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Tri mesiace od vydania tohtoročného 

druhého čísla nášho časopisu boli spo-

ločensko-politicky, kultúrne i sociálne 

veľmi rušné. Za ten čas sme boli sved-

kami začiatku povolebného obdobia, 

plného milých i nemilých prekvapení, 

kaţdoročného ruchu a zhonu z ťahu 
turistov a dovolenkárov, prehlbujúcej 

sa globálnej finančnej krízy i ďalších 

udalostí. 

K nemilým prekvapeniam pre mno-

hých z nás patrilo povolebné usporia-

danie politických síl. Predpoklad, ţe 

víťaz volieb bude riadiť tento štát ďal-

šie štyri roky zmarilo niekoľko šikov-

ných ťahov a k moci sa dostala koalícia 

trpaslíkov s liliputánmi. Tomu zodpo-

vedala aj tvorba a obsah vládneho prog-

ramu. Ţiaľ, pobavili sme sa a ešte sa aj 
zabávame na tomto procese všetci, hoci 

je nám zo správania sa našich politikov 

trápne, niekedy aj zle. Škoda, ţe väčši-

na tejto „zábavy“ ide na vrub a ujmu 

väčšiny občanov. 

Nádeje humanistov, ţe nová koalí-

cia sa bude zaoberať ich rovnopráv-

nym postavením v spoločnosti sa 

ukazujú byť márne. Na toto je demo-

kracia na Slovensku krátka, limitovaná. 

Zatiaľ. Zástupcovia všetkých politic-
kých strán, ktoré sa dostali do parla-

mentu uţ pred voľbami deklarovali, ţe 

pokiaľ ide o usporiadanie vzťahu medzi 

štátom a cirkvami sú, v podstate, za 

zachovanie statusu quo. Podľa nášho 

názoru skutočnosť, ţe Slovenská repub-

lika aj naďalej ostane cirkevno-

politickým pašalíkom Svätej stolice 

rezonuje oveľa menej, neţ napr. málo 

významný fakt, ţe kňaz Ján Krstiteľ 

Balázs opustil rehoľu františkánov 

a dokonca aj kňazskú sluţbu, zmenil si 
meno a uţ ako občan Marián Balázs 

nastúpil do funkcie šéfa zboru poradcov 

novej predsedníčky vlády Ivety Radi-

čovej. 

16. augusta sme si spomenuli na ne-

slávne výročie: v tento deň pred desia-

timi rokmi podpísal vtedajší premiér 

M. Dzurinda vo Vatikáne text základ-

nej zmluvy medzi vládou Slovenskej 

republiky a Svätou stolicou. Zmluva 

je príkladom právne nevyváţených 
vzťahov zmluvných strán. Vyzerá to 

tak, ţe skúmať a revidovať uvedenú 
i ďalšie diskrepancie vyplývajúce 

z tohto dokumentu, nová politická 

garnitúra nebude. Potvrdzuje to aj vý-

sledok stretnutia premiérky I. Radičo-

vej s bratislavským arcibiskupom 

S. Zvolenským. Zhodli sa, ţe otázky 

spojené s novou úpravou financovania 

cirkví momentálne nie sú absolútnou 

prioritou. Vláda je však pripravená 

otvoriť diskusiu k tejto téme, ak ju 

Katolícka cirkev iniciuje. Svätá veľko-
rysosť! 

Skutočné problémy, ktoré by si za-

slúţili riešenie zatienilo napr. vyha-

dzovaním peňazí na ľudové hlasovanie 

o ničom. Ďalej napr. na komisionálne 

prepieranie, ktoré malo diskvalifikovať 

autora koníka, na ktorom rajtuje kráľ 

Svätopluk po nádvorí bratislavského 

hradu. Ešteţe majster Kulich sa ukázal 

ako charakter a skutočný umelec. A to 

najmenej dvakrát: prvýkrát tým, ţe 

pretavil dosiaľ historicky nie dostatoč-

ne preskúmané skutočnosti o postavení, 

ţivote a štátnickom diele Svätopluka do 
pozoruhodného sochárskeho monumen-

tu; druhýkrát tým, ţe nepodľahol ob-

rovskému a surovému nátlaku nadutej 

politickej moci i tlaku a zlostnej závisti 

časti umeleckej obce. Úctivá poklona, 

maestro a občan Kulich! 

V obsahu tohto čísla predkladáme 

našim čitateľom štyri hlavné tema-

tické okruhy: občianske obrady, uda-

losti späté s 20. výročím vzniku Spo-

ločnosti Prometheus, humanisti v za-

hraničí a niekoľko príspevkov čerpajú-
cich z histórie. 

Matej Beňo 

Vydali sme Ročenku Prometheus pre 

občiansku spoločnosť a humaniz-

mus. Leto 2010 – jar 2011 Banská 

Bystrica 2010. 90 s. 
Je to snaha nadviazať na tlačenú 

formu časopisu Prometheus. Ten vy-

chádzal štyri roky a od vlani je dostup-

ný pre členov a ďalších záujemcov iba 

v elektronickej verzii na našej stránke 

www.prometheus.una.cz  a tieţ na 

stránke http://slovakia.humanist.net. 

Ročenka vyšla špeciálne k 21. júnu 

2010 – Svetovému dňu humanistov 

a bola k dispozícii pri tejto príleţitosti 

na slávnostnom podujatí Spoločnosti 

Prometheus v starej budove  Národnej 
rady SR Bratislave. 

Materiály v ročenke sú rozčlenené 

na štyri obdobia – letný slnovrat, jesen-

nú rovnodennosť, zimný slnovrat 

a jarnú rovnodennosť.  

Čitatelia v ročenke nájdu rôzne ka-

lendárové informácie, profily osobností 

(N. V. Černyševskij, E. Allen, J. Mes-

lier, A. Stodola), úvahy, články, pred-

nášky, listy čitateľov, poviedky, básne 

(napr. od. J. Zrneka, V. Maďarovej, 

Jozefa zo Senca, D. Obročníka), pre-
klady z internetových stránok na aktu-

álne témy, či humor z pera J. Voskára. 

Naším zámerom je  pripravíť i ďal-

šiu ročenku na leto 2011 – jar 2012. 

Na úvod  
Editorial 

Abstract: 

An introduction to the contents 

of the most recent issue. 

 

Naša ročenka 
L. Č: The new yearbook 

Abstract: 

Prometheus Society published 

a new yearbook for the World 

Humanist Day on June 21, 2010. 

Matej Beňo 

http://www.prometheus.una.cz/
http://slovakia.humanist.net/
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Podľa antropológov obrady, náboţen-

ské a iné, existovali vo všetkých obdo-

biach ľudských dejín. Pestovali i rozví-

jali ich rôzne skupiny, klany, kmene, 

a to v sociálnych prostrediach, v kto-
rých ţili. Kaţdá doba, kaţdá kultúra sa 

vyznačovala významnými ţivotnými 

udalosťami, ktoré sa stali obsahom ich 

osláv (obradov, rituálov). Z tohto po-

hľadu kaţdý obrad, vrátane náboţen-

ského, má svoje racionálna vysvetlenie. 

Pre humanistov a ateistov obrady sú 

súčasťou ich kaţdodenného ţivota. 

Podľa Sonji Eggerickxovej obrady 

tvoria jednu z významných zloţiek 

humanizmu, sú tým, čo znamená byť 
humanistom. Preto majú aj svoju bu-

dúcnosť. 

Rozdiel medzi náboţenskými a hu-

manistickými obradmi autorka vidí, 

okrem iného, v prístupe k nim. Huma-

nistické obrady sa vyznačujú osobným 

prístupom, aktívnou účasťou humanis-

tov na nich a dávajú im tvorivý charak-

ter. Tak napríklad sobáš vţdy pripravu-

je spoločne budúci manţelský pár; oni 

rozhodujú o tom, aký bude obsah obra-

du a jeho priebeh, konkrétne, aká bude 

hudba a tance, aká bude účasť detí atď. 

Iné obrady sa pripravujú za aktívnej 

účasti príbuzných a priateľov. Ich 

osobná účasť, pozornosť i podiel na 
réţii a dramaturgii robia z obradu výz-

namnú udalosť v ţivote oslávenca. 

Takto obrady poskytujú humanistom 

príleţitosť dať jasne najavo svoj sveto-

názor a hodnoty, aké pestujú a vyzná-

vajú. 

Prostredníctvom obradov prejavu-

jeme aj solidaritu s priateľmi a ostat-

nými ľuďmi, spolu s nimi smútime, 

tešíme sa, prípadne poskytujeme im 

pomoc. Sociálne cítenie je súčasťou 
nášho svetonázoru. Sme racionalisti, 

materialisti, no empatia, city, súcit, ako 

významná súčasť obradov, zohrávajú 

nezastupiteľnú úlohu v ţivote človeka. 

Je to aj príleţitosť povedať významné, 

veľmi významné slová, veci, ktoré sa 

mimo obradu len tak nehovoria. 

Kaţdý rok sa zúčastňujem, viace-

rých obradov, usporiadaných najmä 

v súvislosti s dôleţitými medzníkmi 

v ţivote mladých, a to so ţelaním pre-

javiť im solidaritu pri ich vstupe do 
ţivota v ťaţkých časoch, povedať im, 

ţe nie sú sami s ich pocitmi neistoty 

a nepochopenia zo strany dospelých, ţe 

nie sú sami s ich pochybnosťami 

o ţivote vôbec. Autorka apeluje na 

humanistov, aby si všímali tieto mo-

menty v ţivote človeka, najmä mladých 

ľudí a obohacovali obrady o tieto hod-

noty a robili ich príťaţlivými. Nesmú 

sa stať formálnou záleţitosťou (tradí-

ciou), majú rozvíjať teplé pocity, ľud-

skú dôstojnosť a prispievať k lepšiemu 
ţivotu. 

 

Sonja Eggerickx, prezidentka IHEU. 

Skrátený preklad z International Hu-

manist News, May 2009 pripravil 

P. Prusák 

Pri utváraní Spoločnosti Prometheus 

sme sa zamýšľali nad obsahovým za-

meraním jej činnosti a sformulovali 

sme desať úloh. Šiestou bolo „Propa-

govanie občianskej obradnosti a účasť 

na jej rozvíjaní.“ Takéto skromné zne-

nie vyplývalo zo skutočnosti, ţe vtedy 

ešte existoval v rámci Ministerstva 

kultúry SR útvar, ktorý mal na starosti 

rozvíjanie občianskej obradnosti. Nie-
ktorí naši aktivisti si mysleli, ţe bude 

pôsobiť aj naďalej. Nie veľmi som 

zdieľal takúto mienku, ale rešpektoval 

som názory kolegov, reprezentované 

najmä Štefanom Kopčanom, ktorý 

v tejto oblasti dlhodobo pracoval. Po-

prevratová štátna správa, vrátane Mi-

nisterstva kultúry SR však čoskoro 

zaujala k občianskej obradnosti nega-

tívny postoj. Ukázalo sa, ţe treba hľa-

dať iné riešenie. Bolo moţné prevziať 

túto agendu na plecia našej organizácie, 

ako to napr. robí sesterská organizácia 

vo Veľkej Británii (dokumentuje to aj 

nahrávka o tejto ich činnosti, čo nám 

venovali). Medzitým sa však rozvinuli 

snahy utvoriť špecifickú organizáciu, 

ktorá skutočne vznikla a má sídlo 
v Banskej Bystrici. Tejto organizácii 

sme z našej strany ponúkli spoluprácu. 

Negatívne stanovisko orgánov štát-

nej správy a potom aj nemalej časti 

samosprávnych orgánov k občianskej 

obradnosti nadväzovalo na vtedajší, 

otvorene nepriateľský postoj sloven-

ských biskupov. Prejavili ho v špeciál-

nom dokumente, ktorý - vzhľadom na 

jeho obsah - bol svojráznym vyhláse-

ním vojny občianskym obradom. Je 

pochopiteľné, ţe ho s jasotom privítali 

klerikáli. Nevedel som ale porozumieť 
skutočnosti, ţe sa nenašiel nik - ani 

politické strany, ani vtedajšie spoločen-

ské organizácie (napr. Socialistická 

akadémia), čo by sa bol postavil na 

obranu občianskej obradnosti. Slúţi 

Zápasy o obradnosť a my 
J. Čelko: Striving for humanist ceremonies 

Abstract: 

The propagation of civil ceremonies and participation in their development is 

one of the main programmatic goals of Prometheus Society. The struggle of 
humanists for civil ceremonies. The world view function of ceremonies. 

 

Humanistické obrady 
Eggerickx, S.: Humanist ceremonies 

Abstract: 

Translation of IHEU president‟s reflections on the mission, content and fun-

ctions of humanist ceremonies 

 

Sonja Eggerikx 

Jaroslav Čelko 
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teda ku cti Spoločnosti Prometheus, ţe 
sa ako jediný spoločenský subjekt otvo-

rene postavila proti uvedenému útoku 

biskupov a vyhlásila svoju plnú podpo-

ru občianskej obradnosti aj v poprevra-

tových časoch. S takýmto zameraním 

sme vydali leták, ktorý mal pozitívnu 

odozvu. Spomínam si, napríklad, ţe 

naše stanovisko podporil vtedy ešte 

národný výbor jednej obce v topoľčian-

skom okrese. 

Moje prvé stretnutie 
s občianskou obradnosťou 

Ak sa dnes spätne pozerám na svoje 

prvé stretnutie s občianskymi obradmi, 

musím sa vrátiť do čias vysokoškolské-

ho štúdia v Brne. Prázdniny som trá-

vieval v rodnej obci Sádočné, v okrese 
Povaţská Bystrica. Keď som sa na 

začiatku letných prázdnin v roku 1948 

ocitol v okresnom meste na Okresnom 

výbore KSS, poverili ma čestnou úlo-

hou – rozlúčkou so známym 

,,zbrojovákom“ Baláţom, ktorý bol 

uznávaným odborníkom a váţeným, 

pokrokovým občanom. Rodina si ţela-

la, aby obrad bol ,,bez kněze v kremató-

riu v Olomouci“. Zrejme sa predpokla-

dalo, ţe po dvojročnom pobyte v Brne 

to nebude pre mňa problém. Lenţe 

skutočnosť bola iná. Aj pre mňa to bolo 
čosi celkom nové. Vyvstala teda predo 

mnou otázka - ako takúto úlohu splniť? 

Mal som, priznávam, nemalé obavy. 

Našla sa však účinná pomoc. Keď sa 

totiţ roznieslo, ţe tento pohreb bude 

„iný“, našli sa občania, najmä „zbrojo-

váci“ pochádzajúci z Čiech a Moravy, 

ktorí uţ občianske obrady poznali a boli 

ochotní radami i skutkami pomôcť 

zorganizovať účasť ľudí z Povaţskej 

Bystrice na smútočnom obrade v Olo-
mouci. A mne pomohli pri príprave 

smútočného prejavu. Príbuzní i iní 

účastníci rozlúčky boli spokojní s jej 

občianskym charakterom a vraj aj 

s mojim prejavom. Takto som absolvo-

val prvý občiansky obrad ako jeho 

aktívny aktér. Doteraz som vďačný 

ľuďom, ktorí mi vtedy nezištne 

a ochotne podali pomocnú ruku. Boli to 

svetskí humanisti, ktorí sa poznali dlh-

šie a zrejme aj v čase ľudáckej nadvlá-
dy udrţiavali medzi sebou spojenie. 

V rámci spomenutej udalosti vznikla aj 

súdrţnosť medzi nimi a mnou, ktorá 

pretrvávala veľa rokov. 

Moje ďalšie stretnutia 
s občianskymi obradmi 

Uvedené okolnosti ma priviedli k ak-

tívnemu, pomerne hlbokému a trvalému 

záujmu o problematiku svetskej obrad-

nosti. Tak z teoretického, ako aj jej 

praktického hľadiska. Z publicistického 

hľadiska išlo o dva druhy aktivít. Po 

prvé to bolo pôsobenie v redakčných 

radách niektorých časopisov (Osveta, 

Osvetová práca, Nová cesta) i vo funk-

cii hlavného redaktora časopisu Ateiz-

mus (1983-1989). Po druhé išlo o tvor-

bu vlastných príspevkov do viacerých 
periodík, vrátane nášho Spravodaja 

Prometheus. Bol som aj recenzentom 

viacerých publikácií z tejto oblasti. 

Výsledky môjho úsilia však povaţu-

jem len za skromný prínos k riešeniu 

problémov občianskych obradov. Via-

cerí vykonali pre ich rozvoj omnoho 

viac. Vďaka tomu vznikla solídna teo-

reticko-metodická základňa, vypraco-

vali sa metódy a formy občianskych 

obradov, vydali sa publikácie s vhod-
nými textami atď. Rozvíjala sa aj me-

dzinárodná spolupráca. Ţivot však ide 

dopredu a vyţaduje si patričnú inováciu 

občianskej obradnosti. 

Nepôjde to bez zápasov 

Jedným z východiskových bodov po-
prevratového ťaţenia proti občianskej 

obradnosti sa stalo tvrdenie, ţe je „vý-

myslom komunistov“. Nie je to však 

pravda. Veď svetské obrady nemajú 

korene v komunistickom hnutí, ba ani 

v modernej dobe, ale v časoch pradáv-

nych. Komunistické hnutie si ich však - 

vzhľadom na jej silne humanistický 

obsah - plne osvojilo a socialistický štát 

ju podporoval. 

Podľa mnohých prameňov sa vznik 
obradnosti viaţe uţ na mytológiu. Kto 

si dobre všíma obrady s ňou súvisiace 
zisťuje, ţe išlo najprv o zaujímavý 

heterogénny jav - o svojrázne „spoluţi-

tie“ mystických prvkov a elementov 

primitívneho materializmu. Obdobné 

javy a procesy existovali v kontexte 

s prvotnými náboţenstvami, napr. pri-

nášanie obetí malo „dvojaký“ charak-

ter: prvotno-mystický a naivne materia-

listický. 

S formovaním náboţenstva, filozo-

fie a potom aj vedy, modifikovali sa 
nové protirečenia v oblasti myslenia 

i praktického konania ľudí. Tie vyvolá-

vali aj zmeny v obradoch. Presadzovali 

sa prostredníctvom zápasov medzi ich 

 tvorcami, kodifikátormi i vysluhova-

teľmi. Hovoria o tom mnohé buď pria-

mo zachované, alebo inak známe pra-

mene o starovekom čínskom, indickom, 
babylonskom, sumerskom, či egypt-

skom myslení. Z antických čias sú to aj 

významné umelecké diela, ktoré sa stali 

trvalou súčasťou svetovej kultúry. 

Zaujímavá situácia vo vzťahoch 

medzi svetskými a mystickými prvkami 

obradov vznikala v súvislosti s utvá-

raním organizmov, ktoré potom dostali 

názov: náboţensko-cirkevné komplexy. 

Najmä s monoteistickými zameraním. 

Ich vedúce štruktúry si čoraz viac uve-

domovali, ţe pri presadzovaní náboţen-
stva medzi ľuďmi potrebujú aj rôzne 

postupy. Tak pri budovaní rozsiahlych 

kultových systémov venovali veľkú 

pozornosť obradom. V nich videli 

moţnosť názornejšie pribliţovať veria-

cim ťaţko pochopiteľné ,,tajomstvá 

viery“. V tomto smere sa stali známymi 

najmä snahy kresťanstva vôbec a kato-

líckej cirkvi osobitne. Ide predovšet-

kým o aktívnu väzbu na tradície a ich 

uplatňovanie v raných kresťanských 
obciach. Neskôr to bola akceptácia 

celého radu obradov „pohanského sve-

ta“ a ich začlenenie do vlastných obra- 

dových systémov. Veď aj kresťanské 

vianočné obrady sú odvodené od zvy-

kov starého Ríma. Potom to bola tvorba 
vlastných, akoby pôvodných obradov. 

V celom tomto súbore činností sa dô-

sledne potierali svetské aspekty, naprí-

klad našich slovanských predkov. Ak sa 

to nedarilo, tak sa vyhlásili za „pohan-

ské“, čo malo uľahčiť ťaţenie proti 

ním. 

Vieme, ţe za pol druha tisícročia sa 

kresťanstvo stalo dominujúcim fakto-

rom v mnohých oblastiach ţivota ľudí. 

Katolícka cirkev a ďalšie kresťanské 
náboţenské organizácie - nezabúdame 
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však ani na iné – chcú takto postupovať 

aj v súčasnosti. Usilujú sa o to aj pro-

stredníctvom kultu, ktorého súčasťou 

sú náboţenské obrady. Tieto podľa 
potreby inovujú, aby mohli čo najúčin-

nejšie plniť funkciu nástroja pôsobenia 

nielen medzi ich stúpencami, ale aj 

medzi bezkonfesijnými občanmi. Na-

príklad v súvislosti s Vianocami. Na 

základe toho sa neprávom traduje, ţe 

u nás majú miesto len náboţenské ob-

rady a cirkvi sú jedinými morálne 

oprávnenými nositeľmi obradov. Lebo 

vraj tak je to oddávna. Lenţe, po prvé, 

formálna nadvláda cirkvi v tejto sfére 
v stredoveku neznamenala absolútne 

vylúčenie mnohých svetských prvkov 

z obradov; po druhé, existovali obrady 

vykonávané tajne, ktoré mali ďaleko od 

cirkevných podujatí. Cirkevná moc ich 

nemilosrdne prenasledovala ale nikdy 

úplne nevykorenila. Moderná doba 

vniesla nové názory aj na túto proble-

matiku. Také či onaké cirkevné kruhy 

a im slúţiaci laici u nás to nechcú chá-

pať. Neustávajú brojiť proti občian-

skym obradom. Preto musíme teda 
rátať s ďalšími zápasmi za presadenie 

miesta „pod slnkom“ pre občianske 

obrady. 

Svetskí humanisti a zápas 
o občianske obrady 

Všetky obrady pozostávajú z mnohých, 

prevaţne ustálených úkonov. Uskutoč-

ňujú ich pri rôznych príleţitostiach 

jednotlivci, menšie či väčšie skupiny 

ľudí a aj veľké spoločenské zoskupenia. 

Z organizačného hľadiska sú to poduja-

tia v rámci rodín, známych a priateľov, 

ale aj organizovaných celkov, ako sú 

náboţenské organizácie, občianske 

zdruţenia, samosprávne celky i orgány 

štátnej správy a jej rôzne ustanovizne. 

Obrady sa realizujú podľa určitých 
pravidiel, ustaľovaných zvykmi, tradí-

ciou, svetskými i cirkevnými morálny-

mi aj právnymi normami. V uţšom 

slova zmysle sa spájajú buď s náboţen-

sko-cirkevnými kultmi, alebo so špeci-

fickými kultúrnymi potrebami slobo-

domyseľných ľudí. 

Obrady kaţdého druhu sú teda roz-

siahlymi, mnohovrstevnými, zloţitými 

spoločenskými fenoménmi. Ide o refle-

xiu spoločenských vzťahov v podobe 
zakotvovania funkčných zvykov, tradí-

cií, názorov ale aj rôznych spoločen-

ských noriem. Táto fixácia je súčasne 

odrazovým mostíkom tvorby nových 

prvkov a rozvoja obradov. Viac či me-

nej odzrkadľujú objektívne existujúci 

a stále sa meniaci svet. V značnej miere 

obrazne a symbolicky, ale napriek tomu 

aktívne vplývajú na myslenie i city 

ľudí. Jednotlivo i vcelku silne ovplyv-

ňujú vedomie jednotlivcov, rôznych 

kolektívov i celej spoločnosti v rovine 
estetickej, morálnej, právnej, politickej 

a v iných kontextoch. Tvoria jeden 

z významných faktorov ovplyvňovania 

praktickej činnosti ľudí, iniciácie 

a rozvoja rozmanitých spoločenských 

aktivít. Málokedy si uvedomujeme, ţe 

o obrady sa opierajú mnohé úsilia ľudí 

pri budovaní ich kariér, v postupe po 

schodíkoch spoločenskej hierarchie, pri 

umocňovaní ich prestíţe a sociálneho 

statusu vôbec. 
Nezastupiteľnú úlohu majú obrady 

ako faktor spájania jednotlivcov s ko-

lektívmi i spájania rôznych spoločen-

ských skupín navzájom. Týka sa to aj 
podnecovania a rozvoja spoločensky 

prospešných činností. V pamäti máme 

rôzne podujatia, uskutočňované v ob-

dobí socialistickej výstavby. Mnohí 

horlivci ich po prevrate aţ nechutne 

znehodnocovali. A teraz prichádzajú 

zasa „do módy“ napríklad v podobe 

jarného upratovania, čistenia vodných 

tokov atď. Nuţ časy sa menia a cenné 

hodnotové orientácie sa znova uplatňujú. 

Svetonázorová funkcia obradov 

Od tohto všeobecného konštatovania 

však treba prejsť ku konkrétnemu hod-
noteniu pôsobenia obradov. V tomto 

smere je veľa moţností . Napríklad 

komparácia medzi krstom a občian-

skym uvítaním detí do ţivota, medzi 

cirkevným a občianskym sobášom 

a medzi cirkevným a svetským pohre-

bom. Takáto komparácia sa dá oprieť 

o mnohé teoretické štúdie, výsledky 

sociologických výskumov i o bohaté 

praktické skúsenosti, nadobudnuté 

v socialistických časoch. Na tomto 

základe toho je moţné zistiť rozdiely 
medzi náboţensko-cirkevnými a ob-

čianskymi obradmi. 

Náboţensko-cirkevné obrady vyjad-

rujú slabosť či neschopnosť ľudí - psy-

chickú alebo sociálnu, individuálnu či 

spoločenskú, gnozeologickú či hodno-

tovú - prekonávať svoju podriadenosť 

nepoznaným prírodným a spoločen-

ským silám. Na jednej strane sú pre-

vaţne brzdou poznávania a na druhej 

strane mystifikáciou skutočnosti. Rela-
tívne slabosti ľudí sa v náboţenských 

obradoch ukazujú vo zveličovaných 

podobách a historická podmienenosť 

materiálnych a duchovných síl ľudí sa 

zobrazuje ako bohom daná neprekona-

teľná hranica. Symboly uplatňované 

v náboţenských obradoch v nemalej 

miere skresľujú ponímanie dobra a zla, 

vyvolávajú strach, napríklad pred “več-

nými trestami“ v pekle, oslabujú vzťa-

hy medzi ľuďmi, keď sa jedni označujú 

ako „boţie deti“ a iní ako „sluţobníci 
diabla.“ Podstatnou spoločnou črtou 

náboţenských obradov je eschatologic-

ké vykresľovanie falošných predstáv 

 o pokračovaní pozemského ţitia 

v podobe „večného ţivota“ vo fiktív-

nom záhrobnom svete. 
Cirkvi a iné náboţenské organizácie 

vyuţívajú obrady nielen na hlásanie 

svojich predstáv o vzťahoch medzi 

našim svetom a bohom, ale aj na cieľa-

vedomú reguláciu ţivota ľudí. Obrady 

Cirkevná klasika, hoci trochu menej obvyklá, ako ju poznáme u nás 
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v ich sluţbách plnia funkcie stimulov 
a korektorov myslenia, rozhodovania 

a celkového konania ľudí tak, aby boli 

v súlade s náboţenským ponímaním 

sveta. Ovplyvňujú rytmus a tempo 

ţivota ľudí, jeho spôsoby, morálnu 

atmosféru a v takej či onakej podobe aj 

ich politické zameranie i vzťahy k spo-

ločenskému dianiu vôbec. Vo všetkých 

uvedených aj v iných súvislostiach je 

cieľom náboţenských obradov bezhra-

ničná apoteóza nadprirodzeného boţ-
stva a zdôrazňovanie slabosti, hlbokého 

poníţenia i úplnej závislosti ľudí na 

ňom. Preto tento druh obradnosti je 

v rozpore s humanistickým ponímaním 

človeka ako suverénnej, slobodnej 

bytosti. 

Svetská obradnosť vnikla a vyvíjala 

sa v úzkych väzbách s civilizačným 

a kultúrnym napredovaním spoločnosti. 

Prelínali sa v nej mnohé popredné vý-

dobytky postupného poznávania príro-

dy i samotných ľudí, v kontexte s ich 
materiálnym ţitím i psychikou. Tento 

proces, trvajúci po dlhé tisícročia, pri-

nášal čoraz väčšiu paletu svetských 

obradov. Spolu s tým rástla ich obsaho-

vá hodnota a skvalitňovala sa ich reali-

zácia. Ich hlavným obsahom bola vţdy 

– primerane daným moţnostiam- refle-

xia bytia ľudí, konajúcich v rámci prí-

rody a ľudských spoločenstiev. Tento 

proces, odohrávajúci sa v kontexte 

s rozmanitými spoločenskými zápasmi sa 
uskutočňoval niekedy ľahšie, inokedy ťaţšie. 

Veľmi pozitívnym historickým ob-
dobím bola v danom kontexte renesan-

cia. Táto priniesla historicky významné 

mobilizačné prvky do filozofického 

myslenia, prírodných vied, nového 

ponímania človeka, štátu, kultúry 

i umenia. Citeľne oslabila teocentrické 

a christocentrické predstavy o svete, 

spochybnila teologické legendy o závis-

losti ľudí na nadprirodzených silách 

a hlásala potrebu vymanenia sa ľudí 

spod kurately cirkvi. Zbúrala cirkevné 
chválospevy, ţe človek je podobný 

bohu a po smrti sa môţe ocitnúť po 

jeho boku. Najmä renesancia oslobodila 

ľudí spod iluzórnych predstáv a vrátila 

ich do reálneho sveta s cieľom, aby ţili 

a konali ako samostatné subjekty. Svet-

ská obradnosť nadobudla predtým ne-

vídané rozmery, podoby, a význam. 

Ani to však neznamenalo jej celkom 

hladký vývin v budúcnosti, lebo v ne-

malej miere súvisel s pomerom síl 

v zloţitých zápasoch o prekonanie 
feudalizmu, za otvorenie cesty ku kapi-

talizmu. Zloţité cesty kapitalistického 

vývoja prinášali protirečivé vzťahy 

k občianskej obradnosti. Niekedy ju 

podporovali, inokedy brzdili. Najmä 

vtedy, keď sa náboţenské organizácie, 

predovšetkým katolícka cirkev, zmoc-

ňovali významných pozícií vo verej-

nom ţivote. Tak bolo, napríklad vo 

Francúzsku po obnovení monarchie. 

Obdobná situácia je teraz u nás. 

Historický prierez svetskou (občian-
skou) obradnosťou ukazuje, ţe je refle-

xiou myslenia a konania ľudí ako sub-

jektov histórie. Ľudia prostredníctvom 

obradov „hovoria“ o svojej účasti na 

rozvoji materiálnej i duchovnej kultúry. 

V rámci spätnej väzby občianske obra-

dy pomáhajú pri rozvoji mnohých ini-

ciatív, pôsobia ako mobilizačný faktor 

skvalitňovania ţivota ľudí v ich kon-

krétno-historickej podobe a v kontexte 

s prírodnými a spoločenskými zákonmi. 
Toto jej významné poslanie je podloţe-

né symbiózou tvorivej sily fantázie 

a racionálnej systemizácie ľudských 

ideálov i konkrétnych snáh vo vzťahu 

k mnohým stránkam individuálneho aj 

spoločenského ţivota. Takto, bez prí-

sľubov iluzórnych odmien „na nebe-

siach“ ako aj bez výstrah pred „pekel-

nými“ trestami prispievajú občianske 

obrady k formovaniu a upevňovaniu 

kvalitných vzťahov medzi ľuďmi, 

k utváraniu a prehlbovaniu zdravej 
morálnej klímy, k realizácii hodnoto-

vých systémov ako významných fakto-

rov napredovania civilizácie a kultúry. 

