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Hra o sviatky
Azda od začiatku druhej vlády Róberta Fica je slovenská verejnosť intenzívne „masírovaná“ potrebou
úsporných opatrení vo finančnom sektore. Pozorujúc,
čo sa deje v Grécku, ale i Írsku, Španielsku a Taliansku, by malo byť každému rozumnému človeku jasné, že úsporné opatrenia sú potrebné aj na Slovensku.
Problém však nastáva v tom, akým spôsobom úsporné opatrenia realizovať a práve tu dochádza k výraznej nejednote. Žiada sa poukázať aspoň na niektoré
znepokojujúce tendencie, ktoré sa prejavujú v prístupe súčasnej vlády v týmto problémom.
Na prvom mieste je znepokojujúce, že vláda nechce
šetriť na „sebe“, ale bremeno úspor presúva na občanov. Na výdavkoch štátu sa takmer nič škrtať nejde,
ale celá ťarcha záťaže opäť sa kladie na občanov. Napr.
siaha sa na živnostníkov, ide sa rozparcelovať rovná
daň, likviduje sa druhý dôchodkový pilier a stabilizácia, resp. krach celého dôchodkového systému sa
presunul na obdobie o 10 – 15 rokov neskôr. V tomto
zmysle možno konštatovať, že ak strana Smer dostala vo voľbách silný mandát od voličov, ktorý asi ani
sama neočakávala, správa sa veľmi bojazlivo, až zbabelo, pretože alebo nevie alebo nedokáže urobiť rázne kroky k stabilizácii slovenskej ekonomiky. Heslo
strany predvolebného Smeru „Občania si zaslúžia istoty“ sa rozplýva v každodennej realite politických
krokov tejto vlády ako ranná hmla. Aj v tomto zmysle sa súčasný predseda vlády ukazuje ako slabý premiér, ktorý má iba silné reči.
Ďalším paradoxom tejto vlády je fakt, že je to sociálnodemokratická vláda s údajným silným sociálnym cítením a vysokou mierou náklonnosti k solidárnosti. V skutočnosti, ak sa bližšie pozrieme na jej
ministrov, poradcov, užšieho i širšieho aparátu, zistí sa, že ide o skupinu bohatých ľudí so silným ekonomickým a finančným pozadím. Toto je veľmi silná indícia, o čom je súčasná politika a správa veci verejných na Slovensku.
Spestrením sú azda „zoširoka a zdola i zhora“ prevádzané veľké (a najmä) mediálne efektívne politické manévre pána premiéra. Radí sa s podnikateľmi,
opozíciou, cirkvami, náboženskými spoločnosťami,
občianskymi združeniami a ktovie ešte s kým. Pripravuje Programové vyhlásenie vlády, ako keby vládla
koalícia politických strán a nie jedna strana a človek
sa môže oprávnene čudovať, prečo sa Programovým
vyhlásením nestal predvolebný program strany Smer,
veď vládne ona sama. Iste, pán premiér a vláda dokážu občanov presvedčiť, že to nie je to isté.
Osobitnou kapitolou je prístup vlády k cirkvám,
najmä je dvom najpočetnejším, a to Katolíckej cirkvi
a Evanjelickej cirkvi a.v. Obidve boli prizvané k tvorbe Programového vyhlásenia vlády i do Rady solidarity a rozvoja. O to prekvapivejšie sú „bubliny“ pána
premiéra o zrušení sviatku Sedembolestnej Panny
Márie, ktorý pripadá stabilne na 15. september. Zruše-

nie tohto sviatku má údajne výrazne prispieť k ozdraveniu finančného sektora, ak v tento deň budú občania pracovať (ako keby občania nemali dosť práce aj
po nedeliach v hypermarketoch a žiadalo by sa im aj
ďalšej práce). Problém je v tom, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie bol a je predmetom zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou z roku
2000, kde v čl. 9 sa Slovenská republika zaväzuje rešpektovať ako dni pracovného pokoja, okrem nedelí a iných dní, aj 15. september. Právnický „rébus“
pán premiér vyriešil naozaj šalamúnsky: nepotrebuje na to otvárať Zmluvu so Svätou Stolicou, ale riadnym parlamentným zákonom sa rozhodne preložiť 15.
september z pracovného dňa, ak to tak v niektorý rok
pripadne, na nedeľu. Celé je to postavené na „hlavu“,
lebo pán premiér sa rozhodol dokázať celému národu, že ak to jeho strana rozhodne, 15. september vlastne nebude pätnásteho, ale napr. sedemnásteho alebo osemnásteho septembra. Pritom čl. 23 spomínanej Zmluvy z roku 2000 jasne pripomína, že „výklad
alebo vykonávanie tejto zmluvy budú zmluvné stránky riešiť diplomatickou cestou“. A zmluvným stránkami sú pri tejto Zmluve Slovenská republika a Svätá Stolica, nie Konferencia biskupov Slovenska, nie
konkrétni biskupi. Skrátka, je to jasné, že vláda začína zaťahovať Katolícku cirkev, vrátane Svätej Stolice,
do svojich politických hier. O čo jej v skutočnosti ide,
sa možno len domnievať a špekulovať. Ale určite toto
nie je dobrým signálom pre eventuálnu konštruktívnu spoluprácu vlády s Katolíckou cirkvou. Lebo veď
pán premiér má riešenia, chce šetriť, ale Cirkev mu
to nechce umožniť... Vláda dobre vie, že meniť 15.
september bez konzultácie so Svätou Stolicou nebude možné. Ale ak chce usmerniť hnev či pozornosť
občanov na Katolícku cirkev, aby zakryl iné skutky
či zámery, treba to považovať za veľmi nečestnú hru.
A toto sa žiada hneď na začiatku odmietnuť ako nediplomatické, nečestné a nekorektné.
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Evanjelizácia
v sekularizovanej Európe
Táto naša úvaha nie je iba teoretickou reflexiou
o potrebe nájsť spôsob evanjelizácie sekularizovanej Európy, ale je pre nás naozajstným zážitkom
evanjelizácie. Nech je medzi nami prítomná Pravda – Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý sľúbil, že zostane s nami. Spoliehame sa na svetlo toho, ktorý ako jediný spomedzi nás vstal z mŕtvych, lebo úvaha, do
ktorej sa dnes púšťame, sa týka veľmi komplikovanej záležitosti.
V mojom príspevku sa nebudem usilovať zadefinovať sekularizáciu alebo opísať stav náboženského
zdravia Európy. Myslím si, že sa v podstate zhodneme na tom, že situácia je veľmi komplexná a že nie
vždy môžeme použiť pojem sekularizácia, lebo nadobudol priveľa významov. Namiesto toho sa sústredím na svetlo kresťanského zjavenia, na tému, ktorú považujem za smerodajnú v kultúre a spoločnosti,
ktorú by sme definovali ako sekularizovanú slobodu.
1. Ponuka podvodníka
Podľa Biblie to bola sloboda, ktorá priviedla všetky
veci k bytiu. Boh stvori ženu a muža na svoj obraz,
čím ich urobil v princípe slobodnými a zodpovednými (Gn 2,15-16). Sloboda, ktorú Boh dáva, je synovská. Z tejto slobody pochádza „sekularizácia“, ktorá je legitímna a zdravá – ktorá je definovaná v Gaudium et Spes alebo v Evangelii nuntiandi. Ak si pod
sekularizáciou predstavujeme skutočnosť, že jestvuje rozdiel (a nie rozkol alebo dokonca konflikt) medzi Stvoriteľom a jeho stvoreniami, medzi posvätným
a svetským, medzi božským a pozemským, medzi náboženstvom a republikou, medzi saeculum a religio,
medzi Bohom a Caesarom; ak za sekularizáciu považujeme to, že Boh dal svetu jeho vlastné zákony, ktoré
mu umožňujú rozvíjať sa a že poskytol človeku a dejinám priestor pre slobodu a skutky – potom máme
na mysli “dobrú” sekularizáciu.
Ale táto sféra slobody je tiež sférou pokušenia (Gn 3,
4-5). Podvodník chápe slobodu ako autonómiu a odlúčenie od Boha, ako možnosť rozhodovať sám o tom, čo
je dobré a čo zlé. Ponuka hada je prekvapujúca, pretože sľubuje najvyšší ideál, o ktorý sa človek môže usilovať – „byť ako Boh!“ Problematickým bodom je, že
táto ponuka vychádza z toho, že na Boha pozeráme
s podozrením. Vyviera z nedôvery voči Stvoriteľovi.
Boh prestáva byť vnímaný ako Otec, ktorému možno
dôverovať a ktorý jediný je prameňom všetkého, čo
je pravdivé, dobré a krásne. Boh začína byť vnímaný
ako rival, alebo niekto, kto ohrozuje slobodu človeka. Podvodník si slobodu predstavuje ako odmietnutie synovského vzťahu s Otcom a voľbu ísť na vlastnú
päsť. Toto je falošná sekularizácia.
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Ak pokračujeme v čítaní tohto biblického úryvku,
okamžite vidíme následok slobody, ktorá je žitá v odlúčení od Boha. Uvedomenie si nahoty značí koniec
harmónie medzi duchovným a telesným rozmerom.
Medzi Adamom a Evou sa vytvára vzťah založený na
moci a sile. Prekliatie pôdy označuje začiatok konfliktného vzťahu medzi človekom a prírodou. Objavuje sa nevyhnutnosť utrpenia a smrti. Sloboda, ktorú chápeme pod pojmami autonómie a samoty, prináša so sebou ďalšie rozdelenie a jej konečným následkom je smrť.
2. Pokušenie pre Európu
Boh udelil Európe a jej histórii, predovšetkým vďaka kresťanstvu, veľkú mieru slobody. Avšak s touto
slobodou prišlo pokušenie. Toto pokušenie a jeho dôsledky s pôsobivou jasnozrivosťou a dôvtipom opisuje
Friedrich Nietzsche v 125. paragrafe Radostnej vedy:
„Prvá vec, ktorou nás prekvapí šialenec, je zasvietenie lampy napriek dennému svetlu. To isté sa dá povedať o tých v Európe, ktorí začínajú pociťovať potrebu znova zažať lampu, hoci všetko naokolo sa zdá
byť jasným. Dokonca aj jas, zdedený po osvietenstve,
sa teraz zdá byť nedostatočným. Ak by cynický Diogenes, túlajúci sa po okolí vo svojom sude, povedal,
že „hľadá človeka“, pre Nietzscheho by sa otázka človeka zhodovala s otázkou Boha. Človek hľadá Boha,
hľadá pravdu, dokonca aj keď v „trhovej Európe“ sú
takí, ktorí túto tému odbijú alebo prinajmenšom prejavia ľahostajnosť. Dramatická správa, ktorú tento šialenec priniesol, je ako vražda. Zavraždený je samotný Boh, a sú to Európania, ktorí sú za to zodpovední, pretože začali žiť tak „akoby žiadneho Boha nebolo“. Európania sa rozhodli „byť ako Boh“, byť autonómni a ostať v svojej samote. Znova ide o falošnú
sekularizáciu.“
Nietzscheho text dramatickým spôsobom vyjadruje všeobecne rozšírené pocity zmätku, strachu,
smútku a osamelosti, ktoré dnes vidíme okolo nás.
Niektorí hovoria o súmraku alebo noci v našej kultúre. Nemôžeme ignorovať fakt, že Západ je v hlbokej kríze. Nedávno vydaná kniha Andreho Glucksmanna hovorí o „tretej smrti Boha“. Sme konfrontovaní s niečím, čo sa nikdy predtým v ľudských dejinách nestalo – s celou kultúrou, ktorá sa usiluje žiť
bez Boha. Nie je to iba záležitosť jednotlivcov, ktorí
žijú „bez“ Boha, ako sa to stáva v každej kultúre, ale
istým druhom „epochálnej noci“. Prečo je táto kríza a noc v Európe? Ján Pavol II. povedal európskym
biskupom, aby si nemysleli, že táto kríza na Západe
je niečím, čo zasahuje Cirkev zvonka. Naopak, dotýka sa jej zvnútra, pretože kríza Západu nie je ničím
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iným, než krízou vzťahu medzi Európanmi a Bohom
(5. októbra 1982).
Ak zmizne slnko, zostáva iba „samota, šero, prázdnota, chlad a temné zabudnutie“. Sloboda zakúša osamelosť.
3. Ovocie relativizmu
Ak je Boh mŕtvy, potom pravda, láska, krása – v absolútnych pojmoch – už viac nemôžu existovať. Pre
človeka v jeho radikálnej ohraničenosti sa všetko stáva relatívne. Ak Boh existuje, potom jestvuje jeden
zdroj, jedna nádej, jedna jediná objektívna a absolútne interpretačná perspektíva, ku ktorej by sme mali
smerovať a dosiahnuť ju. Ak Boh neexistuje, jestvuje
iba anarchický pluralizmus perspektív a interpretácií. Dalo by sa povedať, že každá osoba dostane svoje
vlastné slnko. Namiesto jedného Slnka je nespočetné množstvo osamelých sĺnk. Relativizmus sa stáva
pravdou. Všetko sa stáva relatívnym, až na relativizmus, ktorý je naopak absolútny a nepopierateľný. Ak
nejestvuje absolútno, človek prepadá pokušeniu urobiť absolútno z niečoho iného: zo seba samého, z vedy,
z ideológie, zo špecifickej skupiny. Ak Boh neexistuje, potom každý jednotlivec, každá veda, každá skupina môže vyhlasovať seba za boha, hovoriť, že má
pravdu a že je meradlom všetkých vecí. Raz bol v reklame riadok, v ktorom sa písalo „Všetko je relatívne, okrem mňa!“ Ak jestvuje „Transcendentno“, potom je všetka ľudská moc a zdanlivé právo na výlučné vlastníctvo pravdy relativizované. Nie je fakt zabudnutia Boha zdrojom všetkého násilia a fanatizmu?
Tí, ktorí dokazovali dôležitosť zahrnutia odkazu na
Boha do preambuly európskej ústave, uvažovali práve týmto smerom. Iba spomenutie Boha môže relativizovať svetské mocnosti a zabrániť im, aby sa zobrazovali ako absolútne.
Môže sa zdať, že relativizmus sa v poslednom čase
začal pohybovať po uliciach Európy a Západu, ale
v skutočnosti sú jeho korene hlbšie v čase. Riskujeme, že sa chytíme do novej pasce. Toto je výzva, ktorú
treba brať vážne, pretože v stávke je samotná pravda.
Pokúsme sa teraz zadefinovať relativizmus, o ktorom
je tu reč aspoň vo všeobecných pojmoch. Je to ideológia, ktorá tvrdí, že neexistuje nič, čo by bolo absolútne alebo nezmeniteľné, ale že všetko závisí (je relatívne) „od osoby, času, miesta, konkrétnych situácií.“ Neexistuje to, čo je správne alebo nesprávne, dobro alebo zlo, ktoré sú univerzálne a absolútne platné.
Lepšie povedané, to čo je pravdivé alebo dobré, alebo
naopak nepravdivé a zlé sa môže zmeniť, alebo odlišovať v závislosti od času, okolnosti a obzvlášť podľa
slobodných rozhodnutí a voľby človeka. Skutočne, my
všetci vieme veľmi dobre, že množstvo skutkov jednotlivcov a životných skutočností je na istej úrovni
„relatívnych“, t. j. závislých od času, kultúry a okolností. Ale problémom relativizmu je jeho tvrdenie,
že „nič“ nie je absolútne, že neexistuje nijaký absolútny a univerzálny rozmer. Vytvára sa diktátorstvo
relativizmu, ktoré nič neuznáva ako definitívne a za
svoje základné meradlo považuje svoje vlastné ego

a túžby (J. Ratzinger). Táto ideológia sa stala spôsobom života, praxou, ktorú nájdeme v mnohých kontextoch a ktorá zastupuje mnoho tvárí.
Prvá oblasť, v ktorej vyvstáva otázka relativizmu, je
oblasť morálky alebo etiky. Sú dobro a zlo objektívnymi skutočnosťami, absolútnymi a nezmeniteľnými,
alebo sú “relatívne“ – závislé od historických zmien,
od našej slobody a od našich rozhodnutí? Spomeňte si na veľmi delikátnu debatu, ktorá práve prebieha
a týka sa ľudského života – experimentovanie na embryonálnych kmeňových bunkách, klonovanie, možnosť vytvoriť hybrid alebo chimérické embryá (kríženie ľudí a zvierat), potrat, eutanázia. Je ľudský život
vo svojej podstate dobrý, objektívny a absolútny, alebo sú hodnota a dôstojnosť života závislé od toho, ako
to učí sloboda človeka? Mala by o tom, kedy a kde začína a končí dôstojnosť a hodnota života, rozhodovať
ľudská sloboda alebo konkrétne podmienky života?
V hre je samotná budúcnosť ľudskej bytosti. Na mnohých stretnutiach európskych biskupov, ktorých som
sa zúčastnil, bolo toto primárnym záujmom. Za Nietzscheho otázkou „jestvuje ešte vrch a spodok?“ sa
skrýva ešte jedna otázka „jestvuje ešte dobro a zlo?“.
Keď my v Európe diskutujeme o hodnotách, nachádzame sa v širokej zhode pri ich vymenúvaní. Lisabonská zmluva hovorí o úcte voči ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, vláde zákona a úcte
voči ľudským právam. Môžeme byť šťastní, že Európa sa usiluje spočívať na týchto hodnotách. Avšak
táto otázka nie je taká jednoduchá. Vážnym problémom je riskovanie prázdnej rétoriky o hodnotách.
Môžeme sa zhodnúť na terminológii, ale nie na obsahu, základe a interpretácii. Tie isté európske hodnoty môžu byť vyhlasované na podporu protichodných pozícií, napríklad na ľudskú dôstojnosť sa odvolávajú ľudia, ktorí sú proti potratu a eutanázii, aj
tí, ktorí s nimi súhlasia. Čo teda má znamenať koncept ľudskej dôstojnosti?
Keď sa obrátime na oblasť spoločenského života
a politiky, vyvstáva otázka, či práva a povinnosti, ktoré sú základom pre spoločný život, majú objektívny,
absolútny a racionálny základ alebo či sa ich podstata stráca v anarchii rôzniacich sa interpretácií, pretože sú „relatívne“ – závislé na rozličných náboženstvách, kultúrach, filozofiách, ideológiách a ekonomikách? Sú práva a povinnosti závislé iba na pragmatickej požiadavke nájsť vzájomne akceptovateľné pravidlá, ktoré robia životnú púť znesiteľnou a čo najmenej konfliktnou? Majú práva a povinnosti prirodzenú hodnotu alebo sú závislé na rozhodnutiach zákonodarcov? Na akých iných základoch by mohol byť
založený univerzálny orgán ako OSN, ak by neexistovali nijaké hodnoty, práva a princípy, majúce rovnaký obsah pre celé ľudstvo? Ako môžeme postupovať s európskou integráciou, ak nám chýbajú hodnoty, práva a princípy, ktoré by boli platné pre všetky
európske krajiny? Ako nájdeme základ, na ktorom by
sme zaviazali Európu plniť si svoje povinnosti voči
obrovským globálnym výzvam ako životné prostredie, mier a hlad?
N ové H orizonty
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Dokonca aj otázka zmyslu ľudského života sa môže
rozplynúť v relativizme. V Európe opäť raz počujeme základné existenčné otázky: jestvuje objektívny,
trvalý, absolútny zmysel života a dejín? Alebo neexistuje nijaký konkrétny zmysel života, ale namiesto
neho sú malé, rozličné krátkodobé významy týkajúce sa úspechu v živote, potešenia, túžby, emócií, bohatstva, osudu? Jestvuje pravda, krása, dobro, ktorým môžem zveriť môj život a ktoré môžu naplniť
moju absolútnu túžbu po živote, šťastí, oslave, láske
a večnosti? Alebo sa musím uspokojiť s tými krátkymi prechodnými chvíľami šťastia a lásky, ktoré mi
život môže zaručiť? Majú bolesť a smrť konečné slovo nad človekom a tým relativizujú každú moju túžbu tak, že odhaľujú nezmyselnosť života? Dovoľme
si spomenúť, že každý rok si v Európe okolo 50.000
ľudí vezme život, a že v 10 európskych krajinách je
toto najčastejšou príčinou smrti medzi mladými ľuďmi. Ak je zmysel života „relatívny“, stojí ešte za to žiť
ho, keď je tak ťažký?
Relativizmus taktiež kladie základnú otázku vzdelaniu a vede. Je ľudská inteligencia schopná pochopiť pravdu skutočnosti, vedieť pravdivo a objektívne
pomenovať veci? Alebo je naše chápanie skutočnosti závislé na vlastnej perspektíve, interpretáciách,
vnemoch, súčasných myšlienkach jednotlivca? Ešte
kľúčovejšou je otázka, či je pravda závislá na jednej
jedinečnej vede, ktorá tvrdí, že vlastní celú pravdu.
Pomyslite na obrovskú výzvu, ktorá sa týka presnej predstavy človeka, ktorú predstavuje neuroveda, ktorá študuje fungovanie ľudského mozgu a vysvetľuje myseľ ako sériu nervových procesov. Teraz
nie je nič problematické na fakte, že veda vysvetľuje mozog týmto spôsobom. Je to veľmi cenné pre pochopenie ľudskej bytosti z hľadiska biológie. Problém však nastáva vtedy keď veda odmieta akceptovať, že je iba jedným spôsobom chápania ľudskej bytosti a tvrdí, že má celú pravdu. Týmto spôsobom sa
neuroveda stáva skôr neurofilozofiou alebo dokonca
neuroteológiou. Táto neurofilozofia redukuje ľudský
mozog a osobu na číre biologické procesy a vyvyšuje
čisto prírodné a materialistické videnie človeka, ktoré nepripúšťa existenciu unikátneho jednotlivca, popiera všetky transcendentné vlastnosti a vidí človeka ako zmerateľného a ovládateľného. Človek je strojom, ktorý funguje tak ako funguje, pretože to je to,
na čo bol navrhnutý. Vzhľadom na toto videnie sú sloboda, vina a zodpovednosť čistými ilúziami. V kontexte týchto výziev sa teraz hovorí o „nových antropologických otázkach“. Samotný človek je predmetom týchto otázok.
Jednou z oblastí, v ktorej je relativizmus dominantný, je oblasť médií. Existujú fakty, skutočnosť, hodnoty a pravda objektívne, alebo sú závislé na médiách v takom rozsahu, že sú tvorené médiami? Slúžia
médiá faktom alebo ich vytvárajú?
Relativizmus je obzvlášť viditeľný na módnom poli.
Môže sa to javiť ako neškodná, banálna oblasť, ale ako
často musíme priznať, že naše skutky nie sú racionálne vedené tým, čo je krásne, pravdivé a dobré, ale mó58
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dou – sú závislé na móde. Ako často sme ako ovce nasledujúce módu a potom sa čudujeme, ako sme mohli
byť takí hlúpi! Počul som príbeh odvahy a inteligencie jedného švajčiarskeho dievčaťa, ktoré išlo kupovať šaty. Predavačka sa ju pokúšala primäť k tomu,
aby si kúpila jedny šaty a dokonca aj jedna z kamarátok dievčaťa sa pridala v snahe presvedčiť ju. Nakoniec sa jej spýtali, prečo si nevezme tie šaty, ktoré sa
im zdali veľmi zvodné. Odpovedala: „Nechcem tieto
šaty, pretože mám v úcte svoje telo a pretože milujem
mojich blížnych a nechcem ich dráždiť.“
Na záver tohto krátkeho prieskumu oblastí, v ktorých som zaznamenal relativizmus, by som mal tiež
spomenúť pluralizmus, ktorý sa rozširuje po Európe.
Ten vytvára istý druh súťaže medzi náboženstvami, ktoré sa snažia dokázať, že majú pravdu a pravého Boha. Sú pravda a sám Boh závislí na rozličných
náboženstvách?
Koniec Nietzscheho textu dáva priestor pre uvažovanie. Smrť Boha vrhá cirkvi do krízy, akoby sa stávali skôr Božím hrobom. Cirkvi môžu byť dobre zorganizované a fungovať efektívne, ale ak chýba viera
v Boha a v jeho prítomnosť, potom všetko, čo majú,
sú náhrobky.
4. Cesta Syna, ktorý bol ukrižovaný
a vstal z mŕtvych
Prostredníctvom Boha Ježiša Krista sa môžeme
opäť vydať na cestu, aby sme našli svetlo a odpovedali
na obrovskú výzvu sekularizácie. V koreňoch relativizmu je láska k slobode. Sloboda, ktorej sa počas dejín obávali tí, ktorí si robili nároky na pravdu a vnucovali ju druhým absolutistickým a totalitným spôsobom. Sloboda, ktorá si priala zlomiť putá tým, ktorí si zvolili cestu fanatizmu a želali si vykorisťovať aj
náboženstvo, aby potvrdili svoju vlastnú moc. Sloboda, ktorá videla ako dejiny rúcajú mnohých „bôžikov
a oltáre“, mnohé moci a zákony, ktoré boli prezentované ako absolútne. Sloboda, ktorá si želala rešpektovať kultúrny a náboženský pluralizmus prítomný
vo svete. Sloboda, ktorá si priala ohodnotiť nekonečno a premenlivé bohatstvo skutočnosti.
Dnes táto sloboda zakusuje osamelosť. Zisťuje, že
nie je až taká absolútna, taká všemohúca a prvotná
ako sa zdalo. Sloboda si musí čestne priznať, že je radikálne limitovaná. Je radikálne limitovaná vo chvíli, keď sa život začína – nikto z nás neprišiel na svet
vďaka slobodnej voľbe. Niekto sa rozhodol dať nám
život, bez toho, aby si od nás pýtal povolenie! Naše
bytie vo svete, naša existencia nepramení z našej slobody. Sloboda je tiež radikálne limitovaná na konci našej existencie – v smrti. Nemôžeme sa rozhodnúť nezomrieť. Sloboda nie je schopná vytvoriť samú
seba a zachrániť sa. Sloboda potrebuje hľadať, ísť hľadať základ, nájsť niekoho druhého alebo Niekoho,
kto ju môže stvoriť a zachrániť. Byť natoľko slobodným, aby sme čelili tej prázdnote, sú muky. Sloboda
musí opäť nájsť samú seba. Ktokoľvek žije podľa výhradného kritéria hľadania maximálneho potešenia
a uspokojovania každej svojej túžby, bude musieť skôr
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či neskôr čeliť veľkým otázkam života, ale nebude na
to pripravený a tak skončí tak, že sa im bude vyhýbať, možno prostredníctvom drog, alkoholu alebo sexuálnej závislosti.
Svetu, ktorého ľudstvo podľahlo hadovmu pokušeniu, priniesol Ježiš Kristus slobodu prežívanú ako synovstvo. V prvej kapitole Evanjelia podľa Marka čítame (viď Mk 1, 9-11). V krste sa zjavuje Ježišovo povolanie. On je milovaným synom, povolaným žiť svoju slobodu ako syn. S ohľadom na to bol Ježiš aj pokúšaný. Hneď po rozprávaní o krste sv. Marek popisuje pokúšanie na púšti. Satan ponúka Ježišovi život
v samostatnosti a osamelosti – aby si uvedomil svoju
vlastnú slobodu; (stal sa sám „bohom“) prostredníctvom moci tohto sveta. Ale Ježiš sa slobodne rozhoduje žiť ako syn a plniť vôľu Otca.
Čo to znamená slobodne sa rozhodnúť plniť Otcovu vôľu a žiť ako syn, sa plne zjavuje, keď prichádza
jeho hodina (Mk 15, 33-39). Je pozoruhodné, že stotník pochopí, že Ježiš je Syn Boží práve vo chvíli jeho
opustenosti a jeho prechodu. Zdá sa, že nárek opustenosti značí koniec vzťahu s Otcom, zlyhanie slobody,
ktorú žil ako syn. Ale v skutočnosti ide o naplnenie
vzťahu a lásky Syna k Otcovi. Syn slobodne akceptuje „dať svoj život pre lásku“, pretože niet väčšej lásky
alebo slobody ako je táto. Kristova sloboda sa rovná
láske. (Jn 10, 17-18) Ježiš prežíval svoju slobodu ako
absolútny dar od Otca ľudstvu, pretože to je samotnou Božou podstatou; je to spôsob jeho života. Boh
je Trojica, vzťah lásky, v ktorom je každá osoba neobmedzeným darom pre ostatných. Boh nie je osamelý.
Táto láska premáha smrť. Ukrižovaný je skrytou stránkou veľkolepej tváre Vzkrieseného. Zmŕtvychvstanie je potvrdením jeho cesty slobody. Keby
sme my boli sami na konci, zúfali by sme si, pretože
sloboda hada, znamenajúca autonómiu, je odmietnutá
a popretá, obzvlášť smrťou. Sloboda nemôže zachrániť
samú seba. Spása môže prísť iba cez iného. Rozhodnúť sa zveriť sám seba druhému, o ktorom sa nazdávame, že je schopný naplniť moju túžbu po božskom,
večnom, po kráse, pravde a láske, je úžasný a inteligentný skutok slobody.
5. Závery tejto úvahy
V tomto svetle očami Ukrižovaného – Vzkrieseného vyvodím závery mojej úvahy, poukážem pri tom na
niektoré cesty evanjelizácie, ktoré sme povolaní nasledovať v odpovedi na výzvu sekularizácie.
1. Prvá nevyhnutná vec pre nás je poznať, prehlbovať a žiť kresťanstvo. Zaujímavá nedávna debata
o spomenutí kresťanských koreňov nášho kontinentu v Preambule európskej ústave bola bolestivým indikátorom toho, ako málo sa v Európe vie o pravej
podstate kresťanstva. Jestvuje množstvo falošných
predstáv o kresťanskej viere. Prečo nedošlo k zhode
v otázke spomenutia Boha alebo kresťanstva? Niektorí si mysleli, že to bola otázka privilégia, akoby išlo
o koláč, ktorý sa má rozdeliť. Niektorí sa nazdávali,
že spomenutie kresťanstva by nebolo spravodlivé voči

