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Na úvod
Túžba prekonať smrť

M. Beňo: The yearning to defeat death
Abstract:
Editor-in-chief’s thoughts about man’s ever-present yearning to live forever.
V predveľkonočnom čase som navštívil
svojho chorého priateľa, ktorý je odo
mňa temer o dve generácie starší. Ešte
donedávna produktívny, činorodý intelektuál, nedávno ochorel, má veľmi
obmedzený pohyb, zoslabol mu zrak,
takže môže čítať alebo písať najviac ak
dve hodiny denne, zle počuje.
Vošiel som do jeho bytu, odložil
som si kabát a vstúpil som do obývačky.
Sedel v pohodlnom kresle oproti dverám. Z výrazu jeho tváre som usúdil, že
môj príchod ho potešil. Posmelený jeho
ústretovým pohľadom som pristúpil
k nemu a podali sme si ruky. Povzbudil
ma pevným stiskom ruky. Sadol som
si oproti nemu do kresla, na ktoré mi
zreteľným gestom ukázal. Pár sekúnd
som ho pohľadom skúmal a hľadal
som slová, ktorými by som povzbudivo
začal naše stretnutie, ale on ma predbehol. Uprene sa zahľadel do mojich očí
a pokojným, ale pevným hlasom začal
pomaly a zreteľne deklamovať charakteristickú časť známej básne Jiřího
Wolkra:
Smrti se nebojím, smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého,
co strašné je, co zlé je, to umírání je…
„Poznáš to?“, opýtal sa ma. Prikývol som a on pokračoval: „Pamäť mi
už neslúži, nedokážem si spomenúť na
nasledujúci text, mohol by si vybrať
spisy J. Wolkra?“, a ukázal mi na knihovníčku, kde by kniha mala byť. Aj
bola, lenže spomínanú báseň sa mu,
nech hľadal ako hľadal, nepodarilo na
prvýkrát nájsť.
„Pohľadám neskôr, aby som ťa nezdržiaval“ – ukončil listovanie v knihe.
Od opísaného stretnutia sme ešte
spolu neboli, takže neviem, či Wolkrove
dielo našiel, ale ja som si ho vyhľadal
na internete a uvádzam ho tu v prvej
verzii, ako bola nájdená vo Wolkrovej
pozostalosti a je dostupné na:
https://goo.gl/6pqyVx

prometheus.casopis@gmail.com

Umírajíci
J. Wolker
Až umřu, nic se na tomto světě nestane a nezmění,
jenom několik srdcí se zachvěje v rose jak k ránu květiny,
tisíce umřeli, tisíce umrou, tisíce na smrt jsou znavení,
neboť v smrti i zrození nikdo nezůstal jediný.
Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého,
nad smrt těžší však umírání je,
ta zabitá lačnost smyslů, smutek ze všeho,
ten čas, jenž v potrubí těla hnije jak pomyje
a rozkládá ruce a oči, nervy a každý sval,
vše, čím jsi svět tak nádherně v objetí držel a miloval,
smrti se nebojím, smrt není zlá, ve smrti tisíce se mnou jsou
(v umírání však každý je sám a z úzkostí nemůže ven),
umírání se bojím, v umírání je člověk sám a pláče nad sebou.
Sbohem, děvčátko, sbohem, má milá, sbohem, obraze spanilý,
od tvých ňader mi usekli ruce a srdce mi rozbili,
myšlenka na tebe jak zlatý hřeb půl roku v nemoci mě protínala,
když bylo hůř, i bolela víc, když bylo lépe, též pomáhala.
Ale dnes sbohem, děvčátko, dnes už vše marné je, dnes napsal jsem list,
v nějž složil jsem zlatý ten hřeb a ten největší sten,
neb v umírání každý sám musí být a každý opuštěn.
Až umřu, na světě nic se nestane a nezmění,
jenom já ztratím svou bídu a změním se ze všeho,
snad stanu se možná stromem, možná člověkem, možná hromadou kamení,
smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého.
Tatranská Poljanka 3. 11. 1923
Vráťme sa však k priebehu mojej
návštevy. Po takomto smutne vyzerajúcom úvode sa môj priateľ zamyslel.
Nastalo ticho, lebo ja som nevedel,
čo mám povedať, smer a obsah jeho
myšlienok ma zaskočil. Nechcel som
lacnými povzbudivými rečami prehlušiť
to, čo asi človek jeho veku a v chorobe
prežíva. On zjavne premýšľal, naberal
vnútorné sily a vyberal slová tak, aby
s čo najmenším ich počtom povedal
čo najpresnejšie to, čo povedať chce.
Nasledoval monológ asi s takýmto obsahom:
„Mladučký Wolker dobre vedel, že
jeho smrť sa na svete nič nezmení. Smrť
je spravodlivá v tom, že stretne každého. Umieranie naozaj môže byť ťažké,

najmä bolestivé a lúčenie sa so životom
je celkom osobné, lebo človek je v ňom
a s ním sám. Som s tým vyrovnaný
a pripravený odísť. Všetko čo som robil,
robil som s najlepšími úmyslami a najlepšie ako som vedel. Mal som ťažký
život, najmä detstvo. Odmala som musel pracovať, ťažko pracovať. Bili ma,
často ma bili, mlátili... Ale nebál som
sa. Ničoho som sa nebál! Nebál som sa
ani toho, čoho som sa mal báť. Taká je
mladosť.“
Pokračoval spomienkami na detstvo
a mladé roky. Vyrozprával mi rôzne príbehy, opísal všelijaké situácie, ktoré zažil. Jeho pokojný monológ trval možno
celú hodinu, len občas som ho prerušil
otázkou. Keď sa mi videlo, že je už
Pokračovanie na s.
Prometheus 1/2016
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Dokončenie zo s.
unavený, rozlúčili sme sa s tým, že ho
vo vhodnom čase navštívim znova.
Spomenul som si na slová britskoamerického novinára a spisovateľa
Christophera Hitchensa, ktorý sa preslávil najmä svojou protináboženskou knihou Boh nie je veľký, zomrel vo veku 62
rokov v r. 2011 na zápal pľúc a na komplikácie, spojené s rakovinou pažeráka.
Hitchens v poslednom štádiu strašnej
choroby napísal knihu – svoju poslednú
reportáž – Posledných 100 dní, kde,
okrem iného, píše: „Počas roka môjho
umierania boli mojou hlavnou potechou
priatelia. Nemohol som podľa vlastnej
potreby ani jesť, ani piť, preto, keď ma
navštevovali, jediným našim potešením
bol rozhovor.“
Cestou domov som premýšľal o obsahu a priebehu návštevy. Môj priateľ
ma podnietil k zamysleniu sa nad životom a smrťou, ktorá čaká na každého
z nás. Smrť je koncom života, zánikom
všetkých životných funkcií. Medicína
hovorí, že smrť je konečné vývinové
štádium jedinca, nedá sa jej vyhnúť,
nedá sa prekonať, je to konečný, nezvratný stav.
Náboženstvá a transcendentálne
doktríny vôbec vyjadrujú vášnivú existenčnú túžbu ľudí prekonať smrť. Podarilo sa im to „vďaka“ predstavám o duši, ktorá je, vraj, osobitnou podstatou
a absolútnym protikladom materiálneho
sveta, existuje nezávisle od tela, ale
sídli v ňom a je jeho počiatkom – dáva
telu život. Jej charakteristickou črtou
je nesmrteľnosť. V náboženstvách sa
pojem duše spája s predstavami o „záhrobnom svete“. Človek, podľa týchto
učení, dostáva dušu od boha, ktorý ju
napokon pozýva späť do života večného
v záhrobí. S takýmto falošným chápaním a výkladom duše stojí a padá celá
náboženská a cirkevná ideológia.
Vedecká teória o evolúcii podáva
jednoduchší, no pravdivý výklad vzniku
života, založený na dôkazoch z celého
radu vedných disciplín.
Humanisti uznávajú právo na dôstojnú smrť, právo spôsobilých dospelých
odmietnuť liečbu, právo zmierniť zbytočné utrpenie a dokonca aj právo urýchliť smrť. Uznávajú význam inštitúcií,
v ktorých sa uľahčuje proces umierania,
lebo prekonať smrť nemožno.
M. Beňo ¢
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Cirkev a štát v novoveku
Odluka cirkvi od štátu (4. časť)

L. Hubenák: Church and state in modern age: Separation of
church and state (part 4)
Abstract:
A historical overview of the relationship between church and state on the basis
of separation of church and state (Part 4).
Keď reštaurácia monarchie stratila
všetku nádej a prestala byť reálnou politickou otázkou, stal sa pomer štátu a cirkvi vo Francúzsku jedným z hlavných
prameňov ostrých vnútorných zápasov.
Hlavnou oblasťou zápasu medzi cirkvou
a štátom bolo školstvo. Zákon z roku
1882, ktorým sa uzákonila povinná
školská dochádzka, zaviedol laickú
školu. Nasledovalo rozpustenie duchovných rádov venujúcich sa školstvu.
Po prudkých bojoch medzi treťou
francúzskou republikou a hierarchiou
rímskokatolíckej cirkvi, francúzsky
parlament odhlasoval 9.decembra 1905
zákon o odluke cirkvi od štátu, doplnený zákonom z 2.februára 1907 a zákonom z 13.apríla 1908.
Na základe odlukového zákona:
1. Každému sa zaručuje úplná sloboda
svedomia a vyznania. Štát zabezpečuje rovnosť občanov pred zákonom
bez ohľadu na to, či sú veriaci alebo
ateisti, či sú nábožensky organizovaní alebo bezkonfesijní. Vzhľadom na
to sa na verejných školách zásadne
nepripúšťala náboženská výchova
a štát neuznáva cirkevné sviatky.
2. Štát nerobí prekážky súkromnému
výkonu kultu, t. j. súkromná bohoslužba je úplne slobodná. Niet
prekážok, aby sa novomanželia po
uzavretí civilného sobáša sobášili aj
v kostole, aby rodičia bez akýchkoľvek právnych následkov dali krstiť
deti a pod.
3. Verejnú bohoslužbu môžu zabezpečovať súkromné náboženské
spolky(associations culturelles).
Podľa špeciálnych predpisov odlukového zákona štát umožňuje, aby
sa občania rovnakého náboženského
vyznania za účelom zabezpečenia
vonkajších prejavov náboženského
života organizovali vo forme náboženských spolkov s dobrovoľným
členstvom, ktoré v pomere k štátu sú

si navzájom rovné a nad ktorými štát
vykonáva dozor a poskytuje im podľa zásad občianskeho práva ochranu.
Účelom náboženského spolku podľa
odlukového zákona je starostlivosť o verejné konanie bohoslužby
a o úhrade nákladov spojených s výkonom verejnej bohoslužby.
4. Štát neuznáva žiadne iné cirkevné
organizácie, len náboženské spolky
podľa odlukového zákona a nepovoľuje zahraničným predstaviteľom
konfesií, najmä pápežovi, žiadny
priamy právny vplyv na území Francúzska.
5. Štát konfiškoval veľkú časť cirkevného majetku a nariadil vrátiť
cirkevný majetok štátu a obciam,
ak tento nadobudli od štátu a obcí
(vzhľadom na to, že štát nepodporuje žiaden kult). Okrem toho, počínajúc 1. januárom 1906, boli zrušené
všetky položky štátneho rozpočtu na
cirkevné potreby.
Odlukový proces je výsledkom
prehraného boja francúzskej katolíckej
hierarchie proti republikánsko-demokratickej forme buržoázneho štátu.
Francúzska buržoázia odlukou prinútila katolícku cirkev, aby jej v daných
podmienkach oddane slúžila, aby udržiavala organizované náboženské predstavy vlažných francúzskych katolíkov.
Katolícka cirkev po odluke túto službu
plnila, pomáhala francúzskej buržoázii
doma a najmä v kolóniách prostredníctvom výborne vybudovanej a vládou
štedro dotovanej siete misionárskych
staníc. Tým, že Francúzsko v r. 1920
konkordátom výslovne uznalo kanonické právo, bola pôvodná rozluka podstatne oslabená.
Podľa historikov vonkajší priebeh
cirkevných dejín určovala najmä skutočnosť, že cirkev sa ocitla uprostred
nového chápania štátu. V novoveku
sa objavila túžba po demokracii, po
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„

Vzrastajúce
nepriateľstvo
voči cirkvi vo
Francúzsku
bolo jednou
z príčin
Francúzskej
revolúcie 1789

vláde ľudu. Humanizmus, demokracia
a sloboda sú vznešené ideály. Ich uskutočňovanie závisí však od tých, ktorí
sa dostanú k moci. Duchovné prúdenie
osvietenstva privádzalo najmä katolícku cirkev do zväčšujúcich sa ťažkostí,
zatiaľ čo stredoveký obraz sveta a človeka, ktorý priniesla cirkev, sa pomaly
menil, ba strácal.
Neistý odpor cirkvi proti všetkým
moderným vymoženostiam viedol
v 19. storočí k naozajstnej kríze. Z absolutistickej a hierarchickej požiadavky
svetového porozumenia sa nepodarilo
cirkvi uplatniť nič, neodpovedala adekvátne ani na pálčivé problémy robotníctva, ktoré vznikali industrializáciou
sveta. Ani národnostné a štátne idey
a hnutia Európy v 19. stor. sa nezhodovali s kresťanským obrazom sveta.
Vzrastajúce nepriateľstvo voči cirkvi vo Francúzsku bolo jednou z príčin
Francúzskej revolúcie r. 1789, ktorá
považovala kresťanstvo za verejne odstránené z francúzskej spoločnosti. Aj
keď francúzska revolúcia nedosiahla
trvalý odchod kresťanstva z krajiny, vytvorila atmosféru nestability. Revolučné
hnutia v Európe sa pokúšali reprodukovať úspechy francúzskych kolegov, čím
spôsobili katolíckej cirkvi vážne problémy v mnohých častiach Európy, najmä
v Taliansku. Kresťanstvo na Západe
čelilo aj novým ťažkostiam.
V 40-tych rokoch 19. stor. nemecký
filozof Ludwig Feuerbach tvrdil, že
pojem Boha je len priemetom ľudskej
mysle. Karol Marx vyhlásil, že Boha
vymysleli ľudia, aby našli útechu zoči-
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voči spoločenským a ekonomickým
problémom: na odstránenie akejkoľvek
náboženskej viery bola potrebná len
radikálna zmena spoločenských podmienok, ktoré ju postavili do popredia.
Sigmund Freud tvrdil, že náboženstvo
je len ilúzia, „naplnenie túžby“. Okolo
r. 1920 mnohí dospeli k názoru, že kresťanstvo je intelektuálne neudržateľné.
Prvý Vatikánsky koncil
Katolícka cirkev sa snažila zdokonaľovať svoju cirkevnú organizáciu.
I. vatikánsky koncil sa začal 8. decembra 1869 a skončil sa 20. októbra 1870.
Zvolal ho pápež Pius IX. (1846-1878),
ktorý videl následky politických udalostí
revolučných rokov 1848/49, a to od veľmi liberálneho kurzu po veľmi konzervatívny. Pápež videl v ideách nacionalizmu
ohrozenú jednotu cirkvi a postavenie
cirkevného štátu Vatikánu. Už v r. 1864
vo svojich poznámkach vyhlásil všetky
moderné výdobytky za omyly hodné prekliatia, napr. panteizmus, vieru
v pokrok, nacionalizmus, liberalizmus.
Na tomto koncile sa stala stredobodom
pozornosti okrem témy cirkvi a modernosti aj neomylnosť pápeža. Ako reakcia
na to sa od rímskej cirkvi oddelila napr.
starokatolícka cirkev. Smerovanie cirkvi
v tých časoch zostalo prísne konzervatívne a nemoderné.
Neomylnosť pápeža bola vyhlásená
18. júla 1870. Dogma o neomylnosti
je odvtedy najdôležitejšou prekážkou,
zabraňujúcou jednote medzi katolíckou
a ortodoxnou cirkvou. Z teológov, ktorí
sa zúčastnili koncilu, vznikla skupina,
ktorá nechcela súhlasiť s dogmou o neomylnosti pápeža. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tohto hnutia
bol mníchovský profesor teológie Ignác
Döllinger. Pod pseudonymom zverejnil
ostrú kritiku I. vatikánskeho koncilu.
S rovnako zmýšľajúcimi prívržencami,
teda exkomunikovanými odporcami pápežskej neomylnosti, prišiel v septembri
1871 na prvý starokatolícky kongres do
Mníchova, ktorý viedol k založeniu starokatolíckej cirkvi. Tá neuznala dekréty
I. vatikánskeho koncilu, neskôr odmietla ušnú spoveď a kňazský celibát.
Významnou stránkou vývoja vzťahu
štátu a cirkvi za kapitalizmu bol vývoj
vzťahu medzi pápežom a Talianskom
po r. 1870. Politickým východiskom
riešenia tohto vzťahu sa stalo zabratie
územia samostatného pápežského štátu

v r. 1870. V Taliansku došlo za pápeža
Pia IX. k prudkým zápasom o zjednotenie krajiny. Pápež chránil cirkevný
štát, lebo sa obával, že jeho zánikom by
pápežstvo stratilo svoju samostatnosť
a podliehalo by náladám premenlivých
vlád. Bola to zložitá situácia, keď jedni
chceli tzv. spolok talianskych štátov, iní
jednotné Taliansko pod vládou savojského rodu, ktorý vládol v Piemonte.
Pápež musel v tejto chúlostivej situácii hľadieť aj na mnohé iné okolnosti
– napr. na to, že iné mocnosti, najmä
Rakúsko vedené Metternichom, sa stavalo proti akémukoľvek jednotnému
talianskemu štátu pod domácou dynastiou. Metternich dal jasne najavo svoju
nevôľu a obsadil vojskom pápežské
mesto Ferraru. V r. 1848 vyzval však
sardínsky kráľ celé Taliansko do boja
proti Rakúsku. Pápež odmietol vypovedať vojnu cisárovi. Nato revolučná
strana ovládla Rím. Vo februári 1849
prestal jestvovať cirkevný štát – jeho
územie bolo vyhlásené za republiku
na čele s tromi triumvirmi. Nastalo
drancovanie kostolov a kláštorov, pálili
sa spovednice. Na pomoc Rímu prišli
vojská z Rakúska, Francúzska i Neapola, ktoré zvíťazili. Obnovený stav trval
do r. 1870. Pápež, ktorý bol zatiaľ vo
vyhnanstve na neapolskom území, vrátil
sa do Ríma 12. apríla 1852.
Po dlhých bojoch s Rakúskom,
Neapolskom i s Francúzmi sa Taliansko predsa zjednotilo, Rím bol r. 1870
znovu dobytý a Viktor Emanuel sa stal
kráľom. 20. septembra 1870 vstúpili
talianske jednotky do Ríma, kde pápež,

Pápež Pius IX.
Prometheus 1/2016
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Kráľ Viktor Emanuel II.
ktorého dovtedy chránila francúzska
armáda, pokladal sa za väzňa.
Vzniknutú situáciu a vzťah štátu k pápežovi sa Taliansko pokúsilo
upraviť I. titulom garančného zákona
z r. 1871. Tento zákon, ktorý bol jednostranným riešením:
a) poskytoval pápežovi k úplnému používaniu pozemky a paláce vo Vatikáne, Lateráne a Castel Gandolfo,
b) vyhlasoval osobu pápeža za posvätnú a nedotknuteľnú,
c) priznával pápežovi aktívne a pasívne
vyslanecké (legačné) právo, t. j. právo vysielať a prijímať vyslancov,
d) zaručoval pápežovi ročný plat
Pápež zákon odmietol, vyhlásil sa za
„vatikánskeho väzňa“ a do svojej smrti
v r. 1878 nevstúpil na taliansku pôdu.
Garančným zákonom vznikla
tzv. rímska otázka, ktorá bola dlhý čas
zdrojom napätia medzi pápežom a Talianskom. Túto otázku a vzťah štátu
a pápeža vyriešili až Lateránske zmluvy,
uzavreté medzi Talianskom a pápežom
po prvej svetovej vojne. Tri zmluvy
riešili rôzne aspekty problému.
Zmluva politická upravila celý rad
otázok:
a) stanovila, že katolícke náboženstvo
je jediným štátnym náboženstvom,
b) uznávala pápežovu suverenitu v medzinárodnom ohľade,
c) zriaďovala tzv. Vatikánsku obec
(Citta di Vaticano), ku ktorej sa pápežovi priznávalo absolútne právo
a jurisdikcia,
d) priznávala pápežovi aktívne a pasívne vyslanecké právo.
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Ďalšia zmluva, označovaná ako
konkordát, upravovala postavenie cirkvi
a katolíckeho duchovenstva v Taliansku.
Konkordát najmä:
a) uznával jurisdikciu cirkvi v cirkevných záležitostiach na talianskom
území,
b) priznával duchovenstvu výsady,
c) zavádzal výučbu katolíckeho náboženstva v školách.
Finančná zmluva obsahovala záväzok Talianska nahradiť pápežovi spôsobené škody.
Otázka pápežského štátu
Národné zjednotenie Talianska
urobilo koniec pápežskému štátu, ktorý
sa v priebehu stáročí vytvoril. Pri tejto
príležitosti cirkev ústami svojho najvyššieho učiteľa a vládcu precizovala svoje
stanovisko k otázke svetského panstva
cirkvi spôsobom, ktorý je poučným
a smerodajným na posúdenie cirkevného argumentovania vôbec.
Pápež, ako najvyšší vládca cirkvi,
ktorý svojim poslaním ďaleko prevýši
štát, stojí vyššie ako ostatné svetské
kniežatá. Preto nie je možné, aby nepožíval plnú voľnosť a nezávislosť pri
výkone svojej vlády. „Bolo preto dielom
zvláštnej Božej prozreteľnosti, že pápež
dosiahol svetské panstvo v dobe, keď
sa zrútilo rímske impérium“ - povedal
pápež Pius IX. 26. marca 1860.
Na čele katolíckej cirkvi je podľa
božieho práva Pontifex rímsky. Pápež
je viditeľnou hlavou cirkvi, zástupcom
Krista na zemi. Zosobňuje a napĺňa
v sebe všetku moc kléru nad veriacimi.
Stojac nad všetkými, nepodlieha nijakej
autorite, len Bohu. Pápež nemôže byť
nikým súdený.
Postavenie pápeža v cirkvi je postavenie absolútneho monarchu; je zástupcom Boha na zemi, neomylný interpret
božieho práva, je absolútne nezávislý
voči ktorejkoľvek svetskej moci pri
výkone svojej vlády.
Plnosť a neobmedzenosť vlády v cirkvi mu prisluší v dôsledku moci kľúčov,
ktorú zveril Kristus sv. Petrovi slovami:
„Ty si Peter, to je skala, a na tej skale vystavím svoju cirkev... Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš
na zemi bude zviazané na nebesiach.“
(Ev. podľa Matúša, 16. kap.18-19)
Dogmy vatikánskeho koncilu dokončili víťazstvo pápežstva nad myšlienkami episkopalizmu, ktorý nositeľom vlády robil zbor biskupov.

V druhej polovici 19. stor. zaznamenávame zložitý vývoj v oblasti vzťahu
štátu a cirkvi aj v Nemecku. Nemecko sa víťazstvom nad Francúzskom
v r. 1871 stalo za kancelára Bismarcka
veľmocou. Bismarck sa po zjednotení
Nemecka dal do boja proti cirkvi. Rozvíjal myšlienky voľnomyšlienkara Vitkowa o boji moderného pokroku proti
stredovekej nekultúrnosti.
Vo vnútornej politike charakterizujú
bismarckovu éru tzv. kultúrny boj (Kulturkampf) a zákon proti socialistom. Ako
kultúrny boj sa označoval boj Bismarcka
proti katolíckej cirkvi. Južná a západná
časť Nemecka bola katolícka. Cirkev
tu mala veľký vplyv, požívala početné
výsady a považovala sa za nezávislú od
slabých vlád drobných nemeckých krajín. Po vytvorení cisárstva sa katolícke
duchovenstvo obávalo, že protestantská
pruská monarchia, ktorá sa postavila
na čelo Nemecka, pripraví cirkev o jej
dovtedajšie postavenie. Katolícka cirkev,
ktorá mala veľký vplyv na obyvateľstvo,
hlavne vidiecke, rozhodla sa využiť vo
svoj prospech nenávisť ľudu k Prusku.
Aby mohla bojovať proti nadvláde Pruska, vytvorila cirkev svoju vlastnú politickú stranu – Katolícky stred.
Bismarck vypovedal boj katolíckej
cirkvi a jej politickej predstaviteľke
v Nemecku – Katolíckemu stredu. Začiatkom 70-tych rokov presadil Bismarck
niekoľko proticirkevných zákonov:
1. r. 1871 bol doplnený trestný zákonník tzv. kazateľnicovým paragrafom,
za účelom zostrenia boja proti zneužívaniu kázní na politické účely;
bolo zrušené katolícke oddelenie

Otto von Bismarck
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ministerstva školstva;
2. r. 1872 boli jezuiti a im príslušné
rády (redemptoristi, lazaristi a i.)
vyhostení z Nemecka a bol vydaný
zákon, ktorý pozbavoval katolícke
duchovenstvo vplyvu na školu. Súdy
mali právo zosadiť duchovných
z úradov a trestať ich vyhnanstvom.
Kňaz mohol pôsobiť len so štátnym
súhlasom. Úrady označovali bohoslovcov, ktorým nepovolili vysviacku za „nebezpečných pre štát“;
3: podľa tzv. májových zákonov
z r. 1873 bolo menovanie všetkých
cirkevných hospodárov podriadené
štátnemu dozoru a vláda siahla na
príjmy cirkvi.
Po vydaní proticirkevných zákonov
r. 1873 zo 4 000 katolíckych kňazov
zložilo požadovanú štátnu prísahu len
24 duchovných. Nato vláda vypovedala
1 200 kňazov a zrušila všetky rehole
- asi 500kláštorov. Keďže sa to všetko
protivilo ústave z r. 1850 - príslušné
články sa opravili alebo zrušili. Do
r. 1878 bolo z 12 biskupstiev 9 neobsadených, tisíc farností bolo bez kňaza.
Viac než 2 000 kňazov bolo vo väzení.
Slúženie sv. omše, vysluhovanie sviatostí, ešte aj umierajúcim, bolo pokladané za „trestný čin“ ako krádež či zbojstvo, ako úkon bez štátneho súhlasu. Až
po desiatich rokoch, od r. 1882 sa začali
vyjednávania s Rímom. V r. 1875 bol
zavedený občiansky sobáš.
Bismarckovi sa nepodarilo zlomiť
vplyv cirkvi a podriadiť ju svojej nadvláde. Okrem toho videl, že omnoho
väčšie nebezpečenstvo cisárstvu hrozí
zo strany robotníctva. Netrúfol si preto
viesť súčasne boj proti cirkvi i proti
robotníctvu. Bol nútený ustúpiť vzrastajúcej moci Katolíckeho stredu, keď
potreboval jeho podporu pri uskutočňovaní svojej finančnej a hospodárskej
politiky. Výsledok bol, že sa zmieril
s katolíckou cirkvou a výnimočné zákony, ktoré Bismarck proti nej vydal, boli
postupne zrušené. Kultúrny boj sa skončil a Katolícky stred sa stal v ríšskom
sneme oporou Bismarcka.
Podobná situácia bola v Rakúsku za
kancelára Metternicha, ktorý bol tvrdý
osvietenec a voľnomyšlienkar, zaujatý
proti cirkvi. Považoval cirkev len za
nástroj na udržovanie poriadku v štáte.
V Španielsku Jozef, Napoleonov
brat, pod vplyvom osvietencov a slobodomurárov v rokoch 1808 - 1813
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zrušil 2 128 kláštorov a vyhnal z nich
desaťtisíce rehoľníkov a rehoľných
sestier. Kráľ Ferdinand veci síce napravil (1814-1833), ale po politickom
rozštiepení boli jezuiti v r. 1835 znova
zrušení a bol stíhaný každý styk s Rímom. V zápase skupín o moc v krajine
dochádzalo pri striedaní víťazov a porazených k páleniu kostolov a zabíjaniu
kňazov(1854-1856; 1875-1885).
Keď tzv. Viedenský kongres po
Napoleonovej smrti upravoval hranice politickej mapy Európy, vzniklo aj
tzv. Nizozemské kráľovstvo – z Holandska a Belgicka. Aj tu prišlo k zatváraniu
a rušeniu katolíckych škôl. V r. 1823
tu boli rozpustené dva katolícke spolky
pre šírenie kníh. Od r. 1825 museli bohoslovci študovať dva roky filozofiu na
štátnej univerzite a ich počet bol zníže-

„

Ruský cár
Alexander bol
voči katolíkom
tvrdý. Styky
biskupov
s Rímom trestal
vyhnanstvom
na Sibír.
ný na polovicu.
Ruský cár Alexander bol voči katolíkom tvrdý. Styky biskupov s Rímom
trestal vyhnanstvom na Sibír. V obsadenom Poľsku po vzbure r. 1863 katolíci
pocítili jeho tvrdú päsť. Tisíce Poliakov bolo odvlečených na Sibír a ešte
v r. 1873 tam bolo v baniach viac než
300 poľských kňazov. Mnohé kláštory
a kostoly boli zrušené.
Okrem iných štátov aj v Mexiku
bola v novších časoch od r. 1915 napätá
situácia vo vzťahu voči cirkvi. Prezident
Carranza obnovil staré proticirkevné
zákony, zatvoril 2 000 cirkevných škôl,
vyhnal tisíce rehoľných sestier, zbavil
kňazov občianskych práv, biskupov
uväznil alebo vyhnal. Po r. 1919 bol

chvíľu pokoj. Za prezidenta Callesa
došlo však v r. 1924 k novému otvorenému a bezohľadnému prenasledovaniu.
Calles udusil posledné zvyšky prejavov
života Cirkvi. Za jediný rok 1926 bolo
popravených 147 kňazov. Celkove si
prenasledovanie vyžiadalo 5 300 obetí
na životoch veriacich, z toho 300 kňazov. Prenasledovanie pokračovalo po
prechodnej prestávke znova od r. 1931.
Vo vzťahu k štátu od 90-tych rokov
19. stor. prijala katolícka cirkev tzv. občiansky štatút. Cirkev neuznáva žiadny
konkrétny hospodársky alebo politický
model a stáva sa jedným z viacerých
právnych subjektov. Má svoju viditeľnú
hlavu - rímskeho pápeža.
Dôležitou skutočnosťou je aj to, že
cirkev nespoznala včas ani špecifickosť
sociálnej otázky. Katolícki sociálni
teoretici v 1. polovici 19. stor. sa v naivnom konzervativizme domnievali, že
na jednej strane treba bojovať proti nastupujúcej kapitalistickej formácii ako
takej a na druhej strane, že môžu biede
priemyselného proletariátu pomôcť len
charitou. Požadovali obnovenie starokresťanského zákazu úrokov, zničenie
kapitalizmu a návrat k stredovekému stavovskému zradeniu. V r. 1848
napr. farár Wilhelm von Ketteler, neskorší „sociálny biskup“ na prvom katolíckom zhromaždení v Mohuči vyhlásil, že
teraz sa ukáže, že „definitívne riešenie
sociálnej otázky je vyhradené katolíckej
cirkvi, pretože štát, nech robí akékoľvek
opatrenia nemá k tomu dosť sily“.
Uplynuli štyri desaťročia než začalo
sociálne zákonodarstvo (1882-1883),
ale cirkev potrebovala dlhý čas, kým
sformulovala svoju koncepciu. Sociálna
encyklika Leva XIII. prišla neskoro
(1891) a aj katolícke politické hnutie zachytilo púhy zlomok robotníctva, pretože kým katolícka cirkev ustrnula v meštianskom prostredí, proletariát prepadol
ateistickému marxizmu. Robotnícke
masy, ktoré sa stále viac odkláňali od
cirkvi, ovládli K. Marx a F. Engels.
V r. 1914 Európa nastúpila svoju
cestu ku katastrofe. Prvá svetová vojna
sama o sebe bola traumatickým vražedným poľom pre všetkých jej účastníkov.
prof. Ladislav Hubenák ¢
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Zo života SP
Zasadalo Predsedníctvo ÚR
Spoločnosti Prometheus

F. Jedinák: From the meeting of Prometheus Society Board
Abstract:
Report from the Prometheus Society Board meeting and its results.
V priebehu prvého štvrťroka 2016 boli
dve pracovné zasadania Predsedníctva
Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.
Obe sa uskutočnili v Banskej Bystrici.
Štandardne sa na oboch rokovaniach
členovia tohto orgánu zaoberali plnením
úloh z predchádzajúceho obdobia a informáciami o činnosti kancelárie. Obe
rokovania viedol predseda SP Roman
Hradecký.
Na prvom pracovnom stretnutí
23. januára 2016 hlavnými bodmi rokovania boli vyhodnotenie priebehu
a výsledkov novembrového Valného
zhromaždenia SP (ďalej len „VZ“),
príprava plánu činnosti organizácie na
celý rok s rozdelením úloh na 1. polrok
2016 a stav finančných prostriedkov
po uzávierke za rok 2015. Informácie
o rozpočte predložila M. Marušicová.
V súvislosti s VZ bolo konštatované,
že sa uskutočnilo v súlade s plánom
a programom, ktorý by mal našu organizáciu posunúť dopredu, k ďalším aktivitám a zlepšeniu niektorých foriem práce
predovšetkým smerom k verejnosti
a členom organizácie.
Plán činnosti bude rešpektovať závery prijaté na VZ a pri konkretizácii



Prometheus 1/2016

úloh bolo zdôraznené, že treba dokončiť
úlohy spojené s evidenciou členskej základne a médiami, predovšetkým internetom SP. Z organizačného hľadiska je
pre nás náročná aktivita spojená s Dňom
humanistov (ďalej len DH), na ktorej sa
musia podieľať všetci členovia orgánu.
Zo sumarizácie výsledkov hospodárenia vyplynulo, že máme dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme zorganizovali aspoň jeden seminár za účasti
širšej verejnosti. V rôznom sa účastníci
rokovania venovali aktuálnej téme
– voľbám do NR SR a s tým súvisiacim
výhľadom na možnosť kontaktu s novou
vládou, ktorá vzíde z týchto volieb.
Druhé rokovanie P ÚR SP sa uskutočnilo 12. marca 2016. Prioritne sa
členovia orgánu venovali príprave DH
pričom bolo dohodnuté, že sa uskutoční
počas víkendu pred týždňom na ktorý
vychádza 21. jún.
Otvorené ostali dve alternatívy miesta konania DH – Bratislava, priestory
hlavného mesta a rovnako Banská Bystrica. Bratislavský klub prijal úlohu prerokovať s mestom možnosti poskytnutia
priestoru i predbežných požiadaviek na
úhradu prenájmu. V prípade problémov

by ďalej túto otázku riešil banskobystrický klub s primátorom mesta, ktorý mal
záštitu nad DH v roku 2015.
Alternatívne predsedníctvo zvažovalo uskutočniť DH v inom termíne, ak by
sa potvrdila informácia, že na Slovensko
pricestuje Richard Dawkins, ako sme sa
dozvedeli z niektorých zdrojov. Zároveň
bolo rozhodnuté, že v prípade jeho príchodu v termíne veľmi vzdialenom od
termínu DH 21. júna sa budeme snažiť
zorganizovať stretnutie s R. Dawkinsom
ako ďalšie tohtoročné podujatie.
Otvorené ostali úlohy spojené
s členskou základňou, riešením kancelárie SP vzhľadom na zdravotné problémy
J. Horvátha, prípravou novej internetovej stránky s možnosťou zorganizovania
seminára, respektíve konferencie pre
členov i širšiu verejnosť k témam humanizmu a odluky cirkví od štátu.
Predsedníctvo sa rozchádzalo
i po druhom stretnutí s tým, že úlohy
ktoré máme pred sebou v 1. polroku
2016 sú zvládnuteľné a je dôležité sa
v najbližšom období zamerať na získavanie dvoch percent z daní fyzických
a právnických osôb, kde sú konečnými
termínmi 31. marec a 30. apríl 2016.
Druhou najbližšou prioritou a úlohou
pre všetkých členov orgánu ostala potreba venovať sa v spolupráci s klubmi
a individuálnymi členmi návrhom na
ocenenie Humanista roka a Veľvyslanec
humanizmu, aby ich orgán v predstihu
mohol prerokovať a schváliť.
Najbližšie rokovanie orgánov spoločnosti by sa malo uskutočniť v máji.
F. Jedinák ¢
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Humanisti na Slovensku
Ocenenie Ladislava Hubenáka
I. Poljak: Recognition of Ladislav Hubenák

Abstract:
The Samuel Zoch Award for the year 2015 was given to the honorary director
of Prometheus Society, Professor Ladislav Hubenák by the governor of the
Bratislava region.