Občianske obrady teda bezprostredne, 

obrazne i konkrétne , vyjadrujú skutoč-

nú ľudskosť a aktívne pomáhajú for-

movať i realizovať spôsob ţivota na 

báze svetského humanizmu. Preto má 

zmysel účasť našej Spoločnosti Pro-

metheus na ďalšom rozvíjaní a uplatňo-

vaní občianskych obradov. 

prof. Jaroslav Čelko 

 
Občianska obradnosť je spoločensko-

historickým javom a tvorí neodlučiteľnú 

súčasť duchovno-kultúrneho ţivota 

ľudu a jeho tradícií. Má svoje nezastu-

piteľské miesto v kaţdej občianskej, 

demokratickej spoločnosti. 

Aká je stručná história občian-
skej obradnosti na Slovensku? 

Vzhľadom na kruté, dlhodobé sociálne 

a národnostné vykorisťovanie a útlak 

ľudu a z toho vyplývajúcu jeho vše-

strannú zaostalosť, cirkev (najmä kato-

lícka) si vybudovala monopol na du-

chovno-morálny ţivot na Slovensku, 
vzala do svojej starostlivosti ţivot člo-

veka od jeho narodenia aţ po smrť. 

Naviac, slovenským územím sa „ne-

prehnali“ pokrokové politické, sociálne, 

filozofické a iné hnutia ako v západ-

ných krajinách. Z týchto aj iných príčin 

občianska obradnosť na Slovensku 

vznikala a rozvíjala sa oneskorene 

a pomalšie. 
V r. 1894 bol v Uhorsku zavedený 

povinný civilný sobáš a v období prvej 

čs. republiky (1919-1939) bol právo-

platný aj civilný aj cirkevný sobáš. 

V klérofašistickom reţime slovenského 

Minulosť a budúcnosť občianskych 
obradov na Slovensku 
P. Prusák: The history and the future of civil ceremonies 
in Slovakia 

Abstract: 

The history of the secularization process and development of civil ceremonies 

in Slovakia. Activities of committees and groups for civil matters until 1989 

and after the Velvet revolution. The attacks of clericalists on civil ceremonies. 

Presently, the rate of religious celebrations and baptisms of children under 

seven years of age is increasing, however, there has been a decrease in the 

number of other religious ceremonies, such as baptisms for people older than 

seven, weddings and burials. 

 

Peter Prusák 
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štátu, v ktorom sa oficiálnou, štátnou 

ideológiou stal katolicizmus, vnucovali 

sa jedine náboţenské obrady. 

Od r. 1950 začalo platiť nové rodin-

né právo a povinné uzavretie manţel-

stva pred štátnym orgánom (národným 

výborom). 

V minulých desaťročiach pod vply-

vom hospodárskeho, sociálneho, vzde-

lanostného a kultúrneho rozvoja pre-
chádzalo aj Slovensko rýchlym proce-

som sekularizácie. Tieto oblasti spolo-

čenského ţivota sa postupne dostávali 

spod dosahu a vplyvu náboţenstva. 

V dôsledku presadzujúcej sa sekulari-

zácie nastal postupný pokles religiozity. 

Ak pri sčítaní ľudu začiatkom päťdesia-

tych rokov nášho storočia sa nehlásilo 

k nijakej konfesii ani 1 % občanov, tak 

pri sčítaní v r. 1991 sa za bezkonfesij-

ných označila skoro 1/3 občanov. 

Sekularizácia a rozvoj občian-
skych obradov 

Prejavom sekularizácie bol aj rozvoj 

občianskych obradov a slávností. Sved-

čia o tom tieto údaje: v r. 1986 zo ţivo 

narodených 86 659 detí bolo krstených 
61 509, t. j. 70 %, z 38 316 sobášených 

cirkevný sobáš malo 21 552, t. j. 56,2 % 

a z 53 000 zomretých cirkevný pohreb 

malo 43 773, t. j. 82,6 %. 

Okrem týchto troch základných ob-

čianskych obradov (privítanie novona-

rodených detí do ţivota, sobáš a poh-

reb), veľkej popularite a obľube sa tešili 

aj ďalšie obrady a slávnosti; napr. odo-

vzdávanie občianskych preukazov 

dospievajúcim, slávnosti pracovných 
úspechov, zlatých a diamantových 

svadieb a iné. Išlo o veľmi ľudské 

a dôstojné stretnutia blízkych, priateľov 

a spolupracovníkov. 

Proces sekularizácie tvoril objektív-

ny základ rozvoja občianskych obra-

dov, ale ich rozširovanie sa nedialo 

samočinne a ţivelne. Nezastupiteľnú 

úlohu v ich rozširovaní mala koncepcia 

práce zborov pre občianske záleţitosti 

(ZPOZ), ktorá ich činnosti dávala cie-

ľavedomý charakter. Na základe tejto 
koncepcie sa vytvárali potrebné perso-

nálne, finančné a materiálne podmienky 

pre činnosť dobrovoľného aktívu - 

ZPOZ. 

V súlade s koncepciou bola v štruk-

túre ZPOZ vybudovaná celospoločen-

ská sieť dobrovoľných aktivistov. Pri 

všetkých národných výboroch - kraj-

ských, okresných, mestských a vo väč-

ších obciach aj miestnych - boli ustano-

vené a pracovali ZPOZ. Vo väčších 

 podnikoch a inštitúciách rozvíjali čin-

nosť aktívy pre občianske záleţitosti 

(APOZ). V r. 1985 pôsobilo na Sloven-

sku 2 449 ZPOZ s 22 375 dobrovoľný- 
mi členmi a 5 307 APOZ. Išlo o dobro-

voľné aktívy, nemali právny štatút ako 

iné rady pri národných výboroch. V 80-

tých rokoch bola zriadená pri KNV 
a ONV funkcia plateného inšpektora 

pre prácu ZPOZ. Títo inšpektori a mat-

rikári či matrikárky, ktorí boli zamest-

nancami národných výborov a zároveň 

aj členmi ZPOZ, boli jedinými plate-

nými pracovníkmi ZPOZ. ZPOZ 

a APOZ. Mali svoj ústredný orgán - 

Ústrednú radu - pôsobiacu pri Minister-

stve kultúry SR. Skladala sa z členov 

príslušných ministerstiev (kultúry, 

školstva, financií, vnútra a štátnych 
orgánov), ústredných orgánov spolo-

čenských organizácií (odborov, detí 

a mládeţe, ţien atď.). Išlo teda o zá-
stupcov ústredných vládnych orgánov 

a spoločenských organizácií, ktorí mali 

čo hovoriť do práce a rozvíjania ZPOZ. 

Práca APOZ v závodoch a v inštitú-

ciách sa rozvíjala za pomoci finančného 

a materiálneho príspevku ich vedení 

a ROH (revolučného odborového hnutia). 

Ústredná rada ZPOZ pri MK SR 

mala koordinačnú a metodicko-

konzultatívnu funkciu. Pri nej boli 

zriadené a pracovali odborné komisie, 
napr. hudobníkov, výtvarníkov, básni-

kov a spisovateľov, ktorí tvorili hudob-

né skladby, básne, texty prejavov 

a príhovorov pre jednotlivé obrady, 

navrhovali interiéry a exteriéry a vý-

tvarné diela pre obradné miestnosti 

a domy smútku. ZPOZ mali aj svoj 

časopis NOVÁ CESTA, ktorý plnil 

metodickú, informačnú, konzultačnú 

a propagačnú funkciu. 

Odborná a metodická príprava 
aktívu 

V duchu prijatej koncepcie veľká po-

zornosť bola venovaná odbornej prí-

prave ľudí pracujúcich v ZPOZ 

a APOZ. Pre nich boli usporadúvané 

celoslovenské a regionálne semináre, 

na ktorých dostávali najnovšie poznat-

ky a informácie z oblasti práce zborov, 
vymieňali si poznatky a skúseností 

z práce v teréne. Významnú úlohu na 

tomto poli zohrával Osvetový ústav na 

Slovensku, ktorý podľa dlhodobejšej 

koncepcie a metodiky pravidelne školil 

a pripravoval aktivistov pre jednotlivé 

obrady. Na pomoc boli vydávané pub-

likácie obsahujúce potrebné texty 

a materiály pre jednotlivé obrady. Bola 

napr. vydaná publikácia pod názvom - 

PREMENY (v troch zväzoch) s hod-

notnými textami príhovorov, prejavov, 
básní, hudobných diel atď. s krásnymi 

farebnými ilustráciami. Príručky 

a materiály vydávalo nielen ústredie, 

ale aj jednotlivé regióny, ktoré ich viac 

prispôsobovali svojím podmienkam - 

tradíciám, zvykom a obyčajom. 

V koncepcii sa pamätalo aj na to, ţe 

pre rozvoj práce ZPOZ treba vytvárať 

adekvátne finančno-materiálne pod-

mienky. Na Slovensku bolo vybudova-

ných stovky domov smútku, ktoré výz-
namne prispeli k skultúrneniu pochová-

vania (v mestách a vo väčších obciach). 

Pri mestských a miestnych národných 

výboroch boli zriadené obradné miest-

nosti (na vítanie novonarodených detí 

do ţivota, občianske sobáše a iné sláv-

nosti). Uţ v roku 1985 bolo na Sloven-

Humanistický svadobný obrad vo Viničnom 



Tém 

PROMETHEUS 3/2010 9 

sku 960 obradných miestností, 1 353 
domov smútku a 3 krematória (v Brati-

slave, Banskej Bystrici a Košiciach). 

Najväčšie prekáţky a problémy sa 

vyskytovali s pohrebmi. Preto sa praco-

valo na osobitnej koncepcii pohrebníc-

tiev, ktoré by poskytovali pozostalým -

smútiacim komplexné sluţby. 

Na základe vytvárania potrebných 

personálnych a finančno-materiálnych 

podmienok sa práca ZPOZ a APOZ 

neustále zdokonaľovala, občianske 
obrady boli na vysokej kultúrno-

estetickej úrovni, s pôsobivo ľudským, 

etickým a dôstojným dosahom. Po ich 

zhliadnutí alebo účasti na nich nejeden 

veriaci vyhlásil, ţe aj on chce mať 

takýto obrad. 

Rozvíjaním občianskej obradnosti 

ZPOZ a APOZ významne prispievali 

k uplatňovaniu a rozvoju pluralizmu 

a demokracie v spoločnosti. 

Útoky klerikálov na občiansku 
obradnosť 

Po prevrate v novembri 1989 sa situácia 

v rozvíjaní občianskej obradnosti radi-

kálne zmenila. Cirkevné kruhy (najmä 

katolicizmus) a klerikálne sily na ňu 

prudko zaútočili. So svojím nepriateľ-

ským postojom k občianskym obradom 
sa poponáhľali katolícki biskupi Slo-

venska, a to v liste, ktorý bol čítaný 

v kostoloch dňa 15. júla 1990. 

V tomto liste biskupi, okrem iného, 

zakázali svojím veriacim účasť na ob-

čianskych obradoch, napr. na privítaní 

novorodenca do ţivota, pohrebe a iných 

obradoch. Na druhej strane zakázali 

svojím kňazom pochovávať zosnulých 
neveriacich, ateistov (ak o to poţiadali 

ich pozostalí). Nedovoľujú ani občian-

sku rozlúčku na cirkevnom pohrebe, 

napr. moţnosť rozlúčiť sa so svojím 

bývalým kolegom a priateľom podľa 

poľovníckych zvyklostí. 

List katolíckych biskupov bol vý-

zvou na frontálny útok klerikálov na 

občiansku obradnosť. Jeho výsledkom 

bolo i zastavenie vydávania (koncom 

r. 1990) časopisu Nová cesta. Tento list 
svojimi zákazmi a príkazmi sa týka 

elementárnych ľudských práv a protire-

čí princípom občianskej spoločnosti 

a demokracie. Medzi ne patrí aj vytvo-

renie podmienok na dôstojné občianske 

obrady, pričom ide o právo občana 

slobodne a bez diskriminácie sa roz-

hodnúť pre ten či onen obrad. 

Klady a nedostatky práce ZPOZ 

Práca ZPOZ a občianske obrady mali aj 

svoje chyby a nedostatky. Tie sa, okrem 

iného, prejavovali v ich prílišnej ideo-

logizácii a politizácii. V snahe vytvoriť 

akúsi protiváhu cirkevným obradom, 

niektoré občianske obrady boli ich 

imitáciou a dostavali charakter novodo-

bých sformalizovaných rituálov, odtrh-

nutých od ţivota. Tieto chyby a nedos-
tatky pôsobili negatívne najmä medzi 

mladými ľuďmi. 

Pod hrubým tlakom klerikálnych síl 

a vo vznikajúcom nepriaznivom a ne-

ţičlivom prostredí, sa vybudovaná 

organizačná štruktúra ZPOZ rozpadla. 

Nezanikli však občianske obrady. Osta-

li naďalej vo vedomí občanov ako prí-

ťaţlivé, potrebné a ţiadané. Svedčí 
o tom aj komentár Ministerstva kultúry 

a cestovného ruchu SR k ročnému 

výkazu o cirkvi a náboţenskej spoloč-

nosti za rok 2009, kde sa uvádza, ţe 

„v module Liturgické obrady pozoru-

jeme nárast počtu bohosluţieb, krstov 

detí do 7 rokov a naopak značný pokles 

ostatných krstov a cirkevných sobášov. 

Cirkevné pohreby tieţ mierne poklesli“. 

Občianske obrady sa hlboko zako-

renili vo vedomí a ţivote občanov, ţijú 
naďalej a majú svoju budúcnosť. Aj 

preto z iniciatívy viacerých obcí a miest 

vzniklo 23. 11. 1991 v Banskej Bystrici 

Zdruţenie zborov pre občianske záleţi-

tosti Človek človeku v Slovenskej re-

publike ako dobrovoľná organizácia - 

občianske zdruţenie. V súčasnosti má 

toto zdruţenie vyše 800 členov (miest 

a obcí). (Pozn. red.: Viac informácií 

o ZZPOZ prinesieme v nasledujúcom 

čísle nášho časopisu) 

I keď ZZPOZ má a plní ušľachtilé, 
humánne ideály a ciele, jeho jednotli-

vým členom sa v nepriaznivom pro-

stredí nepracuje ľahko; musia sa boriť 

s mnohými problémami. Jedným z nich 

je financovanie ich činnosti. Štát ich 

nedotuje (ako cirkvi), a tak svoju čin-

nosť financujú predovšetkým z vlast-

ných príspevkov. 

Ďalší rozvoj práce ZZPOZ a ob-

čianskej obradnosti predpokladá ich 

uţšiu spoluprácu so štátnou správou 
a samosprávou. Najmä štátna správa by 

mala mať pre ne väčšie pochopenie ako 

súčasť kultúry a dať im zaslúţenú fi-

nančno-materiálnu podporu a pomoc, 

akú dostavajú napr. cirkvi. 

Spoločnosť Prometheus má svoje 

nezastupiteľské miesto v rozvoji ob-

čianskej obradnosti na Slovensku. Spo-

lu s ostatnými humanistickými, demo-

kratickými silami a organizáciami sa 

musí premyslenejšie a cieľavedomejšie 

podieľať na zabezpečovaní práv a slo-
bôd občana, vrátane jeho práva na slo-

bodnú voľbu obradov bez strachu. Je 

potrebné, aby sme výraznejšie demon-

štrovali jasnosť a vierohodnosť našich 

humanistických ideí aj v tejto oblasti, 

vytvárali a rozvíjali vlastnú, humanis-

tickú kultúru občianskych obradov. 

Peter Prusák 

Informácia k obrázku: Slávnostné 

občianske obrady v obci Valaská Belá 

sa konajú v tejto obradnej miestnosti, 
ktorá sa nachádza v budove obecného 

úradu (Redakcia).  
Miestnosť na občianske obrady, ako ju poznáme z našich miest a obcí 
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Je rozdiel medzi občianskym 
obradom a humanistickým 
obradom? 

Áno, je. Rozdiely spočívajú v tom, ţe 

humanistické obrady sa opierajú 

o humanistický svetonázor a obvykle 

ich vykonáva špecializovaný humanis-
tický celebrant. Civilné obrady majú 

spoločné s humanistickými to, ţe sa 

v oboch z nich nepouţívajú náboţenské 

formulácie. Civilné obrady vykonáva 

obvykle zamestnanec miestnej samo-

správy a odohrávajú sa spravidla 

v miestnostiach, ktoré spravuje miestna 

samospráva. Niekedy sa ponúkajú aj 

iné miesta konania obradov. 

Čo sú teda humanistické obrady? 

Sú to jedinečné a cieľavedomé obrady, 

ktoré sa sústreďujú na svetonázor ľudí, 

ktorým sa tieto obrady poskytujú, teda 

ľudí, v ţivote ktorých náboţenstvo 

nemá podstatnú úlohu (napr. humanis-

tov, racionalistov). Predpokladáme, ţe 

„spotrebitelia“ majú rovnako zmýšľajú-
cich priateľov a rodinných príslušníkov 

a teda tieto obrady zväčša vyhovujú aj im. 

Nemusí to byť vţdy tak. Potom sa 

pozvaní hostia musia zmieriť s posto-

jmi tých, ktorých sa obrady priamo 

týkajú. Výhoda humanistických obra-

dov je, ţe sú flexibilné a dajú sa prispô-

sobiť predstavám oslavujúcich obča-

nov. Tým sa stávajú veľmi významnou 

ţivotnou príleţitosťou, ktorá sa líši od 

uniformity predovšetkým cirkevného 
obradu, ale do istej miery aj civilného 

obradu. 

V čom spočívajú rozdiely medzi 
humanistickými a civilnými 
obradmi? 

Civilné obrady sú vo Veľkej Británii 
a v niektorých iných častiach Európy 

právne záväzné a slúţia ako zmluva. Je 

to tak preto, lebo tieto vzťahy boli uţ 

zakotvené v právnych systémoch štá-

tov, ktorých sa to týka. V prípade hu-

manistických obradov to nie je vţdy 

tak. Zatiaľ nie sú široko uznávané ako 

zmluva. Preto humanisti to riešia tak, ţe 

najprv majú civilný obrad a po ňom 

poţiadajú humanistického celebranta 
o humanistické obrady, alebo naopak, 

najprv humanistické obrady a po nich 

civilné. Humanisti – bez ohľadu na 

právnu záväznosť humanistických 

obradov v konkrétnom štáte – to pokla-

dajú za prvoradé. Oba typy obradov 

patria teda k sekulárnym obradom – na 

rozdiel od obradov náboţenských. 

Aj civilné sobáše sa vyhýbajú kres-

ťanským (a iným náboţenským) tradí-

ciám. Na poţiadanie je však moţné do 
nich začleniť aj náboţenské prvky, aby 

sa vyšlo v ústrety príbuzenstvu. 

V podstate však majú rovnaké prv-

ky ako náboţenský obrad (otváracie 

slová, záväzky, výmena prsteňov, vy-

hlásenie snúbencov za manţelov, bozk 

novomanţelov, záverečné vyhlásenie 

a odchod sprievodu. 

Humanistický sobáš obsahuje preja-

vy a symbolické akty, ktoré si snúbenci 

sami zvolia. Je teda viac zrkadlom 

individuálneho charakteru snúbencov. 

Typy civilných a humanistických 
obradov pri rôznych životných 
príležitostiach 

Okrem sobášov poznáme aj iné typy 

obradov, ktoré typovo zodpovedajú 
náboţenským obradom. Sú to teda 

privítanie a pomenovanie novorodené-

ho dieťaťa – čo zodpovedá náboţen-

skému krstu. Potom nasleduje konfir-

mácia, ktorou dospievajúci mladý člo-

vek slávnostne vyzná svoj svetonázor – 
či uţ nenáboţenský alebo náboţenský. 

Najdôleţitejšia je asi sobášna ceremó-

nia, ktorej zodpovedá náboţenský so-

báš „v kostole“. Táto ţivotná príleţitosť 

má veľa náhradných nenáboţenských 

foriem jednak civilných, ale aj huma-

nistických, pretoţe existujú spoločnosti 

ponúkajúce sobáš na romantických 

miestach, ako sú staré zámky a hrady, 

alebo rekreačné miesta. V nasledujúcom 

texte sa budeme venovať iba sobášom. 

Dôležitosť sobášnych záväzkov 

Na rozdiel od cirkevných sobášov, 

ktoré sú štandardné, a preto málokedy 

obsahujú špeciálne záväzky manţel-

ského páru, civilné a humanistické 

obrady majú takéto záväzky oveľa 
častejšie. Niekedy tieto záväzky pred-

stavujú aj podstatnú časť obradov. 

V takých prípadoch odporúčame, aby 

sa snúbenci vopred venovali dôkladnej 

príprave tohto záväzného legálneho 

vzťahu. 

Formulovanie záväzkov samotnými 

účastníkmi dodáva oslave osobný cha-

rakter a čím ďalej, tým viac sa stáva 

populárne nielen vo Veľkej Británii, ale 

aj v celej Európe. Osobný charakter 

záväzkov dáva moţnosť partnerom 
vyjadriť čo cítia. Napriek tomu ešte 

veľa sobášiacich sa párov nepripisuje 

veľký význam tomu, čo kňaz pri cere-

mónii hovorí a spolieha sa stále na 

tradičné – náboţenské obrady. Tí, ktorí 

sa neuspokoja s takouto tradíciou môţu 

byť pri tejto jedinečnej súkromnej prí-

leţitosti tvoriví. 

Prečo si ľudia volia sekulárne 
obrady? 

Obvykle ide o prípady, keď ţiaden 
z priamych účastníkov nie je náboţen-

sky orientovaný a preto by sa cítili pri 

náboţenskom obrade nepríjemne. 

Nevesta a ţeních vyznávajú odlišné 

náboţenstvo, preto sa chcú vyhnúť 

problémom, ktoré môţu kňazi namietať 

pri sobášení ľudí odlišnej viery. Man-

ţelstvá uzatvárané medzi snúbencami 

rozličného náboţenstva sú dnes oveľa 

častejšie ako voľakedy. 

Predstava snúbencov o sobáši je 
viac kreatívna, neţ by kňazi pripustili 

(napríklad chcete, aby pri sobáši odzne-

li básne alebo vybraná próza, chcete 

uplatniť neobvyklú hudbu pri nástupe 

snúbencov a ich odchode, alebo v cu-

dzine prichádza do úvahy aj uplatnenie 

pôvodných amerických alebo budhis-

tických rituálov). 

Sekulárne obrady 
A. Rehák: Secular ceremonies  

Abstract: 

Excerpt from opinions, ideas and activities related to secular ceremonies 

outside of Slovakia: What are humanist ceremonies? The differences 

between humanist and religious ceremonies; types and content 

of civil and humanist cere-monies. 

 

Alexander Rehák 
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Kto vykonáva sekulárny obrad? 

Je to celebrant, ktorý musí mať k tomu 

úradne uznané oprávnenie. Je to dôleţi-

té z právneho hľadiska, pretoţe svojím 

podpisom potvrdzuje vašu sobášnu 

zmluvu. Postavenie týchto celebrantov 

môţe byť rôzne. Od sudcov, funkcioná-
rov samosprávy, úradníkov, starostov 

obcí a miest aţ po verejných notárov. 

Keď sa sobáš odohráva na lodi, pred-

pokladom moţnosti sobášiaceho kapi-

tána je, ţe musí mať na to oprávnenie. 

Sekulárne sobáše robia aj občianske 

zdruţenia – napríklad humanistické 

spoločnosti – za predpokladu, ţe ich 

štátna správa tým poverila.1 

Aké prvky obsahuje sekulárny 
sobášny obrad? 

Otvorenie a nástup celebranta, jeho 

pomocníkov, snúbencov, svedkov 

a pozvaných hostí. 

Privítane všetkých účastníkov ce-

lebrantom (niekedy aj opísanie nasledu-

júceho obradu, čo je dôleţité, pretoţe 
mnohí hostia nepoznajú sekulárne ob-

rady). 

Prednes poézie alebo prózy, inoke-
dy hudba súvisiaca obvykle s ľudskou 

láskou. Táto časť programu je v súlade 

so ţelaním snúbencov. Tento bod ne-

musí tvoriť samostatnú časť, môţe byť 

rozptýlený po celom obrade. 

Záväzky. Táto časť tvorí podstatu 

obradu. Je pripravená a zosúladená 

s predstavami a ţelaniami samotných 

snúbencov. 

Výmena prsteňov. Je to tradícia, ale 
v sekulárnych manţelstvách nie je 

nevyhnutná. Výmena prsteňov je spre-

vádzaná slovami celebranta. Môţu sa 

pridruţiť aj iné činnosti, napríklad 

odovzdanie ďalších darov, zapálenie 

sviec, ba aj menej obvyklé rozbitie 

pohára „pre šťastie“. 

Potvrdenie manţelstva. Sekulárny 

sobáš neobsahuje náboţenské poţehna-

nie, ale jeho ekvivalentom je blahoţe-

lanie novomanţelom, alebo vyhlásenie 

komunity, ţe budú novomanţelom 

pomáhať. Tieto záväzky sa vzťahujú 
obvykle aj na budúce deti manţelov 

a ich celé príbuzenstvo. Je to teda akési 

potvrdenie, ţe ich komunita prijala 

„medzi svojich“. 

Vyhlásenie platnosti manţelstva - 
viaţe sa na povolenie celebranta vyhla-

sovať manţelstvo za právoplatné, čo 

celebranti dostávajú od štátnej správy 

pri ich uznaní. Pri tom sa nevylučuje, 

ţe zákon vyţaduje špecifickú formulá-

ciu vyhlásenia platnosti manţelstva, 

ktorú musí celebrant dodrţať. Okrem 

tejto jedinej zákonitej klauzuly všetko 

ostatné závisí na celebrantovi a na 

ţelaniach snúbencov. 

Voľne spracoval MUDr. A.Rehák z: 
http://www.malagaminister.com/faq.ht

ml a 

http://www.secularseasons.org/celebrati

ons/weddings.html 

 

1 Spoločnosť Prometheus opakovane, 

no bezvýsledne ţiadala o poverenie 

vykonávať sekulárne sobáše nasledujú-
cimi listami: Úrad vlády Slovenskej 

republiky. Kancelária predsedu vlády 

SR, číslo 1324/2002 PV. List adresova-

ný Ing. Mikulášovi Dzurindovi, CSc., 

predsedovi vlády SK, archív SP. List 

adresovaný Kancelárii verejného 

ochrancu práv - archív SP. 

 

 

Britskí humanisti spoznali význam 

obradov v ţivote ľudí a venujú im 

v rámci svojej činnosti veľkú pozornosť. 

Obrady majú vyzdvihnúť váhu dôleţi-

tých udalostí v našich ţivotoch, ako sú 

narodenie, sobáš a svadba, ale aj smrť 

našich milovaných. 

Aj pre tých humanistov, ktorí nema-

jú ani stopu po náboţenskom cítení, je 

dôleţité, aby sa uvedené príleţitosti 

preţili v kruhu rodiny, príbuzných 
a priateľov v znamení čestnosti, pria-

teľstva a náklonnosti, a to v sprievode 

slov, prípadne hudby, ktoré sú osobné 

a vhodné pre ţivoty ľudí, o ktorých ide. 

Na tento cieľ zorganizovali britskí 

humanisti firmu, tzv. Humanist Cere-

monies ™, kde pracujú vyškolení 

a akreditovaní humanistickí celebranti, 

a to osobitne pre Anglicko s Walesom, 

resp. Škótsko (Humanist Society of 

Scotland). 
Kaţdý obrad, ktorý britskí humanis-

ti uskutočňujú, je jedinečný, pretoţe je 

vytvorený špeciálne na určitú príleţi-

tosť. S inými má spoločné len to, ţe sa 

zakladá na spoločných ľudských hod-

notách a vylučuje vzťah k náboţenstvu, 

resp. poverám. V centre záujmu je 

príleţitosť a osoba, resp. osoby, ktoré 

sa oslavujú alebo pripomínajú. Okrem 

základných legálnych poţiadaviek niet 

pravidiel ani presných predpisov pre 

podrobnosti. Celebranti naplánujú ob-
rad v úzkej spolupráci s organizátormi 

tak, aby zodpovedal presne poţiadav-

kám rodiny. Ponúkajú: 

Humanistické uvítanie novorodenca 

Radostný obrad privítania bábätka, 

adoptovaného dieťaťa alebo nevlast-
ných súrodencov do rodiny. 

Humanistická svadba alebo 

partnerstvo 

Oslávte svoj sobáš či partnerstvo alebo 

aj pripomienku tejto udalosti humanis-

tickou svadbou či potvrdzujúcou cere-
móniou. 

Humanistické pohreby a výročia 

Sláviac trúchlite za niekým, kto umrel. 

Ak sa rozhodnete pre humanistický 

pohreb alebo výročie smrti, oţivíte si 

spomienku na tých, čo odišli, bez súvis-
losti s druhým svetom. 

Nájdite humanistického celebranta 

Hľadajte najbliţšieho humanistického 

celebranta pre kaţdú z uvedených slu-

ţieb. Prečítajte si cenník obradov orga-
nizácie Humanist Ceremonies™. Cvič 

sa za humanistického celebranta. Vedel 

by si viesť humanistický obrad a stať sa 

Humanistické obrady v Británii 
R. Škoda: Humanist ceremonies in Britain 

Abstract: 

Excerpt from opinions, Information about the activities of the British company 

Humanist Ceremonies™: humanist welcomings of newborns, humanist 

weddings, burials and anniversa-ries; fees for humanist ceremonies. 

 

Rastislav Škoda 

http://www.malagaminister.com/faq.html
http://www.malagaminister.com/faq.html
http://www.secularseasons.org/celebrations/weddings.html
http://www.secularseasons.org/celebrations/weddings.html
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členom siete celebrantov organizácie 

Humanist Ceremonies™? 

Publikácie o ceremóniách 

Hľadaj a nájdi ďalšie údaje o Humanist 

Ceremonies™ v knihách a broţúrach 

Britskej asociácie humanistov. Kontak-

tuj šéfa organizácie Humanist Ceremo-

nies™ - e-mailom na adrese ceremo-

nies@humanism.org.uk  

Podrobnejšie údaje k humanis-
tickému uvítaniu novorodenca 

Vítanie príchodu nového bábätka, die-

ťaťa či nevlastných súrodencov do 

vašej rodiny či okruhu priateľov je 
vţdy radostná a súčasne váţna záleţi-

tosť. Nielen ţe ho všetkým predstavuje-

te novým menom; priznávate sa súčas-

ne k svojej terajšej aj budúcej zodpo-

vednosti za jeho postavenie v spoloč-

nosti a k jeho uznaniu za dôleţitého 

činiteľa vo vašom ţivote. Môţete vy-

sloviť aj prianie vyuţiť moţnosť zapo-

jiť do ceremónie aj staršie deti, ak ne-

mali túto moţnosť, keď boli mladšie. 

V prípade starších detí, ktoré sa 

obyčajne uţ zţili so svojimi menami, sa 
ceremónia zameria na vylíčenie lásky 

k nim a na to, ţe sú v rodine vítané. 

Obrad sa môţe konať kdekoľvek, 

ale obyčajne to býva v byte rodičov, 

niektorého člena rodiny alebo blízkeho 

priateľa. S pomocou humanistického 

celebranta ľahko naplánujete program 

obradu, ktorý zodpovie vašej osobnej 

situácii a vašej rodine. Môţe byť dlhší 

alebo kratší, no treba pamätať na časo-

vo obmedzenú pozornosť detí a ich 
trpezlivosť. Môţete voliť slová, ktorý-

mi ako rodičia vyjadríte svoje nádeje 

a urobíte sľuby. Môţete rozhodovať, 

komu sa ujde pri obrade osobitná úloha 

- či to budú existujúci súrodenci, bliţšia 

či vzdialenejšia rodina, alebo priatelia. 

