, aby boli
napĺňať, môžu človeka urobiť šťastným. Tu
považovaní za humanistov.
by sme azda mohli hľadať duchovný rozmer
Ak by sme predsa len chceli začrieť
humanizmu.
do sféry duchovna, oddá sa pripomenúť
Igor Šabek
našim súčasníkom, že mnohé prírodné
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Analýza

Stvorenie

Tri pohľady na mýtus
o stvorení z pohľadu
homosexuála
Na jednotlivé výpovede Biblie existujú v podstate tri možné
názory: bežný konzervatívny kresťanský názor, názor kresťanských
liberálov a skeptický (ateistický) názor.

P

ozrime sa bližšie na verš Genesis 1, 28,
kde sa píše, že Boh požehnal Adama
a Evu a povedal im: „Ploďte a množte sa
a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad
morskými rybami, nad nebeským vtáctvom
a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!“ Uvidíte, kde sú v názoroch rozpory.

Konzervatívny kresťanský názor
Kresťanstvo až do nedávna učilo, že celý
Pentateuch (teda 5 kníh Mojžišových) napísal
Mojžiš ako Božiu inšpiráciu, takže sa tam
nemôže vyskytnúť chyba.
Biblické výpovede treba interpretovať
v ich kontexte. Už v predchádzajúcom verši
Boh hovorí, že stvoril Adama a Evu na svoj
obraz a ako „muža a ženu”. Teraz ich žehná
a prikazuje im množiť sa a zaľudniť zem, aby
si ju mohli podmaniť. Boh teda stvoril dvoch
ľudí rozličného pohlavia, aby sa mohli množiť.
Prikázal im mať deti a začať zaľudňovať zem.
Počet detí, ktoré mohla mať Eva, bol, samozrejme, obmedzený. Dá sa predpokladať, že
boží príkaz Adamovi a Eve zaväzoval aj ich
deti, vnukov a platí aj pre súčasnú generáciu.
Jediná štruktúra rodiny/manželstva, ktorá
umožňuje rozmnožovanie, je zložená z jedného alebo viac mužov, resp. z jednej alebo viac
žien. Dve ženy nemôžu splodiť deti, rovnako
ako ani dvaja muži. Boh mal teda na mysli
manželstvo obmedzené na členov opačného
pohlavia. Na začiatku nestvoril jedného muža
a viac žien, ani jednu ženu a viac mužov, ani
viacero mužov a viacero žien. Zrejme chcel,
aby manželstvo uzatvárali páry opačného
pohlavia a vytvárali rodiny pozostávajúce
z jedného muža a jednej ženy. V Božom pláne
nie je miesto pre rovnopohlavné manželstvá.
Preto ich nemožno legalizovať.
Niektorí náboženskí konzervatívci argumentujú vetou: „Boh stvoril Adama a Evu, nie
Adama a Jána”. Hoci to bolo myslené len ako
slovná hračka, vystihuje to zákaz rovnopohlavných manželstiev na samom začiatku Biblie,
ako aj Boží úmysel, že muž a žena majú ako pár
uzavrieť manželstvo a plodiť deti zmiešaním
manželovho semena s vajíčkom manželky.

Názor kresťanských liberálov
Porozumieť biblickému textu znamená pochopiť, čo ten text znamenal pre autora v čase,
keď ho autor pôvodne písal: starodávny babylonský pohanský kňaz alebo teológ , ktorý písal
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pôvodnú verziu príbehu o stvorení sveta, vedel,
že spisuje mýtus pomocou svojej predstavivosti. Opísal svoju najlepšiu predstavu toho, ako
mohol Boh stvoriť Zem, ostatný vesmír a všetky
jeho životné prejavy. Starodávny hebrejský
kňaz, ktorý kopíroval pohanský babylonský
mýtus, pričom dochádzalo k určitým modifikáciám, mohol veriť, že pôvodný spis pochádza
od Boha. No my dnes vieme, že to všetko písali
ľudia žijúci v dávnej predvedeckej dobe.
Treba si zodpovedať otázku, či text presne
zodpovedá vôli a činom Boha, alebo či je
len mierou autorovej viery, ktorá sa môže
protiviť vôli Boha. Spomedzi tuctov príkladov opísaných prejavov Božej vôle väčšina
náboženských liberálov neverí, že Boh v čase
Noema zoslal na Zem potopu, ktorá vyhubila skoro celé ľudstvo; že nariadil genocídy
celých kmeňov, od starcov až po novorodencov; vydal zákony, podľa ktorých museli byť
na smrť ukameňované nepanenské nevesty,
homosexuáli a osoby praktizujúce minoritné
náboženstvá. Tieto udalosti vložili do Biblie
autori, ktorí chceli uplatniť svoje vlastné
predstavy o morálke.
Príbeh o stvorení v Genesis je nesporne
náboženský mýtus. Má síce hlboký duchovný
zmysel, ale nie je to verný opis skutočných
udalostí. Nie je to skutočný záznam o Božej
činnosti. Boh nestvoril svet, mesiac, slnko
a hviezdy v roku 4004 p. n. l., ako to na podklade biblických údajov okolo r. 1650 vypočítal
Lightfoot a šíril biskup Ussher. Vesmír začal
existovať pred asi 14 miliardami rokov v momente „veľkého tresku”. Slnko vzniklo miliardy
rokov neskoršie, Zem pred asi 4,5 miliardou rokov. Boh nestvoril ľudí z hliny. Vyvinuli sme sa
v priebehu storočí zo starodávneho cicavčieho
predka, ktorého máme spoločného s opicami.
Potom treba určiť, či sú biblické príkazy
platné aj dnes. Musíme zistiť, či sa dajú
aplikovať pre kresťanov a židov v 21. storočí.
Možno boli myslené len pre dávnych Hebrejcov; no možno sú platné pre židov všetkých
období; možno sú platné pre židov aj kresťanov každého veku a kdekoľvek žijú; možno sú
záväzné pre každého človeka a všade.
Žiadať každú ženu, aby si našla manžela
opačného pohlavia a mala s ním deti, mohla
byť kedysi rozumná požiadavka. Izrael bola
malá krajina, neustále napádaná susednými
kmeňmi. Vysoká pôrodnosť bola nevyhnutná,
aby bolo dosť vojakov do armády. V dnešnom

svete je situácie obrátená. Ľudstvo je ohrozené preľudnením. Treba znížiť počet ľudí
na svete, a to sa dá dosiahnuť buď znížením
počtu detí na manželskú dvojicu, alebo presviedčaním ľudí, aby zostali slobodní. Keby
existoval spôsob, ako zvýšiť počet homosexuálov, bola by to tretia možnosť,. Ako sa však
ukazuje, percento gejov a lesieb sa ovplyvniť
nedá. Preto je nabádanie všetkých mužov
a žien vstupovať do manželstiev opačného
pohlavia a produkovať deti v dnešnej dobe
kontraindikované. Keby sa išlo podľa Genesis
1, 28, populácia Zeme by sa špirálovito vyšplhala do nekontrolovateľnej výšky; znečistenie
životného prostredia by stúplo, životná úroveň obyvateľstva by sa prudko znížila.

Skeptický (ateistický) názor
Väčšina liberálnych a oficiálnych teológov
a skeptikov zastáva v súvislosti s Bibliou názor
dokumentačnej hypotézy: Pentateuch zložil
väčší počet neznámych hebrejských autorov,
vyznávajúcich štyri rozličné náboženské
tradície. Hypotéza hovorí, že našu historku
o stvorení zložil v 6. storočí p. n. l. anonymný
pisateľ, resp. skupina pisateľov kňazskej
tradície, a to na základe starého pohanského
mýtu o stvorení, napísaného neznámym
autorom v Babylone. Tento babylonský mýtus
sa nazýva podľa svojich prvých dvoch slov
Enuma eliš a vznikol okolo roku 1120 p. n. l.,
teda asi päť storočí pred Genesis. Jeho kópia
bola objavená až v roku 1845.
Pri porovnávaní pohanského babylonského
mýtu a Genesis vidíme to isté poradie udalostí: Začiatok je stav tmy. – Stvorenie svetla.
– Stvorenie oblohy (kovová klenba nad zemou,
deliaca zem od neba). – Stvorenie suchej zeme.
– Stvorenie slnka, mesiaca a hviezd. – Stvorenie prvých ľudí. – Potom Boh odpočíva.
Podobností je toľko a sú natoľko presné,
že jediné rozumné vysvetlenie je, že príbeh
o stvorení je kópiou staršieho babylonského
príbehu. Pri kopírovaní sa robili len malé zmeny: polyteistické vzývanie „bohov” sa prepísalo
na jediné božstvo, na Jahveho či Jehovu.
Autor babylonského mýtu žil v predvedeckej ére. To isté platí o hebrejskom
prepisovateľovi. Ľudská sexualita sa začala
seriózne študovať až na konci 19. storočia.
Výraz „homosexuál” použil po prvý raz roku
1868 Karoly M. Kertbeny, a to v súkromnej
korešpondencii. Iba v priebehu posledného
polstoročia zistili sexuológovia a psychológovia, že homosexualita je nezvolená a nezmeniteľná sexuálna orientácia, ktorá je normálna
a prirodzená pre menšinu dospelej populácie.
Aj odhliadnuc od toho nemá pre ľudí 21.
storočia veľký zmysel slepo sa pridŕžať starodávneho mýtu o stvorení človeka, vybájeného
pred viac ako 3100 rokmi a naďalej mu dávať
štatút božského zjavenia.
Rovnaké práva pre gejov, lesby a bisexuálov
– vrátane práva uzavrieť manželstvo – sa stali
súčasťou základných ľudských práv. Najmä
v štátoch, ktoré majú tradíciu odluky cirkvi
od štátu, nemôžu tritisícročné pohanské
mýty, ktoré sa stali súčasťou abrahámovských
svätých písem, diktovať spoločenské zákony.
B. A. Robinson
Upravil R. Škoda, biológ a publicista

Stredná Ázia

Radikálny islam
v postsovietskej Strednej Ázii
Po rozpade ZSSR sa stala problémom – nielen v postsovietskom priestore – hrozba
islamského fundamentalizmu v Strednej Ázii. Udalosti v Batkene (Kirgizsko), občianska
vojna v Tadžikistane, opakované pokusy Islamského hnutia Uzbekistanu (IHU) vtrhnúť
do Uzbekistanu a obsadiť Ferganskú dolinu so snahou o kalifát, recidíva hrozby Talibanu
z Afganistanu, udalosti v Andižane sú všetko míľnikmi, ktoré jej existenciu potvrdzujú.

D

Ferganská dolina, fatálna chudoba, nízka
o prvého vtrhnutia islamských
vzdelanostná úroveň či vysoké demografické
radikálov do Batkenu islamský
tempo. Plus politické aspekty: železná päsť
fundamentalizmus v Strednej Ázii
prezidenta a zdeformovaný vzťah vládca
s jeho výzvami na totálny džihád bol skôr ab– ovládaní. Islam predpokladá, že vládnuca
straktným pojmom. V skutočnosti sa džihád
stal viac prejavom sociálnej nevôle než teoloelita by mala ísť príkladom v udržiavaní
gicko-praktickou kategóriou. Lenže
pri týchto udalostiach nie je možné
ignorovať IHU ako politický nástroj
pokusov radikálneho islamu. Jedným
zo sponzorov IHU môže byť aj stará
uzbecká emigrácia žijúca v moslimských krajinách. Vtedy bol problém
riešený silou. Čas však ukázal, že
vojenský aspekt udalostí nebol rozhodujúci. Akcie IHU sa totiž nestretli
s negatívnymi reakciami obyvateľov
Ferganskej doliny. Skôr naopak! A to
Ilustračné foto: autor
aj napriek tomu, že oficiálna moc
sa o to všemožne propagandisticky
usilovala. Krach snáh znamenal trvanlivejší
najvyšších islamských mravných zásad. Ak to
nárast sympatií k radikálnemu islamu.
tak nie je, vytvoria sa podmienky na konfronV postsovietskej ére sa vykryštalizoval stav,
tácie. Stredoázijská islamská spoločnosť túži
keď hrozby radikálneho islamu v Strednej
po idžime, po akomsi spoločenskom súhlase,
Ázii nadobudli vnútornú dimenziu. Napríklad ktorý tvorí základ správneho a právneho rozv polovici 90. rokov bolo 80 percent Kirgizov
hodnutia, čo je však v realite dosť sporné. Ak
presvedčených o narastaní úlohy islamu
by v krajine, kde sú islamské svätyne Buchara
v spoločnosti. Podobne ako v Tadžikistane
či Samarkand, prevážil reálno-praktický vplyv
radikálneho islamu či vytvorenie kalifátu
a Uzbekistane. Totiž ak, a to sa po deštrukcii
ZSSR aj stalo, jednotliví občania, etnické sku- vo Ferganskej doline, malo by to pre Strednú
Áziu katastrofálne dôsledky. Toto poznanie
piny a celé regióny stratili možnosť žiť podľa
čiastočne vysvetľuje tvrdosť režimu I. Karimoschémy, na ktorú si zvykli, tak stratili vieru
va. Vysvetľuje, ale neospravedlňuje! Umiernev zajtrajší deň. Tým dostali zelenú potláčané
ní predstavitelia islamu v Uzbekistane chápu,
a deformované islamské hodnoty. Tie napriek
že nie je možný návrat k spoločnosti niekedy
teologickej a ideologickej deformovanosti,
stvorenej „najvyšším“, ale že je potrebné bupomerne verne odzrkadľovali nálady, vnútropolitické diskrepancie a fatálnu sociálno-poli- dovať moderný svetský štát. A moderný zasa
nechce I. Karimov.
tickú situáciu.