Ladislav Hubenák
Každoročne Bratislavský samosprávny kraj oceňuje občanov, ktorí svojou
prácou dosiahli mimoriadne úspechy
na poli vedy, umenia, športu, či ďalších
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spoločenských oblastí a zaslúžili sa
o úspešné napredovanie nášho štátu.
Najvyššou udeľovanou formou ocenenia je Cena Samuela Zocha. Túto
si za rok 2015 prevzalo z rúk župana Pavla Freša sedem vynikajúcich
osobností na slávnostnom galavečere
15. decembra 2015 v bratislavskom
Divadle Aréna. Medzi laureátmi
bol aj prof. JUDr. PhDr. Ladislav
Hubenák, DrSc., jeden zo zakladajúcich členov Spoločnosti Prometheus,
jej čestný predseda a dlhoročný člen
vedenia, nositeľ ocenenia Veľvyslanec
humanizmu.
Treba pripomenúť, že návrh na
nomináciu priateľa Hubenáka prišiel
z iniciatívy Spoločnosti Prometheus,

Pri preberaní ocenenia
konkrétne z jej Bratislavského klubu,
ktorého je dlhoročným členom, za celoživotnú vedeckú, pedagogickú, popularizátorskú a organizačnú prácu, ako aj
za celkovú spoločenskú angažovanosť.
Pri tejto príležitosti bol uverejnený
rozhovor s menovaným na stránkach
4. čísla časopisu Hlas Nového Mesta,
ročník 2015.
Pri tejto slávnostnej príležitosti
chceme nášmu laureátovi vzhľadom
na jeho, úctyhodný vek zaželať pevné
zdravie a optimizmus, aby bol aj naďalej oporou v činnosti nášho občianskeho
združenia pri presadzovaní programu
svetského humanizmu na Slovensku.
Ivan Poljak ¢
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Humanisti na Slovensku
Poznanie nie je konečné, cesta k
nemu je nekonečná

M. Beňo: Knowledge is infinite, as is the journey towards it
Abstract:
Interview with Dr. Igor Šabek, an actor who records readings of books for blind
people for the Slovak Radio and who is a member of the Prometheus Society
board and the head of its chapter in Prešov.

Mgr. Igor Šabek
Mgr. Igor Šabek sa narodil 30. októbra 1958 v Spišskej Novej Vsi, ale jeho
rodičia i ďalší predkovia pochádzali zo
Záhoria. Preto je spriaznený so Spišom
i s krajom okolo rieky Moravy. Vyštudoval históriu a v tomto odbore sa mu
podarilo úspešne absolvovať rigorózne
konanie. Jeho srdcovou záležitosťou
sú dejiny. Múza Kleió, patrónka dejepisectva, bdie nad koníčkom, ktorý ho
sprevádza od mladosti, ale pracovne
sa orientuje na inú múzu – Tháleiu.
Pôsobí v slobodnom povolaní ako herec, spolupracuje s košickým štúdiom
Slovenského rozhlasu RTVS, načítava
zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Je členom Ústrednej rady
i Predsedníctva Spoločnosti Prometheus a zároveň predsedom prešovského
klubu SP.
M. Beňo: Mohli by ste opísať
a charakterizovať sám seba?
I. Šabek: To je ťažká úloha. Odpoviem stručne: vždy sa snažím správať
k blízkemu i širšiemu okoliu slušne.
Azda sa mi to darí.
M. B.: Chceli by ste niečo zo svojho
života vymazať, vyčiarknuť?
I. Šabek: Sú veci, ktoré by som
10
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najmä s odstupom času urobil inak,
nie všetko sa v živote udeje ideálne.
Nemám však potrebu niečo z prežitého
„gumovať“. Možno je to tak trochu
o zodpovednosti za vlastné činy, ale aj
o poznávaní a poznaní, ktoré mi v danom čase chýbalo.
M. B.: Aké lekcie Vám uštedril život
a ktorú považujete za najväčšiu?
I. Šabek: Prepáčte mi frázu, ktorou
odpoviem: sám život je veľkou lekciou.
A konkrétnejšie? Snáď poznanie, že
realita nášho bytia má veľmi ďaleko
od ideálnych predstáv. Ak sa pýtate na
osobnú skúsenosť, pokúsim sa ju formulovať opäť všeobecne. Človek by
nemal váhať hovoriť ľuďom, na ktorých
mu záleží, akí sú pre neho dôležití. Neodkladať tie milé slová na inú, vhodnejšiu príležitosť. Keď niekto blízky náhle
odíde, nevypovedané potom dosť mrzí.
M. B.: Bez čoho sa nezaobídete?
I. Šabek: Skúsenosť ma naučila,
že sa dá zaobísť aj bez vecí a vzťahov,
ktoré považujeme v „lepších časoch“
za nenahraditeľné. Je to otázka okolností a osobného nastavenia. Teda, ak
vynechám základné životné potreby
a na Vašu otázku odpoviem trochu odľahčene, tak bez Skalického rubínu je
môj svet o čosi smutnejší. Je to vynikajúce vínko, pri ktorom sa dá príjemne
posedieť s priateľmi. Navyše má veľmi
priaznivé zdravotné účinky (potvrdené
odborníkmi) a pre mňa osobne je v ňom
obsiahnutá zem mojich predkov. Neuvádzam konkrétne vinárstvo ani vinohradníka, takže to hádam nie je reklama. Ale
napokon, všetci sú výborní.
M. B.: Čo Vám dalo a nedalo detstvo?
I. Šabek: Spomínam si na fantastických rodičov a výborného kamaráta,
s ktorým sme vyrastali doslova od plienok. Rodičia žiaľ nežijú, ale to kamarátstvo trvá dodnes, hoci každý z nás býva
na opačnom konci Slovenska. Detstvo

sú pre mňa okrem iného nádherné
prázdniny u starenky v Holíči. Vtedy
som samozrejme netušil, že spomienka
na ne sa premení na oázu, do ktorej sa
uchyľujem, keď mi nie je najľahšie.
Neviem povedať, čo mi detstvo nedalo,
s odstupom rokov sa ten čas javí takmer
rozprávkovo...
M. B.: Čomu Vás naučil život?
I. Šabek: Jedna zo životných lekcií
hovorí o tom, aké dôležité sú vzťahy
v rodine. Tieto si treba vážiť, pestovať
a zveľaďovať. Ak zlyháva všetko naokolo, rodina je spravidla posledným
útočiskom.
M. B.: Čo Vás v živote najviac sklamalo?
I. Šabek: Stav spoločnosti, v rámci
ktorého sa tak neuvážene zbavujeme
pozitívnych hodnôt. Je zarážajúce, ako
ľahko človek uverí falošným sľubom.
Horšie však je, že napriek sklamaniam
nežiadame nápravu.
M. B.: Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?
I. Šabek: Odpoviem jednoducho:
zdravie. Osobné, v rodine, ale túžim tiež
po zdravej prírode. Ak toto pokrivkáva,
život sa stáva oveľa ťažším.
M. B.: Čo pre Vás znamená byť
sám sebou?
I. Šabek: Neviem, či taký stav
reálne existuje. Náš život je okrem iného určovaný vzťahmi, a tie nás istým
spôsobom obmedzujú a nútia robiť
kompromisy. Ak sa vylúčia konfliktné
situácie, človek dostáva šancu byť sám
sebou. Pre mňa to teda znamená túžbu
dosiahnuť harmonické vzťahy.
M. B.: V čo veríte?
I. Šabek: V princíp harmónie. Je to
pre mňa najvyššia hodnota.
M. B.: Čo je podľa Vás zbytočné?
I. Šabek: Vojna. Ktosi už skôr povedal, že každý vojnový konflikt sa končí
za rokovacím stolom. Bolo by vhodné
vynechať to nesmierne utrpenie a ničenie a o sporných záležitostiach a hneď
rokovať. Pravda, takto by mala zmýšľať
každá zo zúčastnených strán a najmä by
musela prejaviť skutočný záujem hľadať riešenia bez zbytočných ľudských
a materiálnych strát.
M. B.: Ako presadzujete svoj názor?
I. Šabek: Skôr sa pokúšam o dohodu, ako o presadenie názoru. Ale v jednom i druhom prípade je rozhodujúca
argumentačná výbava. Keď chcem, aby
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V diskusio s príateľmi počas Dňa humanistov
druhá strana prijala moje videnie problematiky, musím ju presvedčiť vhodnými argumentmi.
M. B.: O čom ste pevne presvedčený?
I. Šabek: Ľudským zákonom,
nezriedka účelovo nastaveným, sú nadradené zákony prírody. Tie sa nedajú
„pokrútiť“, prispôsobiť, človek ich neovplyvní. Som pevne presvedčený, že
prírodné zákony sú tie najspravodlivejšie zo všetkých.
M. B.: Kedy si poviete – na toto
nepristúpim?
I. Šabek: Neviem si predstaviť konanie, ktoré by mohlo zničiť, či dokonca zmariť ľudský život. To je hranica,
za ktorú sa nechcem dostať.
M. B.: Na aké chyby má človek
právo?
I. Šabek: Hovoríme, že mýliť sa,
teda i robiť chyby je ľudské. Pokiaľ
náš omyl neprekročí hranicu ľudskosti
a vážne nenaruší vzťahy, je akceptovateľný.
M. B.: Ľutujete niečo?
I. Šabek: Isteže. Už som naznačil,
že nie všetko sa v mojom živote odohralo ideálne. V danom čase mi chýbala
schopnosť domyslieť všetky súvislosti.
To sa týka osobného života i pracovnej
orientácie. Napríklad ľutujem, že som
sa od mladých liet intenzívnejšie nezaoberal skúmaním doby bronzovej vo
východnom Stredomorí. Tam sa totiž
nachádzajú mnohé odpovede na otázky,
ktoré nám kladie naša zložitá prítomnosť.
M. B.: Darí sa Vám rozoznávať lož
od pravdy?
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I. Šabek: Väčšinou áno. Prirodzene,
neplatí to stopercentne. Možno má na
tom podiel istá miera idealizmu. Niekedy si veľmi želám, aby okolnosti, či
ľudia boli lepší, než v skutočnosti sú.
A tak sa na svet občas pozerám ružovými okuliarmi.
M. B.: V čom si dnes ľudia najviac
klamú?
I. Šabek: Na rôznych úrovniach
sa nám predostiera tvrdenie, že spôsob
života, ktorý dnes vedieme, je to najlepšie, čo nás mohlo postretnúť. Podľa
mňa to ani zďaleka nie je pravda. Ak
tomu niekto uverí, podlieha obrovskému klamu.
M. B.: S čím sa nikdy nezmierite?
I. Šabek: S násilím. A s utrpením.
Je ho veľmi veľa. Viem, že sa nedá odstrániť úplne, ale rozhodne sme povinní
urobiť všetko, aby ho bolo menej. To sa
týka ľudí, zvierat, prírody.
M. B.: Čo robí človeka skutočným
človekom?
I. Šabek: Schopnosť myslieť, pýtať
sa a zároveň hľadať odpovede. Ale nie
tie jednoduché, či sprostredkované.
Túžbu poznávať považujem za veľmi
pozitívnu ľudskú vlastnosť. Nazdávam
sa, že poznanie nemá konečný bod,
preto aj cesta k nemu je nekonečná. Ten,
kto sa rozhodne po nej kráčať, má šancu
stať sa skutočným človekom.
M. B.: Z čoho sa viete tešiť?
I. Šabek: Tých radostí je stále menej, ale nevnímam to tragicky. Sčasti je
to prirodzené a čiastočne dané spoločenským dianím. Možno práve vďaka
tomu zisťujem, čo má pre mňa skutočnú
cenu. Nuž sa teším, ak nikto z ľudí,

ktorí sú mi blízki, vážnejšie neochorie,
alebo z toho, že napriek turbulentnému
vývoju vo svete u nás nerinčia zbrane.
Neberte to, prosím, ako frázy, tieto pre
niekoho maličkosti sú naozaj dôvodom
na radosť. Rovnako ako možnosť stretávať sa s priateľmi, s ľuďmi, ktorí mi
rozumejú a ja rozumiem im. Tiež sa
viem tešiť z návratov na miesta, kde
som sa cítil v časoch minulých príjemne
a dobre.
M. B.: Aké želania sa Vám v živote
splnili?
I. Šabek: Mám rodinu, ktorej členovia dokážu spolu nažívať bez vážnejších
konfliktov a vedia sa navzájom podporiť, keď je to potrebné. Okrem toho sa
mi splnil sen, keď som mohol kráčať
po miestach, ktoré sú významnými lokalitami Minojskej civilizácie na Kréte,
či územím starovekej Helady na pôde
kontinentálneho Grécka. S tým súvisí
splnené želanie študovať históriu, ktorá
je mojou cestou za poznaním.
M. B.: Myslíte si, že usporiadanie
sveta je nezvratné - ako sa dnes tvrdí
- alebo ľudstvo má šancu na iný, lepší
svet?
I. Šabek: Ak by súčasné usporiadanie sveta malo byť nezvratné, bola
by to katastrofa. Verím v lepší svet
v duchu verša z Ódy na radosť Friedricha Schillera Všetci ľudia budú bratia.
Tým nemyslím, že si budeme, obrazne
povedané, navzájom padať do náručia,
ale rozhodne môžeme vedľa seba žiť
vo vzájomnej úcte, porozumení a s rešpektom k hodnotám každého subjektu.
Prakticky máme dve možnosti: buď sa
rozhodneme udržiavať súčasné spoločenské vzťahy, v rámci ktorých sústavne balansujeme na hrane sebazničenia,
alebo sa pokúsime o také usporiadanie,
v ktorom sa nikto, jednotlivec či spoločenstvo, nebude snažiť existovať na
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Herec Detského divadla drak v hre Jánošík
úkor iných.
M. B.: Myslíte si, že Slováci ako
národ vedia zaobchádzať so slobodou
a demokraciou?
I. Šabek: Netrúfam si púšťať sa do
politologických či sociologických úvah,
napriek tomu sa nazdávam, že predovšetkým by bolo potrebné definovať,
čo si dnes pod slobodou a demokraciou
predstavujeme. Obávam sa, že z týchto
vznešených hodnôt sa stali pojmy bez
pôvodného obsahu. Mocní i menej
mocní nášho sveta nimi narábajú ako
heslami, ktoré ospravedlnia aj nelegálne, neraz priam zločinné konanie – veď
je to v mene slobody a demokracie. Kto
kritizuje alebo sa vzoprie takému počínaniu, dostane nálepku nepriateľa. Už
to odporuje ideálom, ktoré sme zdedili
zo starovekej Helady. Nielen občania
Slovenska boli a sústavne sú klamaní.
Ťažko teda zaobchádzať s niečím, čo
nemáte, resp. čo má podobu oligarchickej demokracie, v ktorej si oligarchovia
kúpili médiá a politikov a oni určujú, čo
je demokratické a slobodné a čo nie.
M. B.: Aká je Vaša najdôležitejšia
životná skúsenosť?
I. Šabek: Človek sa názorovo vyvíja, nemal by sa vyhraňovať spôsobom,
ktorý nepripustí korekciu pôvodných
postojov. Poznanie, že môj názor nemusí byť vždy a za každých okolností
ten najsprávnejší, do istej miery jedinca
oslobodí a umožní mu citlivejšie vnímať
a chápať okolie. Myslím, že je to dobrá
cesta k lepšiemu spolunažívaniu.
M. B.: Aké poznanie Vám priniesla
ponežnorevolučná doba?
12
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I. Šabek: Ako veľmi sa zhodujú politologické teórie z prednežnorevolučných čias o tzv. slobodnom svete s jeho
praktickým fungovaním. Je to smutné
poznanie.
M. B.: Z čoho nechcete poľaviť?
I. Šabek: Ak mi ešte ostanú sily
a čas, rád by som sa intenzívnejšie
venoval skúmaniu už spomínaného historického času a priestoru – dobe bronzovej vo východnom Stredomorí, najmä
však Minojskej civilizácie a súvisiacich
dejov. Z toho i skôr uvedeného vyplýva,
že by som nerád poľavil vo svojej ceste
za poznaním.
M. B.: Čo v živote považujete za
nevyhnutné?
I. Šabek: Toleranciu, a to v rámci
osobných vzťahov i v živote spoločnosti. Tá však môže dostať priestor len
v prípade, ak si takéto videnie sveta
osvoja všetci zúčastnení. V opačnom
prípade bude stále niekde driemať zárodok konfliktov.
M. B.: Bez čoho si nedokážete predstaviť svoj život?
I. Šabek: Bez možnosti žiť ho podľa
vlastných predstáv.
M. B.: Kedy sa cítite najslobodnejší?
I. Šabek: Rád sa vraciam v spomienkach do čias prázdnin, strávených
na Záhorí. Niekedy sa táto minulosť
mení na akýsi snový svet, v ktorom som
naozaj slobodný. Krásne chvíle detstva
a mladosti si však pripomínam aj reálnym návratom do kraja predkov. V takej
Skalici sa cítim mimoriadne dobre.
M. B.: Ako by ste charakterizovali

svoj svetonázor?
I. Šabek: Vyznávam princíp harmónie. V mojom ponímaní to znamená,
že sa stotožňujem so všetkým, čo pre
ňu vytvára priestor a naopak odmietam
akékoľvek narušenie tohto, podľa mňa,
vznešeného ideálu. Krásnym príkladom
harmónie je nezdevastovaná príroda,
ktorej súčasťou je človek a v širšom
zábere vesmír. Nepoznám úžasnejšie
chrámy ako tie, ktoré pre nás vytvorila
samotná Zem.
M. B.: Ktoré knihy nezmazateľne
vstúpili do Vášho života?
I. Šabek: Tu by sa zrejme patrilo
uviesť text velikána domácej alebo
svetovej spisby. Napokon, urobím tak
vo vzťahu k histórii. Je to súborné dielo
Vojtecha Zamarovského. Najmä jeho
Grécky zázrak, ktorý som prvý raz čítal
ako stredoškolský študent, vo mne naplno prebudil záujem o dejiny. Tento „Pán
Autor“ je názorným príkladom toho,
že vytvoriť „čítavý“ opis historických
dejov pre širšiu verejnosť je naozaj
umenie a v jeho prípade môže byť múza
Kleió spokojná. Nehanbím sa priznať,
že ešte aj dnes mi pri čítaní statí o grécko-perzských vojnách po lícach tečú
slzy.
M. B.: Aké sú Vaše ideály?
I. Šabek: Predstavujem si ideálny
svet, v ktorom sa pre každého nájde dostatok jedla, strecha nad hlavou a slušná
zdravotná starostlivosť. A v ktorom
ľudia nebudú nositeľmi utrpenia. Bolo
by nádherné, keby sme do prírody nezasahovali spôsobom, ktorý ohrozuje naše
vlastné prežitie.
M. B.: Čo Vás ponižuje?
I. Šabek: Žijeme vo svete, v ktorom
manipulácia víťazí nad reálnym poznaním. Odmietam prijímať „pravdy“,
ktoré overiteľne nemajú s pravdou nič
spoločné. Možno trochu neskromne
poznamenám, že som schopný vytvoriť
si vlastný úsudok a nepotrebujem na
to sprostredkovateľa. Degradáciu ľudí
na nemysliacu masu, ktorú musia viesť
„vyvolení“, odmietam.
M. B.: Majstre, v mene čitateľov
nášho časopisu i vo svojom mene Vám
úprimne ďakujem za ochotu odpovedať
na všetky položené otázky. Želám Vám
pevné zdravie, pokojný život v rodine
a veľa ďalších pracovných umeleckých
príležitostí v rozhlase i inde. Počuť Váš
hlas v rozhlase je pre mňa veľký pôžitok
i zážitok.
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Humanisti v zahraničí
Univerzita humanistických štúdií
v Utrechte
R. Škoda: University of humanist studies in Utrecht

Abstract:
The profile, aims and study opportunities at the University of Humanist Studies
in Utrecht.

Priečelie budovy univerzity v Utrechte
Úvod
Univerzita humanistických štúdií
(ďalej len UHŠ) je umiestnená v srdci stredovekého holandského mesta
Utrecht. Je to malá denominacionálna
svetonázorová univerzita, inšpirovaná
vyslovene humanistickou tradíciou.
Výskum a vzdelávanie sa zameriavajú
na súčasné problémy, týkajúce sa zmyslu života, svetonázorov a budovania
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humánnej spoločnosti.
V Holandsku je 13 štátom podporovaných výskumných univerzít a jedna
otvorená univerzita pre diaľkové štúdium. Okrem toho štát podporuje štyri
denominacionálne univerzity, z ktorých
jedna je UHŠ.
V súčasnosti je v škole zapísaných
okolo 550 študentov v programoch
bakalárskeho, masterského alebo pred-

mastersského humanistického štúdia,
ale aj magisterský program etickej starostlivosti a politiky, ktorý bol začatý
v septembri 2013. Tieto programy sa
prednášajú spravidla po holandsky, iba
niektoré po anglicky.
Humanistické štúdie sú multidisciplinárna veda, čerpajúca podľa potreby
z mnohých vedných odvetví, ktorými
môže byť filozofia, etika, psychológia,
výchova, vzdelávanie, sociológia, história, náboženské štúdie (teológia), ako aj
filozofia vedy a vedecká metodológia.
Absolventi nájdu zamestnanie v rozličných sektoroch spoločnosti. Pracujú
ako inštruktori alebo humanistickí poradcovia v opatrovateľských ústavoch,
v armáde a vo väzeniach, ale aj ako
učitelia svetonázorov, morálky alebo
sociológie. Mnohí pracujú ako poradcovia, plánovači alebo výskumníci v občianskych, akademických a komerčných
organizáciách, no aj v mienkotvorných
ustanovizniach.
Ako dodatok k normálnemu študijnému programu ponúka univerzita
v rámci Graduate School doktorandské
programy.
Centrum praxe zmyslu života a povolaní ponúka špeciálny tréning a robí
objednaný výskum pre profesionálov.
UHŠ je zaregistrovaná ako inštitúcia
verejného záujmu.
Celkový prehľad o aktivitách UHŠ
v roku 2014 poskytuje Výročná správa
(brožúra).
Dostupné na: http://goo.gl/JtbEwV
1. Humanistické štúdie
Humanistické štúdie sú multidisciplinárna humánna veda s humanistickými
hodnotami ako zdrojom inšpirácie.
Kombinujú poznatky z filozofie, psychológie, sociológie, náboženských
a kultúrnych vied, teórie vied a metodológie.
Humanistické štúdie skúmajú, ako
ľudia reagujú na existenčné problémy. Čo robí život hodným žitia? Čo
je zmyslom šťastia a prospechu? Aké
máme morálne a etické voľby? Ako sa
vyrovnávame s utrpením a žiaľom?
Humanistické štúdie sa zaoberajú
súčasnými dôležitými sociálnymi, politickými a etickými problémami. Čo
obsahuje pojem pluralitnej spoločnosti?
Ako môžeme definovať kvalitu starostlivosti a vzdelania? Ako môžeme dosiahnuť udržateľný rozvoj? Ako sa dajú
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humanizmu a svetonázorov súčasnej
spoločnosti. Štúdium sa zakladá na
predpoklade, že humanistická filozofia
a hodnoty vytvárajú nezávislé teleso,
sledujúce, ale niekedy odporujúce iným
svetonázorom, ale nachádzame ich ako
časti iných náboženských a nenáboženských svetonázorov. Univerzita študuje
humanizmus v širokom, „inkluzívnom“
zmysle.

zaručiť ľudské práva?
Dostupné na: http://goo.gl/vDahh9
Humanizmus
Súčasný humanizmus pokračuje vo
výstavbe bohatej tradície ideí a hodnôt. Charakteristické pre humanistický
pohľad na život je spoliehanie sa na
vlastnú silu pozorovania a pochopenia, orientácia v dialógu a odpor voči
dogmatizmu. Koncepcie ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a slobody hrajú
kľúčovú rolu. Pre humanistický prístup
k životu má typicky vysokú hodnotu
hodnota vlastného rozvoja, vzdelania,
estetiky a kultúry. Najmä od dôb osvietenstva je humanizmus videný explicitne ako životná filozofia, v ktorej určujúcim faktorom je ľudská perspektíva pri
porozumení a zmyslu života a sveta.
Humanizácia a zmysel života
Akademický zbor univerzity tvoria
vedci z oblasti humanistických štúdií,
sociálnych, náboženských a kultúrnych
vied, filozofie a histórie. Kurikulum
sa sústreďuje na dve hlavné témy: humanizáciu a zmysel života. Prednášky
o zmysle života sa koncentrujú na
jednotlivca, zaoberajú sa jeho identitou, etikou a životnou filozofiou.
Humanizácia sa zameriava na sociálne
vzťahy, najmä fungovanie organizácií
a sociálnych súvislostí. Tieto témy sú
úzko späté tak v oblasti výskumu, ako aj
v našich vzdelávacích programoch.
Humanizmus a humanistické štúdie
Humanizmus a humanistické štúdie
sú dve rozličné veci. Humanistické štúdie sú akademickou disciplínou, ktorá
ďalej rozpracúva zmysel a význam
14
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2. Poslanie a strategický plán UHŠ
Poslanie
Poslaním UHŠ je poskytovať možnosti vysoko kvalitnému výskumu
a vzdelávania na základe humanistickej
inšpirácie, čím prispieva k budovaniu
humánnej a udržateľnej spoločnosti,
v ktorej každý člen môže viesť zmysluplný život.
Stratégia
Od svojho založenia v r. 1989 sa
UHŠ venuje akademickému výskumu
v oblasti sociálnych, etických a svetonázorových vied. Podporuje praktické
využívanie získaných poznatkov.
Vychováva kreatívnych a kritických profesionálov a zastáva aktívne
stanovisko účastníka sociálnych debát.
Napriek svojej relatívne malej veľkosti – univerzita má 80 zamestnancov
a 550 poslucháčov.
Hodnoty a ciele
Vzhľadom na svoje poslanie má
UHŠ charakteristické zameranie: jej
výskum sa vždy zameriava na oblasť,
v ktorej hrajú dôležitú rolu hodnoty
a normy. Vo svojej práci nezastáva hodnotovo neutrálnu pozíciu, ale aktívne
podporuje humanistické hodnoty pri vý-

bere riešených otázok a použitých pracovných metód, pri výbere maloplošného, intenzívneho a osobného vzdelania,
ako aj pri výbere zamerania sa na snahu
o zhodnotenie humanizácie profesionálnych praktík a ustanovizní. UHŠ si je
dobre vedomá svojich svetonázorových
základov a udržuje intenzívne a trvalé
styky s Humanistickou ligou doma
i v zahraničí ako člen Medzinárodnej
humanistickej a etickej únie (IHEU)
a spoluprácou s (medzi iným) Americkou humanistickou asociáciou.
Dostupné na: http://goo.gl/Hr8vzf
Veľké výzvy
V januári 2010 sa zmenil formálny
štatút UHŠ z pripojenej univerzity na
univerzitu inšpirovanú svetonázorom.
To znamenalo, že prestal platiť špeciálny systém financovania. Po novom išlo
predovšetkým o to, aké dôsledky bude
mať zmena štatútu na štruktúru a zameranie univerzity. Všetky snahy sa odteraz zamerali na udržateľné zlepšovanie
kvality vzdelávania a výskumu a na
pretrvávanie existencie organizácie ako
nezávislej univerzity.
V nadchádzajúcich rokoch stoja pred
univerzitou – terminológiou programu
Horizont 2020 – štyri „veľké výzvy“:
– zvyšovať vedecký profil univerzity,
– konsolidovať internacionalizáciu
vzdelávania a výskumu, a to na stupni primeranom univerzite,
– zlepšiť pozíciu absolventov na trhu
práce,
– zachovať organizáciu formou nezávislej univerzity.
Zložitá administratívna skutočnosť
Uvedené štyri ciele sú základom politiky v rokoch 2014-2017. Okrem toho