Môţete vymenovať špeciálnych priate-

ľov, vítaných rodičov ba aj čudáckych 

rodičov, ktorých úlohou bude podporo-

vať špeciálne vlohy vášho dieťaťa. 

Celebranti od organizácie Humanist 

Ceremonies™ sú priateľskí a skúsení 

odborníci vo svojom povolaní. Pomôţu 

vám urobiť z obradu uvítania novoro-

denca pamätihodnú udalosť. Majú 
skúsenosť vo vytváraní situácií, spá-

jajúcich vás s vašou rodinou a priateľ-

mi. Dajú vám moţnosť vybrať si pred-

nes poézie, čítanie prózy či hudbu, 

ktoré si nájdu cestu k srdcu dieťaťa. 

Kniha New Arrivals (= asi Noví pri-

šli medzi nás) vydavateľstva Britskej 
humanistickej asociácie obsahuje rad 

príkladov obradov pri uvítaní novoro-

denca, a to vrátane ukáţok poézie 

a prózy i hudby, ktoré uţ úspešne vy-

skúšali početné rodiny. 

Poplatky za humanistické obrady 

Sieť organizácie Humanist Ceremo-

nies™ vedie volené predstavenstvo 

akreditovaných celebrantov, ktoré urču-

je kaţdoročne rozmedzie poplatkov za 

rozličné obrady. Jednotliví celebranti si 

podľa toho upravia poplatky vo svojej 

oblasti. 

Poplatky sú rôzne podľa druhu ob-

radu a menia sa s ohľadom na miestnu 

konkurenciu, čas, vzdialenosť a zloţi-

tosť obradu. Cestovanie a ubytovanie 
celebranta sa často účtuje osobitne 

k dohodnutej úhrade. 

Kaţdý celebrant si vypracuje svoj 

cenník obradov a v kaţdom individuál-

nom prípade sa s ním musíte dohodnúť. 

Pri uvítaní novorodencov a sobášoch je 

zvykom platiť celebranta priamo. Pri 

pohreboch sa celebrant dohovorí 

s vedúcim pohrebného ústavu a popla-

tok je súčasťou účtu tohto ústavu, ktorý 

bude dokladom pre úhradu poisťovňou. 

Všetci celebranti, ktorí sú členmi 
organizácie Humanist Ceremonies™, 

resp. siete humanistických celebrantov, 

určia svoje poplatky v rámci dohodnu-

tého rozmedzia. 

Na rok 2010 boli dohodnuté tieto 

rozmedzia poplatkov: 

Všetci v BHA akreditovaní celebranti 

prispievajú svojej organizácii určitým 

percentom poplatku za kaţdý obrad; 

peniaze potom idú na školenia a pro-

mócie celebrantov a na celkový rozvoj 
hnutia humanistických obradov. 

Podľa 

http://www.humanism.org.uk/ceremoni

es pripravil Rastislav Škoda 

  

Prehľad poplatkov za humanistické obrady vo Veľkej Británii 

Pohreby &130 – &175 Platba pohrebn. ústavu 

Spomienka na zosnulého &130 – &175 Platba priamo celebrantovi 

Sobáš &320 – &700 Platba priamo celebrantovi 

Partnerstvo &320 – &700 Platba priamo celebrantovi 

Uvítanie novorodenca &130 – &255 Platba priamo celebrantovi 

Humanistické obrady v Škótsku 

mailto:ceremonies@humanism.org.uk
mailto:ceremonies@humanism.org.uk
http://www.humanism.org.uk/ceremonies
http://www.humanism.org.uk/ceremonies
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Na Slovensku je málo známe, ţe v eu-

rópskych krajinách existujú humanis-

tické konfirmácie. Zatiaľ čo náboţenské 
konfirmácie potvrdzujú, ţe mladý člo-

vek vedome uznal svoju príslušnosť 

k niektorej cirkvi, podobne aj humanis-

tické konfirmácie potvrdzujú, ţe kon-

firmant vedome vyznal svoju prísluš-

nosť k humanistickému svetonázoru. 

Nórsko je štátom, kde humanistické 

konfirmácie sa tešia nevšednej obľube. 

Tomuto rituálu sa podrobuje do roka 

vyše 10 000 mladých ľudí vo veku asi 

15 rokov. Je to tradícia, ktorá trvá uţ 
vyše 50 rokov! Obrad konfirmácie sa 

odohráva často v koncertných halách, 

na stredovekých zámkoch, v kinosá-

lach, kultúrnych strediskách alebo na 

radniciach, a to rovnako vo väčších, 

ako aj menších mestách zvyčajne kaţdý 

rok v apríli aţ máji. 

V najsevernejších miestach Nórska 

nie je ešte vytvorená Humanistická 

asociácia, a preto k tomu treba vytvoriť 

podmienky. Rovnako vtedy, ak sa mla-

dí ľudia zdrţujú v cudzine (obvykle 
s rodičmi, ktorí tam vykonávajú nejakú 

prácu). Preto moţno prípravný kurz 

absolvovať cez internet. Okrem toho sa 

v Osle v júni tieto obrady konajú aj pre 

cudzincov zdrţujúcich sa v Nórsku. 

Toto zabezpečenie je dostatočne široké 

na to, aby sa kaţdý, kto si to ţelá, po-

drobil humanistickej konfirmácii. 

V Oslo to obvykle je aţ okolo 800 

mladých ľudí, kráčajúcich po veľkom 

mramorovom schodišti do radnice, 
v ktorej sa odovzdávajú aj Nobelove 

ceny. Hostia sedia v sále, ktorá má 

1 400 miest na sedenie. Oslávenci do-

stávajú diplom potvrdzujúci, ţe absol-

vovali kurz o humanistickom ţivotnom 

postoji a etike. V r. 2007 sa podrobilo 

tomuto humanistickému obradu aţ 

16,4 % všetkých mladých ľudí v Nórsku. 

Trochu histórie 
Stovky rokov sa v luteránskej štátnej 

cirkvi Nórska konali výlučne cirkevné 

konfirmácie, a to povinne od r. 1912. 
Toto bolo spojené aj s právami: kto 

neabsolvoval náboţenské konfirmácie, 

nemal právo sa oţeniť, nosiť odev dos-

pelých a robiť prácu určenú dospelým. 

Bola to teda istá forma náboţenskej 

tyranie. 
S postupným zavádzaním náboţen-

skej slobody a so sekularizá-ciou, tí čo 

stáli mimo cirkev začali pociťovať 

potrebu nového obradu, a to humanis-

tickú konfirmáciu. Táto by mala emo-

cionálne uspokojovať zúčastnených 

s tým rozdielom, ţe by neobsahovala 

náboţenské základy, ale poskytovala by 

princípy nevyhnutné pre etiku a svetský 

svetonázor. 

Prvá humanistická konfirmácia sa 
v severských štátoch Európy konala 

v r. 1915 v dánskej Kodani. Organizo-

vala ju Asociácia proti cirkevnej kon-

firmácii premenovaná neskôr na Aso-

ciáciu pre civilnú konfirmáciu. Táto 

asociácia v Dánsku vyvíja činnosť 

dodnes. V r. 1950 bola v Nórsku zalo-

ţená Asociácia pre civilnú konfirmáciu, 

hlavne s podporou akademickej pospo-

litosti a vedúcich politikov odborov. 

Prvý obrad konfirmácie sa v Nórsku 

konala v r. 1951 na radnici v Oslo 
a zúčastnilo sa na nej 34 mladých ľudí. 

Stala sa z nej tradícia. Dnes je normou 

asi 20 % účastníkov z celkového počtu 

občanov Osla. 

V r. 1956 bola zaloţená aj Nórska 

humanistická asociácia (Human-Etisk 

Forbund - HEF) s pomocou členov 

Asociácie pre civilnú konfirmáciu 

a konanie humanistických konfirmácií 

prešlo na túto novú organizáciu. Prvé 

roky sa táto konfirmácia konala iba 
v Oslo a aţ neskôr, po zaloţení miest-

nych odbočiek v iných mestách, začali 

aj tieto usporadúvať kurzy pre adeptov 

konfirmácií. „Explózia“ nastala v ro-

koch osemdesiatych, keď 110 miest-

nych odbočiek HEF organizovalo prí-

pravné kurzy a konfirmácie. Obsahom 

kurzov boli ţivotné postoje, humaniz-

mus, ľudské práva a humanistická eti-

ka. Tieto témy sú povinné, iné si môţe 

účastník kurzu zvoliť sám. Kurzy sa 

konajú obvykle počas zimných veče-
rov. Z toho je zrejmé, ţe obsahom kur-

zov nie sú ţiadne dogmy, ale výchova 

k zodpovednosti voči spoločnosti. 

Priebeh konfirmácie 
Samotná konfirmácia sa upravuje podľa 

miestnych pomerov; ostávajú spoločné 

iba niektoré prvky. Obvykle je táto 

ceremónia sprevádzaná hudbou alebo 

recitovaním poézie a zúčastňujú sa na 

nej miestni kultúrni činitelia. Dôleţitý 

je aj obsah uvítacieho príhovoru, ktorý 

nabáda k zapojeniu sa do širšieho spo-

ločenstva, mimo úzkeho kruhu rodiny. 

Ďalšou časťou konfirmácie je prejav 

jedného z mladých ľudí týkajúci sa ich 
samých, teda zväčša o ich postojoch 

k súčasnosti. Sprievodným znakom 

obradu je spievanie piesne Vaše myš-

lienky sú slobodné v nórskom jazyku. 

Neraz sa do spevu zapoja aj poslucháči. 

Môţu sa predniesť aj iné kultúrne vloţ-

ky ako napríklad báseň nórskeho básni-

ka Nordahls Griega Mládeţi, alebo 

nejaký umelec zaspieva pieseň Johna 

Lennona Predstav si, ţe niet neba. 

Kultúrne vloţky závisia teda celkom od 

usporiadateľa a miestnych moţností. 
Konfirmanti sa volajú na pódium po 

mene, aby si prevzali svoje diplomy 

o absolvovaní kurzu. Auditórium kaţ-

dému ţivo tlieska. Príchod a odchod 

konfirmantov je hromadný za sprievodu 

hudby. Ceremónia trvá pribliţne jednu 

hodinu. 

Ďalšie osudy humanistických 
konfirmantov 
Počas mnohých rokov od zavedenia 

humanistických konfirmácií sa mnohí 
konfirmovaní občania pričinili o úspe-

chy nórskej spoločnosti (počnúc saxo-

fonistom Janom Garbarekom aţ po 

ministerského predsedu Gro Harlem 

Brundtlanda, ktorý bol aj vedúcim 

Komisie OSN pre prostredie a výstav-

bu. Nie všetci celebranti humanistic-

kých konfirmácií pochádzajú z organi-

zovaných asociácií. Naopak, asi 80 % 

celebrujúcich nemá rodinných prísluš-

níkov – členov asociácie. Ide uţ teda 

o presah činnosti Humanistickej asociá-
cie Nórska do celej spoločnosti, ktorým 

sa asociácia zviditeľňuje. V celom 

Nórsku sa na všetkých humanistických 

ceremóniách kaţdoročne zúčastňuje asi 

200 000 ľudí, vrátane privítania novo-

rodencov, konfirmácií, sobášov a poh-

rebov. 
 

Podľa: 

http://www.human.no/templates/Page_

___6736.aspx  spracoval A. Rehák 

Humanistické konfirmácie v Nórsku 
A. Rehák: Humanist confirmations in Norway 

Abstract: 

The mission and importance of humanist confirmation ceremonies in Norway, 

their tradition and history; the content of a confir-mation ceremony and the 

lives of humanist confirmands. Humanist welcomings of newborns, weddings 

and burials in Norway. 

 

http://www.human.no/templates/Page____6736.aspx
http://www.human.no/templates/Page____6736.aspx
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 Aktívy pre občianske záleţitosti. 

Bratislava, Práca 1989. 100 s. 

 CIRBES, V.: Občianske obrady 

a slávnosti. Košice, Východoslo-

venské vydavateľstvo 1975. 337 s. 

 DONOVALOVÁ, K.: Príleţitostná 
poézia k občianskym obradom 

a slávnostiam. Banská Bystrica, 

Verejná kniţnica M. Kováča 1998. 

63 s. 

 Čaro zrelosti. Banská Bystrica, 

Zdruţenie ZPOZ Človek človeku 

v SR 2005. 153 s. 

 Človek človeku. Nitra, Okresné 

osvetové stredisko 1972. 131 s. 

 Človek - človeku. Red. A. Ťureko-

vá. Banská Bystrica, Zdruţenie 
ZPOZ Človek človeku v SR 1998. 

198 s. 

 HLÔŢKOVÁ, S: Kolobeh... Ban-

ská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 2008. 186 s. 

 Kaţdý deň stretnúť človeka. Ban-

ská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 2003. 271 s. 

 KOLLÁROVÁ, E.: Dobrý deň, 

človek. Banská Bystrica, Zdruţenie 

ZPOZ Človek človeku v SR 2008. 

152 s. 

 KOPČAN, Š.: Slovo na pozdrav. 

Bratislava, Obzor 1973. 237 s. 

 Korene národa. Zost. A. Ťureková. 

Banská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 2002. 212 s. 

 Kvety zeme. Zost. A. Ťureková. 

Banská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 2004. 171 s. 

 Kytica vďaky. Zost. A Ťureková. 

Banská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 1999. 172 s. 

 Láska v nás. Banská Bystrica, 

Zdruţenie ZPOZ Človek človeku 

v SR 2001. 176 s. 

 Metodický materiál k občianskym 
obradom a slávnostiam. Trenčín, 

Trenčianske osvetové stredisko 

1997. 10 s. 

 MRAVÍK, J.: Premeny. Bratislava, 

Obzor 1978. 351 s. 

 MRAVÍK, J.: Premeny. Bratislava, 

Obzor 1983. 310 s. 

 MRAVÍK, J.: Premeny. Bratislava, 

Obzor 1987. 264 s. 

 Od srdca k srdcu. Zost. A. Ťureko-

vá. Banská Bystrica, Zdruţenie 
ZPOZ Človek človeku v SR 2003. 

221 s. 

 PAUČOVÁ, B.: Činnosť zdruţenia 

ZPOZ Človek - človeku v okrese 

Veľký Krtíš. Veľký Krtíš, Hontian-

sko-novohradské osvetové stredi-

sko 1999. 27 s. 

 PAVLÍKOVÁ, O.: Organizovanie 

občianskych obradov a slávností 

v socialistickej spoločnosti. Brati-

slava, Obzor 1975. 135 s. 

 Piesne a hudba na občianske obra-

dy a slávnosti. Zborník textov 

a piesní a notového materiálu. 

Zost. A. Bittarová. Banská Bystri-

ca, Zdruţenie ZPOZ Človek člove-

ku v SR 2000. 101 s. 

 Posledná rozlúčka. Zost. A. Ťure-

ková. Banská Bystrica, Zdruţenie 

ZPOZ Človek človeku v SR 2004. 

161 s. 

 REZNÍK, J.: Chlieb sa k soli kla-
die. Bratislava, LITA 1982. 108 s. 

 Rodinné putá. Zost. A. Ťureková. 

Banská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 2007. 126 s. 

 Slávnostné príleţitosti samosprávy. 

Zost. A Ťureková. Banská Bystri-

ca, Zdruţenie ZPOZ Človek člove-

ku v SR 2002. 102 s. 

 Spoločne ţivotom. Zost. A. Ťure-

ková. Banská Bystrica, Zdruţenie 

ZPOZ Človek človeku v SR 1997. 
163 s. 

 VARJÚ, Š.: Sláva ţivotu. Bratisla-

va, Obzor 1990. 180 s. 

 Venovanie. Bratislava, Osvetový 

ústav 1971. 126 s. 

 Vitaj, dieťa. Zost. A. Ťureková. 

Banská Bystrica, Zdruţenie ZPOZ 

Človek človeku v SR 1998. 110 s. 

 Zrkadlenie spomienok. Zost. A. 

Ťureková. Banská Bystrica, Zdru-

ţenie ZPOZ Človek človeku v SR 
1998. 170 s. 

Prameň: online katalóg slovenských 

kniţníc (www.kis3g.sk , www.ulib.sk) 

Poznámka: Literatúry k občianskym 

obradom je u nás nedostatok 

a spravidla je staršieho vydania. Hu-

manistickú literatúru pre tieto ţivotné 

príleţitosti u nás  nemáme, ţiaľ vôbec 

(Redakcia). 

Občianske 
obrady(výber monografií) 
Civil ceremonies 

 

Abstract: 

A selection of monographs on civil 

ceremonies in Slovakia. 

 

Autorka E. Kollárová (uprostred) pri krste knihy Dobrý deň, človek 

http://www.kis3g.sk/
http://www.ulib.sk/
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Ostatné zasadnutie P ÚR v prvom pol-

roku 2010 sa konalo 10. júla 2010 

v Banskej Bystrici. Pre neprítomnosť 

predsedu Spoločnosti Prometheus Ro-

mana Hradeckého viedol rokovanie 

člen P ÚR a podpredseda SP Karol 
Fajnor. Ústredným bodom programu 

rokovania bolo vyhodnotenie Dní hu-

manistov 2010. Ich súčasťou bolo odo-

vzdávanie tohtoročných cien Veľvysla-

nec humanizmu a Humanista roka, 

ktoré sa uskutočnilo uţ po tretíkrát pod 

záštitou podpredsedu vlády SR Dušana 

Čaploviča a konferencia pri príleţitosti 

20. výročia zaloţenia Spoločnosti Pro-

metheus. Obidve tieto podujatia prispeli 

k pozitívnej prezentácii našej spoloč-
nosti v širšej verejnosti. 

Predsedníctvo ÚR konštatovalo, ţe 

v tomto roku sa podujatiam dostalo 

širšej publicity ako v rokoch minulých, 

predovšetkým zásluhou TASR 

(L. Dianová), ktorá poskytla pre média 

podrobnú informáciu o priebehu podu-

jatí, vrátane rozhovorov s laureátkou 

ceny Humanista 2010 Oľgou Pietru-

chovou a niektorými účastníkmi 

(F. Jedinák, M. Baťala, E. Barányi). Za 

nedostatok treba povaţovať pomerne 
nízku účasť, najmä z radov členov 

bratislavského klubu. V súvislosti s tým 

bolo prijaté odporúčanie, spojiť 

v budúcnosti udeľovanie cien s konfe-

renciou, čo by mohlo prispieť 

k celkovej aktivizácii členskej základne. 

Konferencia k 20. výročiu vzniku 

Spoločnosti Prometheus bola priprave-

ná na dobrej obsahovej i organizačnej 

úrovni. Predsedníctvo ÚR vyslovilo 

poďakovanie všetkým členom, ktorí sa 

zúčastnili na úspešnom zabezpečení 

celého projektu, menovite členom ban-

skobystrického a bratislavského klubu. 
Hospodárka SP M. Marušicová pre-

loţila správu o hospodárení v l. polroku 

2010. K tomuto termínu bola jednotli-

vými daňovými úradmi poukázaná na 

účet SP príslušná finančná čiastka 

z 2 % odvedených daní. Dá sa očaká-

vať, ţe táto suma sa ešte do začiatku 

septembra zvýši. Nakoľko sa podarilo 

vyrovnať všetky podlţnosti, najmä voči 

zahraničným partnerom, moţno pova-

ţovať terajšiu finančnú situáciu za 
vyrovnanú. 

Ivan Poljak 

Začiatkom leta (4.7.2010) nás navţdy 

opustil dlhoročný člen Spoločnosti 

Prometheus Ing. Milan Repáš, CSc., 

(nar. 23.4.1926 v Klenovci) člen koreš-

pondent SAV a ČSAV. 

Po ukončení vysokoškolských štúdií 
pôsobil na Chemicko-technologickej 

fakulte SVŠT v Bratislave, neskôr vo 

Výskumnom ústave petrochemickom 

v Novákoch ako hlavný inţinier 

a vedúci výskumu.  

Odtiaľ ako vynikajúci odborník pre-
šiel do Chemického ústavu SAV 

v Bratislave, kde sa napokon stal jeho 

riaditeľom. Bol dlhoročným podpred-

sedom SAV. 

Je autorom viacerých technologic-
kých postupov, mnoţstva vedeckých 

prác a 8 patentových vynálezov. 

Bol aktívnym účastníkom protifašis-
tického odboja. Je nositeľom viacerých 

vojenských a štátnych vyznamenaní. 

V roku 1989 spolu s Jaroslavom 
Čelkom a Jánom Zelinkom prišli na 

myšlienku zaloţiť v nových spoločen-

sko-politických podmienkach občian-

ske zdruţenie občanov bez náboţenskej 

orientácie. 

Patrí medzi jedného zo zakladateľov 
Spoločnosti Prometheus, ktorej 

20. výročie zaloţenia si v tomto roku 

pripomíname. 

V posledných rokoch mu zlý zdra-

votný stav nedovoľoval aktívne sa 

zúčastňovať práce v našich radoch. 

Česť jeho pamiatke. 

Ivan Poljak 

Zasadalo Predsedníctvo Ústrednej 
rady Spoločnosti Prometheus 
I. Poljak: From the Presidium meeting of Prometheus Society 

 

Za Milanom 
Repášom 
I. Poljak: Remembering Milan 
Repas 

Abstract: 

In memory of Eng. Milan Repas, CSc., 

a founding member of Prometheus 

Society, former director of the Che-

mistry Institute of the Slovak Academy 
of Sciences and its long-term associate 

chair. 
 

Prestávka v rokovaní Predsedníctva ÚR rady Spoločnosti Prometheus 
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Súčasťou Dní humanistov 2010 bola 

konferencia „Postavenie občanov bez 

náboženského presvedčenia“ 
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa 

konala dňa 18.6.2010 v zasadačke Slo-

venského zväzu protifašistických bo-

jovníkov v Bratislave. Cieľom konfe-
rencie bolo pripomenúť si aj takouto 

formou 20.výročie zaloţenie Spoloč-

nosti Prometheus. Podujatie bolo kon-

cipované ako otvorený priestor pre 

dialóg rozličných názorových skupín. 
Z kapacitných dôvodov bolo pozva-

ných iba 40 účastníkov (20 hostí 

a 20 členov SP). Z domácich išlo 

o zástupcov MK SR, Ústavu štátu 

a práva SAV, Sociologického ústavu 

SAV, Zdruţenia pre zbory pre občian-
ske záleţitosti Človek človeku, Občian-

skeho zdruţenia Právo voľby. Zástup-

covia MK SR sa, napriek prisľúbenej 

účasti, rokovania konferencie nezúčas-

tnili. Oproti pôvodnému zámeru, nepo-

darilo pozvať zástupcov cirkví. 

V rámci plánovaného programu od-

zneli nasledujúce príspevky: 

20 rokov Spoločnosti Prometheus 
(PhDr. Ivan Poljak) 

K otázkam antiklerikálnych 

a voľnomyšlienkarskych tradícií na 
Slovensku (PhDr. Milan Sidor, CSc.) 

Zmluvy medzi Slovenskou republi-

kou a Svätou Stolicou (JUDr. Marián 

Baťala) 

Postavenie a financovanie cirkví na 

Slovensku (PhDr. Roman Hradecký) 

Cirkev v opozícii k právam žien 

a sexualite (Ing. Oľga Pietruchová) 

Občania bez náboženského vyznania 

ako menšina na Slovensku 
(JUDr. Eduard Barány, DrSc.) 

Úloha humanistov v boji proti preja-

vom neoľudáctva na Slovensku (prof. 

PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.) 

Od základnej zmluvy k odluke 
(PhDr. Peter Prusák, CSc.) 

Činnosť voľnomyšlienkarov v Českej 

republike (doc. PhDr. Jozef Haubelt, 

DrSc.) 

Na základe komparatívneho vý-

skumu je viera v boha neopodstatne-

ná a nezodpovedá skutočnej metafy-

zickej realite bytia, neteisti majú tiež 

právo na svoje kultúrno-spoločenské 

prejavy (Mgr. Mária Čarnogurská -

 Ferancová, PhD.) 

TASR dala do svojho agentúrneho 

servisu tlačovú správu o konaní Dní 

humanistov aj informáciu z konferencie 

a publikovala rozhovory s niektorými 

účastníkmi (Čarnogurská, Pietruchová, 

Baťala, Barány). 

Ivan Poljak 
 

Tohto roku sa 19. júna 2010 po tretí raz 
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 

výročných cien humanistov 

v kongresovej sále Národnej rady SR 

v Bratislave, ktoré zorganizovala Spo-

ločnosť Prometheus – zdruţenie svet-

ských humanistov. Záštitu nad týmto 

podujatím prevzal podpredseda vlády 

SR Dušan Čaplovič, ktorého zastupoval 

JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. 

Z Úradu vlády SR. 

Oficiálny príhovor pred členmi 
a sympatizantmi Spoločnosti Promet-

heus, ako aj hosťami zo SAV 

(Mgr. Mária Čarnogurská - Ferancová, 

CSc.) a Českej republiky (zástupcovia 

Volné myšlenky) predniesol jej predse-

da PhDr. Roman Hradecký.  

Pripomenul význam i prínos Sveto-

vého dňa humanistov pre nenáboţenský 

pohľad na svet, obranu a prezentáciu 

humanistických myšlienok vo svetle 

Konferencia k okrúhlemu výročiu 
Spoločnosti Prometheus 
I. Poljak: Conference celebrating the anniversary of Prometheus 
Society 

Abstract: 

Report from the conference “The situation of citizens without religious beliefs” 

which took place within the Humanist Days celebrating the 20th anniversary of 

the founding of Prometheus Society. 

Ceny humanistov 
2010 
L. Č: Humanist Awards 2010 

 

Abstract: 

Report from the celebratory Huma-

nist Awards ceremony for 2010. The 

honorary title Humanist of the Year 

was awarded by the Prometheus 

Society to Eng. Olga Pietruchova, the 

executive director of Planned Paren-

thood Association. The honorary title 

Ambassador of Humanism award was 

conferred to Professor Dr. Tibor 
Halecka, in memoriam (1931-2004), 

who worked at the Faculty of Arts, 

University of Presov. 

Foto z konferencie k 20. výročiu vzniku Spoločnosti Prometheus 
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 tohtoročného 20. jubilea vzniku spo-

ločnosti. Zároveň oznámil mená ocene-

ných, ktorým Spoločnosť Prometheus 

udelila ceny humanistov za rok 2010. 
Slávnostné laudácio predniesol he-

rec Juraj Sarvaš, ktorý texty vystúpenia 

spestroval slovami básnikov. Nevtiera-

vé husľové sóla Milana Voskára spre-

vádzali celé slávnostné podujatie. Ceny 

humanistov 2010 odovzdávali Daniel 

Šmihula, predseda Spoločnosti Roman 

Hradecký a člen Ústrednej rady SP 

Stanislav Kizek. Ocenenie získali Ing. 

Oľga Pietruchová, výkonná riaditeľ-

ka Spoločnosti preplánované rodi-

čovstvo a prof. PhDr. Tibor Halečka, 

DrSc. in memoriam. 
Čestný titul Humanistka roka 

2010, na rozdiel od predošlých rokov, 

priznala Spoločnosť Prometheus kon-

krétnej osobe – Ing. Oľge Pietrucho-

vej, výkonnej riaditeľke Spoločnosti 

preplánované rodičovstvo, za dlhodobé 

úsilie pri obhajobe postavenia i práv 

ţien a občanov bez náboţenského vy-

znania, za pomoc a nádej, ktorú im 

poskytuje. Ako sa v zdôvodnení uvá-
dza, O. Pietruchová ,,sa angaţuje 

v obhajobe ţenských práv nielen 

v oblasti reprodukčných práv, ale aj 

v oblasti rovnosti príleţitostí 

a eliminácie násilia páchaného na 

ţenách. Pôsobila v občianskom zdruţe-

ní Moţnosť voľby, kde od roku 2001 

zastávala funkciu predsedníčky a naďa-

lej tu dobrovoľne pôsobí, lebo od roku 

2004 zastáva funkciu výkonnej riaditeľ-

ky Spoločnosti pre plánované rodičov-

stvo.... Z titulu svojej funkcie zápasí 

s Konferenciou biskupov Slovenska 

doslova o kaţdý predpis, materiál, 

ktorý by mladým zaručili ich právo na 

objektívne informácie v oblasti sexuál-
nej výchovy, alebo ţenám neobmedzený 

prístup k sluţbám reprodukčného zdra-

via... Okrem toho sa významne angaţu-

je za posilnenie európskeho modelu 

sekulárnej demokracie a práv ateis-

tov...“. S názormi a postojmi O. Pietru-

chovej, ako aj rôznymi materiálmi 

(napr. kapitoly z knihy R. Dawkinsa 

Dezilúzia z Boha v preklade R. Škodu) 

sa moţno podrobnejšie zoznámiť na jej 

internetovom blogu. 

Čestný titul Veľvyslanec huma-

nizmu 2010 udelila Spoločnosť Pro-

metheus prof. PhDr. Tiborovi Haleč-

kovi, DrSc. in memoriam (30. 11. 1931 

– 6. 11. 2004), ktorý pôsobil na Filozo-
fickej fakulte UPJŠ v Prešove, za dlho-

dobú podporu i rozvoj myšlienok 

a hodnôt slobodomyseľnosti, ateizmu 

a humanizmu na Slovensku. 

V zdôvodnení sa o. i. uvádza, ţe sa 

T. Halečka ,,snaţil meniť ţivot na zá-

klade rešpektovania slobody človeka, 

spravodlivých spoločenských podmie-

nok, ktoré vytvárajú pre kaţdého jed-

notlivca moţnosti stať sa človekom 

a v konaní naplniť ľudské hodnoty... 
Vychoval mnoţstvo študentov, absol-

ventov filozofie a ateizmu, mnoţstvo 

vedeckých pracovníkov, ktorých zasvä-

coval do procesu vedeckej práce 

a viedol k zodpovednosti. Mnohí z nich 

sú dnes váţenými odborníkmi oblasti 

filozofie, dejín filozofie, etiky a estetiky 

na Slovensku aj v Čechách“. Čestný 

titul in memoriam prevzala Jana Soš-

ková z FF Prešovskej univerzity. Vďa-

ka záznamovej technike sa prítomným 

„prihovoril“ aj ocenený T. Halečka. 
Tretí ročník odovzdávania Cien 

humanistov 2010 bol nielen slávnos-

ťou, ktorá sa niesla v znamení ocenení 

a okrúhleho 20. výročia Spoločnosti 

Prometheus, ale aj miestom priateľ-

ských stretnutí, výmeny názorov, tvori-

vých podnetov. Účastníci dostali do rúk 

novú Ročenku Prometheus pre občian-

sku spoločnosť a humanizmus (leto 

2010 – jar 2011), odznaky s logom 

humanistu a mali moţnosť vybrať si 
z bohatej ponuky humanistickej litera-

túry, ktorú pripravilo internetové kníh-

kupectvo Vladimíra Marušica. 

L. Č. 

Humanistka roka Olga Pietruchová (uprostred) pri preberaní ocenenia 

Účastníci slávnostného aktu odovzdávania Cien humanistov 2010 
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Keď kráčam po Štefánikovej ulici popri 

budove Pistoriho paláca, nedá mi, aby 

som si nezaspomínal, ţe práve toto 

miesto je spojené so zaloţením našej 

Spoločnosti Prometheus pred 20 rokmi. 

Ako tie roky rýchlo uplynuli. 