iným náboženstvám, obzvlášť voči islamu. Ďalší tvrdili, že by to ohrozilo princíp sekularizmu, zatiaľ čo
iní boli toho názoru, že náboženstvo je výlučne súkromnou záležitosťou. Čo chýbalo, bola úvaha o tom,
čo kresťanstvo skutočne je. Otázky, ktoré by sme si
my ako kresťania mali položiť, sú: Prišiel Ježiš Kristus
na svet, aby získal privilégiá? Je Boh, ktorý zomiera
na kríži, ohrozením pre našich moslimských bratov?
Je Evanjelium, ktoré jasne rozlišuje medzi tým, čo je
Cézarovo a čo je Božie, nebezpečným pre naše sekulárne spoločnosti? Čo v dnešnej Európe znamenajú
slová „kresťan“, „Boh“ alebo „náboženstvo“? Prečo
slovo „kresťanstvo“ znie niektorým ako nebezpečenstvo pre Európu?
2. Znovuobjavenie podstaty kresťanstva nám dáva
nové pohľad na porozumenie sekularizácie a toho, čo
v tomto kontexte znamená byť kresťanom. Tento nový
pohľad je pohľadom ukrižovaného Ježiša. V srdci
kresťanstva je škandál a paradox „smrti Boha“, ktorý
zachádza omnoho ďalej ako „smrť Boha“ hlásaná Hegelom, Nietzschem alebo Heideggerom. Syn na kríži
vstupuje do sĺz a temnoty ľudstva a berie na seba naše
trápenie a tiene až do tej miery, že daruje svoj život.
Syn dosiahol ľudskosť do maximálnej možnej miery.
Keď Európa podľahla pokušeniu hada a oddelila sa od
Boha alebo Ježiša Krista, Syn neopustil Európu, ale
prišiel, aby sa s ňou stretol v tejto priepasti. Na kríži
zakúša opustenosť Otca, aby na seba vzal opustenosť
zakúšanú Európanmi. Aby sa dotkol „sekularizovaného“ človeka, Kristus vzal na seba a trpel “sekularizáciou“. Kristus už dal svoj život za našu Európu.
Pozerať sa na to jeho očami znamená rozoznať jeho
„ukrižovanú“ prítomnosť vo všetkej bolesti, temnote a zrade, ktorou trpíme. On v tom všetkom už je.
On je vo vnútri sekularizácie a spôsobuje zásadnú
zmenu v našom spôsobe konania a myslenia, ktoré
povedie k novým veciam. V temnej noci našich čias
Boh nie je neprítomný. Naopak, je prítomný a ukrižovaný. Rozpoznanie jeho prítomnosti znamená dovoliť mu obrátiť na ruby náš starý spôsob myslenia
o Bohu, o človeku, spoločnosti a náboženstve a učiť
sa z jeho nekonečnej múdrosti posolstvo, ktoré priniesol na svet: Boh je láska, Boh je milujúca Trojica,
každá ľudská bytosť je jeho dieťaťom, zmyslom života je darovať svoj život, čo je láska.
Nový pohľad je pohľad Vzkrieseného Krista. On
nám sľúbil, že „zostane s nami do skončenia sveta“
(Mt 28, 20). Sľúbil, že pôjde pred nami do Galilei (Mt
28, 7). Vidieť očami Vzkrieseného znamená vidieť
jeho prítomnosť a jeho pôsobenie v Európe, kdekoľvek je jeho slovo ohlasované, kdekoľvek sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene (Mt 18, 20). Inými slovami, sú pripravení žiť tú vzájomnú lásku, v ktorej je
on prítomný. Kdekoľvek sú ľudia, ktorí žijú túto lásku v zápase o spravodlivosť, solidaritu, mier, odpustenie, zmierenie, tam je aj on. Vzkriesený je prítomný, kdekoľvek je pravý dialóg, ako nám veľmi dobre
ukazuje scéna emauzských učeníkov. V každej krajine v Európe, v každej situácii, v každej udalosti, On
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„ide pred nami“. Toto je moja osobná skúsenosť počas 13 rokov, ktoré som strávil ako generálny tajomník CCEE (Rada biskupských konferencií v Európe)
a 2 rokov, počas ktorých som pozorovateľom Svätej
Stolice v Štrasburgu. Kedykoľvek som cestoval alebo šiel na stretnutie, vždy som rád myslel na prísľub
Vzkrieseného: „Pôjdem pred vami do Galilei“. To mi
vždy dodalo obrovskú dôveru, keď som si pomyslel na
to, že Vzkriesený Kristus šiel predo mnou kamkoľvek som mal namierené: Sibiu, Graz, Brusel, Sarajevo, Osaka, Ženeva, Dakar, Bogota...a tiež tu v Štrasburgu. Pre Vzkrieseného nie je nič nemožné.
3. Tretím imperatívom je brať vážne zmierenie kresťanov. Nedá sa poprieť, že rozdelenie medzi kresťanmi je jednou z príčin sekularizácie. Fakt, že boli dokonca vojny medzi náboženstvami, v mene evanjelia,
takmer dohnali našu kultúru k tomu, aby sa vzdialila
od priamej kresťanskej inšpirácie a objavovala iné cesty. Dokonca aj kresťanskí učenci, ktorých myšlienky
ležia v pôvode modernosti, ako napríklad Descartes,
Grotius a Kant, sa museli pozrieť za evanjelium na
autonómnu príčinu, aby našli to, čo je spoločné a akceptovaný orientačný bod, na ktorom mohli založiť
filozofiu, právo a trvalý mier. Ako môže Európa znova raz nájsť Boha, keď kresťania ukazujú svoje rozdelenie? Proces kresťanskej jednoty je povinnosťou odpovedať na modlitbu Krista (Jn 17,21). Priviesť na zem
jednotu medzi kresťanmi, ktorá už existuje v Bohu
a je odpoveďou na sekularizáciu.
4. Ďalšou urgentnou povinnosťou je spoločne a v dialógu čeliť téme sekularizácie. Po páde berlínskeho
múru v 1989, začali cirkvi vo východnej Európe čeliť
modernej západnej kultúre a skutočnosti sekularizácie. Vo všeobecnosti sa vyjadrujú o tejto kultúre kriticky a boli pri tomto stretnutí ostražité. Niekedy sa
táto kritika nasmerovala aj na kresťanské komunity
na západe, ktoré išli cestou sekularizácie a relativizmu. Každá strana sa tu má niečo naučiť. My na západe máme naše zlyhania súvisiace so sekularizáciou,
ale máme tiež úspešné skúsenosti toho, ako žiť evanjelium v tomto kultúrnom kontexte. Zmysel pre tradíciu, hodnoty a duchovno, tak typický pre východ,
je vzácnym darom pre západ. Ak cirkvi dokážu spolu ukázať, ako je evanjelium schopné vstúpiť do dialógu s každou kultúrou, dokonca aj so západnou kultúrou, a má silu „obrátiť“ každú kultúru, mnohé obavy sa rozplynú.
5. Očakáva sa nový humanizmus. Relativizmus je
pasca, pretože dramaticky ochudobňuje ľudskú bytosť, tým, že zabúda na to, že osoba je vytvorená z jej
vzťahu s druhým a s Transcendentným, s Bohom.
Znovuobjavenie vzťahu s Bohom a s druhými nám
vracia krásu pravdy existencie.
Relativizmus a jeho temná noc v našej kultúre nás
nedesia, pretože môžeme spoločne nájsť odpoveď. Ak
život, ktorý zdieľame, je životom lásky a jednoty, potom je Ježiš medzi nami, aby nás osvietil, aby nám
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umožnil pochopiť a ukázal nám cestu. A tento dar
Ježišovej prítomnosti medzi nami je darom, o ktorý sa musíme podeliť so svetom, obzvlášť s našou európskou kultúrou.
Prednáška odznela počas Druhého európskeho stretnutia
počas konferencie zameranej na Farské misie a evanjelizáciu
dnešnej Európy v Trois – Epis vo Francúzku.
Preklad Rastislav Dluhý,
Formačný sekretariát bratislavskej viceprovincie
redemptoristov
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S ubkomisia pre bioetiku
T eologickej komisie KBS

Stanovisko
Subkomisie pre bioetiku
o „darcovstve“
pohlavných buniek
Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS) sa na
svojom zasadnutí v Bratislave zaoberala problémom
„darcovstva“ ľudských pohlavných buniek (gamét;
čiže ľudských vajíčok a spermií), ktoré slúži na umelé plodenie detí, kde je aspoň jeden z rodičov nahradený cudzou osobou (heterológne umelé oplodnenie).
Jedným z dôvodov, pre ktorý sa subkomisia týmto
problémom zaoberala, sú rôzne aktivity, tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, ktoré na
jednej strane nabádajú mladých ľudí, aby sa stali dobrovoľnými „darcami“ gamét, kým na druhej strane
ponúkajú neplodným párom aj také metódy asistovanej reprodukcie, ktoré s využitím darovaných gamét počítajú.
Subkomisia konštatovala, že pri etickom hodnotení tohto problému je potrebné vychádzať z rešpektovania ľudskej dôstojnosti a prirodzených práv počatého dieťaťa, ako aj z pravdivého hodnotenia podstaty a poslania manželstva. Subkomisia zdôraznila,
že každé dieťa má právo byť počaté prostredníctvom
znakov vyjadrujúcich manželskú lásku medzi mužom a ženou, nosené v lone vlastnej matky, porodené vlastnou matkou a byť vychovávané v rodine založenej na manželstve. Dieťa má tiež právo poznať svojich biologických rodičov, čo je súčasťou poznávania
a budovania jeho vlastnej identity.
Subkomisia zároveň pripomenula, že „tradícia
Cirkvi a antropologické dôvody uznávajú skutočnosť, že manželstvo a jeho nerozlučná jednota je jediné miesto, ktoré je dôstojné na skutočne zodpovedné odovzdávanie života“ (porov. Donum vitae, II, A,
1.). „Cirkev považuje za eticky neprijateľné oddeľovanie prokreácie od integrálneho osobného kontextu
manželského úkonu” (Dignitas personae, 16). Heterológne procedúry umelého oplodnenia (čiže tie, kde
sa používajú darované gaméty) však: a) nahradzujú
spojenie medzi manželskou láskou a prenášaním života, čím protirečia zmyslu plodenia ako vyjadrenia
jednoty manželov (dieťa má, aspoň čiastočne, biologický pôvod mimo manželského páru); b) zatemňujú osobný komponent plodenia (ak sú darcovia gamét
neznámi); c) spôsobujú narušenie rodinných vzťahov,
oddeľujúc v nich fyzické, psychické a morálne prvky,
ktoré ich konštituujú (porov. Donum vitae II, A, 1-3.).
Subkomisia preto vydáva k problému „darcovstva“ ľudských gamét na účely heterológneho umelého oplodnenia toto stanovisko:

1. „Darovanie“ ľudských gamét (vajíčok alebo spermií) je v rozpore s prirodzeným právom dieťaťa byť
počaté v kontexte manželskej lásky ako dieťa, ktoré
skutočne pochádza od daného manželského páru –
muža a ženy. Ak sa manželský pár rozhodne uskutočniť rodičovstvo prostredníctvom „darcovstva“ spermie cudzieho muža alebo prostredníctvom oplodnenia vajíčka, ktoré nepochádza od manželky, zasahuje tým podstatne do utvárania biologického základu
identity dieťaťa. Ak by „darovanou“ spermiou bola
umelo oplodnená žena, ktorá žije sama bez manželského partnera (nevydatá, vdova, homosexuálna osoba), situácia sa stáva ešte závažnejšou, keďže sa porušuje aj právo dieťaťa mať obidvoch rodičov. Ide o porušenie práva, pretože dieťa osamotenej ženy, dosiahnuté z umelého oplodnenia, nemá otca nie z dôvodu
nepredvídanej okolnosti (napr. smrť otca pred narodením dieťaťa) alebo pre nespravodlivosť (napr. opustenie matky zo strany otca), ale z dôvodu „premysleného“ rozhodnutia a uskutočnenia danej technologickej procedúry. Vo všetkých spomenutých prípadoch
sa narúšajú prirodzené vzťahy medzi rodičmi a deťmi.
2. „Darovanie“ gamét porušuje vlastnú štruktúru
manželskej jednoty, dôstojnosť manželov a ich výlučné právo stať sa otcom a matkou iba jeden skrze druhého (porov. Donum vitae, II. 1-2). Výlučné právo manželov stať sa rodičmi spoločne: iba jeden prostredníctvom druhého, nemá pôvod len v ich vôli, ale spočíva v inštitúcii samotného manželstva. Manželia
ho teda nemôžu využívať len podľa vlastnej ľubovôle. Aj keby sterilný manželský partner dal súhlas na
umelé oplodnenie pomocou gamét „darcu“, nezmení to negatívnu mravnú podstatu tohto úkonu. Išlo
by totiž o „súhlas“, ktorý zasahuje do neodcudziteľného, prirodzeného práva obidvoch manželov. Heterológne umelé oplodnenie porušuje vnútornú jednotu manželov, čím zároveň narúša jednotu, ktorá navzájom spája rodičov s deťmi a deti s rodičmi, falšuje prirodzený poriadok otcovstva a materstva a rozvracia ich charakteristické črty.
3. Je falošný názor, ktorý chce odôvodniť opodstatnenosť heterológneho umelého oplodnenia a „darovania“ gamét intenzívnou a bolestnou túžbou manželov mať vlastné dieťa, a tiež tým, že materstvo a otcovstvo nie je iba biologický fakt. „Darovanie“ gamét
v prospech sterilných dvojíc sa tak dokonca považuN ové H orizonty

61

dokumenty

je za skutok pomoci a sociálnej spravodlivosti. Tento
názor však dostatočne nerešpektuje fakt, že pri darcovstve gamét sa nedarujú „hocijaké“ bunky, ale také,
ktoré nielen umožňujú vznik nového ľudského života, čiže počatie dieťaťa, ale spoluurčujú aj jeho biologickú (genetickú) identitu. „Darca“/„darkyňa“ gamét
sa stáva skutočným genetickým rodičom (otcom/matkou) dieťaťa. Heterológne umelé oplodnenie je zároveň vyjadrením akéhosi „genetického sebectva“: prevažujúcej túžby jedného z manželov mať vlastné genetické puto s počatým dieťaťom. Z tohto biologického (genetického) vzťahu sa však nespravodlivo vylučuje druhý z manželov, ktorý ostáva iba „sociálnym
rodičom“. Vo vnútri vzťahu týchto manželov sa tak
vytvára závažná trhlina.
4. „Darcovia“ gamét sú spoluzodpovední za porušovanie práva na život u detí, ktoré sa počali z nimi „darovaných“ gamét. Okrem rizika fyzického poškodenia
a úmrtia, či priameho (úmyselného) alebo nepriameho usmrtenia ľudských zárodkov v tele (in vivo) alebo mimo tela matky (in vitro), ako aj „spontánnych”
potratov, ktoré zapríčiňujú nedokonalosť a riziká samotných používaných metód, je sem potrebné započítať aj umelé potraty pri zistení poškodenia plodu
(prenatálna eugenika) alebo pri viacplodovom tehotenstve (tzv. redukcia plodov) po umelom oplodnení. Osobitný morálny problém predstavujú tzv. nadpočetné embryá (čiže ľudské bytosti, u ktorých sa už
nepočíta s ich prenesením do maternice). Sú dočasne
skladované v hlboko zmrazenom stave (tzv. kryoprezervácia) a okrem priamej fyzickej likvidácie ohrozené aj zneužitím na rôzne výskumné alebo iné účely. Ide tu o morálne neprijateľné zaobchádzanie s nevinným ľudským životom.
5. Anonymita „darcu“ gamét nerešpektuje právo dieťaťa poznať svoj biologický (genetický) pôvod.
Môže viesť aj k iným závažným následkom. Ide napríklad o situácie, keď by sa niekto mohol stať otcom
veľkého počtu detí narodených rôznym matkám, ale
zostal by vo vzťahu k nim ako otec „skrytý“. Takéto
prípady sa už v niektorých krajinách vyskytli. Vzniká tiež riziko, že by niektoré z týchto detí mohli nevedome uzatvoriť manželstvá s vlastnými súrodencami (incest). Navyše, táto anonymita – a falošná „istota
nezodpovednosti“ – darcu gamét vo vzťahu k počatému potomstvu sa v súčasnosti stáva ľahšie prelomiteľnou, najmä v dôsledku zvyšujúceho sa výkonu a nových možností aktuálnych informačných technológií.
6. Z etického hľadiska je neprijateľné zriaďovanie
a prevádzkovanie bánk ľudských spermií alebo vajíčok na heterológne umelé oplodnenie, hoci by sa
uskutočňovalo aj bez lukratívnych cieľov (porov. Donum vitae II., A, 3.). Ak sa navyše vykonáva pre zisk,
nemorálnosť takéhoto konania sa znásobuje. To, že
v mnohých krajinách si mladí ľudia zarábajú „darovaním“ svojich vajíčok alebo spermií, svedčí o strate
citlivosti voči základným ľudským hodnotám. „Da62
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rovanie“ vajíčok je navyše spojené s nezanedbateľnými rizikami pre zdravie a plodnosť ženy. „Darcovia“
gamét by si mali uvedomiť, že „darované“ pohlavné
bunky nesú v sebe ich vlastnú, jedinečnú genetickú
identitu. Preto by sa nemali vystavovať riziku, že by
sa ich pohlavné bunky mohli stať predmetom ďalšieho nekontrolovateľného využitia alebo obchodu.
7. „Darovanie“ gamét vytvára aj možnosť ich následného zneužitia v eticky problematickom biologickom či biomedicínskom výskume. I keď takéto riziko je v kultúrnych krajinách do istej miery znížené
limitujúcimi právnymi predpismi a etickými smernicami, možnosť neetických manipulácií s „darovanými“ ľudskými gamétami je znepokojujúca. Príkladom sú experimenty, pri ktorých by sa používali
ľudské gaméty spolu so zvieracími, rôzne neprípustné manipulácie ľudského genómu, vytváranie ľudsko-zvieracích chimér, cybridov či hybridných embryí, ako aj pokusy s dnes takmer všeobecne zakázaným klonovaním človeka.
Mons. Štefan Sečka,
predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS
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J ozef U ram

Ľudská osoba
ako substanciálne bytie
a dôvod jej absolútnej hodnoty
J. Uram: Human Person as a Substantial Being and the Source of its Absolute Value
In the classical philosophy the human person was understood as a substantial being. Some modern philosophers have come up
with ‘actualistic’ theories, and denied the presence of permanent being in human person. Thus, they perceived the relation between
the human nature and culture as contradictory. However, without a permanent nature residing in human person, its openness to the
being, and its constitutive relation to God, one cannot speak about the absolute value of human person.

Úvod
Klasická definícia človeka: homo est animal rationale, siaha až ku Aristotelovi, ktorý sa snažil zhrnúť
konštitutívne ontologické prvky človeka, vystihnúť
jeho esenciu a uzavrieť ju do definície.1 Ako však zo
skúsenosti vieme, človek sa realizuje vo vedomí seba
a v určení seba (v autodeterminácii), teda v rozvoji
duchovnom i mravnom, nachádzajúc sa v konkrétnej historickej situácii; iba takto sa „prejavuje“ esencia človeka. Vo filozofii povstáva otázka, či človek
jestvuje ako stály a permanentný subjekt, z ktorého
povstáva a v ňom má miesto všetka tvorivá činnosť
alebo či ľudské bytie spočíva v čírej aktivite a človek
sa neustále mení v závislosti od nej.
Jednotlivých mysliteľov podľa odpovede na predloženú otázku by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín:
tí, ktorí popierajú podstatné bytie človeka a predkladajú existencialistickú etiku a tí, ktorí podstatu ľudského bytia potvrdzujú a držia sa normatívnej etiky.
Aktualistické teórie o človeku
Aby sme si uvedomili, ako myslitelia prvej skupiny
hlboko ovplyvnili modernú i súčasnú filozofiu, uveďme si tu niekoľko zvučných mien. Bezpochyby sem
patria zástupcovia empirizmu, hlavne David Hume,
neskôr sa sem zaradil Jeremy Bentham a Stuart Mill
so svojím pragmatickým utilitarizmom, Sigmund Freud
so svojou psychoanalytickou interpretáciou, Karl Jaspers,
José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Jean-Paul
Sartre, Albert Camus ako zástancovia existencialistickej filozofie, John Rawls so svojou kontraktualistickou
teóriou, Jürgen Habermas a Karl-Otto Apel so svojou
teóriou pravdy ako konsenzu, Gianni Vattimo zastávajúci postmoderný nihilizmus.
Celá táto plejáda mysliteľov sa zhoduje v tzv. aktualizme. Táto myšlienka je „kondenzovaná“ v extrémnom existencializme, podľa ktorého človek je
súhrnom činov bez subjektu, ktorý by bol ich pô1. U Aristotela sa ešte nenachádza taká definícia, používa však termín soa logitika v diele Aristotelis De anima. ed.
Ross W.D., New York – Oxford: Oxford University Press
1988, III, 11,43a 7.

vodcom. A tak človek v každom okamihu uskutočňuje seba samého: nie je tým, čím je, ale tým, čo zo seba
urobí. V prípade ostatných súcien sa predpokladá, že
môže konať len niečo, čo už je. Avšak úplne iné je to
v prípade človeka: aby bol, musí konať a tak utvárať svoje bytie; musí si zarobiť svoj život nielen ekonomicky, ale aj metafyzicky. Auto-determinácia sa tu
mení na onto-determináciu: človek je odsúdený k slobode; je slobodný nielen vo svojej voľbe a v praktickom úsudku, ale môže slobodne rozhodovať aj o svojom vlastnom bytí. Inými slovami, použijúc scholastickú terminológiu, človek je pánom nielen nad svojím životom in actu sucundo, ale aj nad svojím životom
in actu primo. Takáto metafyzická sloboda nadobúda
charakter stvoriteľskej slobody: človek sa stáva causa sui – stvoriteľom svojej vlastnej entity. Osoba v takejto perspektíve teda nemôže byť chápaná ako podstata (niečo stabilné, dané), ale iba ako štruktúrovaný poriadok skutkov.2
Na zdokumentovanie aktualistickej teórie, uvedieme si úryvky od dvoch autorov súčasnej filozofie. Max
Scheler v neskoršej fáze svojho uvažovania (v roku
1928) človeku už nepripisuje prirodzenosť, ale iba históriu, ba dokonca božské tvorenie seba: „Miestom takejto sebarealizácie a takpovediac zároveň onoho sebazbožstvenia, ktoré hľadá skrze-seba-jestvujúce-bytie a ktoré kvôli uskutočneniu sa zakúpilo si svet ako
„dejiny“ – týmto miestom je presne človek, ľudské
ja, ľudské srdce. Oni sú tým jediným, nám prístupným miestom, kde sa formuje boh – avšak ako skutočná a vlastná časť tohto transcendentného procesu.“3
Jean-Paul Sartre (v roku 1945) kritizuje klasickú
koncepciu, v ktorej podstata človeka predchádza jeho
historické bytie: „Ateistický existencializmus, ktorý predstavujem, je koherentnejší. Vyhlasuje, že ak

2. Porov. Lucas Lucas, R.: Natura e libertà. In Veritatis
splendor. Testo integrale e commento filosofico-teologico. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo 1994, s. 268 – 270.
3. Scheler, M.: Die Stellung des Menschen im Kosmos
(1928). In: Id: Späte Schriften, (GW IX). Bern: Francke
Verlag 1976, s. 70. (Preklad do slovenčiny pochádza od autora článku.)
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niet Boha, jestvuje aspoň bytosť, u ktorej bytie predchádza podstatu, bytosť, ktorá jestvuje predtým, ako
môže byť určená nejakou predstavou, a že táto bytosť
je človek alebo, ako hovorí Heidegger, ľudská realita. Čo v tomto kontexte znamená myšlienka, že bytie predchádza podstatu? Znamená to, že človek najskôr jestvuje a vynára sa v tomto svete a až potom sa
definuje. Ak človek v takej podobe, v akej ho chápe
existencialista, nie je definovateľný, znamená to, že
nie je vopred ničím. Stane sa až potom a bude taký,
aký sa utvorí. A teda niet ľudskej prirodzenosti, lebo
niet Boha, ktorý by ju stvoril. [...] Človek nie je nič
iné iba to, čo zo seba urobí. Taký je prvý princíp existencializmu. Je to zároveň to, čo nazývame subjektivitou a čo nám pod týmto pojmom vyčítajú. Ale čo
tým chceme povedať, ak nie to, že človek je dôstojnejší ako kameň alebo stôl? [...] Človek je najskôr projektom, ktorý sa subjektívne reflektuje namiesto toho,
aby bol penou, hnilobou a či kapustou.“4
O čo sa opierajú takéto tvrdenia? Spomínaná teória si berie ako podklad psychológiu, ktorá nepozná
niečo také ako podstatu, ale introspekciou nachádza
iba skutky alebo asociácie psychických procesov. Druhým dôvodom je nesprávne chápanie podstaty, ktorá je považovaná za vec, za niečo statické a fyzické.
Človek ako permanentný subjekt – osoba
Prejdime teraz k mysliteľom, ktorí človeku pripisujú bytie podstatné. Vo filozofii sv. Tomáša Akvinského sú všetky dokonalosti zúžené na jednu jedinú a to
je dokonalosť bytia: „Musí sa povedať, že bytie, jednoducho vzaté, zatiaľ čo v sebe zahrňuje všetku dokonalosť bytia, vyniká nad život a nad všetky nasledujúce
dokonalosti.“5 Činnosť ako actus secundus patrí len do
skupiny prípadkov (akcidentov), ktoré predpokladajú bytie, ktoré je v podstate (v substancii) ohraničené esenciou. Nie žeby sme akcidentom chceli ubrať
na ich dôležitosti: tieto z podstaty vychádzajú a zároveň ju „zjavujú“. Niet činnosti bez aktu bytia, avšak
pravdivým je aj opak: niet bytia bez činnosti (bytie je
diffusivum sui – to, čo sa dáva, šíri); bytie teda nemožno chápať staticky, ako to robia zástancovia aktualistických teórií. Iba na základe aktu bytia (actus essendi alebo actus primus) možno povedať, že človek koná,
že je drámou a či projektom, ktorý treba uskutočniť.
Platí tu známa ontologická axioma, vyjadrujúca primát bytia nad konaním: agere sequitur esse. Osoba je
teda subjektom všetkých činov človeka.6
Činnosť vychádza z podstaty (zo substancie) podľa jej prirodzenosti a či nátury – (lat. natura, čo je pre-

4. Sartre, J. – P.: Existencializmus je humanizmus, Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997, s. 18 – 19.
5. Tomáš Akvinský, Teologická suma, I-II, q.2, a.5, ad 2
[http://summa.op.cz/sth.php]: “…dicendum quod esse simpliciter acceptum, secundum quod includit in se omnem
perfectionem essendi, praeeminet vitae et omnibus subsequentibus…”
6. Porov. Wojtyła, K.: Persona e atto. Vaticano: Libreria
Ed. Vaticana 1982, s. 97 – 98.
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kladom gréckeho slova physis). Aristoteles vo svojej
Metafyzike predkladá dva základné významy slova
φύσις: prvý sa vzťahuje na súcna fyzické, materiálne
– v tomto význame physis bude predovšetkým princípom pohybu týchto vecí; druhý význam sa vzťahuje
na súcno vo všeobecnosti a označuje esenciu akejkoľvek veci. V prípade physis sa teda jedná o pojem analogický.7 V prvom, tzv. „naturalistickom“ význame,
opozícia medzi prirodzenosťou a slobodou (duchom)
je zjavná. Druhý význam však označuje esenciu veci,
nakoľko táto je princípom činností: každé súcno má
svoju prirodzenosť, ktorá určuje jeho miesto medzi
ostatnými súcnami a špecifikuje jeho spôsob konania.
Aká je teda prirodzenosť človeka? Rozlišovacím
údajom vzhľadom na ostatné substancie je rozumná
prirodzenosť. Jej rozpoznávacím znakom je zas schopnosť dokonalého návratu k sebe samému (reditio completa). Táto schopnosť byť prítomným sebe samému sa
overuje v dvoch oblastiach: vedomie seba a auto-determinácia (sebaurčenie v akte vôle).
Ako o chvíľu uvidíme, skutočnosť podstaty ako aj
rozumnej prirodzenosti zahŕňa v sebe aj „klasická“
definícia osoby. Pojem „osoba“ bol až do začiatku
nášho letopočtu používaný len zriedkavo. Stáva sa
však kľúčovým pojmom pre kresťanské zjavenie. Potom čo sa slovom „osoba“ začalo označovať to, čo je
v Bohu „tri“ a čo je v Kristovi „ jedno“, bolo potrebné spresniť význam tohto slova. Teológovia, aby objasnili trinitárne a kristologické otázky, z gréckeho
slovníka použili termín πρόσοπον, ekvivalent latinského persona. Toto slovo pôvodne označovalo masku, ktorú používali pri divadelných predstaveniach
starovekí herci; a tak πρόσοπον označovalo aj postavu, ktorá bola znázorňovaná skrze hercovu masku.
V teologických dišputách tento termín stratil pôvodný význam masky a čoskoro bol identifikovaný
s ďalším gréckym termínom ὑπόστασις. Do latinčiny sa toto grécke slovo však priamo prekladalo ako
substantia, suppositum (substrát, základ) – teda to, čo
je v priamom protiklade ku zdaniu.8
V patristike ako aj v scholastike prichádzajú s ontologickou definíciou osoby najprv Boethius a neskôr i sv. Tomáš Akvinský. Vo svojej definícii osoby
označujú človeka ako substanciu a to bez obáv, žeby
ho degradovali na nejakú vec. Boethius charakterizuje osobu ako individuálnu podstatu rozumnej prirodzenosti (rationalis naturae individua substantia).9 Anjelský
učiteľ si plne osvojuje Boethiovu definíciu a následne ju aplikuje aj na duchovné bytosti: „A pretože bytie o sebe v rozumnej prirodzenosti má veľkú dôstojnosť, tak každé indivíduum rozumnej prirodzenosti
sa nazýva osobou, ako bolo povedané.“10 Treba pozna-

