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HUMANIZMUS A JEHO  
HODNOTY AKO RIEŠENIE 
PROBLÉMOV SPOLOČNOSTI 
21. STOROČIA
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Básnik, spisovateľ, novinár a  hudobník Jacek Tabisz 
vyštudoval dejiny umenia. Na  študijnom pobyte 
skúmal, aj z  hľadiska ateizmu, kultúru v  Indii, Srí 
Lanke a  Turecku. Je autorom najkomplexnejšieho 
kompendia o  indickej klasickej hudbe zverejnenom 
na poľskom webe Hunuman.pl. Tri volebné obdobia 
bol prezidentom Poľského združenia racionalistov, 
v  súčasnosti zastáva funkciu jeho viceprezidenta. 
Celebruje humanistické obrady. 

Spoluvytvára internetovú televíziu a  portál Racjo-
nalista.tv, ktorého je v  súčasnosti šéfredaktorom. 
Jeho početné články sú k  dispozícii aj na  webo-
vých stránkach natemat.pl, liberte.pl, Racjonalista.pl 
a Hanuman.pl. Je organizátorom a účastníkom mno-
hých festivalov a konferencií o sekularizme, kultúre 
a umení. Venuje sa tvorbe filozofickej poézie, inšpi-
rovanej mechanizmami prírody a objavmi vedy. Vo 
svojej tvorbe spája vedu a umenie. Žije vo Vroclavi.

V roku 2014 mu udelili divácku cenu Krištáľový sviet-
nik (financovanú podpredsedníčkou poľského Sejmu 
Wandou Nowickou) za aktivity v prospech sekulár-
neho štátu. V tom istom roku kandidoval na kandi-
dátke hnutia Europa + Your Ruch do  Európskeho 
parlamentu.
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Je humanizmus potrebný 
v 21. storočí?
Jacek Tabisz

Abstrakt
V ideálnom prípade by organizovaný humanizmus s jeho aktivistami a združeniami 
nemal byť potrebný. Súčasný človek má príliš veľa vedomostí na  to, aby sa stal 
humanistom úplne prirodzeným spôsobom na základe vlastných pozorovaní. Takáto 
samostatná cesta by bola tiež najviac kompatibilná s  individualizmom jednotlivca, 
podporovaná a postulovaná humanistickým postojom. Dogmy starých presvedčení, 
bohužiaľ, neupadajú úplne do zabudnutia a popri nich vznikajú nové ideológie, ktoré 
rovnako obmedzujú ľudské vnímanie sveta a sú rovnako nebezpečné. Preto je dnes 
humanizmus ako hnutie veľmi dôležité, pričom čelí mnohým výzvam.

Abstract
Ideally, organized humanism with its activists and associations should not be neces-
sary. Today’s man has too much knowledge to become a humanist in a completely 
natural way based on his own observations. Such an independent path would also 
be most compatible with the individualism of a person, supported and postulated by 
a humanistic attitude. Unfortunately, dogmas of the old beliefs do not fall completely 
into oblivion, and new ideologies emerge alongside them. They equally limit human 
perception of the world and are equally dangerous. That is why humanism as a mo-
vement is very important today, and it faces many challenges.

Žijeme v modernej dobe. Možno si myslíte, že dnes už nie sú potrebné žiadne 
-izmy, humanizmus, racionalizmus, ani ateizmus. Napokon vzdelávací program 
bežnej priemernej základnej školy stačí na vyvrátenie rôznych mýtov a presved-
čení, v mene ktorých sa ľudia v priebehu storočí navzájom zabíjali a ktorými si 
navzájom zatvárali ústa, aby sa nikto neodvážil spochybňovať to, čo je sväté.