Bolo to v čase, keď niečo staré za-
nikalo a nové ešte nebolo, keď väčšina 

našich občanov s nádejou hľadela do 

budúcnosti. Splnili sa očakávania, ktoré 

sme vtedy mali? V tom čase sme mali 

štátom dotované potraviny a nevedeli 

sme nič o princeznej Diane, či Matke 

Tereze. Práve vtedy skupina nadšencov, 

očakávajúcich aj nevďak verejnej 

mienky, rozhodla sa zaloţiť občianske 

zdruţenie pomenované po jednom zo 

slávnych hrdinov antickej literatúry - 

Prometheovi. Iniciátorom tejto myš-
lienky bol prof. Jaroslav Čelko spolu 

s ďalšími spolupracovníkmi vtedajšieho 

Ústavu vedeckého ateizmu SAV. 

Začiatky v r. 1990 

Prvé, a moţno povedať, nesmelé kroky 
Spoločnosti Prometheus siahajú do 

začiatku roka 1990, keď sme sa my, 

zakladajúci členovia, začali stretávať na 

Štefánikovej ulici v miestnostiach bý-

valej redakcie časopisu „Nová Mysl“, 

kde bola v tom čase redaktorkou 

PhDr. B. Vargová. Keďţe správa 

o vzniku organizácie zdruţujúcej ateis-

tov sa šírila veľmi rýchlo, záujemcov 

o prácu bolo stále viac a priestory re-

dakcie tesné. Začínali sme stretať 

v budove o niekoľko domov ďalej, 
v Pistoriho paláci, vtedajšom sídle 

Leninovho múzea, kde som vtedy pra-

coval. Tu, niekoľko mesiacov – od 

januára do mája 1990 – sídlil akýsi 

prípravný štáb, z ktorého sa postupne 

formovali ústredné orgány Spoločnosti 

Prometheus. V priestoroch kinosály 

som sa mal moţnosť stretnúť s mojimi 

mnohými známymi, ku ktorým patrili 

okrem uţ menovaného profesora Čelka 

P. Prusák, B. Kvasnička, O. Dányi, 
L. Hubenák, J. Chudík, L. Ludha, 

M. Czupil, M. Beňo, Z. Adorján, 

O. Blašková, F. Kučera, R. Pravdík, 

A. Piškanin, P. Koyš, M. Koyšová, 

J. Zelinka a mnohí ďalší. Tých, ktorých 

som nespomenul, nech mi prepáčia, 
pretoţe počet našich sympatizantov 

nebol malý. Mnohí z nich nás uţ na-

vţdy opustili (Zelinka, Koyš, Pravdík, 

Kučera, celkom nedávno Piškanin), ale 

mnohí aktívne sa zúčastňujú práce aţ 

do dnešných dní. 

Prípravný výbor 

V polovici januára 1990 po prvých 

stretnutiach, ktoré mali prevaţne zo-

znamovací charakter, bol utvorený asi 

20-členný aktív, ktorý mal poloţiť 

základy vznikajúcej dobrovoľnej orga-

nizácie slobodomyseľných občanov - 

ateistov. Zabezpečenie činností, pre-

vaţne organizačného charakteru, zobral 

na seba 9-členný prípravný výbor. 

Keďţe v tomto prípravnom výbore boli 
aj ľudia bývajúci mimo Bratislavy 

a s ohľadom na potrebnú pruţnosť 

a operatívnosť, ustanovila sa 3-členná 

prípravná komisia. 

Významným medzníkom bol 

17. január 1990, pretoţe vtedy bol 

odoslaný list na Ministerstvo vnútra 

a ţivotného prostredia SR so ţiadosťou 

o vytvorenie organizácie sekulárneho 

zamerania, pričom bola aj načrtnutá 

pribliţná organizačná štruktúra organi-

zácie. Takýto list sme odoslali aj vte-
dajšiemu Ústrednému výboru Národné-

ho frontu SR. 

Nasledovalo vypracovanie materiá-

lu „Informácia o Spoločnosti Promet-

heus“ odoslaného predsedovi SNR, 

predsedovi vlády SSR, Ministerstvu 

školstva, mládeţe a telesnej kultúry SR 

a Ministerstvu kultúry SR. 

V ďalších prácach na organizačnom 

formovaní spoločnosti sa pokračovalo 

v priebehu februára 1990. Bol vypraco-
vaný Dočasný organizačný poriadok 

Spoločnosti Prometheus, ktorý bol 

9.marca1990 schválený Ministerstvom 

vnútra a ţivotného prostredia SR. Tento 

deň sa pokladá za oficiálny dátum 

vzniku nášho občianskeho zdruţenia. 

Treba spomenúť, ţe dňom 13. marca 

1990 bola Spoločnosť Prometheus 

zaregistrovaná ako člen Zdruţenia 

politických strán a spoločenských orga-

nizácií Slovenskej republiky. 

Dočasná ústredná rada SP 

Dočasná ústredná rada SP bola vytvo-

rená dňa 28.marca 1990. Mala 10 čle-

nov a jej predsedom sa stal prof. Jaro-

slav Čelko, DrSc. Na prvom zasadaní 

boli ustanovené nasledovné pracovné 

komisie: programová, organizačná, 

tlačová a komisia pre občianske obrady. 

Toto boli jedny z prvých krokov, ktoré 

smerovali k vzniku dočasných okres-

ných rád a klubov. 

Dočasný organizačný poriadok sa 

stal hlavným programovým dokumen-

tom SP na obdobie rokov 1990-91 a bol 

východiskom pri budovaní organizácie 

a naštartovaní drobnej kaţdodennej 
práce pri formovaní klubov SP. Na 

pôde spoločnosti vznikol ako prvý klub 

v Bratislave, kde bola 14.februára 1990 

ustanovená Mestská rada. Za svoju 

prvú úlohu si vytýčila - oboznamovať 

verejnosť s programom Spoločnosti 

Prometheus a budovať základňu členov 

a sympatizantov. Jej prvým predsedom 

sa stal doc. JUDr. Ján Chudík. Mestská 

rada vyšla s návrhom na úpravu práv 

nenáboţensky orientovaných občanov 
v pripravovanej Ústave ČSFR. 

V priebehu mesiacov apríl – máj bol 

prijatý návrh znaku SP, ktorý pripravil 

akademický sochár Michal Czupil. 

Vyšlo prvé číslo Spravodajského bulle-

tinu Prometheus, ktorý sa stal hlavným 

komunikačným prostriedkom pre čle-

nov novovzniknutej organizácie 

a vychádzal postupne ako štvrťročník 

aţ do roku 2007. 

Dočasný organizačný poriadok bol 
registrovaný Ministerstvom vnútra 

a ţivotného prostredia SSR pod 

č. NVVS/2-118/1990 bol postupne 

rozpracovaný do Stanov SP, ktoré boli 

schválené a ich platnosť potvrdená 

20. júla 1990 pod č.VVS/1-900/90-235 

tým istým štátnym orgánom. 

Toto boli v stručnej podobe prvé 

kroky Spoločnosti Prometheus, zdruţe-

nia nenáboţensky orientovaných obča-

nov na Slovensku. Za 20 rokov svojej 

existencie prešla zloţitou cestou pri 
plnení svojho hlavného cieľa - obhajo-

vať záujmy sekularizmu, humanizmu 

a tolerancie v našej spoločnosti. 

Ivan Poljak  

Ako sme začínali 
I. Poljak: How we began 

Abstract: 

The author reminisces about the 

places, people and first steps that 20 

years ago lead to the founding of 

Prometheus Society 

Ivan Poljak 
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Pri príleţitosti dvadsiateho výročia 

zaloţenia a vzniku Spoločnosti Promet-

heus je tu priestor povedať niečo aj 
o jeho kluboch. Banskobystrickí seku-

lárni humanisti za socializmu si neuve-

domovali potrebu mať organizáciu, 

v ktorej by sa zdruţovali; predpoklada-

li, ţe náboţenská orientácia, zaťaţujúca 

ľudské vedomie nezmyselnými predsta-

vami a dogmami, v dôsledku vyššej 

vzdelanosti národa akosi automaticky 

zanikne. 

Potreba organizácie sekulárnych 
humanistov 

V poprevratovom rozmachu klerika-

lizmu a náboţenskej eufórie aj u dovte-
dy náboţensky vlaţných občanov sme 

si uvedomovali potrebu, jestvovania 

a pôsobenia spolku, ktorý by zdruţoval 

sekulárnych humanistov. V novom 

spoločenskom usporiadaní však nikto 

nemal ani organizačné, ani obsahové 

skúsenosti z tejto oblasti. Zrod existu-

júceho banskobystrického klubu, ktorý 

má 19 registrovaných členov nebol 

ľahký. Málokto mal v poprevratovom 

období chuť vstupovať do akýchkoľvek 

spolkov; ale v roku v roku 1993 bolo tu 
uţ niekoľko prvých individuálnych 

členov Spoločnosti Prometheus: man-

ţelia Valachovci, neskorší predseda 

klubu Milan Holéczy, prof. RNDr. 

Pavol Hraško, RNDr. Viera Klimento-

vá. Na podnet prof. Čelka 

a v spolupráci s autorom tohto príspev-

ku, sa podarilo dňa 20. 5. 1994 do Ro-

botníckeho domu zvolať zakladajúcu 

členskú schôdzu klubu Spoločnosti 

Prometheus v Banskej Bystrici. Stretli 
sme sa vtedy štyria členovia a ôsmi 

sympatizanti. Prítomný bol aj prof. 

Čelko, ktorý predstavil spoločnosť, jej 

ciele, orientáciu a pomohol pri zostave-

ní rady klubu. Za predsedu klubu bol 

zvolený, dnes uţ nebohý Milan Holéc-

zy, pôvodným povolaním ţurnalista, 
redaktor a presvedčený ateista. 

Prvé aktivity 

V prvom rade sme si uvedomili nutnosť 

cez miestnu tlač oznámiť občanom 

mesta, ţe je tu sekulárna humanistická 

spoločnosť, ktorá chce rozvíjať svoje 
aktivity. Skôr ako verejné prednášky sa 

ukázali účinnejšie osobné pohovory so 

známymi, o ktorých sme vedeli, ţe sú 

sekulárne orientovaní. Takto sme sa 

postupne rozrástli na sedemnásťčlenný 

klub, vrátane sympatizantov. Potešiteľ-

né bolo aj to, ţe klub omladol o ešte 

ekonomicky činných členov. Bol záu-

jem aj o publikovanie našich názorov 

v tlači, hoci sa nám to, okrem niekto-

rých ľavicových novín a nášho Spravo-
daja, veľmi nedarilo. Pozitívnym poči-

nom prof. Hrašku bola séria prednášok 

Ţivot po ţivote, Ţivot pred ţivotom, 

Evolúcia ţivota a vydanie broţúry Bio-

sféra a človek. Poväčšine išlo 

o prednášky pre členov klubu 

a sympatizantov, ale niektoré boli aj 

verejné. Značnú pozornosť sme veno-

vali nášmu slovenskému Voltairovi – 

Jánovi Horárikovi. Na klubovej úrovni 

a v menšom rozsahu ako sme pôvodne 

plánovali, sa nám podarilo organizovať 
seminár o jeho ţivote a pôsobení. 

Živé osobné kontakty 

Pozitívom práce nášho banskobystric-

kého klubu bolo udrţiavanie osobných 

kontaktov s Ústrednou radou SP 
v Bratislave prostredníctvom skoro 

pravidelných návštev prof. Čelku 

a prof. Hubenáka ako aj našou účasťou 

na valných zhromaţdeniach SP 

v Bratislave. Cenné bolo aj stretnutie 

s prof. Kavuličom, ktorý nám priblíţil 

pôsobenie klubu SP v Prešove 

a oboznámil nás so súborným doku-

mentov obsahovo zameraných na seku-

lárny humanizmus v SR. Náš klub 

spolupracoval so SZPOZ 

a prostredníctvom našej členky 
Dr. Bitarovej spolupôsobil pri občian-

skych obradoch Mestského úradu 

v Banskej Bystrici. V spolupráci 

s SZPB na Starých Horách sa nám 

podarilo pomôcť pri vytváraní pravdi-

vého pohľadu na misiu čaty SS počas 

druhej svetovej vojny, ktorá tam bola 

zlikvidovaná. Dr. Letz o tejto udalosti 

totiţ písal tak, ako keby bolo išlo o nič 

netušiacich turistov prechádzajúcich 

Starými Horami. 

Doterajšie výsledky a dve cesty 
do budúcnosti 

Počas šestnásťročnej existencie nášho 

klubu SP sme zorganizovali ťaţko 

spočítateľné mnoţstvo drobných aktivít 

všetkých našich členov, zameraných na 

prezentáciu SP v súčasnej slovenskej 
klerikalizmom silne ovplyvňovanej 

spoločnosti. Členovia nášho klubu sú si 

vedomí dvoch ciest k oslobodeniu ľud-

ského vedomia od náboţenskej závis-

losti. Prvou sa uberá samotná cirkev 

cez vlastnú kompromitáciu nemorál-

nym a zákony porušujúcim ţivotom 

kňazov, biskupov aj samotného pápeţa; 

to však, ako o tom svedčí skutočnosť, 

nijako neprekáţa náboţenskou viero-

ukou zmanipulovanému vedomiu ve-
riaceho človeka. Mnoho náboţensky 

veriacich rodičov, práve v úsilí 

o kvalitnejšiu mravnú výchovy svojich 

detí, posiela ich do cirkevných škôl, 

teda v podstate do jamy levovej. 

Druhá cesta je cesta poznania 

a poznávania, rozširovania racionálne-

ho, kritického, logického myslenia 

v súvislosti s učením jednotlivých ná-

boţenstiev, ktoré prostredníctvom cir-

kevných dogiem, predpisov a niekedy 

aţ človeku nedôstojných úkonov, vy-
tvárajú vo vedomí veriaceho človeka 

neracionálne postoje k ţivotu. Všetky 

náboţenstvá sú zaloţené na hypotéze 

existencie bohov a akéhosi nadpriro-

dzeného sveta duchov zasahujúcich do 

ţivota ľudí. Málokto uvedomuje, ţe 

z existencie, či neexistencie týchto 

fenoménov pre človeka reálne nič ne-

vyplýva. Čo ale vedia reálne z tejto 

ilúzie vygenerovať jednotlivé náboţen-

stvá hovorí história aj súčasnosť. Našim 
presvedčením je, ţe normálne je byť 

náboţensky neveriacim. 

Tragédiou súčasnej slovenskej spo-

ločnosti je, ţe sa vďaka neuváţlivým 

a nekritickým rodičom a politikom do 

rúk cirkví dostávajú naše deti 

v cirkevných školách i prostredníctvom 

vyučovanie náboţenstva aj v štátnych 

školách. Všetci sekulárni humanisti sa 

usilujú, aby vo vzdelávaní a výchove 

mládeţe nenastalo mravné, etické vá-
kuum. Otvára sa tu priestor pre seku-

lárnych humanistov robiť všetko pre 

zavedenie humanistickej výchovy 

v školách. 

Ing. Július Voskár, člen klubu SP Ban-

ská Bystrica  

Z histórie klubu 
SP v B. Bystrici 
J. Voskár: From the history of 
Prometheus Society in Ban-
ska Bystrica 

Abstract: 

The founder of the Prometheus 

Society branch in Banska Bystrica 

reflects on its establishment, first 

activities and potential avenues 

into the future. 
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20. výročie vzniku Spoločnosti Promet-

heus je príleţitosťou na spomienky, ale 

tieţ, ba najmä, na tvorbu stratégie, 

koncepcie a konkrétnych plánov ďal-

šieho postupu v činnosti humanistov na 

Slovensku. V tomto smere je pre nás 

podnetná diskusia našich priateľov, 

európskych humanistov. Vyberáme 

z nej vedome preto, aby sme dali podnet 

na úvahy a hľadanie riešení v našich 

podmienkach. Takto orientovaným 

víziám, úvahám a príspevkom radi 

poskytneme priestor v nasledujúcich 

číslach časopisu. 

Na E-zine EHF (ehffhe-

info@yahoogroups.com ) vznikla po-

učná debata o tom, ako prispieť k väč-

šiemu rozšíreniu vedomia širokej verej-
nosti o existencii humanistického hnu-

tia. Vyvolal ju dokument vysielaný na 

Rádio 3 France, o katolíckych tradicio-

nalistoch. (Výňatok toho dokumentu je 

dostupný na 

http://www.dailymotion.com/video/xe7

pox_beketch-sur-l-avortement-et-la-

demo_news ) 

Zareagoval naň Elio Peneasy - člen 

diskusnej skupiny EHF, ktorý vyjadril 

myšlienku, ţe treba pouţívať viac me-

tódy moderného marketingu. 

Celkový smer dostala diskusia po 

príspevku Andrzeja Dominiczaka 

z Poľska a Hansa Christiana, ktorí mali 

najvecnejší prístup a stanovisko. 

Keďţe situácia v Poľsku sa veľmi 

podobá našimi pomerom, túto časť 

diskusie uvádzame v plnom znení: 

Andrzej Dominiczak: 

Obávam sa, ţe byť zameraný iba na 

marketing protirečí nášmu humanistic-

kému poslaniu - pokiaľ chápeme hu-
manizmus ako niečo viac neţ len anti-

klerikalizmus. Stretávam sa s tým vţdy, 

keď ma kontaktujú médiá, vrátane tých 

serióznych, ktoré sa zameriavajú na 

výchovu verejnosti. 

Počas posledných rokov som bol 

často pozývaný do tej „najinteligentnej-

šej“ rozhlasovej stanice v Poľsku so 

ţiadosťou, zaujať stanovisko k nábo-

ţenstvu a k príbuzným témam. Tieto 

programy mi naznačovali, ţe potrebu-

jeme účinnejšie komentáre, pretoţe 

ľudia nerozumejú a nechcú počúvať 

komplikované, hoci aj premyslené 

komentáre. Je to hlúpe, ale pracovníci 

médií sú o tom tieţ presvedčení. Začali 
ma pozývať pravdepodobne preto, lebo 

niekedy poviem aj niečo protirečivé 

a smiešne. Ale humanizmus sa nesmie 

zamerať a obmedzovať na zábavu po-

slucháčov. Podľa môjho názoru, mali 

by sme skôr kritizovať súčasnú posad-

nutosť marketingom a miesto toho 

ponúknuť váţnu alternatívu. Slovom, 

nemali by sme sa zmeniť na istú formu 

(komerčne zameranej) zábavy. 

Potrebujeme intenzívnejšie praco-
vať a byť lepšie organizovaní. V súčas-

nosti ani len nevydávame kvalitný 

mesačník. Mali by sme! Mesačník by 

sa nemal zaoberať iba náboţenstvom 

a organizačnými otázkami, ale mal by 

mať širokú perspektívu zameranú na 

výchovu a informovanie verejnosti. Po 

istom čase by z neho mohol plynúť aj 

finančný príjem. Je to iba jeden príklad 

- mali by sme s ním azda začať. 

Andrzej 

Elio Peneasy odpovedal: 

Ďakujem za Tvoje pripomienky, Andr-

zej. Dovoľ mi vysvetliť moje stanovi-

sko. Musím predoslať, ţe mám tridsať-

ročné skúsenosti s riadením marketingu 

v rámci obchodovania. Musíme si uve-

domiť, ţe v tomto svete vţdy budeme, 

z jednoduchého dôvodu, menšina: Ľu-

dia  budú potrebovať isté zázemie na 

pochopenie toho čo chceme my. Nábo-

ţenské organizácie to uţ vedia od sa-

mého začiatku a vynikajúco vyuţili 
koncept nedostatočného vzdelania. 

Podľa môjho názoru, Vatikán ovláda 

zloţitý nástroj marketingu, aký mu 

môţu závidieť mnohé podnikateľské 

subjekty. Pokiaľ ide o nás, musíme sa 

usilovať, aby sme sa stali čo najväčšou 

menšinou. Na úrovni EHF to bude 

dobré pre začiatok. Povedal by som, ţe 

British Humanist Association zaujala 

správne stanovisko vyhlásením, ţe 

dobrá kvalita zachráni humanizmus... je 
si však vedomá toho, ţe dobrá kvalita 

sama o sebe nestačí. 

Elio 

Hans Christian sa do debaty zapojil 

takto: 

Andrzej, rád by som si prečítal, čo si 

napísal o tvojom sklamaní, ţe sa nám 

nepodarilo dostatočne preniknúť do 

vedomia verejnosti s našimi cieľmi. 

Pozerajú na nás buď ako veľmi bojazli-

vých alebo netaktných, alebo veľmi 
provokujúcich - ale aj tak, ţe nerozu-

mieme hlbšiemu významu náboţenskej 

viery. Aby sme sa s týmto vyrovnali, 

musíme byť rozumne provokatívni 

a nebáť sa kritizovať slepé spoliehanie 

sa na rôzne dogmy a staré dokumenty 

obsahujúce základy rôznych náboţen-

stiev. 

Autobusová kampaň „Boh pravde-

podobne neexistuje“ bola podľa môjho 

názoru veľmi dobrým príkladom, ako 

môţeme vyprovokovať ľudí, aby uva-
ţovali. Pravda, kritizovali nás pre slo-

víčko „pravdepodobne“, lebo naši opo-

nenti by nás najradšej opisovali ako 

arogantných ateistov. Ale docielili sme 

aj mnoho dobrej publicity. Myslím, ţe 

takých a podobných aktivít by sme 

potrebovali viac a mali by sme sa viac 

zamerať na náboţenské absurdity - 

najmä pokiaľ tieto protirečia medziná-

rodne prijatým ľudským právam. A to 

aj za cenu, ţe sa menej budeme veno-
vať porušovaniu ľudských práv z iných, 

neţ náboţenských a dogmatických príčin. 

Hans Christian 

Dabir H. Tehrani napísal: 

Ja si myslím, ţe EHF a AHA robia 

celkom dobrú prácu na úseku marke-

tingu. Tieţ súhlasím s tým, ţe problém 

treba riešiť v jednotlivých krajinách 

odlišne, podľa tamojšej situácie. IHEU 

by mohla vypracovať všeobecné smer-

nice, ale podrobnosti treba ponechať na 

humanistických organizáciách. 

Dabir 

Hans Christian: 

Milý Andrzej, 

Ďakujem ti za tvoju starostlivo na-

písanú odpoveď. 

Ak budeme oponovať náboţenským 

veriacim vo veciach ich viery a praxe, 
samozrejme vyprovokujeme zlostné 

(Pokračovanie na strane 22) 

Ako zlepšiť naše aktivity 
How to improve our activities 

Abstract: 

Selection from the discussion in E-zine EHF about how to participate on the 

greater awareness of the general public about the existence of the humanist 

movement and about increasing its influence. 
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Istotne nie kaţdý kresťan automaticky 

volí politické strany, ktoré sa prezentu-

jú ako kresťanské. Ich politickú príťaţ-

livosť a vplyv na mnohých veriacich 
však nemoţno nevidieť a podceňovať. 

Opätovne o tom svedčia volebné vý-

sledky takýchto strán v rôznych kraji-

nách, kedysi v predvojnovom Českoslo-

vensku - na Morave a najmä na Sloven-

sku. 

Spoločenské premeny po novembri 

1989 a pomerne bohatá paleta politic-

kých strán, počínajúc parlamentnými 

voľbami roku 1990, zrejme väčšinu 

voličov stranícky rozptýlila. Rezervoár 
voličstva kresťansky orientovaných 

strán sa tým podstatne zmenšil; v prí-

pade Slovenska menovite pokiaľ ide 

o Kresťansko-demokratické hnutie. 

Ako s tohto hľadiska dopadli voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky 

v júni 2010? 

Paradoxy pozície KDH 

Celkove spomedzi 18 kandidujúcich 

strán obsadilo KDH štvrté miesto 

s 8,52 %1 odovzdaných hlasov svojho 

zrejme stabilného elektorátu (2002 - 

8,25 %, 2006 - 8,31 %) - avšak so 

značným odstupom za druhou SDKÚ 

(15,4 %) a najmä stranou Smer- sociál-

na demokracia. 

Predovšetkým však badať veľký 
nepomer medzi uvedenými výsledkami 

a deklarovanou alebo i faktickou prí-

slušnosťou obyvateľstva Slovenskej 

republiky najmä ku katolíckej cirkvi. 

Ba, ako uvidíme ďalej, dokonca práve 

v niektorých tradične silne religióznych 

okresoch volebný zisk KDH nedosiahol 

ani úroveň jeho celoslovenského prie-

meru. 

Z tohto hľadiska je zaujímavý vý-

sledok obvodu Bratislava I., totiţ 

10,93 %; niečo nad priemerom boli aj 

                                                
1
 Údaje o volebných výsledkoch autor čerpal 

z denníka SME 14.6.2010 

obvody III. a IV. Výsledok v Bratislave 

V. - 7,06 % - môţe súvisieť s niţším 

priemerným vekom jeho obyvateľov. 

V prípade takisto veľkomestských 
Košíc sa nedosiahla hranica 10 % (ob-

vod IV. - 9,47 %, obvod I. - 9,04 %; 

ostatné obvody medzi 8 - 9 %. 

Vzhľadom na uvedené údaje je 

veľmi zaujímavé porovnať jednotlivé 

obvody dvoch slovenských veľkomiest 

s niektorými okresmi v rôznych čas-

tiach Slovenska. 

Relatívne dobré volebné výsledky 

KDH v oboch slovenských veľkomes-
tách a najmä v Bratislave by vyţadovali 

komplexnejší a detailnejší rozbor. Ne-

pochybne však súvisia aj so všeobecne 

lepšou sociálnou situáciou Bratislavy 

(niţšia nezamestnanosť,  

vyššie priemerné príjmy obyvateľov). 

Prípady Partizánske, Zvolen, To-
poľčany a moţno aj Gelnica by mohli 

poukazovať na dôsledky industrializá-

cie a urbanizácie. Prekvapujúco však 

vyznieva porovnanie volebného zisku 

KDH vo veľkomestskom obvode Brati-

slava (7,06 %) a tradične vysoko reli-

gióznou kysuckou Čadcou (7,07 %) 

Jednou, moţno práve hlavnou príčinou 

by mohla byť ekonomicko-sociálna 

spolu- podmienenosť uvaţovania 

a rozhodovania aj kresťansky oriento-
vaných voličov, najmä ak si zároveň 

všimneme volebný výsledok strany 

Smer - sociálna demokracia v uvede-

nom okrese - 55,90 %. 

Na dosah spoločenských, ekono-

mických a kultúrnych premien sloven-

ského vidieka poukazuje aj porovnanie 

volebných výsledkov KDH v jednotli-

vých obvodoch Košíc s tradične reli-

gióznymi (s určitou výhradou v prípade 

okresu Trenčín) oblasťami Slovenska. 

Na druhej strane, samozrejme, ne-
prekvapujú percentuálne „rekordné“ 

volebné výsledky KDH v okresoch ako 

sú Tvrdošín (23,8 %), Levoča 
(20,36 %) a Dolný Kubín (20,08 %). 

V skupine okresov s volebným zis-

kom KDH od 15 do 20 % nájdeme 

napríklad Keţmarok, Prešov, Bardejov, 

Sabinov a Ruţomberok. Hodnoty me-

dzi 10 a 15 % voličských hlasov do-

siahlo KDH napríklad v okresoch Vra-

nov nad Topľou, Humenné či Zlaté 

Moravce. Vzhľadom na to aţ chudobne 

vyzerá okres Trnava s 11,3 %, nehovo-

riac uţ o okrese Nitra s 8,35 %. 

Sociálno-ekonomické faktory 

Pri rozhodovaní mnohých voličov 

značnú, ak nie rozhodujúcu úlohu zjav-

ne zohrali ich existenčné, ekonomické 

a sociálne problémy, často práve vo 

veľmi religióznych, zároveň však krí-

zou v rokoch 2009 a 2010 najviac pos-

Obvod % KDH Porovnateľný okres % KDH 

Bratislava I. 10,93 Partizánske 10,7 

Bratislava II. 7,55 Zvolen 7,44 

Bratislava III. 8,56 Topoľčany 8,66 

Bratislava IV. 8,76 Gelnica 8,78 

Bratislava V. 7,06 Čadca 7,07 

Košice I. 9,04 Banská Štiavnica 9,02 

Košice II. 8,7 Svidník 8,68 

Košice III. 8,11 Detva 8,12 

Košice IV. 9,47 Trenčín 9,82 

Košice a okolie 8,37 Michalovce 8,48 

Okres 
% 

KDH 

% 

Smer-SD 

Medzilaborce 4,4 61,7 

Snina 8,5 59,2 

Kysucké 

Nové Mesto 

7,17 52,8 

Stropkov 9,98 52,56 

Bánovce nad 

Bebravou 

8,83 52,02 

Humenné 11,9 51,53 

Sobrance 8,5 51,0 

KDH vo voľbách do NR SR 
v roku 2010 
M. Horácky: The political party „Christian democratic movement“ in 
the 2010 Slovak parliamentary elections 

Abstract: 

The parliamentary election results this year showed that Christian voters 

(including Catholics) differentiate between religious be-liefs 

and political orientation, which is determined through daily life, its existential 

issues and individual social experience. The only reli-giously-oriented political 

party – the Christian Democratic Movement - came out 4th in the election with 

only 8.52% of votes. 
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tihnutých okresoch, resp. oblastiach, 
predovšetkým východného Slovenska. 

Poukazuje na to aj niekoľko týchto 

charakteristických príkladov: 

Celkove moţno konštatovať, ţe na 

„kresťanskom“ (podľa niektorých „ka-

tolíckom“) Slovensku KDH voľby do 

NR SR v roku 2010 nevyhralo ani 

v jedinom; okrese. Ako druhé sa 

umiestnilo v 14-tich okresoch (zo 79), 

okrem uţ zmienených okresov Tvrdo-

šín, Levoča a Dolný Kubín, napríklad 
v okresoch Keţmarok, Prešov, Barde-

jov, Ruţomberok či Zlaté Moravce 

a, samozrejme, v okrese Nitra, zatiaľ čo 

v historicky tradične katolíckom regió-

ne, okrese Trnava, skončilo aţ na štvr-

tom (!) mieste. 

KDH ako strana kandidujúca pe-
dagógov a manažérov 

Pri tejto príleţitosti sme sa pozreli 

bliţšie aj na zoznam kandidátov KDH 

na poslancov NR SR z hľadiska ich 

profesného zadelenia. Podľa zverejne-

nej kandidátky sa KDH javí ako predo-

všetkým strana pedagógov (19), mana-

ţérov (18), doterajších poslancov KDH 

v NR SR (9), funkcionárov strany (8) 

a verejnej správy (13). K nim pristúpili 

ekonómovia (10), lekári (10), riaditelia 
(7), inţinieri a technici (12), právnici 

(5). Traja zdravotníci, rovnako toľko 

podnikateľov. Deviati sú ţivnostníci, 

nasleduje pestrá zmes najrôznejších 

profesií, vrátane jedného majstra. Ro-

botníka alebo roľníka (či dnes mód-

neho „farmára“) by sme na kandi-

dátke tejto tradične „ľudovej“ strany 

hľadali márne. 
Nemalá časť voličov KDH nepo-

chybne predstavujú religióznejšie zalo-
ţené ţeny. Medzi zaregistrovanými 

kandidátmi sme ich našli 34, z toho 

v prvej tridsiatke 6 (pritom dve dovte-

dajšie poslankyne a jednu podpredsed-

níčku hnutia). Ďalšie ženy boli až na 

prakticky nezvoliteľných miestach. 

Do parlamentu sa napokon medzi 

15 poslancami KDH dostali iba dve 

ţeny. 

Záverom 

Sme ďaleko od toto, aby sme KDH 

dávali politické rady. Avšak aj posledné 

parlamentné voľby potvrdili, ţe KDH 

sa zrejme nemôţe politicky natoľko 

spoliehať na náboţenská orientáciu 

nemalej časti slovenskej populácie. 

Jasne sa znova ukázalo, koľkí kresťa-
nia, vrátane katolíkov, presne rozlišujú 

medzi náboţenskou vierou a politickou 
orientáciou, podmienenou kaţdoden-

ným ţivotom, jeho predovšetkým exis-

tenčnými problémami a osobnou so-

ciálnou skúsenosťou. A podľa toho 

uvaţuje očividne väčšina aj veriacich 

ľudí a pri voľbách sa v súlade s tým 

politicky sa rozhoduje. 