7. Porov. Aristoteles, Metafyzika. Praha: Rezek 2008,
V, 4,1014b 17-1015a 19, s. 124 – 125.
8. Porov. Basti, G.: Filosofia dell’uomo. Bologna: Edizioni Studio Domenicano 1995, s. 316 – 319.
9. Boethius, De persona et duabus naturis, cap.3.
10. Tomáš Akvinský, Teologická suma, I, q.29, a.3, ad 2:
“Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsis-
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menať, že podstata (substantia) v plnom zmysle slova je
vždy indivíduum. Univerzálne je podstatou v umenšenom zmysle slova, nakoľko univerzálny pojem nejestvuje v skutočnosti; jestvujú len indivíduá. V citovanej Tomášovej definícii osoby (subsistens in rationali natura) tieto dva prvky, podstata-individuálna,
sú zjednotené v termíne „subsistens“.11 Aj náš slovenský výraz osoba (persona) etymologicky vyjadruje niečo, čo jestvuje samo o sebe (teda nie v inom, ako je to
v prípade akcidentov) – čiže osoba je podstatou (slová
ako substantia individua, hypostasis, subsistens, suppositum vyjadrujú tú istú skutočnosť).
Kultúra a dejinnosť človeka
Ktorý pohľad na človeka dnes prevláda? V našej
dobe sa čoraz viac šíri ten aktualistický. Pomáha tomu
aj akési (možno zámerné) nedorozumenie: človek nemôže mať prirodzenosť (lat. natura odvodené od nasci:
narodiť sa), keďže táto sa chápe ako niečo raz navždy
dané pri narodení, teda niečo nemenné. Ľudská prirodzenosť sa potom zúži na telo chápané ako súčasť
prírody, ako surový „biologický“ materiál, ktorý sa
potom javí ako vstupný predpoklad alebo ako začiatok,
materiálne nevyhnutný pre voľbu slobody – ako niečo vonkajšie vzhľadom na osobu, subjekt a ľudské konanie. Človek má podľa súčasných mysliteľov kultúru
(odvodené od lat. collere – pestovať), teda niečo, o čo sa
človek sám musí pričiniť a slobodne rozvíjať. Z toho
vyplýva, že ľudské bytie sa podstatne mení v závislosti od kultúry, ktorá je dejinne podmienená.
Na takéto mylné a zároveň nebezpečné chápanie
upozorňuje aj Ján Pavol II. vo svojej encyklike Veritatis splendor: „Podľa mienky niektorých je prirodzenosť dobrá iba ako materiál pre ľudské konanie
a moc: treba ju celkom zmeniť, ba slobodou prekonať, keďže ju údajne obmedzuje a popiera. Podľa názoru ďalších nachádzajú miesto v neobmedzenom
rozmachu moci človeka alebo jeho slobody ekonomické, sociálne, ba aj kultúrne a mravné hodnoty:
prirodzenosť by tu znamenala všetko, čo je v človeku a vo svete mimo dosahu slobody. Takto chápaná
prirodzenosť by v tomto zmysle na prvom mieste zahŕňala ľudské telo, jeho zloženie i jeho sily: v protiklade k týmto fyzickým zložkám by stálo to, čo „sa
vytvára“, teda „kultúra“ ako dielo a produkt slobody. Takto chápaná ľudská prirodzenosť by sa mohla
redukovať na výlučne biologický alebo sociálny materiál, ktorý by bol vždy k dispozícii. To v konečnom
dôsledku znamená, že sloboda sa definuje sama osebe
a že sa uznáva ako požiadavka, ktorá tvorí samu seba
i svoje hodnoty. Takto by človek napokon ani nemal
prirodzenosť a sebe samému by bol skrze seba dôvo-

tere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur persona, ut dictum est.”
11.	 Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo. Cinisello Balsamo: San Paolo
1993, s. 255.

dom jestvovania. Človek by nebol nič iné ako slobodou seba samého.“12
Nik nepochybuje o tom, že človek je dejinným bytím: nachádza sa v čase a v priestore. Navyše je dejinným bytím už pre svoju esenciu: keďže je konečný
a obmedzený, človek ako indivíduum nikdy nevyčerpá všetky možnosti ľudskej prirodzenosti. Povstáva
tu teda otázka: Je dejinnosť nevyhnutne spojená s relativizmom? Dejinnosť je možné chápať aj ako úlohu
a či poslanie pre človeka: pravda a hodnoty sú zverené do starostlivosti ľudskej slobody. Človek, hoci
je historicky viazaný na predošlé generácie, má šancu urobiť svet ľudskejším. Dejinnosť zahŕňa v sebe
aj zodpovednosť človeka voči svojej existencii, bez
toho, aby sa odovzdal slepému osudu a či silám prírody. Vďaka dejinnosti je človek orientovaný do budúcnosti, pozerá sa do budúcnosti plný nádeje a má
právo – ako neskôr uvidíme – posunúť hranice svojej nádeje až za smrť.
Dôstojnosť ľudskej osoby vychádzajúca
z jej prirodzenosti
Naším úmyslom nie je poprieť človeka v jeho dejinnej a kultúrnej dimenzii. V aktualistickej teórii sa
však skrýva „v mene neobmedzenej slobody“ nebezpečenstvo dualizmu: sloboda považuje ľudské telo
iba za „surový“ materiál. Takýto novoveký dualizmus ľudskú osobu vyzdvihuje len zdanlivo, v skutočnosti však spochybňuje jej nedotknuteľnú dôstojnosť – veď s ľudským telom môžeme narábať, ako sa
nám len páči.
Antropológia s črtami dualizmu berie jednotu človeka do úvahy len okrajovo, takpovediac len ako zloženinu tela a duše. Realistická a jednotná antropológia však človeka chápe ako psychosomatickú jednotu, ako slobodu a vedomie, ktoré sú vtelené – teda
ako vteleného ducha. Skúmanie duality je až následným krokom a to vždy v rámci substanciálnej jednoty
tela a duše. „Je nevyhnutné nástojiť na skutočnosti,
že «dualita» nie je synonymom «dualizmu». Je nedovoleným zjednodušovaním zamieňať si tieto termíny a obviňovať z platonizmu akúkoľvek antropológiu
«duality».“13 V perspektíve takéhoto jednotného pohľadu na človeka by bolo oddelenie duše od tela ontologicky nedokonalé a neprirodzené. Sv. Tomáš si
v našom kontexte kladie aj otázku ohľadom „prirodzenosti“ zmŕtvychvstania. Nejedná sa o otázku čisto špekulatívnu: potvrdiac prirodzenú potrebu zmŕtvychvstania, nám anjelský učiteľ ukazuje, že človek
mimo podmienok svojej „vtelenej“ existencie je vlastne nemysliteľný.14
V človekovi je substanciálnou formou ( forma substantialis) duch a prvou matériou (materia prima) je
telo, avšak nie ako vonkajšia matéria, ktorú vidíme
12. Ján Pavol II, Veritatis splendor. Trnava: SSV 1994, č.
46, s. 71 – 72.
13. Pozo, C.: Teologia dell’aldilá. Roma: Edizioni Paoline
19833, s. 186.
14. Porov. Tomáš Akvinský, De malo, q.5, a.5.
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– táto je až druhou matériou (materia sucunda); jedná
sa o „neurčitý“ (len rozumom postrehnuteľný) materiálny princíp, ktorý ohraničuje formu. Substanciálna forma u človeka – na rozdiel od ostatných živočíchov – predstavuje dva aspekty: z jednej strany, podobne ako u ostatných súcien formuje matériu, aby sa
stala živým organickým telom, vďaka čomu si zasluhuje pomenovanie „duša“15, ktorá je substanciálnou
formou živých tvorov. Z druhej strany, ľudská duša
je tiež duchom, ktorý hoci matériu formuje, zároveň
ju aj presahuje v aktoch myslenia a chcenia. Reditio
completa je jasným svedectvom duchovnosti, keďže
ľudský duch neostáva uväznený vo svete vecí, ale sa
dokonalým návratom opäť obracia k sebe.
A práve na tomto mieste, berúc do úvahy duchovný rozmer človeka, chceme hľadať dôvody pre uznanie ľudskej dôstojnosti. Podstatnou vlastnosťou osoby je teda to, že je bytím duchovným. Na rozdiel od
hmoty, duch je otvorený voči nekonečnu, má sklon
prekonávať akúkoľvek hranicu, presahovať vždy to, čo
už bolo dosiahnuté. Samotná štruktúra človeka, bytia
inteligentného a slobodného, nám umožňuje potvrdiť absolútny charakter osoby, pretože jej inteligencia a vôľa sú otvorené voči Absolútnu.
V čom spočíva táto otvorenosť? Inteligencia je otvorená voči Absolútnu, lebo prijíma bytie, nakoľko je
bytím. V pojmovom poznávaní – v procese abstrakcie
– objíma neohraničené množstvo predmetov. Rozum
poníma konečné v horizonte nekonečného (v nekonečnom horizonte bytia) a zároveň má nekonečnú túžbu poznávať. A tak sa ľudská inteligencia nikdy nezastaví vo svojom smäde po poznaní a skúmaní, ale
chce poznávať vždy veci nové a prebádať ešte nepreskúmané oblasti. Ľudský duch má neohraničenú poznávaciu schopnosť, tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne – v zmysle, že chce poznávať nielen vždy veci
nové, ale už aj veci poznané chce ďalej poznávať lepšie a hlbšie: a to až do tej miery, že uspokojenie by
dosiahol až vtedy, keby mohol poznať absolútnu a nekonečnú pravdu.
To isté treba povedať aj o ľudskej vôli: neuspokojí
sa s dobrami dosiahnutými, ale vždy smeruje k novému a väčšiemu dobru. Uspokojiť by sa mohla iba v požívaní dobra neohraničeného a absolútneho. Vôľa je
otvorená voči Absolútnu preto, lebo predmetom vôle
je to, čo jej predstaví intelekt; jeho predmetom je zasa
bytie, predovšetkým to Bytie, ktoré uskutočňuje plnosť bytia. Teda jedine Boh je nekonečnou i absolútnou Pravdou a zároveň neohraničeným, absolútnym
Dobrom, po ktorom prahne ľudský duch. Augustínova skúsenosť sa tak stáva prežívaním každého človeka:
„...stvoril si nás pre seba, a nespokojné je naše srdce,
kým nespočinie v Tebe. (Fecisti nos ad te, et inquietum
est cor nostrum, donec requiescat in te)“16

15.	 Aristoteles, De anima, II, 1, 412a27-28: “ἐντελέχεια
ἡ πρώτη σώματος φυσικοῡ δυνάμει ξωὴν ἔχοντος“.
16. Porov. Augustín: Vyznania. Bratislava: Lúč 1997,
kniha I, kapitola 1, s. 29.
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Pozrime sa, aký záver z už načrtnutých predpokladov vyvodzuje Karl Rahner vo svojom diele Poslucháči slova (Hörer des Wortes): „Táto základná konštitúcia človeka, ktorú on implicitne potvrdzuje v akomkoľvek poznaní a či skutku, jedným slovom nazývame jeho duchovnosťou. Človek je duchom, čiže svoj
život prežíva v neustálom vystieraní sa k Absolútnu,
v otvorenosti voči Bohu. Táto otvorenosť voči Bohu
nie je jav, ktorý by sa azda podľa želania tu i tam mohol kde-tu ukázať a či neukázať; je to však podmienka, ktorá človeka robí tým, čím je a čím má byť a ktorá
je vždy prítomná dokonca aj v najbanálnejších skutkoch každodenného života. On je človekom jedine
preto, že je vždy na ceste k Bohu, či si to už vyslovene uvedomuje alebo nie, či to chce alebo nie. Lebo
človek je ustavičná nekonečná otvorenosť konečného,
otvorenosť pre Boha.“17
Absolútna hodnota osoby pramení práve z jej otvorenosti voči Absolútnu, z jej metafyzického vzťahu
s Bohom. Je pravda, že aj Kant si bol jasne vedomý absolútnej hodnoty osoby, čo vyjadril v jednej zo svojich
formulácií kategorického imperatívu: „konaj tak, aby
si ľudstvo tak vo svojej osobe, ako aj v osobe každého
druhého, používal vždy zároveň ako účel, a nikdy nie
iba ako prostriedok.“18 Filozof z Königsbergu uznáva, že rozumná prirodzenosť existuje ako účel sám osebe
(schopnosť formulovať kategorický imperatív), avšak
nehľadá hlbší dôvod spomínanej absolútnej hodnoty osoby – prečo by táto mala byť cieľom sama osebe
a nie iba akýmsi prostriedkom.
Jedinečná hodnota osoby, ktorá ju zakazuje použiť len ako číry prostriedok, sa zakladá na otvorenosti voči bytiu, vďaka ktorej ľudský duch je duchom. V skutočnosti jediným bytím, ktoré je cieľom
samo osebe, je v striktnom zmysle slova Boh. Ľudská osoba je cieľom sama osebe len nakoľko je nasmerovaná k Bohu. Avšak treba objasniť, že osoba nie je
prostriedkom ani pre Boha, nakoľko On nepotrebuje
prostriedky a navyše láska je v protiklade k akejkoľvek forme užívania: „Práve zo strany Boha je to celkom vylúčené, keď On, dajúc osobe rozumnú a slobodnú prirodzenosť, tým samým rozhodol, že ona
sama si bude určovať ciele konania, že nebude slúžiť ako nástroj cudzím cieľom. Keď však Boh mieni
usmerniť človeka k nejakým cieľom, tak mu dá predovšetkým tieto ciele spoznať, aby si ich človek mohol
osvojiť a samostatne sa usiloval o ich dosiahnutie.“19
Teda v istom zmysle je osoba relatívnou, lebo závisí od Boha; avšak v inom zmysle je absolútnou, lebo
ak raz bola Bohom chcená, tak vo forme absolútnej.20

17. R ahner, K.: Hörer des Wortes. Sämtliche Werke 4. Freiburg im Breisgau: Benziger-Herder 1997, s. 102. (Preklad
do slovenčiny pochádza od autora článku.)
18. Kant, I.: Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram 2004, s. 57.
19. Wojtyła, K.: Láska a zodpovednosť. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum 2003, s. 25.
20. Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato, s.
262.
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Namiesto záveru
Namiesto záveru k našim úvahám o osobe, vhĺbme sa do rozsiahlejšieho úryvku, pochádzajúceho
z pera Romana Guardiniho. Tieto riadky synteticky
zhrňujú to, o čom sme uvažovali doposiaľ: „Osoba je
významná zmyslom, ktorý prevyšuje význam jej bytia. Jej zmysel je určený nepodmieneným spôsobom.
Ako táto osoba, nie však ako nositeľka tých a či oných
vlastností, je jedinečná. Ako taká má nenahraditeľnú
dôstojnosť a zodpovednosť.“
Autor vzápätí konštatuje, že aj keď osoba môže obetovať svoj život, majetok či dielo, nikdy nesmie byť
obetovaná dôstojnosť osoby samotnej. „Osoba má absolútnu dôstojnosť. Tá však nemôže pochádzať z jej bytia,
ktoré je konečné, ale skôr z bytia, ktoré samotné je absolútne. A to nielen abstraktne absolútne; osoba nemôže pochádzať z nejakej idey, z nejakej hodnoty či zákona. Tieto by
mohli byť iba základom jej konkrétneho života, nie však
jej personality. Tá omnoho skôr pochádza z toho, že Boh
ju ustanovil ako osobu. Výrokom, že Boh stvoril osobu,
je povedané niečo iného ako výrokom, že uviedol do existencie bytosť, ktorá nie je osobou. To, čo je neosobné, či už
neživé alebo živé, Boh jednoducho tvorí ako bezprostredný objekt svojej vôle. Osobu takto tvoriť nechce a nemôže,
pretože by to nemalo zmysel. Tvorí ju aktom, ktorý jej dôstojnosť predpokladá a zároveň ustanovuje, totiž tým, že ju
oslovuje. To však znamená, že Boh ju povoláva ako svoje „ty“ – správnejšie povedané, že sám seba určuje za človekovo „Ty“. Boh je pre človeka absolútnym „Ty“. Týmto
faktom je daná stvorená personalita. Keby človek mohol
vystúpiť z tohto vzťahu k Bohu, teda nielen od Boha odpadnúť, ale konať, ako keby k nemu ontologicky nebol vo
vzťahu ako k svojmu „Ty“, ale len v normatívnom a realizačnom vzťahu stvorenej bytosti k jej tvorcovi, potom by
prestal byť osobou. Je to nezmyselná predstava, ale ukazuje na to, o čo tu ide: stal by sa ľudskou vecou, duchovným
zvieraťom. To však nemôže. Boh sám vo svojom stvoriteľskom čine sa ustanovil ako človekovo „Ty“, ktorým je,
či to človek chce a či nie. A človek je človekom do tej miery, nakoľko v poznaní a v poslušnosti tento vzťah k Bohu
uskutočňuje. Pokiaľ tak nerobí, neprestáva byť osobou, pretože svojím bytím, ktoré nemá vo svojej moci, je odpoveďou na Stvoriteľovo oslovenie; svojou vôľou sa však stavia do rozporu so svojou vlastnou podstatou a stáva sa tak
netvorom, ktorého definitívnym údelom je zatratenie.“21
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D aniel D emočko

Pozitívny pohľad
na sexualitu ako nutný
predpoklad kresťanskej výchovy
k manželstvu a rodine
v 21. storočí
D. Demočko: Positive View of Sexuality as a Necessary Condition for Christian Education in Marriage and Family
in the 21st Century
The study discusses the importance of proper and positive education in love, marriage and sexuality, which must be carried out in
families and other educational institutions so that young people – future fathers and mothers – are able to found their own families
in a proper and responsible manner. A proper understanding and positive model for education in sexuality, relationships and marriage will help to create a solid foundation for healthy future families.

Náčrt problému
Edukácia človeka k trvalým ľudským a kresťanským hodnotám, ako aj katechéza v období dospievania (i dospelosti) by mala obsahovať výchovu k láske,
manželstvu a sexualite. Dá sa predpokladať, že človek,
ktorý je správne vychovávaný a vedený k zachovaniu
hodnôt rodiny, vzťahov i sexuality, si raz sám vytvorí dobrú rodinu. Rodina je teda podľa Familiaris consortio „prvá a základná škola sociálnych čností.“ (FC
37) Otázka primeranej sexuálnej a manželskej výchovy – ako v rodine tak i v škole či v spoločenstve – je
takto veľmi aktuálna a rezonuje v súčasnosti z každej
strany. Je totiž možné počuť o želaných či neželaných
metodikách, sexuálnej neviazanosti, antikoncepčnej
„osvete“. Väčšina súčasných zdrojov sa javí byť zameraná na ochranné pomôcky proti počatiu či šíreniu AIDS,
a poukázanie na hlbšie hodnoty sexuality chýba. Taktiež nie je zriedkavé už medzi teenagermi počuť tvrdenie, že manželstvo je iba „zbytočný papier“. Cirkvi
sa zase v sexuálnych a manželských otázkach vyčíta
prehnaný rigorizmus či spiatočníctvo. Je to však skutočne pravda? Naozaj je v tomto cirkevné učenie také
nepríťažlivé a zastarané? A ako by vlastne mala vyzerať výchova mladých ľudí k tejto neoddeliteľnej súčasti života, správne podanie zmyslu a hodnôt sexuality
a manželstva v modernej kresťanskej výchove 21. storočia, aby podnietila mladých k vytvoreniu ich budúcej rodiny a interiorizácii rodinných hodnôt?
Pozitívny pohľad dokumentov Cirkvi
Už v roku 1965 sa Druhý vatikánsky koncil v dokumente Gravissimum educationis vyjadril, že je potrebné vziať do úvahy pokrok psychológie i didaktiky
a viesť deti a mládež k postupnému rozvíjaniu fyzických, mravných a intelektuálnych schopnosti. Taktiež treba pomáhať, aby nadobúdali čoraz zrelší pocit zodpovednosti, čo sa týka vytrvalého úsilia o zošľachťovanie vlastného života a o dosiahnutie skutoč68
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nej slobody. Súbežne s rastom majú dostať aj pozitívnu a múdru sexuálnu výchovu (porov. GE 1). V dokumente Posvätnej kongregácie pre katolícku výchovu O ľudskej láske z roku 1983 sa podobne píše, „že
povolaním katechézy je byť plodnou pôdou obnovy
celej cirkevnej komunity. Aby viedla veriacich k zrelosti viery, musí objasňovať pozitívne hodnoty sexuality, spájať ich s hodnotami panenstva a manželstva
vo svetle tajomstva Krista a Cirkvi.“1 Dominantou je
tu teda dôraz na pozitívne podanie.
Prvotná a najdôležitejšia výchova k manželstvu
a sexualite – a teda aj k budúcej rodine vychovávaného – sa začína vo vlastnej rodine. Familiaris consortio hovorí, že výchova k láske ako k sebadarovaniu sa,
je teda nevyhnutným predpokladom pre rodičov povolaných na to, aby dali deťom jasnú a rozumnú pohlavnú výchovu. Vzhľadom na kultúru, ktorá ľudskú
sexualitu z väčšej časti „vulgarizuje“, pretože ju chápe a prežíva obmedzene a ochudobňuje ju tým, že ju
spája výlučne so sebeckým telesným pôžitkom, musí
sa výchovná služba rodičov pevne opierať o skutočne plnú osobnú sexuálnu kultúru. Sexualita je bohatstvom celej osobnosti – tela, citu i duše – a prejavuje
svoj vnútorný význam tým, že vedie človeka k darovaniu sa v láske (porov. FC 37).
Ohľadom sexuálnej výchovy sa brilantne vyjadrila
Pápežská rada pre rodinu v dokumente Pravda a zmysel ľudskej sexuality z roku 1995, kde hovorí, že výchova detí k cudnosti2 sa snaží dosiahnuť 3 ciele: (1.) udr-

1. Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné na: <http://
www.kbs.sk/?cid=1266319379>.
2. Vo svetle vykúpenia a formácie adolescentov a mladých
ľudí je čnosť cudnosti (čistoty) umiestnená v rámci kardinálnej čnosti miernosti. Cudnosť takto nesmie byť chápaná ako represívny postoj, ale naopak, ako čistota a dočasná starostlivosť vzácneho a bohatého daru lásky, so zrete-
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žať v rodine pozitívnu atmosféru lásky, čnosti a úcty
k Božím darom, obzvlášť k daru života; (2.) pomáhať
deťom pochopiť hodnotu sexuality a cudnosti v jej
stupňoch; (3.) pomáhať im spoznať a objaviť ich vlastné volanie k manželstvu alebo zasvätenému panenstvu pre Božie kráľovstvo, s rešpektovaním ich postojov, sklonov a darov Ducha. Ten istý dokument zdôrazňuje, že sami rodičia si veľmi dobre uvedomujú,
že život v manželskej cudnosti (čistote) tvorí najlepší predpoklad k výchove ich detí k správne pochopenej sexualite a manželstvu.3
Pozitívny pohľad výchovy
Uchopenie a údiv nad krásou, dôstojnosťou
a ušľachtilosťou sexuality ako sebadarovania by teda
malo byť podstatou sexuálnej a manželskej výchovy.
Napomôcť si môžeme i Salijovym vysvetlením Kristových slov: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už
s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27 – 28) Čo
vlastne znamenajú? Je to vari rigorózne obmedzovanie nezriadeného pudu a príkaz tlmiť spontánné hnutia napriek napätiam, ktoré sa v človekovi hromadia?
Podľa Salija je to inak – tieto slová síce obsahujú zákaz, ale len ako pomôcku – ako niečo dočasné. Zmysel tohto vyjadrenia smeruje k tomu, aby sformoval v človekovi takú úctu k druhému a k sebe, že nedôstojné správanie bude z ľudskej predstavivosti postupne miznúť. Salij pokračuje, že tieto Kristove slová znamenajú v podstate nasledovný odkaz – zatiaľ,
človeče, ešte potrebuješ zákaz, ale snaž sa nedovoliť, aby
sa cez poslušnosť zákazu hromadili v tebe napätia a neuspokojenie. Radšej sa snaž prežívať svoju sexualitu tak,
aby boli zákazy pre teba zbytočné. Katolícka sexuálna
etika stráca podľa Salija svoju dušu, ak ju vidíme predovšetkým v perspektíve zákazov. V takom prípade
odôvodnene vzbudzuje nedôveru a dokonca nechuť,
lebo už nie je sebou, ale len akýmsi bezduchým moralizovaním. Preto dušou tejto etiky je presvedčenie
o nadpozemskej dôstojnosti človeka a o neobyčajnej
dôvere, ktorú nám Boh prejavil, keď nás stvoril ako
pohlavné bytosti, schopné dať počiatok novým ľuďom.4 Človek, a predovšetkým mladý, musí byť teda najprv uchvátený krásou Božieho daru sexuality – plnosti manželského sebadarovania – v ktorom sa manžeľom sebadarovania realizovaného v povolaní každej osoby. Cudnosť je takto duchovná sila schopná brániť lásku
pred nebezpečentvom sebectva a agresivity a schopná postúpiť ju k jej plnej realizácii. Porov. The Pontifical Council Of The Family: The Truth and meaning of human sexuality [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné na: <http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/
documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_en.html>.
3. Porov. The Pontifical Council Of The Family: The
Truth and meaning of human sexuality(20) [online]. [cit. 201104-28]. Dostupné na: <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-sexuality_en.html>.
4. Porov. Salij, J.: Sex, láska, morálka. Naliehavé otázky,
pravdivé odpovede. Bratislava : Lúč, 2003, s. 28 – 29.

lia stretajú s Bohom, potom si ho zamilovať a konať
v súlade s láskou, ktorej je sama sexualita v manželstve naplnením.
Je vhodné zamyslieť sa i nad reflexiou Julie Collins
v súvislosti s kresťanskou výchovou mladých k manželstvu a sexualite, v ktorej po svojej katechetickej
praxi konštatuje, že trojicu „sexualita – adolescencia – morálna teológia“ je možné nazvať „útrpným
triom“. Mladí ľudia v dnešnej komplikovanej dobe
podľa nej potrebujú počuť, že ich etické voľby a rozhodnutia v sexuálnej oblasti sú o láske a o večnosti –
nič viac a nič menej. Položenie sexu do kontextu lásky a večnosti zvyčajne funguje práve pri adolescentoch, pretože sú prirodzene romantickí. Dokonca
i muži sú koncom stredoškolského veku fascinovaní romantickou láskou a otázkami: „Čo je to láska?“,
„Ako môže človek v láske zotrvať?“ či „Môžem láske
veriť?“ Rovnako sú fascinovaní večnosťou, pretože
túžia poznať zmysel života a nájsť odpoveď na otázku: „O čom je život?“ Collins pokračuje, že hoci títo
mladí pravdepodobne nikdy nečítali Sartera, predsa
zisťujú, že to, čo vyznávame o smrti, osvetľuje to, čo
vyznávame o živote. Zmŕtvychvstanie (resp. osobné
zmŕtvychvstanie) – hovorí, že osobné rozhodnutia
v živote sú dôležité, a že ľudské telo v sebe nosí možnosť nepredstaviteľnej slávy. Zmŕtvychvstanie znamená, že sex nie je len fyzická skutočnosť. Nakoniec
Collins poznamenáva, že mladí ľudia sa nebudú starať o pravidlá hry, ak nemajú v záujme vyhrať – a vyhrať znamená dostať sa do neba – byť svätý. Je teda
treba v prvom rade vzbudiť záujem o svätosť – život
v Bohu. Zo skúsenosti je však zrejmé, že ak mladí ľudia počujú o „náboženskosti“ či o „svätosti“, okamžite sa im vytvárajú asociácie ako „anti-sex“, anti-zábava“ či „anti-potešenie“. Náboženskí ľudia sú v ich ponímaní ako rodičia – s úlohou len kontrolovať a hovoriť, čo treba robiť. Kňazi a katechéti majú takto často problém s „public relations“. Predtým však, než sa
začne hovoriť o sexualite alebo o inej dôležitej téme,
je nutné mladých ľudí presvedčiť, že „svätý človek“
sa rovná „šťastný človek“. Je ich teda treba uistiť, že
svätosť je o láske a milujúci ľudia sú ti najšťastnejší
ľudia na sväte. Taktiež o tom, že Cirkev tu nie je preto, aby ich kontrolovala a obmedzovala ich slobodu.
Cieľom nie je kontrola, cieľom je v skutočnosti šťastie
v tomto a v budúcom živote.5
Z uvedených skutočností teda vyplýva, že je nutné
zamerať sa na pozitívne vysvetľovanie sexuality, manželstva a hodnôt s nimi spojených. Prvotné vnímanie
krásy sexuality ako sebadarovania, čiže „prvotnú sexuálnu výchovu“ vníma človek vo svojej rodine ako
sebadarovanie svojich rodičov. Postupné prezentovanie kresťanského učenia o sexualite by teda malo byť
uskutočňované pomocou kladného poukázania na jej
podstatu, zmysel a hodnotu, namiesto používania ne5. Porov. Collins, J. A.: Tortured Trio. Sexuality, Adolescence and Moral Theology. In Scott, K – Horell, H. D.
Human Sexuality in the Catholic Tradition. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2007, s. 171.
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gatívnych výrokov o hriešnosti a množstva zákazov.
Aj tie majú svoj zmysel, avšak ako prvú musí mladý
človek uchopiť krásu manželskej lásky a sexuality,
z ktorej vyplynú dané etické normy pre život. Vhodné je dodať Auerovu myšlienku, ktorá hovorí, že pri
etických otázkach manželstva by sa nemalo uvádzať
do hry na začiatku to, čo sa zakúsi až na konci – sviatostnosť a inštitucionálnosť manželstva. Malo by sa
začať pri tom, čo človek zakúsi ako prvé – krásu milujúceho partnerstva.6
Veľmi podstatným aspektom vo výchove o manželstve a sexualite je teda kladenie dôrazu na lásku,
a teda na koncepciu sexuality muža a ženy ako vyjadrenia tej najplnšej lásky, vzájomného sebadarovania,
ktoré ústi k splodeniu nového života. Týmto je akosi samo sebou vylúčené nazeranie na ňu ako na egoistický pôžitok. Muž a žena postupne zrejú „v tejto“
a „k tejto“ láske, od ich spoznania cez spoločné chodenie a zasnúbenie. Sú vedení práve túžbou po zjednotení, ktorá dosiahne svoj vrchol v manželskom sexuálnom akte – tom najvrcholnejšom, najúplnejšom
a najkrajšom akte zjednotenia dvoch ľudí, kedy si obrazne „vdýchnu svoje duše“. Blahoslavený Ján Pavol
II. to pre mladých ľudí príťažlivým spôsobom vyjadril poukázaním na to, že sexuálne spojenie, prostredníctvom ktorého sa muž a žena v manželstve navzájom darujú jeden druhému, vôbec nie je čosi biologické, ale dotýka sa vnútorného jadra ľudskej osobnosti
ako takej. Sexualita sa totiž len vtedy prejavuje ľudsky, ak je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž
a žena úplne zaväzujú až do smrti. Plné telesné oddanie sa by bolo klamstvom, keby nebolo znamením
a ovocím celého osobného darovania sa, v ktorom je
prítomná celá osobnosť i so svojím pozemským rozmerom. Keby si človek niečo podržal pre seba, hoci
len možnosť rozhodnúť sa neskôr inak, už preto by
sa plne nedaroval (porov. FC 11).
Koedukovaná výchova
Vo vzťahovej výchove spomeňme ešte jeden dôležitý prvok, ktorým je uprednostňovanie koedukovanej výchovy, namiesto separovania chlapcov a dievčat. V zmiešanom spoločenstve si totiž človek vytvorí
správny a zdravý vzťah k opačnému pohlaviu a dokáže lepšie pochopiť hodnoty osoby stvorenej ako muž
a žena. Fula uvádza jasné konštatovanie Jána Pavla II.
v Liste kňazom z roku 1995 o tom, že miešané spoločenstvo má ohromný význam pre formovanie osobnosti chlapcov a dievčat a povolanie k manželskému
životu, ako aj ku kňazstvu a zasvätenému životu bežne predpokladá a vyžaduje, aby prostredie, v ktorom
sa žije, tvorili muži aj ženy.7