Kde sú korene

Radikálna islamská demokracia

Radikálny islam spočiatku vznikal len ako
dôsledok vnútorných problémov postsovietskych štátov a ich arogancie. Sociálny vývoj
stredoázijskej spoločnosti konvergujúci
v styčných bodoch s politickou totalitou
s pomocou svetského štátu sa paradoxne
obmedzením elementárnych práv a slobôd
stáva okrem jeho hlavného zdroja aj hlavnou
prekážkou expanzie v Strednej Ázii. Ruský
špecialista študujúci radikálny islam A. Ignatenko vo svojej knihe Islam a politika (Moskva
2002) uvádza: „...kde chýba občianska
spoločnosť, nie sú sformované svetské inštitúty
opozície, je priestor pre radikálny islam...“
Teraz je jasnejšie, prečo je Uzbekistan
vo svojej podstate hlavným problémom expanzie radikálneho islamu. Na jednej strane
má všetky predpoklady, aby tam prekvital:

Práve prešľapy v budovaní stredoázijských
štátov vytvárajú pôdu k radikalizácii a kódujú
hrozbu národnej, regionálnej a globálnej
bezpečnosti. Moc v moslimskom vnímaní
nemožno dediť. V Koráne sa táto otázka
podrobne nerozoberá: „...je to vecou Alaha,
moc dá tomu, komu chce...“ Islamológovia
sa prú, či je to prejav islamskej demokracie.
Alebo jednoducho očakávajú, že v budúcnosti
bude musieť islamský štát – kalifát – meniť
svoj náboženský charakter smerom k svetskému. Lenže svetská moc v Uzbekistane
nie je odvodená z rozhodnutia Alaha, ale ako
dôsledok hodnotového a inštitucionálneho
chaosu. Šíri sa však vysvetlenie, prečo po zvolení za prezidenta ten prisahal na Korán, a nie
na Ústavu Uzbekistanu. Odpadlík od islamu
– murtadd – by to mal ešte ťažšie.

Islam

Pred vládou v Taškente stojí neľahká úloha.
Dať v blízkej budúcnosti vzdelanie a prácu
viac ako 40 percent obyvateľom krajiny. Ide
o deti a mládež do 14 rokov, ktorá vie viac
o islame než o internete a podvedome ho túži
(islam) aj presadiť. Bližšia im je myšlienka
kalifátu než kroky svetských autorít niekde
v okresnom, alebo dokonca hlavnom meste.
V Leviathanovi T. Hobbes sformuloval názory
na štát. Vraj len strach človeka pred anarchiou
ho núti súhlasiť s vytvorením štátu. V prípade
kalifátu je to viera, presvedčenie a negatívna
postsovietska svetská skúsenosť. Ich viera je
silnejšia devíza než hobbsovský strach.
Môže mať v Strednej Ázii, kde prevláda
sufistická tradícia, potenciál islamu šancu
na čiastkový úspech v jednotlivých svetských
štátoch? Áno! Možnosť znovuzrodenia
autochtónnych islamských prístupov je ťažko
zvládnuteľná sila. Reč je o islamskom uvedomovaní si viditeľného
a neviditeľného. Islam, vrátane
radikálneho, je v Strednej Ázii
reálnym faktorom. Na čo tesne pred
tragickou smrťou Achmad Šach
Masúd, jeden z vodcov odporu voči
Talibanu v Afganistane, v interview
poukázal: „...situácia, v ktorej je
dnes Afganistan, sa môže ľahko
zopakovať v Tadžikistane, Uzbekistane, Kirgizsku, a nielen tam...“
Pri „..nielen tam...“ si spomínam
na ideologický postulát umiernených islamistov vo Veľkej Británii: „...Islam je
budúcnosťou Británie...“

Homo islamicus 21. storočia
V Strednej Ázii nejde o typ osvietených
nových moslimov, ktorí by získali špičkové
vzdelanie v civilizovanom svete. Naopak, ide
o pokolenie tradicionalistov s klasickými prístupmi k teológii a politike, ktorých moderný
formát islamského spôsobu života nezaujíma, pretože islam, ako každé náboženstvo
v tradičnej spoločnosti, vystupuje vo forme
jednotnej a verejne jednoduchej ideológii.
No realitou sú politické sily, ktoré apelujú
na návrat k „čistému“ islamu ako zdroju
„dobrých“ ideí rovnosti a sociálnej spravodlivosti s cieľom rozdúchať sociálny odpor proti
„zlému“ svetskému štátu.
Radikálne islamské hnutia sa perspektívne môžu stať hlavnou hrozbou stability
v Strednej Ázii. Pôda je pripravená – bieda
a maximálna korupcia v mocenských štruktúrach. Naviac, aj napriek búchaniu sa do pŕs,
v žiadnom postsovietskom stredoázijskom
štáte nie je akceptovaná národná ideológia,
ktorá by aspoň čiastočne či dočasne a cielene
mohla konkurovať vplyvu islamu.
Aj toto hovorí, že je potrebné pomôcť
stredoázijským štátom, aby udržali sekulárny
konsenzus. Inak povedané, dosiahnuť konsenzus, aby ľudia pod vplyvom umierneného
islamu podporili svetský profil štátu. Druhou
alternatívou je len a len kalifát so všetkým, čo
k tomu patrí. Toto presadzuje Hizb-ut-tahrir,
ktorá si v 50. rokoch minulého storočia dala
za hlavný cieľ vytvorenie jednotného globálneho islamského štát.
Peter Juza
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Sekty

Moonova sekta

Moonova sekta
S

talo sa vám už, že vás na ulici zastavil starostlivo upravený, slušne oblečený mladý človek a ponúkol vám nejakú knihu, pozvánku na predstavenie
či stretnutie? Ak áno, tak ste mali možnosť stať
sa sympatizantom a možno aj neskoršou obeťou
sekty. Človekom, ktorý žije v uzavretej spoločnosti
s pocitom „výnimočnosti“, ktorému určujú, čo smie
a čo nie, a pre ktorého existuje jediný uctievaný
a milovaný vodca. Jednu z nich predstavíme.

Zakladateľ Cirkvi zjednotenia Sung Myung
Moon s manželkou. Foto: www.tparents.org
Moonova sekta alebo Cirkev zjednotenia:
Zakladateľ a vodca: Sung Myung Moon
(pôvodným menom Jong Mjung Mun
zo Severnej Kórey)
Čas a miesto vzniku: 1954 v Kórei
Odhadovaný počet veriacich: podľa údajov
sekty tri milióny, iné pramene hovoria, že ich
je oveľa menej
„Keď sa čas naplnil, Boh poslal na zem jedného človeka, aby vyriešil základné problémy
ľudského života a univerza. Tento človek sa
volá Sun Myung Moon.“

Poverenie
Ako 16-ročný mal vraj Jong Mjung Mun
na Veľkú noc zjavenie Krista, ktorý ho údajne
poveril dokončením svojej úlohy na zemi.
Tento moment je dôležitý nielen ako silný impulz k rozvoju ďalšej Moonovej orientácie, ale
aj v zmysle osoby „poveriteľa“. V roku 1954
v Soule založil svoju cirkev nazvanú Asociácia
Ducha svätého pre zjednotenie svetového
kresťanstva. Jej význam výrazne vzrástol
až s jej rozšírením na Západ po roku 1959.
V roku 1960 sa po rozvode druhýkrát oženil
a túto svadbu označil za svadbu baránkovu.
Reverend Moon pricestoval do USA až v roku
1971.

Stvorenie, pád, obnova
Základom učenia Cirkvi zjednotenia je text
Boží princíp (Divine Principle). Reverend
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Moon odhalil Boží princíp počas deviatich
rokov od stretnutia s Ježišom v roku 1935.
Predstavuje interpretáciu Starého a Nového
zákona na základe zjavenia, ktoré Moon
dostal. Výklad Božieho princípu je nový
autorizovaný anglický preklad pôvodného
kórejského textu Wolli Kangron (Výklad
Božieho princípu). Základom náuky sú tri
princípy – stvorenia, pádu a obnovy. Sex hrá
rovnako zvláštnu ako aj rozhodujúcu úlohu
v doktríne spásy Cirkvi zjednotenia. V zhode
s učením reverenda Moona „trojica“ nespočíva v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom, ale
skladá sa z muža, ženy a Boha. Pôvodne mali
trojicu s Bohom vytvoriť Adam a Eva, ale Eva
bola zvedená „hadom“, mala s ním pohlavný
styk, ktorý zapríčinil duchovný pád. Potom
zviedla Adama k predčasnému sexuálnemu
vzťahu, ktorý bol príčinou fyzického pádu.
Preto je potrebné rovnako fyzické i duchovné
vykúpenie, a preto sa narodil Ježiš. Ježišova
misia na zemi nebola úspešná, pretože
ho neprijal izraelský národ a jeho učeníci
ho opustili. Myšlienka, že Ježiš cez svoje
pozemské manželstvo založí pravú rodinu,
sa neuskutočnila. Po vzkriesení vytvoril v duchovnom svete trojicu s Bohom a Duchom
Svätým, a takto zaistil len duchovné vykúpenie. Ale keďže fyzicky sme neboli vykúpení,
potrebujeme nového Mesiáša, Pána druhého
adventu, ktorý môže založiť trojicu na fyzickej
úrovni, tak ako to Ježiš urobil na duchovnej.
Reverend Moon, Pán druhého adventu,
vyhlasuje, že uzavrel „svadbu baránkovu“
so svojou terajšou (druhou) manželkou, Hak
Ja Han, v roku 1960.

Misijné aktivity a prax
Cirkev zjednotenia má mimoriadne prepracované misijné aktivity, ktoré sa prejavujú
vo viacerých rovinách. Hlavné získavanie
členskej základne je zacielené na mladých,
slobodných ľudí. Misijné dvojice spravidla
oslovujú okoloidúcich na uliciach. Prvý
kontakt je vždy priateľský. Predkladané sú
tézy o zjednotení kresťanstva, vízie spravodlivej spoločnosti, šťastného sveta, podpora
rodiny atď. Oslovení sú pozývaní na diskusie,
na čaj. V prípade záujmu sa im ponúkne účasť
na seminároch, zväčša 3, 7 a 21-dňových,
pričom je účastník vždy hlbšie vťahovaný

do ich učenia. Aktivisti však nevyložia hneď
karty na stôl. Ich indoktrinácia je postupná.
V počiatočnom štádiu je to najmä vysvetľovanie Biblie so zameraním na všeobecné
otázky. Moon je predstavený ako zakladateľ,
neskôr ako výnimočný jedinec, Boží prorok,
až nakoniec sa dozvedáme, že je to vlastne on,
kto je mesiáš.
Získaný stúpenec spravidla prechádza
sedemročným obdobím služby. Toto obdobie
býva rozdelené na dve fázy. V prvej je jeho
hlavnou činnosťou získavanie financií pre
spoločnosť, často zbierkami na protidrogové
programy, projekty životného prostredia, predajom suvenírov a pod. Druhá fáza spočíva
v nasadení za získanie stúpencov pouličnými
misiami. Voľný čas je naplnený prehlbovaním
vedomostí o Moonovej náuke. V tímoch
existuje systém autoritatívnej podriadenosti
a kontroly. V tejto súvislosti sa od 70. rokov
množia prípady poukazovania na negatívny
vplyv na mladých ľudí. Známe sú správy
o prerušení štúdia a odchode zo zamestnania
z dôvodu totálneho nasadenia za prácu sektu.
Dochádza pritom k strate kritického myslenia
a k postupnému odcudzovaniu sa rodinnému
prostrediu. Vari najatakovanejšia je skutočnosť, že Moonov stúpenec si životného
partnera nevolí, ale je mu určený samotným
Moonom, ktorý vraj najlepšie pozná
duchovnú spríbuznenosť budúcich partnerov.
Tomuto výberu sa člen bezvýhradne podrobuje a obaja budúci manželia sa vidia spravidla
prvýkrát až pri samotnom obrade.