Miroslav Horácky 

 

 

(Dokončenie zo strany 20) 

Ako zlepšiť naše aktivity  

reakcie, najmä zo strany tých najkon-
zervatívnejších. Môţe to viesť aj 

k polarizácii názorov. Ale nie je azda 

našou úlohou ako humanistov vypicho-

vať negatívne dopady náboţenstva? 

Keď náboţenskí fundamentalisti čerpa-

júci svoje presvedčenie vo svojich 

„Svätých knihách“ sa dopúšťajú ohav-
ných zločinov v mene svojich bohov, 

väčšina ľudí povie, ţe nie je s nimi 

niečo v poriadku, ţe to nie sú skutoční 

kresťania, moslimi alebo ţidia. 

Iste nie je niečo v poriadku s ľuďmi, 

ktorí sú inšpirovaní svojím náboţen-

stvom, aby vyvolali bolesť alebo smrť 

iným. Ale niečo základne zlé musí byť 

aj v náboţenstvách a v ich „Písmach“, 

z ktorých ľudia čerpajú svoju inšpirá-

ciu. Pokiaľ posudzujeme týchto ľudí 
iba ako dezorientovaných šialencov 

a nevenujeme našu pozornosť zdrojom, 

z ktorých čerpajú inšpiráciu, venujeme 

sa iba symptómom a nevšímame si 

príčinu. Keď som spomenul „náboţen-

ské absurdnosti“ nevravel som, ţe sa im 

máme vysmievať. Naopak, myslím, ţe 

tie absurdnosti musíme brať veľmi 

váţne, odhaľovať ich, diskutovať 

o nich, kritizovať a protestovať pokiaľ 

spôsobujú utrpenie ľuďom. Myslím, ţe 

túto konfrontáciu s náboţenstvom po-
trebujeme robiť inteligentne, rešpektu-

júc ľudské hodnoty všetkých, ale ne-

musíme rešpektovať názory ţe „nemá-

me právo im povedať čo myslíme a čo 

robíme“. To sa dnes robí na viacerých 

miestach a rôznym spôsobom, ale mali 

by sme v tom robiť viac. 

Redakcia
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19. júla t. r. sa stretli traja európski 

prezidenti (prezident komisie, parla-

mentu a Rady Európy) a dvaja komisári 

s 24 biskupmi, rabínmi a muftimi (ako 

to robili od roku 2005 kaţdý rok), no 

tentoraz aj so zástupcami komunity 
hindov a sikhov, nad čím vraj reprezen-

tanti katolíckej cirkvi ohŕňali nos. Ro-

kovali o boji proti chudobe. 

V súlade s poţiadavkou Lisabonskej 

zmluvy ohlásili predstavitelia EÚ po 
tomto stretnutí, ţe 15. októbra sa stret-

nú so zástupcami ateistov 
a slobodomurárov; hovorca prezidenta 

Van Rompuya dodal, ţe na tomto 

summite bude aj jeden budhista. 

V tejto súvislosti hodno pripome-

núť, ţe 26. februára 2010 sa konal 

v Bielom dome prvý brífing, ktorého sa 

zúčastnilo 60 delegátov z 10-tich nete-

istických organizácií USA. Prezident 

Obama je prvý americký prezident, 

ktorý spomenul nevercov vo svojej 
inauguračnej reči, keď povedal: „Sme 

národ kresťanov a moslimov, ţidov 

a hindov, aj nevercov.“ Je veriaci, ale 

túto formuláciu viackrát opakoval. 

Za Európsku humanistickú (rozumej 

ateistickú) federáciu komentoval ohlá-

senie summitu jej prezident David 

Pollock upozornením na skutočnosť, ţe 

humanisti vždy odmietali akékoľvek 

spomenutie náboženstva už v prípra-

ve ústavy EÚ ako aj potom, pri vy-

pracovaní Lisabonskej dohody. Po-

vedal: „Nikto z nás a nijaká organizácia 

nemá právo na špeciálny summit; mu-

síme sa postaviť do radu, ak chceme 

hovoriť s komisárom; týka sa to všet-

kých nevládnych organizácií, medzi 

ktoré patria aj cirkvi, aj my. Ţiadna 

z náboţenských či nenáboţenských 

skupín tu nemá väčšie právo na komisá-

rov čas ako iná. Hoci by som bol na 
summite radšej s cirkvami ako so slo-

bodomurármi, cením si, ţe s nami za-

obchádzajú rovnako.“ 

Ani slobodomurári nie sú vyhliad-

kami na spoločné diskusie nadšení, 

pretoţe (na Britániu naviazaná Veľká 

lóţa) polovica z nich predpisuje svojim 

členom vieru v Boha a nepripúšťa člen-

stvo ţien, kým druhá, na Francúzsko 

naviazaná polovica (lóţa Veľký 

Orient), pripúšťa členstvo ateistov 

a iniciáciu ţien. 

Zo strany cirkví sa dajú očakávať 

proti bruselskému summitu s ateistami 

rovnaké protesty, aké odzneli po brífin-

gu s ateistami Bielom dome. Nie je 

vylúčené, ţe ho biskupská konferencia 

nejakého štátu nazve protináboţenskou 

kampaňou. Ani to však nič nezmení na 

skutočnosti, ţe sekulárne hnutie získava 

preukazne na význame a ţe sekulárni 
Američania aj Európania, rátajúci sa na 

desiatky miliónov, sú voličská základ-

ňa, ktorá by sa mala brať do úvahy. 

 

Rastislav Škoda

 

 

Kolokvium 11. a 12. decembra 
2010 v Paríži na tému: 

Miesto a úloha náboženstiev 
v súčasnosti 

Organizuje: Institut de Recherches et 

d‟Etudes de la Libre Pensée - IRELP 
(Ústav výskumu a štúdia Voľnej myš-

lienky), 70, rue des Panoyaux 75020 

Paris 

E-mail: irelp@laposte.net 

André Malrauxovi sa neprávom pripi-
suje výrok „21. storočie bude náboţen-

ské, alebo nebude“ a všetci klerikáli sa 

ním oháňajú, keď komentujú nepocho-

piteľný vzostup moci náboţenstiev. Iba 

zdanlivo môţu mať pravdu. 

Presnejšie povedané, propaganda 

v masmédiách, ktoré sú v sluţbách 

etablovaných a nových vládcov sveta, 

dáva klerikálom za pravdu. Ale skutoč-

nosť je iná. 

Skutočnosť je nedávna odluka cirkví od 

štátu na základe referenda v Bolívii, 

ako aj potvrdenie laického (sekulárne-

ho) charakteru štátu v mexickej Ústave. 

To isté sa udialo v Ázii v Nepale 

a v Európe sa zaznamenali početné 

víťazstvá pred súdmi vo Veľkej Britá-

nii, Francúzsku, Taliansku, Nemecku 

a Poľsku. Americký prezident aj hod-

nostári Európskej únie berú humanistov 
na vedomie ako svetonázorovú skupinu 

svojich občanov a diskutujú s nimi. 

Zoznam je oveľa dlhší ako tento 

stručný výpočet. Tak potom kde sa 

berie táto zrejmá sila náboţenstiev? 

Aký je skutočný stav náboţenstiev 

v súčasnosti? Ako sa vyvíjajú jedny 

náboţenstvá vo vzťahu k druhým, vo 

vzťahu k svojej histórii a vo vzťahu 

k rýchlo sa meniacemu svetu? Nie je tu 

Kreslo pre ateistov pri európskom 
okrúhlom stole v Bruseli 
R. Škoda: A seat for atheists at the European Roundtable 
in Brussels 

Abstract: 

Leaders of the European Union announced that on October 15th they will meet 

with representatives  of atheists. The secular movement is increasing in impor-

tance – tens of millions of secular humanists are a voters base that must be 

taken into consideration. 

Pozvánka do Paríža 
R. Škoda: Invitation to Paris 

Abstract: 

Information about the international colloquium which will take place 11.-12. 

December 2010 in Paris and addresses the topic of „The place and role of 
religions in the present‟. The event is organized by IRELP with the support of 

FNLP, Théolib, The Atheist Union and IHEU. 

David Pollock 

mailto:irelp@laposte.net
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čas podrobiť náboţenstvá sveta novej 
racionalistickej previerke? 

Toto si dávame za cieľ na decem-

brovom medzinárodnom kolokviu.  

Dátum: sobota 11. a nedeľa 

12. decembra 2010 

Miesto: Lyceum Henryho IV. 

Organizátor: IRELP s podporou 

FNLP, Théolib., Úniou ateistov, 

IHEU 

Krstní otcovia: Pierre-Yves Ruff, Marc 

Blondel, Jean-Marc Schiappa, Johanns 
Robyn, Roger Lepeix. 

PROGRAM: 

Sobota 14,00 

1. Predsedníctvo a otvorenie kolokvia 

(Jean-Marc Schiappa, IRELP) 

2. Katolícka cirkev v súčasnosti 
(Christian  Eyschen, Libre Pensée) 

3. Súčasný stav protestantizmu (Pier-

re-Yves Ruff, Théolib) 

4. Judaizmus ako teologické vysvet-
lenie štátu Izrael (Haim Bresheeth, 

Université de Londres) 

5. budhizme, Dalailamovi a Číne 

(Georges-André Morin, Libre Pen-

sée) 

6. Cieľom je medzinárodná asociácia 
voľnomyšlienkarov (David Gozlan, 

Libre Pensée) 

Nedeľa o 9,30 

1. Predsedníctvo Roger Lepeix 
(IHEU) 

2. Americké evanjelikálne sekty (Ro-

bert Boston, USA) 

3. Islam, islamizmus a islamofóbia 
(Pierre Tournemire, Liga výučby) 

4. Čo sa vo Francúzsku volá sektami 

(Dominique Goussot, Libre Pen-

sée) 

5. „Nemoţnosť“ laicizmu 
a náboţenskej neutrality v  orto-

doxnej Európe (Panoyaute Dimit-

ras, Grécko) 

Nedeľa o 14,00 

1. Predsedníctvo Pierre-Yves Ruff 

(Théolib) 

2. Šok civilizácií (Jean-Marc Schiap-

pa, IRELP) 

3. Laicita (sekularizmus, ateizmus) 

(Jean-Paul Scot, historik) 

4. Súčasný stav ateizmu (Johann 

Robyn, Únia ateistov) 

5. Záver kolokvia (Marc Blondel, 
Libre Pensée). 

Prečo byť členom IRELP? Prečo 
získavať členov do IRELP? 

Valné zhromaţdenie členov IRELP sa 

26. júna 2010 obrátilo na študentov, 

bádateľov a profesorov univerzít, na 
laikov, humanistov, agitátorov robot-

níckych a demokratických hnutí, na 

občanov, či sú niekde organizovaní, 

alebo nie sú. Obracia sa na vás – treba 

vysvetliť, prečo? 

 Ministerstvo školstva zrušilo 

v určitých maturitných triedach vý-
učbu histórie a zaradilo texty jedné-

ho bývalého prezidenta Republiky 

do programu maturity z literatúry. 

 Výrazu humanizmus sa dáva falošný 

obsah, aby sa bránil kresťanský Zá-

pad a tým sa z diskusie vylučuje časť 

občianstva. 

 Freud vraj bol podvodník a nebol 
schopný niečo urobiť. 

 Vedecká metóda sa nahrádza mysle-

ním podľa hesla ? priori 
a v dogmách. 

 Ţiť v mieri znamená bombardovať 

Afganistan. 

 Zničiť dôchodkový systém sa vydáva 
za jeho úpravu. 

 Vravieť –  to je klamať. 

 Morálnu hodnotu úspešného ţivota 

symbolizujú v päťdesiatke hodinky 
Rolex na zápästí. 

 Keď pápeţ schvaľoval nacizmus, 

vravel, ţe proti nemu bojuje. Atď., 

atď… 

Vo veciach treba urobiť jasno! 

 IRELP sa nesnaţí nahradiť politické 

strany, robotnícke zdruţenia 
a spolky, ktorých existencia zaručuje 

demokraciu. 

 IRELP má iné ciele. Bol zaloţený 

v roku 1999 z iniciatívy Celoštátnej 

federácie humanistov a chce byť 

spojkou medzi humanistami 

a intelektuálmi. 

 Ďaleko od hluku masmédií, propa-
gandy a beţnej nekultúrnosti chceme 

byť miestom hľadania, štúdia 

a stretnutí. 

 Študenti, výskumníci a profesori 
univerzít, laici, humanisti, agitátori 

robotníckych a demokratických hnu-

tí, občania, či sú niekde zapojení, 

alebo nie sú, sa tam môţu stretnúť 

a spolu študovať, pracovať, bádať. 

 Preto organizovala Voľná myšlienka 

v marci 2008 kolokvium pri 160. vý-
ročí svojho zaloţenia; v júni 2009 

o Francúzskej revolúcii; a teraz or-

ganizuje kolokvium o stave nábo-

ţenstiev. 

 Preto dáva IRELP k dispozícii svoju 

kniţnicu, obsahujúcu niekoľko tisíc 

kníh, často veľmi vzácnych, a to vo 
forme Kniţnice humanizmu, otvore-

nej v utorok, stredu a štvrtok popo-

ludní (okrem prázdnin). Máme aj 

neoceniteľný archív dejín Voľnej 

myšlienky. 

 Preto organizujeme Ľudovú univerzi-

tu všeobecného smeru so stretnutia-

mi raz za mesiac, určenú najmä pre 
študentov a mladých robotníkov. 

 Preto sa vám prihovárame: Príďte 

medzi nás! Podporte našu činnosť. 

 Členské: študenti 10 Eur, ostatní 
20 Eur 

Pripravil: R. Škoda 

Foto z rokovania IRELP 
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J. Wolker (29. 3. 1900 – 3. 1. 1924) 

pochádzal z Prostějova. Jeho otec bol 

úradník, neskôr riaditeľ banky a matka 

bola redaktorka. Po skončení gymnázia 

začal študovať právo na Karlovej uni-
verzite v Prahe, ale neskôr ho prerušil 

pre ochorenie na tuberkulózu. 

Poézii sa venoval od chlapčenského 

veku (prvé básne mu vyšli v 15-tich 

rokoch). Ako študent napísal okolo 110 

básní a v básnickej tvorbe pokračoval aj 

ako vysokoškolák i počas prerušeného 

štúdia. Aj vo Vysokých Tatrách na 

liečení (jún – december 1923) ďalej 

tvoril a napísal Lačnotu ţivota 

i niektoré ďalšie básne. Tieto básne, 
balady a pod. uverejňoval v novinách 

a časopisoch. V roku 1921 vydal bás-

nickú zbierku Host do domu a rok ne-

skôr i Těţkou hodinu. Neskôr, po jeho 

predčasnej smrti, jeho diela opätovne 

vydávali – s výnimkou protektorátneho 

temna. Ohlas na Wolkrovu tvorbu bol 

uţ za jeho ţivota veľký. Často recitova-

li jeho verše na podujatiach pokroko-

vých organizácií. 

Do gymnaziálnych čias spadali tieţ 

začiatky Wolkrovej prozaickej tvorby. 
Zaujímavý je z tohto obdobia napr. 

Táborový denník (1916). Pod spoloč-

ným názvom Vysoké tóny vyšli jeho 

prozaické práce napísané do roku 1918. 

V nasledujúcich rokoch napísal niekoľ-

ko poviedok (Básne v próze) a v oblasti 

dramatickej tvorby napísal šesť skíc 

a tri hry. Populárne boli jeho eseje, 

teoretické štúdie i vtipné, výstiţné 

a úderné epigramy. Literárna história 

zaznamenala aj viaceré jeho preklady 
zahraničnej poézie do češtiny. Začal 

písať aj román Polární záře, ktorý ale 

uţ nestihol dokončiť. 

J. Wolker mal vysoké morálne po-

vedomie a hlboké sociálne cítenie. 

Preto s nevôľou prijímal na jednej stra-

ne eufóriu po vzniku Československa, 

a ťaţivé sociálne pomery pracujúcich, 

na druhej strane. Poburovali ho aj mno-

hé ďalšie javy. Konkrétne to bol celý 

rad nešvárov ako bezuzdné koristníc-

tvo, korupcia, špinavé finančné machi-
nácie, súvisiace s menovými zmenami, 

chytrácke politické čachre, vrátane 

prevracania kabátov, ktoré sa v novom 

štáte udomácnili. Široké masy sa bránili 

rôznymi spôsobmi i štrajkami. 

V kontexte s týmito zápasmi sa 

J. Wolker rozhodol spojiť svoj ţivot 
s robotníckou triedou. Tento svoj postoj 

pretavil do viacerých diel. V jednej 

básni – Moře– sa vyznal nasledovne: 

,, jsem námořník, bárkář a rybář, jsem 

dělník z přístavu, 

v tisících lodí proplouvám moře a ještě 

je proplavu, 

ne jedněma, tisícíma rukama moře se 

zmocňuji, 

ne jedněma, tisíci rukama moře buduji.  

... 
svět jsou jen ti, kteří jej ţiví by z něho 

ţiví byli, 

moře jsme my dělníci zvlněných svalů, 

cizí i zdejší 

my skutečnost jediná, skutečnost nej-

skutečnější!.“ 

J. Wolker bol i hlásateľom slobodomy-

seľnosti a humanizmu. Hoci sa 

v mladosti pohyboval v protirečivom 

prostredí (babička presadzovala kato-

lícke názory na spôsob ţivota, matka 

ich obchádzala, otec sa venoval 
,,svetskej“ činnosti –organizoval cyklis-

tický šport). Keď v čase dospievania 

hľadal svetonázorovú platformu, musel 

prejsť viacerými etapami myšlienko-

vých zápasov. Treba povedať, ţe ich 

absolvoval pomerne rýchlo a úspešne. 

Vymanil sa spod vplyvu náboţenských 

názorov v ich tradičnom ponímaní. 

Potom prekonal zidealizované predsta-

vy o ranom kresťanstve. Nasledoval 

kritický postoj nielen ku kresťanstvu, 
ale aj náboţenstvu vôbec. Ten sa týkal 

aj cirkvi, vrátane jej dvojtvárnosti 

v oblasti morálky. 

Kritika náboţenstva v diele 

J. Wolkera bola súčasťou ideových 

zápasov, zameraná proti nespravodli-

vému spoločenskému poriadku a za 

nastolenie nových spoločenských vzťa-

hov. Svedčia o tom aj jeho názory 

v prednáške Proletářské umění. Zdô-

raznil v nej, ţe nejde len o kritiku sku-

točnosti, ale o boj ,,medzi dneškom 
a zajtrajškom“. Za jeho súčasť povaţo-

val prekonanie ,,sladkastého nebešťan-

ství“ a rešpektovanie potreby 

,,konkrétnej zmeny konkrétna“. Ako 
optimista napísal, ţe je ,,to moţné a dá 

sa to ľudskou statočnosťou vybojovať“. 

J. Wolker celým svojim vyzretým 

umeleckým dielom podporil vedecké 

ponímanie sveta a význam humanizmu 

v jeho svetskom poňatí. Výstiţne to 

vyjadril v básni Těţká hodina, v ktorej 

napísal: 

,,Přišel jsem na svět, 

abych si postavil ţivot 

dle obrazu srdce svého“. 

Významný básnik, prozaik, dramatik, 

teoretik umenia a literatúry, kritik, 

publicista, pôsobivý rečník a nevšedný 

diskutér Jiří Wolker zomrel predčasne 

pred svojimi 24. narodeninami. Hoci 

svoju umeleckú činnosť rozvíjal po-

merne krátko, vytvoril dielo, ktoré 

oslovuje aj v súčasnosti, vrátane zápa-

sov o rozvoj slobodomyseľnosti 

a uplatňovania princípov svetského 

humanizmu. 

prof. Jaroslav Čelko 

 

110. výročie narodenia Jiřího Wolkra 
J. Čelko: The 110th anniversary of the birth of Jiri Wolker 

Abstract: 

A rememberance of the Czech poet, fiction and drama writer, theorist of arts 

and literature, critic of christianity and religion, publicist, and messenger of 

free-thinking and humanism. 

Jiří Wolker 

Poštovní schránka na rohu ulice,  

to není kdejaká lecjaká věc. 

Kvete modře, lidé si jí váží velice, 

... 
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Pri štúdiu otázky ako sa vytvárali mýty 

čoskoro objavíme istú vzorku, ktorá sa 

v mýtoch opakuje. Keď novo- nastupu-

júca kultúra nahrádza predchádzajúcu, 

buď znevaţuje predošlé boţstvá, alebo 
z nich vytvára „menšie“ boţstvá ako 

„patriarchov“ alebo v prípade kresťan-

stva „svätcov“. 

Legenda o Mojžišovi 

Toto nie je hebrejská historická osob-

nosť, ale moţno ju nájsť v rôznych 
obmenách v starých historických mate-

riáloch Stredného a Ďalekého východu. 

Pravda, tieto osobnosti sa odlišne nazý-

vajú podľa miestnych podmienok: 

„Manou“ je indický zákonodarca; po-

dobne babylonský „Nemo“, zákonodar-

ca, ktorý priniesol hlinené tabuľky 

z Boţej hory; „Mises“ je v Sýrii 

a Egypte, kde sa okrem neho vyskytuje 

aj „Manes“- zákonodarca; „Minos“ je 

na Kréte reformátorom. Desatoro pri-
kázaní sú opakovaním babylonského 

Hammurabiho kódexu a hinduistického 

kódexu ako je zachytený vo védach. 

Krišna podobne ako Mojţiš bol odloţe-

ný svojou matkou do košíka a pustený 

po prúde rieky, aby boli potom nájdení 

inou ţenou. Pred sto rokmi Massey 

a neskôr Graham prehlásili, ţe Exodus 

nie je historická udalosť - chýbajú po-

tvrdzujúce archeologické dôkazy.2 

„Esther“ zo Starého zákona je rep-
rodukciou bohyne „Ischtar“, Astarte, 

Astoreth alebo Isis. O jej dlhom pano-

vaní sa málo hovorí v „Boţom neomyl-

nom slove“. Podľa Hardwooda 

(Mythology's Last Gods, 230), najlepší 

preklad mena „Esther“ je „Ischtar“ 

a „Mordachai“ je „Mardukay“. Motív 

o boţej matke moţno nájsť všade po 

svete dávno pred kresťanskou érou. Tak 

napríklad Isis sa nazýva „Mata-Meri“ 

(Matka Maria). Walker píše, ţe Maria 

bola prvotné meno bohyne Chaldejcov 
pod menom „Marratu“; ţidia ju poznajú 

ako „Marah“, Perţania ako „Mariham“, 

kresťania ako „Mária“. Ţidia uctievali 

aj obojpohlavného boha-bohyňu nazý-

                                                
2
 Je to potvrdené aj v Biblical Archaeology 

Review, september - október, 1994. 

vaného „Mari-El“, zodpovedajúceho 

egyptskému „Meri-Ra“ - teda kombiná-

cia ţenského princípu vody s muţským 

princípom slnka. 

Nie je náhoda, ţe bolo 12 patriar-
chov a 12 Kristových učeníkov, pretoţe 

12 je počet astrologických znamení, 

alebo mesiacov. Podobne sa stretávame 

s 12-timi Herkulovými úlohami, 

12-timi pomocníkmi Horusa. Kristovi 

učeníci predstavovali určitú konšteláciu 

hviezd. Judáš, napríklad, predstavoval 

„škorpióna“ - útočníka, čas keď slnečné 

lúče slabnú a slnko akoby začalo odu-
mierať. Jakub – „Jeţišov brat“ je ekvi-

valent Amseta - Osirisovho brata 

a „brata Pána“. Dokonca aj apoštol 

Pavol je kompilát viacerých osobností: 

Saula zo Starého zákona, Apollonia 

z Tyrany a gréckeho poloboha Orfea. 

V r.1829, rev. Taylor správne vyhlásil, 

ţe celá história evanjelia existovala uţ 

dávno pred začiatkom novoveku 

a pravdepodobne bola napísaná 

mníchmi z Alexandrie, nazývanými 

„Terapeuti“ po grécky; po egyptsky 
„Esséni“ - čo v slovenskom preklade 

znamená „liečitelia“. Túto teóriu vyjad-

ril aj otec cirkvi Eusebius, ktorý pripus-

til, ţe ...kánonické kresťanské evanjeliá 

a epištoly boli staré spisy Essenov 

a Therapeutov, znovu zverejnené so 
zámenou mena na Jeţiša. 

Taylor bol tieţ toho názoru, ţe putu-

júci egyptskí terapeuti priniesli celú tú 

historku z Indie do svojich kláštorov 

v Egypte, kde sa toto všetko niekedy pri 

vzniku Rímskej monarchie premenilo 

na základný spis kresťanstva. Navyše 

osvedčuje, ţe legenda o Jeţišovi Kris-

tovi bola v Knihe Enocha, ktorá pred-

chádzala príchod tohto ţidovského 

reformátora o stovky rokov. 
Podľa Masseya boli to „pohanskí“ 

gnostici, ku ktorým patrili aj členovia 

Essenov - Terapeutov a Nazaréni - 

priniesli do Ríma tie čudné texty obsa-

hujúce mýtus, na ktorom sa zakladajú 

štyri kanonické evanjelia. Wheless 

vraví: „Celkom iste evanjelium a knihy 

Nového zákona napísané v gréčtine 

a citujúce 300 krát grécky Septuagin 

a mnoho iných gréckych pohanských 

autorov, ako Aratus a Cleantes, neboli 

napísané negramotnými ţidovskými 
sedliakmi, ale grécky hovoriacimi bý-

valými pohanami a kňazmi vzdialenými 

od Svätej zeme ţidov“3. Spisovateľ 

Mead vyhlásil: „Teda robíme záver, ţe 

spisy našich štyroch evanjelií boli 

pravdepodobne napísané v Egypte za 

vlády Hadriána“4. 

Slovo 

Koncepcia „SLOVO“, ktoré vraj slúţilo 

na „stvorenie“ všetkého čo je okolo 

nás, tieţ nepochádza z kresťanstva. 

Samotný výraz „logos“ je grécky. 

Kresťanskí odpisovatelia si osvojili 

koncept stvorenia hmatateľných pred-

metov slovami od Grékov, či to bol 

Plato, alebo vzor Prometheus a Hermes. 

Gréci si osvojili túto myšlienku z ešte 
starších tradícií, ako je indická a egypt-

ská. Graves konštatuje, ţe „... čínska 

biblia - oveľa staršia neţ kresťanský 

Nový zákon, podobne deklaruje: „Boh 

vyslovil pôvodné slovo“ a jeho večné 

a slávne bydlisko začalo existovať“.5 

P. Quizot v poznámke ku Gibbonovmu 

dielu vraví: „Podľa Zend-Avesty (perz-

ská biblia stará viac neţ tritisíc rokov) 

slovo je staršie neţ náš svet. Ormuzd 

stvoril vesmír... A starý grécky spisova-
teľ Amelias, hovoriac o bohovi Merkú-

rovi (Hermes) vraví: „Bolo to logos 

(slovo), ktorým boli všetky veci stvore-

né...“. 

                                                
3
 WHELESS, J. ESQ.: Forgery in Christianity. 

4
 MEAD, G. R. S.: The Gospels and the Gospel. 

5
 GRAVES, K.: The World's Sixteen Crucified 

Saviors. 

Ako sa tvorila biblia 
A. Rehák: How the Bible was created 

Abstract: 

On the basis of cited sources the author argues the Christian teachings repla-

ced the preceeding culture by villifying former gods or demoting them to lower 

figures, such as patriarchs, or saints in the case of Christianity. 
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Walker vraví takto: „Úsilia učencov 
vykoreniť pohanstvo z evanjelia a nájsť 

historického Jeţiša sa ukázali také 

beznádejné, ako hľadanie kôstky 

v cibuľke. Historka o Jeţišovi ako sa 

opisuje v evanjeliách, nie je skutočným 

portrétom historickej osobnosti, ktorá 

kráčala po tejto zemi pre 2000 rokmi. 

Je to mýtus vybudovaný na iných mý-

toch a rozpravách o boţích muţoch, 

ktoré boli personifikáciou všadeprítom-

ného boha slnka. Kristus je osobnosť, 
ktorá nikdy neţila, je to postava majúca 

svoje korene v pohanstve, postava, 

ktorá mala v sebe vlastnosti tucta rôz-

nych bohov“.6 

Sybilina veštiareň a knihy proroc-

tiev napísaných mnohými pohanskými 

veštkyňami nazývanými Sybila boli 

v staroveku, ešte pred kresťanskou 

érou, vysoko uznávané. Sybilu často 

citujú aj skorí cirkevní otcovia a kres-

ťanskí spisovatelia, Justin, Athenago-

ras, Theophilus, Clement z Alexandrie, 
atď.7 Knihy proroctiev sa často citovali 

kresťanmi ako dôkaz pravosti ich nábo-

ţenstva. Napríklad za Sybilino proroc-

tvo sa pokladá: 

„S piatimi bochníkmi chleba 

a s dvomi rybami. On uspokojí päť tisíc 

ľudí v pustatine. A potom zozbierajúc 

všetky omrvinky, On s nimi zaplní 

12 košov... Utíši vietor svojím slovom 

a utíši zúriace more , kráčajúc po ňom 

na svojich nohách. Bude kráčať po 
vlnách, oslobodí ľudí od chorôb, 

vzkriesi k ţivotu mŕtvych a odoţenie 

mnohé bolesti...“ 

Kresťania toto vysvetľovali ako 

proroctvo, ktoré splní Kristus, hoci je to 

aspekt vyskytujúci sa v starších myto-

lógiách a uţ stovky rokov predtým ho 

pripisovali napríklad Horusovi. Toto 

proroctvo sa nikdy nevzťahovalo na 

skutočného človeka, ale má astroteolo-

gické korene. To, ţe proroctvo existo-

valo pred kresťanskou érou dokazuje, 
ţe kresťania pouţili proroctvo na vy-

tvorenie osobnosti Krista, nemá však 

nič spoločné s proroctvom, ktoré Kris-

tus naplní. Podobne ako to urobili 

s inými textami, kresťania aj tu interpo-

lovali a sfalšovali mnohé pasáţe a včle-

nili ich do Zjavení, aby tak zabetónova-

li svoju vymyslenú tvorbu. Je úsmevné, 

ţe kresťania boli odkázaní na nenávi-

dené pohanské dokumenty, hoci po celý 

čas dokazovali, ţe všetko pred kresťan-

                                                
6
 WALKER, B.: The Woman's Encyclopedia of 

Myths and Secrets. 
7
 Catholic Encycloedia 

stvom pochádza „od diabla“. Ak by to 
bola pravda, potom aj kresťanstvo vy-

fabrikované na základe pohanských 

dokumentov by muselo byť dielom 

diabla. 

Podľa: 

http://orcinus.iwarp.com/Against2.htm#

_Toc59431971 spracoval A. Rehák 

 

Rytier de la Barre bol ako 19-ročný 

mučený a potom upálený, pretoţe ne-

zdravil procesiu. Počas súdneho proce-
su s ním vyšla najavo tajná dohoda 

medzi biskupom a prokurátorom. 

Jean-Francois de La Barre sa naro-

dil v roku 1745 vo Férolles-en-Brie. 

Ako chudobné siroty bratia le Barrovci 

boli adoptovaní jednou tetou vo Wil-

lancourte. Deti boli hlučné 

a protiklerikálne ladené. 

Dňa 9. augusta 1765 bol na Novom 

Moste (Pont-Neuf) dorezaný drevený 

kríţ. Emócie ľudí v Abbeville podne-

coval Monseigneur de la Motte, biskup 
z Amiensu, ktorý prikázal, aby ľudia 

pod trestom exkomunikácie za neupos-

lúchnutie odhalili civilnému sudcovi 

všetko, čo o tom vedia. 