Oslavy 25. výročia vzniku univerzity
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a viac ako kedykoľvek predtým, sa tieto
ambície musia vojsť do ohraničenej
veľkosti našej univerzity. Ako mnohé
iné verejné organizácie, aj UHŠ hľadá
novú pozíciu a rovnováhu vo vzťahu
k štátu, k občanom a k trhu. Od štátu je
závislá vo veciach financovania a akreditácií. Ako univerzita, inšpirovaná svetonázorom, vznikla z popudu občianskeho hnutia a v tomto ohľade má splniť určité úlohy. Ak sa pozrieme na jej
poslanie, musí univerzita pracovať na
zvyšovaní sociálneho pôsobenia svojho
výskumu, kvôli čomu sa musí napojiť
na trh (vonkajšie financovanie). V čase
rýchlych sociálnych zmien a vlád, ktoré
znižujú náklady, nevyhne sa boľavým
rozhodnutiam a bude musieť byť aj
neoblomná, aj flexibilná. Neoblomní,
keďže len prísny dozor nad počtom výskumných problémov umožní univerzite
nazhromaždiť dosť vedomostí, aby mala
sociálnu aj vedeckú váhu. Flexibilná,
aby bola schopná adaptácie pri nových
požiadavkách výskumu a vzdelávania,
aby urobila zmeny, ktoré vyžaduje spoločnosť. To je jediný spôsob, ako môže
univerzita splniť svoje poslanie a úspešne zdolať uvedené výzvy.
Nasledujúce časti naznačujú rámec
stratégií, ktorými univerzita odpovie na
štyri „veľké výzvy“.
Ako zvýšiť vedecký profil
univerzity
Univerzitu poháňa jej poslanie splniť svoje verejné úlohy. Snaží sa zvýšiť
svoj vedecký profil a tým aj medzinárodnú viditeľnosť svojho vedeckého
výskumu. Profil sa dá zvýšiť:
1. Plne sa zapojiť do solídneho výskumu v troch oblastiach: základný
výskum humanizmu a podkladov
humanistických štúdií a potom do
programov okruhu Horizont 2020:
„Zdravie, demografická zmena
a dobrý život“, ako aj „inkluzívne,
novátorské a reflexné spoločnosti“.
2. Vykazovať akademické vedenie,
ktoré kombinuje taktné správanie
profesorov s veľkou zodpovednosťou, aby splnili poslanie univerzity
a odložený strategický plán.
3. Uviesť do života špecifickú politiku
na vyrovnanie rozsahu výskumnej
kapacity s ambíciami výskumu a na
sprísnenie tejto kapacity flexibilnými krúžkami dočasne zamestnaných
akademikov.
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Vedecký a spoločenský kontext
V súčasnosti je veda pod tlakom.
Niekoľko škandálov, týkajúcich sa
vedeckej integrity, poškodilo jej spoločenskú vážnosť a posilnilo volanie po
transparentnosti. Súčasne popohnalo
nové diskusie na tému, čo robí vedu
dobrou. V novom Protokole štandardného hodnotenia – 2015-2021 – SEP – sa
vedecká kvalita, produktivita a životaschopnosť výskumných skupín opäť
stáva dôležitým hodnotiacim kritériom
dobrého vedeckého výskumu.
Na prídavok venuje SEP viac pozornosti predmetným a strategickým voľbám univerzít a výskumných skupín.
Popri týchto radách novému SEP
iné skupiny kritizujú nevýhody dnešnej
publikačnej kultúry. Príkladom je iniciatíva „veda a prechod“, ako aj viaceré
výroky mladej akadémie (KNAW).
V nadchádzajúcich rokoch bude univerzita túto debatu pozorne sledovať. Má
potenciál byť čelným bežcom v tomto
novom pokusnom behu, ktorý je miestom, kde je dosť času a priestoru na
tzv. „pomalú vedu“: dôkladná v ťažkých
koncepciách a ich pozorné preskúmanie
v profesionálnej praxi a ľudskej spoločnosti vôbec. Napriek tomu ostáva univerzite zásadnou úlohou šíriť a prehlbovať svoju akademickú vážnosť rastom
počtu medzinárodných publikácií v indexovaných časopisoch a s prijateľným
počtom čitateľov, ak to má byť odpoveď
na všetky štyri veľké výzvy.
Vo vzťahu k Horizontu 2020 Európska výskumná rada (ERC) oznámila, že
nebude financovať výskum podľa interdisciplinárnych kritérií, ale podľa spoločenskej dôležitosti. Robí to v nádeji, že
to mohutne rozhýbe multi- a interdisciplinárny výskum, od ktorého sa očakáva
viac inovácií zameraných na riešenie
„veľkých sociálnych výziev“ ešte pred
rokom 2020. Toto je dôležitá pohnútka
pre univerzitu, ktorá už 25 rokov robila
multi- a interdisciplinárny výskum.
Predošlými kontrolami bol spoločenský
význam jej diela pozitívne hodnotený.
V nasledujúcich rokoch chce UVŠ
pokračovať vo vypracovaní multidisciplinárnych prístupov humanistických
štúdií. Chce vyrovnať koncepčné konštrukcie s témami, ktoré sú dôležité pre
humanistické štúdie vo vzťahu k ich
empirickému výskumu. Výsledky empirického výskumu sa vrátia koncepčným
mysliteľom, čo vytvorí empirický cyk-

lus vo vlastnom dome. Uskutočnenie
takejto personálnej politiky bude vyžadovať vytvorenie zdravej rovnováhy
medzi koncepčnými mysliteľmi (filozofmi, etikmi) empirickými výskumníkmi (sociálni vedci a historici).
V takýchto súvislostiach bude univerzita sledovať tri strategické ciele,
ako sú uvedené vyššie.
Ohnisko je vo výskume
Svojím výskumom chce univerzita
vedecky prispieť k humanizácii spoločnosti, v ktorej každý člen môže viesť
zmysluplný život. Tým sa koncentrujeme
na vypracovanie humanizmu ako zdroja
inšpirácie. Tematický zmysel Horizontu
2020 spája náš výskum s programami
Horizontu 2020: „Zdravie, demografická zmena a dobrý život“ a „Inkluzívne,
inovatívne a reflektívne spoločnosti“.
V nadchádzajúcich rokoch ašpiruje univerzita na vybudovanie vedeckého profilu so vzťahom k týmto témam, ktorý je
dostatočne dištinktívny, aby v roku 2017
podporil žiadosť o európsky grant v kontexte s Horizontom 2020 a spoločne
s inými inštitútmi vyššieho vzdelávania
s podobným profilom.
Postupná intenzifikácia ohniska výskumu pomôže dosiahnuť tri ciele: väčšia domáca a medzinárodná viditeľnosť;
uľahčený vstup do spolupráce a zvýšené
šance dostať výskumné granty od externých darcov.
V budúcnosti bude univerzita pestovať politiku, ktorá rozdeľuje príspevky
primerané poslaniu univerzity, jej veľkosti a reputačnému riziku. V tomto
ohľade je zapojenie sa do ohraničeného
počtu dlhodobých kooperatívnych vzťahov dôležitý pracovný princíp.
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Dotované katedry
Politika zameraná na dotované katedry prispieva k zachovaniu cieľa univerzity - mať dostatočný počet zamestnancov v každom oddelení (fakulte). Na
rozdiel od národného trendu, univerzita
nebude redukovať počet mimoriadnych
profesorov, ale udrží ich počet na úrovni
najviac 3 FTE.
Promočná škola
Univerzita pracuje ako prekvitajúca
promočná škola. V súčasnosti sa do nej
zapisuje 15 – 20 profesionálov, aby napísali dizertačnú prácu. Títo výskumníci
s cieľom získať PhD prispievajú k akademickému obrazu školy dvomi spôsobmi. Po prvé, dopĺňajú počet akademického personálu dôležitými výskumnými
témami z praxe na profesionálnu rovinu,
ktorá je pre univerzitu relevantná; a po
druhé, zvyšujú kvalitu a objem vedeckej
produkcie uvedených flexibilných krúžkov. V súhlase s tým sa bude politika
prijímania poslucháčov na promočnú
školu zameriavať na výskumné skupiny,
z ktorých každá predstavuje učiace sa
spoločenstvo svojich doktorandov.
Univerzita vidí v promočnej škole
formu vzdelávania. Preto je plne integrovaná do všeobecnej vzdelávacej
organizácie (zabezpečená kvalita, monitorovanie pokroku študentov atď.)
Univerzita plánuje od roku 2017 udeliť

ročne najmenej 12 hodností/titulov
PhD. Priemerné trvanie štúdia má byť
5 rokov. Dizertačná práca má byť obhájená po najviac 5. rokoch. Tieto ciele sú
ambiciózne, lebo univerzita má pomerne vysoký počet externých doktorandov.
3. Konsolidácia internacionalizácie vzdelávania a výskumu
V budúcnosti sa bude univerzita
ďalej venovať internacionalizácii vzdelávania a výskumu. To pomôže zlepšiť
jej medzinárodný profil. V spracovávaní, skúmaní a posilňovaní európskych
humanistických tradícií vidí univerzita
svoju špeciálnu úlohu vo vzdelávaní
a výskume. Výber pre tri výskumné
témy – základný výskum humanizmu
a základov humanistických štúdií s prechodom (v spojení s Horizonom 2020)
na témy „Zdravie, demografická zmena
a dobrý život“, ako aj „Inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti“ – prispieva k týmto snahám. Zintenzívnenie
zamerania výskumu zvýrazní profil
voči vonkajšiemu svetu, pomôže zvýšiť
medzinárodný prínos a zvýši schopnosť
konkurencie voči iným cenným výskumom na medzinárodnej úrovni. S prihliadnutím k jej poslaniu sa univerzita
snaží vstúpiť do štrukturálneho akademického partnerstva, aby sa mohla zúčastniť subvencovaného výskumu inde.
Vzdelávanie na univerzite sa teší vý-

bornej reputácii. Celoštátne prieskumy
už veľa rokov svedčia o tom, že študenti
berú vzdelávanie veľmi pozitívne. V roku 2013 univerzita úspešne podstúpila
extenzívne hodnotenie (vizitácia vzdelávania). Vizitačný výbor vyslovene
odporúčal, aby univerzita väčšmi propagovala svoje kvality. Univerzita mieni
uposlúchnuť túto radu zvýšením svojej
viditeľnosti aj na medzinárodnej scéne.
Internacionalizácia vzdelávania posilní
postavenie absolventov na trhu práce:
lepšie sociálne a medzikultúrne schopnosti nielenže uľahčia hľadanie miesta
na medzinárodnom trhu, ale medzinárodná orientácia zlepší ich možnosti na
domácom trhu práce.
Primárnym cieľom internacionalizácie vzdelania je podpora občianstva
študentov a lektorov, čo prispeje aj
k medzinárodnému poslaniu univerzity. Tomuto primárnemu cieľu slúži
aj povzbudzovanie k väčšej mobilite
študentov a lektorov vstupovaním do
medzinárodných partnerstiev.
Prioritu má zamerať sa najprv na
valorizáciu na domácom trhu práce.
Úlohou promovaných je zlepšiť trh
práce. Univerzita je hrdá, že priťahuje
veľký počet študentov do prvého ročníka. Rast počtu študentov je samozrejme
pozitívny vývoj, ale robí perspektívu
problému trhu práce pre všetkých našich absolventov tým naliehavejšou.

Pohľad do univerzitnej knižnice
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Po skončení trojročného programu
humanistických štúdií – magisterský
program – sa študenti stali všestrannými
humanistickými praktikmi. To im dáva
pracovné postavenie v oblasti poradenstva, výchovy, organizácie a rozličných
križovatiek týchto polí. Môžu pracovať
vo vedeckom výskume.
Každý rok je promovaných 25-30
študentov hodnosťou magister a z nich
viac ako polovica zamýšľa pracovať
ako poradca. Humanistické poradenstvo
je však pod tlakom. Predpokladáme zníženie počtu voľných miest pre poradcov
v tradičných profesijných oblastiach,
ale ich potenciálny rast mimo týchto
oblastí. Absolventi sú hľadaní pre svoju
schopnosť cielene myslieť a sú morálne
spoľahliví. Opúšťajú univerzitu so spoľahlivými akademickými schopnosťami. V dnešnej spoločnosti a v najbližšej
budúcnosti sa budú vyžadovať práve
tieto kompetencie. Rastúca potreba
akademikov so širokým rozhľadom
v kombinácii s klesajúcou potrebou špecialistov znamená, že univerzita môže
s dôverou očakávať budúcnosť svojich
absolventov.
Od septembra 2013 ponúka univerzita navyše aj magisterský program aj
v etike starostlivosti a v politike. Aj tu
je zaznamenaný zdravý príliv prvákov,
ktorý vyžaduje starostlivé posúdenie ich
vyhliadok aj na trhu práce.
Takýto vývoj vyžaduje previerku
(obsahu) povolania humanistického
poradcu v tradičnom zmysle slova
a zlepšenie pracovných možností
v iných profesijných oblastiach. Za týmto účelom bude univerzita v najbližších
rokoch sledovať tieto ciele:
1. Sprísniť vzťah medzi humanistickým
poradenstvom a vynárajúcimi sa
potrebami dnešnej spoločnosti. To sa
bude diať v úzkej spolupráci s Humanistickou ligou (Humanistisch
Verbond). Okrem toho univerzita
zintenzívni svoj empirický výskum
duchovného poradenstva uľahčením
postavenia výskumného asistenta
v spolupráci s tradičnými profesionálnymi oblasťami, ako aj prostredníctvom cieleného podporovania
talentov za účelom podstatného
zlepšenia tohto výskumu.
2. Rozšíriť pracovné perspektívy pre
humanistických praktikov a ošetrovateľských etikov. Toto vyžaduje
rozšírenie mena univerzity a perma-
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nentnú profesionalizáciu našich absolventov prípravou celoživotných
učebných programov.
Ďalšia profesionalizácia
V súvislosti s celoživotným vzdelávaním je pre graduovaných humanistických praktikov a ošetrovateľských
etikov dôležité permanentne obnovovať
svoje vedomosti a zručnosti,

Zmysel života
Skúmame, ako sa ľudia stavajú
k životu a k svojmu okoliu. Čo vnímajú
ako dobrý a zmysluplný život a ako sa
pokúšajú žiť takýto život vo svojej situácii. Do akej miery je náš život púha
náhoda a do akej miery ho môžeme sami
stvárňovať? Ako ovplyvňujú svetonázory
naše skúsenosti so zmyslom života?

4. Zachovať organizáciu nezávislej univerzity
V ostatných rokoch univerzita sústavne rástla. Ak bude tento trend pokračovať a jeho hodnota pri konci štúdia
sa zlepší, bude mať univerzita v roku
2015 asi 525 študentov zapísaných na
bakalárske a magisterské programy. Ak
bude univerzita (pri súčasnom počte
zamestnancov) pokračovať v garancii
kvality a intenzity vzdelávania na súčasnej vysokej úrovni, dosiahnu sa hranice
jej potenciálneho rastu.
Úroveň počtu zamestnancov
Univerzita je malá nezávislá ustanovizeň a mieni taká ostať, pretože
výhody takej veľkosti prevažujú nad
jej nevýhodami. Nevýhody sa manifestujú v operačnom manažmente, keďže
podpora špecialistami má prichádzať
z tretej strany, ktorou je samozrejme
Utrechtská univerzita – hoci nie jediná.
Financie: Vďaka zníženiu výdavkov
v rámci reorganizačného plánu roku
2012, zvýšenému počtu študentov a mimoriadnemu príspevku , univerzita sa
dnes pohybuje v pokojnejších vodách.
Cieľom je najmenej udržať túto situáciu obmedzením rastu počtu stálych
zamestnancov v prospech presunu
zdrojov na zamestnávanie akademikov
na dočasnej báze. Tak sa výdavky na
univerzitu ľahšie adaptujú na fluktuáciu
štrukturálneho financovania.

Humanizácia
Téma humanizácie sa dotýka sociálnych, politických a morálnych
problémov našej doby. Ako môžeme
zlepšiť ľudské sociálne štruktúry, a to
s prihliadnutím na práva a záujmy každého jednotlivca. Ako sa dajú zachovať
ľudské práva? Ako môžeme vytvoriť
udržateľnú ľudskú spoločnosť?
Humanizácia a zmysel života sú inherentne navzájom späté. Otázky života
sa formulujú vo vzťahu k politickým,
ekonomickým sociálnym a kultúrnym
štruktúram. Rozsah, v akom môžu ľudia
ovplyvniť priebeh svojho vlastného
života, závisí aj od možností, ktoré sa
im ponúknu. Nikto nedosiahne zmysluplný život sám od seba; všetci ľudia sú
zodpovední jeden za druhého. V humanistických štúdiách sa teda dve hlavné
témy skúmajú vo vzájomnom vzťahu.

O humanistických štúdiách
a zmysle života
Humanistické štúdie sú multidisciplinárna veda, zameraná na problémy vo
vzťahu k svetonázorom, zmyslu života
a cieľom ľudskej spoločnosti. Preberá
prvky z filozofie, psychológie, pedagogiky, sociológie, náboženstiev, kultúrnych štúdií a metodológie výskumu.
Dôležitým zdrojom inšpirácie sú humanistické tradície a hodnoty.
Humanistické štúdie sa sústreďujú
na dve hlavné koncepcie: humanizácia
a zmysel života.

Hodnosti bakalára a magistra
Univerzita ponúka bakalársku a magisterskú hodnosť humanistických štúdií, od septembra 2013 aj magisterstvo
z etiky starostlivosti a politiky. Tieto
programy sa zatiaľ ponúkajú v holandčine.
Kurikulá vyžadujú od študentov
otvorené myslenie , široké rozpätie
vedomostí a schopnosť bystro analyzovať. Študenti musia vedieť vytvoriť si
vlastné názorové stanovisko a kriticky
ho hodnotiť v priebehu štúdie. Kurikulá
kombinujú široký rozsah akademických
predmetov s rozvojom profesijných
schopností. Graduovaných humanistov
teda stretáme v celom rade profesií.
5. Správa a organizácia UHŠ
Výkonná rada
Výkonná rada je najvyššie správne
teleso a skladá sa z rektora a druhého
člena. Ustanovuje ich dozorný výbor na
návrh univerzitnej komisie.
Rektorom je Prof. Gerty LensveltMulders
Prometheus 1/2016
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Druhým členom je Chris Gerritsenová, MA
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolné teleso
UHŠ. Vyžaduje sa schválenie dozornou
radou (okrem iného) strategického plánu, výročnej správy a výročnej finančnej správy. Výkonná rada informuje
dozornú radu o dôležitých udalostiach.
Univerzitná rada
Univerzitná rada je ústredná komisia zastupujúca záujmy študentov
a zamestnancov. Podáva výkonnej rade
vyžiadané a nevyžiadané odporúčania
a v určitých záležitostiach má právo
vyjadriť svoj názor.
Dostupné na: http://goo.gl/xvBMdc
6. História UHŠ
UHŠ je denominálna univerzita,
uznaná a financovaná štátom celkom
tak, ako iné regulárne univerzity. Od
svojho založenia v roku 1989 z nej
vzniklo vedúce akademické vzdelávacie
centrum, ktoré postupne preberá vedenie multidisciplinárnej vedy humanistických štúdií.
V roku 2014 slávila UHŠ 25. výročie svojej existencie.
Pôvod
UHŠ vyrástla z pôvodného Humanistického výcvikového inštitútu s holandskou skratkou HOI. Prvý zácvik pre
humanistických (duchovných) poradcov
v armáde organizoval spolok Humanistická liga v roku 1962. O dva roky bol
založený HOI ako pomocné zariadenie
Humanistickej ligy.
HOI ponúkal pôvodne dvojročný
výcvikový program, uznaný ministrami
obrany a spravodlivosti. Od januára
1977 bol HOI financovaný ako trojročný študijný program a od augusta 1980
ako štvorročný.
V tom istom čase prekonalo povolanie humanistického (duchovného) poradcu ostrý teoretický a metodologický
vývoj. Na poradcov sa kládli postupne
vyššie nároky, až sa ukázala potreba
vzdelávacieho programu na akademickej úrovni.
Zrodenie UHŠ
29. mája 1986 založila Humanistická liga Humanistický ústav pre akademické vzdelávanie a výskum (HIWOO.
Štátu bola predložená žiadosť, aby for18
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málne uznal HIWOO ako denominálnu
(špeciálnu) univerzitu. Názov sa zmenil
na Univerzitu pre humanistiku (UvH).
26. januára 1989 predložil minister
vzdelávania a vedy parlamentu návrh
dočasného ustanovenia UvH ako denominálnej univerzity. Po ďalších 18
mesiacoch sa formálne ustanovenie
premenilo na legálne.
Od roku 1989 uskutočnila univerzita
viaceré podstatné organizačné zmeny,
z ktorých najdôležitejšie bolo zavedenie
bakalárskej a magisterskej štruktúry
v r. 2003.
V lete 2009 sa univerzita presťahovala z pôvodných dvoch sídel na
Drifte a Van Asche van Wijckskade do
historickej budovy na Kromme Nieuwegracht v srdci stredovekého mesta
Utrecht.
Univerzita bola formálne ustanovená ako denominálna v roku 1991
podľa čl. 218 zákona o vyššom vzdelaní
a výskume. Magisterský program humanistických štúdií je kombinovaný akademický a odborný program, kompatibilný s cirkevným programom ponúkaným
teologickými fakultami.
Dostupné na: http://goo.gl/ilubll
7. O vzdelávaní na UHŠ
Vzdelávanie na UHŠ je osobné,
maloplošné a s radom možností výberu. Študenti si môžu vypočuť inšpirujúce prednášky, ale ponúkajú sa im
semináre a cvičenia v skupinách, čo je
živšie. Učia sa robiť nezávislý výskum
a osobitne v praktických cvičeniach sa
venuje veľká pozornosť ich osobnému
a profesijnému vývoju.
Sila vzdelávacieho programu je daná
interakciou medzi teóriou a praxou. Študenti nielenže získajú vedecké chápanie
problémov spätých so svetonázorom

a poznatkov o štruktúre a povahe súčasnej spoločnosti, ale naučia sa, ako tieto
vedomosti využívať v praxi. Naučia
sa, ako podporovať jednotlivcov v ich
hľadaní zmysluplného života a ako prispievať k vzniku spravodlivejšej a humánnejšej spoločnosti. Učia sa realizovať výskum širokej palety relevantných
súčasných problémov, ako je napríklad
budúcnosť nášho zdravotného systému
či rastúca pluralita globalizovaného sveta; v súvislosti s rastúcou dlhovekosťou
sa vynárajú existenčné otázky najmä po
odchode do dôchodku (a to sme menovali len niektoré).
V procese realizácie vzdelávacích
programov sú študenti stimulovaní
myslieť prostredníctvom vlastných ideí
a činov. Nielenže absorbujú ponúkaný
obsah, ale zdokonalia praktické schopnosti a osobné prístupy, ako aj svoj
vlastný profesionálny postoj k problému. Používané metódy zahŕňajú praktické cvičenia v počúvaní a poradenstve,
v interviewovaní a pozorovaní. Učia
sa diskutovať, pracovať s portfóliami
a prezentovať postery. Nad ich výcvikom sa koná starostlivý dozor.
Absolventi UHŠ nájdu prácu v sektoroch vzdelávania a výchovy, v občianskych organizáciách a správnych
zariadeniach, v médiách, vo vedeckom
výskume, poradenstve a v úradoch.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu
pokračovať v dvoch magisterských
programoch univerzity alebo na iných
univerzít. Ak absolvujú magisterský
program humanistických štúdií, sú
pripravení na profesiu humanistického
duchovného poradcu v nemocniciach,
väzeniach alebo armáde.
Dostupné na: http://goo.gl/nx4RWe
Vybral a preložil: R. Škoda ¢
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Humanisti v zahraničí
Odišiel humanista Umberto Eco
M. Beňo: Obituary: Humanist Umberto Eco

Abstract:
Remembrance of Umberto Eco with excerpts from his essays.

Umberto Eco
Najviac sa preslávil románmi Meno
ruže (1980) a Foucaultovo kyvadlo
(1988). Medzi jeho ďalšie diela patria
romány Ostrov včerajšieho dňa (1994),
Baudolino (2000), Tajomný plameň
kráľovnej Loany (2004), Pražský cintorín (2010) a Nulté číslo (2015).
V r. 2013 vyšiel v slovenčine súbor esejí U. Eca pod titulom Vyrobiť si
nepriateľa a iné príležitostné písačky,
ktoré z taliančiny preložil S. Vallo. Pre
našich čitateľov vyberáme úryvky niektorých z esejí. Plameň je pekný a Putovanie po klenotniciach.
Plameň je pekný
„Predchádzajúce storočia sú plné
horiacich hraníc, a nie iba tých, na
ktorých hynuli stredovekí kacíri, ale aj
tých, na ktorých pálili bosorky v modernom svete, aspoň do XVIII. storočia.
A len dannunziovský estetizmus vložil
Mile di Codro v Dcére Ioriovej do úst
tvrdenie, že plameň je pekný. Hrôzostrašné sú hranice, na ktorých strestali
toľkých kacírov, aj preto, lebo nasledovali po iných krutých mučeniach,
a nech nám postačí (z Príbehu kacíra
fra Dolcina) opis utrpenia fra Dolcina,
keď ho spolu s manželkou Margheritou
odovzdali svetskej vrchnosti. Za ohlušujúceho vyzváňania mestských zvonov
posadili oboch, obkolesených mučiteľmi a ozbrojenými strážami na voz,
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ktorý potom prechádzal celým mestom,
pričom na každom nároží rozžeravenými kliešťami vytrhávali previnilcom
kusy mäsa. Margheritu upálili ako prvú,
priamo pred Dolcinom, ktorému (77) sa
nepohol ani sval na tvári, rovnako ako
nevydal ani hlások, keď sa mu kliešte
zahrýzali do tela. Nato voz pokračoval
v ceste a mučitelia si ustavične pchali
náčinie do nádob s rozžeraveným uhlím.
Dolcino podstupoval ďalšie múky, no
naďalej zostával ako nemý, len vo chvíli, keď mu odštipli nos, pokrčil trochu
plecami, a keď mu vytrhli pohlavný úd,
vydral sa mu z úst dlhý povzdych, čosi
ako bolestné zaskučanie. Jeho posledné
slová potvrdili, že je nepolepšiteľný,
a nakoniec ešte vykríkol, že na tretí deň
vstane z mŕtvych. Nato ho upálili a popol roztrúsili do vetra.
Podľa inkvizítorov všetkých možných období, rás a vierovyznaní oheň
očisťuje nie len hriechy ľudských bytostí, ale aj hriechy knižiek. Známych je
veľa epizód pálenia kníh, k niektorým
došlo z nedbanlivosti, k iným z hlúposti, no dôvodom pre mnohé ďalšie,
napríklad pálenie kníh nacistami, bola
očista a odstránenie svedkov poklesnutého umenia. Starostliví priatelia Dona
Quichota mu v mene ochrany morálky
a duševného zdravia pália knižnicu dobrodružných a rytierskych románov. Horí
knižnica v Auto da fé Eliasa Canettiho,
v plameňoch pripomínajúcich Empedoklovu sebaobetu („keď ho plamene
napokon dosahujú, z celého hrdla sa rozosmeje, ako sa nikdy nesmial, v celom
svojom živote“). Horia knihy, ktoré musia stoj čo stoj zmiznúť, v 451 stupňov
Fahrenheita Raya Bradburyho. Osudovo, no pre prvotnú príčinu cenzúry, horí
moja kláštorná knižnica v Mene ruže.
Fernando Báez si vo svojich Všeobecných dejinách ničenia kníh (Rím, Viella
2007, s. 12) kladie otázku, z akých dôvodov je oheň dominantným faktorom
v procese ničenia kníh. A odpovedá:
„Oheň je element spásonosný a z tohto dôvodu ho takmer všetky náboženstvá
používajú na vzdávanie úcty svojim bož-

stvám. Táto moc, ktorá ochraňuje život, je
rovnako, to treba pripomenúť, aj mocou
ničivou. Človek tým, že ničí ohňom, hrá
sa - prostredníctvom ohňa - na Boha, na
pána života a smrti. Takým spôsobom sa
identifikuje s očistným solárnym kultom
(s. 78) a veľkým mýtom ničenia, ku ktorému takmer vždy dochádza prostredníctvom požiaru, plameňov. Dôvod používania ohňa je očividný: oheň obracia ducha
diela na čistú matériu.“ (s. 79)
Putovanie po klenotniciach
„Pri návšteve takejto Klenotnice nie
je potrebné, aby človek pristupoval k relikviám vedeckým pohľadom, inakšie
sa vystavuje riziku, že stratí vieru, lebo
podľa správ obsiahnutých v istej legende
sa v XII. storočí v jednej nemeckej katedrále uchovávala (s. 83) lebka svätého
Jána Krstiteľa vo veku dvanásť rokov.
No keď som sa raz v kláštore na hore
Athos zhováral s frátrom - knihovníkom,
zistil som, že bol v Paríži študentom
Rolanda Barthesa a zapojil sa do manifestácií v šesťdesiatom ôsmom - a keďže
som teda vedel, že je to kultúrny človek,
opýtal som sa, či verí, že relikvie, čo tak
oddane bozkáva každé ráno na svitaní,
počas nekonečne dlhej a okázalej bohoslužby, sú naozaj pravé. Usmial sa na
mňa láskavo, tak trochu sprisahanecky,
a odvetil, že problém nespočíva v pravosti, ale vo viere, a on v okamihu, keď
bozkáva relikvie, cíti ich mystickú vôňu.
Slovom, nie relikvia plodí vieru, ale viera vytvára relikviu. (s. 84)
...
Kult relikvií je vlastný každému
náboženstvu aj každej kultúre a závisí
to, po prvé, od istého druhu impulzu,
ktorý by som definoval ako myto-materialistický a pod jeho vplyvom možno
pri dotyku telesných pozostatkov svätca
alebo významného človeka nadobudnúť
niečo z jeho moci, po druhé, od celkom
obyčajnej starožitníckej vášne (pod
vplyvom ktorej je zberateľ ochotný
zaplatiť koľkokoľvek nie iba za prvý
výtlačok nejakej slávnej knižky, ale aj
za výtlačok, ktorý vlastnila významná
osobnosť).“ (s. 91)
Knihu ECO, U.: Vyrobiť si nepriateľa a iné príležitostné písačky.
Z taliančiny preložil Stanislav Vallo.
Bratislava : Slovart, 2013, 240 s. a, samozrejme aj ďalšie diela tohto autora
vrelo odporúčame.
M. Beňo ¢
Prometheus 1/2016

19

Zo zahraničía
Zo sesterských časopisov
M. Horácky: Sister journals write

Abstract:
Overview of selected from the Freidenker (issues 4/2014) and Le libre penseur
(issues December 2014, September 2015)..