Život v cirkvi
Cirkev presadzuje vysoké morálne zásady
a jej cieľom je návrat „ku kresťanským zásadám vo verejnom živote“. Fajčenie a drogy sú
zakázané.
Mnohí členovia žijú v spoločenstvách
a väčšinu svojho času
venujú modlitbám,
spevu a fyzickej
kondícii. Stále nosia
so sebou „svätú soľ“,
ktorou si na znak
očisty posýpajú jedlo.
Ak trávia noc mimo
spoločenstva, posypú
soľou aj svoje okolie,
zvyčajne potom
otvárajú aj okná
a dvere, aby vypustili
zlých duchov.
Bohoslužby
bývajú každú nedeľu
a sú sprevádzané
Sung Myung Moon
slávnostným sľubom.
požehnáva novomanželom.
Na stole je váza
Foto: www.tparents.org
s kvetmi a obraz
Sun Myung Moona.

Hromadné
sobáše

Veriaci muži sú v oblekoch a sedia napravo
pred stolom, ženy v šatách naľavo. Veriaci sa
tri razy poklonia smerom k Božskému otcovi
a k skutočným rodičom, pánovi Moonovi
a jeho manželke. Potom všetci jednohlasne
odriekajú slávnostný sľub, ktorým sa zverujú
do rúk Zjednotenej cirkvi. Jeden z vodcov
prednesie dvadsaťminútovú kázeň a bohoslužbu ukončí nahlas odriekaná spoločná
modlitba. Veria, že Boh príjme ich modlitbu
iba vtedy, ak je čistá.

Dokonalá ľudská rodina
Cieľom plánu Stvoriteľa je údajne vytvoriť
„dokonalú ľudskú rodinu“ ako objekt Božej
lásky. Dokonalý muž a dokonalá žena by sa
mali svojím zjednotením podľa Moona stať
„substanciálnym bohom“, stelesnením princípu. Božský princíp znamená, že muž a žena
najskôr dosiahnu individuálnu dokonalosť
– zrelosť, potom vytvoria spolu pár, splodia
deti a založia tak dokonalú rodinu ako objekt
Boha. Ježiš síce dosiahol osobnú dokonalosť,
ale nie dokonalosť na rodinnej úrovni, pretože
mu nebolo umožnené oženiť sa – podľa
Moona s mladšou sestrou Jána Krstiteľa.
Založil iba duchovnú rodinu – kresťanstvo.
Naproti tomu Moon dosiahol dokonalosť
na osobnej i rodinnej úrovni na „opravdivého
človeka“, tretieho Adama ako „Pána návratu“
a novú, dokonalú Evu. Jeho svadba s Hak-Ja
Han sa chápe ako Baránkova svadba, a tým
začiatok fyzického vykúpenia celého ľudstva.
Moon s manželkou sa podľa svojho učenia
stali „substanciálnym bohom“. Rovnako
ako každý pár sa svojím zjednotením stáva
„substanciálnym bohom“.

Sekta sa
prezentuje programami na podporu
rodiny, zodpovednej
sexuálnej výchovy,
rodičovstva a pod.
Reverend Moon
a jeho manželka sa
vyhlasujú za „pravých rodičov“, ktorí
majú za úlohu vytvoriť „pravé ľudstvo“.
Aby k tomu došlo
čím skôr, organizujú
masové „sobáše“
na štadiónoch.
Členovia sekty
odovzdajú svojim
vodcom zoznam
Moonova sekta orgamožných manželnizuje masové sobáše
ských partnerov a tí
na štadiónoch. Foto:
potom urobia (podľa
www.tparents.org
fotografií) konečný
výber. „Pravých“
životných partnerov údajne vyberá sám
Moon. Prvé dva roky musia pracovať pre sektu, a až potom môžu začať spolu žiť a splodiť
potomkov, ktorí sa samozrejme stanú členmi
„rodiny“. Sex pred manželstvom je zakázaný
a aj počas prvých troch rokoch manželstva sa
partneri nesmú intímne stýkať, aby ich dieťa
malo „čistú krv“. Rozvod je povolený iba
v vtedy, ak jeden z partnerov vystúpi zo sekty.

Finančné pozadie
Tejto sekte napríklad len vo Veľkej Británii
prispeli kupujúci státisícami libier bez
toho, aby si to vôbec uvedomili. „Kúpte si
sviečku, pomôžete pri práci s mládežou.“
„Neprispejete na prácu misionárov?“ Mnohí
zaneprázdnení kupujúci dobrovoľne zaplatia..
Kuriózne však je aj to, že vlastný syn reverenda Moona je v USA vlastníkom zbrojárskej
továrne. Podľa severoamerických policajných
zdrojov patrí pištoľ K9, ktorú vyrábajú Moonovci, k najobľúbenejším zbraniam zločincov.
Zakladateľ Cirkvi zjednotenia je aj vlastníkom
impéria firiem na celom svete. V Uruguaji mu
patrí päťhviezdičkový hotel, noviny Ultimas
Noticias a banka Banko de Credito.

Opozičné hnutie rodičov
Na ľudí mimo pôsobí znepokojujúco,
že mladí ľudia po pripojení sa k Cirkvi
zjednotenia často prejdú zmenou charakteru
(strata niekdajšej otvorenosti a nenútenosti,
ideologická jednostrannosť, totálne prispôsobenie sa), vyžaduje sa od nich úplné nasadenie, v dôsledku ktorého sa vzdajú svojho
povolania respektíve štúdia. Mnohí rodičia
v strachu pred vymývaním mozgov ich deťom
vytvorili skupiny, ktoré intervenujú u vlád,
za vyslobodenie svojich detí z tohto hnutia.
Sťažností rodičov po celom svete pribúda
čoraz viac a čoraz častejšie sa vyskytujú
žiadosti o zavedenie vyšetrovania proti tejto
cirkvi. Riešenie problému súdnou cestou však
stojí veľké peniaze, preto sa vyskytlo aj mnoho

Typické znaky siekt
Náboženská sekta sa od normálneho
spoločenstva zvyčajne odlišuje niekoľkými
typickými znakmi, ktoré spĺňa aj Moonova
sekta:
1. Autoritárske vedenie – vodca kultu
má absolútny vplyv na učenie aj členov,
vyžaduje sa úplná vernosť a oddanosť.
2. Elitárstvo a výlučnosť – sekta hlása,
že je tá jediná pravá, vyvolená a vyberaná
skupina ľudí schopná zachrániť ľudstvo
od všetkého zlého a vyriešiť všetky krízy.
3. Šírenie dogmy – členovia rozširujú
učenie sekty, ktoré považujú za jedinú,
výlučnú a neomylnú pravdu, ktorej treba
veriť a o ktorej nikto nesmie pochybovať
(dogma). Keď ju člen opustí, je ohrozený
a zlyhal pri záchrane ľudstva.
4. Nariaďujú presné pravidlá a zásady
pre život člena aj skupiny, ktoré musia
všetci bez výhrad dodržiavať, robia si
absolútny nárok na život a konanie svojich
členov až po kontrolu myšlienok a citového
života.
5. Viera je povýšená nad všetko rozumové poznanie, kladie sa dôraz na pocity
a emócie, učeniu sekty treba veriť a nie
o ňom premýšľať.
6. Prenasledovanie – hlása, že si ju
spoločnosť pre jej učenie vybrala za terč
prenasledovania a všetci, ktorí jej pravdu
nehlásajú, sú nepriatelia.
7. Sankcie a tresty – člen, ktorý sa
bezvýhradne neprispôsobí sekte alebo
zhubnému kultu, je k tomu donucovaný
rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním
zo zlyhania.
8. Pri získavaní nových členov sa
používa psychická manipulácia, „love
bombing“ – bombardovanie láskou a sľuby
o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov.
prípadov, keď rodičia najali ľudí, aby násilím
odviedli ich deti z tejto cirkvi a „odprogramovali“ ich , a tak prekonali vymývanie mozgov.

Spoločenstvo
Z iniciatívy reverenda Moona vzniklo
množstvo rôznych organizácii s humanistickým
a kultúrnym nádychom, ktoré vykonávajú neziskovú aj podnikateľskú činnosť, ako napríklad
Medzinárodná kultúrna nadácia, Medzinárodná konferencia pre jednotu vedy, Medzinárodná
organizácia pre humanitnú pomoc atď. Cirkev
zjednotenia spravuje niekoľko nadácií a podnikov po celom svete a spolupracuje so všetkými
druhmi politických skupín, ako aj s niektorými
novými náboženskými hnutiami.
Na Slovensku pôsobí Cirkev zjednotenia
od roku 1968. Niektoré z organizácií sú
zaregistrované ako občianske združenia
na MV SR – Federácia žien za mier vo svete,
Federácia rodín za mier vo svete, Hnutie
zjednotenia a Akadémia profesorov za svetový
mier (PWPA). Organizácie usporiadavajú
rôzne semináre, ktoré sú venované rodinnému životu a obnove rodiny.
Alena Behúnová
Spracované podľa internetových zdrojov
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Etická výchova

Povinne voliteľná

Prečo tretiaci nemohli
chodiť na etickú výchovu
Tesne pred záverom minulého školského roku sme dostali do redakcie list: „Úmysel,
alebo nezodpovednosť? Tak možno nazvať skutočnosť, že na Základnej škole Ostredková
v Bratislave sa neučí etická výchova v 3. B a 3. C. Svedčí o tom rozvrh hodín v učebnom roku
2005/2006. Prečo? Medzi rodičmi sa hovorí, že je tu „nezáujem“ vedenia školy či o málo
prihlásených deťoch, nedostatku učiteľov...“

L

en o čosi skôr, na májovej besede bratislavského klubu na tému výučby etickej
výchovy v školách sa podobne vyjadrila jedna
stará mama, ktorej vnuk – tiež tretiak – nemá
etickú výchovu v ZŠ na Tbiliskej ul. v Rači.
Zaujímavá kritika práve z Bratislavy, kde
podľa oficiálnych hlásení v Bratislavskom
kraji etickú výchovu na základných školách
navštevuje o jedno percento žiakov viac ako
náboženskú. Ak si uvedomíme, že v Bratislavskom kraji je mnoho dedinských škôl, je veľký
predpoklad, že etickú výchovu v samotnom
hlavnom meste SR navštevuje oveľa väčšie
percento žiakov. V čom je teda chyba?
Keď sa už ľudia nebáli na nás obrátiť
s konkrétnou otázkou, išli sme na „miesto
činu“. Čo sme sa dozvedeli?

Poviem priamo – zástupkyňa riaditeľky
Zlatica Hajduová na ZŠ Ostredková bola
mojou otázkou priamo šokovaná: „U nás že
je zaznávaná etická výchova? To máte odkiaľ?
Nie je to pravda. Deti spolu s rodičmi sa majú
možnosť zapísať na ten povinne voliteľný
predmet, na ktorý chcú. Teda na etickú alebo
náboženskú výchovu. Možno sa stalo, že sa
niekto chcel prehlásiť v priebehu školského
roka, ale to sa nedá. A odkiaľ máte takú
informáciu? Naozaj to nie je pravda!“
Aká je teda skutočnosť? Pozreli sme sa na to
bližšie. Na základe konkrétnych čísel. A tie
hovoria: V minulom školskom roku chodili
na danej škole žiaci takto:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Náboženská
výchova
31
31
26
23
25
17
20
13
20

Etická výchova
34
38
30
58
46
51
56

Ako vidno z tabuľky, v prvom a druhom
ročníku je počet žiakov navštevujúcich jeden
i druhý predmet približne rovnaká, hoci aj
tam je o trochu viac tých detí, ktoré chodia
na etickú výchovu. Od druhého stupňa, najmä
od šiesteho po deviaty ročník, tvoria tí, čo
chodia na náboženskú výchovu, len štvrtinu
či tretinu. Ale – v treťom a štvrtom ročníku
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naozaj chodili deti len na náboženstvo. Prečo?
Ukázalo sa, že vysvetlenie nie je vôbec
zložité. Keďže na prvom stupni sa tieto
dva predmety stali povinne voliteľnými len
v septembri 2004, pre minuloročných tretiakov a štvrtákov to bol nepovinný predmet.
A keďže je známe, že malí žiačikovia sú aj tak
dosť zaťažení, málo rodičov im vyberá ďalší
voliteľný predmet. Ale prečo na náboženstvo
žiaci predsa len chodia?
„Viete, to sú tí, čo sa chystajú na birmovku
či konfirmáciu. Prípravu vlastne absolvujú
s katechétkou v škole. Len čo ju absolvujú,
viacerí sa prehlásia na etickú výchovu.
Samotné cifry z druhého stupňa sú toho
dôkazom. Vždy je to na želanie žiakov a ich
rodičov, vysvetľuje Z. Hajduová.
Pôvodne ma však zaujímal problém
tretiakov. Dozvedám sa, že nepovinný
voliteľný predmet či krúžok otvárajú v škole
vtedy, ak je naň prihlásených aspoň 12 detí.
Čo sa na ZŠ Ostredková nestalo, preto je
vlastne pravda jedna veta z listu sťažovateľa,
že „je málo prihlásených detí“. Druhú časť
vety o „nedostatku učiteľov“ Z. Hajduová
nepovažuje za pravdivú. „Som presvedčená,
že nič nerobíme napriek,“ dodáva a upresňuje, že väčšinou majú učiteľov odborníkov,
na prvom stupni učia etickú výchovu triedni
učitelia, ktorí sú vyškolení. Navyše si myslí,
že sú na ich škole natoľko veľkorysí, že hoci
termín prihlasovania bol na konci minulého
školského roku, ešte počas triednických
hodín v druhý vyučovací septembrový deň
majú žiaci spolu s rodičmi možnosť tento
výber spresniť. Podľa toho definitívne upravia
skupiny a rozvrh hodín.
Podobne je to aj v ZŠ na Tbiliskej ulici.
Tam sú počty žiakov za minulý školský rok
nasledovné:
Ročník
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