Kaţdú nedeľu kňazi nabádali náv-

števníkov kostola a napätie rástlo. Ni-

kto nič nevidel, ale viacerí sa pamätali 

na nejakých výtrţníkov, ktorí nedali 

dolu klobúk z hlavy, keď išla vedľa 

nich procesia. Spomínali sa tri mená: 

Gaillard d´Etallonde, Jean-François de 
La Barre a Moisnel. Gaillard 

d´Etallonde ušiel do Holandska. 

Le Bare ostal doma, pretoţe na útek 

nemal peniaze. Okrem toho však mal 

na 9. august 1765 alibi. Keď  prehľadali 

jeho izbu, našli v nej tri zakázané knihy 

- medzi nimi aj Voltairov „Filozofický 

slovník“. Našli „ideálneho podozrivé-

ho“. Jeho teta ţiadala pomoc od svojich 

vplyvných známych, sám rytier de la 

Barre apeloval v Paríţi, ale nič nepo-

mohlo. Dňa 4. júna 1766 parlament 
v Paríţi rozhodol o veci. Moisnel, ktorý 

mal iba 15 rokov, dostal peňaţnú poku-

tu, d´Etallonde bol v zahraničí. Mali iba 

rytiera de la Barre. 

Dňa 1. júla 1766 po novom výslu-

chu, ktorý bol spojený s mučením pod-

ľa vtedajších noriem, mu vyrezali jazyk 

údajne preto, lebo spieval necudné 
pesničky, uťali mu hlavu a telo hodili 

spolu s Voltairovou knihou do plame-

ňov. 

Voltaire sa ho pokúšal rehabilito-

vať, ale neuspel. Bol rehabilitovaný aţ 

na zasadaní parlamentu 15. novembra 

1794. 

O rok neskôr katolíci postavili v Pa-

ríţi katedrálu Svätého srdca (Sacre 

coeur) na kopci Montmartre, aby „od-

činili zločiny Paríţskej komúny“. Po-

tom, v r. 1905, bola socha rytiera de la 
Barre postavená oproti katedrále. 

V r. 1941 bola odstránená, keď vláda 

vo Vichi zbierala kov na nemecké voj-

nové ciele. Sochy svätých, kráľov 

a kráľovien však boli pri zbere ušetrené. 

Podľa: 

http://everything2.com/title/Chevalier+

de+la+Barre preloţil: -ak- 

Poznámka k obrázku (redakcia):  

Obálka knihy Príbeh Rytiera De La 

Barre od F. M-A. Voltéra, ktorá vyšla 
vo francúzskom vydavateľstve Abbevil-

le. Vydavateľstvo ju uvádza, ako príbeh 

človeka obvineného zo znesväcovania 

sochy Krista, obeť  vybavovania účtov, 

nevinne odsúdeného na smrť. 

Rytier 
de la Barre 
-ak-: Knight de la Barre 

Abstract: 

Rememberance of knight de la Bar-

re; who was tortured and burned to 

death as a 19-year old for refusing 

to greet a procession. 

http://orcinus.iwarp.com/Against2.htm#_Toc59431971
http://orcinus.iwarp.com/Against2.htm#_Toc59431971
http://everything2.com/title/Chevalier+de+la+Barre
http://everything2.com/title/Chevalier+de+la+Barre
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Výnimočne veľké protirečenia obklo-

pujú kaţdú diskusiu o úlohe katolíckej 

cirkvi v genocídach a zločinoch proti 

ľudskosti. Na odhalenie pravdy týchto 

protirečení treba rozobrať viaceré as-

pekty. 

Prvé obvinenie je, ţe táto cirkev 

bola priamo zodpovedná 

za pohnútky ku kolonia-
lizmu tým, ţe boli vydané 

pápeţské buly prikazujú-

ce niektorým štátom – 

napr. Portugalsku –šíriť 

(kolonizovaním) katoli-

cizmus. Príklad Portu-

galska pri kolonizovaní 

čoskoro nasledovali aj iné 

európske štáty. Dá sa to 

vysvetľovať ako nabáda-

nie európskych národ-
ných štátov na to, aby si 

kolonizáciu osvojili ako 

svoje právo získavať 

územia mimo svojej pô-

vodnej rozlohy v zahrani-

čí. Fakt, ţe pri tom boli 

páchané zločiny proti 

ľudskosti, je dnes neodškriepiteľný. 

Druhé obvinenie proti cirkvi je, ţe 

nesplnila svoju morálnu povinnosť 

usmernením zodpovedných činiteľov, 
aby sa vyhýbali genocídam. Inými 

slovami – pokiaľ cirkev o sebe vyhlasu-

je, ţe je duchovným vodcom – mala 

zohrať významnejšiu rolu v prevencii 

zločinov a v genocídach. 

Tretie – najzávažnejšie obvinenie 
je, ţe naopak, cirkev podporovala ge-

nocídne tendencie. Táto posledná ná-

mietka dnes azda prekračuje moţnosti 

dokazovania alebo vyvracania. Bola to 

cirkev ako celok, alebo to boli jednot-

livci? 

Pápežské buly 

Mnohé neľudské procesy prebiehajúce 

súbeţne s kolonizáciou moţno pripísať 

na vrub katolíckej cirkvi a odvodzovať 

z radu pápeţských ediktov. Tieto edikty 

nazývané obvykle ako „buly“ boli prí-

kazy alebo pokyny vydávané cirkvou 

a určené jej stúpencom. Jednu 

z viacerých takých dobre známych búl 

vydal pápeţ Alexander III. portu-

galskému kráľovi 21. mája 1179. 

V tomto edikte pápeţ vyhlásil: „Všetky 

oblasti, ktoré vyslobodíte z moci Sara-

cénov8 a v ktorých ţiadni iní kresťanskí 

princovia si nemôţu osvojiť nadvládu, 
zverujem do rúk Vašej Excelencie.“ 

(Consilia, 1547, s. 137). 

Ako zdôrazňuje vo svojej úvahe 

Bartolus, hoci pápeţské príkazy nedá-

vali priamo tieto územia dobyvateľom, 

„legalizovali“ a „posväcovali“ územie 

ako vlastníctvo dobyvateľa 

v budúcnosti (s. 137). 

Preto treba prijať zásadu, ţe skúma-

nie úlohy katolíckej cirkvi v súvislosti 

s genocídami a zločinmi proti ľudskosti 

sprevádzajúcimi okupáciu sa musí brať 
do úvahy ako priamy vplyv cirkvi po-

čas kolonizácie, keď sa európske moc-

                                                
8
 Rozumej Arabov, moslimov alebo v širšom 

zmysle nekresťanov. 

nosti predbiehali v šírení kresťanskej 
civilizácie a s tým súvisiaceho obcho-

du. Zodpovednosť cirkvi je v tomto 

bode rovnako priama ako i nepriama. 

Priama bola vtedy, keď to cirkev 

prikazovala - ako to nariaďovali pá-

peţské buly, nepriama pre jej nedosta-

tok zásahov proti nemorálnym výčinom 

všetkých okupantov, vrátane cirkevní-

kov. Kriticky sa musí brať aj misionár-

ska práca na okupovaných územiach, 

schválená a podporovaná cirkvou. 
V ďalšom sa obmedzíme na údaje 

o obetiach iba v Amerike.9 

Pred príchodom Angličanov do 

Ameriky indiánsky národ Východných 

Abenakov v New Hampshire mal 

12 000 príslušníkov. Za menej neţ pol 

storočie ostalo z nich ţivých iba asi 

250. Je to teda 98-percentná deštrukcia. 

Národ Pocumtuck mal viac neţ 

18 000 príslušníkov. Za 

päťdesiat rokov preţilo 

iba 920 - čo predstavuje 
95 % zničených. Quiripi-

Unquachog Indiáni pred-

stavovali počet 30 000. 

Za päťdesiat rokov ich 

ostalo asi 1 500, čiţe 

0,5 %, ostatní boli zabití. 

V Massachusetts bolo 

aspoň 44 000 Indiánov. 

Za päťdesiat rokov ich 

ostalo naţive sotva 6 000, 

čiţe 81 % ich bolo vyky-
noţených. Toto je iba 

niekoľko málo príkladov 

z mnoţstva kmeňov ţijú-

cich v Amerike pred 

príchodom kresťanských 

kolonizátorov. V r. 1677 -

78 prišla epidémia kiahní. 

Obete však boli aj po tejto epidémii. 

To všetko bol iba začiatok európ-

skej kolonizácie - ešte pred začiatkom 

postupu kolonizátorov na západ. Kolo-

nizácia na západ bola najviac populari-
zovaný úsek dejín Ameriky 

s historkami o kovbojoch a Indiánoch, 

známy najmä masakrami, ktoré jazdec-

tvo uskutočnilo na Indiánoch. 

Kresťanstvo v Amerike viedlo 
k deštrukcii „pohanských“ 
knižníc a chrámov 

Zumarraga, prvý biskup Mexika, je 

známy tým, ţe podpálil kniţnicu May-

ov v Texcoco údajne preto, ţe to bolo 

                                                
9
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„čertovo dielo“. V r. 1531 ten istý bis-
kup napísal, ako osobne zbúral 500 

„pohanských“ chrámov a 20 000 May-

ských modiel. 

V r. 1562 biskup Diego de Landa 

podpálil Yukatanskú veľkú kniţnicu. 

Iba nepatrná časť sa zásahom Mayov 

zachovala pred šialenými kresťanskými 

podpaľačmi. Biskup de Landa zanechal 

za sebou vo svojich nenávistných spi-

soch toto svedectvo: „Našli sme veľký 

počet ich kníh a keďţe v kaţdej z nich 
boli iba povery a diabolská faloš, všet-

ky sme spálili, čo im spôsobilo veľký 

ţiaľ“. 

Fray Diego de Landa v knihe „The 

Relating of Yucatan Things“ napísal: 

„Kresťanstvo s horlivosťou jeho stú-

pencov vymazalo značnú časť domoro-

dej americkej civilizácie. Preto sa uţ 

nikdy nedozvieme o objeme spisov ich 

predkov, ani o ich umeleckom a sta-

vebnom odkaze“. 

Indiáni neznásilňovali zajaté ženy 

Hoci kresťania znásilňovali a mučili 

indiánske ţeny, domorodí Indiáni to 

neodplácali kresťanom rovnako. 

„Nepamätám, ţe by som počul 

o prípade, ţe by tí divosi porušili cud-

nosť nejakej ţeny, ktorá im padla do 
rúk“ - napísal anonymný autor knihy 

Rozprava o zajatí niektorých Ameriká-

nov vo Westmorelande (A Narrative of 

the Capture of Certain Americans at 

Westmoreland r. 1780). Iný anonym 

napísal pri opise bojov v Trentone 

a Princetone, ţe „zneuţitie ţien Angli-

čanmi bolo oveľa horšie ako to robili 

Indiáni. Nikdy som nepočul, ţe by tí 

znásilnili ţenu...“ Mary Rowlandsono-

vá hovorila o svojom vlastnom zajatí 
Indiánmi takto: „Bola som akoby 

v strede revúcich levov a divých med-

veďov, ktorí sa nebáli ani Boha ani 

človeka ani čerta... a predsa, ani jeden 

z nich nechcel ma zneuţiť slovom ale-

bo skutkom“. William Apess (Pequot) 

sa pýtal v r. 1800: „Kde v záznamoch 

o indiánskom barbarstve moţno nájsť 

správu, ţe znásilnili ţenu?“ Dokonca 

generál James Clinton z Kontinentálnej 

armády vravel svojim vojakom, keď ich 
vysielal, aby zničili národ Iroquois: 

„Nech sú tí divosi akokoľvek zlí, nikdy 

neznásilňujú ţeny v zajatí“. 

Tendencie k spolunažívaniu 

Treba výslovne povedať, ţe takmer 

ţiaden Indián nechcel spontánne ţiť 
medzi kolonistami, avšak mnoho „bie-

lych“ kolonistov sa rozhodlo ţiť spolu 
s Indiánmi. Historik James Axtell to 

vyjadril takto: „bieli“, ktorí sa rozhodli 

ostať medzi domorodcami, „ostávali 

s nimi, pretoţe prišli k záveru, ţe ich 

spolunaţívanie je zaloţené na silnom 

zmysle pre spoločenstvo, mnoho lásky 

a neobvyklú integritu - teda hodnoty, 

ktoré si aj európski kolonisti cenili..., 

ale indiánsky spôsob ţivota bol príťaţ-

livý aj pre iné hodnoty - ako spoločen-

ská rovnosť, pohyblivosť, dobrodruţ-
stvo, a ako dvaja „bieli“ priznali - „pre 

najdokonalejšiu slobodu, ľahký spôsob 

ţivota a chýbajúci pocit rozoţierajúcej 

osamotenosti, ako pociťujeme často 

my“. 

Axtell ďalej píše, ţe aj po polstoročí 

britského obsadzovania Severnej Ame-

riky, dokonca aj Benjamin Franklin si 

zanariekal: „Keď aj indiánske dieťa 

vyrástlo medzi nami, naučilo sa náš 

jazyk a zvyklo si na naše zvyky, ale ak 

odíde pozrieť si svojich príbuzných 

a ide s nimi krátku potulku, uţ ho nikto 

viac nepresvedčí, aby sa vrátilo. Ale 

keď nejaký beloch hocijakého pohlavia 

bol zajatý Indiánmi, ešte ako mladý 

a nejaký čas ţil medzi nimi, hoci ho 

jeho blízki vykúpia a starajú sa o neho 

so všetkou predstaviteľnou nehou, aby 
ho presvedčili ostať s nimi, zanedlho je 

znechutený naším spôsobom ţivota 

a pouţije prvú príleţitosť, aby opäť 

ušiel do lesov, odkiaľ ho uţ nemoţno 

dostať.“ 

J. Axtell v diele Invázia píše: Tak, 

ako v prípade výchovy detí, európski 

návštevníci ako napríklad jezuitski 

misionári obdivovali jemný a úspešný 

prístup, aký pouţívali domorodí rodi-

čia, aby svoje deti viedli k dôstojnosti, 

sebakontrole a hrdej nezávislosti. Fran-
cúzsky jezuita Pierre de Charlevoi 

precestoval oblasť, kde je dnes New 

York, Michigan a Východná Kanada, 

poznamenal: „Zatiaľ čo matky a otco-

via nezanedbajú nič, aby neinšpirovali 

svoje deti k istým princípom cti... sna-

ţia sa privodiť k deťom svoje inštrukcie 

nepriamym spôsobom“. Niektorí Indiá-

ni začali trestať svoje deti, ale to sa deje 

iba u tých, čo sú uţ kresťania, alebo 

keď sú uţ usadení v kolónii. „Okrem 
trestania detí u Indiánov vysoko preva-

ţovali ich láskavé metódy výchovy 

detí. Výsledky boli zrejmé. Napríklad 

otec Jean de Brebeuf napísal v lete 

r. 1636 v Hurónskej rade: „Jedna 

z najpozoruhodnejších vecí... je umier-

nenosť v reči“. To isté prekvapovalo aj 

misionára Charlevoixa: „Treba priznať, 

ţe vyjednávania pokračujú v ich (in-

diánskych) zhromaţdeniach s rozu-

mom, chladnokrvne a so znalosťou 

veci. A musím aj dodať, ţe s dopadmi, 
ktoré by mohli byť cťou aj pre aeropa-

gus10 v Aténach alebo starorímsky 

senát.11 

Existujú zmienky historikov o tom, 

ako sa Indiáni delili s bielymi koloni-

zátormi o všetko, čo mali. Jeden prí-

klad takejto zmienky: „V celej Amerike 

sa stretávala indiánska otvorenosť 

a štedrosť s európskou ľstivosťou 

a nenásytnosťou... Egalitárny prístup 

domorodcov neunikol pozornosti kolo-
nizátorov. Stalo sa škandálom, ţe istý 

počet bielych kolonizátorov sa spon-

tánne rozhodol ţiť medzi Indiánmi, 

zatiaľ čo ţiaden Indián dobrovoľne 

nechcel ţiť medzi kolonistami.“12 

Podľa J. Hectora St. John de Creve-

coeura: „Tisícky Európanov sa zmenili 

na Indiánov, ale nemáme ani jediný 

príklad, ţeby domorodec si zvolil spô-

sob ţivota Európanov“. (Tu si J. Hector 

St. John de Crevecoeur zamieňa pojem 

„Európan“ namiesto pojmu „kresťan“. 
Títo „prispôsobení Európania“ sa 

niekedy vzdali aj kresťanstva a prija-

li predstavy Indiánov pred kolonizá-

ciou, zatiaľ čo Indiáni sa nikdy ne-

stávali dobrovoľne kresťanmi, De 

Crevecoeur „kresťanstvo“ označuje 

nesprávne ako „Európsky spôsob ţivo-

ta“.) 
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Richard Hill tvrdil, ţe Indiáni ak-
ceptovali rovnaké postavenie ţien 

v spoločnosti, čo údajne „vzbudzovalo 

nenávisť kolonizátorov voči Indiánom“. 

Indiáni mali aj pokrokový politický 

systém spolčovania amerických kultúr 

so sieťou medzikmeňových spojenec-

tiev dávno pred príchodom Krištofa 

Kolumba do Ameriky. (Napríklad Liga 

piatich kmeňov alebo Liga Iroquán-

cov). Táto liga zdruţovala kmene nezá-

vislých Mohawkov, Oneida, Onondaga, 
Cayuga a Senecu. V osemnástom storo-

čí bol kmeň Tuscarora prijatý do Ligy 

ako šiesty kmeň. Moderní spisovatelia 

a historici dokonca tvrdia, ţe Indiánska 

Liga slúţila ako príklad pri tvorbe Ús-

tavy USA, čo však nie je všeobecne 

prijaté. 

Osudy Indiánov v Kalifornii 

Pred niečo viac neţ jedným storočím sa 

odohrávalo v Kalifornii v španielskych 

misiách toto: Puritánsky kňaz John 

Robinson sa sťaţoval Williamovi Brad-

fordovi v Plymouthe, ţe hoci jedna 

skupina zmasakrovaných Indiánov si to 

zaslúţila, ako by bolo dobré, keby ste 

niektorých z nich konvertovali na kres-

ťanov predtým, neţ ste ich zabili.13 To 

bol asi jediný bod, v ktorom by sa puri-
táni a španielski katolíci v Kalifornii 

zhodovali v názore. V ďalšom, po pou-

ţití španielskych vojsk na zajatie Indiá-

nov, ich nahnali do palisádou ohraniče-

ného priestoru misie a španielski pátri 

robili čo mohli, aby ich konvertovali na 

kresťanov pred tým, neţ ich zabili. 

A robili to veru dôkladne... v misii, 

ktorá bola v Nuestra Seńora de Loreto - 

podľa správy františkánskeho kronikára 

Francisco Paloú - počas prvých troch 
rokov františkánskej nadvlády 76 detí 

a dospelých bolo pokrstených a spolu 

131 bolo zabitých a pochovaných. To 

isté platilo aj o ostatných misiách 

v Santa Rosaliá de Mulegé, kde bolo 

48 pokrstených a 113 mŕtvych, o misii 

v San Ignacio so 115 krstami a 293 

zabitými. V iných misiách sa nerobili 

štatistiky, pretoţe tam takmer nebolo 

preţívajúcich zajatcov a „preto nebol 

dôvod na ich počítanie“... a potom uţ 
nasledovalo iba to, ţe vojaci ustavične 

privádzali viac a viac zajatcov. 

Teda misie boli pecou smrti. Jeden 

prehľad v Arizónskej misii vykazoval, 

ţe 93 % detí narodených uţ v misii 

zomrelo pred dosiahnutím veku 
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10 rokov, ale to neovplyvnilo drasticky 
celkový počet zajatých Indiánov. (Pra-

meň: Stannard, American Holocaust. 

Columbus and the Conquest of the New 

World, New York: Oxford University 

1992.) Bolo mnoho moţností ako In-

diáni v misiách zomierali. Priestor 

určený pre jedného Indiána bol asi 7x2 

stopy pre neţenatých, ktorých cez noc 

zatvárali do spoločných miestností, 

v ktorých bola iba jedna diera určená 

ako záchod. Azda to bol priestor 
o niečo väčší ako bol stanovený v jed-

nej prepravujúcej lodi pre afrických 

zajatých otrokov. Samozrejme, ţe aj 

Indiáni v misiách pracovali ako otro-

ci na poliach, ktoré si prisvojili kato-

lícki pátri, ale robili tam pri menej neţ 

polovičnom príjme kalórií v potrave – 

v porovnaní s čiernymi otrokmi v Mis-

sissippi, Alabame, alebo v štáte Geor-

gia.14 Indiáni mali dôvod, prečo sa báli 

utiecť. 

Niektorí z ujdených a znovu chyte-

ných boli priviazaní a bili ich remeňmi. 

Jeden indiánsky vodca bol vyvedený do 

polí a zašitý do koţe uhynutého teľaťa. 

Tak ho drţali celý deň, ale hneď potom, 

ako ho vytiahli, zomrel.15 

Španielskych pátrov trápil aj usta-
vičný pokles pôrodov. Preto robili aj 

inšpekciu pohlavných orgánov zajat-

cov. Jedna ţena, ktorá sa odmietla 

tomuto podrobiť, dostala päťdesiat 

úderov bičom, potom ju zavreli a dosta-
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la drevenú bábiku, ktorú musela stále 
so sebou nosiť. 

Domorodé obyvateľstvo 

Podrobovanie Ameriky počnúc Krišto-

fom Kolumbom znamenalo propagáciu 

kresťanstva najnevyberanejšími spô-

sobmi. Hneď ako vystúpili na prvých 
obývaných ostrovoch Karibského mora 

na suchú zem Kolumbus zajal šesť 

domorodcov, o ktorých prehlásil: „Mali 

by byť dobrými sluhami a… ľahko 

z nich urobím kresťanov, pretože sa 

mi zdá, že nepatria k žiadnemu ná-

boženstvu“. Ďalej hovorí o Indiánoch 

ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otro-

kov získam, koľko len španielska koru-

na si bude ţelať.“ Jeho spoločník 

Michele de Cuneo, taliansky šľachtic, 
hovoril o domorodcoch ako o „zviera-

tách“, pretoţe jedia, keď sú lační 

a „milujú sa otvorene, kedy sa im za-

chce“. Na kaţdom ostrove, kde Kolum-

bus zakotvil, umiestnil kríţ s prísluš-

ným vyhlásením (requiremento), čo 

znamenalo, ţe zaberá zem do vlastníc-

tva svojho katolíckeho patróna v Špa-

nielsku. Keď sa domorodci zdráhali 

(alebo nerozumeli o čo ide)… pokraču-

je Kolumbus: „Uisťujem vás, ţe s po-

mocou Boţou vstúpime násilne do 
vašej krajiny a povedieme vojnu proti 

vám a podrobíme vás jarmu a posluš-

nosti cirkvi; spôsobíme vám toľko zla, 

čo len zvládneme tak ako vazalom, čo 

odmietajú prijímať svojho pána.“ Gu-

vernér kolónie „Záliv Massachusetts“. 

John Winthrop poveril nových plantáţ-

nikov (kolonizátorov) v Novom Ang-

licku, aby „vniesli evanjelium do týchto 

častí sveta… a vytvorili baštu proti 

kráľovstvu Antikrista“. Pribliţne dve 
tretiny domorodého obyvateľstva zo-

mrelo na kiahne, ktoré priniesli kolonis-

ti; ešte predtým, neţ začali násilnosti. 

V záujme kresťanstva to bolo vyhlaso-

vané ako „zázračná láskavosť a predví-

davosť Boţia“. Guvernér napísal 

v r. 1634: „Pokiaľ ide o domorodcov, 

takmer všetci zomreli na kiahne, takţe 

Boh takto zabezpečil naše vlastnícke 

právo na to, čo tu máme. Na Hispanio-

le, po príchode Kolumba, domorodé 
obyvateľstvo (Arawakovia) bol šťastný 

a mierumilovný ľud, obývajúci ostrov 

s bohatými prírodnými zdrojmi, mal 

skutočný raj na zemi. Čoskoro utrpelo 

stratu na ţivotoch 50 000 ľudí. Tí čo 

preţili, podľahli znásilňovaniu, vraţ-

dám, zotročeniu a španielskym nájaz-

dom. Jeden z očitých svedkov to opísal 

takto: „Tak veľa Indiánov pomrelo, 
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že to nebolo možné spočítať, všade na 
zemi ležali mŕtvi Indiáni. Zápach bol 

obrovský „smrtonosný.“ Indiánsky 

náčelník Hatuey ušiel so svojimi ľuď-

mi, chytili ho a za ţiva upálili. Keď ho 

uväzovali na kôl, františkánsky kňaz ho 

nabádal, aby prijal Jeţiša, aby sa jeho 

duša dostala do neba, namiesto do pek-

la. Hatuley odpovedal, ţe keď v nebi sú 

kresťania, radšej pôjde do pekla. 

Španieli sa s rozkošou vyžívali vo 

vymýšľaní najrôznejších zverstiev. 
Vyrobili šibenicu, kde sa prsty nôh 

dotýkali zemi, aby sa obete hneď neu-

dusili. Potom obesili naraz tridsiatich 

Indiánov a na počesť Jeţiša Krista 

nášho Spasiteľa a jeho dvanástich apoš-

tolov telá zabalili do slamy a upálili ich 

za ţiva“. 

Niektorí mali pôţitok z toho, keď 

jednou ranou mečom uťali niekomu 

celé rameno, alebo celú nohu aţ od 

panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco 

(de Balboa) nariadil, aby štyridsať 
Indiánov bolo roztrhaných na kúsky 

špeciálne cvičenými psami. Do konca 

r. 1496 ostrov s ôsmymi miliónmi 

obyvateľov od Kolumbovho príchodu 

v r. 1492 stratil až polovicu obyvate-

ľov. Napokon všetci domorodci boli 

vykynoţení, takţe Španieli boli „núte-

ní“ dováţať otrokov z iných Karib-

ských ostrovov. Tých však stihol rov-

naký osud. Za štvrťstoročie bolo zabi-

tých milióny domorodcov. Potom Špa-
nieli vtrhli do vnútrozemia Mexika 

v Strednej Amerike. Kultúra týchto 

miest bola čoskoro úplne zdevastovaná 

a domorodci vyvraţdení. Do konca 

16. storočia sa prisťahovalo do Ameri-

ky asi 200 000 Španielov, ktorí vyvraţ-

dili asi 60 miliónov domorodcov. 

V tomto sa nelíšili ani zakladajúci ko-

lonisti Severnej Ameriky. Podľa európ-

skych štandardov vojna proti Indiánom 

bola iba „detská hračka“. Podľa slov 

niektorých: „Tieto vojny sú menej 
krvavé… takţe nebolo veľa vyvraţde-

ných na ţiadnej z bojujúcich strán. Aj 

keby Indiáni bojovali sedem rokov, 

nezabijú viac neţ sedem ľudí a navyše 

Indiáni obvykle ušetria ţeny a deti.“ Na 

jar 1612 niektorí anglickí kolonisti si 

obľúbili ţivot medzi priateľskými 

a štedrými domorodcami a z James-

townu sa mnohí k domorodcom nasťa-

hovali. (Vyriešilo to ich sexuálne prob-

lémy, na názor cirkvi sa nepýtali.) Gu-
vernér Thomas Dale ich nechal pochy-

tať, niektorí boli obesení, iní lámaní na 

kolese, alebo zastrelení. Takéto „ele-

gantné“ popravy však boli iba výsadou 

Angličanov, ktorí chceli ţiť ako Indiá-
ni. Voči domorodcom sa pouţívali iné 

metódy. V oblasti terajšieho Massa-

chussetts prebiehala genocída, ktorú 

teraz voláme „Vojna s Peqoutmi“. 

Zabijaci boli puritánski kresťania 

z Nového Anglicka. Keď našli mŕtveho 

kolonistu, nikto sa nezdrţiaval vyšetro-

vaním, ale spustila sa lavína pomsty 

proti Narragansetským Indiánom, na-

priek dohovorom s ich náčelníkom. 

Keď ich Peqouotskí Indiáni, čo boli 
nepriatelia Narragansetských vítali, 

vypálili aj im všetky ich osady. John 

Masson, puritánsky zástupca veliteľa, 

po jednej takejto masakre napísal: 

„A naozaj taký hrozný teror spustil na 

nich Všemohúci Boh, ţe bezhlavo 

utekali priamo do horúcich plameňov, 

kde zahynuli… nad nimi bol Boh, ktorý 

sa smial nepriateľom Jeho národa.“ 

„Takýto rozsudok prijal Boh proti 

pohanom, zaplniac celé miesto mŕtvymi 

muţmi, ţenami a deťmi“- teda „Pán 

s potešením udieral našich nepriateľov 

do ich zadnej časti tela, aby nám dal ich 

zem do nášho dedičstva.“ Masonov 

osobný priateľ to hneď aj ospravedlnil 

Bibliou: „Pre mladých vojakov to bol 

strašný krvavý pohľad, avšak Sväté 
Písmo hlása, ţe niekedy ţeny a deti 

musia zahynúť s rodičmi“. 

Kolonisti dokonca vycvičili špeciál-

nych psov na chytanie a trhanie Indiá-

nov. Pequotov takto prakticky úplne 

vyvraţdili. Kňaz John Endicott napísal 

guvernérovi a poţiadal ho, aby mu zo 

zajatcov pridelil jednu mladú ţenu, 

dievčinu a chlapca. 

Vierolomnosť kresťanov pri mie-
rových dohodách bola bežná. Vo 

Virginii boli mierové zmluvy podpísané 

s vopred uváţeným zámerom porušiť 

ich. „Sotva Indiáni dostanú pocit istoty, 

budeme vo výhode, ţe ich prekvapíme 

a ustrihneme im roţky.“ V r. 1624 

šesťdesiat po zuby ozbrojených Angli-

čanov podrezali 800 bezbranných In-

diánov, muţov, ţien a detí. V jedinom 

masakri vo vojne „Kráľa Filipa“ 

v r. 1675 a 1676 zabili 600 Indiánov. 
Pred príchodom Angličanov kmeň 

západných Abenakiov v New Hampshi-

re a Vermonte rátal 12 000 hláv. Za 

menej neţ pol storočí z nich ostalo 

naţive iba 250 (95 % bolo vyvraţde-

ných). Kmeň Potumtuckov mal viac 

neţ 18 000 členov. Po päťdesiatich 

rokoch ostalo iba 920 (95 % bolo vy-

hubených). Quiripi-Unquachog: z pô-

vodne 30 000 ostalo 1 500 (95 % bolo 

vyhubených). V Massachusetts z pô-

vodného počtu 44 000 ostalo 6 000 
(81 % -ná strata). Toto sú iba niekoľké 

orientačné čísla. Celkový počet vyhu-

bených Indiánov v oboch častiach 

kontinentu je 150 miliónov v období 

od r. 1500 do r. 1900. Vo viacerých 

krajinách, ako Brazília a Guatemala, to 

pokračuje doteraz. 

Ďalšie udalosti v dejinách USA 

V Novom Anglicku kňaz Solomon 

Stoddard v r. 1703 predloţil oficiálnu 

ţiadosť guvernérovi, aby vyplácal ko-

lonistom úhradu na zakúpenie a výcvik 

špeciálnych psov „na hony usporadú-

vané na Indiánov ako na medvede.“ 

Masaker pri Sand Creek (Colorado) 

12. 11. 1864: plukovník John Chivin-

gton, predtým metodistický farár a stále 
ešte predstavený tejto cirkvi, nechal 

postrieľať všetkých obyvateľov Chey-

enskej osady (asi 600 ľudí), zväčša 

ţeny a deti, napriek tomu, ţe náčelník 

sa vzdal a mával bielou vlajkou. 