Tak by to bolo lepšie. Bez akýchkoľvek organizovaných humanistov, racionalis-
tov alebo ateistov. Bolo by lepšie, keby priemerný človek po skončení základnej 
školy mal v sebe skepsu a zvedavosť pri nazeraní na svet. Keby mu nikto nemu-
sel pomáhať pri objavovaní sveta a oslobodzovaní sa od zhubných dogiem pre 
slobodné myslenie. Aj bežná základná škola na to poskytuje dobré nástroje. Jej 
program stačí na to, aby sme vedeli, že človek sa vyvinul cestou prírodnej evolú-
cie, že všetky živé organizmy na Zemi sú s ním viac či menej spojené. Nemusíte 
mať orlí zrak, aby ste si na hodinách biológie a v každodennom živote dieťaťa či 
tínedžera všimli, že poškodenie mozgu je spojené s poškodením vedomia alebo 
smrťou a  teda nesmrteľná duša, fetiš rôznych náboženstiev, pravdepodobne 
neexistuje.
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Základná škola, minimálne v Poľsku, neorganizuje špeciálne hodiny astronómie, 
ale vo fyzike by sa každý priemerný študent mal dozvedieť, že vo vesmíre exis-
tujú stovky miliárd galaxií, z ktorých každá má v priemere stovky miliárd hviezd. 
A vo vesmíre je toľko planét, koľko je hviezd. Preto by sa nijakí duchovia histórie 
alebo božie plány nemohli týkať takého malého zlomku všetkého, v porovnaní 
s tým, čo znamená planéta Zem v celom vesmíre.

Súčasťou základnej školy sú aj hodiny literatúry a histórie, ktoré bohužiaľ často 
oboznamujú žiakov s náboženstvom, ktoré už nie je predmetom vyučovania. Za-
merajme sa však na to, aká je realita. Na školách absentujú náboženské štúdie, 
ale vďaka vedomostiam z histórie a literatúry si pomerne zvedavý žiak základnej 
školy ľahko všimne, že sa rodili a padali rôzne náboženstvá a  ideológie. Žiak 
by mal mať príležitosť zamyslieť sa nad tým ako môže byť napríklad údajne 
„pravé náboženstvo“ pravdivé, keď si ako neopatrný esejista požičiava zápletky 
a príbehy z iných, často už nevyznávaných, náboženstiev. Dá sa skutočný boh 
„odpísať od niekoho“? Žiak základnej školy by mal byť tiež schopný odvážne 
povedať kňazovi, guruovi či imámovi, že je ateistom a je rovnakým duchovným 
partnerom rozhovoru, len verí o jedného boha menej. Nie sú však kňazi, imámo-
via, guruovia ateistami vo vzťahu k Hére alebo Jupiterovi, k Aštarthe a Baalovi 
a  k  tisícom ďalších bohov a bohýň, ktorých archeológovia vykopali z pieskov 
zabudnutia? Podľahne im priemerný študent, ktorý pozná krvavé dejiny veľkých 
vojen a veľkých ideológií, najmä komunizmu a nacizmu?

Zdá sa, že učebné osnovyv pre základné školy nám hovoria: „Humanisti a raciona-
listi, už nie ste potrební, žiaci majú všetko. Môžu myslieť samostatne a s najväčšou 
pravdepodobnosťou sa, tak ako vy, stanú voľnomyšlienkármi, ktorí si užívajú svoju 
vlastnú slobodu.“ Bodaj by to tak bolo! Áno, chcel by som byť úplne nepotrebný 
ako „verejný“ ateista či racionalista.

A napriek tomu sme potrební! Napriek učebným osnovám základných škôl, na-
priek počítačom a  letom do  vesmíru, napriek výskumom evolúcie a genetiky, 
napriek rozsiahlym vedomostiam minulosti starovekých civilizácií s ich starými 
náboženstvami a ideológiami, ktoré dnes ľudstvo má.

V 21. storočí stále existujú silné náboženské a sekulárne ideológie. Tu musíme 
vysvetliť svoje chápanie slova „ideológia“. Snažíme sa oddeliť slovo „ideológia“ 
od „myšlienok“. Nápady sú potrebné a môžu byť krásne. Sloboda je tiež myšlien-
ka. Ideológie sú podľa našej zjednodušujúcej definície, svetonázormi založenými 
na myšlienkach, niekedy krásnych, niekedy bezcitných, ktoré sa stali dogmami 
a stali sa normou, požiadavkou. Ideológie nám hovoria, ako máme myslieť, aby 
sme mysleli správne. Ideológie cenzurujú informácie z ich hľadiska a skresľujú 
realitu tak, aby zodpovedala ich tézam. Ideológiu potvrdzujú dogmy, v službách 
ktorých konajú ich inkvizítori, pričom sa vopred usilujú umlčať všetky bludy, iné 
názory.