6. Auer, A. K etické diskusi o sexualite a manželství. In
Teologické texty (zb.). ISSN 0862-6944, 2001, roč. 12, č. 5, s.
178 – 184.
7. Porov. Fula, M. Aktuálnosť uniduálnej antropológie
pre edukáciu. In Hruška, D. – Šoltés, R. – Dancák, P. Filozoficko – antropologické predpoklady výchovy v personalistickej filozofii. Prešov : GTF PU. 2011, s. 57.
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Kongregácia pre katolícku výchovu v dokumente
Katolícke školy na prahu tretieho milénia (1997) taktiež
hovorí, že výchovná komunita ako celok je povolaná
podporovať ciele školy ako miesta kompletnej formácie skrze interpersonálne vzťahy.8 V tomto duchu potvrdzuje Bernard Dobson, riaditeľ koedukovanej katolíckej školy Principal Mount Lilydale Mercy College, pozitívnu stránku koedukovanej výchovy, keďže
práve v nej je sebaúcta živená podporou rešpektu pre
unikátnosť a dôstojnosť každého jednotlivca v rámci
stimulujúceho, bezpečného a rozdiely akceptujúceho
prostredia. Komplexná edukácia osoby má za cieľ postupne rozvinúť všetky schopnosti človeka, ako intelektuálne, tak i fyzické, psychologické, morálne a náboženské. Ľudia sú vzťahové bytia a vyrastajú k plnosti skrze rozvíjanie zdravých, rešpektujúcich a pravdivých vzťahov. Celostná výchova osoby poznáva, že obaja – muž i žena – sú stvorení na obraz Boha. Koedukácia teda predstavuje model reálneho života, kde sú
osobná celistvosť a morálna dospelosť rozvíjané skrze
rozhodnutia a skutky, ktoré demonštrujú zodpovednosť človeka voči ostatným. Koedukácia sa takto javí
ako najlepšie prostredie výchovy, pripravujúce mužov
a ženy na meniaci sa a náročný svet, na ich prítomnosť
a budúcnosť žitú v postavení samostatných osôb a členov Katolíckej cirkvi.9 Pomocou nej človek nadobudne zdravý prístup k vzťahu „muž – žena“, rozdielom
v mužskej a ženskej sexualite a vzájomnému rešpektu, čím vytvorí cestu k budúcemu plnohodnotnému
manželskému a rodinnému životu.
Záver
Držiac sa tejto pozitívnej koncepcie výchovy k sexualite, s dôrazom na vyzdvihnutie jej krásy, zmyslu a až následného vyvodenia normatívy, ktorá sa tak
javí ako samozrejmá a nie „nanútená zvonku“, je možne v dnešnej dobe preniknúť do hĺbky osobnosti mladých. Spoločenstvo tvorené tak chlapcami ako i dievčatami pomáha pochopiť odlišnosti a dary oboch pohlaví a pripravuje pôdu pre pravdivý vzťah a budúcu
rodinu. Cesta, ktorá bola akoby dominantná pre minulé storočia a fungujúca i v nedávnych rokoch – teda
cesta negatívnych zákazov, štrukturovaní sexuality
na až prílišné konkrétnosti či separovaní pohlaví, sa
dnes už nejaví ako prijateľná. Proces, ktorým sa kresťanská výchova k sexualite a manželstvu transformuje
Fula tu taktiež poznamenáva, že hoci neexistuje oficiálny dokument Magistéria, ktorý by vyslovene potvrdil akceptáciu koedukácie, predsa je možné konštatovať, že došlo k zmene pohľadu na koedukáciu najmä v dôsledku uniduálnej antropológie Jána Pavla II.
8. Porov. Congregation For Catholic Education: The
catholic school on the threshold of the third millenium (18), [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné na: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_27041998_school2000_en.html>.
9. Porov. Dobson, B.: Committed To Co-Education, [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné na: <http://catholicschoolsguide.com.au/catholic-education-featured-articles/committed-to-co-education/>.
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na príťažlivú a pre mladých (i nekatolíkov) zaujímavú a zmysel dávajúcu formu už beží, avšak bude ešte
trvať dlhý čas. Úlohou pedagógov i teológov je prispievať k tomuto procesu tak, aby boli kladné a nemenné hodnoty v sexuálnej oblasti prijímané v pozitívnom kontexte a s pozitívnymi asociáciami aj interiorizované konkrétnym vychovávaným človekom.
Len tak sa bude tvoriť pevný základ pre budúce rodiny a zvnútorňovanie rodinných a vzťahových hodnôt.
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Jednou z prekážok evanjelizačnej horlivosti je
kríza viery, nielen v západnom svete, ale vo veľkej
časti ľudstva, ktoré však má zároveň hlad a smäd
po Bohu. Treba ho pozvať a priviesť k chlebu života a k živej vode, podobne ako Samaritánku, ktorá prišla k Jakubovej studni a rozprávala sa s Kristom. Ako hovorí evanjelista Ján, skúsenosť tejto
ženy je veľmi dôležitá (porov. Jn 4, 1 – 30): stretne Ježiša, ktorý si od nej pýta vodu, ale potom jej
hovorí o novej vode, schopnej uhasiť smäd navždy.
Žena na začiatku nechápe a ostáva len na materiálnej úrovni, no Pán ju pomaly privedie k pochopeniu cesty viery, ktorá jej umožní spoznať v ňom
Mesiáša. Svätý Augustín o tom hovorí: „Čo iné
mohla [táto žena] urobiť, keď prijala do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať
dobrú zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca,
nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s ním, aby
túto radosť mohli všetci zakúsiť. Je potrebné obnoviť nadšenie za odovzdávanie viery, aby sa podporila nová evanjelizácia spoločností a krajín dávnej
kresťanskej tradície, ktoré strácajú vzťah k Bohu,
aby tak mohli znovu objaviť radosť z viery. Starostlivosť o evanjelizáciu nikdy nesmie byť len okrajovou aktivitou Cirkvi a osobného života kresťana,
ale táto ňou má byť silne poznačená, vo vedomí,
že sme zároveň adresátmi i misionármi evanjelia.
Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: kerygma Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu sveta, kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha
ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní
večného a jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej
ľudskej prirodzenosti, ale miloval ju a obetovaním
seba samého na kríži ju vykúpil z hriechu a smrti.
Z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI.
ku Svetovému dňu misií

Daniel Demočko (1983) je interným doktorandom
na Teologickej fakulte Košice,Katolíckej univerzity
v Ružomberku, kde v roku 2011 získal licenciát z teológie. Špecializuje sa na odbor kresťanskej etiky, v hlbšom zameranín a bioetiku a medicínsku etiku. Je autorom monografie Plánovať eticky a spoluautorom monografie Od počatia po narodenie – orientácia v riešení vybraných súčasných bioetických problémov. Aktuálne pôsobí aj na Inštitúte aplikovanej etiky Alexandra Spesza
pri Teologickej fakulte Košice. V dizertačnej práci sa
venuje kladom a záporom personalizmu aplikovaného
v bioetike. Email: ddemocko@gmail.com

N ové H orizonty

71

štúdie

M arcel C íbik

Obrad vysluhovania
sviatosti krstu
podľa spisu Traditio Apostolica
M. Cíbik: The Ritual of Administering of the Sacrament of Baptism in the Light of Traditio Apostolica
Traditio Apostolica is one of the oldest and most important works that bear witness to the life and liturgy of the early Christian
community in Rome at the end of the 2nd and beginning the 3rd century. A part of this treatise explains in detail and presents exact
guidelines and regulations under which the sacrament of baptism was to be administered. Moreover, Traditio Apostolica is a proof that after the baptism was celebrated the sacrament of confirmation and the full initiation into Christian life was completed by
participation in the Eucharist.

Úvod
Mnohokrát počujeme z úst ľudí pracujúcich v šoubiznise o tom, že pozývajú svojich priaznivcov a fanúšikov na „krst“ svojho debutového piesňového albumu. V správach a v tlači počúvame a čítame aj o pozvaní na „krst“ cédečka, knihy, lode, pretekárskeho auta, básnickej zbierky, poštovej známky a iných
vecí. Takýmto spôsobom chcú ľudí upozorniť, vzbudiť v nich záujem o spomínané veci. Vhodnejším slovom v týchto prípadoch, ktoré by vystihovalo danú
skutočnosť, bolo by „uvedenie na trh či do prevádzky“, „uskutočnenie inaugurácie“ alebo „predstavenie
nového produktu“.
Slovo „krst“ má sakrálny charakter, nemalo by sa
používať vo vzťahu k profánnym záležitostiam, s ktorými nemá nič spoločné. Práve naopak, krst sa bytostne viaže na kresťanstvo, pretože uvádza človeka
do kresťanského života.
Krst patrí totiž medzi sviatosti Nového zákona, ktoré ustanovil Ježiš Kristus a zveril ich svojej Cirkvi.1
Bez neho nemožno platne prijať iné sviatosti.2 Krst
je bránou sviatostí, prostredníctvom ktorej človek sa
oslobodzuje od hriechov, stáva sa Božím dieťaťom,
členom Cirkvi a pripodobňuje sa Kristovi, vtláča do
duše nezmazateľný znak a je nevyhnutný na spásu.3
Okrem toho, spolu so sviatosťou birmovania a najsvätejšou Eucharistiou patrí medzi sviatosti plného uvedenia do kresťanského života.4

1. Porov. KKP, kán. 840.
2. Tamže, kán. 842, § 1.
3. Tamže, kán. 849. So sviatosťou krstu úzko súvisí aj katolícke učenie o dedičnom hriechu (peccato originale), s ktorým sa rodia na svet všetci Adamovi potomci. Porov. R ambaldi, G.: Battesimo. In: A a. Vv. (ed.), Enciclopedia Cattolica, vol. II, Cittá del Vaticano-Firenze : Casa Editrice G.C.
Sansoni 1949, s. 1006.
4. Porov. KKP, kán. 842, § 2; porov. aj Druhý Vatikánsky Koncil, konštitúcia Sacrosanctum concilium 64 – 65, vol.
I, Trnava : Spolok sv. Vojtecha 1993, s. 203; Druhý Vatikánsky Koncil, dekrét Ad gentes 14, vol. II, Trnava : Spolok sv. Vojtecha 1993, s. 228.
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Aby Ježiš Kristus poukázal na dôležitosť tejto sviatosti, dal nám príklad v tom, že On sám sa nechal
pokrstiť Jánom Krstiteľom v rieke Jordán (porov. Mt
3,13-17; Mk 1,9-13; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)5 a svojim
apoštolom dal misijný príkaz: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal (Mt 28,19-20; porov. aj Mk 16, 15-16).
Traditio Apostolica a sviatosť krstu
Traditio Apostolica (Ἀποστολικὴ παράδοσις) je najstarším a najdôležitejším dielom po spise Didaché,6
ktoré nám približuje a umožňuje poznať liturgiu a život Cirkvi v 2. storočí.7 Bolo napísané okolo roku 215
a je pripisované Hipolytovi Rímskemu.8
Hovorí o troch etapách, z ktorých sa skladali krstné
obrady v Ríme. Prvou bola vzdialená príprava katechumenov na prijatie sviatosti krstu, druhou ich bezprostredná príprava a napokon posledná etapa sa týkala samotného vysluhovania krstu. Prvé dve etapy
boli spojené s katechumenátom, ktorý bol podstatne koncentrovaný na poučenia.9 Vzdialenej a bez5. Porov. Testore, C.: Battesimo di Gesù. In: Aa. Vv. (ed.),
Enciclopedia Cattolica, vol. II, Cittá del Vaticano-Firenze :
Casa Editrice G.C. Sansoni 1949, s. 1046.
6. Spis Didaché nám prináša cenný, ale iba stručný opis
vysluhovania sviatosti krstu. Mohlo byť napísané medzi
rokmi 70 – 90 po Kr. Porov. Špirko, J., Patrológia. Životy
a spisy sv. otcov , Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča 1995, s. 20. Niektorí autori uvádzajú dátum spísania
Didaché až medzi roky 100 – 150 po Kr. Porov. Quasten,
J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 1980, s. 41.
7. Porov. Bosio, G. – Dal Covolo, E. – Maritano, M.:
Introduzione ai Padri della Chiesa (Secoli II e III), vol. II, Torino : SEI 1991, s. 61. Spis Didaché spomína iba krstnú formulku a použitie vody pri krste, zatiaľ čo v 3. storočí máme
k dispozícii už aj bohaté ceremónie pred udelením, ako i po
udelení sviatosti krstu. Porov. Špirko, K.: Cirkevné dejiny,
vol. I, Turčiansky Sv. Martin : Neografia 1943, s. 88.
8. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 437 – 438.
9. Porov. Cattaneo, E.: Disciplina nell’amministrazione
del battesimo. In: Aa. Vv. (ed.), Enciclopedia Cattolica, vol.
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prostrednej príprave na prijatie sviatosti krstu som
sa už venoval v jednom mojom článku,10 v ktorom
som podrobne rozoberal štruktúru katechumenátu,
ktorý trval tri roky. Počas tohto obdobia sa skúmala
úprimnosť úmyslu katechumenov, ich rodinný a sociálny status, či ich zamestnanie je zlučiteľné s kresťanskou vierou a pod. Okrem iného, tí, čo sa pripravovali na prijatie krstu, mali počúvať Božie slovo
a vzdelávať sa v ňom. Bezprostredná príprava na krst
(deň pred krstom) spočívala v tom, že katechumeni
sa zhromaždili na určenom mieste, ktoré vybral biskup, kde sa modlili. Opätovne boli na nich vložené
ruky a prevedený exorcizmus. Celú noc potom strávili v bdení, počúvali Božie slovo a poučenia, ktoré súviseli s krstom. Potom nasledoval obrad krstu.
V tomto príspevku by som sa chcel preto sústrediť na
samotný obrad vysluhovania tejto sviatosti, ako nám
to predkladá spomínané dielo.
Je zaujímavé, že autor Traditio Apostolica, hovoriac
a požiadavkách na katechumenát a potom aj o predpisoch spojených so samotným krstom, nerobí však
žiadny náznak na Veľkú noc,11 kedy sa mala vysluhovať táto sviatosť. Preto môžeme predpokladať, že
krst sa nevysluhoval iba na veľkonočnú nedeľu. Hipolyt nás informuje v 33 kapitole svojho diela, že predveľkonočný pôst bol rozšírený aj na sobotu, zatiaľ čo
na inom mieste toho istého diela (20 kapitola) hovorí, že pôst pred krstom bol limitovaný iba na piatok.12
Obrad vysluhovania sviatosti krstu
Pokiaľ ide o samotný začiatok krstnej liturgie, autor Traditio Apostolica hovorí, že v skorom nedeľnom
rannom čase, doslova „za spevu kohúta“ (tempore quo
gallus cantat), sa konala najskôr modlitba nad vodou.
Presne aj špecifikuje o akú vodu malo ísť, keď išlo
o bežný prípad: mala to byť voda, ktorá vyvierala
z prameňa alebo tiekla zhora ( fluens in fonte vel fluens de alto). Keď však išlo o trvalú a naliehavú nevyhnutnosť, mohla sa použiť akákoľvek voda, ktorá bola
v tom okamihu k dispozícii.13
II, Cittá del Vaticano-Firenze : Casa Editrice G.C. Sansoni 1949, 1035.
10. Porov. Cíbik, M.: Požadavky na katechumenát pre prijatie svatosti krstu podľa Traditio Apostolica. In: «Nové Horizonty» 2 (2010), roč. IV, s. 69 – 74.
11. Od prvých kresťanských storočí bola Veľká noc
(Pascha) považovaná nielen za vrchol liturgického roka, ale
aj celej histórie dejín spásy. Porov. Peretto, E.: Introduzione. In: Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, Peretto, E.
(ed.), Roma : Cittá Nuova 1996, s. 62.
12. Porov. Peretto, E.: Introduzione. In: Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 56, p. 95. Na základe povedaného
môžeme konštatovať, že krst sa okrem nevyhnutných prípadov vysluhoval dvakrát do roka: na Veľkú noc a na Turíce (Zoslanie Ducha Svätého), respektíve pri slávení ich vigílie. Porov. Špirko, K.: Cirkevné dejiny, vol. I, s. 88.
13. Keď hovorí Didaché o krste, nariaďuje krstiť v živej
vode (ἐν ὕδατι ζῶντι), čiže tečúcej z prameňov, riek a mora
(porov. Lv 14,5-6; Nm 19,17; Jn 4,10-11). Keď nie je k dispozícii živá voda, má sa použiť aj iná. Uvádza ešte jedno
upresnenie: keď sa nemôže krstiť v studenej vode, môže sa

Potom si katechumeni odložili svoje oblečenie a boli
rozdelení do troch skupín. Prvú skupinu tvorili deti,14
ktoré mali byť pokrstené ako prvé, čím Hipolyt poukazuje na cirkevnú prax krstiť už aj malé deti (nemluvňatá). Nakoľko oni nemohli sami odpovedať, túto úlohu mali prevziať za nich rodičia alebo niekto z rodiny.
Potom nasledoval krst mužov a napokon žien. Každý
z nich odpovedal sám za seba.15 Pokiaľ išlo o krst žien,
mali si rozpustiť vlasy a odložiť zlaté šperky, ktoré mali
použiť aj teplá. Porov. Didaché VII,1-2. In: Didaché. Dottrina dei Dodici Apostoli, Cives, S. – Moscatelli, F. (ed.), Milano : San Paolo 20032, s. 51 – 53.
14. V staroveku však nechýbajú ani príklady, ktoré sa stavajú proti udeľovaniu krstu deťom a chcú ho odložiť na neskorší vek. Napríklad Tertulián (2. – 3. storočie) v jednom
svojom diele píše, že krst sa nemá nikomu udeliť unáhlene
a v predstihu, lebo tým by sme nerešpektovali slová Pána
Ježiša: Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred
svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás (Mt 7,6). Preto podčiarkuje dôležitosť prípravy
naň. Predovšetkým, keď ide o malé deti, má sa im krst odložiť do obdobia, keď budú schopné poznať aj Kristovo učenie. Kristus síce povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo (Mt 19,14), ale
Tertulián to vysvetľuje tak, že deti majú prichádzať k Ježišovi, ale až v staršom veku, keď budú už poznať základy kresťanskej náuky. Nech sa stanú kresťanmi až vtedy, keď budú
poznať Krista, pretože je potrebné skúmať vieru krstenca.
Porov. De baptismo 18. In: Tertullian, Private und Katechetische Schriften, vol. I, Kellner, H. (ed.), Kempte-München
: Kösel 1912, s. 295 – 297. Takéto vyjadrenie však nevylučuje možnosť krstu detí, čo ani Cirkev neprijala ako svoju náuku. Rovnako bolo zavrhnuté aj mylné učenie sekty pelagiánov na koncile v Kartágu v roku 418. Pelagiáni totiž zavrhovali krst detí, pretože neprijímali učenie o dedičnom hriechu. Tvrdili, že deti sa rodia v posväcujúcej milosti, čiže prichádzajú na tento svet v takom stave, v akom sa nachádzal
Adam pred hriechom. Preto neexistuje dôvod, aby boli pokrstené. Adamov hriech bol iba zlým príkladom, ublížil iba
jemu, ale nie jeho potomkom. Človek môže aj svojimi prirodzenými silami zachovávať Božie prikázania a dosiahnuť
spásu. Porov. Rambaldi, G.: Battesimo. In: Aa. Vv. (ed.), Enciclopedia Cattolica, vol. II, s. 1019; porov. aj Špirko, K.: Cirkevné dejiny, vol. I, s. 139 – 140. Sv. Cyprián (3. storočie) však
zdieľa iný názor ako Tertulián. Zdôrazňuje, že krst má byť
udelený deťom čo najskôr. Nesúhlasí ani s názorom, že treba čakať osem dní od narodenia, ako to robievali Židia, keď
podľa Mojžišovho zákona bola vtedy predpísaná obriezka.
Preto každý človek, ktorý prichádza na tento svet, nemôže
byť zbavený Božej milosti a milosrdenstva. Telesná obriezka tela nemôže prekážať duchovnej obriezke srdca. Aj hriešnici, ktorí sa previnili ťažkými hriechmi proti Bohu, v krste sa im odpustia. O to skôr deti, ktoré sa rodia poškvrnené
Adamovým hriechom, potrebujú sa od neho ihneď očistiť,
hoci nespáchali ešte žiadne osobné hriechy. Porov. Epistula 64, 2-5. In: Cyprianus, Briefe, vol. II, Baer, J. (ed.), München : Kösel-Pustet 1928, s. 272 – 275. Aj zídení biskupi na
synode v Kartágu v roku 253 prijali jednomyseľne uznesenie, že nesúhlasia s odkladaním krstu a potvrdili opačnú
prax. Porov. Rambaldi, G.: Battesimo. In: Aa. Vv. (ed.), Enciclopedia Cattolica, vol. II, s. 1019.
15. Predpokladá sa, že vysluhovanie obradu krstu detí
a dospelých bol identické. Porov. Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 123, p. 56.
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na sebe. Nikto si nemal brať so sebou iné veci, keď zostupoval na miesto, kde mal prijať sviatosť krstu.16
Nasledovne sa objavujú v krstnej liturgii Boží služobníci. Najskôr sa ujíma svojej úlohy biskup, ktorý
požehnal dva oleje: olej vďakyvzdania a potom aj olej
exorcizmu.17 Ďalej sú opisované služby ďalších služobníkov, ktorí pomáhajú biskupovi: dvaja diakoni prinesú už dva spomínané oleje a postavia sa vedľa kňaza,
ktorý vyzýva každého krstenca, aby sa zriekol zlého
ducha, všetkých jeho vábení a skutkov.18 Keď sa každý krstenec jednotlivo zriekol diabla, kňaz ho pomazal
olejom exorcizmu,19 aby zlé mocnosti od neho odstúpili. Potom nahý20 krstenec, ktorého doprevádzal diakon, zostúpil na miesto krstu. Diakon ho odovzdal následne tomu, kto mal vysluhovať túto sviatosť (biskup
alebo kňaz) a nachádzal sa pri krstnej vode. Vysluhovateľ položil ruku na hlavu krstenca stojaceho vo vode
a trikrát mu položil otázku ohľadom viery v tri božské
osoby. Prvá otázka sa týkala viery v Boha Otca, druhá
viery v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý sa skutočne
narodil, trpel, bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a raz príde súdiť všetky národy. Posledná otázka21 sa týkala viery v Ducha Svätého a v svätú
Cirkev.22 Po každej otázke, na ktorú krstenec odpove-

16. Miestom vysluhovania tejto sviatosti bola piscina, ktorá bola umiestnená v podlahe. Išlo o akýsi bazén s krstnou
vodou, do ktorého krstenec zostupoval po schodoch. Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, (Prameny spirituality IV), Velehrad : Refugium 2000, s. 33, p. 120.
17. Slovo exorcizmus v tomto zmysle nemožno chápať ako
vyháňanie zlých duchov, ale skôr ako modlitbu o silu a vytrvalosť v boji proti zlým mocnostiam. V dnešnom krstnej
liturgii by sme ho mohli označiť ako olej katechumenov.
Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, s. 33, p. 123.
18. Pod satanovými skutkami sa myslí na pohanskú modloslužbu a fatalizmus. Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská
tradice, s. 33, p. 124.
19. Pomazanie týmto olejom bolo znamením boja proti
nepriateľským diabolským mocnostiam. Totiž pri starovekých hrách aj jednotliví zápasníci boli natieraní olejom,
aby sa stali klzkými v zápase, čím sa ich šanca na víťazstvo zvyšovala. Tak aj pomazanie olejom exorcizmu malo
pre tých, ktorí chcú prijať krst, znamenať ich pripravenosť
k duchovnému zápasu proti mocnostiam zla. Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, s. 33, p. 125.
20. V prvotnej Cirkvi boli katechumeni pri vysluhovaní
sviatosti krstu nahí. Keď si zoberieme do úvahy predchádzajúci exorcizmus, ponúka sa nám symbolika tejto nahoty, že sa zriekli všetkého kvôli Pánu Bohu. Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, s. 33, p. 126.
21. Rukopis obsahujúci latinský preklad Traditio Apostolica, nazývaný aj ako rukopis L, na základe ďalšieho vývoja vierovyznania pridáva k tejto formulke ešte aj otázku
ohľadom viery „vo vzkriesenie tela“. Porov. Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 125, p. 60.
22. Spomínaný text je cenný z toho pohľadu, že prináša
prvé rímske vierovyznanie: „Credo in Deum patrem omnipotentem et in Christum Iesum, filium Dei qui natus
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus es tet sepultus, et resurrexit die tertia vivus a mortuis, et ascendit in caelis, et sedit ad dexteram patris venturus iudicare vivos et mortuos et in Spiri74
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dal vždy rovnakým slovom „verím“, bol ponorený23 do
vody.24 Práve v tomto momente krstného obradu je evidentné spojenie kresťanskej viery s krstom. Preto môžeme označiť krst aj ako „sviatosť viery“.25
Pokrstený, po vyznaní viery a trojitom ponorení,
vystúpil z vody, kňaz ho pomazal posvätným olejom vďakyvzdania v mene Ježiša Krista. Potom sa
všetci pokrstení osušili, obliekli a mohli vstúpiť26 do
kostola.27
tum Sanctum et sanctam ecclesiam et carnis resurrectionem“. Toto vierovyznanie je považované za matku všetkých
západných vyznaní viery a aj nášho Apoštolského vyznania
viery (Symbol apoštolov). Počas 3. storočia táto rímska formulka vyznania viery kolovala od jednej cirkevnej komunity k druhej a získala takmer univerzálnu platnosť. Ale
na druhej strane je nemožné dokázať, že bola aj základom
pre východné formy vyznania viery. Porov. Quasten, J.:
Patrologia, vol. I, s. 32 a 446.
23. Aj Tertulián dosvedčuje, že krst prebiehal ponorením do vody (more, jazero, rieka, prameň, krstný bazén).
Porov. De baptismo 4. In: Tertullian, Private und Katechetische Schriften, vol. I, s. 278 – 280. Podobne aj Didaché nás
informuje, že sa krstilo ponorením do vody vzývajúc pritom mená troch božských osôb. Ale v nevyhnutnom prípade odporúča, aby sa krstilo aj trojitým liatím vody na hlavu krstenca. Porov. Didaché VII,1-3. In: Didaché. Dottrina dei Dodici Apostoli, s. 51 – 53. U sv. Cypriána nachádzame informáciu, podľa ktorej sa krstilo pokropením alebo
poliatím, keď išlo chorých ľudí. Porov. Epistula 69, 12. In:
Cyprianus, Briefe, vol. II, Baer, J. (ed.), München : KöselPustet 1928, s. 317. V prvotnej Cirkvi bol obrad ponorenia
do vody pri krste veľmi rozšírený. Takto bol pokrstený aj
eunuch etiópske kráľovnej (porov. Sk 8,38). Tento spôsob
krstu veľmi dobre znázorňoval smrť, pochovanie a vzkriesenie k novému životu, o ktorých hovorí sv. Pavol (porov.
Rim 6,3-5). Nemožno povedať, že krst ponorením bol jediným spôsobom krstu. Nemožno si totiž predstaviť, že napríklad tritisíc pokrstených osôb na prvé Zoslanie Ducha
Svätého v Jeruzaleme prijalo krst ponorením. Ešte menej
pravdepodobným sa javí krst ponorením, vyslúžený sv.
Pavlom strážcovi väznice vo Filipách a jeho rodine (porov. Sk 16,33). Porov. R ambaldi, G.: Battesimo. In: Aa. Vv.
(ed.), Enciclopedia Cattolica, vol. II, s. 1016. Ponorenie celého tela do vody, ktoré sa opakovalo trikrát a bolo sprevádzané vyslovením troch božských osôb, bolo v staroveku
riadnym spôsobom krstu. Predsa však na mnohých starovekých monumentoch sa nachádzajú vyobrazenia znázorňujúce aj krst udelený trojitým poliatím hlavy krstenca.
Máme zmienku aj o krste pokropením, ktorý sa však aplikoval iba pri umierajúcich. Porov. Cattaneo, E.: Disciplina nell’amministrazione del battesimo. In: Aa. Vv. (ed.), Enciclopedia Cattolica, vol. II, s. 1036.
24. Porov. Hipolyt R ímsky, Traditio Apostolica 21. In:
Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 123 – 125.
25. Porov. Peretto, E.: Introduzione. In: Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 57. U sv. evanjelistu Marka čítame: Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený (16,16).
26. Baptisterium, čiže miesto, kde sa vysluhoval obrad
krstu, sa nachádzalo mimo hlavného priestoru chrámu.
Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, s. 34, p. 130.
27. Porov. Hipolyt R ímsky, Traditio Apostolica 21. In:
Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 125. Grécke slovo ἐκκλησία má viacero významov. V profánnom svete
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Druhé pomazanie po krste28
Keď vstúpili do kostola, biskup na každého z nich
vložil ruky a vzýval Pána, aby udelil novopokrsteným, ktorí dosiahli odpustenie hriechov v krstnom
kúpeli znovuzrodenia, milosť Ducha Svätého, 29 aby
boli schopní plniť vo svojom živote Božiu vôľu. Potom
biskup uskutočnil ďalšie pomazanie30 posvätným olejom a vložením ruky na hlavu, ktoré boli sprevádzané
týmito slovami:31 „Mažem ťa svätým olejom v Pánooznačovalo „zhromaždenie, schôdzu“. Podľa kresťanského chápania označovalo „kresťanské spoločenstvo“, „univerzálnu Cirkev“, ale aj „budovu“, kde sa kresťania zhromažďujú na liturgické slávenia. Porov. Montanari, F.: Vocabolario della lingua greca, Torino : Loescher 200310, s. 631.
Niektoré jazyky (románska vetva, ale aj ruština) ponechávajú dvojznačnosť tohto termínu. Pri prekladaní textu sa
preto musí brať do úvahy daný kontext, pretože je niekedy problematické nájsť jednoznačný výraz. Porov. Hippolyt Ř ímsky, Apoštolská tradice, s. 17, p. 4.
28. Hipolyt po opise obradu krstu hovorí o liturgii vysluhovania sviatosti birmovania. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 446. Podobne sa vyjadruje aj Špirko, podľa ktorého po krste biskup spravidla vysluhoval aj sviatosť birmovania (perfectio, confirmatio, σφραγίς), keď položil ruky na pokrsteného, modlil sa a pomazal ho olejom.
Porov. Špirko, K.: Cirkevné dejiny, vol. I, s. 89. Sv. Cyprián potvrdzuje, že birmovanie tvorilo spolu so sviatosťou
krstu „dvojsviatosť“. Porov. Epistula 73, 21. In: Cyprianus,
Briefe, vol. II, s. 353.
29. Hipolyt v diele Contra Noetum, keď sa zaoberá oblasťou vnútorného usporiadania Najsvätejšej Trojice, považuje Ducha Svätého za osobu, hoci ho tak výslovne nedefinuje. Ale keď Duch Svätý vykonáva svoju aktivitu ad extra, je videný len ako neosobná božská sila. Porov. Troiano, M.S., Alcuni aspetti della dottrina dello Spirito santo in Ippolito. In: «Augustinianum» 20 (1980), s. 630, p. 52.
30. V prvých kresťanských storočiach sviatosť krstu
a birmovania tvorili jedno jediné slávenie. Avšak zvyšovanie počtu krstu detí a farností malo za následok aj zväčšovanie diecézy. To už neumožňovalo biskupovi, aby predsedal všetkým sláveniam krstu na svojom území. Odlišná
bola liturgická prax na Západe a na Východe. Nakoľko na
Západe chceli rezervovať biskupovi dovŕšenie krstu, stanovili časový odstup medzi týmito dvomi sviatosťami. Napriek tomu na Východe udeľovali obidve sviatosti v rámci toho istého slávenia: čiže kňaz, ktorý krstil, zároveň aj
udelil birmovanie. Pri obrade birmovania však musel použiť krizmu (myron), ktorú predtým posvätil biskup. Porov. KKC 1290, s. 333. Zvyk dvojitého pomazania posväteným olejom po krste v rímskej cirkvi uľahčil cestu rozvoja západnej praxe: prvé pomazanie, ktoré udelil kňaz tým,
čo bezprostredne vyšli z krstného bazéna, bolo doplnené
druhým pomazaním, ktoré biskup udelil na čelo každého
novopokrsteného. Prvé pomazanie udelené kňazom zostalo spojené s obradom krstu a poukazuje na to, že každý pokrstený má účasť na kráľovskom, kňazskom a prorockom
Kristovom poslaní. Zatiaľ čo druhé pomazanie uskutočnené biskupom je spojené so sviatosťou birmovania. Keď
dospelý prijíma sviatosť krstu, po krste je mu udelené iba
jedno birmovné pomazanie. Porov. KKC 1291, s. 333. Zároveň dospelému po krste sa má ihneď udeliť birmovanie
a má prijať aj Eucharistiu. Porov. KKP, kán. 866.
31. Porov. Hipolyt R ímsky, Traditio Apostolica 21. In:
Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 125 – 126.