Náboženská
výchova
39
40
13
12
16
10
29

Etická výchova
38
37
49
50
51
42
35

Pravda, ako povedala riaditeľka školy
Soňa Püšpökyová, u nich v predchádzajúcom roku v treťom a štvrtom ročníku
etickú výchovu ako voliteľný predmet ani

neponúkali. Nepočuli ani o záujme. Zato už
pred prázdninami vedeli, ako to bude v tomto
školskom roku.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Náboženská
výchova
34
38
45
13
17
13
9
15
14

Etická výchova
41
38
32
62
45
47
52
52
36

V tabuľke nechýba ani 3. a 4. ročník.
Prečo? Pretože podľa pôvodnej logiky by pre
štvrtákov mali byť tieto predmety nepovinné,
ale v Pedagogicko-organizačných pokynoch
MŠ SR sa hovorí iné, a tak už aj oni budú
mať od septembra tento predmet povinne
voliteľný. V danej račianskej škole tak teda
vyše 60 minuloročných tretiakov začne chodiť
na etickú výchovu. Aj tu ju na 1. stupni
učia kvalifikované triedne učiteľky, ktoré
absolvovali preškolenie. Na 2. stupni ju
učia kvalifikovaní učitelia, len v krajnom
prípade nekvalifikovaní triedni učitelia.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že
niekedy nie sú veci celkom také, aké sa zdajú
na prvý pohľad, že občas ich zamotá nedostatok presných informácií. V tomto prípade
to, že starí rodičia nevedeli o nepovinnosti
daného voliteľného predmetu. Keďže teraz
je to už ináč, majú možnosť spýtať sa svojich
vnúčat, či na etickú výchovu chodia, ale aj to,
čo na nej robia. Lebo hoci sme sa dnes zaoberali organizačnou stránkou danej otázky,
problémom skôr zostáva obsahová náplň.
Budeme radi, keď nám začne chodiť viac listov s kladnou odozvou ako tých so zápornou.
Pretože ak sa v úvode spomínanom kritickom
liste píše, že „Alternatíva – humanistická
etická výchova v súčasnej dobe problematickej
mládeže, žiakov má predsa svoje miesto,“ musí
o to byť aj aktívnejší záujem nielen učiteľov,
ale aj rodičov.
Možno v tom jedným aj druhým, ale aj
starým rodičom pomôže aj nová sekcia na internetovej stránke Spoločnosti Prometheus
(http:// slovakia.humanists.net) s názvom
Humanistická etická výchova. Mala by sa tam
objaviť už začiatkom októbra.
A teraz nám už ostáva zaželať žiakom
i učiteľom úspešný nový školský rok aj
so zaujímavými a obsažnými hodinami etickej
výchovy.
Miloslava Necpalová

Kluby

Prometheus

Úspešní najmä v organizovaní
besied pre verejnosť
Oba nižšie spomínané
kluby nemajú dlhú históriu.
No napriek tomu a napriek
neveľkému počtu ich členov už
dosiahli zaujímavé výsledky
v práci. Jeden je zo Žilinského,
druhý z Bratislavského kraja.
Jeden z mesta krajského,
druhý z okresného. Ako sa im
darí v ich činnosti? Ako prvý
odpovedá Zdenko Petrovič
zo Žiliny.

Priblížte nám históriu vášho
klubu…
Klub vznikol v lete 2005.
Podarilo sa mi ho založiť s A.
Košíkovou a B. Šimčekovou.
Koľko má v súčasnosti členov?
Rozrastáte sa v poslednom
období?
Je nás päť. Napriek tomu,
že sme získali mnohých sympatizantov, členskú základňu sa
nám rozširovať nedarí. Výhodou
hádam je, že náš vekový priemer
je okolo 50 rokov, to znamená, že
členovia majú dosť síl na agitačnú
prácu, čo sa prejavuje aj v praxi.
Aká je vaša hlavná náplň?
Na stretnutiach klubu,
ktoré sú približne raz mesačne,
rozoberáme aktuálne problémy
najmä v nadväznosti na náš región, zaujímame k nim stanoviská
a hľadáme k nim možné riešenia.
Robíte aj nejaké akcie pre
širšiu verejnosť?
Áno, v tomto smere sa nám
celkom darí. Úspešná bola napríklad verejnú beseda so študentmi
3. ročníka miestneho gymnázia
na tému Cirkev v školách, na ktorej sa zúčastnilo 28 študentov
a traja pedagógovia. Pripravili
sme aj verejné besedy na tému
Etika a masmédiá, Cirkev a štát.

Čo považujete za váš najväčší
úspech v doterajšej činnosti?
Nadviazanie spolupráce
so základnou školou a založenie
krúžku svetského humanizmu.
Od septembra v ňom začnú pracovať žiaci 6. a 7. ročníka.

novinách a televízii. V meste máme
propagačnú skrinku, kde verejnosti
predstavujeme ciele Spoločnosti
Prometheus a priebežne informujeme o akciách. Vystavujeme
tu vždy aj aktuálne číslo časopisu
Prometheus.

To je niečo celkom nové v činnosti SP. Čo je hlavnou náplňou
krúžku?
Na krúžok budú chodiť najmä školáci, ktorí chodia na etickú
výchovu. Budeme sa snažiť
rozširovať, obohacovať ich triezvy
pohľad na svet. Témy, o ktorých
budeme diskutovať, zameriame
na vývoj ľudstva z pohľadu svetského humanizmu, vedeckých
poznatkov, a to tak z prírodovedného, ako aj filozofického pohľadu. Takže určite budeme hovoriť
napríklad o Darwinovej teórii
a kreacionizme, o vede v protiklade s vierou, ale aj o významných
humanistických osobnostiach.
V tom nám vo veľkej miere pomôže práve časopis Prometheus,
kde je týchto tém neúrekom a deti
sa s nimi budú môcť zoznámiť aj
samostatne a spoločne bude viac
času na diskusiu.

A vaša hlavná náplň?
Pracovať s občanmi. Najmä
tým, že im prinášame nové informácie, diskutujeme, rozširujeme
myšlienky svetského humanizmu.

A čo plány do budúcnosti? Hovorilo sa aj o spolupráci s klubmi
v neďalekých mestách. Črtá sa
niečo?
Naďalej sa zameriavame
na rozšírenie členskej základne,
najmä o mladých členov. Celkom
reálne sa črtá spolupráca s klubom v Martine, kde by sme chceli
využívať možnosť pravidelných
stretaní vo hvezdárni martinského gymnázia. Naň chceme
pozývať najmä sympatizantov
a žiakov škôl, s ktorými už spolupracujeme.

Činnosť Klubu SP v Pezinku
nám priblížila jeho predsedníčka Mária Marušicová.
Kedy vznikol váš klub, koľko
ľudí v ňom pracuje?
Klub vznikol 13. novembra
2004. Vtedy nás bolo päť. Neskôr
sme prijali troch členov, takže
dnes je nás osem. Noví členovia sa
prihlásili na základe toho, že sme
o sebe dali vedieť rôznymi aktivitami. Predstavili sme sa v miestnych

Ale cez nástenku sa asi ťažko
diskutuje. Aké teda pripravujete
podujatia?
Okrem pravidelných klubových stretnutí sme zatiaľ v Pezinku
zorganizovali dve väčšie akcie.
Predstavili sme napríklad knihu
Nekorunovaný kráľ Európy. Na toto podujatie nám hlavnú postavu F.
M. Voltaira prišiel predstaviť sám
autor, profesor Ladislav Hubenák.
Na besede sa zúčastnili aj pracovníčky miestnej Malokarpatskej
knižnice, ktorej autor knihu daroval. Ďalšou akciou bola beseda
na tému Výučba etickej výchovy
na školách. Na nej s občanmi
a hlavne s učiteľmi etickej výchovy
diskutoval o dôležitosti humanistickej etickej výchovy a na ich otázky odpovedal odborník – docent
Matej Beňo.
Najväčšie podujatie, ktoré ste
doteraz pripravili, sa však konalo
len nedávno. Prezraďte nám
o tom viac…
Naše tretie a najväčšie
podujatie sa uskutočnilo
v predposledný augustový víkend
na Hodokvase v Piešťanoch.
Predstavovali sme tam našu
Spoločnosť ako celok. Na tomto
hudobnom festivale sme mali postavený stánok s veľkým názvom
a znakom Spoločnosti PROMETHEUS, s tézami o tom, čo je
a o čo sa usiluje svetský humanizmus. Predávali sme náš časopis,
knihy s podobným zameraním
a rôzne brožúrky. Musím vyjadriť
spokojnosť s ohlasom, aký sme
zaznamenali na našu prítomnosť
a existenciu našej spoločnosti.
Kto sa najmä zaujímal o našu
spoločnosť?
Najmä mnoho mladých ľudí.
Diskutovali, prejavili záujem

o literatúru. Niektorí sa zaujímali
o členstvo a zobrali si prihlášky.
Jeden dokonca vypísal prihlášku
hneď na mieste. Ako sprievodnú
aktivitu sme mali plagáty o plánovanom rodičovstve a petície
Stop ťažbe uránu na Jahodnej
pri Košiciach a za prijatie zákona
o životnom partnerstve dvoch
osôb rovnakého pohlavia. Tieto
petície sú výpomocou iným organizáciám, pretože si myslíme, že
v pokrokových myšlienkach treba
spolupracovať. Každú petíciu
podpísalo asi 130 ľudí.
Onedlho oslávite druhé „narodeniny“. Čo plánujete na ďalšie
mesiace, roky?
Chceme pokračovať v podobných akciách využívajúc situácie,
udalosti, ktoré prinesie život.
Teraz uvažujeme o zakladaní
krúžkov na školách, kde by sme
mali možnosť pracovať s deťmi
a oboznamovať ich s filozofiou
svetského humanizmu. Krúžky
by mohli mať rôzne i iné zameranie. Je to však veľmi náročná
a dlhodobá úloha. Myslíme si, že
toto by mala byť úloha aj iných
klubov a aj celého nášho združenia. Okrem toho si potrebujeme
prenajať nejakú malú miestnosť,
kde by sme sa mohli schádzať,

pretože zatiaľ sa stretávame
v súkromí alebo v susednej dedine, kde nám poskytnú miestnosť
zdarma. V Pezinku sme totiž mali
možnosť prenajímať si miestnosť
za vysoké nájomné, na ktoré
nemáme. Veríme však, že všetko
prekonáme. Pokrok sa vždy stretával s nepochopením a problémami a predsa ide dopredu.
Pripravila
Miloslava Necpalová
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Osobnosti

A. N. Radiščev

A. N. RADIŠČEV –
protagonista ruského
osvietenstva
M

nohorozmerné dielo M. V. Lomonosova, vrátane jeho ateistického
aspektu, sa stalo bázou, od ktorej sa odvíjali názory, postoje
a činnosť viacerých príslušníkov vtedajšej pokrokovej ruskej inteligencie.
Títo vzdelanci sa stali hlásateľmi osvietenstva v Rusku v druhej polovici
18. storočia. Popredné miesto medzi nimi zaujal Alexander Nikolajevič
Radiščev, ktorý považoval Lomonosova za najdôležitejšiu osobnosť, ktorá
mu prerúbala cestu do „chrámu múdrosti“.