Z nemeckého časopisu Freidenker
(Voľnomyšlienkar), č. 4 z roku 2014
uverejňujeme podstatné časti článku
Karl-Heinza Wendta, predsedu Spoločnosti pre občianske práva a ľudskú
dôstojnosť.
Odváži sa NATO viesť vojnu proti
Rusku?
Autor konštatuje, že logickým dôsledkom zrušenia Varšavskej zmluvy by
bolo bývalo zrušenie NATO. To však
bolo v rozpore so záujmami USA, a tak
sa NATO orientovalo na „nové úlohy
v globálnom meradle“. Najväčšia vojenská organizácia, vedená USA, sa čoraz
viac približuje k hraniciam Ruska.
Podľa niekdajšieho zástupcu náčelníka generálneho štábu armády Nemeckej demokratickej republiky Hansa-Wernera Deima Spojeným štátom
a NATO ide o priaznivé bojové podmienky proti Rusku; osobitne o získanie
územia a o rozsiahle presuny síl do hĺbky euroázijského priestoru. Posúvaním
sa na východ sa paktu NATO podarilo
podstatne korigovať najdôležitejšie
nevýhody svojej strategickej situácie.
V hlavnom smere na Moskvu ide
o územný zisk takmer 700 km, v smere
20
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na Sankt Peterburg, resp. z pobaltských
krajín na Moskvu, je to od 500 do
300 km. Pri dostatočnom počte operatívnych letísk a manévrovaní silami je
NATO teraz schopné každý cieľ na území Ruskej federácie napadnúť konvenčnými zbraňami - čo doposiaľ mohli iba
strategické jadrové sily USA. (Toľko
generál Deim.)
***
Pre svoju expanzionistickú politiku
vyvinuli západné mocnosti v posledných rokoch aj nové metódy a „politické technológie“. Patria k nim tzv.
partnerstvá, asociačné dohody, ako aj
zmluvy na prípravu členstva v západných spojenectvách. Všetko s cieľom
územne obkľúčiť Rusko a aj Čínu základňami NATO, resp. štátmi NATO.
V ohnisku globálnej stratégie USA
a NATO sú dve krajiny: Rusko a Čína.
Spojeným štátom vadí deklarovaný zámer Ruska a Číny viesť politiku rovnakej bezpečnosti a vytvoriť rovnoprávny
multipolárny svet. Takisto USA prekážajú snahy krajín tzv. BRICS o politické
a hospodárske vzťahy, nezávislejšie od
USA a ich finančných trhov.
Ak sa vrátime k úvodom nastolenej otázke, možno len konštatovať, že
v uplynulých desaťročiach nevynechali
USA nijakú príležitosť pokúsiť sa
o latentnú agresivitu proti Rusku. Aj
sankcie voči nemu pomáhajú vytvárať
obraz nepriateľa.
Čo teraz hovorí za vojnu NATO
s Ruskom a čo proti?
Tak ako v minulosti sa USA pokúsia
riešiť svoje problémy prostredníctvom
niekoho tretieho, tzv. zástupnými vojnami, destabilizáciou regiónov, finančnými machináciami a inak.
Aj v krajnom prípade by európski
spojenci znova niesli hlavnú ťarchu
– v každom ohľade. Pri vzniknutých
stratách by ekonomicky znovu získali
Spojené štáty - tak ako v oboch svetových i ďalších vojnách. Skutočnú ochotu spolupracovať nikdy neprejavili, išlo

vždy o kontrolu a oslabenie Ruska.
To znamená, že za uvedených podmienok riziko vojnových konfliktov
medzi USA a Ruskom, nemožno podceňovať.
K. H. Wendt upozorňuje na Smernicu NSC 20/1 - Memorandum č. 20/1
Národnej bezpečnostnej rady USA
(18. 8. 1948, bod III.), kde sa hovorí:
„Našimi základnými cieľmi vo vzťahu
k Rusku sú v skutočnosti iba tieto dva:
– Moc a vplyv Moskvy treba obmedziť tak, aby naďalej nepredstavovali ohrozenie mieru a stability medzinárodného spoločenstva a
– zásadne zmeniť teóriu a prax medzinárodných vzťahov, ktorou sa riadi
súčasná vláda...“
Dokonca aj pre dobu po komunistickej vláde v Rusku platia jednoznačné
požiadavky:
„Mali by sme vopred urobiť bezpečnostné opatrenia, ktoré automaticky
zaručia, že dokonca aj nekomunistický
a nominálne nám priateľsky naklonený
režim:
– nie je vojensky silný;
– hospodársky vysoko závisí od vonkajšieho sveta;
– nedisponuje príliš silnou mocou
nad najdôležitejšími národnostnými
menšinami a
– v jeho kontaktoch s okolitým svetom
nie je nič, čo by sa podobalo železnej opone...“
Z ďalšieho logicky vyplýva, že ide
o zničenie ruského obyvateľstva na
15 až 50 miliónov (cieľ USA už počas
existencie Sovietskeho zväzu) a o zriadenie na ruskom území nezávislých
malých štátov.
Ale netreba sa vracať až ďaleko do
r. 1948, aby sme doložili kontinuitu
americkej stratégie v jej úsilí stať sa
svetovou veľmocou.
Podľa „No-Rivals-Plan“ (Nepripustiť nijakých rivalov) Bushovej administratíve išlo o to, „predísť ovládnutiu
kľúčových regiónov nepriateľskou mocou“ (New York Times, 8. 3. 1992).
Po zrútení Sovietskeho zväzu nemá
už Rusko ako veľmoc hrať nijakú úlohu
v medzinárodnej aréne. V r. 1995 stanovil prezident Clinton v tajnom prejave
pred šéfmi amerických ozbrojených
síl tento cieľ: „Rozdrobiť Rusko medzinárodnými vojnami na malé štáty...
v republikách, ktoré odpadnú od Ruska,
vytvoriť také režimy, aké potrebujeme...“
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***
Podľa K.-H. Wendta USA rozpútajú
vojnu proti Rusku ako vojnu NATO
- Európy iba vtedy, ak si budú môcť
byť veľmi isté, že táto vojna nezasiahne ich vlastné územie. Pri vojenskej
zrážke medzi NATO a Ruskom to však
sotva možno predpokladať, zrejme sú
však možné aj scenáre, podľa ktorých
by NATO mohlo považovať za možné
vystúpiť proti Rusku vojensky aj regionálne.
Tomuto latentnému vojnovému
nebezpečenstvu môže zabrániť iba vojenská, ekonomická a diplomatická sila
a jednota a aktivita mierových síl.
Dvadsať atómových bômb v sklade
Büchel v spolkovej krajine Rheinland-Pfalz
tvorí 26-násobok bomby zhodenej na Hirošimu.
Na stránkach švajčiarskeho časopisu
Le Libre Penseur (Voľnomyšlienkar),
najmä z roku 2015, sa osobitne odrazila problematika súčasného islamu,
islamizmu, a udalosti s nimi spojené.
Časopis pritom často zaujal radikálne
stanoviská; napr. v otázkach, či vôbec
existuje aj umiernený islam alebo či
presvedčení vyznávači islamu sa môžu
integrovať do súčasnej západnej spoločnosti.
***
Podľa Jeana Jacquesa Waltera, autora knihy Le Coran révelé par la théorie
des codes (Korán odhalený teóriou kódov), matematická teória ADT na analýzu textov umožňuje zistiť, či určitá kniha má jedného alebo viacerých autorov.
V prípade Koránu dospel autor k týmto
záverom: Korán má najmenej tridsať
rozličných autorov, pravdepodobne päťdesiat, ak nie viac; bol napísaný v priebehu vyše sto rokov; ako zakladateľa
islamu označili Mohameda až dávno po
jeho smrti. (marec 2015)
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***
„Salafisti a Moslimské bratstvo
predstavujú dve tváre toho istého tmárstva (obscurantisme). Všetci odmietajú
západné hodnoty a riešenie vidia iba
v šárii. Heslom zakladateľa tohto bratstva Hassana al Bannu r. 1928 bolo: „Islam je náboženstvo a štát, Korán a meč,
kult a prikázanie, vlasť a občianstvo.“
Marianme, 13.7.2013
(december 2014)
„Islamizmus nastoľuje požiadavky
a všetkých, ktorí ich považujú za nesprávne, obviňuje z rasizmu. Francúzsko je povinné skloniť sa pred skupinovými a konfesionálnymi požiadavkami
islamu.“
Alain Finkielkraut, Hebdo,
21.10.2013
(december 2014)
***
Profesor Sami Aldeeb Abu-Sahlieh,
odborník na arabské a moslimské právo,
sa o islame vyjadruje takto: „Základy
moslimského práva, ktorého prvým
prameňom je Korán, sú kľúčom na pochopenie toho, čím sa islam stal. Toto
učenie platí kedykoľvek a kdekoľvek,
kde ho moslimovia môžu uplatniť v praxi. Korán hovorí moslimom, aby sa
dovolávali mieru, iba ak sú slabí. Západ
integroval do svojho myslenia slobodu
prejavu, aby čelil výčinom cirkvi a jej
podriadených autorít...
V Paríži sú ulice, blokované v hodine modlitby. Ako to možno tolerovať?
Neprestajne počúvame o integrácii, ale
ako chcete integrovať niekoho, kto vyhlasuje, že nikdy nedovolí svojej dcére
vydať sa za kresťana, hoci pokrvné
zväzky sú najlepšou cestou k ozajstnej
integrácii? A ako chcete integrovať
niekoho, kto odmieta byť pochovaný
medzi neveriacimi, kto chce byť od nich
oddelený aj po smrti?

Korán ukladá moslimom povinnosť
poslúchať boží zákon, považovaný
v každom prípade za nadriadený zákonom štátu. Nemôžeme si však vyberať
pravidlá ako jedlá z jedálneho lístka.
Moslimské právo je celok: alebo ho
prijať, alebo sa ho zriecť. Opustiť islam,
aby človek nežil vo schizofrenickej
situácii. Preto u moslimov sa nikdy
neobjavilo nejaké ateistické hnutie.
...Moslimské právo, ktorého prvým
prameňom - opakujem - je Korán, nie je
zlučiteľné s modernosťou, s obyčajným
životom. Povedané stručne a jasne: je to
náboženstvo stálych konfliktov.“
24 heures, 6.3.2015 (december
2015)
***
„Politika Američanov a Európanov
voči islamizmu nebola nikdy jednoduchá. Príležitostné aliancie sú známe
a nik ich nepopiera, či už išlo o boj proti
Sovietom v Afganistane, o podporu
Talibanu a Usamu bin Ladina. Okrem
toho spojenectvo so Saudskou Arábiou,
ktorej štátnym náboženstvom je islam
a ktorého panujúca monarchia potvrdzuje, že islam je v podstatnom rozpore
s demokraciou, čo je jeden z mnohých
dôkazov, že západu neprekáža politicky
islam ako taký, pokiaľ jeho lídri ubezpečujú Západ svojom podporou jeho
ekonomických a politických záujmov.“
(Tariq Ramadan - Islam a arabské
prebudenie)
Paris 2011, s. 26-27
(Claude Cantini, september 2015)
***
V časopise Hebdo z 11. júna 2015
Jacques Pilet napísal: „Spojené štáty,
posadnuté želaním zabrzdiť komunizmus, podporovali Taliban v Afganistane, spojili sa so Saudskou Arábiou, aby
tam vyslala islamských bojovníkov. Hra
„raz podpaľač, raz hasič“ sa striedala,
ale neprestávala. Petromonarchovia,
spojenci USA a milí Európe, zmanipulovali arabské jari... Modernými
prostriedkami a množstvom peňazí podporovali wahhabizmus, integrálnu a ultrakonzervatívnu verziu islamu. Použili
náboženstvo na posilnenie medzinárodných ambícií a absolútnej moci.
Claude Cantini (december 2015)
***
Francúzsky spisovateľ Samuel Laurent, autor knihy Islamský štát: „Katar,
rovnako ako Bahrajn alebo Saudská
Arábia sú režimy, predstavujúce
Prometheus 1/2016
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e xtrémnu nákazu pre naše demokracie.
Európa nevie odlíšiť bezprostrednú hospodársku výhodu s takýmito partnermi
od rizika pre národnú bezpečnosť.
Len čo si kúpia futbalový klub alebo
lietadlá, už sa menej pozerá na ich aktivity. Ale niet ideologických rozdielov
medzi týmito salafistickými režimami,
ktoré vychvaľujú radikálny islam a skupinou Islamského štátu v Sýrii a Iraku.“
(december 2015)
***
„Saudská Arábia. Jej polícia a mravnostné milície prenasledujú menšiny,
opozičníkov režimu, migrantov, homosexuálov, predurčených na ukameňovanie. Sudcovia, opierajúci sa o šariu,
odsudzujú aj za menšie previnenie na
bičovanie, amputáciu, verejné ukrižovanie. Podľa Human Rights Watch je
tu okolo 30 000 politických väzňov. Zo
všetkých moslimských krajín Saudská
Arábia je najďalej v náboženskom extrémizme. Ženy, hoci mnohé študujú,
nemôžu urobiť nič bez súhlasu manžela
a nesmú šoférovať.“
Jacques Pilet, L´Occident naif et
vénal (Západ naivný a predajný, Hebdo,
12.2.2015
(december 2015)
Tlačové prieskumy za prielivom La
Manche ukazujú, že približne 500 000
britských moslimov podporuje džihád
proti Západu, a 600 000 by uprednostnilo život podľa šarie.
Integrovať Európanov (Talianov,
Španielov, Poliakov, Portugalcov, Čechov) nepredstavuje neriešiteľný problém. Integrovať rodených islamistov je
niečo celkom iné...
Pierre Lezert
(december 2014)
„Zem je plochá“
Podľa Koránu bola naša zem stvorená ako zrovnaná - Alah stvoril zem
plochú a od vás sa očakáva, že tomu
uveríte, lebo ide o jeho slovo, ktoré je
čistá a pevná Pravda.
Takže Eratosthenes, Galilei, Koperník alebo aj Gagarin či Bertrand Piccard
(bádateľ v atmosfére a v hlbinách oceánov), ktorí hovorili či videli niečo iné,
boli a sú rúhači.
Treba skrátka čítať Korán...
Thor Danneman
(marec 2015)
***
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Židia a moslimovia nejedia bravčové mäso, považované za nečisté. Nuž,
bolo by bývalo stačilo, keby Stvoriteľ,
uctievaný obomi týmito náboženstvami,
jednoducho nebol toto strašné zviera
zahrnul do stvorenia - takto menej dokonalého, na rozdiel od toho, čo tvrdia
rabíni a imamovia.
Thor Danneman
(jún 2015)
Padnúť v mene Alaha – len nech
ťa nezastrelí žena!
Pre presvedčených vyznávačov islamu je smrť obrazom plným sľubov. Tisícky panien, ktoré ich tam očakávajú...
Smrť na božom chodníku je ich
vznešeným želaním - len nebyť zastrelený ženou!
Taká predstava máta v hlavách bojovníkov Islamského štátu v Sýrii a Iraku. Preto nosia na krku malý kľúč, ktorý
im má otvoriť bránu raja, kde ich - podľa Koránu - očakáva sedemdesiatdva
neslýchané krásnych hurisiek. Ale beda!
Ak takého bojovníka zastrelí žena, neotvorí sa pred ním raj plný úžasných
krásavíc, ale peklo. Táto neblahá viera
naháňa strach osobitne z kurdských
ostrieľaných vojačiek.
Claude Cantini
(december 2014)
O súčasnej diktatúre
Súčasná diktatúra je oveľa viac
ideologická, než sa všeobecne myslí.
Skutočné rozhodnutia sa neprijímajú na
vrchole štátu, ale v diskrétnom prostredí
skupín ako Bilderherg, aké nahradili
niekdajších templárov či slobodomurárov. Nič nové pod slnkom. Boj rás
namiesto boja tried, stále sú to tí istí
horlivci, ktorí vedú ľudí do tých istých
katastrof - aké si ľudia napokon právom
zasluhujú za svoju pasivitu a svoje mlčanie.
Súčasná diktatúra nie je iba ideologická. Je založená predovšetkým na
zotrvačnej sile tých miliárd indivíduí,
ktoré sú prispôsobené rovnakému štýlu
správania, založenému na najvulgárnejšom a životné prostredie pustošiacom
konzumentstve, ktoré vás núti robiť to
isté.
(jún 2015)

oddeľuje politiku a náboženstvo. Rúhačstvo alebo bezbožnosť či hriešnosť
nie sú potom relevantným predmetom
práva. Zákon zakazuje ohovárať alebo dotýkať sa dôstojnosti osoby. Ale
božstvá nie sú pre laický štát osobami,
niektorí ľudia v nich veria, iní nie. Štátu
sa to netýka.“
Sylviane Roche, L´ hebdo
5. 2. 2015
„V nijakom prípade náboženstvo
nemôže určovať, čo sa smie povedať,
napísať alebo nakresliť.“
Isabelle Ducret, riaditeľka „Reportérov bez hraníc“, 24 hodín
9.2.2015
Bez náboženstva
„Mnohým ľuďom už nezáleží na
náboženskej príslušnosti, ale nedajú si
tú námahu, nechať sa úradné vyčiarknuť
z cirkvi, ktorej početnosť a sila potom
nezodpovedá skutočnosti. Mňa samotnú
prekvapilo, že by sa niekto spýtal na
moju mienku.“
(december 2014)
Toľko švajčiarska občianka Anne
Lauweret. A koľko takých občanov je
u nás?
Keď sa katolícky kňaz stane otcom
Ako podľa katolíckej cirkvi vyriešiť
problém „Kňazských detí“? Nuž, ak nie
potrat - tak adopcia, mlčanie matky a
preloženie „vinníka“, zbaveného takto
„pokušenia“.
Alebo ešte jednoduchšie: zavrieť
jedno oko alebo obidve, nech sa dvojaký život kňazov neprezradí verejnosti.
Všetko, aby sa vyhlo škandálu.
Lebo kňaz s verejným vzťahom so
ženou sa dopúšťa dvoch chýb: pácha
hriech a vyvoláva škandál. Ak je vzťah
utajený, pácha síce hriech, ale nespôsobí škandál. Všetko, zostáva súkromnou
vecou medzi kňazom a Pánom, o ktorom veriaci vedia, že je dobrý a milosrdný.
Podľa knihy Carmelo Abbate, Sexe
au Vatican; Neuilly 2011, s. 160-162.
(september 2015)
Pripravil: M. Horácky ¢

O laickom štáte
„Laický štát nerobí nijaký rozdiel
medzi náboženstvami. Laicita striktne
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Zo zahraničnej tlače
Dve priateľky Jána Pavla II.

M. H: Two female friends of the pope John Paul II
Abstract:
Translation of news from the German press.

16. februára 2016 dva popredné nemecké denníky Siiddeutsche Zeitung
a Frankfurter Allgemeime Zeitmug
uverejnili články o dvoch dlhoročných
priateľkách niekdajšieho krakovského
arcibiskupa, kardinála Karola Wojtylu,
v rokoch 1978-2005 pápeža Jána Pavla
II., ktoré boli stvárnené vo filmovej
dokumentácii BBC.
Išlo jednak o Wandu Póltawskú,
ktorej ako väzenkyni koncentračného
tábora K. Wojtyla pomohol spracovať
jej zážitky v priebehu štúdia psychiatrie.
Ich neskoršia korešpondencia trvala
vyše päťdesiat rokov. W. Póltawská sa
vydala sa profesora filozofie Andrzeja
Póltawského, účastníka týchto kontaktov svojej ženy, známych aj tamojšej
širšej verejnosti. Keď Ján Pavol II. zomrel, stála W. Póltawská pri jeho lôžku.
Dištancovanejšie a kratšie bolo
Wojtylovo priateľstvo s filozofkou An-

Wanda Póltawská
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nou-Terezou Tymienieckou, ktorá po
vojne emigrovala do USA. Bola manželkou harvardského ekonóma Hendrika
Houthakkera, s ktorým mala tri deti.
Anna-Tereza Tymieniecka a K. Wojtyla
sa po prvý raz stretli roku 1973, keď sa
Tymieniecka uchádzala o súhlas k preloženiu jeho knihy Osobnosť a čin. Ich
konverzácia, najprv odborná, sa postupne stala osobnou a priateľskou.
V r. 1974 Karol Wojtyla, vtedy už v
Ríme, charakterizoval listy Tymienieckej ako „významné a hlboko osobné“
s tým, že: „Sú veci, ktoré sú pre mňa
priťažké, než aby som o tom mohol hovoriť“. Kardinál svojej priateľke venoval škapuliar, niekdajší dar svojho otca.
V r. 1976 navštívil rodinu Houthakkerovcov v Pomfrete, v americkom štáte
Vermont. Podľa Süddeutsche Zeitung:
„Dovolenka so stanom a kanoe, celkom
podľa gusta športovca a milovníka
prírody Wojtylu.“ On sám nazval toto
priateľstvo božím darom: „Keby som
o tom nebol presvedčený, neopovažoval
by som sa takto konať“.
Po atentáte na pápeža Tymieniecka
ho navštevovala v nemocnici, posielala mu kvety a fotografie z domova,
na čo on odpovedal: „Myslím na Teba
a v myšlienkach sa denne vraciam do
Pomfretu.“ Posledný raz Tymieniecka
videla pápeža deň pred jeho smrťou.
Podľa Süddeutsche Zeitung samotná
filmová dokumentácia BBC zdôrazňuje,
že niet ani jediného náznaku, že by bol
Karol Wojtyla porušil sľub sexuálnej
zdržanlivosti. Skôr tu vzniká presnejší

a diferencovanejší obraz poľského pápeža, pre ktorého boli dôležité priateľstvá mimo svet klerikov - akokoľvek
klerikálne i teologicky by už zmýšľal,
akokoľvek prísna bola jeho cirkevná
politika. Bol mužný, bol príťažlivý
pre ženy a aj hľadal kontakt so ženami
- a azda práve preto u seba a svetového
katolicizmu tak prísne dbal na sexuálnu
morálku, mieni autor článku v uvedených novinách.
Pokiaľ išlo o Vatikán, nechal sa počuť, že vo filme BBC „je viac dymu než
ohňa“, a že za zbytočné považuje pripomínať, že „nič nepoukazuje na to“, že
by bol pápež niekedy porušil celibát.
Inak, podľa autora článku vo Frankfurter Allgemeine Zeitung, smutné už
je, že duchovný nesmie mať priateľku,
lebo okamžite vzniká podozrenie, že
s ňou aj spí. A podľa jedného poľského
vatikánskeho kňaza, keď kňaz udržiava mužské priateľstvo, potom zrejme
musí byť aj „teplý“. Podobne aj autor
v Süddeutsche Zeitung pripomína, že
katolíckym kňazom nie je zakázané
udržiavať hlboké priateľstvo so ženami
(i mužmi), nech už by okolie do toho
vkladalo hocičo. Cituje aj výrok kňazského terapeuta Wanibalda Müllera, že
kňazi potrebujú hlboké nežno-poetické
priateľstvá - inak osamejú.
Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung obe spomínané ženy mali miesto
v živote pápeža Karola Wojtylu. Podľa
Süddeutsche Zeitung charakter vzťahu
v prípade A. T. Tymienieckej však tvorcovia filmu BBC nemohli doložiť; aj
preto, lebo mohli vidieť iba jednu - kardinálovu - stranu korešpondencie: „Zostáva na divákovi: Možno, ale aj nie.“
V našom prípade aj na čitateľovi.
M. H. ¢

Anna-Tereza Tymieniecka
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Kriticky a lapidárne
Critical and lapidary

Gustáv Murín
Hlúposť slávi hody
Stupidity holds a feast
S nasledujúcimi hodnoteniami
spisovateľa, publicistu a biológa
Gustáva Murína, ktorý je známy
samostatným a originálnym kritickým myslením, nemožno nesúhlasiť. Jeho prístup k hodnoteniu
umenia, ale aj skutočnosti je hodný nasledovania.
„Nech boli ruskí komunisti akíkoľvek vyšinutí, nepamätám si na film, kde
by zásadne menili historické fakty. Ak
im nejaké nevyhovovali, proste sa im
vyhli, nespomínali sa. Keď vo filmovej
epopejí Oslobodenie prehrávajú, tak
naozaj prehrávajú. Naopak, americkým
tvorcom história slúži často len ako
zámienka na spektakulárnu „žuvačku
pre oči“, kde sa zožujú fakty s fikciou
v takej mäteži, že hlúposť slávi hody.
A to aj u najšpičkovejších tvorcov!
Ako príklad si zoberme štyrmi Oscarmi
ovenčený film Spartakus z roku 1960,
kde scenáristom je vychytený americký
spisovateľ Dalton Trumbo, režisérom
Stanley Kubrick (+ Anthony Mann)
v hviezdnom hereckom obsadení s
Kirkom Douglasom, Laurenceom Olivierom, Petrom Ustinovom a ďalšími...
Jedinou pozoruhodnou filmárskou
historickou hypotézou je, že špičkoví
gladiátori, vrátane Spartaka, mohli mať
24
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blízko k rímskej aristokratickej špičke.
Ale film ako celok je historický omyl
- nesedí trvanie vzbury, prvý úspech
vzbúrencov pod Vezuvom, smer, kadiaľ
tiahli, až po absurdnú dramatickú (81)
scénu záveru, kde je Spartakus obeťou
ukrižovania, hoci v skutočnosti sa jeho
telo nikdy nenašlo. Podstatný omyl je v
tom, že skutočnosť je vždy omnoho nápaditejšia a zaujímavejšia než najbujnejšia scenáristická fantázia, a scenárista s
režisérom tu znásilňujú fakty namiesto
toho, aby si trochu potrápili hlavy a
práve tými faktmi sa dali doviesť ku
skutočne hodnotným záverom. Je to asi
tak, že leniví (či iným než príbehom,
napríklad financovaním produkcie, zaujatí) tvorcovia riešia úzke pole šachovnice tým, že počas šachovej hry nechajú
filmových hrdinov zísť zo šachovnice,
aby sa zjavili nečakane efektne kdesi,
kde by nikdy v skutočnosti nemohli
byť. Viem, že film je ilúzia, ale takto sa
ilúziou stáva aj naša história, z ktorej sa
tým činom nemáme ako poučiť!
Hollywoodska produkcia je prísne
vlastenecká, takže im nerobí problém
nakrútiť snímku z druhej svetovej vojny
o objavení tajného nemeckého šifrovacieho prístroja Enigma americkou ponorkou, hoci to bola ponorka anglická.
A najväčší samuraj všetkých čias bol
pochopiteľne Tom Cruise. Slávnu historickú vzburu japonských samurajov
bez pána, roninov, vedie, pochopiteľne,
Keanu Reeves.
Najväčšími prekrúcačmi historických reálií sú v súčasnej áčkovej americkej kinematografii režiséri Spielberg
a Tarantino. V úvode filmu Zachráňte
vojaka Ryana sa Spielberg vyžíva v
efektných záberoch vylodenia Spojencov, aby vzápätí urobil niečo nehorázne
a odsúdeniahodné. Presne v duchu starovekého hesla zo Sinaja „oko za oko,
zub za zub“, nechá židovských vojakov
strieľať domnelých nemeckých obrancov pobrežných opevnení, ktorí sa už
vzdali, s dôvetkom, že je to spravodlivá
odplata za holokaust. Pritom o holokauste sa vtedy ešte na Západe nevedelo
a dnes slávna správa dvoch utečencov
z Osvienčimu bola držaná ako dôverná.

A pobrežné bunkre nebránili len Nemci,
ale predovšetkým vojaci Ruskej oslobodeneckej armády, s ktorými si Nemci
v tom čase nevedeli rady. A hlavne,
zajatci sa v civilizovanej spoločnosti
nezabíjajú - to robili hlavne nacisti
a Spielberg... (82)
...
My, čo sme zažili komunistickú
vládu, sme uverili predstave, že len
komunisti sú takí tupí a klamú na filmovom plátne. Najväčší šok tých, ktorí
sa dočkali pádu komunistickej vlády, je
poznanie, že propaganda je večne živá.
„Večne živý“ mal byť aj odkaz „vodcu
proletariátu“ Lenina, ktorý pokladal
práve film za jeden z hlavných nástrojov ideologickej propagandy. Nemohol
tušiť, že v Hollywoode sa podarí v
rámci takejto propagandy, porušiť aj
fyzikálne zákony. V jednom z mnohých
hrdinských filmov Brucea Willisa, kde
zachraňuje svet, sa dotyčný dostane do
lietadla obsadeného teroristami cez tankovaciu hadicu na palivo!... Boli to však
aspoň priznane vymyslené príbehy, no
súčasný Hollywood sa inšpiruje skutočnými udalosťami v Iraku a Afganistane.
Pritom dobrovoľne slúži tej najprízemnejšej propagande, kde americký
vojak zachraňuje celý svet podľa vzoru
Brucea Willisa. Americký režisér Oliver Stone, ktorý priniesol do americkej
kinematografie reálne obrazy vojny vo
Vietname (vrátane nacistických symbolov na amerických obrnených transportéroch!), najnovšie hollywoodske
vojnové filmy charakterizoval týmito
slovami: „...poslúžili najmä na to, aby
opísali hrdinstvo Američanov. Inak by
na to nezohnali nijaké peniaze. To, čo
mi však na nich najväčšmi prekáža,
je, že v sebe nenesú žiadny morálny
postoj. Vidíte len nejakých chlapíkov,
ktorí si robia svoju robotu. Možno si ju
robia dobre, ale akoby bolo jedno, či ju
vykonávajú v Texase, v Afganistane či
v Iraku. A to už má aký zmysel? Veď
čo je to za robotu? Vtrhol si do cudzích
krajín, ubližoval si tam cudzím ľuďom
- máš z toho dobrý pocit? Tieto filmy
nevypovedajú o ničom, nezaznamenávajú nijaké dôsledky, sú teda úplne
vzdialené od skutočnosti. Filmári sa k
nej boja priblížiť, lebo tá skutočnosť je
tvrdá.“ (84)
MURÍN, G.: Lož ako umenie. In:
Slovenské pohľady roč. 2015, č. 11,
s. 80-85
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Dwight Eisenhower
Dwight Eisenhower
Dwight Eisenhower - známy vojvodca západných spojencov v 2. svetovej vojne. Bol vrchným veliteľom expedičných síl západných spojencov v Európe, neskôr sa stal vrchným veliteľom
ozbrojených síl NATO, v rokoch 19531961 zastával úrad prezidenta USA.
Jeho životopis sme študovali v súvislosti s publikovaním profilov najvyšších
veliteľov protihitlerovskej koalície
v 2. svetovej vojne – F. D. Roosevelta,
W. L. S. Churchilla a J. V. Stalina.
Našim čitateľom ponúkame niekoľko
zaujímavých momentov z jeho života
a práce, ktoré sú späté s jeho osobnou
morálkou a svetonázorom.
„Věrni tradicím sekty Říčních bratří
vychovávali Ida a David své děti ve
strohém rámci náboženských dogmat
tak, jak je sami chápali.
V domě Eisenhowerů náboženství
nebylo jen vírou, ale i posvátnou tradicí,
a toto dědictví převzal i budoucí prezident, který zdůrazňoval, že je nesmiřitelným odpůrcem ateismu a komunismu. „Jsem nejvíce nábožensky založen
ze všech lidí, které znám,“ prohlásil
jednou Dwight Eisenhower.“ (24)
Keď sa Dwight rozhodol študovať
na vojenskej westpointskej akadémii,
„radost v domě číslo 4 v abilenské Jihovýchodní ulici to nevyvolalo. Matka
neodsoudila synovu volbu, která byla v
rozporu s veškerými jejími pacifistickými a náboženskými názory, ani slovem.
V rodě Eisenhowerů se neobjevil po
celých čtyři sta let ani jediný voják.
Jedním z Eisenhowerových charakte-
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ristických rysů byl však pragmatismus,
takže se při volbě povolání neřídil tradičními názory členů sekty, k níž patřilo
několik generací jeho předků. Když to
vyžadovaly jeho osobní plány, hodil za
hlavu náboženské předsudky a rozhodl
se pro vojenskou kariéru.
Také později se Eisenhower při řešení kardinálních otázek řídil cistě pragmatickými hledisky. Když se například
stal prezidentem, rád při každé vhodné
příležitosti zdůrazňoval, že silné náboženské cítění ho zavazuje bojovat za
mír, za odzbrojení a odvrácení jaderné
katastrofy. Ale ve skutečnosti? Ve skutečnosti - podle nedávno zveřejněných
tajných dokumentů z let 1954-1955 - se
například počítalo s tím, že na Sovětský
svaz bude svrženo 750 z 1 000 atomových bomb, jež měly tehdy Spojené státy k dispozici. Vojenské letectvo USA
mělo vniknout do sovětského vzdušného prostoru a zase odletět, nechávajíc za
sebou radioaktivní rozvaliny.
Když stanul v čele vlády Spojených
států, Eisenhower se bez váhání zřekl
náboženského vyznání menonitů (Pozn.
–oj-: mennoniti – protestantská sekta, ktorú
založili anabaptisti po porážke v sedliackej
vojne (1524-1525) a Münsterskej komúny
v Nemecku. Názov sekty je odvodený od
Šimona Menno, holandského kazateľa,
ktorý v r. 1531 opustil katolicizmus a prešiel
na stranu anabaptistov.) a přihlásil se k
presbyteriánské církvi. To posílilo jeho
postavení u věřících voličů.“ (36)
„Ve svých krátkých volných chvílích
Dwight občas našel možnost navštívit historická místa. Navštívil Egypt
a Palestinu. Při návštěvách dávných
(73) bitevních polí Eisenhower uváděl
s velkou přesností řadu faktů, čísel a
podrobností. Při cestě po Palestině ho
přecházel zrak při pohledu na spoustu
křížů, náhrobků a růženců. Dwight si
neodepřel ironickou poznámku: „Doufám, že už mám bezplatnou jízdenku
do nebes.“ (74)
„Eisenhower si plně uvědomoval,
že zájmy majitelů akcií a zájmy širokých lidových mas nejsou ani zdaleka
totožné. Neustále mu to připomínali i
prostí Američané. V jeho osobním archívu je uloženo nemálo dopisů vojáků
a důstojníků i prostých Američanů, v
nichž se psalo se vší otevřeností o tom,
že americký lid ostře odsuzuje agresivní
politiku NATO, která vytváří nebezpečí
nových vojenských dobrodružství.