vi, všemohúcom Otcovi, v Ježišovi Kristovi a v Duchu Svätom. Označí ho na čele, pobozká a povie mu:
«Pán s tebou». A ten, čo bol pomazaný, odpovedal:
«I s duchom tvojím»“.32
Týmto pomazaním sa ukončili krstné obrady a novopokrstení mohli byť po prvýkrát účastní na eucharistickom slávení33 spolu s ostatnými veriacimi.34
Záver
Hipolyt Rímsky vo svojom diele Traditio Apostolica nám približuje život kresťanskej komunity v Ríme
z pohľadu vysluhovania sviatosti krstu. Prináša cenné
informácie, podľa ktorých sa mal vysluhovať krstný
obrad. V porovnaní so Svätým písmom a spisom Didaché, kde nachádzame iba spomenutú krstnú formulku, Traditio Apostolica cituje presné pravidlá a normy,
ktorými sa mali riadiť nielen vysluhovatelia krstu,
ale i tí, čo sa pripravovali na prijatie tejto sviatosti.
To, že prijatie sviatosti krstu nebolo niečím formálnym a povrchným, ale práve naopak išlo o niečo dô32. Tamže, s. 126. Spomínaný opis liturgie sviatosti birmovania podľa niektorých poukazuje na to, že táto sviatosť nebola udelená v rámci obradu udelenia sviatosti krstu,
ale išlo o úplne odlišný úkon od krstu, po ktorom pokrstený mohol byť účastný na eucharistickej liturgii. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 447. Tertulián, svedok africkej krstnej liturgie, dosvedčuje, že obrady, ktoré sa konali po krste (vkladanie rúk a pomazanie) sú neoddeliteľnou
súčasťou od krstu udeleného vodou; bez nich by krstenec
nemohol dostať dar Ducha Svätého. Uvádza aj príklad Jána
Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Pánovi. Podobne aj krst,
ktorý nás očisťuje, pripravuje nás na prijatie daru Ducha.
Porov. De baptismo 6. In: Tertullian, Private und Katechetische Schriften, vol. I, s. 282; porov. aj Scordato, C., Battesimo e Cresima. In: Barbaglio, G. – Bof, G. – Dianich, S.
(ed.), Teologia, Milano : Edizioni San Paolo 2002, s. 143.
33. Počas obdobia prípravy na krst sa katechumeni dostali do nepriameho kontaktu s cirkevným spoločenstvom
tým, že sa síce mohli modliť v kostole, ale ešte stále boli oddelení od veriacich. Porov. Hipolyt R ímsky, Traditio Apostolica 18. In: Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 121.
34. Porov. Hipolyt R ímsky, Traditio Apostolica 21. In:
Pseudo-Ippolito, Tradizione Apostolica, s. 126. Aj sv. Justín (2. storočie) dosvedčuje, že tí, čo boli znovuzrodení
(pokrstení) v mene troch božských osôb (porov. Mt 28,19),
hneď po krste boli vovedení do spoločenstva ostatných veriacich na eucharistické slávenie. Spoločne sa modlili za
všetkých ľudí na celom svete, aby mali silu zachovávať Ježišove prikázania, aby si tak mohli zaslúžiť večnú spásu.
Justín podčiarkuje, že eucharistický pokrm môžu prijať iba
tí, čo veria kresťanskej náuke, čo v krste dosiahli odpustenie hriechov a snažia sa žiť tak, ako to Kristus prikázal.
Porov. Apologia Prima 61,3-66,1. In: Gli apologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 20002 , s. 145 – 151. U sv.
Justína môžeme nájsť dva opisy eucharistického slávenia.
Prvý sa týka eucharistickej liturgie pre novopokrstených
a druhý nedeľného slávenia Eucharistie. Je zaujímavé, že
keď sa zmieňuje o eucharistickom slávení pre novopokrstených, ktorí sa jej zúčastňujú bezprostredne po prijatí krstu,
nehovorí o biblických čítaniach a príhovore predsedajúceho. Pravdepodobne ich vynecháva preto, lebo boli obsiahnuté v predchádzajúcom krstnom obrade. Porov. Quasten,
J.: Patrologia, vol. I, s. 191 – 192.
N ové H orizonty
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ležitého a výnimočného v živote kresťana, poukazuje aj samotný fakt dlhej duchovnej prípravy na tento okamih, počas ktorého katechumen si mal osvojiť nielen základy kresťanského učenia, ale predovšetkým preukázať úprimný úmysel patriť Kristovi
a žiť podľa jeho náuky.
Pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi nekončí prijatím sviatosti krstu, prostredníctvom ktorého bol človek v mene Najsvätejšej Trojice očistený od svojich
hriechov a vovedený do spoločenstva veriaceho ľudu.
Kresťan je následne sprevádzaný ďalšími iniciačnými
sviatosťami (sviatosť birmovania a Eucharistie), ktoré mu majú pomôcť v jeho duchovnom napredovaní
a kresťanskej dokonalosti. Aj samotný Hipolyt uvádza, že: „ (...) každý nech je povzbudzovaný ku konaniu dobra, aby sa páčil Bohu a žil dôstojne, venoval
sa Cirkvi, zachovával vo svojom živote to, čo sa naučil a zdokonaľoval sa v nábožnosti“.35
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M arcel Š efčík

Martin Luther
a jeho miesto
v dejinách filozofie
M. Šefčik: Martin Luther and his Place in the History of Philosophy
Martin Luther, the initiator of Reformation, just as many other controversial figures, may be viewed today from a completely
new angle. Modern historiography can afford to work with a hierarchically ordered set of information about the past events and historical interrelations, which have significantly influenced religious life on a worldwide scale in the period of Humanism and Renaissance. These interrelations have both influenced and, in many respects, pointed to the differentiated development of individual
churches and religious communities following the Reformation. Martin Luther’s Reformation focused not only to sacraments and
liturgical practice, but the 95 Theses posted on the door of the Castle Church in Wittenberg also had significant social, cultural and
pedagogical implications.

Náčrt problému
Dejiny filozofie, svetské dejiny alebo cirkevné dejiny, všetky znamenajú slobodu ducha. Kto žije len vo
svojej prítomnosti, ľahko podlieha chvíľkovým a zmätočným trendom. „História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ (Cicero)
V dobe, kedy žil Martin Luther (1483-1546), bol
náboženský a svetský život neoddeliteľne spojený,
a preto jeho snahou bolo zachrániť nábožnosť a pravosť ľudového povedomia vo vzťahu k Bohu. Reforma
v Cirkvi a vo vtedajšom živote síce bola žiadaná, ale
nikto neočakával revoltu, ktorá nastala v živote jednotlivcov i spoločnosti. Martina Luthera ako mysliteľa svojej doby nemožno jednoznačne ani glorifikovať, ale ani zatracovať, lebo priniesol do rozvíjajúceho
sa novoveku mnoho zaujímavých impulzov a ovplyvnil ďalší chod dejín. Vznik reformácie znamenal nielen vznik inej teológie, ale predovšetkým rad zásadných premien v ekonomike, politike a hlavne v nastupujúcom novovekom myslení.
V tejto štúdii nebudeme hodnotiť Lutherove teologické názory. Nás bude zaujímať jeho filozofický
profil. Keďže tohto reformátora nájdeme takmer vo
všetkých zväzkoch dejín renesančnej filozofie, bolo
by dobré pozrieť sa, na základe čoho mu prislúcha
toto patričné miesto v dejinách filozofie.
Ako žiak nominalizmu a zástanca subjektivizmu
Začnime náš krátky diskurz o Martinovi Lutherovi slovami francúzskeho filozofa Jasquesa Maritaina:
„Budem uvažovať o ňom nie v tom zmysle, aby som ho študoval úplne, ani nie ako o zakladateľovi protestantizmu,
ale v tom smere, aby som vystihol z výrazu tvári tohto nepriateľa filozofie isté črty, ktoré zaujímajú naše filozofické spory.... Lutheránska revolúcia už len preto, že sa dotýkala náboženstva, teda toho, čo ovláda celú činnosť človeka, musela najhlbším spôsobom pozmeniť postoj ľudskej
duše a špekulatívnej mysle ku skutočnosti.“1
1. Maritain, J.: Traja reformátori. Trnava : SSV, 1947, s. 8.

Filozofia je ako pokus človeka vyriešiť svojím myslením hádanku bytia a jeho vonkajšie i vnútorné okolnosti. Častokrát sa stáva, že myslitelia to, čo učia, prehlásia za filozofiu samu, aj keď to nie je pravdou. Filozofia nie je iba vecou odborníkov, preto už Aristoteles pekne obsiahol túto skutočnosť nasledovným argumentom: „Buď máme filozofovať alebo nemáme filozofovať; ale akonáhle nemáme filozofovať, tak už to samo
uvažovanie je v mene nejakej filozofie. Ale tu sa musíme
pozastaviť a vysvetliť, čo pretvára dané myslenie na myslenie filozofické.“2
V novoveku sa začína uplatňovať individualizmus
a subjektivizmus a to znamená rozmanitosť a neustálu zmenu. Novovek sa stál akousi kritikou stredoveku, čo nám je veľmi známe u filozofa Occama3, ktorý sa zapríčinil o úpadok stredovekého modelu. Martin Luther študoval filozofiu v Erfurte (1501 – 1505)
podľa systému nominalistu Occama, ktorý zdôrazňoval božiu ľubovôľu, prísnosť spravodlivosti, silu ľudskej vôle a menej spomína účinky milosti.4
Môžeme vidieť aj akúsi podobnosť a prepojenie myšlienok Luthera s Occamom. Veď neustále sa v ňom
bili scholastika s nominalizmom5, ale v jeho teologic-

2. Porov.: Bochenski, M. J.: Cesta k filosofickému myšlení. Praha : ACADEMIA, 2001, s. 18 – 22.
3. William Occam považoval všeobecniny za konvencie,
ktoré nie sú niečím umelým, ale najskôr sú prirodzeným
predpokladom poznania prírody. Niektorí autori označujú Occamovu náuku o poznaní ako psychologický konceptualizmus, alebo mentalizmus. Aj samotný princíp Occamovej britvy logicky vznikol v duchovnom kruhu nominalizmu. Cieľom Occama bolo to, že to čo je možné urobiť
s menším počtom princípov a termínov, je realite primeranejšie než akákoľvek ich nadmernosť.
4. Porov.: Blecha, Ivan a kol.: Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 296.
5. Nominalizmus jedná z pozície stredovekého sporu
o univerzálie. V širšom zmysle slova to znamená koncepciu poznania, podľa ktorého všeobecným pojmom v objektívnej realite nič nezodpovedá, alebo existujú len v ľudskej
mysle a reči. Tvrdenie, že v jednotlivinách je reálne príN ové H orizonty
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kom postoji zvíťazil nominalizmus Ockhama.6 Podľa
nominalistickej definície aj Luther vnímal slobodnú
vôľu ako prázdny pojem. Takto vôľa človeka nie je slobodnou, lebo nie je sama sebou a je otrokyňou hriechu. Ľudská vôľa sa nachádza medzi Bohom a satanom. Keď ju pohne Boh, tak ide tam, kde chce Boh.
Ale keď ju podchytí satan, tak ju povedie, kam chce
on. Tak Boh a satan bojujú o ľudskú dušu, aby ju urobili svojim vlastníctvom.7
Luther nebol systematickým mysliteľom a dá sa mu
aj pripísať titul „eruptívny voluntarista.“ Spočiatku
bol naplnený horlivosťou za božiu slávu, ale životné
dramatické udalosti ho strhli do politického víru, kde
zvíťazil jeho egoizmus. Veď aj svätý František z Assisi bol presvedčený, že svojim počínaním napĺňa božiu vôľu, aj keď s ním nesúhlasili biskupi, ani pápež.
No vždy si zachoval pokoru a poslušnosť, ako cnosti, ktorými ho skúša Boh, aby mohol byť jeho nástrojom. Martin Luther veľmi zdôrazňoval, že plní božiu
vôľu, ale pritom vo viacerých situáciách chcel tvrdo
presadiť svoju vôľu a vlastné záujmy. Jeho základným
prvkom bol subjektivizmus.8 Tento filozofický smer
rozbil stredovekú univerzálnosť a Luther ho aplikoval v sociálno – náboženskej sfére.9
Subjektivizmus, ktorý je prvou charakteristikou filozofie humanizmu a renesancie sa celkom zreteľne
prejavuje v antropológii. Predmetom skúmania filozofov v období humanizmu a renesancie bol skoro výlučne človek, preto sa osobitne zaoberali skúmaním
problémov týkajúcich sa morálky jednotlivca. Cieľom kultúry bolo spraviť z človeka strojcu civilizácie.
V tomto období ide o znovuobjavenie klasickej latinskej a gréckej kultúry. Z nich potom vzišiel ideál človeka, ktorý sa mal uskutočniť v obnovenej spoločnosti. Za takéhoto stavu sa ukazuje vždy jasnejšia potreba formovať človeka podľa požiadaviek novej doby, ktorá sa podoberie na úlohu vytvoriť človeka, ktorého by si ostatní vážili, čo bolo evidentným
i u Martina Luthera. Pochopiteľne, že takýto humanistický ideál človeka vedie na cestu individualizmu, ktorý sa až stáva neľudským egoizmom. Človek
sa v skúmaní zameriava na seba, na svoje možnosti,
na riešenie vlastných problémov a všetko, čo ho ob-

tomný i nejaký všeobecný, napríklad druhový princíp, považovali nominalisti za nezmyselný.
6. Porov.: Blecha, Ivan a kol.: Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 291.
7. Porov.: Tresmontant, C.: Otázky naší doby. Filozoficko-teologický slovník. Brno : Barrister & Principal, 2004, s.
263.
8. Subjektivizmus sa prejavuje vo viacerých filozofických smeroch. Ponajprv je to v noetike, kde zastáva názor,
že ľudské poznanie je ovplyvnené dispozíciami subjektu,
a že jeho výsledky sa týkajú objektívnej reality. V etike je
to zase postoj, ktorý preceňuje úlohu subjektu a jeho záujmy. V určitom ohľade je totožný s egoizmom. Čo sa týka
subjektivizmu v oblasti náboženstva, tak ide o osobné predstavy človeka o Bohu.
9. Porov.: Blecha, Ivan a kol.: Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 386.
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klopuje, berie vo vzťahu k sebe. No ak si človek na
základe kultúry, ktorú vypracúva svojím rozumom,
vie odôvodniť zákony, ktorými sa riadia dejiny i príroda, potom je schopný vytvoriť rozumný svet a spoločnosť podľa svojej vôle.10
Filozofi nemôžu žiť bez premýšľania o veľkých dielach filozofickej tradície. Filozofia je živou reflexiou
o témach, ktoré sa nachádzajú mimo nej: politika,
náboženstvo, veda, morálka, ekonomika, existencia
atď. Je potrebné zdôrazniť, že nijaká jednotlivá veda
na ne nemôže odpovedať sama. Na podklade vypovedaného je nám všetkým jasné, že mladý augustinián
bol vzdelancom a mysliteľom svojej doby. Zaoberal
sa rôznymi problematikami, ktoré vysvetľoval vždy
jazykom teológie. Spomínali sme už, že filozofia je
univerzálnou vedou, ktorá sa neuzatvára do žiadnej
oblasti, a preto sa ani neohraničuje žiadnou vedou.
Luther všetky svoje problémy a ich riešenia premiestnil z oblasti metafyziky do oblasti náboženstva,
čo nebolo správnym, lebo prirodzené pravdy sa mali
riešiť rozumom a nadprirodzené pravdy svetlom viery. Luther sa často posmešne vyjadroval o filozofii
a bol to práve on, čo vyhlásil vojnu tejto „vede všetkých
vied“. Síce sa stal mysliteľom svojej doby, ktorú chcel
zmeniť, no však podľa viacerých odborníkov by nebolo správnym považovať ho za nejakého systematického filozofa, keďže filozofia sa stala jeho úkladným
nepriateľom, proti ktorej viedol svoj boj.
Lutherov subjektivistický náčrt vzťahu medzi
rozumom a vierou
„ Rozum sa má venovať hľadaniu toho, čo miluje. Čím
viac miluje, tým viac túži po poznaní. Kto žije pre pravdu,
snaží sa o formu poznania, ktorá sa čoraz viac zapaľuje
láskou k tomu, čo poznáva“ (sv. Anzelm z Canterbury).
Človek dostal od Boha prirodzený rozum. To znamená, že je to teda dobrý Boží dar. Človeka radí nad
akýkoľvek živý tvor a umožňuje sa mu stať povolaným vládnuť nad stvorenstvom. Ľudský rozum je prameňom a nositeľom celej kultúry, je základom zákonodarstva, umenia a ľudskej vynaliezavosti, a tak je
zaiste pravdou, že rozum je vrcholom všetkých vecí
a skutočnosťou, ktorá stojí za všetkými vecami. V porovnaní k ostatným veciam života je tým najlepším,
dokonca niečím božským. Kráľovskou úlohou rozumu je, aby slúžil tomuto pozemskému životu. Je najvyššou inštanciou v tomto svete a stanovuje normy
usudzovania a rozhodovania o správnom poriadku
a riadení zemských vecí.
Ani teológ mu v tom nemôže brániť, lebo teológia
ani nespochybňuje poriadky verejného života, ani neobjavuje nejaké nové druhy umenia. V týchto oblastiach má teológia nechať vládnuť skôr rozum a potvrdiť, že je Božím stvorením. Avšak vždy musí zostať
jasné, že rozum slúži jedine na to, aby sme v tomto
svete mohli žiť usporiadaným spôsobom.

10. Porov.: Blecha, Ivan a kol.: Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 386.
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Luther chápe rozum ako nástroj svetového poriadku, a preto neustále zdôrazňuje: „Rozum, hoci aj pekný a očarujúci, predsa len patrí jedine do ríše sveta a tu
má svoju vládu a ríšu. V Božej ríši má však prevahu jedine Božie Slovo.“ Jeho interpretácia tohto prehlásenia je veľmi jasná, čiže rozum sa musí obmedziť na
to, čo mu je prístupné, teda iba na vedomosti o svete.
Takže potom naše zmýšľanie a rozum podľa neho je
príliš malý na to, aby mohol pochopiť svet sám o sebe
a Boží majestát, ktorý sa za tým skrýva. A pretože
sa rozum ohraničuje na tento svet a zemská skutočnosť mu slúži ako smernica s konečnou platnosťou,
stojí v úplnom protiklade k viere. Ak však uzná, že
v otázkach viery blúdi v tme a príjme Božie pôsobenie, tak sa môže stať vynikajúcim nástrojom pre veriacich. Stáva sa z neho teologický rozum, ktorý pomáha správne rozumieť Písmu a vykladať ho.11 Lebo
samotný rozum je podľa Luthera tou najväčšou z diablových dcér. Veď samou svojou prirodzenosťou i svojimi postupmi je rozum choromyseľnou ženou, ktorá je napadnutá leprou.12
Luther mal výhrady aj k vtedajším definíciám viery, lebo ju nechápal ako schválenie určitých článkov
viery, ale ako celkom prostú dôveru v Boha. Chápe ju
ako osobnú dôveru. Človek má podstatne lepší osobný vzťah, keď niekomu úplne dôveruje, ako keď dôveruje len sčasti. Dôvera ozrejmuje aj vzťah medzi tým,
čo znamená veriť a mať. Keď niekomu úplne dôverujeme, plne sa tomuto človeku aj odovzdám, takže dôvera k nemu ma privádza. Podľa neho je, ale nutné
rozlišovať najmä dve formy viery, takzvanú historickú a existenciálnu vieru.
Historickú a existenciálnu vieru raz Luther rozlíšil
takto: „Často som hovoril o dvojakej viere. Na jednej strane síce veríš, že Kristus je takým človekom ako je opísaný
a zvestovaný v celom evanjeliu, ale neveríš, že pre teba je
takým človekom, pochybuješ o tom, či je toto všetko určené pre teba a myslíš si: Áno, zaiste je tento človek iný než
Peter, Pavol a iní zbožní svätci. Ktovie aký vzťah má ku
mne, či sa pri ňom v tomto nezmýlim a či by som sa mohol
na neho spoliehať, ako tí svätci. Hľa, taká viera nič nestojí
a neprijíma, ani nevychutnáva Krista. Potom z Neho nemôže mať ani radosť a ani nemôže k nemu pociťovať lásku. Nie je to viera v Krista, ale o Kristu, akú má aj diabol so všetkými zlými ľuďmi.“ Luther rád zdôrazňoval
a hovoril o tom, že aj sám diabol verí. Aj on uznáva,
že Kristus žil na zemi ako človek, že bol vzkriesený.
Napriek tomu diabol nemá vieru, že Kristus pre neho
prišiel na zem, zomrel a bol vzkriesený. Pretože mu
ale táto existenciálna viera chýba, zostáva vzdialený
od Boha a nemôže uznať Krista za svojho Pána. A tak
historická viera nezachraňuje. Človek môže veľa ve-

11. Porov. Schwarz, H.: Martin Luther. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999, s. 63 – 67.
12. Porov.: Tresmontant, C.: Otázky naší doby. Filozoficko-teologický slovník. Brno : Barrister & Principal, 2004, s.
263.

riť a považovať to za pravdivé, no napriek tomu nemať žiaden existenciálny vzťah k Bohu.13
Jeho chápaniu viery14 nemožno porozumieť, ak by
sme nebrali do úvahy Božie slovo, pretože obe patria bezprostredne spolu. Skrze svoje slovo volá Boh
k viere a tým pôsobí, zatiaľ čo na druhej strane sa viera dokazuje v Božom slove. Boha možno správne poznať len skrze Jeho slovo. Podľa Luthera sa správna
viera môže vzťahovať len na Boha, lebo jedine Jemu
môže človek bezpodmienečne veriť.
Vo vzťahu viery a Božieho slova je rozhodujúce, že
ono vieru vždy predchádza. Nie ja si hľadám svojho
Boha, ale kresťanská zvesť ma oslovuje. Tým sa viera
nezakladá na mojom rozhodnutí alebo na mojom hľadaní, ale na Božom slove, ktoré ju predchádza. A tak
viera nie je výsledkom ľudského snaženia15, nie je teda

13. Porov. Schwarz, H.: Martin Luther. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999, s. 67 – 70.
14. Ako zdôrazňuje učenie Cirkvi, tak viera je hypostasis toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Do latinčiny sa termín hypostasis preložil slovom substantia. Tomáš Akvinský vysvetľoval vieru, že je habitus, teda trvalá dispozícia duše, vďaka ktorej v nás začína večný život
a rozum je vedený, aby súhlasil s tým, čo nevidí. Lutherovi, ktorému List Hebrejom sám osebe nebol veľmi sympatický, pojem podstata v kontexte jeho ponímania viery nič
nehovoril. Preto výraz hypostasis/substantia/podstata nechápal v objektívnom zmysle (ako skutočnosť v nás prítomnú), ale v subjektívnom, ako vyjadrenie vnútorného postoja. V dôsledku toho musel prirodzene chápať aj výraz argumentum/dôkaz ako dispozíciu subjektu. Táto interpretácia si získala v 20. storočí súhlas, aspoň v Nemecku pri
ekumenickom preklade Nového zákona, kde sa prekladá:
viera je byť si istí v tom, v čo dúfame, byť presvedčení o tom, čo
nevidíme. Toto samo osebe nie je mylné, ako uvádza pápež
Benedikt XVI. v encyklike Spe salvi Nie je to však zmysel textu, pretože výraz použitý v gréčtine elenchos nemá
subjektívnu hodnotu presvedčenia, ale objektívny význam
dôkazu. Viera nie je len nejaké subjektívne zameranie sa
na veci, ktoré majú prísť, ale viera nám niečo dáva. Dáva
nám už teraz niečo z očakávanej skutočnosti a táto prítomná skutočnosť je pre nás dôkazom toho, čo ešte nevidíme.
Prítomnosti sa dotýkajú budúce skutočnosti, a tak sa budúce veci vlievajú do prítomných a prítomné do budúcich.
15. Takýmto spôsobom sa Luther do istej miery pričinil o vzdialenie sa rozumu a viery. Ako spomína pápež
Ján Pavol II., tak viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými
sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha, vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom.
Vzťah medzi vierou a rozumom vyžaduje starostlivé úsilie
o rozpoznávanie, lebo tak rozum ako aj viera sa Lutherovým názorom veľmi ochudobnili. Rozum ak je pozbavený
prínosu Zjavenia sa pohybuje po bočných chodníkoch, na
ktorých je v nebezpečenstve, že stratí výhľad na svoj konečný cieľ. Viera, ktorej chýba pomoc rozumu, zdôrazňuje cit a zážitok, a dostáva sa do nebezpečenstva, že už nebude všeobecnou ponukou. Je iluzórne myslieť si, že viera
pri oslabenom vplyve rozumu bude mať väčšiu presvedčivosť. Naopak, dostane sa do veľkého nebezpečenstva, že sa
zredukuje na poveru. Úprimnosti viery musí zodpovedať
smelosť rozumu.
N ové H orizonty
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žiadnym ľudským skutkom, ale pravá viera je darovaná Bohom. Boh nás oslovuje skrze vieru.16
Namiesto záveru
Luther nebol agnostikom, ani zástancom nejakého agnostického smeru. Bol však mysliteľom presvedčeným o svojej filozofickej teórií, o ktorej sa domnieval, že ju takmer všetko aj dokazuje. Jeho názory vyvolali vo filozofii veľký rozruch. Veď samotné
pesimistické vnímanie človeka a odsúdenie jeho ľudskej prirodzenosti, sa podľa neho malo uberať novým
smerom, ktorý ponúkal nielen humanizmus v podobe akéhosi naturalizmu (tento druh naturalizmu nemôžeme stotožňovať s naturalizmom 19. storočia), ale
aj v intenciách renesančných myšlienok, za ktorými
stojí práve Martin Luther v Nemecku. Renesancia sa
v kolíske svojho vzniku prejavila iným spôsobom než
v Nemecku. Kým v Taliansku ide o stvárnenie človeka v umení, tak v kraji Martina Luthera ide čisto
o nový druh myslenia. A keďže vždy existuje určitá
postupnosť dianí (jedná vec nadväzuje na inú), ktoré
sú v pravom zmysle slova rozumné a v danej chvíli
sa zdajú byť nevyhnutnými, tak na pozadí tohto treba vnímať aj počiatok nového myslenia, ktoré sa síce
spustilo reformáciou, ale pokračovalo v budovaní veľkej filozofickej tradície v Nemecku. Na tento revolučný počiatok v myslení reagovala tiež Katolícka cirkev
v podobe „postridentskej filozofie“.
Samotná „postridentská“ filozofia, ktorá sa začína
v tomto období objavovať, bola iba reakciou na vtedajšie dejinné smerovanie. Akési stredoveké reminiscencie, rekonštrukcia stredovekej kultúry, podporiť
zmysel pre tradíciu, neskoršia práca jezuitov na intelektuálnom poli a minoritov na poli ľudovej zbožnosti, ale aj laicizácia škôl a školská výchova, to všetko
sú charakteristické znaky novej epochy, ktorá by nebola prišla, ak by nebolo osobného pôsobenia Martina Luthera s jeho myslením. Rekatolizácia v podobe
katolíckej protireformačnej filozofie sa prejavila práve cez nový záujem o metafyziku, tak dôležitú nielen
pre filozofiu, no i pre teológiu, ďalej cez nové zásady
morálnej filozofie v politike a práve.
Reformácia položila katolíckej pospolitosti otvorene mnoho otázok. Stala sa výzvou a novým začiatkom pre filozofickú formáciu nových osobností. Môžeme spomenúť: Erazmus z Rotterdamu, Tomáš Mórus, Tommaso de Vio, František de Vittoria, František Suarez a Tomáš Campanella. Lutherovo myslenie malo v konečnom dôsledku veľký vplyv nielen
pre dejiny, ale i pre výchovu jednoduchého prostého
ľudu v novej epoche so zmenenými politickými, kultúrnymi a náboženskými podmienkami.