Väčšina náboženstiev sú samozrejme ideológie. Vštepované už v ranej mladosti, 
zvyčajne rodičmi, sa stávajú súčasťou identity svojich nasledovníkov, aj keď sa 
v dospelosti stávajú skeptickými vedcami, ktorí vidia aj tú najmenšiu medzeru, 
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kdekoľvek to je v rozpore s  ich súkromným presvedčením. Samozrejme, veľa 
vedcov, a  najmä biológov, je schopných bojovať proti náboženským ideológi-
ám, ktoré im boli vštepované v mladosti. Ale skutočnosť, že nie všetci vedci sú 
skeptickí a zvedaví v každej oblasti myslenia o svete, a nielen vo svojej úzkej 
vedeckej špecializácii ukazuje, ako môžu byť ideológie všemocné oproti bežným 
konzumentom chleba, ktorí nie sú profesormi fyziky alebo filozofie.

Je predsa možné, že budovanie komplexu (súboru) prvkov, ktoré definujú našu 
identitu, je pre deti prejavom správania, ba až inštinktu. Nejde o slobodu mysle-
nia o svete, ale o prispôsobenie sa vlastnej komunite, čo môže zabezpečiť väčší 
reprodukčný úspech.

Dodnes je na svete veľa ľudí, pre ktorých je najdôležitejším prvkom ich identity 
náboženská príslušnosť. Nájdeme ich milióny v islamskom svete, veľa ich je aj 
medzi sikhmi, hinduistami, židmi a kresťanmi. Náboženská identita môže byť 
taká silná, že núti rodičov zabiť svoju vlastnú dcéru, ak by sa vydala za inoverca. 
Vraždy v mene cti sú pohromou Pakistanu, ktorú veľká časť pakistanského oby-
vateľstva považuje za neodňateľné právo, nie za zločin proti ľudskosti. Takýchto 
príkladov je viac – v Afrike je medzi koptami a niektorými moslimami bežný lov 
ženských čarodejníc.

Príkladov môže byť nekonečne veľa, o to viac, že mnoho teroristov, ktorí obetujú 
svoje životy a životy iných imaginárnym bohom, sú veľmi dobrí v zaobchádza-
ní s ovocím osvietenia – modernými technológiami. Sú vynikajúci na internete, 
môžu tiež riadiť prúdové lietadlá napríklad také, ktoré narazili do WTC. Napriek 
politicky správnym tézam nie sú náboženskí teroristi len zúfalcami z chudobných 
slumov. Mnohí z nich sú bohatí milionári, vzdelaní a pekní. Ukazuje sa, že nábo-
ženská ideológia je u nich silnejšia ako čokoľvek iné.

Preto je šťastím, že  sa humanisti snažia pomôcť prenasledovaným ľuďom 
za  ich ateizmus v  krajinách, kde je hlboko zakorenená religiozita. Vezmite si 
príklad blogerov z Bangladéša. Žiaľ, v časoch, keď sa formulovali ľudské práva, 
ktoré sú dôležitým zásadami správania a života všetkých humanistov, neprichá-
dzali do úvahy práva neveriacich, právo na nevyznávanie žiadneho boha. Preto 
dodnes existujú problémy s poskytovaním azylu osobe prenasledovanej pre jej 
ateizmus a nie pre jej (iné) náboženstvo.

A tu by sme mohli skončiť. Náboženstvá sú zlé, bojujme proti nim, pretože zá-
kladná škola dostatočne neoslobodzuje mysle. Týmto sa to bohužiaľ nekončí. 
Realita myšlienok a ideológií nie je taká jednoduchá. Po prvé, v našom odhodlaní 
oslobodiť človeka ako jednotlivca „naša“ strana niekedy útočí na prílišnú pri-
pútanosť k rodine, krajine a miestnym tradíciám. Pravda, pokiaľ ide o exotické 
tradície a nie o naše, nudné, biele, katolícke a ružencové. Čoraz častejšie z úst 
svojich humanistických kolegov počúvam o opovrhovaní konzervatívcami v Poľ-
sku, Maďarsku, na Slovensku a  inde. Niektorí z  týchto ľudí sa zároveň bránia 
akejkoľvek kritike napríklad islamu, aj keď liberálny moslim, ak to hodnotíme 
nezaujato, sa bežným katolíkom často javí ako fanatický konzervatívec.