V jednom z těchto dopisů ze srpna
1951 píše Eisenhowerovi řadový americký voják, že vojáci „často filozofují
u sklenice piva o světových problémech
vůbec a o své budoucnosti zvlášť“.
Myšlenky vojáků byly neradostné. Dospívali k závěru, že jejich údělem v příští
válce bude „zabíjet nebo dát se zabít. Z
myšlenky, že bude třeba zabíjet, je nám
špatně. A perspektiva, že budeme zabiti,
nás děsí.“ Jménem svých druhů kladl
Dwightovi otázku: „Je skutečně nezbytné, aby se z příslušníků naší generace
stali profesionální zabijáci, jak se už nyní
říká účastníkům korejské války?“
Generál pisateli dopisu odpověděl.
Zmobilizoval všechny argumenty z
arzenálu teoretiků a praktiků studené
války a napsal, že podle jeho mínění jen
„uskutečnění bezbožné doktríny komunistů nutí Spojené státy k tomu, aby se
vyzbrojovaly“. Se zjevným pocitem, že
tyto vývody nejsou přesvědčivé, Eisenhower v závěru svého dopisu připustil:
„Uvědomuji si, že vy a vaši druhové nebudete pokládat tento dopis za přesnou
nebo alespoň uspokojivou odpověď na
otázky, které vás tak silně znepokojují.“
Výmluvné přiznání! (137)
„Sílící státně monopolistické tendence v životě země doprovázela aktivizace
reakce ve všech směrech. Agresivní
zahraniční politika a reakční tendence
ve vnitřním životě země byly zákonitým
jevem. Dne 24. srpna 1954 prezident
Eisenhower podepsal zákon o kontrole
komunistické činnosti. V tomto zákoně
se přímo stanovilo, že komunistická
strana se zbavuje „jakýchkoli práv, výsad a imunity přiznávané organizacím
vytvořeným na základě zákonů Spojených států amerických“. Po celých
osm let své prezidentské funkce stál
Eisenhower důsledně na antikomunistických pozicích. Larsen vzpomínal, že
za volební kampaně v roce 1956 obvinil
jeden z amerických politikářů Eisenhowera z toho, že „byl vůči komunistům
měkký“. „Prezident vyskočil z křesla,
prošel na druhý konec místnosti, vzal
z police výtisk Křižáckého tažení do
Evropy a začal číst výňatky ze své knihy, v nichž se poukazovalo na nutnost
boje s komunismem... Prezident se choval jako člověk, který se cítil uražen ve
svých nejušlechtilejších citech.“
Přes svou nepočetnost se Komunistická strana USA aktivně zasazovala
proti agresivní zahraniční a reakční vniPrometheus 1/2016
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třní politice amerického imperialismu.
A právě na tento předvoj pracujících
mas soustředila americká reakce hlavní
palbu. Na tiskové konferenci 2. června
1954 Eisenhower řekl: „V naší zemi
jsou komunisté sledováni dnem i nocí,
sedm dní v týdnu, dvaapadesát týdnů v
roce. Dělá se to tiše a neustále. Nejlépe
to vědí komunisté sami.“ (256)
“V americké armádě vládla hluboce
zakořeněná rasistická praxe: krev černých dárců nemohla být použita k léčení
bílých vojáků. Vojenské soudy podrobovaly vojáky černé pleti kruté diskriminaci a rozsudky nad nimi byly nezřídka
projevem brutálního útlaku, zejména v
případech, kdy šlo o aktivní odpor proti
rasové segregaci v armádě. Zpravidla
se z černých Američanů vytvářely samostatné vojenské jednotky až do pluků
a divizí. Teprve na konci války bylo
několik černých čet zařazeno do útvarů
složených z bělochů. Segregace v námořnictvu byla zmírněna teprve v létě
1944, kdy bylo několik set černochů
zařazeno na válečné lodi. Ale i na konci
války pracovalo 95 procent černých
námořníků v kuchyních, obsluhovali v
jídelnách a důstojnických místnostech a
podíleli se na pomocných pracích.
Mnozí černí Američané projevili
bezmeznou odvahu v bojích na evropských a tichomořských válčištích… Je
ale příznačné, že i když mnozí černošští
účastníci války dostali americké řády
a medaile, ani jednomu z nich nebyla
udělena Medaile cti - nejvyšší vyznamenání Spojených států. Je to tím příznačnější, že za občanské války bylo toto
vyznamenání uděleno 21 černošským
občanům USA a ve španělsko-americké
válce jich získalo tuto poctu sedm.
Vylodění spojenců v Evropě vedlo k
tomu, že před americkým velením vyvstal se vší naléhavostí problém rasové
diskriminace v ozbrojených silách. V
důsledku protifašistického a osvobozeneckého charakteru (264) druhé světové
války se projevy rasové segregace a
diskriminace amerických vojáků staly
zvlášť nesnesitelnými. A tak vrchní
velitel spojeneckých ozbrojených sil
generál Eisenhower vydal 12. května
1944 rozkaz všem velitelům, v němž se
mluvilo „o rovných možnostech a právech v záležitostech služby a oddychu
každého amerického vojáka nezávisle
na hodnosti, rase, barvě pleti a náboženského vyznání“. Měsíc nato, 12. června
26
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1944, Eisenhower o úloze černošských
vojáků USA ve válce prohlásil, že pro
něho je voják vojákem bez rozdílu národní příslušnosti.
Válka skončila vítězně, černí občané
USA přispěli svým velkým vkladem k
rozdrcení německého fašismu a japonského militarismu. A znovu se vší naléhavostí vyvstala otázka, jak řešit problém rasové diskriminace v amerických
ozbrojených silách. Ve svém projevu
5. června 1948 naléhal Eisenhower na
uplatňování politiky izolace černochů
v armádě s odůvodněním, že „úplné
splynutí“ by poškodilo jejich vlastní
zájmy. Toto vystoupení vyjadřovalo
postoj americké generálky k černošské
otázce…
Bojovníci za osvobození černých
Američanů využívali jevů rasové nesnášenlivosti k aktivizaci černošského hnutí
za rovná práva s bělochy a ke zvyšování
politické uvědomělosti černochů. V
četných listech a časopisech a v projevech aktivních účastníků černošského
hnutí bylo zdůrazňováno, že rasové
štvanice jsou hanbou Ameriky a že tato
stránka amerického způsobu života se
prakticky ničím neliší od teorie a praxe
fašismu. V září 1945 napsal časopis
Commonwealth: „Za druhé světové
války jsme oficiálně bojovali proti rasistické ideologii, zatímco my sami praktikujeme právě takovouto ideologii.“
Časopis Crisis stavěl otázku ještě ostřeji: „V čem je rozdíl mezi americkou
demokracií a hitlerismem?“ Studentský
aktivista černošského hnutí se vyjádřil
takto: „V armádě jsme na tom všichni
jako Jim Crow.(v USA hanlivé označení
černocha). V námořnictvu nám dovolují
dělat jenom sluhy. Červený kříž odmítá
přijímat naši krev. Podnikatelé a odbory
nás vyhánějí. Pokračuje lynčování. Jsme
zbaveni občanských práv, jsme vystaveni jimerowismu, plivají na nás. Mohl
Hitler udělat víc?“ (265)
„Po Eisenhowerově vítězství ve volbách roku 1956 se americký tisk nejednou vracel k otázce, zda se Eisenhower
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
a svým osobním sklonům příliš na kolbišti státnické činnosti nevyčerpává…
americký historik Arthur M. Schlesinger
konstatoval, že Eisenhower si za svého
působení v Bílém domě počínal tak,
,jako by pokládal prezidentství za jakousi odměnu za své minulé zásluhy“.
S touto charakteristikou lze stěží

souhlasit. Eisenhower nepatřil mezi
tuctové osobnosti,…
Eisenhowerovi je třeba jako vojevůdci a státníkovi připsat k dobru to, že
sehrál významnou úlohu v letech druhé
světové války, což přispělo k upevnění
jeho pozice mezi voliči a zejména mezi
válečnými veterány… Eisenhower se
vyznačoval kladnými osobními vlastnostmi. Nelze mu upřít čestnost. Ve
srovnání s bezuzdnou korupcí, která se
rozmohla v administrativách Richarda
Nixona a Ronalda Reagana, postavených do čela republikánských vlád v
následujících letech, vychází Dwight
Eisenhower zcela úctyhodně.
…Jeho kompetentnost se zdá nesporná…
R. F. IVANOV: Dwight Eisenhower. Praha : Nakladatelství Svoboda
Naše vojsko, 1988, 346 s.
Nie zdať sa, ale byť!
Not to appear, but to be!
Takto prezentuje svoje životné krédo spisovateľka a publicistka Erika
Podlipná v nedávno uverejnenom rozhovore s Ľ. Grenčíkovou.
Ľ. G.: Napriek tomu, že ste za šestnásť rokov plne tvorivého života napísali ucelené dielo, žijete v ústraní. V
Štátnej vedeckej knižnici - Literárnom
a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
sú však uložené vaše rukopisy osobné
reflexie a denníkové záznamy v ktorých
reagujete aj na súčasnosť. Cítiť z nich
skôr skepsu a rozčarovanie okrem iného
aj z nenaplnenia možností, ktoré priniesol november 1989. Môže sa cítiť podľa
vás dnešný človek v porovnaní s predchádzajúcim režimom slobodný?
E. P.: Som presvedčená, že sloboda
nie je „výdobytok“, ale stav ľudskej
duše. Každý jej má toľko, koľko jej
potrebuje, koľko jej unesie, na koľko
z nej si sám trúfa. V takomto zmysle
- a tomu verím - môže byť aj otrok
slobodnejší ako jeho pán... Sloboda
bez zodpovednosti je však anarchiou.
Neoliberálny egoizmus, chamtivosť a
honba za peniazmi a pôžitkami jej určite
neprajú, skôr sú jej ohrozením. Práve
z toho pramení moja skepsa, vrátane
hlbokého rozčarovania z pomerov, ktoré
u nás vládnu. Možno to bude aj tým,
že otrocká mentalita sa nedá vyzliecť a
hodiť kamsi do kúta, prípadne vymeniť
za niečo iné, ale si ju treba najprv uvedomiť a potom v sebe poraziť. Nie kaž-
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dý je toho schopný... Ak sa moja skepsa
nad tým, kam sme sa jej pričinením
dostali, objavuje aj v niektorých mojich
reflexiách, považujem to za prirodzené.
Pochybujem však, že tieto moje texty
nájdu raz svojho adresáta - ale veď nie
preto som ich dala na papier, skôr preto, že zaznamenávať svoje myšlienky
jednoducho musím, lebo v tom nachádzam aspoň akú - takú úľavu. V pozadí
týchto mojich aktivít je skutočnosť, že
sa pre mňa písanie - podobne ako pre
Dominika Tatarku - stalo spôsobom
existencie, ktorého sa už nemôžem (87),
ale ani nechcem vzdať. To, že píšem do
prázdneho priestoru, nie je pre mňa í
podstatné.
Ľ. G.: Na záver mi ešte dovoľte
zopár obligátnych otázok: Čo si u ľudí
ceníte najväčšmi?
E. P: Je to zmysel pre česť, hlboká
empatia s ochotou pomáhať, ich žitá
múdrosť a vernosť istým ideálom, pre
ktoré sa oplatí žiť.
Ľ. G.: Čo vám je cudzie?
E. P: Brutalita, nenávisť, lož, sebectvo, ohováranie a zákernosť.
Ľ. G,: Vaše životné krédo?
E. P: Je klasické. Znie takto: „Nie
zdať sa, ale byť!“
Zhovárala sa Ľubica Grenčíková (88)
GRENČÍKOVÁ, Ľ.: Písanie ako
spôsob existencie. Rozhovor so spisovateľkou a publicistkou Erikou Podlipnou. In: Slovenské pohľady roč. 2016,
č. 3, s. 78-88.
O »restitucích«, prelátech a obchodu s vírou
About “restitutions”, prelates and the
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business of faith
Vo februári t. r. uverejnili české
Haló noviny rozhovor Márie Kudrnovskej s podpredsedom kultúrneho výboru Českej poslaneckej
snemovne Miroslavom Grebeníčkom (KSČM) pod nadpisom O
»restitucích«, prelátech a obchodu s vírou. Z rozhovoru vyberáme
podstatné časti vyjadrení M. Grebeníčka.
„...držím se zásady »člověk je mé
jméno, vše ostatní jen příjmení«. U
těch, kdo si smysl světa, lidského života a skutečné lidské hodnoty odvozují
od boha, není pro mne prvořadé, zda
se modlí, ale jací lidé to jsou. S lidsky
slušnými věřícími si mohu porozumět
a ctím je. K těm, kdož ovládají církevní
organizace, jsem však silně kritický.
Ne paušálně...
Poctivým a lidsky slušným věřícím
katolické, ale i kterékoli jiné církve patří můj respekt. Nenasytným prelátům,
obchodníkům s náboženstvím a vírou
ale nevěřím. Jejich lačnost po majetku,
ekonomickém a politickém vlivu na
věřící i nevěřící a nechutné politikaření
odpuzuje...
Při skutečně demokratické diskusi a
kvalifikovaném posuzování lze snadno
prokázat, že valnou většinu majetku,
který katolická církev za Habsburků a
povětšinou až do roku 1948 užívala,
nevlastnila...
Většinu pozemkového majetku, a
právníci to vědí, měla katolická církev
propůjčenu habsburským státem do užívání a správy. Nemohla jej bez souhlasu
státu zcizit, volně s ním nakládat....
Co bylo odňato katolické církvi
československým státem až na základě
poúnorových rozhodnutí a legislativy,
byl pak pouhý zbytek. A stalo se tak za
náhradu. Stát začal plně platit provoz
katolické církve, financoval provoz a
údržbu církevních staveb z prostředků
státního rozpočtu přímo. Platy, cestovní
náhrady, vzdělání duchovních, zdravotní péči a penze hradila Československá
republika...
Preláti vznášejí stále nové požadavky. Co nedostanou podle zákona schváleného pravicí a poslušně prováděného
Sobotkovou vládou, o to se soudí. S
nabytým majetkem chtějí podnikat...
Preláti postupují jako příslovečná
smrt, »berou vše«. Připomenu znovu, že
ještě bezmála třicet let má stát katolic-

ké církvi platit miliardy na platy kněží
atd. a že navíc byli občané odsouzeni k
zaplacení 59 miliard korun v hotovosti,
které podle inflační doložky se mohou
nafouknout v konečném součtu až na
devadesát miliard...
...výnosy z majetku spravovaného
katolickou církví šly za Rakouska-Uherska do katolickou církví provozovaných
a zajišťovaných služeb. Dnes moderní
veřejné služby a vzdělávání zajišťuje
někdo jiný než církve. Ale i skutečně
užitečné činnosti a služby, které provozují a poskytují organizace katolické charity, jsou financovány z veřejných zdrojů
a z plateb od občanů. Katolická církev je
platit z nově nabytých majetků nechce.
Zato ráda je doplňuje »šířením víry«...
…nikomu neupírám právo na přesvědčení, náboženské či jiné. A rozhodně nemíním obhajovat praxi nedemokratického potlačování společensky
přijatelných nebo pozitivních projevů
náboženského, ateistického či jiného
přesvědčení či vyznání jednotlivců a jejich právo na sdružování a uspokojování
potřeb spojených s vírou v soukromí.
Ať už se taková netolerance a omezování projevily a uplatňovaly v české
»předlistopadové« společnosti, nebo
dodnes v katolických, protestantských,
muslimských státech a společnostech v
Evropě i jinde. Jsem ale přesvědčen o
tom, že nelze jít zpět. Nelze si zvykat
na to, že jen z titulu nabytého majetku
a vyhandlovaného mediálního a politického vlivu nemravní preláti zahajují
tažení za rekatolizaci českého veřejného
prostoru a veřejných služeb. Listina
základních práv a svobod, která je
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Kriticky a lapidárne
součástí ústavního pořádku České republiky, stanoví, že »Stát je založen na
demokratických hodnotách a nesmí se
vázat ani na výlučnou ideologii, ani na
náboženské vyznání«.
Už pokus katolických prelátů zaslíbit
český národ a všechny občany, tedy i
nekatolíky a ateisty, »Panence Marii«,
jsem vnímal s odporem. Vykropování
hasičských stříkaček beru jako úsměvný
folklór. Co už v pořádku není, je producírování kardinála Dominika Duky a dalších ve vojenských zařízeních a žehnání
vojenskému materiálu. Po zkušenostech
s žehnáním zbraním první či druhé světové války spolu s Haškem a jeho Švejkem
už také neberu službu uniformovaných
a státem placených feldkurátů v Armádě
České republiky nebo další snahy o průnik do státních institucí...
...propast mezi zájmy prelátů a opatů
a českou společností, která žije množstvím vážných starostí a problémů, se
stále zvětšuje.“
KUDRNOVSKÁ, M. O »restitucích«, prelátech a obchodu s vírou.
Rozhovor Haló novin s místopředsedou kulturního výboru sněmovny
Miroslavem Grebeníčkem (KSČM)
Dostupné na: http://www.halonoviny.cz/articles/view/42605587
-oj-

Janko Silan
Aj Silan písal na obraz svojho
svetonázoru
Silan also wrote about his worldview
V nižšie citovanej eseji Silan
angažovaný a spirituálny sa jej
autor J. Vlnka usiluje o hodnotenie
básnickej tvorby Janka Silana v čase od ukončenia 2. svetovej vojny
do februára 1948. Jeho kritické
28
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pero, zdá sa, je ostré dosť jednostranne. V kritike nastupujúcej
ľudovej demokracie je dôsledný.
V kritike obsahu Silanovej tvorby,
keď ide o obranu bývalého prezidenta fašistického slovenského
štátu a kňaza J. Tisa, stačil iba poznamenať, že Silan, „Samozrejme,
vyzýva k zmene na obraz vlastného
svetonázoru“. Presvedčte sa o tom
z nasledujúcich dvoch odsekov
spomenutej eseje:
„Silan vystupuje z radu, jeho životný
pocit nie je v súlade s dobovým vkusom
ani s civilizačným progresom, ktorý sám
hodnotí kriticky ako digresiu od kresťanských hodnôt. Jeho postoje k spoločenskému vývoju nie sú len pasívne,
defetistické a zovšeobecnené. Naopak,
prekvapivo vyzýva k činu. V časoch, keď
na troskách starého sveta vzniká nový,
autor ironizuje „budovateľské úsilie“ a
demaskuje jeho plytkú stádovitosť. „Ako
sa ženu davy, /a nik ich nezastaví, / ako
sa ženú divo, / myslia, že spravodlivo“
(Silan, 1996b, s. 50). Súčasne nabáda na
zmenu, kým je ešte na čas... Samozrejme, vyzýva k zmene na obraz vlastného
svetonázoru.“ (56)
„Po básňach nábožensko-spirituálnej lyriky, plných kresťanského mysticizmu, Silan prezentuje najviac angažovanú báseň zbierky, ktorá utajuje dobovú politickú realitu (Pašteka, 1996b). V
básni Básnici pejte pašie je utajeným
obsahom poprava bývalého prezidenta
Jozefa Tisa. Pôvodné znenie Silan pred
vydaním zmenil. Verše „Básnici pejte
pašie / prezident Tiso nežije / raz sa to
zistí / jak trápili ho / beštie / v tme nenávisti“ básnik nahradil (Maga, 1995,
s. 310) veršami: „Básnici pejte pašie /
evanjelisti! / Koľký z nás dnes už nežije!
/Raz sa to zistí / jak trápili nás beštie /
v tme nenávisti“ (Silan, 1996b, s. 80).
Utajená verzia básne je bezprostrednou
reakciou kňaza na smrť iného kňaza, v
ktorej sa mieša smútok, sústrasť azda aj
s pocitom krivdy ako v prípade Barišića
(Rekviem za kňaza zo zbierky Piesne
zo Ždiaru). Silan pomenúva i pozadie
podobných spoločensko-politických
procesov, no táto báseň nemá charakter
rekviem, je apelatívna, má kontroverznejší obsah, možno aj preto v jej prípade
zapracovala autocenzúra.“ (58)
VLNKA, J.: Silan angažovaný a
spirituálny. In: Slovenské pohľady roč.
2016, č. 1, s. 56 a 58.

No vidíte, paní Müllerová
prohlásil Švejk, odkládaje noviny, „Tak
už stavěj ty protiraketový základny
v Rumunsku a Polsku“.
„Jo, já to taky četla“, odtušila paní
Müllerová. „Co se dá dělat, když už
tady jednou sou ty darebácky státy,
třeba hned ten Irán.“
„Právě vo něm přemejšlím“, děl
zadumaně Švejk. „Taky sem se díval do
atlasu a něco se mně nezdá.“
„A co, prosím jich?“
„No, tak se podívají, paní Müllerová…
Tady je Irán, jo? A teď, když vocuď
vystřelej raketu, tak musí nejprve letět
přes Turecko. A to je už vod Trumanovejch časů americkej spojenec - a že
by tam neměli nějaký radary ještě ze
studený války?“
Paní Müllerová se zamyslela: „No
jo, ale k čemu potom budou základny
v Polsku a Rumunsku? A přitom z nich
mají tamti Poláci a Rumuni takovou
radost.“
„No“, ozval se Švejk, „vono je ještě asi
nenapadlo, že když by na to jednou vopravdu přišlo, zrovna voni si to slíznou
jako první…“
Miroslav Horácky ¢
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Osobnosti 2. svetovej vojny
Josif Visarionovič Stalin (1879-1953)
B. Horácky: Joseph Visarionovic Stalin (1879-1953

Abstract:
Profile of J. V. Stalin.
charakter sovietskej moci.“ (Z lexikónu
z konca 90-tych rokov.)

Stalin premýš ajúci
Spomienky na Franklina Delano Roosevelta (Prometheus č.l/2015) a Winstona Churchilla (č. 3/2015) dopĺňame
o tretiu postavu z trojice popredných
politických, štátnických a vojenských
osobností prvej polovice 20. storočia
a najmä 2. svetovej vojny - Josifa Visarionoviča Stalina.
„Geniálny pokračovateľ marxizmuleninizmu. Po smrti Lenina riadil socialistickú výstavbu v Sovietskom zväze.
Bojoval proti zradcom typu Trockého
za vybudovanie socializmu. Pod jeho
vedením vybojované historické víťazstva
nad fašistickým Nemeckom oslobodilo
aj obyvateľstvo východnej Európy, východného Nemecka a severnej Kórei
spod jarma imperializmu.“ (Z lexikónu
z polovice 50-tych rokov.)
„Nedoštudovaný bohoslovec. Jeden
z organizátorov Októbrovej revolúcie
1917. Od roku 1922 generálny tajomník
komunistickej strany, odstránil svojich
konkurentov, roku 1929 faktickým diktátorom. Inicioval a riadil tzv. druhú
boľševickú revolúciu (industrializácia
krajiny, kolektivizácia poľnohospodárstva, masový teror, koncentračné tábory,
pravidelné čistky, likvidácia politických
odporcov). Za jeho vlády vytvorený kult
jeho osobnosti a prehĺbený totalitný
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Základné životopisné údaje
Narodený 21. 12. 1879 v gruzínskom Gori. Otec Vissarion Džugašvili,
robotník vo fabrike na topánky, neskôr
s vlastnou dielňou v Gori. Gramotný,
hovoril okrem ruštiny dvomi oblastnými
jazykmi. Matka Jekaterina Geladzeová,
práčka a krajčírka. Tak isto gramotná,
práve ona trvala na vzdelávaní syna.
Josif Džugašvili – Stalin. Cirkevná
škola v Gori, štyri ročníky v cirkevnom
seminári v Tiflise (Tbilisi).
– 1898 - členom Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany.
Profesionálny revolucionár v oblasti
Kaukazu. Činný aj novinársky.
– 1905 - osobný kontakt s V. I. Leninom. 1912 členom Ústredného výboru strany. Opakovane vo vyhnanstve, opakované úteky.
– 1917 - pri príprave a organizovaní
Októbrovej revolúcie. Ľudovým
komisárom pre národnosti. Účasť
v občianskej vojne a v obrane proti
zahraničnej intervencii (o. i. obrana
Caricynu, neskoršieho Stalingradu).
– 1922 - generálnym tajomníkom
strany. Do roku 1929 boj s hlavným
rivalom L. D. Trockým (vypovedaný
zo Sovietskeho zväzu, v emigrácii
ostrý kritik Stalina a jeho režimu,
zavraždený v roku 1940 v Mexiku).
– 20. a 30. roky - budovateľské päťročnice, industrializácia krajiny,
kolektivizácia poľnohospodárstva
s negatívnymi sprievodnými javmi
(násilie, deportácie, hladomory).
Politické procesy aj s iba domnelými oponentmi, čistky v strane, štáte
a armáde. Stalin na čele strany, štátu
a armády.
– 1939 - nemecko-sovietsky pakt o neútočení.
– 1941-1945 vojna s Nemeckom a jeho spojencami, účasť aj na porážke
Japonska. Člen „Veľkej trojky“,
účasť na jej konferenciách v Teheráne (1943), Jalte a Postupimi (1945).

Stalin vtipkujúci
Maršál a napokon generalisimus
Sovietskeho zväzu.
– Riadenie povojnovej obnovy krajiny.
Na čele druhej svetovej veľmoci,
člena a vrcholných orgánov OSN.
– Mocenská kontrola ľudovodemokratických krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Podpora boja
čínskych komunistov, spojenectvo
s Čínskou ľudovou republikou, spoluúčasť Sovietskeho zväzu na vojne
v Kórei.
– Vnútri Sovietskeho zväzu - séria
„afér“, procesov a čistiek (umelci,
lekári, vojaci).
– 1952 – XIX. zjazd strany. Stalin
„dezignuje“ ako svojho nástupcu
G. B. Malenkova.
– 5. 3. 1953 - ohlásená smrť
J. V. Stalina.
J. V. Stalin súkromne
S výnimkou tragického osudu prvého syna Jakova bol Stalinov osobný
i rodinný život za desaťročie širšej verejnosti takmer neznámy.
J. V. Stalin bol dva razy ženatý, obe
manželstvá a rodiny neboli bez vážnych problémov i udalostí. V r. 1904 sa
oženil s 23-ročnou Jekaterinou Svanidzeovou, matkou syna Jakova. Po jej
smrti sa v r, 1919 druhou Stalinovou
ženou stala o 22 rokov mladšia Nadežda
Alilujevová, s ktorou mal syna Vasilija
a dcéru Svetlanu. Druhá manželka zomrela v r. 1932, oficiálne pre komplikácie
po zápale slepého čreva; v skutočnosti
sa zastrelila.
Zo Stalinových detí najmenej sa
spomína druhý syn Vasilij, plukovník
letectva, s problematickou povesťou

Syn Jakov v nemeckom zajatí
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Syn Vasilij a dcéra Svetlana
alkoholika. Dcéra Svetlana, ako dievčatko Stalinov miláčik, dva razy a vždy krátko vydatá, takisto so zložitým
osobným osudom. Po otcovej smrti si
zmenila meno a zblížila sa s disidentmi.
V r. 1967 požiadala o politický azyl
v USA, kde odsúdila stalinizmus a komunistický režim v Sovietskom zväze.
V USA v r. 2011 aj zomrela.
S otcom sa syn Jakov zblížil, až keď
sa dal zapísať na štádium v delostreleckej
akadémii. Ako poručík upadol po omráčení výbuchom v nemeckom obkľúčení
v júli 1941 v západnom Bielorusku do
zajatia. Opätovne odolával nemeckým
pokusom o propagandistické využitie
a napokon skončil v koncentračnom tábore Sachsenhausen. V apríli 1943 úmyselne vošiel do „zóny smrti“ v ostnatých
drôtoch, kde ho stráž zastrelila.
O jeho osude v zajatí sa traduje
návrh Nemcov Stalinovi vymeniť jeho
syna za maršala Paulusa, zajatého v Stalingrade, s údajnou Stalinovou reakciou,
že „nevymení maršala za obyčajného
vojaka“.
J. V. Stalin a 22. jún 1941
O človeku najviac povie jeho reakcia na krajnú, krízovú, hrozivú situáciu
a najmä vtedy, keď naňho drvivo doľahne vedomie jeho zodpovednosti za
jej príčiny, vznik a dôsledky. Stalinova
duchovná sila, sebadôvera, vôľa, jeho
„nervy“, boli vari najťažšej skúške vystavené v prvých hodinách a dňoch hitlerovského vpádu do Sovietskeho zväzu.
Od paktu „Ribbentrop – Molotov“
uplynulo čosi vyše roka. Nemecko
porazilo Francúzsko, ale nevyhralo
„bitku o Britániu“. Hitler sa rozhodol
najprv poraziť Sovietsky zväz a s využitím jeho nesmiernych prírodných
a ľudských zdrojov zvíťaziť aj nad
Anglickom, prípadne vynútiť si na ňom
uznanie jeho vlády nad Európou.
Vzťahy Nemecka a Sovietskeho
zväzu sa začali komplikovať. Obe
krajiny sa otvorene usilovali rozšíriť
a zabezpečiť svoje predpolia. V rastúcom napätí prebehla návšteva ministra
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zahraničia Molotova v Berlíne. Navrhol
ju Ribbentrop a uskutočnila sa v polovici novembra 1940, bez praktických
výsledkov. Hitler dva razy prerušil
rokovania, nezúčastnil sa na recepcii
na sovietskom veľvyslanectve. A 18. decembra 1940 podpísal legendárnu Smernicu č. 21 - plán Barbarossa na vpád do
Sovietskeho zväzu.
Dôsledky zmien v Hitlerových plánoch mohli Stalinovi byť jasné na jeseň
1940. Teraz išlo ešte viac o to, vykúpiť
si maximum času na prípravu krajiny
a najmä Červenej armády na vojnu. Stalin preto ešte viac dbal o vzorné plnenie
sovietskych záväzkov z obchodnej
zmluvy s Nemeckom. A sovietska armáda mala prísne zakázané čokoľvek čo
by Nemci mohli využiť ako „vojnovú
provokáciu“. Stalin dokonca nedovolil
premietať v Sovietskom zväze známy
Chaplinov film Diktátor, zosmiešňujúci
Hitlera a odsudzujúci jeho režim.
Vojenské vedenie krajiny však nebolo nečinné. Podľa Pamätí maršala
G. K. Žukova dokument náčelníka spravodajskej služby generála F. I. Golikova
z 20. marca 1941 vychádzal z možných
smerov nemeckých úderov, pričom
jeden z variantov odpovedal plánu Barbarossa.
Sovietsky zväz dostával viaceré výstrahy pred hrozbou nemeckého útoku.
Stalin, pochopiteľne, neveril W. Churchillovi; nebral však patrične vážne ani
ďalšie zdroje upozorňujúce priam na
kritické obdobie medzi 15. májom a 15.
júnom 1941.
Na druhej strane, podľa A. Wertha,
anglického vojnového korešpondenta
v Sovietskom zväze, 5. mája 1941
Stalin prehovoril k vybraným absolven-

tom vojenskými akadémií. Vtedajšiu
situáciu označil za mimoriadne vážnu
s tým, že v blízkej budúcnosti nemožno
vylúčiť nemecký útok. Priznal nie dostatočnú pripravenosť Červenej armády;
aj preto sa sovietska vláda maximálne
pousiluje nemecký útok oddialiť. To sa
však nemusí podariť, Stalin zdôraznil,
že „odteraz do augusta to bude najnebezpečnejšie“.
No podľa Žukova 13. júna na návrh
S. K. Timošenka uviesť vojská pohraničných okruhov do bojovej pohotovosti
reagoval Stalin slovami: „Pouvažujeme“. A 14. júna: „Nemožno vo všetkom
veriť spravodajskej službe.“
V noci z 21. na 22. júna, tesne
pred nemeckým vpádom, ohlásenom aj
prebehlíkom z wehrmachtu, bol Stalin
síce ustarostený, ale ešte vždy mal pochybnosti. Nevylučoval možnosť mierového urovnania a najmä vystríhal pred
„provokáciami“ zo sovietskej strany.
Viac-menej polovičatá smernica armáde, vydaná po polnoci, prišla na front
neskoro a už nezodpovedala skutočnej
situácii.
Timošenko a Žukov sa vracali od
Stalina „s pocitom akejsi čudnej rozpoltenosti“.
Udalosti raných hodín 22. júna 1941
znamenali pre Stalina obrovský otras.
Podľa svedectva dvoch členov najvyššieho politického vedenia A. Mikojana
a V. Molotova Stalin prepadol až zúfalstvu zo zodpovednosti za „zničenie
Leninovho diela“.
Podľa G. K. Žukova nad ránom
22. júna pri schôdzi politbyra bledý
a tichý Stalin najprv nariadil overiť
stav veci na nemeckom veľvyslanectve.
Ráno vydalo vedenie smernicu pohra-