16. Porov. Schwarz, H.: Martin Luther. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999, s. 67 – 70.
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Zamestnanecká
participácia v kontexte
katolíckej sociálnej náuky
M. Sekerák: Employee Participation in the Context of the Catholic Social Doctrine
Employee participation in the workplace represents one of the most interesting elements of the Catholic Social Teaching (CST). In
the paper, the author clarifies the historical development of the idea of employee involvement in the decision-making process and in
the ownership of the company they work for. He also presents both the theoretical and practical aspects of the reception of employee
participation, specifically the German system of co-determination, several pastoral letters of the American bishops, and the Basque
Mondragon Corporation. The author also attempts to explain the problem of the compatibility of employee participation with selected principles of the CST. The paper points to a Personalistic dimension of the CST, which also includes employee participation.

Náčrt problému
Katolícka sociálna náuka (ďalej len KSN) predstavuje jednu z najucelenejších teoretických a filozofických koncepcií, ktoré sa zaoberajú politickým a ekonomickým spoločenstvom a postavením jednotlivca
v ňom. Jej zásady, obsiahnuté v pomerne rozsiahlom
súbore dokumentov, ktoré počas mnohých desaťročí
formálne kreujú jej obsahový charakter, vychádzajúc
predovšetkým z biblických textov, reflektujú aktuálny spoločenský, politický a hospodársky vývoj. Aj keď
samotná KSN je značne mnohovrstvová, t. j. sú v nej
obsiahnuté rozličné témy spoločenského života (pozri napr. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 2008;
ďalej len KSNC), všímať si na tomto mieste budeme
najmä vyjadrenia týkajúce sa zamestnaneckej participácie. Táto problematika má, okrem iného, rozsiahle možnosti praktickej implikácie, čo pre exponentov
KSN ponúka jednu z možností realizácie v nej teoreticky vyjadrených ideí. Je totiž pravdou, že „sociálne
učenie cirkvi nechcelo byť nikdy nejakou ekonomickou alebo sociologickou teóriou. Od samého začiatku sa vzťahovalo na sociálnu prax. Pretože sociálne
učenie cirkvi má od začiatku pastorálnu povahu, nevyhnutne sa tým vyslovuje požiadavka miestnej konkretizácie“ (Schasching, 1991: 263). V prípade zamestnaneckej participácie sa takáto „miestna konkretizácia“ uskutočňuje na úrovni pracoviska.
Historický vývoj sociálneho učenia
a idea zamestnaneckej participácie
Obvykle sa za počiatok formovania KSN per se považuje prvá sociálna encyklika v dejinách, Rerum novarum z r. 1891, autorom ktorej je Lev XIII. V skutočnosti však možno isté črty sociálneho učenia vybadať už skôr, a to napr. u Benedikta XIV. a jeho encyklike Vix pervenit z r. 1745, zameranej na boj proti
úžerníctvu alebo dokonca u sv. Tomáša Akvinského
v jeho Sume teologickej. Úplné prvopočiatky zásad učenia o spoločenskom živote sa dajú identifikovať dokonca v apoštolskej tradícii ranej cirkvi i v učení samotného Ježiša Krista. Napriek bohatej tradícii KSN

pokračujúcej až dodnes (jedným z jej ostatných dokumentov je sociálna encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate z r. 2009 či Nóta za reformu medzinárodného finančného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou z roku 2011,
ktorá je dielom Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj), nepredstavujú zásady participácie zamestnancov
v podniku jeden zo zásadných či hojne sa vyskytujúcich motívov. Navzdory tomu, vo všeobecnosti možno konštatovať, že „sociálne učenie cirkvi nevychádza z nejakej jednoliatej hotovej predlohy. Vyrástlo
z praxe, t. j. z vyrovnávania sa s celkom konkrétnymi
ekonomickými, sociálnymi, politickými a kultúrnymi problémami“ (Schasching, 1991: 260). Reflexiou
praktických problémov pracujúcej vrstvy obyvateľstva sa stala, okrem iných, aj myšlienka zamestnaneckej participácie, ktorá sa v rámci KSN rozvíjala len
postupne (porov. Lower, 2010: 105). Prvýkrát sa výslovná zmienka o účasti zamestnancov na získanom
výnose podniku vyskytuje v encyklike Pia XI. Quadragesimo anno (ďalej len QA) z r. 1931 (porov. Koleják, 2011: 125), pričom autor dokumentu v ňom operuje pojmom „spoločenská dohoda“ (QA: b. 66-67).
„Táto dohoda má mierniť tradičnú pracovnú dohodu a mala by dovoliť robotníkom stať sa zainteresovanými či už na vlastníctve alebo na správe a do určitej miery mať spoluúčasť na získanom výnose“ (Koleják, 2011: 125). Pozoruhodný je dosah týchto myšlienok vo Weimarskej republike, kde v tom čase pôsobil jeden z osnovateľov spomínanej encykliky, jezuita Oswald von Nell-Breuning. Vplyv dokumentu
bol najvýraznejší v pôsobení tamojšieho odborového
hnutia (porov. Chmielewski, 1997: 489 – 490). Ďalšia recepcia myšlienok zamestnaneckej participácie
z KSN nastala v Nemecku po druhej svetovej vojne,
kedy sa v rámci miestneho priemyslu začala rozvíjať
myšlienka tzv. kodeterminácie, Jej podstatu vystihuje
napr. S. DeWittová (1980: 73): „Kodeterminácia doslova znamená, že pracovníci zdieľajú moc v oblasti
prijímania rozhodnutí na rovnakej úrovni s manažmentom, a tak umožňuje zamestnancom a manažN ové H orizonty
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mentu rovnaký vplyv na organizačné postupy (organizational policies)“. Zjednodušene formulované,
vďaka kodeterminácii zamestnanci a investori podniku spoločne a rovnakým podielom participujú na
voľbe členov rady riaditeľov konkrétneho podniku.
Zároveň zástupcovia zamestnancov v riadiacich sférach podniku predstavujú jeden z možných nástrojov monitorovania činnosti manažmentu, vďaka čomu
sa stávajú podobnými dozornej rade podniku (porov.
Lower, 2010: 109). Nevýhodou kodeterminácie je, že
umožňuje zamestnancom iba nepriamu participáciu
na rozhodovaní a v skutočnosti nevytvára z podniku
komunitu vzájomne sa rozpoznávajúcich a čo do dôležitosti na prijímaní rozhodnutí rovných osôb (porov. Lower, 2010: 104, 108 – 112). Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tento model „neústi do efektívnej zamestnaneckej participácie pri kontrole korporácie“...,
naopak, „kontrola v podstate ostáva v rukách investorov“ (Hansmann, 1990b: 1803). Dôvodom môže byť
fakt, že skutočné podieľanie sa na kontrolovaní podniku nie je medzi takými dvoma heterogénnymi skupinami, akými sú zamestnanci a investori jednoducho možná. Reálna hodnota kodeterminácie tak, zdá
sa, „spočíva na prístupe, ktorý podáva zamestnancom
presné informácie o firme“ (Hansmann, 1990a: 174;
pozri aj Chmielewski, 1997: 502). Relatívny úspech
postupnej kodeterminácie možno pripísať niekoľkým
príčinám. Po prvé, manažment v nej videl možnosť
ochrany svojich podnikov pred uplatňovaním si záujmu víťazných mocností, ktoré sa ukázali ako súperiace už krátko po vojne. Po druhé, odborári ju považovali za prevenciu voči možnému návratu manažérskej kontroly podnikov z čias vlády nacionalistickej
politickej strany. Po tretie, a to je z hľadiska problematiky tejto state najvýznamnejšie, vplyvní katolícki liberáli ju považovali za súladnú s učením vtedajších pápežských sociálnych encyklík (porov. Strauss,
Rosenstein, 1970: 199). Významnú podporu získala
pri svojich počiatkoch idea zamestnaneckej participácie taktiež zo strany celonemeckého Katolíckeho
kongresu, ktorý sa zišiel v r. 1949 (pozri Chmielewski, 1997: 490).
K ďalšiemu teoretickému rozvoju myšlienky zamestnaneckej participácie došlo výraznejšie počas
pontifikátu bl. Jána XXIII., ktorý vo svojej sociálnej
encyklike Mater et magistra (ďalej len MM) z r. 1961
nadväzuje na myšlienkovú líniu svojich predchodcov a považuje „za oprávnené úsilie pracujúcich o aktívnu účasť na živote podnikov, v ktorých sú zapojení svojou prácou. Nie je možné predurčovať spôsoby
a mieru tejto účasti, keďže závisí od konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádza každý podnik; t. j. od situácie, ktorá sa mení od podniku k podniku a aj v rámci toho istého podniku podlieha často rýchlym a podstatným zmenám. Pokladáme však za užitočné upriamiť pozornosť na to, že problém aktívnej účasti pracujúcich stále existuje či už v súkromných alebo štátnych podnikoch a v každom prípade treba smerovať
k tomu, aby sa podnik stal spoločenstvom osôb vo svojich vzťahoch, vo funkciách a v postavení všetkých
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svojich zamestnancov“ (MM: b. 78). Podľa pápeža si
to vyžaduje, „aby vzťahy medzi podnikateľmi a vedením na jednej strane a zamestnancami na druhej
strane boli charakterizované ohľaduplnosťou, úctou,
porozumením, čestnou a aktívnou spoluprácou a zasadením sa za spoločné dielo. Taktiež aby prácu chápali a prežívali všetci členovia podniku nielen ako
zdroj zisku, ale aj ako plnenie povinnosti a preukazovanie služby. To však predpokladá, aby aj pracujúci mohli prejaviť svoj názor a priniesť svoj podiel pre
účinné fungovanie podniku a jeho rozvoj“ (MM: b.
79). Ako pozoruhodne nadčasové sa javia aj jeho ďalšie slová, ktorými zdôrazňuje, že vedenie podniku nesmie znížiť svojich zamestnancov „na úroveň obyčajných mlčiacich vykonávateľov, bez akejkoľvek možnosti uplatniť svoje skúsenosti, úplne pasívnych voči
rozhodnutiam, ktoré usmerňujú ich činnosť“ (tamže).
Následne podáva aj teologicko-historické zdôvodnenie oprávnenia pracujúcich na aktívnejšie podieľanie
sa na zodpovednosti vo výrobnej organizácii, ktoré
podľa neho zodpovedná nielen historickému vývoju
na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom poli, ale je
zároveň oprávnenou požiadavkou vpísanou do prirodzenosti človeka (porov. MM: b. 80).
Druhý vatikánsky koncil, ktorý sa konal na práve na podnet bl. Jána XXIII., priniesol so sebou ďalšie rozvinutie KSN v podobe pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes (ďalej len GS), ktorú po schválení koncilovými otcami podpísal Jánov nástupca pápež Pavol VI. 7. decembra 1965. Dokument výslovne
nabáda, „aby pracujúci mali účasť aj na rozhodovaní,
a to buď priamo, alebo prostredníctvom svojich slobodne zvolených zástupcov“ (GS: b. 68). Medzi základné ľudské práva konštitúcia zaraďuje aj „právo
pracujúcich slobodne zakladať organizácie“, ktoré by
adekvátne reprezentovali zamestnancov, a prostredníctvom ktorých by sa mohli podieľať „na správnom
usporadúvaní hospodárskeho života, ako aj právo
slobodne sa zúčastňovať na činnosti týchto organizácií bez nebezpečenstva represálií“ (tamže). Súčasťou tejto participačnej aktivity by malo byť tiež intenzívne ekonomicko-sociálne vzdelávanie pracovníkov, čím by sa u nich prehlbovalo vedomie zodpovednosti a vďaka čomu by sa každý zamestnanec
„podľa svojich schopností a vlôh“ cítil byť „aktívnou
zložkou celkového úsilia o hospodársko-spoločenský
pokrok a spoločné dobro všetkých“ (tamže). Akcentovanie práve týchto skutočností nie je vzhľadom na
celkovú charakteristiku KSN nezvyčajné. Medzi jej
hlavné princípy totiž patrí okrem zásady spoločného
dobra aj zásada dôstojnosti ľudskej osoby, subsidiarity a solidarity (pozri KSNC, 2008: 4. kap.). Vzdelávanie pracovníkov je taktiež inherentnou črtou a zároveň nevyhnutnou podmienkou participácie, keďže
podnikové štruktúry si vyžadujú aj podieľanie sa na
poznatkoch (porov. Chmielewski, 1997: 501). Podľa
Kompendia sociálnej náuky Cirkvi totiž v novej organizácii práce vedomosti znamenajú viac, než len
samotné vlastníctvo (porov. KSNC, 2008: b. 281),
čo korešponduje s v súčasnosti populárnou myšlien-
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kou tzv. vedomostnej ekonomiky. Podieľať sa na vedomostiach, resp. poznatkoch okrem iného znamená na jednej strane porozumieť výrobným procesom
a na strane druhej plne pochopiť „život“ podniku
(porov. Chmielewski, 1997: 501 – 502). Vo svojej encyklike Centesimus annus (slov. Stý rok; ďalej len CA)
z r. 1991, vydanej pri príležitosti stého výročia publikovania sociálnej encykliky Rerum novarum pápež
Ján Pavol II. zdôrazňuje, že na to, aby zamestnanci
dokázali pracovať v podniku tak, ako by „pracovali
na svojom“, musia využívať svoju inteligenciu spoločne so slobodou (porov. CA: b. 43). Na vyššie uvedené koncilové učenie o zamestnaneckej spoluúčasti nadviazal (a mierne ho rozvinul) Pavol VI. vo svojom príhovore členom Medzinárodnej organizácie
práce v júni 1969 v Ženeve, keď vyhlásil: „Musíte teraz podniknúť kroky, zabezpečujúce organickú participáciu všetkých zamestnancov, a to nie iba na plodoch ich práce, ale tiež na hospodárskej a spoločenskej zodpovednosti, v ktorej spočíva budúcnosť ich
a ich detí“ (Pavol VI., 1969: b. 21, s. 500).1
Ako už bolo naznačené, zamestnaneckú participáciu do svojej náuky prijal aj bl. Ján Pavol II. Po prvýkrát možno istý náznak pozorovať v posynodálnej
apoštolskej exhortácii Christifideles laici z decembra
r. 1988. V čl. 42 tohto dokumentu vyzýva na zapájanie sa kresťanských laikov „do rozličných a mnohorakých iniciatív, na hospodárskej, sociálnej, zákonodarnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia organickému a systematickému podporovaniu všeobecného dobra“. Omnoho explicitnejšie sa vyjadruje v prvej
zo svojich troch sociálnych encyklík, ktorou je Laborem exercens (ďalej len LA) z r. 1981. V jej 14. bode pripomína, že účasť pracovníkov na riadení alebo ziskoch podnikov, resp. na tzv. akcionárstve pracujúcich
patrí medzi tie návrhy predstaviteľov KSN vrátane
Učiteľského úradu Cirkvi, ktoré vo svetle rozsiahlych
ekonomických a spoločenských zmien „nadobúdajú
osobitný význam“ (LA: b. 14). Zároveň pripomína, že
„nezávisle od konkrétneho spôsobu uplatnenia týchto návrhov zostáva jasné, že uznanie správneho postavenia práce a pracujúceho človeka vo výrobnom procese vyžaduje rozličné úpravy v oblasti samého vlastníckeho práva výrobných prostriedkov“ (tamže). Za
cieľ, ktorý je potrebné dosiahnuť, stavia tzv. socializáciu, o ktorej možno hovoriť iba vtedy, „keď sa každý na základe svojej práce môže zároveň plným právom považovať za spoluvlastníka veľkého pracoviska, na ktorom pracuje spolu so všetkými ostatnými.
Cestou na dosiahnutie takéhoto cieľa by mohla byť,
nakoľko je to možné, cesta zlučovania práce s vlastníctvom kapitálu...“ (tamže). Zároveň si pápež všíma
aj antropologickú dimenziu tejto otázky, keď zdôrazňuje, že „pracujúci človek netúži iba po náležitej
1. V orig.: „Il vous faut maintenant prendre les moyens
d‘assurer la participation organique de tous les travailleurs,
non seulement aux fruits de leur travail, mais encore aux
responsabilités économiques et sociales dont dépend leur
avenir et celui de leurs enfants.“

odmene za svoju prácu, ale aj po tom, aby sa aj v samom výrobnom procese vzala do úvahy možnosť, že
by pracujúci, aj keď pracuje na spoločnom vlastníctve, mal zároveň povedomie, že pracuje „na svojom““
(LA: b. 15). Rovnakú rétoriku použil aj o desať rokov
neskôr v encyklike Centesimus annus, kde zároveň pripomenul, že cirkev síce nemá na navrhnutie nijaké
konkrétne ekonomické modely, no jej sociálne učenie poskytuje užitočnú duchovnú orientáciu, jednak
pri oceňovaní pozitívneho významu trhu a podnikania so zreteľom spoločného dobra (porov. CA: b. 43),
ako aj pri oprávnenom úsilí robotníkov „dosiahnuť
plné uznanie ich dôstojnosti a väčšieho podieľania sa
na živote podniku“ (tamže). Uvedené tvrdenia možno
vnímať ešte v širšej súvislosti, konkrétne v kontexte
vzťahu k politickému systému štátu, ktorý umožňuje aplikovať princípy zamestnaneckej participácie. P.
J. Chmielewski (1997: 492) k tomu dodáva, že „táto
pozícia (Jána Pavla II.) podporuje myšlienku, podľa
ktorej systémy zamestnaneckej participácie efektívne reprezentujú a podporujú demokratickú kultúru“.
Keďže participácia zamestnancov na pracovisku nemusí zahŕňať iba spolupodieľanie sa na tvorbe a prijímaní rozhodnutí (tzv. decision-making), ale aj vlastnenie časti (alebo celku) podniku, v ktorom pracujú,
bude osožné krátko sa pristaviť pri otázke kompatibility KSN s alternatívnymi formami vlastníctva výrobných prostriedkov. KSN vo svojom historickom
vývoji je ustálená v postoji ku kapitalizmu, trhovej
ekonomike a súkromnému vlastníctvu, ktoré sú na
jednej strane akceptované, no na druhej strane je poukazované aj na ich deformácie spôsobujúce hlboké
sociálne nerovnosti.2 „Z tohto hľadiska“, píše Ján Pavol II., „naďalej zostáva neprijateľný postoj „strnulého“ kapitalizmu, ktorý bráni výlučné právo súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov ako nedotknuteľnú „dogmu“ hospodárskeho života“ (LA: b.
14). „Kresťanská tradícia nikdy neuznávala právo
na osobné vlastníctvo ako na niečo absolútne a nedotknuteľné“ (KSNC: b. 177). Významný český ekonóm a aktuálne člen Pápežskej akadémie sociálnych
vied Lubomír Mlčoch (2004: 112) sa v tejto súvislosti
vyjadruje veľmi jednoznačne, keď píše, že „výrobné
prostriedky sa nemajú stavať do protikladu voči práci, nesmú slúžiť vykorisťovaniu“. Pre KSN je typický alternatívny spôsob myslenia a predkladanie nie
vždy striktných, rigidných koncepcií, ako by sa mohlo
2. „Ak sa termínom „kapitalizmus“ označuje ekonomický systém, ktorý uznáva základnú a pozitívnu úlohu podnikania, trhu, súkromného vlastníctva a z toho vyplývajúcej zodpovednosti za výrobné prostriedky, slobody tvorivej činnosti človeka v ekonomickej oblasti, odpoveď je
iste pozitívna (...). No ak pod „kapitalizmom“ rozumie systém, v ktorom hospodárska sloboda sa neviaž na taký pevný právny poriadok, ktorý slúži úplnej ľudskej slobode (...),
odpoveď je potom rozhodne negatívna“ (KSNC, 2008: b.
335). „Voľný trh nemožno posudzovať bez toho, aby sa neprihliadalo na ciele, ktoré sleduje, a na hodnoty, ktoré prenáša na spoločenskú úroveň. Trh nemôže nájsť základ vlastnej legitímnosti v sebe samom“ (KSNC, 2008: 348).
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na prvý pohľad zdať. Kompendium sociálnej náuky
Cirkvi (2008: b. 180) pripomína, že „osobné vlastníctvo nie je jediná legitímna forma vlastníctva. Výnimočne dôležitá je aj klasická forma spoločného vlastníctva (...)“. Je pravda, že tento druh vlastníctva pokladá kompendium za charakteristické pre domorodé národy v rozvojových krajinách. Niet však dôvod
pochybovať, že do istej miery zospoločenštené vlastníctvo výrobných prostriedkov môže byť akceptované aj v inej, modernejšej podobe, akým je napríklad
spolupodieľanie sa pracovníkov na vlastníctve podniku, v ktorom sú zamestnaní. Týmto spôsobom sa
totiž môžu emancipovať nielen po stránke materiálnej, ale aj duchovnej a dospieť tak k svojmu integrálnemu rozvoju ako ľudských osôb.
Teoretické a praktické dimenzie recepcie
zamestnaneckej participácie
Napriek tomu, že dokumenty KSN, osobitne mnohé
pápežské encykliky, viac než zamestnaneckú participáciu akcentujú významnú úlohu odborového hnutia
(pozri Gruenberg, 1998), táto idea ostáva živá a naďalej je jej súčasťou. „Vzťah medzi prácou a kapitálom“,
uvádza sa v KSNC (2008: b. 281) „nachádza vyjadrenie aj prostredníctvom účasti robotníkov na vlastníctve, jeho riadení a na jeho ovocí“. Zároveň kompendium dodáva, že táto požiadavka „sa často zanedbáva“ (tamže). Toto ale neplatí pre rozvoj KSN v prostredí Spojených štátov amerických, kde sa v časti katolíckeho prostredia myšlienka zamestnaneckej participácie, resp. ekonomickej demokracie ako takej pomerne úspešne ujala, čo dokazujú aj viaceré oficiálne dokumenty. Viackrát spomínaný Phillip J. Chmielewski (1997) pripomína takmer zabudnutý text z 12.
februára 1919 nazvaný „Bishops´ Program of Social
Reconstruction“ z produkcie Administratívneho výboru Národnej katolíckej vojnovej rady (Administrative Committee of the National Catholic War Council).3 V programe sa píše, že „práca by mala postupne získať väčšie zastúpenie v „priemyselnej“ časti
podnikového manažmentu. Ustanovenie výborov na
úrovni výrobných jednotiek (v orig. shop committees), spolupracujúcich kdekoľvek to bude možné s odbormi, je metódou, navrhujúcou umožniť zamestnancom vlastné podieľanie sa na priemyselnom manažmente“ (in: Chmielewski, 1997: s. 489); „úplné zvýšenie produktivity nebude uskutočnené, kým pracovníci ostanú iba obyčajnými zarábačmi miezd. Väčšina sa musí nejakým spôsobom stať vlastníkom prinajmenšom časti výrobných prostriedkov“ (in: Schultze,
2000: 231). Hoci idea podielnictva na zisku v týchto
slovách nie je vyjadrená, svoj ohlas v nich nachádzajú
iné, na svoju dobu priam revolučné myšlienky spolupodieľania sa zamestnancov na vlastníctve a riadení
3. Vlastným autorom dokumentu je Mons. John Ryan,
neskorší učiteľ morálnej teológie na Katolíckej univerzite
vo Washingtone D. C., ktorý sa v tom čase dlhodobo zasadzoval za intenzívnejšiu štátnu ochranu zamestnaneckých
práv.
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podniku. Iným, mladším dokumentom je v tejto oblasti vyhlásenie katolíckych biskupov USA z 20. novembra 1975 s názvom „The Catholic bishops´ 1975
statement “The economy: Human Dimensions“, ktoré zahŕňa aj myšlienku „participácie práce v manažmente“ (Chmielewski, 1997: 492). Omnoho vplyvnejším a citovanejším dokumentom je celonárodný
pastiersky list biskupov USA z r. 1986 s názvom „Ekonomická spravodlivosť pre všetkých“ (v orig. Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U. S. Economy; ďalej len EJA).
V ňom jeho autori ponúkajú nové podnety na podporu aktívnej účasti občanov na politickom a ekonomickom živote i zamestnaneckej participácie, zasadenej do etického rámca KSN. Biskupi si v liste všímajú, že najčastejšie dochádza k implementácii systému zamestnaneckej participácie v tých firmách,
ktoré čelia vážnym finančným ťažkostiam. Zároveň
si kladú nasledujúcu otázku: „Ak zvýšená participácia a spolupráca môže pomôcť firme vyhnúť sa krachu, prečo by nemohla dodať síl zdravému podnikaniu? Kooperatívne vlastníctvo je osobitne hodné uváženia v nových podnikateľských iniciatívach“ (EJA,
1986: b. 301). Zároveň treba pripomenúť, že to, čo biskupi v liste nazývajú „štruktúrami, kde zamestnanci konajú zodpovedne vnútri firiem smerom k spoločnému dobru“ (Chmielewski, 1997: 504), je v skutočnosti akousi „alianciou“, spájajúcou systém odborov so systémom kodeterminácie (porov. tamže), ktorá už bola spomínaná vyššie. Pokiaľ ide o vzťah odborového hnutia k systému kooperatívneho vlastníctva, resp. zamestnaneckej participácie v podniku, vyzývajú autori pastierskeho listu z r. 1986, aby odbory
sami napomáhali hľadaniu nových spôsobov podnikania, čeliac tak výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. „Účelom odborov nie je iba jednoducho brániť existujúce mzdy a výsady frakcií pracovníkov, ktorí k nim patria, ale tiež umožniť pracovníkom pozitívne a kreatívne prispievať firme, spoločenstvu a širšej spoločnosti organizovaným a kooperatívnym spôsobom“ (EJA, 1986: b. 304).
Zatiaľ čo zmienky o spoluvlastníctve výrobných
prostriedkov, resp. zamestnaneckej participácii
ako myšlienky vychádzajúcej priamo z KSN našli
v prostredí USA prevažne len teoretický odraz, v európskom milieu boli reflektované aj v praktickej rovine. Ide najmä o kooperatívne podniky v baskickom meste Mondragón, ktoré vznikli koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Pri ich počiatkoch stál Don José María Arizmendiarrieta Madariaga4, prezývaný aj „červený kňaz“, ktorý ich filozo-

4. Narodil sa v obci Barinaga v baskickej provincii Biskajsko. V dôsledku nehody z ranej mladosti prišiel o oko,
kvôli čomu nemohol nastúpiť do armády a čo mu neskôr
spôsobovalo isté problémy aj v pastorácii. Pôsobil ako novinár v baskických novinách, pričom bol počas španielskej
občianskej vojny za svoje aktivity proti Francovmu režimu
odsúdený na trest smrti. Po tom, čo sa mu podarilo vyhnúť
trestu, začal po vojne študovať teológiu. Ako mladý kňaz
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fiu postavil práve na myšlienkach KSN (porov. Beed,
Beed, 2002: 63 – 64). Tento projekt, na začiatku ktorého bolo koncom 40. rokov 20. stor. založenie akéhosi učilišťa poskytujúceho „sociálne a duchovné vzdelávanie“ robotníckej mládeži v Mondragóne (Schweickart, 1992: 17), a ktorý už v roku 1959 zaznamenáva otvorenie svojej vlastnej kooperatívnej banky, sa
postupne až do súčasnosti rozrástol na asi 160 samostatných kooperatív, zahŕňajúcich viac než 20-tisíc
členov. Celá veľká kooperatíva Mondragón (Mondragón Corporación Cooperativa – MCC) je rozdelená do
troch sektorov: priemyselného, obchodného a finančného. Okrem týchto sektorov sú súčasťou projektu aj
napr. vlastné nemocnice, výskumné centrá a niekoľko vzdelávacích inštitúcií. Zaujímavým je najmä finančný sektor, ktorý predstavujú sociálna poisťovňa Lagun Aro a banka Caja Laboral Popular (v Baskicku druhá najväčšia), zohrávajúca v celom projekte významnú úlohu. Pracovníci MCC v nej ukladajú svoje peňažné prostriedky, ktoré sú následne (vo
výške asi 20 % zisku) preinvestované do projektov vytvárania nových pracovných miest. Taktiež približne 10 % ročného zisku MCC je použitých na rozličné sociálne projekty. Zvyšných 70 % zisku je distribuovaných priamo medzi zamestnancov. Hospodársky úspech MCC takto zohral (a naďalej zohráva) dôležitú úlohu nielen v ekonomickom, ale aj v politickom rozvoji Baskicka.
Široké spektrum firiem fungujúcich v rámci spomínaných troch sektorov MCC funguje na báze federácie, pričom sa vyznačujú vysokým stupňom autonómie. Mondragón, ako si všíma H. Hansmann

bol pridelený do farnosti v obci Arrasate (v baskičtine Mondragón) spustošenej práve sa skončivším konfliktom a poznačenej vysokou nezamestnanosťou. Inšpirovaný myšlienkami katolíckej sociálnej náuky, filozofiou personalistov
Jacquesa Maritaina, Emmanuela Mouniera a iných založil
v r. 1943 polytechnickú školu, určenú na vzdelávanie mladých chlapcov z robotníckych rodín, z ktorej sa časom stala Mondragónska univerzita. Jeho edukačným cieľom nebolo len rozvíjanie technických zručností študentov, ale aj
ich spoločenská a duchovná kultivácia. Jedenásť z dvadsiatich absolventov jeho prvej triedy mondragónskej školy sa
stalo inžiniermi, pričom päť z nich (spolu s osemnástimi
ďalšími pracovníkmi) založili v r. 1956 – na základe priamej intervencie „červeného kňaza“ – prvý podnik kooperatívneho typu. Po ňom nasledoval v r. 1958 ďalší takýto
podnik a o rok na to bola založená (opäť na Arizmendiho
návrh) kooperatívna banka. Don Arizmendi (ako sa zvykne skracovať jeho meno) neraz používal marxistickú kritiku kapitalizmu, aj keď sám nepatril medzi radikálov. Hoci
bol veriacim katolíkom, kritizoval cirkev za to, že sa vzdialila pracujúcemu ľudu. Kritizoval tiež sovietsky štátny socializmus, ako aj niektoré hrozby kooperativizmu. Varoval
pred tým, aby sa z kooperatív nestali iba podniky „kolektívneho egoizmu“, kde by bol každý zameraný iba na vlastné individuálne blaho. Cieľom bolo zlepšiť sociálnu situáciu pracujúcich vo všeobecnosti; hlavným zámerom bola
tvorba pracovných miest, na rozdiel od klasických kapitalistických podnikov, ktoré (dodnes) sledujú najmä maximalizáciu zisku.