24

Vráťme sa však k tradíciám. Nie sú všetky zlé a pri budovaní „nového človeka“ by 
sme mali byť opatrní. Už to niektorí v histórii skúsili a preliala sa krv. Poukazujú 
na to postmoderní kritici osvietenstva, ktoré je tiež zdrojom nového humanizmu. 
Samozrejme, my bránime modernizmus proti postmodernizmu, ale s vedomím, 
že aj naše ušľachtilé ideály slobody, individuality a osobného rozvoja sa môžu 
ľahko zmeniť na ideológiu, ktorá vylučuje, stigmatizuje a stereotypizuje v mene 
ušľachtilých hesiel.

Moderní humanisti by nemali kritizovať iba náboženstvo. Mali by si stále viac 
uvedomovať a vidieť aj svetské ideológie a sekulárne dogmy. Čoraz viac a stále 
častejšie sa vo verejnom priestore propagujú prostredníctvom falošných správ 
a narušení reality. V západnom svete niekedy konzervatívci prestávajú byť utlá-
čateľmi a  stávajú sa obeťami. Niekedy sa zdá, že  tolerancia, predpokladaná 
u humanistov, je u niektorých z nás selektívna. Existujú určité skupiny ľudí, kto-
rých sme vylúčili z možnosti tolerancie.

O tom, že aj humanizmus sa môže zmeniť na ideológiu, svedčí rastúca popula-
rita slova „fašizmus“. Niekedy máme dojem, že niektorí ľudia, ktorí sa považujú 
za humanistov, nazývajú fašistom každého, kto myslí inak, aj keď uvažuje mimo 
vyžadovaných dogiem. Niekedy ich na to upozorňujeme, pretože koniec koncov: 
Aký je to humanizmus, ak je plný pohŕdania niektorými ľuďmi?! Odpovedajú, 
že to, ako vidia svet, je založené napríklad na rozšírenej definícii fašizmu Um-
berta Eca. Na  druhej strane si pamätáme, že  Eco bol nadšeným stúpencom 
sovietskeho socializmu v čase invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho 
Československa. Takže možno jeho rozšírená definícia fašizmu, stigmatizácia 
oponentov ako fašistov, nebola definíciou, ale skôr prvkom politickej hry?

Neviem, či sme vo svojom krátkom texte celkom jasne objasnili našu predstavu 
o humanizme. Ak by sme  mali urobiť záver jednou vetou, bola by to nadrade-
nosť človeka a jeho individuality nad všetkými ideológiami, nielen náboženský-
mi. Zároveň stojí za to pýtať sa na ich komunitu a identitu. Mnoho ľudí sa nechce 
prejaviť ako voľnomyšlienkari, pretože sa boja byť sami. Radšej sa vzdávajú sa-
mých seba, ako by sa mali odrezať od svojich spoluveriacich, vrátane politických 
ideológií. Humanisti by mohli ľuďom poskytnúť inú komunitu, ktorá od nich ne-
vyžaduje prijatie akýchkoľvek dogiem. Humanistické obrady sú dobrým krokom 
na tejto ceste a sme radi, že ich robíme. Je to krok správnym smerom.

Nový humanizmus je dnes veľmi potrebný. Musíme však vidieť aj iné ohrozenia 
slobody ľudského jedinca ako len náboženstvo. Humanizmus musí byť sebakri-
tický, aby sa nestal ideológiou a dogmou. Mal by okolo seba budovať komuni-
ty, aby ľudia, ktorí sa cítia osamelí medzi hviezdami ľahostajného i úžasného 
vesmíru, našli silu v ľuďoch, ktorí sú ako oni sami.
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Autorom grafiky so symbolom ateizmu a buniek je Jacek Tabisz. Ilustruje jeho pripútanosť 
k myšlienke evolučného humanizmu, ktorú okrem iného vyjadril Michael Schmidt-Solomon 
(Poznámka prekladateľa – M. Schmidt-Solomon je nemecký filozof, spoluzakladateľ a hovorca Nadácie 
Giordana Bruna, prezývaný Dawkins pre deti pre vydanie „najneposlušnejšej detskej knihy všetkých 
čias“: Aká je cesta k Bohu? Pýta sa malé prasiatko), s ktorým ako individualista, samozrejme, nie vo 
všetkom súhlasí.