Stalin počas prajavu
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Fotografia zo známej série fotografií stretnutia Veľkej trojky. Stalin sedí vpravo
ničným vojenským okruhom, v danej
situácii už nereálnu. Dopoludnia Stalin
v Kremli rozhodol, že k ľudu krajiny
v rozhlase prehovorí V. Molotov. Podľa
Žukova bol teda Stalin 22. júna v akcii,
okrem iného poslal jeho a ďalších veliteľov na front. Žukov bol so Stalinom aj
26.júna.
Podľa inej verzie sa Stalin celkom
utiahol po nemeckom dobytí Minska
28. júna a až o dva dni sa vrátil k práci,
vrátane prípravy rozhlasového prejavu
k udu 3. júla.
J. V. Stalin ako vojnový vodca
Ako predseda Rady ministrov (vlády) sa J. V. Stalin 10. júla 1941 stal
predsedom Hlavného stanu najvyššieho
velenia, 19. júla ľudovým komisárom
(ministrom) obrany a 8. augusta 1941
najvyšším veliteľom ozbrojených síl
Sovietskeho zväzu.
Nebolo veľa ľudí, ktorí ho vtedy
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mohli poznať osobne. Jedným z nich
bol maršal G. K. Žukov, ako vojak i človek s nie vždy dobrými spomienkami
na Stalina a najmä na jeho vďačnosť.
No podľa neho Stalin ovládal organizačné otázky frontových operácií, dobre
sa vyznal i vo veľkých strategických
problémoch. Rýchlo sa orientoval v materiáloch, správne chápal rady vojenských odborníkov, stýkal sa s hlavnými
konštruktérmi a celkom dobre sa vyznal
v hlavných druhoch zbraní.
Podľa ďalšieho blízkeho Stalinovho
spolupracovníka maršala A. M. Vasiljevského Stalin „nebol vojak, ale bol
geniálny. Vedel preniknúť do podstaty
veci a dospieť k vojenskému riešeniu“.
Ako spomínal Žukov, pri vojnových
poradách sa Stalin obracal na všetkých
rovnako prísne a „dosť oficiálne“. Vedel počúvať referujúcich, ktorí hovorili
so znalosťou veci. Nebol taký, pred
kým by nebolo možné nastoľovať aj

pálčivé otázky, diskutovať, ba tvrdo
obhajovať svoje stanovisko. Nevnášal
nepresné odpovede, mal úžasnú pamäť
a ostro vyčítal pochybenia. No podľa
Vasiljevského: „Býval voči mne i ostatným neprípustne hrubý, neznesiteľne
hrubý a nespravodlivý“.
Podľa Žukova bol Stalin „mnohostranný a talentovaný, no nie vyrovnaný. Mal silnú vôľu, povahu uzavretú a
prudkú. Zvyčajne bol pokojný a rozvážny, ale ak sa ho zmocňovalo rozčúlenie,
vtedy ho opúšťala objektivita, doslova
sa menil pred očami, ešte väčšmi bledol,
pohľad sa stával ťažkým a drsným. Nepoznal som veľa odvážlivcov, ktorí mohli vydržať Stalinov hnev“. Ako spomínal
admirál I. S. Isakov: „Stalin bol v hneve
strašný, presnejšie nebezpečný“.
Takého Stalina sme v sovietskych
filmoch nevideli. Ale v epopeji o Veľkej
vlasteneckej vojne, na porade u Stalina sedia maršali a generáli ako vzorní
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žiačikovia, čakajúci na vyvolanie.
V prvých týždňoch katastrofálnych
porážok padla - obrazne i skutočne nejedna generálska hlava. Avšak Stalin,
zodpovedný za predvojnové čistky vo
veliteľských kádroch, rozpoznal vojenské osobnosti typu Žukova, Vasiljevského a ďalších. Na rozdiel od Hitlera
vedel s nimi rozumne „gazdovať“;
nepripustil však, aby ho najmä po vojne
„zatienili“. Tak Žukovovi, záchrancovi
Leningradu, víťazovi od Moskvy a dobyvateľovi Berlína, sa generalisimus
„odvďačil“ menovaním za veliteľa druhoradého vojenského okruhu.
Samozrejme, najmenej od začiatku
júla 1941 sa veci nediali bez Stalina.
Ale „stalinský vojenský génius“ sa
zrodil až po Stalingrade, po bitke pri
Kursku a po sérii ďalších sovietskych
víťazstiev.
J. V. Stalin „neruskými očami“
V literatúre o Stalinovi sa traduje, že
ak bol až veľmi hrubý voči „Rusom“,
bol zdvorilý či vedel sa správať voči
cudzincom.
Harry Hopkins, osobný poradca
prezidenta Roosevelta, pricestoval v
kritických dňoch jesene 1941 overiť
účelnosť západnej vojenskej pomoci
Sovietskemu zväzu. Svoj dojem zo Stalina opísal takto: „Privítal ma niekoľkými ruskými slovami, hovoril rýchlo,
ruku mi potriasol krátko, pevne, zdvorilo. Srdečne sa usmial. Neplytval slovami, gestami či obradnosťou. Jeho otázky
boli jasné, stručné, priame. Odpovedal
pohotovo, nedvojzmyselne. Nikdy zbytočne nevysloví ani hlásku. Nevtiera
sa do priazne nikoho. Zdá sa, že nemá
žiadne pochybnosti. Nie je to človek,
s ktorým sa dá viesť ľahká konverzácia,
jeho humor je ostrý, prenikavý.“ Hopkins odhadol Stalina ako „výborného
vedúceho činiteľa, sebavedomého, rozhodného, triezvo uvažujúceho človeka“.
Stalin zapôsobil aj na ďalších
vyjednávačov o západnej pomoci.
R. E. Sherwood usúdil, že „... človek,
ktorý sa obáva bezprostrednej porážky,
by nedal v poradí dôležitosti prvenstvo
dodávkam hliníka“.
Podľa generála J. R. Deana, náčelníka vojenskej misie USA v Sovietskom zväze, „...nebolo možné neuznať
veľkosť tohto človeka, ktorý, pokiaľ ide
o technické znalosti, majstrovsky ovláda
detaily a má prekvapujúce vedomosti
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o charakteristikách zbraní či konštrukčných vlastností lietadiel“.
Cordell Hull, Rooseveltov spolupracovník a štátny sekretár pre zahraničie, sa o Stalinovi vyjadril ako o „pozoruhodnej osobnosti, ktorá prejavuje
nevšedné schopnosti a úsudok i zmysel
pre praktické problémy“.
Samotný Winston Churchill, popri
nejednej kritickej výhrade, nemohol
neuznať schopnosti vodcu nielen ťažko bojujúceho a napokon víťazného
Sovietskeho zväzu, ale aj ako toho, kto
„prevzal Rusko s dreveným pluhom
a odovzdal ho s atómovom bombou“.
Pravoslávna cirkev, náboženstvo,
protináboženská propaganda
V stalinskej ére Sovietskeho zväzu
má svoje miesto aj táto problematika.
Ruská pravoslávna cirkev na čele
so samotným cárom bola po stáročia
hlavnou ideovou, morálnou i politickou
oporou ruského samoderžavia. To určilo
vzťah najmä jej vysokého duchovenstva
k revolúcii roku 1917. O cirkvi ako mocenskom faktore svedčil počet 145 000
duchovných, účinkujúcich v 40 000
chrámoch.
Preto už 23. januára 1918 vyšiel vládny dekrét o odluke cirkvi od štátu. Reálne
porevolučné vzťahy - od cirkevnej kliatby
voči režimu a z jeho strany aj krvavej odvety - sa upokojovali iba postupne a ešte
hlboko do stalinskej éry opakovanými
excesmi zo strany štátnej moci.
Na úseku štátnej ideologickej aktivi-

Prejav patriarchu Alexija
v deň pohrebu Stalina

ty začal v 20-tych rokoch pôsobiť „Zväz
bezbožníkov“, od r. 1922 s prestávkou
v rokoch 1935-1938 vychádzal časopis
„Bezbožník“.
Líniu a prax sovietskeho štátu na cirkevnom a náboženskom úseku ovplyvňovali aktuálne problémy krajiny, ale aj
vývin medzinárodnej situácie vo vzťahu
k Sovietskemu zväzu. Ruské pravoslávie
totiž tradične predstavuje pre mnohých
ľudí dôležitú súčasť i faktor ruskej národnej identity a vlastenectva.
Nie náhodou takmer okamžite po
nemeckom vpáde zastavili časopis
„Bezbožník“ a v septembri 1941 zrušili
„Zväz bezbožníkov“.
Na druhej strane sa do podpory atmosféry vlastenectva a obrany krajiny
zapojila aj pravoslávna cirkev; nielen
modlitbami a morálnou podporou, ale aj
zbierkami pre Červenú armádu. Aktuálna situácia sa premietala do vzťahov
sovietskeho štátu k pravoslávnej cirkvi.
Začiatkom septembra 1943 (teda už po
kritickom období vojny) Stalin a Molotov rokovali s najvyššími predstaviteľmi
Ruskej pravoslávnej cirkvi ohľadne
obnovenia patriarchátu, vydávania cirkevnej tlače a činnosti bohosloveckých
učilíšť. Významnú zmenu vo vzájomných vzťahoch a pôdu pre riešenie problémov znamenal vznik Rady pre otázky
Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Vtedajšie sovietske vedenie zrejme
bralo zreteľ aj na existenciu pravoslávnych veriacich v krajinách na perspektívnych smeroch postupu Červenej armády,
v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku.
Po vojne v r. 1948 napriek - či kvôli
- oživenému náboženskému životu zrušili dekrét o otváraní nových kostolov.
No priama kritika náboženstva - mimo
vnútrostraníckeho prostredia – zrejme
stála v úzadí. Ani prvý povojnový XIX.
Zjazd strany v októbri 1952, sa nezaoberal otázkou protináboženskej propagandy. V širokom meradle sa obnovila
po uznesení Ústredného výboru strany
z 10. novembra 1954. To nadväzovalo
na Leninove názory o prekonávaní náboženstva a popri kritike nesprávnych
metód zdôrazňovalo potrebu protináboženskej, vedeckoateistickej propagandy
a výchovy.
Zamyslenie nad Stalinom a jeho
dielom
Pokiaľ ide o Stalinove schopnosti,
jeho školské vzdelanie predstavovala
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Stalin na návšteve u Lenina v Gorkách
cirkevná škola a štyri ročníky cirkevného seminára s niekoľkými svetskými
predmetmi. „Sosa“ Džugašvili sa učil
dobre; určitou otázkou môže byť úroveň
štúdia na vtedajšom provinčnom bohosloveckom učilišti.
Rusko Stalin sčasti poznal z rokov
vyhnanstva a prvého obdobia revolúcie;
ako šéf strany a štátu nezvykol po krajine cestovať. Pri účasti na konferenciách
ešte ilegálnej strany pobudol krátko v
susedných európskych krajinách. Ako
člen „Veľkej trojky“ vycestoval na jej
konferencie do Teheránu a Postupimi.
Životná dráha Stalinovi neumožňovala systematickejšie vzdelávanie. Avšak veľa čítal, mal veľmi dobrú pamäť
a schopnosť veľa sa naučiť, pochopiť
i uplatniť. To preukazoval v kontaktoch
aj so zahraničnými odborníkmi a ako
partner F. D. Roosevelta a W. Churchilla
- s ich pôvodom, vzdelaním, možnosťami, životnou dráhou.
Ako jeden z prvých Stalinove schopnosti nespochybnil V. I. Lenin; ale práve
on ostro poukázal na jeho sporné, až
negatívne povahové a charakterové
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vlastnosti.
Určujúcou črtou Stalinovho ľudského a politického profilu bola zrejme
mocichtivosť. Lenin už na samom
počiatku Stalinovej kariéry generálneho
tajomníka strany upozornil jej vrcholný orgán na to, že Stalin sústredil vo
svojich rukách nesmiernu moc, ktorú
zrejme nebude vždy vedieť využívať
uvážene. Lenin tiež zdôraznil, že Stalin
je príliš hrubý, čo je v jeho funkcii
neprípustné, a dokonca navrhoval ho
z nej odvolať.
Ako hlava strany a štátu bol Stalin
až chorobne podozrievavý. Nedôveroval ani mnohoročným a osvedčeným
spolupracovníkom. Neraz ich nechával
až likvidovať a ich rodinných príslušníkov väzniť ako faktických rukojemníkov. Stalin bol krutý, pričom táto až
iracionálna vlastnosť bola aj premyslene
„funkčná“.
Ale možno sa vedel vo svojej moci
aj „vyžívať“. Raz sa údajne spýtal istého muža - spomína sa aj meno Kuusinen - prečo neprosí o prepustenie svojho
syna. „Ak bol uväznený, istotne na to

boli dôvody“, odpovedal otec. Stalin sa
vraj pousmial - a o niekoľko dní väzňa
prepustili.
Na druhej strane niektorí vysokí
armádni činitelia spomínali aj na situácie, keď Stalin prejavoval záujem
trebárs o ich zdravotný stav alebo vôbec
sa správal „akosi netypicky“. Pravda, to
zároveň mohlo v ľuďoch ešte posilňovať dojem z jeho nevypočítateľnosti.
Jednoznačne však u ľudí v jeho
okolí prevažoval Stalinom vypestovaný
strach z nevyspytateľného samovládcu
- a z následkom ich samostatného kroku
- čo ak chybného a osudného?
A tak, onoho marcového dňa r. 1953,
zostal Stalin po záchvate porážky bez
včasnej pomoci - ľudia z jeho ochranky
a personálu jeho dače sa celé hodiny
neodvážili bez dovolenia vstúpiť do
jeho izby.
Počas Stalinovej éry Sovietsky zväz,
„dedič“ zaostalého Ruska, permanentne
zápasil s časom. V podstate sa však
dosiahli hlavné ciele industrializácie
krajiny. Najmä strojárstvo a zbrojný
priemysel obstáli aj v najťažšom období
vojny. Vojna a jej následky znamenali
stratu zhruba desiatich rokov. Krajina
však pomerne rýchlo zvládla obnovu
ťažko postihnutých oblastí.
Pritom sa už vtedy začalo s výskumom jadrových zbraní (atómová bomba
r. 1949, vodíková bomba r. 1953). Až
priekopnícky napredoval kozmický
výskum: r. 1957 prvý „sputnik“, r. 1961
prvý človek v kozme. To predpokladalo
roky predtým rozvíjať desiatky aj celkom
nových oblastí vedy a techniky. Až do
polovice 60-tych rokov si Sovietsky zväz
udržal svoj náskok; z jeho výsledkov
dodnes ťaží nielen Rusko a jeho veda.
Ťažko si predstaviť „kolísku“ týchto
úspechov bez účasti aj J. V. Stalina.
Pozoruhodné výsledky vykazoval
Sovietsky zväz v dostupnosti a rozširovaní vzdelania i rozvoja národných kultúr. Vysokú úroveň si zachovali tradičné
centrá ruského umenia opery a baletu.
Po vojne sa krajina stala aj športovou
veľmocou, od polovice 50-tych rokov
osobitne v ľadovom hokeji.
Nepodarilo sa vyriešiť vleklý problém náležitej efektívnosti poľnohospodárstva, ako aj zaostávania mnohých
oblastí obrovskej krajiny (komunikácia,
elektrifikácia a i.) Prežívala citlivá otázka dostupnosti bývania a jeho úrovne,
i zásobovania obyvateľstva, štandardu
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obliekania či vybavenia domácností.
Dostupná bola kultúra (knihy, rádioprijímače, magnetofóny, gramoplatne;
takisto cudzojazyčná, najmä klasická
beletria, premietali sa aj niektoré zahraničné filmy).
Najspornejším spoločenským javom
a faktorom však bol stalinský politický
a právny systém s jeho tvrdým dopadom
na občianske postavenie ľudí, právnu
istotu, slobodu názorov a prejavov
občianskych aktivít, ale aj na slobodu
pohybu, cestovania, a to nielen za hranice krajiny. Všemocnosť straníckeho
aparátu a orgánov štátnej bezpečnosti
ako charakteristické črty spoločenského
systému Stalina ešte o roky prežili.
Zahraničnopoliticky Stalin v posledných rokoch svojho života dôsledne
kontroloval európske „ľudovodemokratické krajiny“. Roku 1947 im stroho
zakázal podieľať sa na pomoci amerického „Marshallovho plánu“. O rok
nato nepochodil s pokusom o blokádu
západného Berlína. Reakciou Sovietskeho zväzu na osamostatnenie západného
Nemecka bol vznik Nemeckej demokratickej republiky. Vojenským a politickým patom skončila vojna v Kórei
(1950-1953).
Roku 1948 došlo k roztržke s Titovou Juhosláviou. Začiatkom päťdesiatych rokov - zrejme v obave z možnej
„juhoslovanskej nákazy“ - prebehli pod
sovietskou réžiou inscenované politické
procesy v niekoľkých „bratských krajinách“; v Československu so skupinou
na čele s R. Slánskym. (Pritom podľa
niektorých neskorších tvrdení malo
vlastne ísť o výsledok provokačnej akcie „Splinter factor“ západných špionážnych služieb).
Kult Stalina
Tento neskôr ťažko pochopiteľný
jav, zosilňujúci sa s víťazstvami Červenej armády, sa rozšíril aj v povojnovom
Československu; v atmosfére obdivu
a vďaky voči sovietskej armáde, ľudu
a ich vodcovi - v skutočnosti nepoznanému a idealizovanému Stalinovi. Väčšina ľudí nepoznala celú pravdu o ruskej
revolúcii, o živote v Sovietskom zväze
a kutočnej úlohe, ktorú v tom všetkom
zohrával práve Stalin. A mnohí by neuverili už aj preto, lebo v takom duchu
sa pokúšala pôsobiť vojnová fašistická
propaganda. Sám si spomínam okrem
iného na časopisecký článok s názvom
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Josif Vissarionovič Caligula.
Kult Stalina šírila tlač, rozhlas,
filmové týždenníky i hrané filmy. Prejavoval sa v lavínovitom pomenúvaní
námestí, ulíc, priemyselných závodov
a rôznych inštitúcií, dokonca aj v premenovaní tatranského Gerlachovského
štítu. Stavali sa pomníky a súsošia, písali sa básne a ódy, skladali sa kantáty.
A ako vtedy vysokoškolák v Brne si
spomínam - pri 70. výročí Stalinových
narodením roku 1949 - na jeho portrét
cez celú fasádu vysokej budovy v centre
mesta. Noviny pripomínali, že zrenička
Stalinovho oka meria tridsať centimetrov a jeho fúzy dva a pol metra.
Ale snáď sa ešte nájdu pamätníci
smútočných tryzien za Stalina v marci
1953. Napríklad na bratislavskom hlavnom, vtedy Stalinovom námestí - preplnenom, nezvyčajne tichom, s atmosférou spontánnej a úprimnej piety.
Aj taká bola doba a ľudia, čo mali
svoje ilúzie. V tom neboli v histórii
prví, ale ani poslední...
Záverom
J. V. Stalin stál na čele Sovietskeho
zväzu tri desaťročia. Jeho osobnosť
a vlastnosti, spôsob jeho vládnutia
poznačili celý sovietsky spoločenský
systém.
Už v zapätí po Stalinovej smrti, po
páde autority jeho osoby, sa ukázalo, ako
krajine chýbajú normy, mechanizmy,
spôsoby života a vládnutia, záruky stability a fungovania, nevyhnutné pre novodobú spoločnosť. V boji o následníctvo
na čele strany a štátu prepukla séria
„palácových“ sprisahaní a prevratov.
Chruščov a Berija odstavili Stalinovho
nominanta Malenkova, Chruščov eliminoval (následne aj fyzicky) Beriju, a jeho
samotného - síce až o niekoľko rokov
- zvrhla skupina na čele s Brežnevom.
Postupne narastali aj zahraničné
problémy krajiny. Prestížou Sovietskeho

zväzu vážne otriaslo maďarské povstanie a jeho potlačenie v r. 1956, intervencia v Československu r. 1968 a vojenské
fiasko v Afganistane v 80-tych rokoch.
Od polovice 70-tych rokov bol
Sovietsky zväz a jeho blok vystavený
kombinácii jednak silnejúceho vojenského tlaku USA, jednak medzinárodnej
kampane za ľudské a občianske slobody
a práva, s príťažlivou perspektívou individuálnych možností života, pohybu,
podnikania a - v neposlednom rade
- konzumu.
Zrejme ako príznak rozporov a narastajúcej lability systému, vrátane jeho
vedenia, došlo v Sovietskom zväze
k nebývalému javu: po smrti Brežneva
(r. 1982, vo funkciách od r. 1964) sa
v priebehu púhych ôsmich rokov na
čele strany a štátu vystriedali Andropov,
Černenko, Gorbačov a Jeľcin. S pokusom o „perestrojku“ a „glasnosť“ prišiel
M. S. Gorbačov už príliš neskoro; ba
ešte sám sa stal terčom pokusu o zvrhnutie. Onedlho sa rozpadol Sovietsky
zväz – „Leninovo a Stalinovo dielo“
- i socialistický systém aj v krajinách
sovietskeho bloku.
Samozrejme, natíska sa otázka hlbších, objektívnych príčin neúspešného
pokusu o nový dejinný typ usporiadania
ľudskej spoločnosti. Nemožno však
opomenúť faktor osobného Stalinovho
podielu, od čoho závisí aj jeho zásadné
hodnotenie ako historickej postavy.
Tento článok začal dvomi lexikónovými charakteristikami Josifa Visarionoviča Stalina. Na záver možno
ponúknuť ešte jednu. Podľa Britskej
encyklopédie: „Neobyčajne silná vôľa,
pevnosť a chladnokrvnosť, „otec víťazstva“; úspechy skreslené despotizmom
a tvrdosťou, jedna z najrozpornejších
postáv svetových dejín“. (text zvýraznil M. H.)
Miroslav Horácky ¢

Posledná rozlúžka so Stalinom
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Z histórie 2. svetovej vojny
Nemecko-sovietsky pakt
o neútočení 1939

B. Horácky: German-Soviet non-agression pact from 1939
Abstract:
The content, conditions and consequences of the German-Soviet
non-aggression pact from 1939.
Nemecko-sovietsky pakt o neútočení
z 23. augusta 1939 býva pertraktovaný
s dávkou emócií a bez dostatočného
zohľadnenia objektívnych dobových
okolností a podmienok i dôležitých politických faktov a ako akýsi „blesk z čistého neba“. V skutočnosti išlo o jeden
z dôsledkov vývoja európskeho politického diania od polovice 20-tych rokov
a najmä v druhej polovici 30-tych rokov.
Porazené Nemecko a bojkotovaný
Sovietsky zväz - dvaja outsideri po prvej svetovej vojne - mali medzinárodne
politicky rozdielny osud. V októbri
1925 vo švajčiarskom Locarne si Anglicko, Francúzsko a Nemecko - už ako
rovnocenní partneri - navzájom zaručili
svoje hranice. Ostentatívne vynechanie
Sovietskeho zväzu zo systému bezpečnostných záruk bolo výrazom západnej
politiky jeho izolácie. Postupne však
s ním viaceré štáty nadväzovali dip1omatické a hospodárske styky.
Medzinárodné postavenie Sovietskeho zväzu sa významne zmenilo v
prvej polovici 30-tych rokov, keď ho
diplomaticky uznali Spojené štáty (po
nástupe prezidenta Roosevelta) a keď
Sovietsky zväz vstúpil do Spoločnosti
národov štatútom veľmoci a ako partner
v zmluvách o priateľstve a vzájomnej
pomoci r. 1935 s Francúzskom a Československom.
Na druhej strane, po nástupe A. Hitlera k moci, Nemecko zo Spoločnosti
národov vystúpilo a čoraz viac sa vydávalo cestou „revanšu za Versailles“
a prípravy i uskutočňovania agresie.
Sovietsky zväz zahraničnopoliticky dôsledne presadzoval myšlienku
kolektívnej bezpečnosti, konkrétne
proti expanzii Japonska (1931 napadnutie Mandžuska a začiatok vojny proti
Číne), Talianska (1935 vojna proti Etiópii) a Nemecka (1938 „anšlus“ Rakúska, pripojenie Sudet). Sovietsky zväz
sa aktívne zapojil do boja s fašizmom
v občianskej vojne v Španielsku (1936-
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1939) na strane republikánskych síl.
Vtedajšie rozhodujúce európske
mocnosti - Veľká Británia a v jej vleku
Francúzsko – v zajatí politiky „nezasahovania“, ústupkov a „uzmierovania“
útočníkov ignorovali politické iniciatívy Sovietskeho zväzu. W. Churchill,
A. Eden a Lloyd George márne navrhovali vláde N. Chamberlaina vojensky
zapojiť do protihitlerovskej koalície
štátov aj Sovietsky zväz. W. Churchill
sa priamo spýtal: „Prečo sa nechcete
stať spojencom Ruska teraz, keď tým
možno odvrátiť vojnu?“ A prorocky
dodal: „Ak dôjde k najhoršiemu, aj tak
sa v tom ocitnete po jeho boku.“ Ale
Chamberlainova vláda dokonca odmietla aj návrh amerického prezidenta
F. D. Roosevelta z januára 1938 na medzinárodné stretnutie k príčinám aktuálnych problémov.
Čiastočne a skôr navonok revidovať
túto zhubnú politiku donútil obe západné
mocnosti až rýchly spád udalostí začiatkom roku 1939. Dňa 15. marca Nemecko
obsadilo Čechy a Moravu a 22. marca
anektovalo Nemecko (Klajpedu), baltský
prístav na území Litvy. Dňa 15. apríla
britská vláda spolu s Francúzskom konečne začali s diplomatickou výmenou
názorov so Sovietskym zväzom. A už
16. apríla sovietska strana oficiálne
navrhla vytvoriť jednotný front pre spoločnú pomoc medzi Veľkou Britániou,
Francúzskom a Sovietskym zväzom.
Lenže britskému premiérovi
N. Chamberlainovi nebolo medzi
15. a 29. septembrom 1938 (kvôli „sudetonemeckej otázke v Československu“)
zaťažko až tri razy, dokonca i letecky,
vycestovať do Nemecka na rokovania
s Hitlerom. Teraz nemohol do Moskvy
minister zahraničia Halifax, ale ako
osvedčený sprostredkovateľ nesmel ani
Anthony Eden. Z Londýna vyslali iba
úradníka ministerstva zahraničných vecí
Stranga - čo podľa vyjadrenia W. Churchilla v skutočnosti znamenalo urážku.

Podpis paktu - Ribbentrop
Keď rokovania s nekompetentným
Strangom neviedli k ničomu, navrhol
23. júna 1939 sovietsky minister zahraničia Molotov anglickej a francúzskej
vláde vyslať do Moskvy vojenské delegácie. K tomu však došlo až 11. augusta
(!), teda takmer o dva mesiace, pričom
západní delegáti ešte cestovali do Moskvy šesť dní pomalou obchodnou loďou
cez Leningrad. Okrem toho išlo o málo
významné osobnosti, ktoré navyše nemali splnomocnenie uzatvárať medzinárodné dohody.
Napriek tomu bola sovietska strana na čele s náčelníkom generálneho štábu
Červenej armády B. M. Šapošnikovom ochotná rokovať. V otázkach vojenskej
pomoci však Veľká Británia nehodlala
akceptovať zásadu reciprocity. Napríklad, v prípade vojny Sovietsky zväz
ponúkal l36 divízií a tisíce diel, tankov
a lietadiel, britská strana sľubovala iba
šesť (!) divízií.
Pokiaľ ide o osudné leto 1939, podľa vojnových Pamätí W. Churchilla „...
nemôže byť nijakých pochýb, dokonca
i pri spätnom pohľade, že Británia
a Francúzsko mali prijať ruskú ponuku... Nikto nemôže poprieť, že by sa
azda podarilo zabrániť vojne, aj s dopadom na osud Hitlera“.
Tu sa priam natíska otázka spoluzodpovednosti za vypuknutie druhej
svetovej vojny. Podľa W. Churchilla sa
britskej vláde „nedali vyčítať zlé úmysly,
ale treba konštatovať, že napriek tomu
zohrala rozhodujúcu úlohu pri rozpútaní
Prometheus 1/2016
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svetových hrôz a utrpenia, pre ktoré nemožno v ľudskej pamäti nájsť obdobu“.
A pokiaľ ide o nasledujúce udalosti posledného mierového leta, podľa
W. Churchilla „Kremeľ stratil dôveru
v bezpečnostný pakt so západnými
mocnosťami. Rusko si muselo ponechať
otvorené obe možnosti“.
Ako došlo k uzavretiu nemeckosovietskeho paktu
Na rozdiel od medzištátnych zmlúv
o priateľstve, spolupráci či vzájomnej
vojenskej pomoci sa zmluvou o neútočení krajiny zaväzujú, že sa navzájom
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nenapadnú. To neznamená, že by sa
zároveň stávali vojenskými spojencami.
Takých zmlúv vzniklo medzi dvomi
svetovými vojnami až desiatky. Osobitne v súvislosti s „paktom Ribbentrop - Molotov“ treba pripomenúť, že
30. septembra 1938 (po konferencii
v Mníchove) bola uzavretá britsko-nemecká zmluva o neútočení. A 6. decembra 1938 podobnú zmluvu s Nemeckom
uzavrelo aj Francúzsko.
Pokiaľ ide o otázku rozhodujúcej
iniciatívy k uzavretiu nemecko-sovietskeho paktu sa ako dôležitý signál spomína až hodinový rozhovor A. Hitlera

s nastupujúcim sovietskym veľvyslancom Škvorcevom a vojenským pridelencom Purkajevom počas novoročného
prijatia berlínskeho diplomatického
zboru. Od apríla zrazu prestali v nemeckej tlači a v Hitlerových prejavoch
útoky na Sovietsky zväz. Dňa 30. mája
oznámil minister Ribbentrop nemeckému veľvyslancovi v Moskve rozhodnutie nadviazať so Sovietskym zväzom
„určité rozhovory“. Rokovania potom
súril nielen Ribbentrop, ale od polovice
augusta aj samotný Hitler; napokon
osobným listom priamo Stalinovi.
Podpísaniu paktu o neútočení predchádzalo 19. augusta uzavretie obchodnej dohody o vzájomných dodávkach;
zo strany Nemecka strojárenských výrobkov a zbraní, zo strany Sovietskeho
zväzu strategických surovín a poľnohospodárskych výrobkov, najmä ropy
a obilia.
Inak počas celej vojny obchodovalo s Nemeckom napríklad Švédsko
(pre Nemecko existenčne nevyhnutná
železná ruda) alebo Švajčiarsko (strojárenské a ďalšie výrobky), ale aj bankové služby, ako aj uchovávanie zlata,
vrátane takého - svojho času škandál!
- ktorého analýza dokázala prítomnosť
aj tzv. zubárskeho zlata; čiže evidentne
pochádzajúceho z chrupov väzňov zavraždených v koncentračných táboroch.
Ale nešlo iba o neutrálov. Napríklad
automobilka Opel v západonemeckom
Rüsselsheime patrila už od r. 1926 pod
americký General Motors. Teda aj počas vojny Nemecka a USA sa vyrábali
pre wehrmacht napr. známe nákladiaky
Opel - Blitz.
Napokon, ale nie v poslednom rade,
v tieni európskeho diania v kritických
augustových dňoch r. 1939 zostali vtedy
súčasne prebiehajúce dôležité udalosti
na Ďalekom východe. Japonsko sa tu od
mája 1939 zrejme pokúšalo vojensky
„testovať“ Sovietsky zväz - útokom
pri rieke Chalchyn Gol na východe
Mongolska, spojeného od r. 1936 zmluvou o vojenskej pomoci so Sovietskym
zväzom. Konflikt, vrcholiaci práve
v dňoch 20.-26. augusta 1939, skončil
síce porážkou japonských útočníkov,
poukázal však na reálnosť nebezpečenstva, hroziaceho Sovietskemu zväzu
z možnosti vojny na dvoch frontoch.
Opísané fakty dokresľujú skutočnú
situáciu, v akej Moskva mala – a mohla – reagovať na iniciatívu Berlína
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Ribbentrop, Stalin, Molotov
u zavrieť pakt o neútočení; nehovoriac
o tom, či vzhľadom na skutočné postoje
Západu vôbec mala na výber. Teoretizovať a moralizovať je ľahké, ale aktuálne
reálne situácia bola neúprosná. Sovietskemu zväzu, t. j. konkrétne Stalinovi
bolo jasné, že ak by sa do vojny s Nemeckom dostal Sovietsky zväz sám, nik
mu nepomôže. Uzavretie paktu o neútočení s Nemeckom prinajmenšom odďaľovalo možnosť vzájomného konfliktu
a zároveň prakticky vylučovalo ďalší
útok Japonska ako nemeckého spojenca.
Pakt o neútočení a „delenie
Poľska“
Súčasťou nemecko-sovietskeho
paktu bol aj tajný protokol – v diplomacii nič výnimočné. Napr. v r. 1935
medzi Talianskom, Francúzskom a Veľkou Britániou, týkajúci sa talianskeho
obsadenia Etiópie (Habeša). V nemecko-sovietskej zmluve takýto protokol
vymedzoval sféry vplyvu oboch štátov;
v prípade Sovietskeho zväzu išlo o tri
pobaltské krajiny a o Besarábiu (Moldavsko), od r. 1919 súčasť Rumunska.
Všetky krajiny boli k Sovietskemu
zväzu pripojené v júni 1940, v prípade
Besarábie s etnickým zdôvodnením.
Počas nemeckého útoku na Poľsko
17. septembra 1939 prekročila Červená armáda východnú hranicu Poľska
a 28. septembra uzavreli Nemecko
a Sovietsky zväz dohodu o spoločnej
hranici. Táto udalosť, označovaná za
„delenie Poľska“, býva podávaná bez
zohľadnenia dôležitých historických
a etnických faktov.
Keď ešte dva roky po prvej svetovej
vojne nebola medzi Poľskom a sovietskym Ruskom vytýčená hranica, došlo
medzi oboma krajinami k vojne. Po
sovietskej porážke a mieri z 18. marca
1921 v Rige pripadli medzivojnovému
Poľsku veľké časti Bieloruska a Ukrajiny s výraznou prevahou nepoľského
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obyvateľstva. Na území zabranom
v septembri 1939 Sovietskym zväzom
žilo z asi 12 miliónov obyvateľov 7 miliónov Ukrajincov, 3 milióny Bielorusov, 1 milión Židov a 1 milión Poliakov.
Po 2. svetovej vojne základom na
určenie hranice Poľska so Sovietskym
zväzom sa stala tzv. Curzonova línia
(návrh britského ministra zahraničia
G. N. Curzona z r. 1920).
Na záver
Podľa referátu W. Churchilla pre
anglický vojnový kabinet 25. septembra 1939 musia odteraz Nemci svoju
východnú hranicu vojensky strážiť, a to
prinajmenšom dvadsiatimi divíziami.
Východný front teda už potenciálne existuje. Zo sovietskeho hľadiska bolo životnou nevyhnutnosťou udržať pozície rozmiestnenia nemeckých vojsk čo najďalej
na západ. Sovietska politika bola síce
chladnokrvne vykalkulovaná, ale značne
realistická. A že samotný pakt bol vôbec
možný, to, podľa Churchilla, poukázalo
na celú hĺbku krachu vtedajšej anglickej

a francúzskej politiky.
Každý súdny človek uzná, že paktom Sovietsky zväz získal určitý čas na
odrazenie nemeckého útoku. Predovšetkým však sa nemecko-sovietske hranice
posunuli až o 350 km na západ. Tieto
kilometre významne pomohli zachrániť Moskvu – ale nielen ju. Po dobytí
nového „životného priestoru“ plánovali
hitlerovci – po čiastočnom fyzickom
zdecimovaní – podmanených „slovanských podľudí“ využiť ako otrockú silu
pre potreby „pánskeho národa“. A nielen Rusov, Ukrajincov a Bielorusov.
Göringov a Himmlerov „spolupracovník“ pri „konečnom riešení rasovej otázky“ Reinhardt Heydrich už stihol naplánovať rozdelenie Čechov do troch kategórií:
1. Vhodní na ponemčenie; 2. Súci aspoň
dočasne na fyzickú prácu; 3. Určení na
likvidáciu. Územie Čiech a Moravy malo
byť germanizované, r. 1945 tam už nemal
zostať ani jediný Čech.
A že by pre ďalších Slovanov existovala nejaká výnimka?
Miroslav Horácky ¢

Podpis paktu - Molotov
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Nové knihy
Stanislav Felber (1905-1956)
významný slovenský materialistický
filozof

I. Poljak: Stanislav Felber (1905-1956) – an important Slovak
materialist philosopher

Abstract:
Profile of the Slovak philosopher Stanislav Felber.