Pod dozorom farára Rufusa Ande-

rona prebiehalo vyvraţďovanie na 

Havaji, kde bolo 90 % obyvateľov 

likvidovaných do r. 1870. Tento kňaz 

v tom videl úplne prirodzený postup, 

ako „amputáciu chorého údu od tela.“ 

(Dokončenie v nasledujúcom č. 4) 

Podľa 

http://www.enotes.com/genocide-

encyclopedia/catholic-church  preloţil 

a zostavil MUDr. Alexander Rehák  

http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/catholic-church
http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/catholic-church
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Ľudia trpasličieho kmeňa Mbuti 

(v lesoch Zaire) veria, ţe je boh - stvo-

riteľ, ktorý vládne nad ostatnými 

bohmi lovu. Po stvorení ţil medzi 

ľuďmi (analógia Biblický Boh sa stále 

rozpráva s Adamom, a potom aj s ďal-

šími ľuďmi).Vtedy boli zlaté časy, lebo 

bolo lovnej zvere nadostač (ako v raji) 

Neskôr sa to zmenilo... 
Kočovníci púšte Kalahari (tieţ lov-

ci) - najvyššia bytosť Cagn je symbo-

lizovaná hmyzom (pakobylka modli-

vá), ktorá stvorila všetky zvieratá. Býva 

tam, kde sa pasú stáda antilop. Boh sám 

vznikol tak, ţe sa vynoril zo zeme. 

Indiáni kmeňa Navajo veria, ţe vo 

vnútri zeme boli zárodky, ktoré postu-

povali smerom k povrchu zeme, pričom 

sa menili. Napokon vystúpili zo zeme 

ako prvobytní ľudia. 
Austrálski domorodci kmeňa Aran-

da si myslia, ţe pôvodne bolo obdobie 

snov, zem bola vtedy opustená, pod 

zemou bol mesiac a slnko a mnoţstvo 

ešte nestvorených nadprirodzených 

bytostí, ktoré všetky spali. Potom sa 

náhle zobudili zo spánku, prerazili 

povrch zeme. Aj slnko vystúpilo, 

z iných sa vytvorili zvieratá, muţi 

a ţeny, rastliny, skrátka všetko (Zem je 

teda matkou všetkého). 
V mytológii Blízkeho Východu 

a Číny existuje predstava, ţe pôvodne 

bolo kozmické vajíčko, ktoré vysedel 

stvoriteľ predstavovaný zvyčajne vo 

forme zvieraťa, alebo sa spontánne 

vyliahlo. 

Rig véda (indické védy sú základom 

hinduizmu = hinduistické „Sväté Pís-

mo“), popisujú prapôvodný chaos, 

ktorý je zmes existencie a neexistencie. 

Egyptský mýtus pripisuje stvore-

nie bohovi Khepri, ktorý sám tvrdí, ţe 
jeho narodením sa narodilo súčasne 

všetko. Všetko ostatné stvoril on, alebo 

vzniklo z jeho tela. Pred ním nebolo 

nič. 

Takto by teda bolo moţné pokračo-

vať dlho. Čo však vyplýva z tohto pre-

hľadu sa črtá čím ďalej, tým zreteľnej-

šie. Obrovské rozdiely v predstavách 

ľudí o vzniku sveta sa diametrálne 

odlišujú. Ak by pochádzali od samot-

ného boha, alebo bohov - stvoriteľov, 

nemohli by sa odlišovať. Záver je teda 

jednoznačný. Vymysleli si ich ľudia 

a tieto historky sú teda mytológiou. 

Začneme s mytológiou slovan-
ských božstiev

16
 

Najstaršiu správu o slovanských bo-

hoch máme zo šiesteho storočia. Na 

pomenovanie boha slúţi slovo bog, 

ktoré súvisí so sanskrtským bhaga, čiţe 

„ten, ktorý udeľuje“. Z neskorších pra-

meňov poznávame meno hlavného 

slovanského boha, ktorým bol Perún. 

Panteón všetkých Slovanov ale nebol 
jednotný. Môţeme rozlíšiť dva zá-

kladné panteóny. Prvý sa vytvára 

okolo východných a juhozápadných 

Slovanov, druhý na polabsko-

pobaltskom území. 

Panteón východných a juhozápad-

ných Slovanov: 

PERÚN, boh hromu a blesku patrón boja 
a vojny. Cirkev sa neskôr snaţila pre-
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 Dostupné na internete: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%

BEenstvo_Slovanov  

niesť jeho funkciu na starozákonného 
proroka Eliáša. 

STRIBOG - spolu s Perúnom patril do 

hlavného Panteónu. Je bohom vetrov. 

SVAROG - bol solárnym boţstvom, 
patrónom práva a spravodlivosti. Verilo 

sa, ţe ustanovil monogamiu. 

CHORS - bohyňa Mesiaca. 

SVAROŢIČ - boh darca, podľa zachova-
ných prameňov syn boha Svaroga Ra-

degast. 

VELES - uctievali ho ako patróna do-

bytka a poľnej úrody, ochrancu majetku 

a vlastníctva vôbec. Neskôr ho nahradil 

svätý Blaţej. 

ČERNOBOG - kresťanmi bol interpreto-
vaný ako diabol. Dôvodom bolo, ţe 

v slovanskej mytológii bol vládcom nad 

podsvetím. 

BELBOG - boh svetla a dňa a aj dobra. 

MOKOŠ - často bola zobrazovaná ako 

priadka s veľkou hlavou a dlhými ru-

kami, ktorými spriadala vlákna osudu. 

Ochraňovala tieţ poriadok a ovčie 

stáda. 

SIVA - z významu jej mena sa predpo-
kladá, ţe bola predstaviteľkou temných 

síl. Iní bádatelia túto moţnosť vylučujú. 

NYJA -vládla v podsvetí (Nav). 

MORENA - bohyňa zimy a smrti. 

Polabsko-pobaltský panteón: 

SVETOVIT - jeho meno znamenalo „byť 

silný“ a podobne ako Perún, bol bohom 

boja a vojny. Zastával aj funkciu 

ochrancu úrody. 

JAROVIT - z jeho mena vyplýva, ţe bol 

bohom jari a všetkého, čo sa s jarou 

spája, zároveň aj mladosti. 

RUJEVIT - mal na starosti jedno z roč-
ných období, konkrétne jeseň, obdobie 

párenia zvierat. 

POROVIT - bol patrónom leta. 

SVAROG - uctievali ho ako boha ohňa, 
nebeského kováča. 

TRIGLAV - slnečný boh, niekedy sto-

toţňovaný so Svetovitom a Rujevitom 

ako najvyššie trojboţstvo. 

V oboch panteónoch majú okrem boţ-

stiev svoje miesto aj bytosti niţšieho 

rádu, ako víly, rusalky, vodníci, Baba 

Jaga, Šťastena, Poludnica, strigy 
a strigôni, permoníci, Svetlonos a iné 

bytosti. 

Vymysleli sme stotisíc bohov 
A. K.: We invented a hundred thousand gods 

Abstract: 

The article highlights large differences in people‟s notions of the beginning of 

the world, which were in turn adjusted to various gods. The stories were inven-

ted by people and represent mythology. The mythology of Slavic gods and the 

pantheon of eastern and sou-theastern Slavs. World mythologies. 

Slovanský boh Perun 

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo_Slovanov
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo_Slovanov
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Svetové mytológie - okrem slo-
vanskej
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Na tomto mieste nie je moţné vymeno-

vať všetkých doteraz vymyslených 

bohov, ktorých počet od existencie 

ľudskej civilizácie sa odhaduje na 

100 tisíc. Obmedzíme sa teda len na 
niektorých. Boli časy, keď Jupiter bol 

kráľom hŕstky ostatných bohov a nikto 

o tom nepochyboval. Dnes ho však 

nikto neuctieva. Existovali však aj 

extravagantnejší bohovia -

Huitzilopochtli. Pri jeho uctievaní mu 

obetovali 50 000 mladíkov a panien. 

Dnes ho ešte azda uctievajú potulné 

kmene v hĺbke mexických pralesov. 

Brat Huitzilopochtliho sa volal Tez-

catilpoca. Spotreboval však iba 25 000 
panien do roka. 

Ďalší extravagantní bohovia boli: 

Quetzalcoatl, Xiehtecuthli, Centeotl, 

Tlazolteotl. Julius Caesar zistil, ţe 

hlavný boh Keltov bol Dis, patrili k nim 

aj Tarves, Moccos, Epona, Mullo. 

Existuje peklo mŕtvych bohov, 

v ktorom sú údajne: Damona, Esus, 

Drunemeton, Silvana, Dervones, Adsal-

luta, Deva, Belisima, Uxellimus, Bor-

vo, Grannos a Mogons. Ľudia pre nich 
kedysi stavali kostoly a tisícky kňazov 

slúţili ich ideológii. Na ich obranu 

armády tiahli do vojny, pálili sa mestá 

a dediny, ţeny a deti sa vraţdili, bral sa 

dobytok. 

Tu je výber ďalších bohov, ktorý 

ani zďaleka nie je úplný: Sutekh, Res-

heph, Baal, Anath, Astarte, Ashtoreth , 

Hadad, Nebo, Dagon, Melek, Yau, 

Ahijah, Amon-Re, Isis, Osiris, Ptah, 

Molech. 
Vyššie menovaní sú niekedy spo-

mínaní spolu so ţidovským Jahve aj 

v kresťanskom Starom Zákone. 

K bývalým bohom patria aj Thor, 

Arianrod, Nuada Argetlam, Morrigu, 

Tagd, Govannon, Goibniu, Gunfled, 

Odin, Dagda, Ogma, Ogryvan, Marzin, 

Dea Dia, Mara, Iuno Lucina, Diana 

z Ephezu, Saturn, Robigus, Furrina, 

Pluto, Cronos, Vesta, Engurra, Zer-

panitu, Belus, Merodach, Ubilulu, 

Elum, U-dimmer-an-kia, Marduk, 
U-sab-sib, Nin, U-Mersi, Persephone, 

Tammuz, Istar, Venus, Lagas, Beltis, 

Nirig, Nusku, En-Mersi, Aa, Assur, 

Sin, Beltu, Apsu, Kuski-banda, Elali, 

Nin-azu, Mami, Qarradu, Zaraqu, 
Ueras, Zagaga. 

Dnes sú títo bohovia všetci mŕtvi. 

Takto by sme mohli pokračovať ešte 

veľmi dlho. Naším cieľom bolo skôr 

upozorniť na mená, ktoré nie sú vo 

verejnosti veľmi známe. 

Napokon, keď porovnáme realitu 

kaţdodenného ţivota s ideálom Boha 

(dobrého, všemohúceho, vševedúceho, 

milujúceho ľudí atď.), je na mieste 

pripomenúť si výrok starogréckeho 
skeptika Epikura (341-270 p. n. l.): 

„Keď boh chce, ale nemôţe zlu zabrá-

niť, nie je všemohúci. 

Keď môţe, ale nechce zlu zabrániť, nie 

je dobrotivý. 

Keď môţe a chce zlu zabrániť, potom 

by nemalo zlo na svete existovať.” 
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 Dostupné na internete: 

http://nowscape.com/atheism/dead_gods.htm) 

Podľa Browser, E.: Náboţenstvo 

z opačného brehu, Eko-Konzult, 

Bratislava pripravil A. K

 

Motto: 

„ Nič nie je ľahšie ako lţivými rečami 

oklamať jednoduchých ľudí alebo 

nevzdelanú kongregáciu.“ 
Sv. Hieroným 

(Apoštolský list lii, 8; str. 93.) 

Božia pravda alebo lži 

Či tí Kristovi stúpenci sa zámerne roz-
hodli, aby luhali? Boli naozaj takí ne-

hanební šarlatáni, ţe vymysleli faloš 

a podvod iba na to, aby presadili svoj 

názor? Podľa ich vlastného priznania 

ÁNO. Mohli pri tom aj sami veriť to-

mu, čo vyhlasovali. Tak vznikol fana-

tizmus smerujúci k tomu, ţe ľudia buď 
sami zomierali, alebo zabíjali druhých - 

to všetko pre ich vieru. Viera oslobo-

dzuje kaţdého od toho, aby skúmal 

objektívnu pravdu toho, čomu uveril. 

Náboţenská fantázia napreduje malými 

krokmi, pričom tí, „čo poznali vyššiu 

pravdu“, pomocou rôznych trikov po-

máhajú docieliť ten istý stav aj nepre-
svedčeným. Podľa ţidovských tradícií 

jednou z tých manipulácií bol „mid-

rash“ . t. j. vykonštruovanie nového 

zmyslu zo starých posvätných textov. 

Podľa tohto pisári mohli vyriešiť exis-

tujúci problém novou interpretáciou 

posvätných textov. Nebola toto azda loţ? 

Falošná „akreditácia“ (pripísanie 
autorstva nejakému vyhláseniu). Toto 

bol ďalší trik počas dávnych čias. Texty 

v oboch hebrejských bibliách alebo v 

Novom zákone boli falšované a pripí-

sané nejakému známemu autorovi, čím 

sa im dala „vierohodnosť“. Takto sa 

teda obhajovala „vyššia pravda“. Veď 

kto mohol pochybovať, keď niečo po-

vedal napríklad Šalamún alebo apoštoli? 

Labyrint klamstiev 

Jedna zo starších foriem ako si vymýš-

ľali klamstvá bola, ţe citovali dlhé 

prejavy tak, ako dnes spisovatelia fan-

tastickej literatúry. Čiţe vkladali do úst 

niekoho dlhé prejavy. Príklad toho je 

Evanjelium Jána, kapitoly 13, 14, 15, 

16 a 17 , ktoré tvoria súvislý slovný 

monológ: spolu tritisícšesťsto slov, 
údajne vyslovených jedným „boţím 

muţom“. Naozaj pozoruhodný prípad 

pamäti vymysleného autora, ktorý mal 

osemdesiat rokov. Podobne je to 

v Novom zákone s výrokmi Jeţiša 

Krista, ktoré sú doslovne citované, hoci 

evanjelia boli napísané mnoho desiatok, 

ba aţ vyše sto rokov po smrti Jeţiša. 

Autori biblických textov mali radi 

prirovnania. Popularizovanie istých téz 

pomocou prirovnania chápu ľudia totiţ 

lepšie. Neprijateľný je však fakt , ţe 
vymyslené osoby rozprávajú vymysle-

né historky, aby tým vštepili doktrínu 

do hláv poslucháča, resp. čitateľa. 

Dogmatici sú napríklad presvedče-

ní, ţe kedysi dávno skutočná veľryba 

zhltla skutočného Jonáša. Nepriamo to 

údajne povedal aj sám Jeţiš takto: „Tak 

ako Jonáš bol tri dni a tri noci v bruchu 

veľryby, tak aj syn človeka ostane v srdci 

zeme tri dni a tri noci“ (Matúš 12.40). 

Náboženské lži 
Š. K.: Religious lies 

Abstract: 

Religious imagination is progressing in small steps with help of various mani-

pulations. Examples of falsification of biblical and other religious texts and 

their populariza-tion. Christianity has always fabricated lies which exist in 

layers, despite their absurdity. 

http://nowscape.com/atheism/dead_gods.htm
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Celý ten fantastický výmysel proti-
rečí biologickým poznatkom. Neexistu-

je ryba, ktorá by bola schopná zhltnúť 

celého človeka. Veľryby sa ţivia zväč-

ša planktónom, ktorý je zloţený z ma-

ličkých častí, ţraloky môţu hltať aj 

ryby, niektoré hltajú aj nestráviteľné 

predmety. Ako teda vznikol ten výmy-

sel o Jonášovi, ktorého prehltla veľry-

ba? Pisateľ si vybral proroka spomína-

ného v Knihe kráľov 2, aby demonštro-

val evanjelizáciu pohanov. Jeho hrdina 
(Jonáš) sa plavil z prístavu Joppy, na-

trafil na búrku a padol do mora. Pisateľ 

predsa musel zachrániť Jonáša, aby 

tento mohol získavať pohanov v Nini-

veh pre vieru v „pravého Boha“. Pouţil 

preto lţivý výmysel o veľrybe, ktorá ho 

celého „zhltla“ a po troch dňoch „zdra-

vého“ vypľula na breh. 

Klamstvá 

Po malých krôčikoch sa spriada celá 

fantastická rozprava. Pripúšťajú to aj 

(niektorí) cirkevní otcovia: Sv. Jerome, 

Apoštolský list Pammachusovi (xlviii, 

13; N&PNF. vi, 72-73) píše: „Spome-

niem iba apoštola Pavla...“ Dôkaz, 

ktorý predloţil proti ţidom a ostatným 

kacírom má v ich kontexte iný zmysel, 

neţ Pavol uplatňuje vo svojom apoštol-
skom liste. Pavol si vybral pasáţe, aby 

presvedčil, pričom uplatnil zásadu, ţe 

ciel svätí prostriedky. Bol teda apoštol 

Pavel nebojácny luhár? Z jeho veršov 

V liste Rimanom to tak vyplýva. Vraví 

sa tam: „Ak pravda o Bohu sa zvýraz-

ňuje mojím luhaním, prečo by sa moja 

loţ mala pokladať za hriech?“ (Pozri: 

Sv. Pavel, List Rimanom 3.7.) 

Pavol tak preberá myšlienky iných 

kresťanov, ktoré znejú :“Robme zlo, 
z ktorého vznikne dobro“ (podľa boţie-

ho hodnotenia). 

Poprední klamári 

Hieroným (Jerome) nie je sám vo svojej 

klamárskej horlivosti. Biskup Eusebius, 

oficiálny propagandista Konštantína, 
v 32. kapitole knihy „Dvanásta kniha 

prípravy k evanjelizácii“ má kapitolu 

s titulom: Ako môţe byť prípustné 

pouţiť loţ ako liek pre tých, kto chcú 

byť oklamaní. 

Eusebius je známy autor mnoţstva 

klamov, ale aspoň svoje klamstvá pri-

púšťa. Vo svojej knihe História cirkvi 

(Ecclesiastical History) Zväzok 8, kapi-

tola 2, píše: „V tejto knihe dejín budem 

písať iba o tých udalostiach, ktoré mô-

ţu osoţiť nám a naším potomkom.“ Či 
to nie je zavádzajúca jednostrannosť? 

Klement z Alexandrie bol jeden 

z prvých Otcov cirkvi, ktorí začali 

rozlišovať „iba ľudskú pravdu“ od 

vyššej „pravdy viery“. Podľa citácie 

M. Smitha: Clement of Alexandria, str. 

446 „Nie všetky jestvujúce veci sú 

pravda, niektoré sa iba zdajú byť prav-

divé podľa ľudských kritérií. Ľudia 

tieto uprednostňujú pred skutočnou 

pravdou viery.“ 
Ján Chryzostom (Zlatoústy) teológ 

5-teho storočia, prvý biskup Carihradu 

je ďalší v rade. Od neho pochádza vý-

rok: „Vidíte výhodu klamstva? Ak sa 

klamstvo vysloví bez zlého úmyslu, má 

vysokú hodnotu. V skutočnosti takéto 

činy by sa nemali nazývať klamstvo, 

ale chytrosť a zručnosť, schopné nájsť 

spôsoby, kde iné cesty neuspeli a takto 

napraviť nedostatky nášho myslenia... 

Potom je nevyhnutné klamať a tak 
podvodom prispieť k osohu. Inak ak 

niekto postupuje podľa skutočnej prav-

dy, môţe spôsobiť veľkú škodu ľuďom, 

ktorých neoklamal.“
17

 

Ján Chryzostom je známy svojimi 

komentármi k biblii, v ktorých pre-

sviedča, ţe bibliu treba chápať doslov-

ne podľa jej znenia pouţívaného 

v Alexandrii. Predtým sa pripúšťalo aj 

alegorické chápanie biblických textov. 

Eminentní veriaci pridávali faloš 
k viere budúcich generácií. Zdôvodňo-

vali to tak, ţe „objasňujú“ zmysel ne-

jasných statí. Vymýšľali si aj osoby, 

ktorým vkladali do úst dialógy, vymýš-

ľali nové scenáre. Teda všetko nové 

falzifikáty. Ako vidíme, nemenné Boţie 

zákony sa stali tak tvárne ako tmel. 

                                                
17

 Chrysostom, Treatise On The Priesthood, 

Kniha 1. Otvorené navádzanie na klamstvo. 

Piate a šieste storočie boli „zlatým 
vekom“ falšovania kresťanských tex-

tov. Manichenský biskup Faustus po-

vedal: „Mnoho vecí sa vloţilo do biblie 

našimi predkami ako prejavy nášho 

Pána, ktoré sa zverejnili pod Jeho me-

nom, ale nesúhlasia s jeho vierou, pre-

toţe neboli vyslovené ani Jeţišom Kris-

tom, ani jeho apoštolmi, ale aţ po ich 

smrti. Neviem, akí ľudia to všetko 

vytvorili a pripísali apoštolom alebo 

nášmu Pánovi (Jeţišovi) predstierajúc, 
ţe tak povedali apoštoli alebo Jeţiš.“ 

Pri súperení o nových veriacich sa 

propagandisti snaţili predstihnúť jeden 

druhého. Príkladom môţe byť, ţe do 

piateho storočia existovali aţ štyri od-

lišné zakončenia evanjelia Marka. Pod-

ľa Codexu Bobiensis, Marek končí 

veršom 16:8, bez zjavenia Jeţiša po 

jeho ukriţovaní, bez Jeţišovho tvrde-

nia, ţe jeho následníci budú imúnni 

proti pohryznutiu hadom. Keď napokon 

sa cirkev rozšírila po celej Európe 
a v časti Stredného východu, jej falšu-

júca mašinéria prekypela. 

Falšovanie cirkvi sa neobmedzilo 

iba na texty, ale po celé storočia vypro-

dukovala aj mnoţstvo ostatkov Svä-

tých, apoštolov a Jeţiša. Bolo aspoň 26 

„autentických“ pohrebných rubášov 

Krista roztrúsených po opátstvach 

v Európe, z ktorých Turínsky rubáš je 

iba jeden prípad. V istom čase mnohé 

kostoly vyhlasovali, ţe majú Jeţišovu 
predkoţku. Triesky z kríţa, na ktorom 

bol ukriţovaný Jeţiš boli tak početné, 

ţe podľa vyhlásenia Kalvina by z nich 

mohol byť „plný náklad jednej lode“.18 

Ignác Loyola (1491-1556), neúnav-

ný obhajca pápeţskej autority, zaklada-

teľ Spoločnosti Jeţišovej napísal: „Mu-

síme byť vţdy pripravení na to, ţe čo sa 

nám javí ako biele, je v skutočnosti 

čierne - ak tak rozhodne cirkevná hie-

rarchia“. 

Reformácia moţno odstránila nie-
ktoré zneuţívania, ktorých sa dopúšťali 

kňazi, ale odstránenie lţí nepatrilo 

k tým vylepšeniam. Martin Luther vo 

svojej súkromnej korešpondencii písal: 

„Ako môţe škodiť ak niekto povie silnú 

loţ v záujme dobra a v záujme kresťan-

skej cirkvi .. loţ z nevyhnutnosti, uţi-

točnú loţ, pomáhajúcu loţ ; takáto loţ 

nie je proti Bohu, Boh tú loţ príjme.“19 

                                                
18

 Bliţšie pozri: Prameň: Acharya S, The Christ 

Conspiracy. 
19

 Martin Luther - citovaný sekretárkou, v liste. 

Max Lenz, ed., Briefwechsel Landgraf Phillips 

des Grossmüthigen von Hessen mit Bucer, zvä-

zok. I. 

Sv. Hieroným 
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Továreň na falzifikáty 

Medzi významnejšie kresťanské falzi-

fikáty patria: 

Darovacia listina Konštantína 
podľa Katolíckej encyklopédie – „Fal-

zifikát bez akýchkoľvek pochybností“. 

Dokument má dve časti a údajne 
pochádzal od prvého kresťanského 

cisára a bol adresovaný pápeţovi Sil-

vestrovi I. (314-335). V stati „Confe-

sio“ Konštantín ďakuje Silvestrovi za 

jeho kresťanské inštrukcie a za pokrs-

tenie (ako aj za vyliečenie 

z malomocenstva). Vo svojej „donácii“ 

ustanovuje pápeţa a jeho následníkov 

ako šéfa ostatných biskupov, vrátane 

východných patriarchov, senátorské 

privilégia pre klérus, dáva mu paláce 
a regálie, samotné mesto Rím a celú 

západnú ríšu! Popravde tento monštru-

ózny falzifikát (plný anachronizmov) 

bol takmer celkom iste falšovaný budú-

cim pápeţom Pavlom I. (757-767), 

zatiaľ čo jeho rovnako ambiciózny brat 

Štefan II (752-757) sedel na pápeţskom 

tróne. 

Falošné dekréty - mnoţstvo viac 

neţ sto falšovaných listov a dekrétov 

pripisovaných pápeţom počnúc od 

prvého storočia (Klement 88-97) aţ po 
siedme storočie (Gregor I. 590-604). 

Teraz sa pripisujú Izidorovi Mercanto-

rovi, majstrovi vo falšovaní v deviatom 

storočí, ktorý bol pápeţovým pomocní-

kom. Podobne ako Konštantínova do-

nácia, tieto dekréty udeľovali práva 

a privilégia pápeţskej stolici. 

Búrková légia je dekrét Marka 

Aurélia - v tomto falšovanom liste 

cisára adresovanom senátu, sa Markus 

vyjadruje, ţe zakázal prenasledovanie 
kresťanov, pretoţe v bitke s Kvádmi 

v r.174 modlitby kresťanských vojakov 

vykúzlili búrku, ktorá zachránila Rima-

nov od smädu a rozptýlila barbarských 

protivníkov. Vraj tento cisár dal dva-

nástej légii meno „fulminata“, čo značí 

hromobitie. (Tento nezmysel vymyslel 

severoafrický teológ Tertulian; Markus 

Aurélius v skutočnosti opovrhoval 

kresťanmi. 

Listy cisára Antónia Pia Grékom 
sú ďalším falzifikátom - tentokrát po-

chádzajúcim od biskupa Eusebia (Ec-

clesiastic History, IV, 13). Zakazuje sa 

ním pohanom búriť sa proti kresťanom. 

Dvadsať kníh „čudnej náboţenskej 

romantiky“ - podľa Catholic Encyclo-

pedia - sa falošne predstavuje ako práca 

pápeža Klementa I. z prvého storočia. 

Boli v skutočnosti napísané aţ v štvr-

tom storočí, aby sa nimi podporili ná-

roky Rímskeho pápeţa, byť na vedú-
com mieste. Je tam Apoštolský list 

Klementov napísaný Jakubovi, ktorý 

obsahuje zmienku o tom, ţe Sv. Peter 

bol prvý biskup v Ríme. 

Korešpondencia medzi Senekom 

a Pavlom - falzifikát zo štvrtého storo-

čia reprodukujúci listy z prvého storo-

čia. Spomína sa v ňom poţiar Ríma 

a prenasledovanie ţidov a kresťanov 

ako údajných podpaľačov.  

Akty Pavla a Thecie - toto je kom-
pendium rozprávok vyplývajúcich 

z „lásky k Pavlovi“. Tertullian kritizo-

val túto vymyslenú kolekciu takto: „Ak 

tí, čo čítajú tieto spisy, ktoré neprávom 

nesú meno Pavla, vyvodzujú, ţe Thecia 

oprávnene hájila práva ţien učiť 

a krstiť, nech si uvedomia, ţe ázijský 

kňaz, ktorý vyprodukoval ten dokument 

bol svojej pozície zbavený; po tom čo 

bol súdený a priznal, ţe to všetko vybá-

jil z lásky k Pavlovi.“
20

 

Testimonium Flavianum - obsahu-

je zmienku o Jeţišovi Kristovi, údajne 

to napísal ţidovský historik Jozephus. 

História zaznamenaná Jozephom 

o prvej ţidovskej vojne je dodnes zná-

ma do podrobností, pretoţe dielo sa 
zachovalo. Zatiaľ čo kresťania vypálili 

celé staroveké kniţnice, toto svedectvo 

preţilo storočia. Aj ďalšie dielo Jozep-

ha „The Antiquity of the Jews“ (Staro-

vek ţidov), ktoré bolo rozšírením prvé-

ho diela o „vyvolenom národe“, preţi-

lo. Nebola to náhoda, dôvod bol ten, ţe 

obe diela z prameňa, ktorý nebol kres-

ťanský, potvrdzovali existenciu Jeţiša. 

                                                
20

 Tertullian, De batismo, 17. 

Píše sa o tom takto: Niekto v štvrtom 
storočí, kresťanský pisateľ, pravdepo-

dobne Eusebius, biskup z Caesarey– 

zachránil dejiny napísané Jozephom 

v časoch, keď väčšina starovekých 

materiálov bola hádzaná do ohňa. Takto 

prispel k dôkazu, ţe Kristus bol osob-

nosť z mäsa a krvi, teda nie výmysel 

ako to tvrdili pohanskí kritici, ani du-

chovná postava ako to tvrdili gnostici. 

Vrcholom falzifikátov je turínsky 

rubáš. Moderná veda stála v ceste 
hromadnej produkcii kresťanských 

falzifikátov. Dnes je jednoznačne doká-

zané, ţe je to falzifikát. Na dôkaz, ţe 

ide o falzifikát profesor Luigi Garlas-

chelli vyrobil kópiu Turínskeho (údajne 

Jeţišovho) rubáša. Treba na to iba kus 

plátna, profesora chémie a trochu tech-

nológie, známej uţ v stredoveku. Tento, 

v poradí uţ druhý rubáš, bol vyfabriko-

vaný v roku 2009 a obsahuje všetky 

detaily pôvodného stredovekého falzi-

fikátu. 

Zahalení do klamstiev 

Kronika Sulpícia Severa, ţiaka biskupa 

Martina z Tours z 5. storočia vymyslel 

históriu prenasledovania kresťanov 

cisárom Nerom. Ţidovský historik 

Jozephus sa vôbec nezmieňuje o „pre-
nasledovaní“ pod vládou Nera, hoci 

inak ho popisuje ako šialenca, ktorý 

zavraţdil svojho brata, manţelku 

a matku. Ak bol poţiar Ríma zapríčine-

ný kresťanmi, Jozephus by to bol nevy-

hnutne napísal. Ale ani ţiaden iný kres-

ťanský historik tých čias o tom nepíše. 

Arthur Drews v diele The Legend of St 

Peter, str.63 o tom píše: „V skutočnosti 

prenasledovanie počas Nerovej vlády 

nikdy neexistovalo. Je to výmysel cir-
kvi pre jej väčšiu slávu.“ 

List o Lentulovi – jeho falšovateľ 

si vymyslel fiktívneho predchodcu 

Pontia Piláta, ktorému dal meno: „Pub-

lius Lentulus“. Tento falšovateľ napísal 

list Rímskemu senátu, v ktorom ozna-

muje, ţe Kristus vstal z mŕtvych. Popi-

suje Jeţiša ako „najkrajšieho zo synov 

človeka“. Tento dokument bol prvýkrát 

uverejnený v diele „Life of Christ“ od 

Ludolpha The Carthusiana (Kolín, 
1474). Bol asi napísaný v 13. alebo 

v 14. storočí na základe predchádzajú-

cich gréckych falzifikátov. 

Hlásenie Piláta cisárovi - obsahuje 

správu o konverzii Piláta na kresťan-

stvo a dokonca aj zhýralého cisára 

Tibéria ako tajného kresťana. Je to 

ďalší skvost z pera Tertulliana. Doslov-

né znenie je takéto: „Všetko to Pilát 

Sv. Eusebius 
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urobil Kristovi. Ale teraz je podľa 
vlastného vyjadrenia on sám kresťan 

a poslal o tom aj správu vládnucemu 

cisárovi, v tom čase Tibériovi. Áno 

a dokonca cisári potom uverili v Krista. 