Upevňovanie nevoľníctva
za Kataríny II.
Podstatná časť činnosti Radiščeva spadala
do obdobia panovania cárovnej Kataríny II.
s prívlastkom Veľká. Kto bola tá vládkyňa a čo
bolo hlavným obsahom všetkých jej snáh?
O podstate, metódach i formách vladárenia Kataríny II. existuje takmer nepreberné
množstvo materiálov. V mnohých sa táto
panovníčka obhajuje či vychvaľuje. V iných je
otvorená, často ostrá kritika. Nám, vzhľadom
na priestorové možnosti, musí stačiť niekoľko
konštatovaní. Prvým je poukázanie na to,
že Katarína II. v druhej polovici 18. storočia
videla svoj hlavný cieľ nielen v udržaní, ale
aj v prehĺbení feudálneho zriadenia. Preto
upevňovala nevoľnícky systém, s čím súviselo
prehlbovanie ujarmenosti roľníkov na strane
jednej a zvyšovanie privilégií šľachty na strane
druhej. Je zaujímavé, že tomuto cieľu doslova
úspešne podriaďovala aj rozvoj priemyslu.
Umožňovala ho v takom rozsahu a takým
tempom, aké pomáhali zachovávať feudálny
spôsob výroby a feudálne vzťahy ako rozhodujúce faktory. Preto sa podporovali aj snahy
niektorých fabrikantov, aby robotníci v ich
závodoch mali také postavenie ako nevoľnícki
roľníci.
Cárovná Katarína II. bola neúnavnou
a bezškrupulóznou nositeľkou predstáv
o absolútnej monarchii. So všetkými jej
všeobecnými, ako aj špecifickými ruskými
črtami. O „osvietenej“ monarchii diskutovala napríklad s D. Diderotom, ale v praxi ju
zásadne nepripúšťala. „Samoderžavie“ bolo
synonymom bezuzdného, ničím neohraničovaného absolutizmu, ktorý ťažko doliehal
najmä na široké ľudové masy.
Samovláda Katarína II. sa stretávala
s odporom vo viacerých spoločenských
prostrediach. V určitej miere aj v radoch
liberálne zmýšľajúcej šľachty. Lenže tá
po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie
pozície „opozičníkov“ opustila. Vytrvalým
a spomedzi celej opozície najaktívnejším
činiteľom boli ľudové vrstvy. Vzhľadom
na ich kvantitu i niektoré iné momenty to
bolo najmä roľníctvo.
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Roľnícke povstania
Druhá polovica 18. storočia najlepšie
symbolizuje teóriu zápasov ruského roľníctva
proti statkárskemu útlaku a zvôli absolutistického štátu Prejavy odporu roľníkov boli
rozmanité. Časté boli úteky roľníkov od statkárov, ďalej to bolo často ničenie prepychových statkárskych usadlostí a nechýbali ani
fyzické útoky proti panským uzurpátorom.
Individuálne prejavy odporu občas vyúsťovali
do veľkých roľníckych vzbúr. V desaťročí
od roku 1762 do roku 1772 ich bolo štyridsať.
V septembri 1773 vypuklo veľké roľnícke
povstanie, na ktorom sa zúčastnili desaťtisíce
a v niektorých obdobiach až státisíce nevoľníckych roľníkov i chudobní ľudia z miest.
Na jeho čele bol Jemeljan Pugačev. Zasiahli
veľké oblasti a mnohé gubernie. Spočiatku
živelná akcia vyústila do organizovaného
boja, ktorý sa programovo opiera o „Pugačevovský manifest“ z 31. júla 1774. Povstanie
trvalo približne jeden rok. Pod obrovským
náporom cárskych vojsk museli povstalci
v auguste 1774 kapitulovať. Vodcu povstania

A. N. Radiščev bol v nemilosti cisárovnej
Kataríny II.

J. Pugačeva v Moskve popravili. Toto povstanie sa doteraz považuje za žiarivú kapitolu
histórie revolučných pohybov v Rusku vôbec.
A. S. Puškin ho označil za „vzburu, ktorá
otriasla štátnom od Sibíri až po Moskvu,
od Kubáne až po muromské lesy.“ Malo veľký
vplyv na myslenie mnohých ľudí. Vrátane
formovania sociálno-politických názorov A.
N. Radiščeva..

O Radiščevovej životnej púti
Narodil sa v roku 1749 v statkárskej rodine.
Niektoré pramene uvádzajú, že išlo o nebohatú rodinu. Iné zase tvrdia, že patrila k veľkým
statkárom. Zhodujú sa však v tom, že otec
Radiščeva bo vzdelaný človek. Mal široké znalosti z oblasti histórie, práva, filozofie, ovládal
vtedajšie teoretické poznatky o poľnohospodárstve. Vyznal sa aj v teórii. Okrem rodného jazyka ovládal latinčinu, francúzštinu,
nemčinu a poľštinu. Veľmi sa staral o výchovu
a vzdelanie svojich detí. Mal humánnejší
vzťah k svojim nevoľníckom roľníkom ako iní
statkári. Preto sa ho roľníci zastali, keď na jeho panstvá prišli pugačevovskí povstalci.
Radiščev sa naučil čítať a písať doma
pod vedením otca. Keď mal sedem rokov,
poslali ho do Moskvy. Tam žil ich príbuzný
M. F. Agramakov, ktorý bol vtedy kurátorom
novozaloženej Moskovskej univerzity. Z titulu
tejto funkcie a vďaka svojim materiálnym
možnostiam zabezpečil vzdelávanie svojich
detí za účasti učiteľov – vrátane profesorov
vysokého moskovského učenia. Takto sa počas šiestich rokov vzdelával aj A. N. Radiščev.
V rodine vysoko vzdelaného M. F. Agramokova „vládol Lomonosovov duch“. Podľa všetkého išlo o symbiózu deizmu a materializmu.
Ako trinásťročný bol na základe príhovoru
Agramakova zaradený do Petrohradského pážacieho učilišťa. Tam sa vyučovala matematika, geografia, história, genealógia, heraldika
a obradnosť.
Na základe príkazu cárovnej odišla v januári 1767 skupina mladých šľachticov študovať
na Univerzitu v Lipsku. Medzi nimi bol aj A.
N. Radiščev. Podľa pokynov vypracovaných
priamo cárovnou mali poslucháči na univerzite študovať právne disciplíny – priro-

dzené a občianske právo (rímske právo) a aj
filozofiu, históriu, latinčinu, francúzštinu
a nemčinu. Na lipskej univerzite panoval podľa vyjadrenia Goetheho, ktorý tam vtedy tiež
študoval, „tupý pedantizmus“. Študenti ho
prekonávali rôznymi cestami, vrátane tajného
štúdia diel francúzskych osvietencov.
Štúdiom v Lipsku sa mali mladí šľachtici
pripraviť na štátnu službu. Aj A. N. Radiščev
sa po návrate do vlasti stal štátnym úradníkom. Podľa prameňov bolo jeho prvé miesto
vzhľadom na vzdelanie „poddimenzované“.
Nebolo to omnoho lepšie ani neskôr. Dva roky
bol dokonca mimo služby. Na dlhší čas bola
jeho kariéra preťatá zatknutím a odsúdením,
o čom bude reč neskôr.
A. N. Radiščev sa však ani zďaleka neuspokojil byrokratickou prácou, i keď vnášal do nej
svoje, vtedy nezvyčajné postupy. Začal skúmať rôzne stránky vtedajšieho spoločenského
diania, venoval sa riešeniu viacerých teoretických problémov. Na základe výsledkov týchto
úsilí sa stal známym nielen v Rusku, ale aj
v ostatnej Európe.

Mysliteľ Radiščev
Podľa mnohých prameňov bol A. N.
Radiščev veľmi pracovitý, vysoko nadaný
a neobyčajne tvorivý mysliteľ a bádateľ, teoretik aj praktik. Veľmi dobre poznal svetové
dejiny, vývin myslenia od antiky až po svoju
dobu. Osobitnú pozornosť venoval dielam
osvietencov 14. až 18. storočia. Vážil si ich,
opieral sa o mnohé ich myšlienky. Ale nebol
len ich epigónom. Tvorivo rozvíjal ich idey
a v niektorých smeroch svojich predchodcov
i súčasníkov prekonal. Podľa neskoršieho vyjadrenia ruského revolučného demokrata M.
A. Antonoviča „vlastným úsilím“ riešil A. N.
Radiščev základné filozofické a iné teoretické
problémy a navrhoval cenné riešenia v sociálno-ekonomickej a politickej sfére.
V polovici 80. rokov začal pracovať na svojej najznámejšej knihe Cestovanie z Petrohradu do Moskvy, ktorá je označovaná za encyklopédiu ruského osvietenstva. Vo vyhnanstve
na Sibíri napísal filozofický traktát O človeku,
jeho smrteľnosti a nesmrteľnosti. Obsahoval
postoje A. N. Radiščeva na podstatné prúdy
vo vtedajšom myslení, so zameraním na kritiku idealizmu a na zdôvodnenie materializmu.
V roku 1789 predložil A. N. Radiščev svoju
prácu Cestovanie z Petrohradu do Moskvy
cenzúre. Čo cenzor napadol, nie je známe. Vie
sa však, že narazil na ťažkosti s jej vydaním.
Napokon si A. N. Radiščev kúpil tlačiarenský
stroj a „samovýrobou“ a za pomoci niektorých
priateľov dielo vyšlo v máji 1790 v počte 25
exemplárov. Meno autora síce uvedené nebolo,
ale cárovná sa dozvedela, o koho ide. A skutočnosť, že kniha sa stala – síce v skromnom
počte – majetkom verejnosti, ju veľmi pobúrila.
Ostrie jej zloby sa obrátilo voči autorovi, o ktorom vyhlásila, že je „naplnený a nakazený francúzskym bludom“ a že je „prvým stúpencom
francúzskej revolúcie v Rusku“. Súčasne A. N.
Radiščeeva obvinila, že „znižuje úctu k vláde
a úradom“ a že chce „vyvolať nespokojnosť
ľudu voči vrchnosti a vláde“.
Životopisec M. A. Gorbunov napísal, že A.
N. Radiščev bol „človek encyklopedického

rôznymi spôsobmi, vrátane objasňovania
ducha“. Právom, lebo tento mysliteľ pozoruhodne spájal v sebe danosti poeta i prozaika,
„čistého ateizmu“. Ateistický odkaz A. N. Rafilozofa, sociológa, historika, právnika, teore- diščeva je nielen bohatý, ale aj dnes aktuálny.
tika vzdelávania, národohospodára i prírodoV nemilosti cárovnej Kataríny II.
vedca. Jeho diela boli symbiózou výdobytkov
Názory, postoje i praktická činnosť sa
svetovej kultúry a tvorivého myšlienkového
stali objektom nenávisti vtedajších reakčných
odrazu pestrých ruských pomerov, vrátane
kruhov, ktorými – paradoxne?– napomáhali
už spomenutých revolučných proticárskych
vtedy aj slobodní murári. Osobitný záujem o A.
a protifeudálnych vystúpení širokých ľudoN. Radiščeva prejavoval cársky dvor. Cárovná
vých más.
Katarína II., ktorá deklaNo A. N. Radiščev
rovala príklon k západobol aj „neúnavný
európskym osvietencom
duch“. Pracoval aj
vrátane Voltaira, Didev tých najťažších
rota, v Rusku hlásateľov
podmienkach. Preslobodomyseľnosti
javil to aj v ilimskom
nenávidela. Osobitne
vyhnanstve. Tam
hnevlivý postoj zaujala
napísal svoju – význak Radiščevovi, o ktorom
mom druhú – prácu:
vyhlásila, že je „horší
traktát O človeku, jeho
burič ako Pugačev“ alebo
smrteľnosti a nesmrje „praotcom revolučného
teľnosti. Kým pred
myslenia v Rusku“.
odsúdením venoval
Na základe obvinenia,
pozornosť najmä sociže napísal „buričskú kniálnej filozofii, v tomto
hu“, bol A. N. Radiščev
neskoršom období
30. júna 1770 zatknutý.
sa predmetom jeho
Bol daný do okov a uväzzáujmu stali viaceré
nený v petrohradskej
základné problémy
pevnosti. Vyšetrovanie
filozofie. Dávno prekotrvalo krátko. Dňa 24. júla
najúc pozície deizmu
1790 bol A N. Radiščev
formoval na materiaVydanie Radiščevovej knihy
odsúdený na trest smrti.
listickej báze názory
Cestovanie z Petrohradu do Moskvy
Niektoré pramene uvána problémy hmoty
dzajú, že rozsudok určila samotná Katarína II.
a jej pohybu, na vznik človeka a na jeho vzťah
k ostatnej prírode, na otázky duše a jej údajnej Na základe bližšie neopísaných motívov vydala
Katarína II 4. septembra 1790 rozkaz, ktorým
nesmrteľnosti.
sa Radiščevovi zmenil trest smrti na desaťročné
Kritik náboženstva i cirkvi
vyhnanstvo. Miesto: Ilimsk na Sibíri. Do vya hlásateľ ateizmu
hnanstva šli spolu s ním aj jeho deti.
Problematika náboženstva a cirkvi tvorí neV novembri 1796 Katarína II. zomrela.
malú časť diela A. N. Radiščeva. Podrobne si
Na trón nastúpil jej syn Pavol I. Ten dekrétom
všímal sociálne funkcie náboženstva a mimoz 23. novembra zrušil trest vyhnanstva a určil
náboženské pôsobenie cirkvi. Dosť podrobne
miesto pobytu A. N. Radiščeva – najprv v blízsa zaoberal väzbami medzi svetskou mocou
kosti jeho otca a potom v dedine Nemcovo. Tam
a cirkvou. Ukázal cirkev ako nástroj samobol pod stálym policajným dozorom. Po zaderžavia, ktorý presviedča veriace masy, že
vraždení Pavla I. sa cárom stal Alexander I.,
moc monarchu pochádza od boha. Výstižne
ktorý zrušil policajný dohľad nad Radiščevom.
tak urobil už v óde Sloboda, potom v knihe
A na základe návrhu grófa A. R. Voroncova
Cestovanie z Petrohradu do Moskvy a napokon menoval ho za člena zákonodarnej komisie.
v práci O človeku, jeho smrteľnosti a nesmrteľDvorné kruhy sa nazdávali, že A. N. Ranosti.
diščev po trpkých skúsenostiach zmenil svoje
Veľmi fundovane písal Radiščev o cirkvi
názory a postoje. Ten však zostal aj naďalej
a o kňazoch ako nepriateľoch vedy a slobodona pozíciách slobodomyseľnosti. Preto si ho
myseľnosti. V tejto súvislosti uviedol: „Popi
na základe denunciácie predsedu Komisie
boli odjakživa vynálezcami okov, ktorými
grófa Zavadovského pozval na rozhovor gróf
sputnávali ľudský rozum a ktorému pristrihoVoroncov. Prísne A. N. Radiščeva napomenul
vali krídla, aby veľkoryso a slobodne vzlietnuť
a vystríhal ho, že ak neprestane hlásať svoje
nemohol.“ Argumentácia, ktorou svoje posto- voľnomyšlienkárske názory, bude sa proti
je podopieral, je doteraz zaujímavá a funkčná. nemu postupovať ešte tvrdšie ako predtým.
Podrobnejšie štúdium ukazuje aj ďalšie črty Na základe takéhoto postoja svojho dlhokritiky náboženstva a cirkvi uvedených i iných dobého ochrancu stratil istotu a perspektívu.
prácach A. N. Radiščeva.
Po rozhovore a návrate do svojho bytu v semeNeuspokojoval sa len kritikou. Namiesto
novskom pluku, plný nespokojnosti k večeru
teologických téz staval ateistické názory. Povypil väčšie množstvo liehu, ktorý mu roztrhal
strehol to neskôr aj Puškin v rozsiahlej štúdii
vnútornosti. K ránu vo veľkých bolestiach
nazvanej Alexander Radiščev. Radiščeva
zomrel. Takto radšej volil dobrovoľný odchod
v nej charakterizoval ako odvážneho človeka,
zo života, ako by sa mal zriecť svojho humaktorý sa „bez akejkoľvek moci, bez akejkoľvek
nistického presvedčenia.
opory“ postavil proti „všeobecnému poriadProf. Jaroslav Čelko
ku, proti samoderžaviu, proti Kataríne“, a to
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Detské okienko