Stanislav Felber
V tomto roku si pripomíname 60 rokov
od smrti Stanislava Felbera, pražského
rodáka. Vyštudoval Prírodovedeckú
fakultu Univerzity Karlovej (1929).
Od r. 1930 pôsobil na Slovensku
ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky v Prešove, kde žil až do
konca 2. svetovej vojny. Už v prvých
rokoch svojej pedagogickej praxe sa
začal venovať vedeckej práci, najmä
filozofickým otázkam prírodných vied,
predovšetkým matematiky. Z tohto
obdobia pochádza aj jeho prvá štúdia
Základy matematiky z r. 1940. Vychádzal z predpokladu, že základným
východiskom akéhokoľvek vedeckého
bádania je exaktná metodológia, pozostávajúca z formalistickej metódy.
Nestačí javy len popisovať, ale treba
ich aj vedieť dokazovať a matematicky
vyjadriť. Zaujímavé je jeho tvrdene, že
z vedy treba vylúčiť metafyzické postupy vývoja, výnimku však tvorí filozofia,
ako akási veda vied, kde podľa neho má
metafyzika svoje miesto.
Felber sa zaradil spolu s Igorom
Hrušovským medzi predstaviteľov pozitivizmu na Slovensku v 40-tych rokoch
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20. stor. Jeho filozofické dielo má mimoriadne široký záber od logiky a gnozeológie počnúc až po psychológiu,
metodológiu a dejiny filozofie končiac.
Stojí za zmienku bližšie si všimnúť
jeho gnozeologickú koncepciu silne
ovplyvnenú názormi, ktoré hlásal profesor filozofie ruského pôvodu Nikolaj
O. Losskij, ktorý v 40-tych rokoch
prednášal na bratislavskej univerzite.
Felber zastával názor, že síce nemožno
dokázať objektívnu existenciu reality
sveta, avšak pripúšťal, že táto môže mať
príčinnú súvislosť s ľudským vnímaním. Preto je možné hypoteticky predpokladať, že realita vonkajšieho sveta
môže aj objektívne existovať.
Po r. 1945 pracoval až do predčasnej
smrti na novozaloženom Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied
a umení; po r. 1953 bol ústav začlenený
do SAV. Obdobie po 2. svetovej vojne
znamená novú etapu v ďalšom Felberovom odbornom napredovaní. Pod
vplyvom spoločenských a politických
zmien, ktoré v Československu prebehli, sa prepracoval postupne k marxistickej filozofii a možno povedať, že
patril medzi jej prvých protagonistov na
Slovensku. Zaslúžil sa výrazne o tvorivú aplikáciu metódy dialektického
materializmu v rozličných oblastiach
filozofie, ako aj ďalších spoločenských
a prírodných vedách.
Pozornosť venoval aj psychológii.
Dielo Vedomie a podvedomie vydané
v r. 1948 patrí medzi jeho najpozoruhodnejšie. Všíma si v ňom psychické
procesy tvrdiac, že tieto fungujú nezávisle na ich nositeľoch a dokonca hovorí
o matematickej podmienenosti ľudskej
psychiky. Preto nie je náhoda, že do
tohto obdobia sa datuje aj jeho preklad
Engelsovho diela Dialektika prírody do
slovenčiny.
V povojnovom období sa intenzívne
zaoberal logikou, čoho dôkazom je jeho

posledné dielo Filozofia matematiky,
ktoré, žiaľ, už nestihol dokončiť. Významne ovplyvnil aj formovanie svetonázoru na vedeckom základe. Rozoberal
otázky svetonázoru z pohľadu nenáboženského nazerania na svet. Ako prvý
na Slovensku vykonal vlastné výskumy
a dopracoval sa k vedeckej interpretácii
pôvodu náboženstva. Tieto poznatky
zhrnul v diele Veda a náboženstvo, ktoré
vyšlo po jeho smrti v r. 1958. Úvahy
súvisiace s ateistickým nazeraním na
svet nachádzame aj v jeho početných
štúdiách uverejnených na stránkach
prvého slovenského odborného časopisu
s filozofickou tematikou Philosophica
Slovaca (bol aj jedným z jeho spoluzakladateľov).
Stanislav Felber napriek svojmu krátkemu životu sa výrazne zapísal do dejín
filozofie na Slovensku v 20. stor., pretože
sa zaslúžil o položenie základov materialistického filozofického myslenia.
Ivan Poljak ¢

Z nových kníh
Review of new books

AURELIUS, M.: Myšlienky k sebe
samému. Z gréc. orig. prel. a doslov
napísal Miroslav Okál.
Martin : Thetis, 2015. 1. vyd. 145 s.
Životné skúsenosti a úvahy o podstate
sveta rímskeho cisára a filozofa.
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Nové knihy
ALEXEJEVIČ, S.: Vojna nemá ženskú tvár. Z rus. orig. prel. M. Chovanec.
Krásno nad Kysucou : Absynt, 2015.
2. rozš. Vyd. 335 s. Edícia Prekliati
reportéri / PRO LIBRIS
Reportáže bieloruskej novinárky, spisovateľky a nositeľky Nobelovej ceny
za literatúru 2015 (1945), v ktorej sa
zameriava na ženy vo vojne.

SISKOVÁ, E. – HANZEN, J.: Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič,
DrSc.
Bratislava : KOI CARP SLOVAKIA,
2015, 1. vyd. 235 s.
Autori predstavujú osobnosť slovenskej
medicíny, mikrobiológa, imunológa
a vysokoškolského pedagóga (1928).
STARIKOV, N.: Geopolitika. Ako sa
to robí. Z rus. orig. prel. M. Ferko.
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. 1. vyd.
372 s. Edícia Pohľady za horizont.
História a politika z geopolitického
hľadiska od ruského spisovateľa a publicistu (1970).

KUZMIŠIN, P. W.: Bohovia starých
slovanov.
Bratislava : Eugenika 2015. 1. vyd. 293 s.
Zabudnuté báje, povesti a legendy, bohovia a démoni slovanského panteónu.

BELAN, R.: Zväzáci (1945-1970).
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart,
2015. 1. vyd. 319 s.
Bývalý vrcholový funkcionár mládežníckeho a pionierskeho hnutia (1937)
zachytáva kľúčové udalosti dejín československého hnutia detí a mládeže.
CURTIUS RUFUS, Q.: Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI-X. Z lat.
orig. prel Ivan Janek.
Martin : Thetis, 2015. 1. vyd. 302 s.
Životopisné dielo rímskeho prozaika
o Alexandrovi Veľkom s úvodom I. Janeka..
CURTIUS RUFUS, Q.: Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI-X. Z lat.
orig. prel Ivan Janek.
Martin : Thetis, 2015. 1. vyd. 434 s.
Pokračovanie životopisu o Alexandrovi
Veľkom od rímskeho prozaika.
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MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Z.:
Tradície na Slovensku.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart,
2015. 1. vyd. 359 s.
Publikácia významnej etnologičky o pôvode, vývoji a význame bohatých slovenských tradícií pri narodení dieťaťa,
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3. časť / Part 3
b) Poľnohospodárstvo (Agriculture)
Hneď po vyhlásení slovenskej samostatnosti urobila vláda
opatrenia na úpravu slovenského hospodárstva. Už v r. 1939 sa
vládnymi nariadeniami začal proces postupného obmedzovania možností Židov pracovať vo svojej profesii a ich vyraďovania z hospodárskeho i verejného života. Majetkoprávne postavenie Židov bolo najprv obmedzené v poľnohospodárstve.
Na základe vládneho nariadenia č. 147 Sl. z. 21. júna 1939
bol vykonaný súpis poľnohospodárskych nehnuteľností vo
vlastníctve cudzích štátnych občanov a súpis poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve Židov. Za poľnohospodársku nehnuteľnosť sa považovala pôda orná a iná, ako aj obytné
a hospodárske budovy a zariadenia, ktoré slúžili na spracovanie
vlastných, prípadne i cudzích poľnohospodárskych (lesných)
výrobkov. Za poľnohospodársku nehnuteľnosť sa považoval
aj poľnohospodársko-priemyselný podnik, i keď je podnikom
právne a hospodársky samostatným (liehovary, cukrovary, pivovary, píly. mliekarne, syrárne, sušiarne, kameňolomy, tehelne, mlyny atď.). Súčasne bol vyhlásený zákaz scudzovať, zaťažiť a dávať do árendy nehnuteľnosti podliehajúce súpisu bez
povolenia ministerstva hospodárstva, resp. Štátnej obvodnej
úradovne pre pozemkovú reformu podľa vl. nar. č. 197/1939
Sl. z. (§4). (Gardista č.21, 24.6. 1939)
Minister hospodárstva G. Medrický pri prerokúvaní zákona
v sneme uviedol, že pri súpise sa prihlásilo 4 307 židovských
vlastníkov pôdy, ktorí prihlásili 44 370 hektárov poľnohospodárskej a 57 039 hektárov lesnej pôdy. Spolu teda 101 409
40
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hektárov židovskej pôdy, ktorá príde pod úpravu pozemkovej
reformy. Pôda cudzích štátnych príslušníkov, ktorá pri novej
úprave pozemkovej držby tiež prichádzala do úvahy, je u 3593
majiteľov poľnohospodárskej pôdy. Tvorí ju 64 877 ha, lesnej
a 179 721 ha inej pôdy, spolu 244 598 ha pôdy. Podľa ministra
Medrického parcelácii podliehalo 631 000 ha poľnohospodárskej a 987 000 ha lesnej pôdy, spolu teda 1 618 000 ha pôdy.
Spravodajca k vládnemu návrhu zákona dr. M. Vančo zdôraznil, že ak súčasný „politický vývin vyraďuje Židov z pospolitosti árijských národov, niet nijakého vážneho, ba ani len
menej vážneho dôvodu ponechať Židov v poľnohospodárstve“.
Zákon riešil aj otázku pomoci ľuďom, ktorí boli násilne vysídlení z územia južného Slovenska po jeho obsadení Maďarskom.
(Tesnopisecké zprávy SSR 1940. 26. zasadnutie 22. februára 1940)
Vylučovanie židovských občanov z poľnohospodárstva
a ohlásenú pozemkovú reformu chcela vláda využiť na upevnenie svojho vplyvu na dedinskú strednú vrstvu. Ale výsledky
pozemkovej reformy boli pre malých a stredných roľníkov žalostné, pretože sa rozdelilo iba 45 379 ha pôdy, t. j. iba 2,7 %
sľúbenej výmery, a to 20 724 ha na 44 prídelov po 471 ha
a ostatok - 24 655 ha - bol rozdelený medzi 27 496 záujemcov,
teda v priemere 0,896 ha na roľníka . Z celkovo rozdelenej
pôdy 45 379 ha patrilo 44 329 ha pôdy židovským občanom.
Pozemková reforma sa stala v podstate arizáciou a znamenala obohatenie nepočetnej statkárskej skupiny predstaviteľov
HSĽS, HG a ich príbuzných (napríklad Ďurčanského, Fritza,
Turčeka, Danihela, Tuku, Tisovej sestry Dobiášovej a ďalších). Jeden veľkostatok po bývalom majiteľovi Ohrensteinovi
vo výmere 1 900 maďarských jutár prevzal do svojej réžie náboženský fond katolíckej cirkvi.
Zákonom č. 46/1940 Sl. z. z 22. februára 1940 bol na uskutočnenie pozemkovej reformy zriadený Štátny pozemkový
úrad. Jeho úlohou bolo vykúpiť všetky poľnohospodárske nehnuteľnosti Židov okrem tých, ktoré kupuje slovenský štátny
občan so súhlasom Štátneho pozemkového úradu a prideliť ich
predovšetkým roľníkom, prípadne aj robotníkom, zemerobotníkom a iným osobám, ktorým pridelenie zo sociálnych dôvodov bolo odôvodnené. Tieto osoby museli byť slovenskí štátni
príslušníci, mravne zachovalí a árijského pôvodu.
Keďže proces výkupu administratívnym konaním sa ukázal byť pomalý a zdĺhavý, vydala vláda nariadenie č. 93/1941
Sl. z. z 19. mája 1941, ktorým sa upravuje vykonávanie pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach. Podľa nariadenia poľnohospodárske nehnuteľnosti sa
stanú vlastníctvom slovenského štátu dňom, ktorý určí Štátny
pozemkový úrad vyhláškou v Úradných novinách (§ 1). Toto
ustanovenie prevzal aj Kódex v IV. hlave a na jeho základe
vydával potom Štátny pozemkový úrad vyhlášky v Úradných
novinách, v ktorých naraz určil väčší počet obcí, kde všetky
poľnohospodárske nehnuteľnosti Židov, ležiace v katastrálnom území obcí, sa stali v označený deň vlastníctvom štátu.
V nadväznosti na Kódex (§ 150) vyhláška Štátneho pozem-