(1990b: 1793), pripomína systém univerzity, akou je
napríklad Harvard, ktorého jednotlivé školy, fakulty a katedry disponujú podstatnou rozpočtovou autonómiou a sú široko samosprávne. Zároveň sú však
subjektmi, v ktorých si právo zásahu vyhradzuje administratívne centrum v prípade, keď to považuje za
nevyhnutné. Veľkosť jednotlivých firiem je pomerne
malá, žiadna z nich nemá viac ako 500 zamestnancov
(porov. tamže). Podstatný charakteristický rys MCC
spočíva v tom, že táto výrobná kooperatíva „nie je iba
o čiastočnej participácii zamestnancov na podnikových ziskoch, ale aj o plnej participácii na vlastníctve a vedení“ (tamže). Hoci úspech tohto dodnes fungujúceho projektu vzbudil a vzbudzuje značný obdiv
svetovej verejnosti, je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti už základy Mondragónu, postavené pôvodne
na KSN, nie sú príliš zdôrazňované. 5
Zásady sociálneho učenia a problém kompatibility
Problematika zamestnaneckej participácie môže
vzbudzovať obavy, pokiaľ ide o kompatibilitu jej celkového charakteru so zásadami KSN. Na tomto mieste bude preto užitočné pristaviť sa pri niektorých už
spomínaných zásadách. Predovšetkým spoločné dobro je zásadou plne korešpondujúcou s teleológiou celej
koncepcie zamestnaneckej participácie. Jej cieľom totiž nie je ani tak individuálny (materiálny) prospech
jednotlivca – ten je pri implementácii zamestnaneckej
participácie sekundárny – ako skôr celkové zlepšenie
životnej úrovne spoločnosti, teda zásadná a rozsiahla
kvalitatívna zmena na úrovni materiálneho blahobytu, posilňovania demokratických ideí, občianskej angažovanosti a zvýšenia transparentnosti a kredibility rozhodnutí prijímaných na úrovní podnikových
komunít i vyšších politických celkov (štátov). Napokon, aj sama KSN učí, že „spoločné dobro je dôvod,
prečo existuje politická autorita“ a že toto spoločné
dobro je „cieľom sociálneho života“ a je „historicky
uskutočniteľné“ (KSNC, 2008: b. 168). Spoločné dobro možno charakterizovať ako „súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám,
ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie
dosiahnuť vlastnú dokonalosť“ (KSNC, 2008: b. 164)
pričom za subjekt spoločného dobra je považované
spoločenstvo (rodina, skupina osôb, štát, skupina národov), ako aj každá osoba, každý jednotlivec (porov.
Vragaš, 2001: 11). Zároveň platí že tento druh dobra
nie je jednoduchým súčtom individuálnych dobier
jednotlivých subjektov v kvantitatívnom zmysle slova (porov. KSNC, 2008: b. 164), ale, naopak, má nad
nimi primát, avšak nie preto, že by bolo dobrom väčšieho počtu ľudí. „Spoločné dobro je primárne, pretože je dobrom celku, ktorého sú jednotlivci súčasťou; celku, ktorý je špecificky odlišný od svojich častí“ (Argandoña, 1998: 1096). Je charakteristické tým,
že je dobrom celej spoločnosti a preto aj dobrom jej
5. Porov. Cheney, G.: Values at Work: Employee Participation Meets Market Pressure at Mondragon, 1999, s. 55 – 56;
in: Beed, Beed, 2002: 65.
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členov, vzhľadom na to, že cieľ spoločnosti nie je odlišný od cieľa jej členov (porov. tenže: 1095); „spoločné dobro celku je predpokladom na realizáciu dobra
jednotlivcov“ (Vragaš, 2001: 12). Inak povedané, ak
spoločným cieľom nejakej komunity (napr. štátu) je,
povedzme, mierové spolužitie s inými komunitami
alebo tiež dosahovanie istého stupňa životného štandardu (život v materiálnom blahobyte), je jasné, že
tieto priority budú vlastné aj každému príslušníkovi tejto komunity. Stretnúť sa však možno aj so situáciou, kedy sú záujmy jednotlivých členov komunity v rozpore so záujmami komunity ako celku. V takom prípade, pokiaľ komunitu stotožníme s občanmi štátu, ide už o špecifický typ požiadavky, ktorý
zákonodarstvo nazýva „verejným záujmom“, ktorému – na základe štátneho vynútenia – musí ustúpiť
každá partikulárna požiadavka a záujem. To ale nie
je prípad spoločného dobra, ktoré v žiadnom prípade nie je čiastkovým dobrom, ale prináleží rovnako
každému človeku ako spoločenskej bytosti. To znamená, že „nie je stotožňované s takými vecami, ako
sú právo, poriadok, občianske vzdelávanie alebo poskytovanie verejných statkov: všetko toto je súčasťou
spoločného dobra, avšak spoločné dobre je omnoho
viac, než iba sumou všetkých týchto čiastkových dobier“ (Argandoña, 1998: 1095; tu pozri aj ďalšie charakteristiky). Napriek uvedeným rozdielom existuje
medzi koncepciou spoločného dobra a verejným záujmom jednotiaci prvok, ktorým je nezastupiteľná
úloha štátu. Ak pri verejnom záujme je úlohou štátu
vymedziť tento záujem a vynútiť na časti svojich rezistentných občanov jeho akceptáciu, potom pri spoločnom dobre, ako zdôrazňuje Š. Vragaš (2001:12), je
štát nositeľom najvyššej zodpovednosti zaň; je jeho
ochrancom, keďže ide o jeho „prvú a najdôležitejšiu
úlohu“ (tamže).
KSN zdôrazňuje princíp spoločného dobra aj v oblasti zamestnania, resp. produkcie statkov, resp. podnikania. Stojí v opozícii voči mainstreamu, ktorý
„vidí ľudskú prácu (a pracujúceho) ako input alebo
ako surovinu“ (Lower, 2010: 96). Tento svetonázor,
v súčasnosti prevládajúci aj vo vyspelých rozvinutých
krajinách, postuluje prácu do podriadeného postavenia voči kapitálu a pracovníka vidí iba ako prostriedok maximalizácie zisku podniku (porov. tamže).
Toto nazeranie na pracujúceho je v striktnom rozpore s KSN. Na jednej strane s učením o prvenstve
práce pred kapitálom (pozri LA: b. 12 – 15) a na druhej strane s jej mimoriadne intenzívnou antropologickou alebo skôr personalistickou dimenziou, považujúcou človeka za tvorcu, stredobod a cieľ celého
hospodársko-spoločenského života (porov. KSNC,
2008: b. 331; bližšie o kresťanskej antropológii pozri
napr. Lower, 2010: 23 – 30). Navyše, nekorešponduje ani s princípom spoločného dobra, lebo utilitaristická ekonomická mentalita sleduje ideu individuálneho zisku (kumulácie bohatstva jednotlivca alebo
skupiny jednotlivcov na čele podniku) na úkor zvýšenia blaha zamestnancov. Prirodzene, ziskovosť je
nepochybne dobrou mierou zisťovania ekonomického
86
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zdravia podniku, jeho efektivity a trhovej úspešnosti
(porov. Lower, 2010: 102). Na druhej strane, nehovorí
nič o pracovných podmienkach a možnostiach, akými v podniku disponujú jeho zamestnanci na rozličných úrovniach. Práve princíp spoločného dobra, ktorý nezohľadňuje iba partikulárne dobrá jednotlivcov,
ale dobro celku, „umožňuje tým, ktorí sú (akokoľvek)
zainteresovaní do podnikania dosiahnuť ich osobné
ciele“ (Argandoña, 1998: 1097). Okrem toho tiež „pomáha zamestnancom chrániť sa pred nespravodlivým
zaobchádzaním, keď podnik prechádza ťažkými časmi alebo sa nachádza v období veľkej reštrukturalizácie“ (Lower, 2010: 104).
Myšlienka zamestnaneckej participácie je plne
kompatibilná aj s inou zásadou KSN, ktorou je princíp subsidiarity (nazývaný aj kompetenčné pravidlo
či pravidlo slobodnej iniciatívy), ktorý „chráni osoby od zneužívania nadriadenými sociálnymi inštitúciami a zároveň ich povzbudzuje, aby pomáhali jednotlivým osobám a stredne veľkým celkom rozvíjať
svoje úlohy“ (KSNC, 2008: b. 187). Hoci sa subsidiarita (pojem historicky po prvýkrát obsiahnutý a definovaný v encyklike QA) obvykle spája s pôsobením
štátu vo vzťahu k jeho jednotlivým územným jednotkám, resp. miestnym samosprávam, nie je vhodné ju obmedzovať iba na sféru vzťahov politickej autority a intermediárnych štruktúr.6 Naopak, „môže
tiež pomôcť v myslení o vzťahoch vo vnútri firmy“
(Lower, 2010: 104). Sú to najmä reprezentanti neoliberálneho ekonomického myslenia, ktorí kladú mimoriadny dôraz na princíp subsidiarity s odôvodnením, že štát nemá zasahovať do oblastí, ktoré sú nad
rámec jeho pôsobnosti a ktoré jemu podriadené jednotky dokážu manažovať samé a to omnoho efektívnejším spôsobom. Ide o negatívne vymedzenie subsidiarity, založené na rešpektovaní kompetencií, iniciatív a zodpovednosti, kedy jednotlivcom vo vzťahu k spoločnosti a menším spoločnostiam vo vzťahu
k väčším treba ponechať autonómiu a slobodu konania; „nadradené spoločenstvo si nemá vyhradzovať
a konať to, čo môžu z vlastnej iniciatívy a bez veľkých ťažkostí urobiť nižšie spoločenstvá alebo jednotlivci“ (Vragaš, 2001: 14).7 Vďaka tomu sa subsidiarita stáva „najúčinnejšou protilátkou proti každej forme paternalistického asistencializmu“ (Benedikt XVI., 2009a: b. 57). Je paradoxné, že práve neoliberálne zmýšľajúca časť verejnosti (negatívne naladená voči konceptu zamestnaneckej participácie ako
6. Zásada subsidiarity bola implementovaná aj do právneho poriadku a fungovania Európskej únie. Stala sa súčasťou Maastrichtskej zmluvy a neskôr i Protokolu Zmluvy
z Amsterdamu z r. 1997 (pozri Konsolidované znenie Zmluvyo Európskej únii v znení Lisabonskej zmluvy, čl. 5, b. 1 – 3).
Bližšie o otázkach subsidiarity pozri in: Georgiev (2007).
7. Pozitívne vymedzenie subsidiarity spočíva v poskytovaní pomoci tam, kde je to nevyhnutné, pričom nejde o trvalú, ale príležitostnú pomoc s cieľom, aby jednotlivec alebo spoločenská skupina, ktorá sama nie je schopná realizovať svoje ciele a úlohy, ich mohla po poskytnutí pomoci
ďalej sama realizovať – tzv. pomoc k svojpomoci.
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takému) intenzívne operuje s týmto princípom, snažiac sa odôvodniť nesprávnosť a škodlivosť štátnych
zásahov do ekonomiky. V tomto zmysle subsidiarita
taktiež predstavuje nástroj emancipácie indivídua od
štátu. Zamestnanecká participácia však v skutočnosti
napĺňa zásadu subsidiarity, keďže postupuje rozhodovacie kompetencie o zásadných otázkach správy podniku jeho zamestnancom. Rozhodujú teda tí, ktorí
majú dostatok vedomostí „z prvej ruky“ o chode firmy, o jej problémoch a neraz disponujú aj kreativitou a potenciálom navrhovať konštruktívne a zmysluplné riešenia problematických situácií. Ako uvádza
Ján Pavol II., „aj keď (robotníci) pracujú spolu s druhými a pod vedením druhých, majú v istom zmysle
„pracovať na svojom“ s použitím svojej inteligencie
a slobody“ (CA: b. 43).8 Samotný princíp subsidiarity „vyžaduje, aby každá skupina vo vnútri spoločnosti bola slobodná v poskytovaní jej vlastného príspevku k dobru všetkých“ (Benedikt XVI., 2009b: 173).
Vďaka nemu majú zamestnanci možnosť prispievať
k spoločnému dobru nielen svojou pracovnou silou,
ale aj inými schopnosťami: kreativitou svojho intelektu, nápadmi a návrhmi. Zároveň participácia zamestnancov kladie na prvé miesto osobnú hodnotu
a dôstojnosť človeka – zamestnanca – tak ako to vyžaduje aj zásada subsidiarity v jej ponímaní z hľadiska KSN: „Subsidiarita rešpektuje dôstojnosť ľudskej
osoby, v ktorej vidí subjekt, schopný vždy dávať niečo druhým“ (Benedikt XVI., 2009a: b. 57). „S uskutočňovaním princípu subsidiarity súvisí úcta a účinný rozvoj prvenstva osoby a rodiny; uznanie stredne
veľkých združení a organizácií vo vlastných základných rozhodnutiach (...); povzbudzovanie do osobnej iniciatívy tak, aby každý spoločenský organizmus zostával v službe vlastnej špecifickosti pre spoločné dobro.“ (KSNC, 2008: b. 187).
Záverečná analýza
Ako je zjavné, bez ohľadu na rôznorodosť presadzovaných koncepcií, resp. nehľadiac na intenzitu akcentov, aké sa v zásadách KSN kladú na jednotlivé čiastkové idey (medzi ktoré patrí okrem myšlienky zamestnaneckej participácie tiež idea globálnej politickej
autority9 či odpúšťania dlhov rozvojovým krajinám),
ústredným orientačným princípom je v nej princíp
osobnostný. Ako výstižne uviedol J. Schasching (1991:
259), „rozhodujúcim prvkom už nie je samoúčelnosť
8. Ako dodávajú C. Beed a C. Beed (2002: 55), tieto myšlienky nereflektujú iba subjektívnu povahu práce, ale majú
aj objektívny zmysel. „Bez vlastníctva kapitálu s ktorým
pracuje, pracovník nemôže dosiahnuť tieto ciele. Metaforickejším vyjadrením týchto cieľov je personalistický argument, že pracovník potrebuje vyjadriť svoju hlbokú túžbu tým, že pracuje „pre seba“ a každé úsilie je vykonávané aby chránilo toto vedomie. Myšlienky osobnej slobody,
autonómie, iniciatívy, sebakontroly a minimálneho odcudzenia tých, ktorí pracujú, sú dominujúcimi v tomto myslení.“
9. Bližšie o problematike globálnej politickej autority
v KSN pozri Sekerák, 2011: 213 – 215.

a prežitie ekonomických a spoločenských systémov,
ale cieľom a nositeľom celého spoločenského života je
človek. Každý ekonomický a spoločenský systém sa
zdôvodňuje tým, že slúži dôstojnosti a rozvoju človeka, a to každého človeka“. Napokon, personalistické
zacielenie KSN má v jej širšom kontexte ešte hlbší,
transcendentálny rozmer, ktorý rozhodne nemožno
opomenúť a ktorým je spása človeka. „Človek z hľadiska kresťanského posolstva je povolaný k tomu, aby
užíval zverený svet i zverené talenty, aby rozvíjal svoju potenciu, aby zlepšoval svoje životné podmienky.
Avšak ekonomické hodnoty a ekonomické ciele nie
sú pre neho tými najvyššími prioritami: materiálny
blahobyt je skôr tým, čo môže byť „človeku pridané“,
pokiaľ žije a koná v súlade s mravným poriadkom, pokiaľ najprv „hľadá Božie kráľovstvo“. Večná spása je
tou najvyššou hodnotou pre človeka v kresťanskom
personalizme. Človek podľa katolíckej sociálnej náuky môže, podobne ako v ekonómii, zvyšovať svoju
spotrebu, usilovať sa o zisk z podnikania či rozmnožovať hmotné statky, ale takým spôsobom, aby bolo
jasne zjavné, že o tieto hodnoty a ciele „ide až v druhej rade“ (Mlčoch, 2004:109).
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Na úrovni farností/spoločenstiev/združení/hnutí
1. Počas príprav na Rok viery sú všetci veriaci pozvaní, aby čítali apoštolský list Svätého Otca Benedikta XVI. Porta fidei a pozorne o ňom uvažovali.
2. Rok viery „bude vhodnou príležitosťou aj na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii“ (31). V Eucharistii, tajomstve viery a prameni novej evanjelizácie, sa totiž viera Cirkvi ohlasuje, slávi a upevňuje. Všetci veriaci sú preto pozvaní,
aby sa uvedomelo, aktívne a plodne zúčastňovali na
svätej omši, a tak boli autentickými svedkami Pána.
3. Kňazi môžu venovať väčšiu pozornosť štúdiu
dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmu Katolíckej cirkvi a čerpať z nich materiál
pre farskú pastoráciu – katechézu, ohlasovanie a prípravu na sviatosti. Môžu tiež pripraviť cykly homílií o viere a o niektorých jej špecifických aspektoch,
napríklad na témy „stretnutie s Kristom“, „základný obsah Vyznania viery“ či „viera a Cirkev“ (32).
4. Katechéti majú viac čerpať z doktrinálneho
bohatstva Katechizmu Katolíckej cirkvi a pod vedením svojich farárov viesť skupiny veriacich k čítaniu katechizmu a spoločnému hlbšiemu oboznamovaniu sa s týmto cenným prostriedkom, aby tak
vznikali malé spoločenstvá viery, ktoré budú svedčiť o Ježišovi Kristovi.
5. Je žiaduce, aby sa vo farnostiach obnovilo úsilie o rozširovanie a distribúciu Katechizmu Katolíckej cirkvi či iných pomôcok vhodných pre rodiny, ktoré sú skutočnými domácimi cirkvami a prvými miestami odovzdávania viery. Tieto pomôcky môžu súvisieť napríklad s požehnaním domov,
krstom dospelých, birmovaním alebo uzatváraním
manželstva. To môže prispieť k hlbšiemu pochopeniu katolíckeho učenia „v našich domovoch a v kruhu našich rodín, aby každý pocítil silnú potrebu lepšie spoznať a budúcim generáciám ďalej odovzdať nemeniteľnú vieru“ (33).
6. Bude vhodné vo farnostiach a na pracoviskách
podporiť ľudové misie a iné iniciatívy, ktoré pomôžu
veriacim znovu objaviť dar krstnej viery a s ním súvisiacu zodpovednosť za to, aby o nej svedčili, keďže „kresťanské povolanie je svojou povahou aj povolaním na apoštolát“ (34).
7. V tomto čase sú členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života vyzvaní, aby sa v obnovenom spojení s Pánom Ježišom zapojili do novej evanjelizácie, podľa vlastných chariziem, vo vernosti Svätému Otcovi a v zhode s neporušeným učením.
8. Kontemplatívne spoločnosti nech sa počas Roku
viery zvlášť pozorne venujú modlitbe za obnovu viery Božieho ľudu a za nový zápal pri jej odovzdávaní
mladým generáciám.
9. Cirkevné združenia a hnutia sú pozvané uskutočňovať také iniciatívy, pri ktorých môžu uplatniť
vlastnú charizmu a ktoré v spolupráci s miestnymi
pastiermi budú začlenené do veľkej udalosti Roku
viery. Nové cirkevné spoločenstvá a hnutia nech
kreatívne a veľkodušne hľadajú najvhodnejšie spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere v službe Cirkvi.
Z Nóty s pastoračnými usmerneniami na rok viery
(Kongregácia pre náuku viery), 6. 1. 2012
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Z hodnotenie

apoštolskej cest y

B enedikta XVI.

Koncom marca sa uskutočnila šesťdňová apoštolská
cesta pápeža Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu,
ktorá bola jeho 23. apoštolskou cestou a zároveň druhou do regiónu Latinskej Ameriky. Cesta bola spájaná s mnohými očakávaniami v dôsledku špecifickej
celospoločenskej a politickej situácie v Mexiku i na
Kube. Preto je potrebné spätne sa obzrieť za jej výsledkami a prínosom, ako aj zhodnotiť celkový dopad
návštevy pápeža v oboch krajinách.
Mexiko (23. – 26. 12. 2012)
V prípade Mexika existovalo pred pápežovou návštevou niekoľko očakávaní i kontroverzií, ktoré pre ňu
predstavovali veľmi komplikovaný a zložitý kontext.
Z hľadiska spoločenskej klímy sú v Mexiku momentálne kľúčovými témami bezpečnostná situácia
v súvislosti s bojom drogových kartelov, politicky exponované obdobie pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami ako aj sociálno-ekonomická nerovnosť
a chudoba. K tejto zložitej panoráme bolo nevyhnutné pripočítať rastúcu kritiku na adresu cirkvi smerujúcu v Mexiku najmä na finančné otázky, zasahovanie
cirkvi do politického života a problematiku zneužívania maloletých kňazmi, ktorú pre Mexičanov stelesňuje prípad ich rodáka, už nebohého kňaza a zakladateľa Kristových legionárov Marciala Maciela.
Už na začiatku návštevy pápež deklaroval hlavný
úmysel a motto, keď v uvítacom príhovore na letisku
v Guanajuate povedal, že prichádza ako „pútnik viery,
nádeje a lásky“. V druhý deň sa pápež stretol s prezidentom Mexika Felipe Calderónom. Počas návštevy
diskutovali predovšetkým o náboženskej slobode, postavení cirkvi v kontexte mexického ústavného princípu sekularizmu a o aktuálnej bezpečnostnej situácii
a násilí drogových kartelov v krajine. Pápež však zachoval apolitickosť a nekomentoval postup federálnej
vlády v boji proti kartelom, čo je častou témou kontroverzie na miestnej politickej scéne. Rovnako na margo laicizmu a sekularizmu ako princípov mexického
štátu pápež hovoril o rovnakých cieľoch cirkvi a štátu a o potrebe upevňovať ľudské práva a slobody, kde
má mať pevné miesto aj sloboda vyznania.
Ako gesto podpory mexickému obyvateľstvu v boji
s fenoménom drogového násilia sa stretol aj s príbuznými obetí vojny drogových kartelov. Úloha cirkvi,
tak ako ju identifikoval pápež, je podľa jeho slov v prekonávaní problémov drogovej závislosti, drogového
modlárstva, násilia a straty zmyslu života prostredníctvom duchovných hodnôt a morálnej výchovy. Podľa
očakávania ako protipól drogového obchodu a násilia
kartelov postavil potrebu širokospektrálneho chápania týchto fenoménov a nevyhnutnosť celospoločenskej reflexie o ich príčinách a možnostiach nápravy.
Pápežovo stretnutie s deťmi počas druhého dňa
návštevy sa nieslo v duchu odkazu pokoja, ktorý obsahoval aj názov námestia, na ktorom sa konalo – Plaza de la Paz. Stretnutie s deťmi možno do istej miery chápať aj ako reakciu na kritiku smerom k zne-
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užívaniu maloletých zo strany kňazov a príslušníkov
cirkvi a nezaradenie stretnutia s obeťami zneužívania
do programu. Je možné predpokladať, že pápež týmto
stretnutím chcel vyslať odkaz o potrebe obnoviť dôveru v cirkev a vieru ako takú pri práci s mladými ľuďmi, osobitne deťmi. Zároveň tým potvrdil ideu o nevyhnutnosti zamerania na výchovu a duchovné hodnoty u mladých ako cesty k odstraňovaniu prejavov
násilia a kriminality v spoločnosti.
Stredobodom posledného dňa návštevy bola nedeľná omša v Parku Bicentenario v Leóne. Počas nej je
možné badať z odkazu pápeža najmä akcent na posilnenie a revitalizáciu viery v krajine i na kontinente. Aj na nedeľných vešperách s latinskoamerickými
biskupmi pápež vyzval k zintenzívneniu života cirkvi
aj smerom do laickej sféry a budovanie ducha spoločenstva všetkých členov cirkevnej komunity bez zbytočných štiepení a konfliktov. Zároveň upozornil na
„pokušenie povrchnej a tradičnej viery“, ktorá je veľmi
častou podobou, do ktorej sa náboženstvo a viera ako
taká v Latinskej Amerike dostávajú.
Kritizovaným elementom návštevy bolo nezaradenie stretnutia pápeža s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany kňazov. Podľa vyjadrení Svätej Stolice sa
však takéto stretnutia a celý program apoštolskej cesty pripravujú na základe žiadostí miestnych biskupov
a po predošlom vzájomnom dialógu, čo údajne nebol
prípad Mexika. Práve tento fakt predstavoval jeden
z hlavných bodov kritiky na adresu pápeža zo strany
verejnosti a niektorých médií. S obavami bola vnímaná
aj snaha prezidentských kandidátov politicky profitovať na pápežovej návšteve v kontexte napätého a ostrého predvolebného boja. To sa však nepotvrdilo, nakoľko pápež neabsolvoval spoločné stretnutie s kandidátmi a absolvoval stretnutia len s tými politickými predstaviteľmi, s ktorými to bolo protokolárne vyžadované, t.j. s hostiteľmi – prezidentom a federálnou vládou
Mexika. Z tohto hľadiska teda možno povedať, že pápež počas svojej cesty v Mexiku zachoval apolitickosť
a vymanévroval z tenkého predvolebného ľadu a dusnej politickej atmosféry bez snahy participovať na nej
svojimi vyjadreniami alebo postojmi.
Kuba (26. – 29. 3. 2012)
V prípade Kuby bol kontext návštevy Benedikta XVI. ešte špecifickejší. Komunistický režim len
v 90. rokoch uvoľnil napätý vzťah s cirkvou a zrušil
diskrimináciu veriacich i cirkvi, čomu následne výrazne napomohla aj návšteva pápeža Jána Pavla II.
v roku 1998. Ešte pred príletom na Kubu Benedikt
XVI. v jednom zo svojich prejavov, ktorý sa ako jeden
z mála čiastočne dotýkal aj spoločenských tém s politickým pozadím, označil model a ideológiu marxizmu za nefunkčnú. Nebolo to však po prvýkrát, keďže
už pri návšteve Brazílie v roku 2007 upozornil na falošnú nádej, ktorú spoločnosti ponúkajú marxizmus,
ale i liberálny kapitalizmus smerujúce k materializmu a ilúzii spravodlivosti v spoločnosti.
Nové Horizonty
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V príhovore na letisku v Santiago de Cuba pápež
zdôraznil význam predošlej návštevy Jána Pavla II.
a zároveň nepriamo naznačil, že jednou z hlavných
ambícií jeho cesty je práve poskytnúť impulz pre zbližovanie a zintenzívnenie konštruktívneho dialógu
medzi režimom a cirkvou. Na margo súčasnej ekonomickej krízy vo svete pápež v prejave označil jej charakter ako hlbokú duchovnú a morálnu krízu hodnôt.
Pokrok si podľa neho vyžaduje etiku, ktorá do centra stavia ľudskú bytosť a berie do úvahy jej duchovnú dimenziu. Tým pápež nepochybne do istej miery narážal aj na kubánsky režim a potrebu pokroku
smerom do budúcnosti aj cestou dôrazu na duchovné a náboženské hodnoty.
Významným bodom návštevy Benedikta XVI.
bolo stretnutie s prezidentom Raúlom Castrom. Hoci
podrobný obsah tohto osobného rozhovoru nie je úplne známy, podľa vyjadrení Svätej stolice pápež diskutoval o situácii v krajine a tlmočil svoje znepokojenie
týkajúce sa slobody cirkvi na Kube, najmä v zmysle
možnosti slobodnej participácie na živote spoločnosti.
V posledný deň cesty celebroval pápež omšu na Námestí revolúcie v Havane, kde v homílií odznelo niekoľko zaujímavých podnetov pre celospoločenskú situáciu na Kube. Pápež predovšetkým operoval, v duchu očakávaní, s pojmami sloboda a pravda. V kontexte Kuby je možné toto volanie interpretovať ako
volanie po väčšej a skutočnej náboženskej i osobnej
slobode na ostrove. Rovnako významné boli vyjadrenia o pravde, v zmysle ktorých pápež spomenul aj
to, že existujú takí, ktorí „chybne interpretujú hľadanie
pravdy“ a „zatvárajú sa vo svojej pravde“. Pápež teda
istým spôsobom napadol akýsi uzurpovaný monopol na pravdu, ktorý by sa dal pričítať všetkým totalitným režimom vrátane toho kubánskeho. Benedikt
XVI. zdôraznil, že „viera a rozum sú potrebné a doplňujúce pri hľadaní pravdy“. Na pozadí týchto slov možno
tiež nájsť kontúry volania po zblížení a otvorení sa
náboženstvu zo strany režimu. V závere homílie pápež ocenil pokrok v postavení cirkvi na Kube, avšak
zdôraznil potrebu posilňovať dosiahnuté a pokračovať ďalej, a preto otvorene vyzval vládne autority, aby
„pokračovali na tejto ceste“. V tejto súvislosti priniesol i veľmi podnetné stanovisku smerom ku krajine,
keď vyhlásil, že „Kuba a svet potrebujú zmeny, ale dôjde
k nim, iba ak každý bude schopný vypočuť si pravdu“. To
možno považovať za apel na slobodu prejavu a za volanie proti umlčaniu kritikov režimu, ktorí zväčša na
Kube končia vo väzení ako politickí väzni.
Posledným bodom kubánskej cesty bolo napokon
aj predpokladané stretnutie s vodcom kubánskej revolúcie Fidelom Castrom. Ich debata sa niesla v znamení celospoločenských tém, podobne ako pri stretnutí Castra s Jánom Pavlom II. Stretnutie pápeža s Fidelom Castrom je potrebné interpretovať nie ako politické gesto, ale ako impulz pre dialóg a zbližovanie
režimu a cirkvi, ktorý je úplne prirodzene možné dosiahnuť najmä dialógom ich najvyšších predstaviteľov – kubánskeho lídra a pápeža. Z tohto hľadiska je
preto potrebné citlivo vnímať toto stretnutie nie ako
90
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legitimizáciu alebo znak podpory režimu, keďže pápež nie je politickým aktérom, ale ako snahu o posilnenie dialógu ako základného predpokladu pre pokrok vo vzťahu cirkvi a štátu na Kube. V rámci návštevy Kuby pápež kritizoval aj americké embargo uvalené na Kubu od 60. rokov a sprísnené v 90. rokoch
uplynulého storočia. Toto kritické stanovisko interpretuje cirkev už dlhodobo a akcentuje najmä negatívne dopady embarga na kubánsky ľud, čím sa stáva
kontraproduktívne.
Celkovo možno pápežovu cestu do Mexika a Kuby
hodnotiť pozitívne z hľadiska odkazu, ktorý zanechal.
V prípade Mexika sa pápež orientoval najmä na aktuálne problémy krajiny, v kontraste s ktorými akcentoval morálne hodnoty, výchovu a vieru ako zdroj nádeje, ktoré označil za elementy kľúčové pre nájdenie
východiska a prekonanie týchto celospoločenských
problémov. V citlivom politickom kontexte Mexika
pápež obstál dobre, keďže vo svojich prejavoch obozretne obchádzal politické témy a jeho slová boli orientované prevažne do roviny spoločenskej. Kritike sa
však nevyhol za to, že sa nestretol s obeťami sexuálneho zneužívania kňazmi. V prípade Kuby sa zdá, že
pápež pôsobil aktívnejšie a ráznejšie, čo do vyjadrení a postojov smerom k nastoleným témam. Vyplýva
to aj z úlohy, ktorú si stanovil – prehlbovať vzťah režimu a cirkvi na Kube. Pápež niekoľkokrát explicitne volal po náboženskej slobode, slobode ako takej
a nutnosti slobody pre hľadanie pravdy, čo v kubánskom kontexte predstavuje veľmi priliehavé a zároveň diplomaticky volené apelovanie na uvoľnenie režimu smerom k náboženskej slobode i slobode prejavu. Akcentovaním potrebnej jednoty viery a rozumu
pri hľadaní pravdy vyslal signál o tom, že aj v komunistickom režime by malo existovať miesto pre náboženstvo a cirkev ako zdroje morálnych hodnôt a etiky. Stretnutím s Castrovcami potvrdil snahu o dialóg
s čelnými predstaviteľmi štátu, čo však bolo kritizované disidentmi, s ktorými sa pápež naopak nestretol. V tomto smere je možné polemizovať o tom, prečo sa tak nestalo, keďže pápež však prišiel podnecovať dialóg s režimom, Svätá stolica toto rozhodnutie
obhajovala ako snahu ešte viac nepoškodiť cirkvi na
Kube a neskomplikovať jej pozíciu, nakoľko prípadné stretnutie s disidentmi by sa nepochybne stretlo
s veľkou kritikou zo strany režimu.
Celkovo pápež počas návštev volil diplomatické
a široko interpretovateľné slová, avšak na ich pozadí
zostal verný odkazu, ktorý sa od týchto ciest očakával. Zároveň sa ukázal ako veľmi aktívny aktér v snahe o budovanie dialógu medzi kubánskym režimom
a cirkvou ako aj pri posilňovaní úlohy morálky, etiky a aj viery v spoločenskom kontexte súčasných dní.
Ivan Kováč
Autor je interný doktorand na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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V eľké