Čakajú vás ceny

Milí naši
školáci!
N

a jednom z letných podujatí, kde bola
časť venovaná aj detskému programu,
som od malých slečien – školáčok, keď lúštili
doplňovačku v Detskom okienku v našom
časopise, začula. „Ale áno, môžem chodiť
na etiku. A nie je pravda, že by som sa potom
nemohla vydávať v kostole. Ak sa budem
chcieť…“
Nuž čo, u nás sú ešte stále dôležité zvyky
a to, čo povie rodina, známi, susedia Žiaľ,
ešte stále a či opäť je dôležité nevymykať
sa z väčšiny. Najmä na vidieku, v menších
mestečkách. Nielen medzi dospelými, ale
aj deťmi. Veď načo počúvať poznámky typu:
„Ha, vy bezbožníci, dostanete sa do pekla…“
Čo na tom, že v plno školách, triedach
majú veľmi zaujímavé hodiny etickej výchovy,
na ktorých sa učia, rozprávajú o tom, prečo
sa treba správať dobre, že najdôležitejší nie je
niečí hroziaci prst, ale napríklad spokojnosť
so samým sebou. Učia sa tam o porozumení,
hovoria o láske k rodičom, starším, prírode,
zvieratám.
O niečom takom píše aj publicista a spisovateľ Milan Kenda. Dospelí čitatelia určite
so záujmom čítajú jeho články a zamyslenia
uverejňované aj v našom časopise. A vari aj
starší školáci a študenti sa zasmejú a zamyslia
nad jeho trefnými aforizmami.
Ale Milan Kenda píše „veršovačky“ aj pre
deti. Pre tie najmenšie píše básničky o krtkovi,
slonovi, myši i psisku, ale aj o babom lete,
odvážnych otužilcoch, lesnom vetre, počasí,
redaktorovi školského časopisu, dobrodružstve i priateľstve. Teda nepriamo aj o tom,
o čom by sa malo hovoriť na hodinách etickej
výchovy. Prečo „by sa malo“? Lebo aj takýto
list nám prišiel do redakcie:
Vážená redakcia!
Píšem Vám svoj názor. Medzi voľnou
hodinou a hodinou etickej výchovy nevidím
veľký rozdiel. Raz za mesiac sme prebrali
jednu látku. Opakovalo sa to podobne ako
v minulom školskom roku. Dokonca tie isté
látky si opakujeme z minulého ročníka, akoby
sme „prepadli“. Často sme sa chodili von
hrať, alebo sme v triede hrali karty či skákali
na švihadle. Možno je problém u učiteľky,
ktorá „musí“ tento predmet vyučovať. Môj
ocko dal pani profesorke pár kníh o etickej
výchove, ale nevšimol som si, žeby sme sa podľa
týchto kníh učili. To isté je aj s mojím bratom.
Aj on chodí na etickú výchovu, ale ani on sa
na týchto hodinách veľa nedozvedel. Ak by som
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to porovnal s náboženskou výchovou, tak etika
je na tom oveľa horšie. Na náboženskej výchove
sa učia ako na ostatných predmetoch, pravidelne ich tam skúšajú z preberaného učiva, učia
sa z kníh ako napríklad na dejepise, osvojené
učivo berú ako pravdivú históriu. Niektoré
deti chodia na náboženstvo len tak, lebo si to
želajú ich rodičia. Ak to porovnám, tak nie sú
knihy na etickú výchovu, asi ani niet učiteľov,
ktorí by mali záujem ju vyučovať. Aj keď školy
ponúkajú na výber dva voliteľné predmety
(etiku a náboženstvo), o etike môžeme hovoriť
ako o úplne uvoľnenej hodine.
Michal Parada
Vieme, že Miško má na mysli knihy Možno
áno, možno nie, Možno je to správne,
možno nie, Keby si sa mal ty rozhodnúť…
Sú naozaj zaujímavé, vlastne sú to preklady
kníh, podľa ktorých sa učia etickú výchovu
v niektorých západných štátoch Európskej únie
(a nevšimli ste si, koľko sa teraz u nás hovorí
o dôležitosti, že sme v EÚ?)! Lenže Miškova
pani učiteľka asi nemá záujem. Budeme veriť,
že ho nájde, že záujem prejavia pedagógovia
z mnohých iných škôl. Už od októbra sa s nimi
budú môcť zoznámiť aj na našej internetovej
stránke. A možno sa tam zoznámia a pri
vyučovaní etickej výchove najmä v najnižších
ročníkov základných škôl využijú aj knihu M.
Kendu KLAMNÁ FAUNA ZOOKLAUNA
alebo PÄŤKA Z PRÍRODOPISU. Zatiaľ si

Miškovi do balíčka pridáme aj niečo naviac,
pretože práve on je autorom kresleného znaku
detskej rubriky Prometejko, pod ktorým sa
s ňou budete odteraz stretať. Ale súťaž vo výtvarných prácach či opisoch zážitkov z hodín
etickej výchovy stále pokračuje. Ako sme sľúbili,
pre najlepších čakajú v redakcii ceny.
A pre všetkých, ktorí zatiaľ nemali toľko
šťastia či sa zatiaľ nezapojili, prinášame
niekoľko detských veršov z pera uja Milana
Kendu.
Krtko ryje vrtko
Aby ste to vedeli:
Krtko ryje tunely!
Ryje si ich sám.
Vedú sem. Aj tam.
Nevbehne tam vlak
sťa fučiaci drak.
Nepočuť tam hrmavice,
nevedú tam koľajnice.
Nevbehne ta na potulky
ani vláčik zo škatuľky.
Krtko môže slakdo spať,
nemusí sa vlakov báť.

Čeľuste na konci prázdnin
Oboplával žralok
veľké morské bralo.
Zrazu je na pláži,
kde sa každý smaží.
Povedal si žralok:
To by sa tu žralo!
Plutvou reže more,
plavčíci sú hore.
Je tu žralok, haló!
všetko zutekalo.
Zostal tam len Kalo,
bál sa iba málo.
Potom sa však stalo,
čo sa čakať dalo.
Zasa pravdu mali
tí, čo zutekali.

ju budú môcť prečítať výhercovia správnej
odpovede na doplňovačku z minulého čísla
Promethea (mala znieť – VYSVEDČENIE):
Kristína Marcinová, Vranovská 4, Bratislava,
Petra Faganová, SNP 2, Holíč, Michal
Parada, Sídl. Poľana, Humenné.

Preto každú jeseň
spievam smutnú pieseň.

Pripravila Miloslava Necpalová

Knižné novinky

Medicína a náboženstvo
Vylieči vás modlitba?
N

a trh sa v týchto
dňoch dostáva kniha
Prof. MUDr. Alexandra
Reháka, DrSc. Medicína
a náboženstvo – Vylieči vás
modlitba? z vydavateľstva Ekokonzult. Autor ponúka čitateľný,
zaujímavý a pravdivý exkurz
do histórie vzťahu medzi cirkvou
a medicínou. Obsah knihy
približuje autorov úvod:
„Už samotná história
kresťanstva
je poznačená
nepriateľstvom proti
vede, a teda aj proti
medicíne. Pretrváva
takýto napätý pomer
doteraz? Aké sú jeho
prejavy? Akú stratégiu
používajú apologéti
náboženstva, aby
prenikali do medicíny
a zasahovali do jej
moderného rozvoja? Sú obranné
mechanizmy dostatočné? Toto
sú otázky nášho každodenného
života, na ktoré nevdojak narazí
takmer každý aspoň príležitostne.
Pravda, vyčerpávajúcim
spôsobom málokto vie dnes
odpovedať na tieto čiastkové
otázky. Ani náš skromný spis si
nekladie takú úlohu. Preto sa
obmedzíme na výber, ktorý je
azda reprezentatívny pre súčasné
pomery u nás.“

(Ukážka z knihy)
Cirkev proti štúdiu anatómie
(s. 32 – 33)
Ešte väčšou prekážkou rozvoja
medicíny a chirurgie bol názor
cirkvi, že je neprípustné narábať

s mŕtvolami. Aj táto teória,
ktorou sa cirkev pýšila, bola
prevzatá od pohanov. (Koniec
koncov, aj dnes máloktorý veriaci
vie o tom, že väčšinu „svojho
náboženského učenia“ prevzalo
kresťanstvo od iných, starších,
tzv. pohanských náboženstiev.)
V Egypte napríklad považovali
ľudí, ktorí balzamovali
mŕtvoly, za prekliatych, hoci
to bola želateľná služba. Rané
kresťanstvo povýšilo
telo na chrám ducha
svätého. Preto aj
Tertulián hanil
anatóma Herofila ako
mäsiara. Sv. Augustín
sa o anatómoch
vyjadroval podobným
spôsobom.
Tento pokrivený
názor sa ešte
viac vystupňoval
stredovekou poverou, podľa
ktorej mŕtve telá budú po smrti
vzkriesené. Preto vznikla
hrôza z toho, ak sa niekto
odvážil mŕtvolu rozrezávať
a takto zabrániť, aby sa v deň
„posledného súdu“ vzkriesila
v neporušenom stave. (Pravda,
zmrzačené telá križiakov, ich
obetí a tých stovák mrzákov
v náboženských vojnách
ich nevzrušovali.) Hlavnou
námietkou cirkvi v stredoveku
proti pitvám bolo, že „cirkev sa
štíti prelievania krvi“. Aj moderní
historici dneška však potvrdzujú,
že zo všetkých organizácií
a inštitúcií ľudských dejín rímska
cirkev preliala najviac nevinnej
ľudskej krvi.
Na základe uvedených skutoč-