prometheus.casopis@gmail.com

Protižidovské zákony na Slovensku v rokoch 1939-1945
kového úradu č. 231/1942 Úr. n. z 13. mája 1942 znamenala
zavŕšenie snáh vylúčiť Židov z poľnohospodárstva. Podľa tejto vyhlášky sa dňom 16. mája 1942 stávajú všetky poľnohospodárske nehnuteľnosti Židov na území Slovenskej republiky
vlastníctvom štátu, ak sa ním nestali už skôr.
Opatreniami uvedených vyhlášok sa uskutočnil právny
prevod poľnohospodárskych nehnuteľností do vlastníctva štátu. K faktickému prevodu dochádzalo postupne, a to ich odovzdávaním do držby Štátneho pozemkového úradu alebo jeho
splnomocnenca. Bývalý majiteľ bol povinný do odovzdania
držby pozemky riadne obhospodarovať a znášať všetky ťarchy.
Vykúpené pozemky bolo možné prideliť alebo naložiť s nimi
podľa smerníc určených vládou (§ 155 Kódexu).
Podľa § 2 zák. č. 108/1942 Sl. z. zo dňa 16. júna 1942 bol
zriadený pri Štátnom pozemkovom úrade Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov na zabezpečenie hospodárenia na
pozemkoch, ktoré neboli vykúpené. Prebytky Fondu mali slúžiť na úhradu trov spojených s vysťahovaním Židov.
Viaceré normy upravujú otázky árendy na pozemkoch, ktoré
mali v podnájme Židia. Podľa vládneho nariadenia č. 147/1939
Sl. z. bolo od 1. júla 1939 zakázané dať Židom poľnohospodárske nehnuteľnosti do árendy bez povolenia Ministerstva hospodárstva. Zákonom č. 46/1940 Sl. z. bolo stanovené, že Židia
nemôžu uzatvárať nové árendálne zmluvy vo veci poľnohospodárskych nehnuteľností a tam, kde bol Žid prenajímateľom,
nebolo možné zmluvu predĺžiť. Tam, kde bol Žid árendátorom,
musela sa zmluva zrušiť najneskôr do 13. marca 1943. Tento
právny stav trval, kým nar. č. 91/1941 Sl. z. nedalo Štátnemu
pozemkovému úradu rozsiahle právo zrušiť hocijaké árendálne,
prípadne nájomné zmluvy, ktorými Nežidia dali svoje poľnohospodárske nehnuteľnosti do árendy alebo nájmu Židom. Zákon
č. 108/1942 Sl. z. ustanovil, že árendálne alebo nájomné zmluvy, ktorými Nežidia dali svoje poľnohospodárske nehnuteľnosti
do nájmu Židom boli zrušené dňom 30. septembra 1942. Ustanovenia uvedeného zákona dopĺňa nariadenie s mocou zákona
č. 195/1942 Sl. z. najmä pokiaľ ide o dozor nad riadnym hospodárením na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, ktoré Nežidia dali do árendy Židom.
Nariadenie č. 93/1941 Sl. z. stanovilo, že živý a mŕtvy inventár a iné veci potrebné na prevádzku poľnohospodárstva na
nehnuteľnostiach, ktoré sa stali vyhláškou Štátneho pozemkového úradu vlastníctvom štátu, môže tento úrad vykúpiť, ak
inventár patrí Židovi. Kódex toto ustanovenie prevzal a doplnil
tým, že Štátny pozemkový úrad môže vykúpiť aj v iných prípadoch živý a mŕtvy inventár Židov, ktorý slúži na obhospodarovanie poľnohospodárskych nehnuteľností (§ 405). Totožné
ustanovenie má aj zákon č. 108/1942 Sl. z. o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach obhospodarovaných Židmi. V § 59 Kódex uvádza, že na disponovanie
živým a mŕtvym inventárom poľnohospodárov Židov v hodnote 500 Ks je potrebný súhlas Štátneho pozemkového úradu.
Štátny pozemkový úrad osobitnými výmermi zoštátnil všetok živý a mŕtvy inventár a všetky veci potrebné na prevádzku
poľnohospodárstva, patriace vlastníckym právom árendátorom
Židom na statkoch Nežidov, ktorých árendálne zmluvy sa končia 30. septembra 1942.
Podľa nariadenia s mocou zákona č. 240/1940 Sl. z. boli
majitelia poľnohospodárskych nehnuteľností, spadajúcich
podľa zákona č. 46/1940 Sl. z. pod výkup, povinní pod hroz-
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bou prísnych trestov riadne hospodáriť na týchto nehnuteľnostiach. Ak by Štátny pozemkový úrad zistil, že nie sú riadne
obhospodarované, mohol na ne uvaliť nútenú súdnu správu.
Ministerstvo hospodárstva prevzalo aj lesné oddelené majetky Židov do odbornej správy na dobu, kým štát alebo osoba
určená Štátnym pozemkovým úradom neprevezme lesy do držby (§ 23 zák. č. 46/1940 Sl. z., § 17 nar. č. 93/1941 Sl. z. a § 267
nar. č. 198/1941 Sl. z.). Odborná správa sa vykonávala podľa
ustanovení nariadenia s mocou zákona č. 270/1940 Sl. z.
Vládne nariadenie č. 4/1943 Sl. z. zo dňa 15. januára 1943
upravovalo spôsob nakladania s poľnohospodárskymi nehnuteľnosťami, prepadnutými v prospech štátu úpravou niektorých
majetkovo-právnych pomerov Židov vysťahovaných a tých,
ktorí opustili územie Slovenskej republiky. Dňa 25. februára
1943 prijal snem zákon č. 24/1943 Sl. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 198/1941 Sl. z. a zákon č. 108/1942 Sl. z. ,
pokiaľ ide o bývalé židovské poľnohospodárske nehnuteľnosti a
hnuteľnosti. Základným účelom tejto právnej normy bolo vhodným spôsobom umožniť, aby na bývalé židovské nehnuteľnosti,
ktoré Štátny pozemkový úrad v rámci výkonu pozemkovej reformy už pridelil alebo predal, bolo možné v prospech nového
nadobúdateľa pozemkovoknižne vložiť vlastnícke právo.
V súvislosti s tým, že Štátny pozemkový úrad pristupoval
k odpredávaniu menších bývalých židovských nehnuteľností
v skrátenom prídelovom konaní, pristúpil k okamžitému zrušeniu všetkých árendálnych zmlúv, ktorými boli tieto nehnuteľnosti dané do árendy Nežidom, a to len árendálne zmluvy,
kde výmera nehnuteľnosti nepresahovala výmeru 6 ha, a to na
základe vyhlášky č. 341/1943 Úr. n. zo dňa 30. júla 1943.
c ) Zaistenie a prevod majetku
Ústava Slovenskej republiky medzi základnými právami
občanov zakotvila ochranu života, slobody a majetku, a to pre
všetkých občanov bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania (§ 81) s výhradou, že obmedzenie týchto práv
je prípustné len na základe ustanovení zákona. Redukcia života
bola iná vo vzťahu k židovskej komunite.
Redukcia spôsobilosti Židov na práva sa skoncentrovala
na majetkové práva a kulminovala procesom arizácie. Ústredným bodom riešenia židovskej otázky bolo získanie židovského majetku a jeho prevod do rúk árijcov, a tým vyradenie Židov z hospodárskeho života. Majetok židovských
občanov predstavoval približne 4,5 miliardy korún v takejto
štruktúre: poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 600 miliónov, domový majetok 1,4 miliardy, prevádzkový majetok
(kapitál) 900 miliónov a ostatný majetok 1,5 miliardy slovenských korún.
Pri vyraďovaní židovských občanov z hospodárskeho života uplatňovala vláda v právnej praxi zásadu prirodzeného
práva – restitutio iuris – t. j. navrátiť, čo bolo skôr „ukradnuté“. Pritom za „ukradnutý“ sa považoval celý majetok hnuteľný i nehnuteľný všetkého židovského obyvateľstva buržoázie,
stredných vrstiev i chudoby. Základného ľudského práva a slobody, vlastníckeho práva boli Židia pozbavení z hľadiska možnosti nadobúdať vecné práva k nehnuteľnostiam a boli zrušené základné dimenzie ich práv slobodne nakladať so svojim
majetkom (ius disponendi) a slobodne ho užívať (ius utendi et
fruendi). So zrušením čisto vlastníckeho práva Židov bolo zrušené aj osamostatnené právo držby Židov k niektorým veciam.
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Súčasne boli podstatne obmedzené aj záväzkové práva Židov
zo zmluvných vzťahov, založených zmluvou o nájme bytu. Zásada pacta sunt servanda, rovnosť a sloboda zmluvných strán
bola negovaná aj ustanovením o zrušení nájomných (árendálnych) zmlúv. Zosumarizovanie právnych ustanovení, ktoré sa
týkali alebo smerovali k „prevodu majetku“, obsahovala štvrtá
časť Kódexu. Pravda obmedzenia týkajúce sa nakladania so
židovským majetkom vyšli už v r. 1940.
Prvým krokom k postupnému prevodu majetku bol zákon
č. 113/1940 Sl. z. (arizačný zákon)), ktorý ešte pred súpisom
židovského majetku stanovil, že Židia a židovské združenia
môžu scudziť, zaťažiť a prenajať nehnuteľnosti len s písomným povolením Ministerstva hospodárstva (§ 2). Konkrétny
krok k zákonnému prevodu židovského majetku do árijských
rúk znamenalo nariadenie s mocou zákona č. 203/1940 Sl. z.
30. augusta 1940 o súpise židovského majetku, ktorý sa považoval za základ riešenia židovskej otázky. Spravodajca
dr. A. Hudec zdôraznil, že uzákonenie osnovy „bude znamenať
hlboký prielom do štruktúry súkromného práva“. Alexander
Mach odmietal názory a obavy verejnosti, že bezohľadné protižidovské opatrenia vlády sú nekresťanské, že protižidovská
bezohľadnosť je neľudská. Uviedol, že vláda dostala od snemu plnú moc naložiť so všetkým židovským majetkom, ako to
uzná za najlepšie. (Tesnopisecké zprávy SSR 1940. 43. zasadnutie
3. septembra 1940; Gardista č. 17, 12.9.1940.) Podľa nariadenia
boli Židia a židovské združenia povinní vykázať všetok svoj
majetok v tuzemsku i cudzine podľa stavu k 2. októbru 1940,
keď nariadenie nadobudlo účinnosť, a to s udaním hodnoty
podľa bežnej ceny (§ 1). Nariadenie prikazovalo ohlásiť do
15 dní každú zmenu majetku, ktorá presahuje rámec riadneho
hospodárenia alebo pravidelného obchodného styku (§ 4). Za
porušenie ustanovení nariadenia hrozil prísny trest – až 5 rokov väzenia a prepadnutie majetku (§ 5). Ustanovenia tohto
nariadenia prevzal aj Kódex.
Po vykonaní súpisu majetku prikročilo sa k jeho zaisteniu
na základe splnomocňovacieho ústavného zákona č. 210/1940
Sl. z. Realizáciu vykonával novozriadený Ústredný hospodársky úrad (nariadenie č. 222/1940 Sl. z.). Nariadením č. 243
Sl. z. z 28. septembra 1940 sa obmedzila voľnosť nakladať
s majetkom Židov a židovských združení. Na platnosť právnych úkonov, ktorých predmetom je prevod, zánik, zmena alebo obmedzenie vlastníckeho alebo iného vecného práva Židov
alebo židovských združení k hnuteľným alebo nehnuteľným
veciam, ktorých obecná hodnota prevyšuje 500 korún, bolo
potrebné písomné povolenie Ústredného hospodárskeho úradu. Výnimku tvorili prevody tovarov pri obvyklom vykonávaní výrobnej, obchodnej alebo inej živnostenskej živnosti. Toto
nariadenie bolo novelizované 30. novembra 1940 nariadením
č. 304 Sl. z. Ďalšou novelizáciou bolo nariadenie č. 186 Sl. z.
z 12. augusta 1941. Podľa § 3 tohto nariadenia museli Židia
a židovské združenia do 28. augusta 1941 odviesť polovicu
všetkých svojich vkladov, ktoré mali na vkladných a sporiteľných knižkách, vkladných listoch a pokladničných poukážkach
v prospech Fondu pre vysťahovalectvo Židov. Obsah uvedených nariadení prevzal aj Kódex. Na platnosť úkonu, ktorým
Židia, nežidovskí manželia Židov, židovské združenia nakladali so svojim majetkom vo forme prevodu, zániku, zmene alebo
obmedzení vlastníckeho práva, ktorého hodnota prevyšovala
500 korún, bolo potrebné písomné povolenie Ústredného hos42
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podárskeho úradu s poplatkom 20 % vo výške tejto hodnoty
v prospech Fondu pre podporu vysťahovalectva Židov.
Ďalšími nariadeniami č. 271, č. 272 a č. 293/ 1940 Sl. z.
bola obmedzená spôsobilosť Židov nakladať:
1. s peňažnými hotovosťami tým, že sa zaviedla povinnosť
a) ukladať ich na vkladné knižky,
b) všetky platby v prospech Židov a židovských združení
sa mohli vykonať len cez viazané účty,
c) obmedzením možností výberu z vkladov a účtov pre
svoje potreby a potreby svojej rodiny týždenne, spočiatku 1000, neskôr najviac 500, resp. 150 korún;
2. s cennými papiermi
a) povinnosť ukladať ich do depozitu v banke alebo peňažnom ústave,
b) povinnosť úschovy sa vzťahovala aj na predmety zo
zlata, platiny a ich zliatin s inými kovmi, a ďalej aj na
drahokamy a perly.
Bezpečnostné schránky (sejfy) a uzavreté úschovy bolo
možné zriadiť len s povolením Ústredného hospodárskeho úradu. Tieto predpisy s nepatrnými zmenami prevzalo nariadenie
č. 194/1941 Sl. z. a Kódex.
Nariadenie č. 293/1940 Sl. z. z 8. novembra 1940 stanovilo ďalšie obmedzenie s tým, že (§ 2) Židia nesmeli mať u seba
väčšiu sumu peňazí, než ktorá zodpovedá životnej miere Žida
a jeho rodiny, najviac však 3 000 korún na jednu osobu, ktorá
bola neskôr znížená na 1 000 korún, ďalej na 500 korún (vyhláška ÚHÚ č. 129/1942 Ú. n.). Osoby, ktoré vykonávajú povolanie, mohli mať pri sebe len takú hotovosť, ktorá je potrebná na prevádzku ich podniku alebo na výkon ich povolania,
najviac však vo výške 10 % obratu docieleného v poslednom
roku (neskôr len 5, resp. 2 %).
Do kategórie predpisov na zaistenie židovského majetku
patrí aj nariadenie č. 282 Sl. z. zo 4. novembra 1940, ktorým
bolo okrem obmedzenia exekúcií na majetkovú podstatu židovských podnikov zakázané vymáhať predstierané požiadavky proti Židom. Zaisťovacím opatrením bolo aj dosadenie dočasných správcov do židovských domov a iných nehnuteľností
na základe nariadenia č. 257 Sl. z. z 11. októbra 1940. Podľa
neho mohol Ústredný hospodársky úrad uvaliť dočasnú správu
na domový majetok Židov a židovských združení. Po prenose
tejto kompetencie Ústredného hospodárskeho úradu na okresné úrady, tieto postupne uvalili dočasnú správu takmer na celý
židovský majetok na Slovensku. Kódex prevzal tieto predpisy v § 216-§ 225. Inštitúcia dočasných správcov sa osvedčila
a bola ponechaná aj po zoštátnení židovského majetku.
Rozsiahla a dôsledná akcia zaistenia židovského majetku
vytvorila predpoklady na ďalšiu fázu – prevod židovského
majetku do árijských rúk, resp. do vlastníctva štátu. Základné
právne ustanovenia v tomto smere obsahuje Kódex.
Štvrtá časť Kódexu – Prevod majetku – obsahovala zosumarizovanie právnych ustanovení, ktoré sa týkali arizácie,
alebo smerovali k nej. Systematicky v jednotlivých hlavách
zahŕňala:
1 Súpis majetku Židov (§ 110-§ 114),
2. Určitý spôsob vyrovnania majetkových krívd, ktoré spôsobili Židia, a to:
a) výkup nehnuteľností kúpených Židmi na exekučnej
dražbe (§ 115-§ 140),
b) povinnosť vrátiť zisk nadobudnutý odpredajom nehnu-
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teľností kúpených na exekučnej dražbe (§ 141-§ 149).
Obidve ustanovenia prevzal Kódex z predchádzajúcich
právnych úprav. Zákon č. 213/1940 Sl. z. z 3. septembra 1940
stanovoval, že árijec, ktorého nehnuteľnosti kúpil na exekučnej dražbe Žid, je oprávnený túto nehnuteľnosť kúpiť späť za
tú istú cenu, za ktorú Žid kúpil nehnuteľnosť na dražbe. Toto
právo prechádzalo aj na dedičov oprávnenej osoby. Nariadenie
č. 313/1940 Sl. z. z 30. novembra stanovilo, že Žid je povinný
na žiadosť Nežida vydať zisk nadobudnutý odpredajom nehnuteľnosti, kúpenej na exekučnej dražbe vedenej proti Nežidovi. Spravodajca Š. Beniak pri rokovaní v sneme o osnove
zákona uviedol, že „odhlasovaním tohto zákona vykoná náš
snem čin veľkého národohospodárskeho a sociálneho dosahu,
lebo mnoho nehnuteľností, ktoré sú ešte v držbe Židov, prejde
naspäť do pôvodných rúk, rúk slovenského človeka. Zákon tento bude jeden z prvých, ktorým sa demonštratívne potvrdzuje
vládou ohlásený nový smer národohospodárskej politiky – politiky nacionálno-socialistickej“. V rozprave ho doplnil poslanec F. Orlický, ktorý zdôraznil, že k riešeniu toho problému
sa prikročilo „v prvom rade vplyvom víťazného nacionálneho
socializmu v Nemecku, ktorý nám ukázal správny smer... Tak
sa prikročilo ponajprv k obmedzeniu počtu židovských advokátov, k vylúčeniu Židov zo žurnalistiky, k obmedzeniu počtu
židovských lekárov, k odňatiu lekárskych koncesií, k uzákoneniu novej pozemkovej reformy, kde sú zvláštnou kapitolou ustanovenia o židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach,
ďalej k vydaniu zákona o židovských podnikoch a o Židoch
zamestnaných v podnikoch. Tento posledný zákon je vlastne
základným kameňom celého arizačného procesu v našom štáte
a preto dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť ten cieľ, ktorý si
zákonodarca vytýčil... Nastúpili sme túto cestu pri plnom vedomí toho, že čo v tejto veci podnikáme, nastúpili sme ju s pevným odhodlaním, že sa nebudeme pozerať na postoj, ktorý
k nášmu počínaniu zaujímajú rôzni pseudohumanisti... nebude
nás mýliť ani to nesprávne a falošné argumentovanie, že naše
počínanie v tejto veci je nekresťanské. Na toto argumentovanie
dal najpádnejšiu odpoveď prezident republiky v prejave na zasadnutí tajomníkov HSĽS 9. augusta... Riešime tento problém
s vážnosťou, akú si on zasluhuje. Sme kresťanským národom
a tvoríme kresťanský štát, preto v tomto duchu postupujeme pri
riešení židovskej otázky všeobecne, ale aj pri zákonnej úprave
matérie pripravovaného zákona. Náš postup nemôže nikto nazvať protikresťanským“. (Tesnipesecké zprávy SSR 1940. zasadnutie 9. septembra 1940)
3 Výkon pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych majetkoch (§ 150-§ 166);
4. Arizačné opatrenia vo vlastnom zmysle slova, a to:
A. prevod židovských podnikov (§167-§ 190). Ústredný
hospodársky úrad mohol podľa § 170 nariadiť:
a) likvidáciu židovského podniku,
b) prevod podniku Žida , židovského združenia na Nežida alebo nežidovské združenie, ktorého sa Žid nezúčastní, za likvidačnú hodnotu,
c) prevod podniku Žida na nežidovské združenie, ktorého sa Žid – prevoditeľ zúčastní za všeobecnú hodnotu
podniku,
d) prevod účasti Žida alebo židovského združenia na obchodných spoločnostiach (akcií, kmeňových vkladov,
kuksov, závodných alebo iných podielov) na Nežida
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alebo nežidovské združenie za riadnu (obecnú) hodnotu účasti,
e) prevod účasti Žida alebo židovského združenia na verejných obchodných spoločnostiach na Nežida.
B. prevod ostatných nehnuteľností, ktoré sa stávali vlastníctvom štátu ( § 191-§204)
Zásadnú zmenu priniesol Kódex v tom, že nehnuteľnosti
možno zoštátniť a hnuteľnosti núteným spôsobom odpredať
árijcom. Štvrtá hlava Kódexu obsahovala teda expropriácie
a nadobudnutie tohto majetku do vlastníctva štátu. V tomto prípade nešlo o úplné vyvlastnenie, ale o nadobudnutie do
správy, t. j. získanie práva užívať a používať tento majetok,
mať ho v držbe, nie však v úplnej dispozícii. Šiesta časť Kódexu upravovala Správu majetku v niekoľkých variantoch, a to
o týchto inštitútoch:
a) dočasných správcoch pre domy (§ 216- § 221), o uvalení a zrušení ktorých rozhodoval Ústredný hospodársky úrad. Ten rozhodoval aj o osobe dočasného
správcu, a správca konal v mene vlastníka a na jeho
účet, ale účty a vysvetlenie skladal Ústrednému hospodárskemu úradu;
b) dôverníkoch a dočasných správcoch priemyselných,
obchodných a remeselníckych podnikov, ktorých vymenoval Ústredný hospodársky úrad. Dôverník mal
len funkciu kontroly, dozeral nad hospodárením podniku a dával návrhy na odstránenie nedostatkov. Dočasný správca vykonával správu podniku a všetko, čo
s ňou súvisí, na účet držiteľa podniku (§ 222-§ 232).
Náklady revízie, kontroly a ustálenia likvidačnej a všeobecnej hodnoty židovských a arizovaných podnikov, ako aj
židovského majetku, znášal majiteľ podniku, resp. domového
majetku.
Majetkovoprávneho postavenia Židov sa týka aj § 57 Kódexu, ktorý ustanovoval, že Židia a židovské združenia nemôžu nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
okrem prípadu dedenia. A § 191 stanovil, že nehnuteľný majetok Židov a židovských združení, okrem poľnohospodárskych
nehnuteľností, patriacich k majetkovej podstate podnikov a lekární, stáva sa dňom, ktorý vláda určí vyhláškou v Slovenskom
zákonníku, vlastníctvom štátu.
Nehnuteľnosti, ktoré sa takto stali vlastníctvom štátu, mohol si štát buď ponechať vo vlastníctve, scudziť, respektíve
prenajať tuzemským nežidovským fyzickým alebo právnickým osobám.
Dňa 8. októbra 1942 prijal snem zákon č. 206 Sl. z. o príročí na pohľadávky a nároky voči štátu, vzniknuté prechodom židovského majetku na štát podľa Kódexu, resp. zákona č. 108/1942 Sl. z., prípadne na majetok, ktorý podľa § 3
ústavného zákona č. 68/1942 Sl. z. prepadol v prospech štátu,
určuje sa príročie do 31. decembra 1942. Štát za príročia nie
je povinný uvedené pohľadávky plniť, ani poskytnúť na ne zábezpeku.
C. Výkup poľnohospodárskeho inventára, ktorý mohol vykúpiť Štátny pozemkový úrad (§ 205).
D. Prevod iných hnuteľností mohol nariadiť ÚHÚ formou
núteného odpredaja za riadnu hodnotu hnuteľností Židov a židovských združení tuzemským nežidovským
fyzickým a právnickým osobám (§ 207-§ 214). Len odpredaj, resp. zaistenie určitých predmetov nevyhnutnej
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potreby nebolo možné nariadiť.
Určitú kategóriu židovských nehnuteľností bolo možné
previesť do árijských rúk už aj pred Kódexom. Týkalo sa to
vecí potrebných na výkon praxe alebo živností, slúžiace lekárske a zubotechnické nástroje, prístroje, zariadenia a pomôcky
lekárov Židov, ktorým bola zakázaná lekárska prax, a zubných
technikov Židov, ktorým bolo odňaté živnostenské oprávnenie.
Nútený odpredaj mohol nariadiť alebo predmety zaistiť ÚHÚ
na základe nariadenia č. 23 Sl. z. z 14. februára 1941.
Na základe ustanovení Kódexu nariadil ÚHÚ predovšetkým zaistenie židovských hnuteľností, a to viacerými vyhláškami v Úradných novinách č. 515 z 12. novembra 1941
zaistenie všetkých športových a telocvičných potrieb Židov
a židovských združení, č. 19 zo dňa 8. januára 1942 – zaistenie kožušín, kožušinových výrobkov, prikrývok, surových
kožušín, kožuchov a kožených kabátov; č. 94 z 26. februára
1942 – zaistenie textilných odpadkov a vlneného šatstva, okrem najpotrebnejších vecí; č. 120 z 11. marca 1942 – zaistenie
všetkých hnuteľností, ktoré neboli zaistené už skôr. Zaistenie
spočívalo v riadnom odovzdaní predmetov a uskladnení, ktoré
podľa pokynov ÚHÚ mala vykonať Ústredňa Židov a súčasne
vykonať inventarizáciu zaistených predmetov. Osobám, ktoré
podľa § 2 ústavného zákona č. 68/1942 Sl, z. o vysťahovaní
Židov zatiaľ nepodliehali vysťahovaniu, boli ich hnuteľnosti
ponechané v držbe.
Vláda nariadením č. 151/1941 Sl. z. z 8. júla 1942 vydaným
na vykonanie ústavného zákona č. 68/1942 Sl. z. splnomocnila
Ministerstvo financií vykonať ďalšie zaistenie majetku všetkých Židov, okrem osôb žijúcich v zmiešanom manželstve,
ďalej pokrstených pred 14. marcom 1939, manželiek a maloletých detí tých osôb a okrem rodičov včas pokrstených.
Koncom r. 1941 boli na príkaz ÚHÚ zaistené písacie a počítacie stroje Židov vyradených z hospodárskeho života. Vyhláška č. 462 Úr. n. z 15. októbra 1941 o nakladaní s niektorými hnuteľnosťami Židov a židovských združení prikazovala ,
že zaistenie hnuteľností uložených v skladoch sa musí spravovať oddelene a že ich možno vydať len s úradným povolením.
Vyhláška Ministerstva vnútra č. 149 Úr. n. z 2. apríla 1942
zakazovala kúpiť, prijať do daru alebo prevziať do úschovy
od Židov a židovských združení hnuteľné veci, ktoré zaistil
Ústredný hospodársky úrad. Kúpené, prijaté do daru alebo
veci prevzaté do úschovy mali byť pod hrozbou prísneho trestu
odovzdané príslušným úradom (vyhláška č. 172/1942 Úr. n.).
Vyhláškou predsedníctva ÚHÚ zo 7. mája 1942 č. 215
Úr. n. bol nariadený nútený odpredaj všetkých hnuteľností Židov a židovských združení štátu ako prenajímateľovi s tým, že
zaisťovacie úrady a ich orgány mali odovzdať zaistené veci
do držby a vlastníctva príslušnému daňovému úradu. 18. mája
1942 vyhláška Ministerstva financií č. 232 Úr. n. nariadila daňovým úradom odpredať zaistené veci na verejných dražbách.
Vyvrcholenie a dokončenie opatrení na prevod židovského majetku do árijských rúk predstavovalo ustanovenie § 2
ústavného zákona č. 68/1942 Sl. z. , podľa ktorého majetok
vysťahovaných Židov, resp. tých, ktorí územie štátu opustili či
opustia, prepadol v prospech štátu. Na základe splnomocnenia
uvedeného zákona vláda nariadením č. 151/1942 Sl. z. z 8. júla
1942 poverila správou a vhodným speňažením prepadnutého
majetku Ministerstvo financií.
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d) Dane, poplatky a dávka zo židovského majetku
Protižidovské opatrenia sa prejavili aj v oblasti daňových
a poplatkových predpisov a boli v značnej miere zamerané
na revíziu rozhodnutí vydaných československými finančnými úradmi. Jedným z prvých predpisov bolo nariadenie
č. 315/1940 Sl. z. z 30. novembra 1940 o niektorých opatreniach v odbore priamych daní, dane z obratu, dávky z majetku
a prírastku na majetku a poplatkov židovských daňových a poplatkových subjektov. Podľa § 1 úradné rozhodnutia a opatrenia finančných úradov (komisií) vo veciach priamych daní
a dane z obratu vydané po 1. januári 1930 zo dňa 19. decembra
1940 týkajúce sa daňovníkov - Židov a židovských združení,
môžu sa bez ohľadu na to, či sú právoplatné alebo nie, preskúmať a podľa výsledkov preskúmania zrušiť, nahradiť inými alebo zmeniť. Premlčacie lehoty daňové a daňovo-trestné,
ktoré po 1. januári 1930 až do nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia už uplynuli alebo sa už u Židov a židovských združení obnovujú, začínajú plynúť znovu (§ 2).
Obnovené bolo aj právo štátu vymáhať splatné dane s prirážkami za daňové roky 1927 a nasledujúce, pokiaľ lehota na
ich vymáhanie uplynula a premlčacie lehoty, ktoré plynú, začínajú plynúť znova (§ 4).
V ustanoveniach o poplatkoch (§ 5-§ 7) sa uvádza, že všetky správne akty (výruby, rozhodnutia, opatrenia) z poplatkových veciach, ktoré vydali finančné úrady po 1. januári 1919
vo veciach Židov a židovských združení, môžu sa bez ohľadu
na ich právoplatnosť preskúmať, zrušiť a uložiť platobnú povinnosť novým konaním. Premlčacie lehoty v poplatkových
veciach u Židov a židovských združení neplatia. Značne zostrené boli poplatkové predpisy pre spoplatnenie niektorých
právnych úkonov (majetkové prevody) medzi Židmi.
Ustanovenie o priamych daniach, podľa ktorého bolo možné vyrubenú daň celkom alebo čiastočne odpísať, ak by jej vymáhaním bola vážne ohrozená výživa alebo privodená hospodárska skaza dlžníka, neplatí pre Židov.
Dane, poplatky, peňažné pokuty a tresty mohla finančná
správa zaistiť na majetku príslušného daňového poplatníka
– Žida (§ 8). Pri vykonávaní ustanovení tohto nariadenia sa
suspendovali ustanovenia o zachovávaní bankového tajomstva
(§ 10).
Ďalšie nariadenie vlády č. 84/1941 Sl. z. o niektorých opatreniach v odbore priamych daní u židovských daňových subjektov platné od 16. mája 1941 vyslovilo, že Židia a židovské
združenia sú povinné pri zániku daňovej povinnosti zaplatiť
daň za daňový rok, nasledujúci po roku zániku daňovej povinnosti (napríklad arizáciou, likvidáciou a podobne) aj vtedy, ak
sa im svojho času vyrubila daň za kalendárny rok 1936.
Židovský kódex v ôsmej časti prevzal vyššie uvedené predpisy a doplnil ich v § 236 - § 241 ďalšími obmedzeniami. Za
daňové nedoplatky Židov a židovských združení ručili osobne
a celým majetkom manželia a osoby príbuzné a zošvagrené
až do druhého stupňa i s tými, ktoré žijú alebo v čase daňovej
povinnosti žili s daňovníkom v spoločnej domácnosti. V tejto súvislosti boli vydané aj ďalšie obmedzenia. Za poplatkové nedoplatky, tresty a pokuty ručili osobne Židia a židovské
združenia, ktoré nadobudli majetkové predmety od poplatníka
– Žida darom, alebo úkonom zastierajúcim darovanie, a to do
výšky hodnoty takto nadobudnutého majetku (§ 245). Aj v tejto súvislosti boli vydané ďalšie obmedzenia.
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Súčasne s Kódexom bolo publikované nariadenie
č. 199/1941 Sl. z. o mimoriadnej dávke zo židovského majetku, ktoré nadobudlo účinnosť 10. septembra 1941. Nariadenie
v § 1 stanovuje, že zo židovského majetku zisteného súpisom
podľa § 1 nariadenia s mocou zákona č. 203/1940 Sl. z. a podľa § 110 nariadenia č. 198/1941 Sl. z. vyrubuje sa jednorazová mimoriadna dávka vo výške 20 %, ktorej sú podrobené
všetky fyzické osoby - Židia. Dávku na jednotlivé osoby mala
rozpísať, vybrať a odviesť Ministerstvu financií Ústredňa Židov. Dávka bola splatná v piatich rovnakých dvojmesačných
splátkach počínajúc 15. novembrom 1941. Za zaplatenie dávky ručili solidárne osoby dávkou povinné celým svojim majetkom.
Na úhradu dávky (§ 5) slúžili ako zábezpeka tieto hodnoty
osôb povinných dávkou: preplatky na štátnych daniach, dávkach a poplatkoch, pohľadávky z administratívnych záväzkov
bývalej ČSR a bývalej Slovenskej krajiny, ktoré Slovenská republika prevzala, 40 % z bankových vkladov a účtov, a to aj
z prírastkov vzniknutých až do 31. júla 1942, clearingové pohľadávky, čistý výnos domov, ktoré sú pod dočasnou správou,
hodnoty, ktoré boli zložené do povinnej úschovy ( to sú účastiny, kuksy, pevne zúročiteľné hodnoty, efekty a vôbec cenné
papiere, s ktorými sa obchoduje, ďalej predmety zo zlata, platiny a ich zliatin, drahokamy a perly), ďalej dlhopisy vnútorného štátneho dlhu bývalej ČSR, záložné listiny slovenskej emisie Hypotečnej banky českej v Prahe, komunálne a melioračné
dlhopisy slovenskej emisie Zemskej banky v Prahe, štátne
stavebné žreby bývalej ČSR a ostatné cenné papiere bývalej
ČSR, ktoré podliehajú povinnej úschove, dlhopisy pôžičky
hospodárskej obrody Slovenska a slovenské štátne pokladničné poukážky.
Minister financií mohol na úhradu dávky zaistiť aj iné hodnoty židovského majetku. Na základe splnomocnenia vydal
minister financií vyhlášku č. 139/1942 Sl. z. z 13. júla 1942
o zaistení ďalších hodnôt na úhradu mimoriadnej dávky zo židovského majetku, ktorou zaistil z bankových vkladov a účtov
všetky sumy, ktoré boli zo zaistenia dosiaľ vyňaté ako sumy
prevyšujúce už zaistených 40 %.
Nariadenie č. 199/1941 Sl. z. v § 8 stanovilo, že ak sa dávka
do 31. júla 1942 úplne nevyrovná, prechádzajú všetky zaistené
hodnoty na štát. Keďže mimoriadna dávka zo židovského majetku nebola v stanovenom termíne vyrovnaná – prešli od tohto dňa podľa vyhlášky č. 369/1942 Úr. n. Ministerstva financií
všetky zaistené hodnoty do vlastníctva štátu a dispozičné právo nad týmito hodnotami prislúchalo Ministerstvu financií.
Podľa § 9 citovaného nariadenia mohol Ústredný hospodársky úrad na žiadosť Ministerstva financií, ak sa dávka včas
nezaplatí, zaťažiť židovské nehnuteľnosti do výšky nedoplatku
hypotekárnym záložným právom. Ministerstvo financií vydalo
na vykonanie tohto ustanovenia niekoľko vyhlášok publikovaných v Úradných novinách č. 511/1941, č. 105, 151, 317, 343,
269 a 375, 413, 493/1942; č. 190/1943.
V dôsledku zmien, ktoré nastali v majetkovoprávnom postavení Židov na základe normatívnych opatrení vydaných po
uzákonení nariadenia č. 199/1941 Sl. z., javila sa potreba likvidovať mimoriadnu dávku zo židovského majetku. Túto úlohu
plnil zákon č. 149/1943 Sl. z. z 28. októbra 1943. Viacerými
opatreniami prešiel od roku 1941 takmer celý židovský majetok do kresťanských rúk, ale zároveň sa aj znemožnilo úspešné

prometheus.casopis@gmail.com

vymáhanie mimoriadnej dávky. Jej úhrada pri danom skutkovom a právnom stave obmedzovala sa len na odvedenie hodnôt
zaistených na úhradu dávky.
Podľa § 1 citovaného zákona pôsobnosť Ústredne Židov
vo veci mimoriadnej dávky zo židovského majetku prešla na
Ministerstvo financií. Práva nežidovských tretích osôb, ktoré
vznikli do 9. septembra 1941 na hodnotách zaistených podľa § 5 nar. č. 199/1941 Sl. z. a ktoré vznikli do 30. júla 1942
na hodnotách zaistených podľa vyhlášky ministra financií
č. 139/1942 Sl. z., zostali nedotknuté a zachované, ak boli
podľa platných právnych predpisov prihlásené.
Ak dávka nebola vyrovnaná z hodnôt uvedených v § 5, prípadne priamymi platbami, mal uhradiť nedoplatky mimoriadnej dávky zo židovského majetku súd, resp. Štátny pozemkový
úrad z výťažku, ktorý sa získa odpredajom poľnohospodárskych nehnuteľností a hnuteľností, ktoré patrili osobe povinnej dávkou. Nedoplatky na dávke, ktoré neboli uhradené zo
zdrojov uvedených v § 5 a § 6, bolo treba odpísať. Podobne sa
postupovalo aj v prípade, ak osoba povinná dávkou zomrela
pred 10. septembrom 1941.
3. Vylučovanie z povolania, obmedzovanie občianskych a ľudských práv, spoločenská degradácia
a) Slobodné povolania
14. marec 1939 položil meritórne základy na vyriešenie židovskej otázky na Slovensku podľa programu ľudáckej vlády.
Už v prvých mesiacoch roka sa stretávame s ostrými útokmi
a prejavmi antisemitizmu a protižidovskými výčinmi radikálnych živlov, najmä Hlinkovej gardy (ďalej len HG) a nemeckých ordnerov. Nadobúdalo to také rozmery, že dokonca predseda vlády J. Tiso upozorňoval, aby si „nik nenárokoval židovskú otázku vykonávať sám“ a že „hocaké samozvané zásahy
do riešenia židovských sú neprípustné a vláda najprísnejšie zakročí“. Protiprávne postupovali aj advokátske komory v Bratislave a Turčianskom Svätom Martine, ktoré ešte pred vydaním
vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl, z., už dňom 2. marca, resp.
3. apríla 1939 zakázali výkon advokácie všetkým neárijským
pravotárom a pravotárskym kandidátom. Neárijskí pravotári
boli povinní do 24 hodín oznámiť Advokátskej komore árijského substitúta, inak Advokátska komora vymenuje pre ich
kanceláriu komorného komisára. Okrem zákazu výkonu advokátskej praxe Advokátska komora v Turčianskom Svätom
Martine oznámila, že Židov vyškrtáva zo zoznamu advokátov,
že do 1. júna musia odovzdať svoje advokátske kancelárie advokátom – kresťanom. Pritom vláda v duchu svojho programového vyhlásenia pripravovala právne normy na postupné
vyraďovanie Židov z hospodárskeho i verejného života. (Slovák č. 67, 21.3.1939)
Vládne nariadenie č. 33/1939 Sl. z. z 24. marca 1939 o vykonávaní advokátskej praxe stanovilo, že advokátsku prax
môžu v Slovenskej republike vykonávať len tí advokáti, ktorí
sami, prípadne ktorých otec mal už 30. októbra 1918 obecnú
príslušnosť na území slovenského štátu.
Dôležitým opatrením bolo vydanie vládneho nariadenia
č. 63/1939 Sl. z. z 18. apríla 1939, ktoré v prvej časti obsahuje
vymedzenie pojmu Žid a druhá časť je venovaná otázke usmernenia počtu Židov v niektorých slobodných povolaniach. Nebolo to náhodné, ale vyplývalo z faktu, že relatívne aj absolútne neúmerný počet Židov pôsobil v slobodných povolaniach
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a vydanie nariadenia malo znemožniť, resp. obmedziť vplyv
Židov v týchto povolaniach. Napríklad len v obvode bratislavskej Advokátskej komory pôsobilo 598 advokátov, z toho 307
kresťanov a 291 Židov.
Vládne nariadenie sa priamo dotýkalo spôsobilosti na práva, právnej subjektivity, právnej osobnosti občana, obyvateľa
a človeka Žida. Židovi bez ohľadu na pohlavie a štátnu príslušnosť:
1. Zanikla právna spôsobilosť:
a) byť verejným notárom,
b) byť redaktorom nežidovského časopisu (§ 10)
2. Obmedzila sa jeho spôsobilosť na práva ( právna subjektivita) byť advokátom.
Počet Židov – advokátov (§ 3) sa určil štyrmi percentami
celkového počtu zapísaných členov príslušnej komory. Prebytok advokátov, ako aj advokátskych osnovníkov (koncipientov) sa vymazal zo zoznamu príslušnej komory, a to z „úradu“,
teda ex offo (§ 4). Výmaz bol oprávnený a povinný nariadiť
výbor príslušnej komory (§ 6). Z dôvodu nevyhnutnej potreby alebo iných, osobitného zreteľa hodných dôvodov, mohlo
Ministerstvo pravosúdia ponechať advokátov – Židov v ich
povolaniach nad povolený počet, ale nesmel presahovať 10 %
celkového počtu členov príslušnej komory (§ 5).
3. Obmedzila sa pôsobnosť na práva Žida – advokáta, ktorý
zostal zapísaný v zozname advokátskej komory po zredukovaní počtu advokátov – Židov v nej. Advokát – Žid mohol zastupovať:
a) Žida, okrem prípadu, ak by v obvode okresného súdu,
kde mal sídlo, nebol iný advokát, ktorý by mohol stránku zastupovať;
b) len právnické osoby, ktoré sledovali záujmy židovského
vierovyznania a židovskej kultúry (§ 7).
Previnenie proti ustanoveniu, že advokát – Žid mohol zastupovať ako stránku len Žida, prípadne židovskú právnickú
osobu, naplňovala skutkovú podstatu prečinu a trestalo sa väzením, spojeným s pracovnou povinnosťou do troch mesiacov
a peňažným trestom od 1000 do 5000 korún. Rovnako ako prečin s aplikáciou toho istého trestu sa trestalo:
a) pokračovanie v povolaní, v ktorom stratil spôsobilosť na
práva,
b) zamestnanie alebo umožnenie zamestnať osobu z tohto
povolania vylúčenú,
c) toho, kto akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo
umožňoval osobe vylúčenej podľa tohto nariadenia pokračovať v jej odňatom povolaní (§ 12).
Vylúčenie z povolania, odňaté povolanie, bol jeden z variantov straty spôsobilosti na práva, straty spôsobilosti byť
právnou osobou. Výkon moci, vládne nariadenie opierajúce
sa o splnomocnenie obsiahnuté v zákone č. 1/1939 Sl. z., bolo
zásahom do priznanej, zákonom upravenej spôsobilosti na
práva, právnej subjektivity vykonávať notárske, redaktorské
a advokátske povolanie, resp. obmedzujúce rozsah tohto výkonu. K tomuto obmedzujúcemu mocenskému zásahu došlo pri
aplikácii konfesijného kritéria.
Ak podľa vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl. z. mohli byť
Židia advokátmi len do 4 % celkového počtu advokátov, podľa
nariadenia č. 198/1941 Sl. z. boli úplne nespôsobilí vykonávať slobodné povolania, verejné notárstvo, advokáciu a civilné
inžinierstvo, ďalej boli úplne nespôsobilí na výkon lekárskej,
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zverolekárskej praxe, na výkon lekárnickej praxe a práva na
lekárne (§ 16- 20).
Na výkon slobodného povolania boli Židia úplne právne
nespôsobilí, na výkon závislého pracovného pomeru museli
mať osobitné povolenie, zostávalo im jediné „právo“, bolo to
právo nútenej práce, prikázanej povinnej práce, a to v dvoch
variantoch:
a) mohli konať práce podľa § 38 branného zákona,
b) mali povinnosť konať práce, ktoré im prikázalo Ministerstvo vnútra, ktoré pracovnú príležitosť obstarávalo,
organizovalo a určovalo pracovné podmienky (§ 22).
Týmito prácami však nevznikol pracovný (služobný) pomer a osoby, ktoré ich vykonávali, nepodliehali verejnoprávnemu poisteniu.
Predpisy o advokátoch – Židoch boli doplnené zákonom
č. 205/1942 Sl. z. z 30. septembra 1942 o ustanovení kurátora
pre likvidovanie advokátskej kancelárie vymazaného advokáta
– Žida. Vládnym nariadením č. 63/1939 Sl. z. boli Židia úplne vyradení z verejného notárstva (§ 9). Súčasne v § 10 bolo
vyslovené, že Žid môže byť redaktorom len židovského časopisu.
Vládnym nariadením č. 184/1939 Sl. z. z 25. júla 1939
o usmernení počtu Židov vo výkone lekárskej praxe bol počet Židov – lekárov vykonávajúcich lekársku prax stanovený
na 4 % z celkového počtu lekárov Lekárskej komory ku dňu
30. júna 1939 (§ 1). Z dôvodov nevyhnutnej potreby, verejného záujmu, ako aj z iných, osobitného zreteľa hodných dôvodov, mohlo Ministerstvo vnútra ponechať lekárov - Židov
vo výkone lekárskej praxe aj nad 4 %. Ponechaní lekári mohli
vykonávať lekársku prax len v mieste, ktoré im určilo Ministerstvo vnútra (§ 2). Ministerstvo vnútra bolo splnomocnené
obmedziť výkon praxe na židovských pacientov u všetkých
alebo u jednotlivých lekárov - Židov (§ 5). Vyškrtnutie z členstva Lekárskej komory vykonávala rada Lekárskej komory na
príkaz Ministerstva vnútra (§ 4). Za porušenie ustanovení citovaného nariadenia hrozil peňažný trest od 500 do 20 000 korún, resp. väzba na 6 mesiacov. Podľa zákona č. 56/1942 Sl. z.
18. marca 1942 nemohol byť Žid členom Lekárskej komory.
Samostatný vývoj zaznamenala úprava pracovných pomerov židovských lekární. Vládne nariadenie č. 145/1939 Sl. z.
z 25. júna 1939 o vylúčení Židov z práv na verejné lekárne
a o usmernení počtu židovských zamestnancov v lekárňach v
§ 1 stanovilo, že Žid nemôže byť majiteľom (spolumajiteľom)
alebo koncesionárom (spolukoncesionárom) verejnej lekárne
s právom reálnym, redukovaným alebo osobným.
Práva Židov na takéto lekárne sa odnímajú dňom, kedy
príslušnú lekáreň prevezme Ministerstvom vnútra ustanovený
vládny komisár. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na lekárne,
ktorých majiteľom alebo koncesionárom nie je síce Žid, ale na
obchodnom vedení príslušnej lekárne je Žid zúčastnený, ďalej
na lekárne spravované sirotským, vdovským alebo iným právom, ktorého nositeľom je Žid.
Právami lekární môžu Židia disponovať len so súhlasom
Ministerstva vnútra (§ 2). Na odňatú lekáreň mohlo Ministerstvo vnútra udeliť nežidovskému uchádzačovi koncesiu alebo
osobné právo alebo mohli lekáreň aj zlikvidovať(§ 3). Na jednotné vykonanie peňažných dispozícií bol zriadený „ Likvidačný lekárnický fond“ pri Ministerstve vnútra. Odňatím práv
na verejnú lekáreň zanikal i prípadný prenájomný pomer pre-
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nájomníka odňatej lekárne (§ 8).
Tieto ustanovenia prevzal aj Židovský kódex a doplnil ich
tým, že Žid, ani židovský miešanec podľa § 20 nemôžu vykonávať lekárnickú prax.
Vládne nariadenie č. 116/1939 Sl. z. o zriadení Hudobnej
komory zo dňa 17. mája 1939 stanovuje, že Židia sú vylúčení
z členstva v Hudobnej komore. Podľa § 35 Kódexu bola Židom znemožnená aj skladateľská činnosť.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle.

Popisky k obrázkom
Zhora nadol
Ľavý stĺpec
Povinné označenie židov.
Ničenie a arizácia židovského majetku.
Nenávistné nápisy na židovských objektoch.
Pravný stĺpec:
Fyzické vysťahovávanie Židov zo Slovenska.
Dobová tlač s informáciou o riešeni židovskej otázky.
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55. výročie
prvého letu
človeka
do vesmíru