Ak môţeme veriť tomu, čo povedali 

cisári, aj kresťania mohli byť cisár-

mi.“21 

List Ježiša kráľovi Edessy - toto je 

údajne vlastnoručný list Jeţiša! Vraj 

jeho list doručil apoštol Tadeáš (Juda) 

spolu s kresleným portrétom. Text je 
v skutočnosti opísaný z Tatianovho 

„concordance“, ktorý pochádza 

z 2. storočia a ktorý je známy aj pod 

menom 'Diatessaron'. Tento falzifikát je 

takmer iste dielom Eusebia, kresťan-

ského propagandistu štvrtého storočia. 

On tvrdil, ţe videl ten list a ţe ho prelo-

ţil zo sýrskeho jazyka.22 

Podvod s panenským pôrodom - 

je to kolosálny defekt prekladu Septua-

ginta, zlý preklad originálneho hebrej-

ského textu o Isaiah, 7,14. Toto umoţ-
nilo klamárom - raným kresťanom, 

vymyslieť ich smutne známe tvrdenie, 

ţe starý ţidovský text predpovedal 

zázračný pôrod Jeţiša. Hebrejský origi-

nál znie doslovne takto: 'Hinneh ha-

almah harah ve-yeldeth ben ve-karath 

shem-o immanuel.' Správny preklad 

znie: „Hľa, mladá ţena počala 

a porodila syna, ktorému dala meno 

Imanuel.“ 

Preklad do gréčtiny z hebrejského 
Písma (3 storočie, Alexandria) sa do-

pustil chyby a preloţil slovo „almah“ 

(mladá ţena) do gréčtiny ako „parthe-

                                                
21

 Tertullian Apol. xxi a Anti-Nicene Fathers, iii, 

35. 
22

 Ecclesiastical History I, xii. 

nos“ (= panna). Hebrejský výraz pre 
pojem panna by znel „betulah“. V tom 

čase tento omyl nezaváţil v dôsledku 

súvislostí. Isaiahove proroctvo zasade-

né do 8. storočia p. n. l., ale napísané 

pravdepodobne aţ v piatom storočí - 

bolo mienené pre kráľa Ahaza z Judey 

a malo ho uistiť, ţe jeho kráľovská 

rodová línia preţije napriek trvajúcemu 

obliehaniu Jeruzalema Sýriou. Teda 

proroctvo nemá nič spoločného s uda-

losťami v Judei za osemsto rokov!. 
Justin Martyr, pohanský Grék 

z Palestíny, ušiel do Efezu v čase pov-

stania Bar Kochbu (132 -135 n.l.), 

vstúpil do kresťanskej komunity a vy-

vracal predstavu o Bohyni Artemis, 

večne panenskej bohyni.23 Justin bol 

úspešný v presviedčaní kresťanov, ţe 

matka Jeţišova, Mária bola panna. 

Grécki kňazi, ktorí falšovali v tom čase 

evanjelium išli ešte ďalej a slovo „ha-

rah“ znamenajúce minulý čas v hebrej-

čine, zmenili na budúci čas; z toho 
potom vychádzal ten monštruózny 

podvod, podľa ktorého údajne staré 

spisy predpovedali narodenie a teda 

príchod Jeţiša. 

Luhajú aj v 21.storočí. 

Pápeţ sa rozhodol kanonizovať Juan 

Diega, údajne mexického Indiána zo 

šestnásteho storočia, ktorý mal šťastie, 

ţe panna Mária (panna Mária z Gua-

deloupu) vtlačila svoj obraz na jeho 

šat. Diego bol vzorom katolíckeho 

presvedčenia, úplne sa oddávajúci špa-

nielskym kolonizátorom. Všimnite si, 

ţe táto informácia sa objavila aţ po sto 

rokoch od času, kedy sa stala, a to na 

vrchole kampane smerujúcej k zániku 

domorodých náboţenstiev. V časopise 
The Times, z 31 júna 2002 David Bra-

ding, profesor mexickej histórie na 

Univerzite v Cambridgi to komentoval 

takto: „Ak pápeţ kanonizuje Juana 

Diega, urobí svätého z človeka, ktorý si 

vymýšľal náboţenské fikcie.“ 

Časopis Times pokračuje: „Rozho-

vor s muţom povereným reštaurovať 

Diegov šat, na ktorom sa objavil obraz 

panny Márie potvrdil, ţe to nebol zá-

zrak. Obraz tam bol namaľovaný“. 
Či uţ posudzujeme kresťanské ob-

dobie v stredoveku, reformácii, prvom 

storočí alebo aţ dodnes, kresťanstvo 

vţdy fabrikovalo lţi, ktoré sa ukladali 

vrstva na vrstvu. Sú to nezmysly od 

samého počiatku. 

                                                
23

 Artemis bola bohyňa lovu, divých zvierat, 

pôrodov, panenstva a mladých dievčat. 

Podľa: 
http://www.jesusneverexisted.com/lying

.htm) spracoval Š. K. 

Faktom ostáva, ţe boh nikdy neplní 

modlitbu. Myšlienka, ţe je to naopak 

a ţe boh počúva a plní niektoré modlit-

by je ilúzia, ktorá pramení z ľudskej 

fantázie. Ako to vieme? Môţeme to 
dokázať experimentom: poţiadame 

skupinu veriacich, aby sa modlili za 

niečo a potom budeme sledovať vý-

sledky. Naše nálezy sú doteraz jedno-

značné: 

- Nezáleţí na tom, kto sa modlí. 

- Nezáleţí na tom, či sa modlia k Bo-

hu, Allahovi, Višnovi, Zeovi, bohovi 

Ra, alebo k hociktorému inému. 

- Nezáleţí na tom, za čo sa modlia. 

Keď urobíme dvojitý slepý pokus 
o modlitbe dozvieme sa, ţe efekt je 

nulový (dvojitý slepý pokus – skúmaní 

ani výskumný personál nevedia o spô-

sobe výberu, avšak lekár má prístup 

k randomizačnej schéme v prípade 

nutnosti). Ak sa objaví nejaká „splnená 

modlitba“, je to iba koincidencia. 

Uvedieme dva prípady  

1. Článok na URL: 

http://www.boston.com/news/globe/hea

lth_science/articles/2005/07/25/a_praye

r_for_health/ 
Je to pomerne čerstvý referát o vý-

skume, ktorý dokázal, ţe modlitby 

vzdialenej kongregácie vôbec nezníţili 

komplikácie a počty úmrtí u pacientov 

hospitalizovaných a liečených na váţne 

srdcové poruchy. 

2. Článok na URL: 

http://www.livescience.com/othernews/

ap_060330_prayer.html - reviduje 17 

štúdií uverejnených v r. 2003 britským 

výskumníkom o „liečbe na diaľku“; ani 

Modlitba je 
neúčinná 
A. Rehák.: Prayer is 
ineffective 

Abstract: 

The opinion that god listens to and 

fulfils some prayers is an illusion 

stemming from human imagination. 

Experiments with prayers showed 

that their effect is nonexistent. 

Results to the contrary were 

published, but have since been 

proven methodologically flawed 

or simply untrue. 
 

Turínske plátno (fragment) 

http://www.jesusneverexisted.com/lying.htm
http://www.jesusneverexisted.com/lying.htm
http://www.boston.com/news/globe/health_science/articles/2005/07/25/a_prayer_for_health/
http://www.boston.com/news/globe/health_science/articles/2005/07/25/a_prayer_for_health/
http://www.boston.com/news/globe/health_science/articles/2005/07/25/a_prayer_for_health/
http://www.livescience.com/othernews/ap_060330_prayer.html
http://www.livescience.com/othernews/ap_060330_prayer.html
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v jednom z nich sa nenašiel vplyv mod-
litby na výsledky. 

Opačné výsledky boli tieţ uverejne-

né, ale tieto sa dodatočne ukázali buď 

ako podvod, alebo boli metodicky 

chybné. 

1. októbra 2001, New York Times 

priniesol správu, ţe výskumníci na 

Lekárskom stredisku Univerzity Co-

lumbia zistili niečo naozaj mimoriadne. 

Preukázali, ţe neplodné ţeny, za ktoré 

sa modlili skupiny kresťanov, otehotne-
li dvakrát tak často ako ţeny, za ktoré 

sa nik nemodlil. Článok vyšiel v Jour-

nal of Reproductive Medicine. Kaţdý, 
vrátane výskumníkov, bol šokovaný, 

pretoţe sa to dalo vysvetliť iba ako 

zázrak. Táto štúdia sa neskôr ukázala 

ako úplný podvod. 

Ide teda o povery! Vedecky a štatis-

ticky to bolo opakovane dokázané. Ak 

sa zdá, ţe nejaká modlitba bola „vysly-

šaná“, ide sa vţdy o koincidenciu. 

Je to aj logické. Predstavme si, ţe 

existencia boha nebola ešte nikdy do-

kázaná. Ale keby predsa existoval, je 
predpoklad, ţe sa musí starať o celý 

vesmír a moţno takých vesmírov je 
mnoho. 

Ako môţe „vyslyšať“ modlitbu ta-

kého červíka ako je človek vo vesmíre, 

keď naša zemeguľa predstavuje v ňom 

zrnko piesku na jednom futbalovom 

ihrisku a jedinec na nej je sotva viac 

ako baktéria na tomto zrniečku piesku. 

Podľa 

http://www.godisimaginary.com/i2.htm 

voľne spracoval: MUDr. Alexander 

Rehák

 

Odstrkujú náboženstvá ženu na 
podradné miesto v spoločnosti? 

Humanisti sú presvedčení, ţe na otáz-

ku, či náboţenstvá odstrkujú ţenu na 

podradné miesto v spoločnosti, treba 

odpovedať kladne. Platí to najmä 

o monoteistických náboţenstvách. 

Tieto náboţenstvá predstavujú ľuďom 

jedného Boha - stvoriteľa celého vesmí-

ru, ktorý je muţ. Nie je to teda, ani 

ţena, ani obojpohlavný duch. 
Toto sa prenáša aj na chápanie pos-

tavenia ţeny v spoločnosti, ktorú pred-

stavujú náboţenstvá ako podradné. Na 

podporu týchto tvrdení chceme uviesť 

konkrétne argumenty. 

Náboženstvo a egoistický muž-
ský gén 

Včera som čítal šokujúcu správu jedné-

ho estónskeho vojaka v Afganistane. 

Mladé dievča utieklo od muţa, čo sa ju 

pokúšal znásilniť tak, ţe preliezlo cez 

múr vojenského tábora NATO. Ušla 

pred násilníkom, ale jej otec ju neskôr 

zastrelil, pretoţe nechala vidieť neve-

riacich svoju odhalenú tvár. Pre otca to 

bola potupa. Čoraz viac sa presvied-

čam, ţe náboţenstvá - medzi inými aj 

islam - sú dobre zostavené nástroje 
pomáhajúce muţom preţívať a odo-

vzdávať potomstvu svoje gény. Nábo-

ţenstvo dáva muţom do rúk kontrolu 

nad ich manţelkami; ţene znemoţňuje, 

aby bola oplodnená iným ako muţom, 

ktorý ju „vlastní“(myslím ţe to je 

správny výraz). Dievča je prísne kon-

trolované otcom, ktorý ju potom odo-

vzdá jej muţovi. Príleţitosti stretávať 

sa s inými muţmi sú takmer nemoţné 

podľa náboţenských zákonov a praxe. 

V Saudskej Arábii je zločinom uţ flir-

tovanie, náboţenská polícia prenasledu-

je mladých ľudí, ktorí sa rozprávajú 
a smejú na verejných miestach. Aj 

v kresťanstve je slobodný sex poklada-

ný za váţny hriech. V niektorých spo-

ločnostiach mať nemanţelské dieťa 

bolo pre nevydaté dievča najväčšia 

hanba. Luteránski kňazi si na tom potr-

peli, aby varovali dievčatá. 

Nebolo tak vţdy. Niektorí naši 

predkovia nezvykli vyobcovať slobod-

né matky. To čo vidíme dnes na niekto-

rých miestach, ako napríklad v juţnom 
Afganistane, je kontrola muţov nad 

ţenou ako posadnutosť. 

Moslimská ideológia „Salafi“24 je 

zvlášť prísna vo veciach komunikácie 

medzi chlapcami a dievčatami. Pamä-

tám si, ţe Sayyed al-Qutb, jeden z naj-

vplyvnejších ideológov salafi islamu 

bol šokovaný v Amerike, kde videl 

mladých ľudí tancovať. Videl v tom 

znamenie morálnej degradácie, videl 

v tom výraz prejavu erotických pocitov 

mladých. Obávam sa, ţe nemáme dosť 
času preniesť sa z našich záujmov 

o potlačenie xenofóbie, homofóbie aj 

na misogyniu (odpor, nenávisť k ţe-

nám) a na iné nebezpečenstvá ohrozu-

júce našu planétu. 

                                                
24

 „Salafi“ je jedna odnoţ moderného moslimiz-

mu, ktorú zaloţil Muhammad Abduh. 

Autor: Jaan Kaplinski; dostupní na: 

http://jaankaplinski.blogspot.com/2010/

03/religion-for-egoistic-male-

genes.html 

Rabín na západnom brehu Jor-
dánu zakázal ženám kandidovať 
v miestnych voľbách  

Rabín Elyakim Levanon v osade Elon 

Moreh, blízko Nablusu, vyhlásil, ţe 

ţeny nemajú právo kandidovať na 

miesto miestnej sekretárky. V novinách 

vyhlásil, ţe ţeny sa môţu nechať počuť 

iba cez svojich manţelov. Preto sa 

ţiadna ţena ani neprihlásila do súbehu, 

ktorý sa mal konať v stredu. Rabín 

urobil toto vyhlásenie po tom, čo jedna 

ţena sa ho opýtala, či sa môţe uchádzať 
o miesto obecnej sekretárky. (Správa 

prevzatá z Ynet News). 

Rabín Elyakim Levanon Elon Mo-

reh napísal v rubrike, ktorú rediguje, ţe 

„podľa názorov vplyvných rabínov 

ţeny nemali dovolené uchádzať sa 

o toto miesto. ...Najprv treba dať ţenám 

autoritu; ak je ţena sekretárka, znamená 

to, ţe autoritu má.“ Povedal tieţ, ţe nie 

je vhodné pre ţenu stretávať sa s muţ-

mi na večerných schôdzach vedúcich 

komunity. 
Skupiny ţien v Izraeli odsúdili tieto 

pripomienky rabína. „Takéto reči sú 

škandalózne, treba aby sa rabín ospra-

vedlnil.“ 

„Očakávame, ţe vedúci náboţen-

skej verejnosti v Izraeli tieţ odsúdia 

rabínove pokyny“ - povedala Nurit 

Tzur - reprezentantka Izraelskej ţenskej 

lobby. 

Spracované podľa: 

http://forums.narutofan.com/showthrea
d.php?t=622987 

Náboženstvá a ženy 
Š. K.: Religions and women 

Abstract: 

Religions marginalize women within societies. An overview of examples. 
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Misogynia a náboženstvo 

V našom modernom čase si ľudia neraz 

myslia, ţe diskriminácia ţien patrí 

minulosti. Prieskumom moţno zistiť, ţe 

niekde sú ţeny vo vysokých pozíciách 

a sú aj často úplne nezávislé. Ţeny 

dokázali pochybovačom, ţe sú schopné 
vykonávať vojenskú sluţbu. Napriek 

týmto obrovským pokrokom v oblasti 

ţenských práv, niečo tu stojí v ceste. Je 

to organizované náboţenstvo. 

O misogynii nemoţno hovoriť bez 

toho, ţe by sme nespomenuli kresťan-

stvo. Ako máme posudzovať náboţen-

stvo, ktoré tvrdí, ţe príčinou pádu ľud-

stva bola ţena? Nie je to trochu bezcit-

né voči ţenám? Príbeh o Adamovi a 

Eve v raji, kde had naviedol Evu okúsiť 
ovocie vedomostí: Boh ich potrestal 

vykázaním z raja a Evu navyše pôrod-

nými bolesťami a nadvládou muţa nad 

ňou! Po vyhnaní prvých ľudí z raja sa 

biblická história stáva čoraz viac depre-

sívna. 

Toto vysvetľuje opovrhovanie kres-

ťanstva vedomosťami a uznanie menej-

cennosti ţien. Nemyslite si však, ţe 

kresťanstvo jej jediné náboţenstvo, 

udrţujúce ţeny na podradnom mieste; 

treba si iba všimnúť, ako ţijú ţeny 
v niektorých krajinách na Strednom 

východe. Majú závojom zakryté tváre 

a kaţdý prejav telesných pôţitkov sa 

pokladá za neslušný. Je za to zodpo-

vedný samozrejme islam, hoci toto 

náboţenstvo neobsahuje zmienku 

o „prapôvodnom hriechu“. V niekto-

rých veľmi prísnych mohamedánskych 

krajinách – akou je Saudská Arábia - sú 

presne vymedzené pravidlá podľa kto-

rých sa muţi a ţeny nezdrţujú vedľa 
seba (napríklad v mešitách). Ďalší fan-

tastický príklad misogynie je prax 

„upaľovať nevesty“ v krajinách Indic-

kého subkontinentu. Robí tak jej man-

ţel alebo jeho príbuzní pokiaľ ţena 

nedostala vyplatené sľúbené „veno“. 

Ţenu obvykle polejú horľavinou, ktorú 

potom podpália. A prečo stále pretrvá-

vajú tieto neresti? Pokiaľ aj ţeny veria, 

ţe nejaká vyššia moc ich urobila pod-

radnými a iba hračkou v rukách muţov, 
nikdy sa neoslobodia z pút povier. 

Pokiaľ primitívne a iracionálne nábo-

ţenstvá majú veľký dopad na ţivot 

ľudí, niektorí nebudú schopní nikdy sa 

vyšplhať z tejto priepasti. 

A. K. Barrington 

Dostupné na:  

http://www.examiner.com/x-36774-

Akron-Atheism-Examiner~y2010m2d4-

Misogyny-and-Religion?cid=channel-
rss-Religion_and_Spirituality) 

Misogynia v dejinách ľudstva 

S misogyniou sa stretávame uţ v sta-

rom Grécku a v Judey, odkiaľ pochádza 

povera, ţe ţena spôsobila pád ľudstva. 

V ich náboţenstvách stvorenie muţa 
predchádzalo stvorenie ţeny. Podľa 

gréckej mytológie, keď sa Prometheus 

rozhodol ukradnúť bohom tajomstvo 

ohňa, Zeus sa rozzúril a rozhodol sa 

potrestať ľudstvo „niečim zlým, z čoho 

budú mať pôţitok“. Stvoril teda Pando-

ru, ako prvú ţenu , ktorá mala so sebou 

malú skrinku, do ktorej mala zakázané 

pozrieť. Pandora však neodolala poku-

šeniu a nahliadla do nej. Tým vypustila 

všetko zlo na ľudstvo - drinu, choroby, 
starobu, a smrť. Počas jubilea katolíc-

kej cirkvi pápeţ Ján Pavol II. uverejnil 

ospravedlnenie za všetky minulé hrie-

chy rímskokatolíckej cirkvi, ktoré roz-

delil do siedmych kategórií. Medzi nimi 

boli aj hriechy „proti dôstojnosti ţien 

a menšín“. Katolícka cirkev bola kriti-

zovaná, ţe je misogynná. V apoštol-

skom liste sv. Pavla sú všetky tieto 

nepriaznivé pokyny voči ţenám. Tento 

dokument bol prameňom textov proti 

ţenám pre všetkých kresťanských spi-

sovateľov. Výroky apoštola Pavla sa 

citovali aţ do dvadsiateho storočia 
všetkými oponentmi ţenskej emancipá-

cie. 

Obhajcovia cirkevných dogiem ob-

hajovali túto misogyniu tým, ţe Mária 

Magdaléna bola vysvätená a ona bola 

prvou svedkyňou Jeţišovho vzkriese-

nia. Mnohí argumentujú tým, ţe táto 

črta kresťanstva sa zmenila. V Novom 

Zákone Jeţiš ide aţ tak ďaleko, ţe sa 

zastáva ţeny prichytenej pri cudzoloţ-
stve. Apoštol Pavol v liste Korinťanom 

5 sa dokonca píše: manţelky patria 

manţelom, ale rovnako aj manţelia 

patria manţelkám. 

Spracované podľa: 

http://tripatlas.com/Misogyny 

Biblia - prekážka ženskej eman-
cipácie 

Organizované náboţenstvo (vrátane 

judaisticko – kresťanského) patrilo 

vţdy medzi najväčších odporcov ľud-

ských práv ţien. V západnom svete, 

ovplyvňovanom prevaţne kresťanskou 

ideológiou, najmä dva nasledujúce 

verše biblie vystihujú postavenie ţien 

v spoločnosti: 

(Gen 3: 16 )Veľmi rozmnoţím stras-
ti tvoje a tehotenstvá, v bolesti deti 

rodiť budeš a hoci po muţovi túţiť 

budeš, on nad tebou vládnuť bude. 

Týmto výrokom ţena stratila svoje 

práva, svoju rovnoprávnosť v spoloč-

nosti. Materstvo sa jej stalo boţím 

prekliatim potlačujúcim jej postavenie 

v spoločnosti. 

V Novom Zákone sa stanovuje: 

(1.Tim 2:11-14 ) Ţena nech sa učí 

v tichosti a vo všetkej poslušnosti. Ne-

dovoľujem však ţene vyučovať, ani nad 
muţom panovať, ale nech je tichá 

a pokojná. Adam bol totiţ stvorený 

prvý, len potom Eva. A nie Adam sa dal 

zviesť, ale ţena sa dala zviesť a dopus-

tila sa priestupku. 

Ešte jeden biblický verš, ktorý má 

na svedomí upálenie desiatky tisíc 

nevinných ţien v histórii kresťanstva.: 

(Evod 22: 18 ) čarodejnicu nenecháš 

naţive. Potrebujú ţeny, alebo aj hocikto 

iný, komu leţí problém rovnoprávnosti 
na srdci, lepší dôkaz o škodách napá-

chaných kresťanstvom – na základe 

údajného „Slova Boţieho“? 

Tertullianus (cirkevný spisovateľ) 

povedal: Vy (ţeny) ste bránou do pekla. 

Kaţdá z vás, ţien je Eva, vy ste zvodni-

ce zakázaného ovocia. Vy ste prvé , čo 

porušili boţský zákon. 

Martin Luther vyhlásil: Ak sa ţena 

vyčerpá a napokon zomrie z rodenia 

detí, nezáleţí na tom. Nech zomrie od 
pôrodu, je tu na to, aby to robila. 

Takéto výroky a „učenia“ nabádali 

feministku 19-teho storočia Elizabeth 

Stanton, aby napísala: „Biblia a cirkev 

boli najväčším kameňom úrazu na ceste 

ţien k emancipácii“ Biblia je príručkou 

na podrobenie ţien. Biblia jednoznačne 

stanoví potláčanie ţien. Biblia určila 

Upaľovanie bosorky 

http://www.examiner.com/x-36774-Akron-Atheism-Examiner~y2010m2d4-Misogyny-and-Religion?cid=channel-rss-Religion_and_Spirituality
http://www.examiner.com/x-36774-Akron-Atheism-Examiner~y2010m2d4-Misogyny-and-Religion?cid=channel-rss-Religion_and_Spirituality
http://www.examiner.com/x-36774-Akron-Atheism-Examiner~y2010m2d4-Misogyny-and-Religion?cid=channel-rss-Religion_and_Spirituality
http://www.examiner.com/x-36774-Akron-Atheism-Examiner~y2010m2d4-Misogyny-and-Religion?cid=channel-rss-Religion_and_Spirituality
http://tripatlas.com/Misogyny
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menejcenné postavenie ţeny, pre jej 
„nečistotu“, jej priestupok. Boh jej 

vytýčil sluţobnícky vzťah k muţovi 

ako jej pánovi. Ţena, podľa Biblie, je 

vlastníctvom: Vlastnia ju jej otec, má 

právo ju predať do područia, dokonca 

ju obetovať. 

Biblia sankcionuje znásilňovanie 

ţien počas vojny a v iných súvislos-

tiach. Ţeny podliehajú Mojţišovmu 

zákonu „kontroly panenstva“. Ako 

nevesty musia trpieť záchvaty zúrivosti 
zo ţiarlivosti muţa, a keď sú uţ vydaté, 

muţ sa môţe rozviesť s nimi kedykoľ-

vek. Typický výraz pre ne v biblii je 

„pobehlice“ (alebo ešte horšie). Popisu-

jú sa ako bytosti, ovládajúce zlé, ba aţ 

diabolské sily zvádzať muţa. Opovrho-

vanie ţenským telom a reproduktívnou 

schopnosťou ţeny, sú základným ka-

meňom biblie. Ojedinelé príklady, keď 

je ţena predstavovaná ak vzor, sú ste-

reotypné a často nevhodné. Hrdinky 

biblie sú obvykle oslavované pre ich 
poslušnosť a bojovnosť. 

(Genesis 2: 22 ) Ţena stvorená z Ada-

movho rebra (Gen 3: 16) Materstvo je 

prekliatie za hriech, a manţelstvo je 

záväzok (Gen 19:1-8.) Lot ponúka dve 

svoje panenské dcéry na znásilnenie 

davu ľudí (namiesto dvoch anjelov, 

ktorí ho navštívili). (Exod 20:17) Poni-

ţuje ţenu na vlastníctvo na jednej 

úrovni ako „vola, osla, alebo ničoho, čo 

blíţneho tvojho je“. 

(Exo 21:7-11) Podľa „Slova Boţieho“ 

môţe otec predať dcéru ako otrokyňu 

na sexuálne účely. (Exo 22: 18) Bosor-

ky sa musia pozabíjať. ( Exo 38:8) 

Ţeny môţu iba posluhovať pri vchode 

do stánku zjavenia. (Levit 12: 1-14 / 

12:4-7 ) Ţena, ktorá porodí syna je 

nečistá7 dní, ţeny čo majú dcéry sú 

nečisté 14 dní. (Lev15:19-23 ). Obdo-

bie menštruácie je nečisté. ( Lev 19:20-

22) Ak pán má pohlavný styk so svojou 

vydatou otrokyňou, otrokyňa bude 
bičovaná. 

(Num 1: 2) Sčítanie ľudu sa vzťahuje 

iba na muţov. 

(Num 5:13:31) Barbarské zaklínanie 

kňazom, ako overovanie, či ţena bola 

neverná svojmu muţovi, pri ktorej ţena 

je podrobená hrôzostrašným zaklínacím 

procedúram, nakoniec musí vypiť neja-

kú ţbrndu, ktorá spôsobí (údajne), ţe 

začne trpieť trpkou bolesťou, jej lono 

napuchne a jej bedrá, ak bola naozaj 
neverná, ochromejú. 

(Num 31:18-19) Panny sa stávajú voj-
novou korisťou pre vojakov. 

(Deuter: 21. 11-14) Príručka pravidiel 

znásilňovania. 

(Deut 22: 5) Zavrhuje sa, aby ţeny 

nosili muţské oblečenie a naopak. 

(Deut 22:13-21) Barbarské „dokazova-

nie panenstva“ (ex post) ak nespokojný 

manţel o to poţiada.- trebárs aj po 

dlhšom časovom odstupe! 

(Deut 22:23-24) Zasnúbená ţena, ktorú 

niekto v meste znásilní, bude ukameňo-
vaná (spolu s násilníkom). 

(Deut 22: 28-29) Ak je ţena, ktorá nie 

je zasnúbená znásilnená, musí sa vydať 

za toho, čo ju znásilnil. 

(Deut 24 1) Keď sa muţovi ţena zne-

páči, môţe ju poslať z domu preč. 

(Deut 25 :11-12) Ak sa ţena snaţí od-

trhnúť od seba dvoch bitkárov tým, ţe 

chytí jedného z nich za prirodzenie, 

musí sa jej odseknúť ruka. 

Anonymný autor 

„Spoveď“ ženy, ktorá opustila 
cirkev pre misogyniu 

Jeden z dôvodov prečo som opustila 

kresťanstvo je, ţe som uţ nemohla 

dlhšie vydrţať ako príslušníčka nábo-

ţenstva, ktoré posledné dve tisícročia 

robilo všetko čo mohlo, aby podriadilo 
ţeny. Nejde mi do hlavy, ako môţe 

nejaká ţena prijať Abrahámove nábo-

ţenstvo, keď všetky tri (vo svojich 

miliardách variácií - rozumej judaiz-

mus, kresťanstvo a islam) jasne určujú 

ţene podradné, ba aţ menej neţ ľudské 

spoločenské postavenie. Pokiaľ ide 

o kresťanstvo, (ktoré najlepšie poznám, 

pretoţe som v istom čase môjho ţivota 

bola kresťanka) toto od samého začiat-

ku propagovalo ţenskú menejcennosť. 
V oboch verziách Genesis bola Eva 

stvorená z Adamovho rebra na rozdiel 

od iných ţivočíchov, u ktorých samec 

a samička boli stvorení osobitne. Eva 

bola vytvorená iba z jednej časti Ada-

movho tela a bola stvorená ako jeho 

„pomocníčka“, nie ako suverénna 

a plnoprávna osobnosť. V ďalšej kapi-

tole Adam sa zbavuje viny tým, ţe 

vytýka Eve svoju neposlušnosť Bohu, 

keď prijal z Eviných rúk zakázané 
ovocie a okúsil ho. Autoritu muţa bib-

lia znovu a znovu zdôrazňuje. Nevesty, 

ktoré nie sú panny budú, podľa biblie, 

ukameňované (Deuteronomia, 22:13-

21) Nikde sa však nespomína, ţe aj 
ţeních musí byť panic. Ak sa manţel 

stane ţiarlivý, biblia popisuje skúšku na 

vernosť manţelky. (Kniha Numeri 5: 

11-31) Podobný test pre muţov biblia 

nepredkladá. Ţenám sa nedovoľuje ani 

učiť, ani mať nadvládu nad muţmi. 

Musia byť ticho. Tak je to v celej biblii. 

A práve preto ţeny trpeli v celých deji-

nách ľudstva. Koľko nevinných ţien 

bolo obesených. V biblii kráľa Jakuba 

sa píše: „nestrpíš, aby bosorka ostala na 
ţive“. Dnes túto bibliu pokladá väčšina 

kresťanov za najlepšiu, lepšiu neţ ori-

ginál. Po celé dve tisícročia sa tieto 

biblické predstavy o ţenách iba posil-

ňovali. A to má byť vôľa Stvoriteľa - 

Boha. Ako môţe rozumná ţena poslú-

chať takéto direktívy? Ako môţe ro-

zumná ţena hovoriť, ţe jej biblia po-

skytuje radosť a spokojnosť? Veď 

striktné sledovanie týchto dogiem zna-

mená, ţe sa ţena stavia na úroveň nero-

zumného dieťaťa, nie na úroveň dospe-
lého, zodpovedného človeka. Ja som 

presvedčená, ţe kaţdá ţena, ktorá zotr-

váva vo fundamentalistickej misogyn-

nej cirkvi nerozmýšľa. Preto jednodu-

cho nerozumie aké ukrutnosti tieto 

dogmy dovoľujú. 

Ako novopečená ateistka rozumiem, 

ţe neexistuje nič, čo by podporovalo 

autoritu náboţenstiev. Preto neexistujú 

ani dôvody, aby muţi vládli ţenám. 

Zdôvodnenie, ţe Boh tak nariadil, je 
nezmysel, pretoţe ţiaden Boh neexistuje. 

Spracované podľa: 

http://godlessgrrl.blogspot.com/ 

Vybral a preloţil: Š. K 
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