Knižné novinky
HOLZMÜLLER, Werner. Prožité
dějiny: Dvacáté století očima německého fyzika. Prel. Ludmila Eckertová.
Praha: Karolinum, 2006. 116 s.
Pamäte nemeckého fyzika Wernera Holzmüllera (1912), profesora
univerzity v Lipsku. V krátkych kapitolách autor
spomína na život Nemca v tieni oboch veľkých
totalitných režimov 20. storočia. Pred čitateľom sa
tu otvárajú Holzmüllerove spomienky na Weimarskú republiku, obdobie nacizmu a druhej svetovej
vojny a neskôr i na transport nemeckých vedcov
do ZSSR, život v povojnovej NDR a opätovné
zjednotenie Nemecka.

ností koncil v Le Manse r. 1248
zakázal mníchom chirurgické
zákroky. Koncom 13. storočia
dostala medicína ďalší úder pod
pás, keď pápež Bonifác VIII.
vydal zákaz oddeliť mäso mŕtvych
od kostí u padlých križiakov,
ktorých pozostatky chceli priviezť
spať do ich vlasti. Tento pápežský
zákaz sa potom začal chápať ako
zákaz akejkoľvek pitvy. Toto paralyzovalo medicínu prinajmenšom
na ďalšie dve storočia. Každé
narušenie ľudského tela sa takto
stalo svätokrádežou. A preto najnadanejšie osobnosti stredoveku
boli zbavené možnosti nielen
výskumu, ale aj možnosti liečiť.
Chirurgia, ktorá dnes zachraňuje
životy v najhorších postihnutiach, sa stala opovrhovanou
činnosťou. Toto opovrhovanie
chirurgiou trvalo prakticky
celé jedno tisícročie. Ani tí
najmocnejší králi si v časoch,
keď to potrebovali, nedokázali
zabezpečiť chirurgickú operačnú
pomoc. Až v r. 1406 v Nemecku
nastala zmena, keď cisársky
dekrét odstránil dehonestujúce
postavenie chirurgov.
Tieto skutočnosti poškodili
rozvoj medicíny a vedy vôbec. Bez
anatómie nemôže lekár pochopiť
fungovanie ľudského tela, jeho
poruchy a ani možnosti liečenia.
Veď anatómia je na našich
univerzitách prvým predmetom,
s ktorým sa poslucháči musia
podrobne oboznámiť skôr, než
začnú objavovať ďalšie tajnosti
ľudského organizmu.
Knihu si môžete objednať
na adrese Eko-konzult, P. O. Box
61, 851 07 Bratislava 57 alebo
Spoločnosť PROMETHEUS,
Gunduličova 12,
811 05 Bratislava.
Cena: 149,- Sk

LIPSTADTOVÁ, Deborah.
Popírání holocaustu: Sílící útok
na pravdu a paměť. Prel. Jana a Jiří
Ogročtí. Praha: Paseka, 2006. 352 s.
S problematikou tzv. historického revizionismu, prúdu v historiografii dejín druhej svetovej vojny,
ktorý najčastejšie zľahčuje, prikrášľuje a ospravedlňuje históriu nacistického Nemecka a jeho zločinov
(na tento spôsob písania o dejinách tohoto obdobia
sa používa aj termín „osviečimská lož“), sa česká
a slovenská verejnosť okrem stručných narážok
v médiách doteraz nemala možnosť oboznámiť.
Americká historička venuje pozornosť vývoju
„revizionistického“ prístupu k židovskej genocíde
najmä v anglosaskom svete, presvedčivo dokladá
jeho metódy a nebezpečenstvo využívania takýchto
výkladov pre politické ciele extrémistických hnutí.

Aforizmy

KACÍRSKE
SENTENCIE
NAJSTRUČNEJŠÍ
ŽIVOTOPIS
Obohatil lekársku vedu
a cintorín.
PRIATELIA, POZOR!
Kvikot priťahuje mäsiarov!
RECEPT CELKOM
JEDNODUCHÝ
Kto nechce niesť svoj kríž,
ten nosí transparent, ktorý sa
práve nosí.
TÁ HO ZATIENI!
Kam čert nemôže, pošle
arogantnú zdravotnú sestru.
NAŠA TRAGÉDIA
Život od nás žiada logické
riešenie absurdných situácií
JEDNA VETA ZO ŽIVOTA
Červy zvyčajne šťastne
prežijú pád prezretého
jablka.
HESLO ISTÉHO
GERONTOLÓGA
Nakoniec aj zub času bude
iba protéza.
ODJAKŽIVA
Hrobári si veľmi vážia
chirurgov. Najmä neskúsených.
VÝVOJ MOTIVÁCIE
Starí kresťania verili preto,
lebo je to absurdné. Najnovší
kresťania veria preto, lebo je
to prospešné.
PILÁT JE IN!
Duševná hygiena sa
zúžila na umývanie rúk podľa
Piláta.
PROFIL HROBÁRA
Je to charakter! Kope pre
mŕtvoly, a nie do mŕtvol.
AKO ICH SPOZNÁME?
Podľa čoho spoznáme inteligentné bytosti z vesmíru?
Podľa toho, že sa nám vyhnú.
Milan Kenda
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Slovník

Slovník
ateistu
Bezkonfesijnosť (lat. confessio – priznanie, vyznanie viery) – právne označenie stavu osôb nepatriacich
k nijakému organizovanému náboženskému vyznaniu (k nijakej konfesii – cirkvi, náboženskej spoločnosti, sekte). Pritom zo svetonázorového hľadiska
môžu byť títo ľudia dosť diferencovaní: od veriacich
v osobného boha, ktorým nevyhovuje žiadna existujúca náboženská organizácia, cez voľnomyšlienkarov
rozličných typov po stúpencov ateizmu, od živelného
až po vedecky a filozoficky fundovaného. Feudálne
štáty bezkonfesijnosť nepripúšťali. V novodobých
štátoch sa iba postupne a nedôsledne presadzovalo
jej formálne právne uznanie. Pritom verejný prejav
bezverectva bol zakázaný a trestne prísne stíhaný.
V bývalom Uhorsku a teda aj na Slovensku bol stav
bezkofesijnosti právne možný až do roku 1895. Jeho
vybavenie však bolo zámerne sťažované úradnými
formalitami a sprevádzané osobitnými právnymi
dôsledkami, napríklad obmedzením rodičovskej
moci. Prvá Československá republika v tomto
smere prevzala rakúske zákony a iba čiastočne
a nedôsledne korigovala nerovnoprávne postavenie
bezkonfesijných občanov. Najmä v bezodlukových
štátoch môžu byť ešte dodnes bezkonfesijní občania
rôznym spôsobom diskriminovaní. V súčasnosti iba
v niektorých západoeurópskych demokratických
krajinách sú bezverci v plnom rozsahu rešpektovaní
a činnosť ich organizácií je finančne podporovaná
štátom.
Bezverecké organizácie – zo živelného odporu
diskriminovaných bezvercov sa rodili snahy o organizované presadzovanie ich práv a záujmov. V roku
1880 založili v Bruseli medzinárodnú organizáciu
Voľná myšlienka. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o založenie bezvereckých organizácií v českých
krajinách v druhej polovici 19. storočia vznikla v roku
1905 česká sekcia Voľnej myšlienky. Česká Voľná
myšlienka spájala najmä protiklerikálny boj s bojom
proti prežitkom feudalizmu v habsburgovskom
Rakúsku a v roku 1915 ju rozpustili. Po vzniku I. ČSR
bola obnovená a jej organizátori a usilovali ju rozšíriť
aj na Slovensko, kde sa však masovejšie neujala.
Postupne vzniklo a dočasne existovalo aj niekoľko
ľavicovo orientovaných bezvereckých organizácií.
Po druhej svetovej vojne sa časť členstva predošlých
bezvereckých zoskupení organizovala vo Zväze
občanov bez vyznania. Tento zväz nedosiahol
masovejší rozsah a keď ideovú časť jeho činnosti
prevzali niektoré vtedajšie spoločenské organizácie,
postupne zanikol. Od roku 1990 pôsobí na Slovensku
bezkonfesijne zameraná Spoločnosť Prometheus
propagujúca myšlienky občianskej spoločnosti
a svetského humanizmu. Je členom medzinárodných
organizácií tohto typu a jej ambíciou je stať sa
v podmienkach Slovenska uznávaným reprezentatnom početnej skupiny nenábožensky orientovaných
občanov.
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Z listov čitateľov
Ad: Prometheus
č. 3/2006

Náhoda, teda článok v novinách mi predstavil spoločnosť,
ktorá mi je veľmi sympatická,
Vás. Viem, že spoločnosť nie je
len niečo abstraktné, ale že ju
tvoria ľudia a tak Vám ľuďom
odkazujem, že robíte dobrú prácu
a som rád, že niečo také existuje.
My máme založené občianske
združenie Plusko a snažíme sa
atraktívne využiť voľný čas mladých ľudí. Ľudí beriem všetkých
akí sú, modrí, čierni, bezrukí,
kresťania, matfizácii... A občas
nás štve, že si nás zamieňajú
s kresťanskými organizáciami
(kvôli znaku Plus – o zážitok
viac), pretože v tejto oblasti je
veľmi málo mladých ľudí, ktorí
za svoju pomoc nič nechcú, len
ten pocit a neskrývajú sa za Boha.
Tak Vám držím palce – nech
presviedčate, že ľudia môžu byť
dobrí aj len tak zo srdca, a nie
z neba.
Juraj Valčak

So záujmom som si prečítal
číslo 3 Vášho časopisu. Som
hlboko veriaci človek. To však
neznamená, že som svätuškár
a modlím sa od rána do večera.
Skôr sa snažím žiť zdravým životom podľa Božích zásad. 25 rokov
som žil ako ateista, ale nebolo to
ono. Až teraz som našiel zmysel
života a som šťastný.
Váš časopis ma zaujal
hlavne preto, lebo som sa v ňom
stotožnil s mnohými názormi

na náboženstvo. Našli ste vhodné
slová, ktoré jasne opisujú skazenosť, pokrytectvo a formálnosť
mnohých vodcov a ich ovečiek
v cirkvách. Spoločnosť, do ktorej
patrím, je podobne známa tým, že
otvorene hovorí o týchto veciach
vo svojich publikáciách, a preto
je u dotknutých v nemilosti. Ale či
to nebol aj v minulosti údel tých,
ktorí povstali proti zabehnutému
formalizmu a skrytej skazenosti
a povedali pravdu do očí?
Samozrejme, že s niektorými
názormi vo Vašom časopise
nesúhlasím. Napríklad to, ako sa
šikovne zmieta zo stola „Stvorenie“ alebo existencia Krista
atď. Pre evolúciu je predsa oveľa
menej dokladov ako pre stvorenie. To isté platí aj o mnohých
vládcoch, ktorí žili v minulosti.
Dôkazy ich existencie sú oveľa
slabšie ako o Kristovi a predsa už
nikto nepolemizuje, či žili alebo
nie. Ani to, že niekto nepozná
odpoveď na otázku, prečo Boh
pripúšťa zlo, ho neoprávňuje
vyhlásiť, že Boh určite neexistuje.
Ak by niekto sústavne odmietal
preskúmať aj druhý pohľad
na svet a držal by si len ten svoj,
či by sa nepodobal slepo veriacim
na „druhej strane“?
Miroslav Gonos, Plešivec

Ad: A prečo sa to vlastne
učiť? alebo humanistická
etická výchova v škole

Ako bývalý učiteľ etickej
výchovy chcem vyjadriť svoj
názor na túto problematiku. V súčasnosti je právo dieťaťa slobodne
sa rozhodnúť často mimo toľko
proklamovaných detských práv.
Tu kdesi začínajú klíčiť korienky
delenia detí na veriacich a neveriacich. Tu nastupuje vedomie
– kto je viac. Ja som katolík – ty
žid, ja som ateista – ty luterán…
Neprajnosť, povýšenosť uráža
ušľachtilosť a ohľaduplnosť.

Listáreň
V detskom kolektíve prichádza
k sporom, urážkam, až agresivite.
Skúsenosti hovoria, že len časť
rodičov a učiteľov sa snaží tomuto
sporu predísť. Vysvetliť tradície,
zvyky, hodnoty, o ktoré v tomto
spore ide.
Často zabúdame, že najmä
na vidieku zostáva hŕstka detí
(v mestách je to opačne), ktoré sa
prihlásili na etickú výchovu. Deti,
ktoré sa ešte nenaučili obhajovať
si svoj vlastný názor, ktoré chcú
žiť mravne, napriek tomu mienka
okolia im nepraje, vedie k ich
nedoceneniu, nepochopeniu,
konfliktom, občianskej nerovnoprávnosti. Ale aj tieto deti
veria, že učiteľ, škola, trieda,
kolektív, tabuľa sú preto, aby
ich učili dospelosti. Nemajú to
ľahké ani ich rodičia pri hľadaní
pochopenia, solidarity, čistoty
vzťahov, pri snahe obhajovať svoj
vlastný názor, a tak pozitívne
ovplyvniť verejnú mienku najmä
v religióznom prostredí.
Treba zmeniť aj mnoho
v obsahovom zameraní etickej výchovy. Len program prosociálnej
výchovy nestačí. Nie psychológia,
ale filozofia a etika musí tvoriť
obsah učebných osnov. Presviedča nás o tom život.
Vedomí si tejto skutočnosti
hodiny etickej výchovy môžu
byť nielen zaujímavejšie, ale aj
obohatené o životné skúsenosti,
zároveň plné zážitkov, asertivity,
môžu mobilizovať k hodnotám
vzájomnej dobroprajnosti,
lásky, úcty, spolupatričnosti.
Etická výchova chce kvalifikovaného učiteľa, ktorý je žiakom
neraz i rodičom. Zanedbávame
podmienky pre jeho rast.
Treba mu dať možnosť štúdia,
výmeny skúseností. Doceniť
jeho postavenie v spoločnosti.
Nedovoľme nekvalifikovane
učiť. Na to však treba zmeniť aj
legislatívne podmienky. Kvalitné
učebnice sú jedným z predpokladov zvyšovania jeho duchovného
sebavedomia.
Štefan Kopčan, Bratislava

Zaujali ma články v Prometheu. Ako učiteľka si však myslím, že etickú výchovu by mali
mať všetci žiaci a náboženstvo
ako ideológia do školy nepatrí.
A hoci mnohí veria, očakávajú, že
po zmene vlády sa v tomto dosť
zmení, ja medzi nich nepatrím.
Myslím si, že veci sa vyriešia iba
odlukou cirkvi od štátu, za ktorú
som aj ja.
Z. H.,
Bratislava

Ad: Kto nepochybuje,
nie je vedec, Prometheus
č. 2/2006

Internet

Okno do internetu
Dnes trochu mixujeme
V

predošlých číslach Promethea sme vás oboznámili
s internetovými stránkami v susedných
i vo vzdialenejších krajinách. Upozornili sme vás
na stránky medzinárodných humanistických,
racionalistických či ateistických organizácií,
táto problematika je však na internete zastúpená veľmi
široko a my sme ju ani zďaleka nevyčerpali. Dnes vám
neponúkneme internetové stránky z jednej krajiny, ale
mix stránok, ktoré stoja za to, aby ste ich navštívili.
Záleží len na vašich schopnostiach pochopiť ich obsah.
Nie kvôli obsahu samému, ale kvôli jazyku.

Chcem reagovať na rozhovor
s profesorom Macáškom v čísle
2/2006 časopisu Prometheus.
Okrem svojich názorov
na vedu, vieru, hovorí aj
o cyklotrónovom centre, ktoré
vyvolalo toľko obáv v okolí. Každé
podobné pracovisko má svoje
riziká, myslím si, že zdraví ľudia
si neuvedomujú, aký je to prínos
pre pacientov, ktorí vyšetrenia
klasickými rádioizotópovými
látkami a vyšetrenia pomocou
PET v priebehu onkologického
ochorenia potrebujú.
Ako bývalá lekárka môžem povedať, že prítomnosť pracoviska
v Bratislave (zatiaľ, žiaľ, iba tu)
znamená, že sa ušetria náklady
na dovoz rádioizotopov z ČR
a pacienti majú k dispozícii novú
diagnostickú metódu na zistenie
rozsahu nádorového ochorenia,
na monitorovanie účinnosti
liečby a zistenia recidívy.
Navyše, v mnohom to
uľahčuje aj prácu zdravotníckeho personálu, veď napríklad
sestričky nemusia čakať medzi
piatou a šiestou hodinou rannou
na dovoz rádiofarmák z Prahy,
ako to bolo v minulosti, ale
namiesto toho venovať svoje sily
a vedomosti viac pacientom.
Finančné zdroje na výstavbu
pracoviska sa získali jednak
z deblokácie ruského
dlhu, jednak nám prispela
Medzinárodná agentúra pre
atómovú energiu. Slovensko
získalo kvalitný cyklotrón a PET
prístroj. Vzhľadom na vysoký
výskyt nádorových ochorení
v SR by sme potrebovali
ešte aspoň ďalšie dve takéto
pracoviská. Som rada, že o tom
vo Vašom – našom časopise
píšete.
MUDr. Ľubica Švancárová,
Bratislava

Jedným z tých ľahších je taliančina. V tomto čísle
uverejňujeme rozhovor s Verou Pegnovou – talianskou
humanistkou. Jej organizácia má internetovú stránku
http://www.uaar.it/ , ktorá je graficky strohá ale
estetická a obsahovo bohatá. Kto si poradí s taliančinou,
nech sa páči, užije si do sýtosti.
Maďarsko je v susedstve, jazyk je však pre Slováka
rovnako komplikovaný ako fínčina, a preto sme dosiaľ
v našom okienku nemali informáciu o maďarských
humanistoch, agnostikoch, racionalistoch ani ateistoch.
Jeden náš maďarský priateľ nám prisľúbil spracovať
stručný prehľad aj s charakteristikou a tak niekedy
nabudúce ho nájdete na tomto mieste. Teraz a pre
tých Slovákov, ktorí s maďarčinou problém nemajú,
odporúčame aspoň stránku Ateizmus Honlap, ktorú
nájdete na adrese http://ateizmus.fw.hu/
Nielen z dôvodov príbuznosti tém upozorňujeme
na stránku Ralpha Dumaina, ktorá obsahuje veľké
množstvo odkazov na rôzne zaujímavé stránky. My tu
uvádzame adresu podstránky Dumainovho webu, ktorá
obsahuje odkazy na stránky organizácií a ľudí, s ktorými
si aj slovenskí humanisti, agnostici a ateisti majú čo
povedať: http://www.autodidactproject.org/guidathe.
html
Odporca náboženstva Robert Ingersoll nie je naším
čitateľom neznámy, jeho narodeniny pripadajú na 11.
augusta a v tejto súvislosti odporúčame oboznámiť sa
s jeho takmer kompletnou zbierkou prác na stránke
Secular Web. Adresa je naozaj dlhá, buďte pozorní pri jej
opisovaní: http://www.infidels.org/library/historical/
robert_ingersoll/index.html.
A nakoniec sa vráťme na Slovensko. Kto má záujem,
môže si pozrieť stránku Immortal Perfection. Tematický
sa venuje zemi, vesmíru sektám a, samozrejme, ateizmu.
Napriek anglickému názvu je písaná po slovensky a autor
sa ateizmu, ale i jeho protipólu – náboženstvu venuje
v časti ateizmus – pochopiteľné vs. nepochopiteľné. Táto
časť má adresu http://immortalp.host.sk/atheismus.
htm .
Želáme príjemné surfovanie po bezbožnom webe
a neľutujte, že sa končia prázdniny či dovolenky. Tie sa
cyklicky opakujú, ako mnohé iné javy, veci a skutočnosti
v prírode a spoločnosti. Nájdite si čas na premýšľanie
o kolobehu prírody bez náboženstva a možno sa
pridáte i k nám slovenským humanistom. Spoločnosť
Prometheus vás rada uvíta vo svojich radoch.
František Jedinák
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Krížovka
Z rozhovoru starých rádových sestier:
– Je to taký skvelý brat!
– A ešte k tomu aj krásny, múdry...
– Bibliu pozná výborne, má vynikajúce
kázne...
– Len škoda, že je jehovista.

Otvorený list Dana Browna Vatikánu:
Vážení služobníci boží, musím vás
upozorniť na fakt, že okrem Da Vinciho
kódu existuje na svete obrovské množstvo
oveľa nebezpečnejších kníh, ktoré odporujú
vašej doktríne: napríklad učebnice biológie,
astronómie, histórie...

Na nedeľnej bohoslužbe pastor osloví
prítomných:
- Zatvoríme oči a obrátime sa k bohu
s modlitbou: „Bože otvor nám oči...“

Prevzaté z http://slovakia.humanists.net

Kvalitné preklady a tlmočenie
všeobecných i odborných
textov z ruštiny do slovenčiny
a zo slovenčiny do ruštiny !

Rok 2135. Holandsko. Cirkev dôrazne
žiada legalizáciu heterosexuálnych sobášov..

CK SLAVENA

Ateista s iróniou hovorí veriacemu:
– Prečo sa váš boh nezbavil komárov, keď
bral zvieratá do Noemovej archy?
Veriaci tiež s iróniou odpovedá:
– Preto, lebo chcel aby štípali ateistov.

Pečnianska 29, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/6345 1230
E-mail: necpalmil@max.euroweb.sk

V krížovke je ukrytý výrok Williama Drumonda: „Ten, kto nechce uvažovať, je bigotný, ten, čo nevie uvažovať, je hlúpy, ...“ (pokračovanie v tajničke)
stúpanie,
kroky (kniž.)

samopal

trieda (hovor.)

variometer
do vetroňa

sídlo
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Správne odpovede s nalepeným kupónom zasielajte na adresu
redakcie časopisu Prometheus, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
do 20. októbra 2006.
Traja vyžrebovaní výhercovia
budú odmenení knihami z vydavateľstva
Eko-konzult.
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náš básnik
(Dotyky)

Tajnička z minulého čísla znela: „Pre teba som ateista,
pre boha som lojálna opozícia.“ Zo správnych odpovedí
sme vyžrebovali: Peter Zein, Banská Bystrica, Milan Chudý,
Banská Bystrica, Margita Chajmová, Nové Mesto n. Váhom.
Výhercom blahoželáme!
Ďalšie číslo časopisu Prometheus v predaji koncom októbra!

Inzercia

Zábava
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Chcete

Vyberte si z kníh, veď kniha je nielen priateľom, ale
i pomocníkom človeka. A naše deti si zaslúžia, aby mali dobrých
kamarátov a pomocníkov!
Ponúkame:
Jazýček môj, ohýbaj sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 str. . . . . . . . . . . . . 110,- Sk
Akože ti chutí, Ninka, ovocie a zeleninka . 60 str., farebná . . . . 75,- Sk
Smiešnostky a veselôstky . . . . . . . . . . . . . . . . 75 str., farebná . . 200,- Sk
Druhá kniha hádaniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 str.. . . . . . . . . . . 199,- Sk
Tretia kniha hádaniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 str.. . . . . . . . . . . 230,- Sk
Štvrtá kniha hádaniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 str.. . . . . . . . . . . 199,- Sk
Piata kniha hádaniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 str.. . . . . . . . . . . 199,- Sk
(Všetky tituly sú veršované a bohato ilustrované, hádankové knihy
sú určené pre deti od 5 do 8 rokov, v každej je vyše 300 slovných
hádaniek a okolo 150 kreslených rébusov.)

Inzercia

Knihy (v tvrdom viazaní) si môžete objednať na adrese:
Jozef Zrnek, Svätoplukova 28, 903 01 Senec, prípadne
SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS, Gunduličova 12, 851 01 Bratislava.

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:
•
•
•
•

Kontakt:
Spoločnosť Prometheus,
združenie svetských humanistov

K cene objednaných kníh pripočítavame balné a poštovné podľa platnej tarify
Slovenskej pošty, preto je výhodné objednať si naraz viac kníh.

KNIHY PRE VÁS

Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
02 / 52491191
@ prometheus.ba@dtadsl.sk
http://slovakia.humanists.net

Obžaloba náboženstva 1.

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

Šalamúnova pečať

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

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

Stvoritelia Krista. O čom je zakázané hovoriť?
Kto vlastne vytvoril kresťanstvo, kto a ako
sa postaral o jeho rozšírenie? Ako súvisí
kresťanstvo a judaizmus? Klamstvá v Bbiblii.
Rozprávky, ktoré prinášajú peniaze atď.
Existuje Boh? O čo išlo pri poslednej večeri?
148 str. 169,-Sk

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

K cene zásielky bude pripočítané poštovné
podľa platnej tarify Slovenskej pošty.

Návratku pošlite na adresu:

Telefón: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V

. . . . . . . . . . . . . . . . . dňa

...............................

Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava

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

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO

International payments

Záväzne si objednávam

Currency: SKK (Slovak Koruna)
Beneficiary‘s bank SWIFT code: GIBASKBX
Beneficiary‘s bank local code: 0900

PLATITEĽ:

Beneficiary‘s bank (name and address):
SLOVENSKA SPORITELNA,A.S.
SUCHE MYTO 4
816 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Beneficiary name and address:
SPOLOCNOST PROMETHEUS BRATISLAVA
GUNDULICOVA 12
811 05 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Beneficiary‘s bank account number: 11481540
IBAN: SK2509000000000011481540

ročné predplatné v sume 150,- Sk (6 čísel)
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávky na predplatné zasielajte na adresu:
Spoločnosť Prometheus , združenie svetských
humanistov, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, alebo nás
kontaktujte prostredníctvom predplatiteľského servisu
na tel. čísle: 02/52 49 11 91.
Predplatné môžete zaplatiť aj priamo na číslo účtu
11481540/0900.

PROMETHEUS 31