a malé začiatočné písmeno v slove cirkev /C irkev

Kedy sa píše slovo cirkev/Cirkev s veľkým začiatočným písmenom a kedy s malým? Táto otázka pomerne často zaznieva z úst profesionálnych (napr. mediálnych) aj bežných používateľov jazyka. Odpoveď sa
líši podľa kontextu, v ktorom sa nachádzajú – a to je
jav veľmi zvláštny, až zarážajúci, lebo svedčí o nejednote pravidiel v jednotlivých komunikačných sférach.
Ide pritom najmä o náboženskú komunikačnú sféru
a ostatné komunikačné sféry ako jej protipól, pričom
výraz komunikačná sféra používame zámerne, najmä
vzhľadom na stále neuzavretú polemiku o vhodnosti pojmov náboženský štýl, náboženský jazyk a pod.,
kde sa zatiaľ ako najvyhovujúcejší javí návrh J. Mlacka používať spojenie náboženská komunikačná sféra.1
Úzus, ako aj niektoré lingvistické analýzy v náboženskej komunikačnej sfére veľmi jednoznačne dokladujú
používanie veľkého začiatočného písmena v slove cirkev/Cirkev v závislosti od jeho aktuálneho fungovania
v role vlastného mena. Chápanie tohto fungovania pritom závisí od konkrétnej denominácie: v prípade Katolíckej cirkvi sa Cirkev takmer vždy chápe ako vlastné meno tejto cirkvi a píše sa s veľkým začiatočným
písmenom, malé patrí iba miestnym cirkvám, prípadne nekatolíckym cirkvám. V nekatolíckych cirkvách
sa k používaniu veľkého začiatočného písmena v slove cirkev pristupuje podstatne menej veľkoryso: v zásade sa používa malé začiatočné písmeno, veľké patrí
iba kompletným názvom jednotlivých cirkví (vrátane
katolíckej), čo znamená, že sa už väčšinou netýka výrazu cirkev, ale iného slova stojaceho na prvom mieste
názvu (Rímskokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania a pod.).
Úzus Katolíckej cirkvi opisuje a do istej miery „kodifikuje“ práca štvorice súčasných slovenských jazykovedcov, ktorí vypracovali internú príručku písania
veľkých písmen pre Združenie katolíckych vydavateľstiev Slovenska, 2 kde uvádzajú v časti o cirkvi výrazy:
- Rímskokatolícka cirkev, Katolícka cirkev, Cirkev, katolík,
- svätá rímska Cirkev, svätá Cirkev, všeobecná Cirkev,
latinská Cirkev,
- Evanjelická cirkev a. v., Pravoslávna cirkev, Grécka cirkev,
- východná cirkev, západná cirkev, rímska cirkev, byzantská cirkev, východné cirkvi, západné cirkvi,
- miestna cirkev,
- domáca cirkev,
- Učiteľský úrad Cirkvi, Magistérium.
Z toho vyplýva platnosť vyššie konštatovaného: Cirkev s veľkým začiatočným písmenom vo význame Ka-

1. Porov.: Mlacek, Jozef: Náboženská komunikačná sféra
a sakrálny štýl. In: Jazyk v komunikácii. Bratislava : Veda,
2004, edit. Sibyla Mislovičová, s. 250.
2. Pozri: Sitárová, E. – Ondica, S. – Masár, I. – Považaj,
M.: Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii. Interný dokument Združenia katolíckych vydavateľstiev Slovenska. (Dané k dispozícii v Trnave 31. marca 2006.).

tolícka cirkev, resp. Rímskokatolícka cirkev; s malým začiatočným písmenom vo význame nekatolíckej
cirkvi, miestnej, domácej cirkvi, kde je príznačná aj
možnosť používania množného čísla cirkvi. Nekatolíckym cirkvám prislúcha veľké začiatočné písmeno iba
v prípade použitia plného znenia ich oficiálneho názvu.
Zvyklosti nekatolíckeho (v slovenskom kontexte predovšetkým evanjelického a. v.) prostredia v súvislosti
s veľkým začiatočným písmenom v slove cirkev/Cirkev
sme bližšie opísali v publikácii o prieniku náboženského a publicistického štýlu,3 v časti o veľkých písmenách, kde konštatujeme, že nekatolícke cirkvi sa tiež,
prirodzene, považujú za súčasť katolíckej cirkvi vo význame všeobecnej cirkvi, a preto je uznávanie tohto
pomenovania za vlastné meno jednej cirkvi pre ne neprijateľné, čo vedie k úsiliu používať v každej situácii
celé názvy cirkví. Katolícka cirkev sa však nepovažuje za „organizáciu“ a nepoužíva oficiálny názov typu
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. To spôsobuje niekedy násilné „dotváranie“ jej názvu a s tým spojené nepresnosti, napr. keď sa nadužíva
výraz Rímskokatolícka cirkev a nerešpektuje sa, že ide
iba o časť Katolíckej cirkvi (kam patrí aj Gréckokatolícka cirkev, Sýrska cirkev, Chaldejská cirkev, Arménska cirkev a ďalšie katolícke cirkvi spojené s pápežom,
ale s vlastným dejinným vývojom a vlastnou obradovou formou). To smeruje k vytváraniu falošného prepojenia medzi Katolíckou cirkvou a Rímskokatolíckou cirkvou v povedomí verejnosti, ktoré sa prejavuje
v mimocirkevnej tlači napríklad nesprávnym označovaním pápeža za hlavu Rímskokatolíckej cirkvi. Celkovo však treba priznať tak Katolíckej cirkvi, ako nekatolíckym cirkvám právo vytvoriť si vo svojom jazykovom prostredí vlastný úzus napojený na ich chápanie pojmu cirkev a seba samých v jeho rámci.
Kým však v náboženskom prostredí zohráva písanie
veľkého začiatočného písmena v slove cirkev/Cirkev dôležitú (aj ideologickú) úlohu, v sekulárnom prostredí
tento problém akoby vôbec neexistoval. Vo všetkých
relevantných lexikografických príručkách slovenského
jazyka (Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá
slovenského pravopisu aj Peciarov Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968) sa výraz cirkev uvádza
iba s malým začiatočným písmenom, pričom podľa definície KSSJ je zrejmé – pochopiteľne – jeho chápanie
v nekatolíckom duchu ako „spoločenstva veriacich založeného Ježišom Kristom“, teda zjednotenie všetkých
kresťanských cirkví bez uznávania primátu ktorejkoľvek z nich vzhľadom na uchovávanie Kristovej vôle.
Tento postoj lexikografických príručiek sa odráža
v praxi sekulárnej komunikačnej sféry, predovšetkým
v praxi sekulárnych médií. Tie sa správajú podľa pravidla písania slova cirkev/Cirkev v každej situácii s malým začiatočným písmenom. Tento prístup prenáša3. Rončáková, Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu II. Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom. Ružomberok : FF KU v Ružomberku, 2009, 208 s.
Nové Horizonty
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jú aj do vlastných mien typu plných oficiálnych názvov, keď píšu s malým začiatočným písmenom aj výrazy ako katolícka cirkev, pravoslávna cirkev, gréckokatolícka cirkev. To už treba považovať za chybu, pričom
by azda nebolo príliš paranoidné vidieť v tom aj určitý ideologický postoj opačný k postoju úcty, pre ktorý
sa v náboženskej komunikačnej sfére písanie veľkých
začiatočných písmen miestami až nadužíva.
Keby sme chceli vniesť do svojho porovnávania
úzus cudzích jazykových systémov, mohli by sme
nahliadnuť napr. do angličtiny (ako v súčasnosti najrozšírenejšieho a najuniverzálnejšieho cudzieho jazyka) a do taliančiny (ako jazyka s osobitným významom pre náboženskú komunikačnú sféru). V oboch
jazykoch sa slovo cirkev/Cirkev píše s veľkým začiatočným písmenom, a to dokonca paušálne, bez ohľadu na kontext a konkrétny obsah. Máme teda výrazy Church a Chiesa označujúce cirkev v nekatolíckom
význame zjednotenia všetkých kresťanských cirkví,
jednotlivú katolícku či nekatolícku cirkev, miestnu
cirkev v zmysle farnosti či fílie a pod. Odtiaľ potom
možno odvodzovať isté preberanie cudzojazyčných
modelov v náboženskom prostredí, kde používateľom
vyhovuje už spomenutý postoj úctivosti, ktorý (spolu s ďalšími faktormi) uvedené cudzojazyčné pravidlá písania veľkých písmen podmieňuje.
Písanie slova cirkev/Cirkev (ako aj akéhokoľvek iného – najmä sporného – slova) jednotne s malým alebo
veľkým začiatočným písmenom, samozrejme, praktickým používateľom jazyka i jazykovedcom situáciu
výrazne zjednodušuje. To však, pochopiteľne, zďaleka nie je dôvod na zachovanie daného stavu, ak nie
je konzistentne logický. A práve to možno konštatovať o súčasnom stave písania veľkého začiatočného
písmena v slove cirkev/Cirkev na Slovensku, pričom
hlavným spochybňujúcim faktorom jeho logickosti je paralelné fungovanie úplne odlišných pravidiel
v rôznych (ale zďaleka nie okrajových) komunikačných sférach. Taká anomália by mala byť dôvodom
na hĺbkové prehodnotenie súčasného stavu, siahajú-
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Terézia Rončáková

odvolávaniami biskupov

V súvislosti s odvolaním pána arcibiskupa Róberta
Bezáka z postu trnavského arcibiskupa Svätým Otcom
Benediktom XVI. dňa 2. júla 2012 vládne priveľa emócii. Chce to určitý čas, aby sa dalo vidieť veci s určitým
odstupom a aj nadhľadom. Ale je pravdou, že Katolícka cirkev na Slovensku bola a aj je vystavená silnému
tlaku. Najlepším riešením sa ukazuje čas, ktorý plynie, ukľudňuje, zaháňa emócie a prináša racionálnejšie
videnie veci. Dejiny to raz vyhodnotia a možno, že to
nebude ani dlho trvať. Ak už spomínam dejiny, v našej histórii poznáme minimálne dva podobné prípady.
Kauza Vojtaššák v roku 1946
V roku 1946 sa pražská vláda vedená ministrom zahraničných vecí Zdenkom Fierlingerom usilovala o to,
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ceho svojimi koreňmi do čias, keď boli na zavedenie
platného pravidla silné ideologické dôvody vzdialené akýmkoľvek odborným argumentom.
Preto by bolo žiaduce dôkladné preskúmanie logickej stavby systému jednotlivých obsahov slova cirkev/
Cirkev, najmä ak sa na pevnosť tohto systému možno
spoľahnúť (ide o systém dlhodobo zaužívaný, podrobne opísaný a v náboženskej komunikačnej sfére odskúšaný). Výsledkom takého skúmania by mohlo byť
zavedenie veľkého začiatočného písmena v prípadoch, keď by sa dalo objektívne hovoriť o onymickom
charaktere daného výrazu. Taký výsledok by sa mohol blížiť k zaužívanej praxi katolíckeho jazykového
prostredia (keďže práve ono ponúka najodlišnejší systém vyhodnocovania funkcie vlastného mena v tomto prípade), ale mohol by jeho pravidlá aj modifikovať a očistiť od vieroučných nánosov v prospech všeobecnej prijateľnosti. Tento výsledok potenciálneho
jazykovedného skúmania by sme považovali za optimálny a žiaduci. Iným výsledkom by mohlo byť zachovanie súčasného stavu, avšak s jasným artikulovaním dosiaľ iba tušenej a akosi mimochodom trpenej dvojkoľajnej situácie, pričom by sa kompetentne
zdôvodnila oprávnenosť rozličných prístupov v rozličných komunikačných sférach a daná anomália by
prestala byť verejným tajomstvom a stala by sa nevyhnutným akceptovaným stavom. Tretím výsledkom
hĺbkovej analýzy by mohla byť výzva na jednotné používanie „sekulárneho“ systému a postavenie zvyklostí a pravidiel náboženskej komunikačnej sféry „do ofsajdu“ – taký postoj by sme však považovali za neodôvodnený, nesprávny a, napokon, nepravdepodobný.
Akokoľvek, najdôležitejšie je v danej chvíli otázku otvoriť a seriózne sa jej venovať, nech by už z pomyselnej skrine vypadli hocakí kostlivci. Sekulárna
i náboženská komunikačná prax totiž potrebuje jasné a logické pravidlá písania slova cirkev/Cirkev s veľkým a malým začiatočným písmenom.
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aby pápež Pius XII. odvolal z úradu spišského biskupa Jána Vojtaššáka s odôvodnením, že práve tento biskup je prekážkou dobrých vzťahov medzi Československou republikou a Svätou Stolicou. Boli to náročné
časy, lebo práve v tomto období dochádzalo ku generačnej obmene slovenských biskupov: v Banskej Bystrici
skončil pán biskup Blaha a nastúpil Škrábik, v Nitre
pomaly končil pán arcibiskup Kmeťko a po ňom neskôr nastúpil pán biskup Nécsey a podobne to vyzeralo aj v iných diecézach, azda s výnimkou Košickej
diecézy, kde bol administrátorom pán biskup Čársky
až do roku 1962. Zároveň to bolo obdobie silnejúceho vplyvu komunistickej diktatúry vedenej Klementom Gottwaldom. A stalo sa, že Svätá Stolica skutočne vyzvala pána biskupa Jána Vojtaššáka, aby sa vzdal
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postu spišského biskupa. Pán biskup Vojtaššák na výzvu Svätej Stolice reagoval, že „nikdy nebolo ľahké byť
biskupom a keby boli veci v poriadku, rád by to urobil. Ale aby komunisti určovali kto bude biskupom
na Slovensku, to teda nie“. Substitút Štátneho sekretariátu Svätej Stolice pán arcibiskup Domenico Tardini (neskorší kardinál) sa k odpovedi pána biskupa
Vojtaššáka postavil racionálne a oznámil pri rokovaniach Československej vláde, že v tejto veci Svätá Stolica nemôže ustúpiť a pána biskupa Vojtaššáka neodvolá. Vieme, ako sa ďalej odvíjal životný príbeh pána biskupa Jána Vojtaššáka. V roku 1950 bol uväznený, odsedel si vo väzení 11 plných rokov a až do konca života musel byť v exile. Ukázal sa ako biskup vždy verný
Bohu, Svätému Otcovi a Katolíckej cirkvi a to aj v časoch väzenia a vyhnanstva. 2. júla 1995 pápež bl. Ján
Pavol II. vyzval na proces jeho blahorečenia, ktorý sa
nachádza v rímskej fáze riešenia. A jeho hrob sa dnes
nachádza v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

aj keď sa vlastným slzám neubránil. Kardinál Beran
a emeritný pražský arcibiskup dožil v Ríme v Nepomucene, kde zomrel. Z úcty k tomuto veľkému mužovi Katolíckej cirkvi pápež Pavol VI. nariadil, aby ho
pochovali v krypte svätopeterskej baziliky, kde – mimochodom – pochovávajú pápežov a je to v blízkosti
hrobu sv. Petra apoštola.
Napokon dejiny ukázali, že to bolo správne rozhodnutie, hoci aj bolestivé. Mons. František Tomášek ako
apoštolský administrátor sa ukázal ako muž na správnom mieste. Spravoval Pražskú arcidiecézu v rámci
svojich možností, a po vymenovaní za pražského arcibiskupa a kardinála bol spolu so slovenským „tajným“ biskupom Jánom Chryzostomom Korcom skutočným pilierom Katolíckej cirkvi pred pádom komunistického režimu. V apríli 1990 vítal v Československu pápeža Jána Pavla II. na jeho prvej apoštolskej návšteve. Potom v pokoji odovzdal arcidiecézu
svojmu nástupcovi a „odišiel k Pánovi“.

Kauza kardinála Berana
Približne o dve desaťročia neskôr sa uskutočnil ďalší
príbeh odvolania, tentoraz pražského arcibiskupa kardinála Berana. Beranov príbeh opisuje vo svojej knihe Il martirio della pazienza (slov. Mučeníctvo trpezlivosti) delegát Svätej Stolice a neskorší kardinál Štátny sekretár Agostino Casaroli. Kniha vyšla aj v českom preklade. Začiatkom 60. rokov bol kardinál Beran stále pod dozorom štátnej bezpečnosti a stále bol
aktuálnym pražským arcibiskupom, aj keď mu spravovať arcidiecézu nedovolili. Monsignor Casaroli bol
poverený jednať s pražskou vládou, aby vyjednal aspoň nejaký priestor pre vykonávanie biskupskej služby vo vtedajšom Československu. Počas rokovaní čs.
vláda predložila návrh, aby Svätá Stolica odvolala z postu pražského arcibiskupa kardinála Berana a umožnila na jeho miesto Františkovi Tomáškovi ako pražskému apoštolskému administrátorovi, ktorému vláda
umožní vykonávať biskupskú službu a spravovať pražskú arcidiecézu. Svätá Stolica dlho zvažovala túto možnosť a Casaroli sa vo Vatikáne dôsledne radil. A tak napokon došlo k tomu, že Monsignor Casaroli pristúpil
k rokovaniam s pánom kardinálom Beranom i pánom
Františkom Tomáškom. Ťažisko rozhodnutia spočívalo však na kardinálovi Beranovi, ktorý si vyžiadal
čas na rozmyslenie. Následne oznámil pánu Casarolimi, že Boží ľud pražskej arcidiecézy je v ťažkej situácii a preto jeho svedomie ako ich pastiera mu nedovolí, aby ho v tejto chvíli opustil. Vtedy Monsignor Casaroli „vytiahol“ ďalšie riešenie, na ktoré ho splnomocnil pápež Pavol VI. a oznámil kardinálovi Beranovi,
že pápež chápe dôvody jeho svedomia a preto rozhodnutie v tomto prípade berie z jeho svedomia na svoje
a odníma z jeho ramien bremeno pastiera pražskej arcidiecézy. Došlo teda k tomu, že pápež Pavol VI. odvolal kardinála Berana z postu Pražského arcibiskupa a ponúkol mu „pobyt v Ríme“, s čím vopred pražská vláda súhlasila. Kardinálovi Beranovi to pripadla
ako veľká obeta, ktorú pápež od neho žiada, ale v odovzdanosti do Božej vôle pápežovo rozhodnutie prijal,

Záver
V obidvoch prípadoch sa ukázal postoj Svätej Stolice ako prezieravý. Hoci sa nezaobišiel bez zložitých
a aj ťažkých momentov. A máme tu úplne odlišné postoje Svätej Stolice: v prípade pána biskupa Vojtaššáka
to vyhodnotila tak, že pápež Pius XII. ho neodvolal.
A vďaka tomu sa pán biskup Vojtaššák stal symbolom
odporu Katolíckej cirkvi proti komunizmu a trpiteľom za vieru v Boha a vernosť Svätému Otcovi a Cirkvi.
V prípade pána kardinála Berana pápež Pavol VI.
rozhodol úplne inak: vzal na svoje svedomie zodpovednosť, kardinála odvolal a žiadal od neho poslušnosť. A kardinál Beran poslúchol, aj keď to bolo pre
neho veľmi ťažké. Dnes – ak mám správne informácie – sa vedie proces jeho blahorečenia a za všetko hovorí aj fakt, že je pochovaný v krypte baziliky sv. Petra
v Ríme. Keby nebol poslúchol, Cirkev v Československu by nemala kardinála Tomáška a pohrebným miestom kardinála Berana by nebola svätopeterská bazilika.
V tomto nám nedávne dejiny poskytujú lekciu na poučenie: problémy treba riešiť vždy s pokojom, aj keď
majú v sebe niekedy silný náboj emócii a najmä s určitým časovým nadhľadom. V prípade situácie pána arcibiskupa Bezáka ide o príliš čerstvú záležitosť a nemáme
v historickej mozaike ešte dostatočný počet kamienkov, ani primeraný nadhľad. Ale raz to dejiny vyhodnotia. Azda neúprosne, ale vyhodnotia. Preto nerobme unáhlené úsudky ani smerom k Svätému Otcovi,
ani smerom k arcibiskupovi Bezákovi, ani smerom ku
Konferencii biskupov Slovenska. Všetko chce svoj čas.
V kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme je nápis Ubi Petrus, ibi Ecclesia (slov. Kde
je Peter, tam je Cirkev). Je to výrok sv. Ambróza, milánskeho arcibiskupa a jedného z najväčších cirkevných otcov. Tento výrok nám pripomína, že okrem
trpezlivosti chápanie dejinných súvislostí si od nás
kresťanov vyžaduje aj dar viery. Veď o čom inom, ak
nie o viere, je Ježišov výrok: Ty si Peter… (Mt 18,18).
Ján Duda
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F inancovanie

zdravotníctva

Aktuálna sociálno-ekonomická situácia je charakteristická krízou sociálneho štátu z dôvodu veľkej ekonomickej krízy, ktorá nedokáže čeliť narastajúcim zdravotníckym požiadavkám, narastajúcim zdravotníckym výdavkom (na prístroje, lieky atď.), zväčšujúcemu sa počtu starnúcej populácie, ktorá už nie je produktívna a potrebuje asistenciu predovšetkým z dôvodu chronických degeneratívnych ochorení. To konštatoval vo svojej knihe Život v našich rukách, vydanej
v roku 2004, lekár, profesor morálky na Alfonziánskej akadémii v Ríme. Tvrdí, že je potrebné vychádzať
zo situácie, že zdravotné zdroje, ktoré sú k dispozícii, nie sú nevyčerpateľné a že v budúcnosti bude asi
nemožné poskytnúť všetkým chorým úplnú asistenciu, ktorá je nevyhnutná a teoreticky užitočná. Bude
teda nevyhnutné racionalizovať zdravotné výdavky
tak, že sa zlepší kultúra lekárov, že sa zdravotná starostlivosť stane účinnejšia (či už je privátna, miešaná alebo štátna) tým, že nevyhnutnosť zdravotníckej
starostlivosti sa bude posudzovať veľmi zodpovedne
aj zo strany tých, ktorí ju ponúkajú, aj zo strany tých,
ktorí ju žiadajú. Osobitne bude potrebné maximálne zredukovať mrhanie, ktoré existuje vo forme neužitočných lekárskych predpisov, povrchných lekárskych zákrokov, nie nevyhnutných lekárskych vyšetrení, zbytočne predlžovanej hospitalizácii, zlej personálnej správy a zlej starostlivosti o prístroje. Rovnako nemorálne sú žiadosti zdravých ľudí o potvrdenie práceneschopnosti, pričom zdraví čerpajú peniaze z daní určené na celkom iné ciele. Je to zneužívanie systému.
Každá osoba má právo na základnú (nadštandard
treba seriózne riešiť) lekársku asistenciu a na podporu svojho zdravia nezávisle od pohlavia, rasy, príjmov,
náboženstva. Princíp spravodlivosti sa zakladá na rovnakej dôstojnosti ľudských bytostí a na prirodzenej
solidarite medzi nimi.
Existuje predovšetkým planetárna úroveň zdravotnej
spravodlivosti, založená na spoločnej dôstojnosti ľudí
a na medzinárodnej solidarite. Enormná nerovnosť
medzi nádejou na život v Európe a v mnohých krajinách Afriky nás privádza k trpkému záveru, že hoci
každý život má rovnakú hodnotu, dĺžka života závisí predovšetkým od možnosti výdavkov. Je nutné zobúdzať svedomie ľudí, aby poznali zodpovednosť voči
všetkému ľudstvu, aby sa neuzavreli do vlastného egoizmu, čo je omnoho ľahšie práve vtedy, keď aj nám začínajú chýbať zdroje pre nás samotných.
Druhá úroveň spravodlivosti je tá, ktorá sa týka rozdelenia zdrojov vnútri národa (takzvané makroprerozdeľovacie rozhodnutia), kde sa v prvom rade prijímajú všeobecné politicko-ekonomické rozhodnutia, ktoré rozhodujú o tom, koľko zo všetkých zdrojov by malo byť určené k dispozícii pre zdravotníctvo
vo vzťahu k tomu, koľko sa napr. vyčlení na kultúru
alebo na zbrojenie a na druhom mieste sa prijímajú
kritériá, podľa ktorých sa rozdeľujú ľudské a materiálne energie (ktoré nie sú neobmedzené) medzi vý94

N ové H orizonty

skum, prevenciu, diagnózu, základnú liečbu, drahú
špecializovanú liečbu, platy zdravotníckych pracovníkov. Podľa mnohých ukazovateľov je lepšie postarané o pacientov tam, kde sa vynakladá na zdravotníctvo menší podiel z hrubého domáceho produktu.1
Preto je nutná vo financovaní zdravotníctva transparentnosť. V mnohých štátoch verejné zdravotníctvo dokáže účinnejšie obmedziť nárast platu lekárov,
ktorí často vykorisťujú spoločnosť na základe svojho
postavenia. Je paradoxné, že na Slovensku štrajkujúci lekári nechceli ustúpiť zo svojich platových požiadaviek (žiadali navýšenie platu aj o viac ako 1000 €)
v čase nutných úsporných opatrení, ktoré sa dotýkajú veľkého počtu omnoho menej zarábajúcich občanov. Bolo to nemorálne vydieranie nielen ministra
zdravotníctva, ale celej spoločnosti, ktorú traumatizovali. Je zaujímavé, že dnes nepočuť hovoriť o ich
zodpovednosti za „krízu“ v zdravotníctve. Tu treba
oceniť všetkých čestných lekárov, ktorí neštrajkovali a ani neberú úplatky.
Tretia úroveň sa týka rozdelenia rôznych druhov liečby a diagnosticko-terapeutických opatrení (takzvané
mikroprerozdeľovacie rozhodnutia). Jej dôležitosť narastá, ak zdravotnícka starostlivosť je prevažne v rukách
štátu. Aj na tejto úrovni môžeme rozlíšiť dve rozhodujúce oblasti: je potrebné predovšetkým rozhodnúť
o tom, aké kategórie pacientov by mali mať prístup
k istej liečbe (napr. určenie čo najobjektívnejších všeobecných kritérií na pripustenie pacienta s nedostatočnou funkciou ľadvín na dialýzu alebo na transplantáciu) a potom je potrebné urobiť konkrétne rozhodnutia, od prípadu k prípadu, aby sa rozhodlo, či
daný pacient má dostať sofistikovanejšiu a drahšiu
liečbu alebo či je správne poskytnúť bežnejšiu a lacnejšiu liečbu alebo či pacient v danej situácii má byť
uprednostnený pred iným, napr. na listine čakajúcich
na transplantáciu. Ide o veľmi delikátne situácie, ktoré treba riešiť s veľkou rozvahou a zmyslom pre spravodlivosť, predovšetkým vtedy, keď zdroje k dispozícii sú skromné alebo nedostatočné.2
V mnohých štátoch v poslednom čase sa začalo považovať za veľmi dôležité informovať lekárov i pacientov o tom, koľko stoja zdravotnícke služby.
Kto má právo na asistenciu?
V biomedicínskej etike v anglosaskom prostredí
prevláda prísna aplikácia komutatívnej spravodlivosti,
a preto ak neboli uzavreté zmluvy, nikto nemá právo
na asistenciu zo strany spoločnosti a v každom prípade sa za prijateľné pokladajú také výdavky na každého pacienta, ktoré neprekračujú jeho ročný príjem.
Smerodajné kritérium v konkrétnych rozhodnutiach
1. Porov. M. D’Antoni, Economia sanitaria, in S. Leone; S.
Privitera (edd), Nuovo Dizionario di Bioetica, Roma 2004,
s. 397.
2. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Torino 2004, s. 174 – 175.
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je tu vzťah výdavky – úžitok, v ktorom výdavky sa chápu v zmysle výlučne ekonomickom a úžitok je hodnotený v termínoch produktivity a výkonnosti: niektoré kategórie ľudí s nízkou kvalitou života, ako sú pacienti v terminálnom štádiu, neposkytujú žiadnu nádej, že by mohli po liečbe priniesť nejaký úžitok tohto
typu a teda vzťah výdavky – úžitok ostáva z pohľadu
výdavkov spravidla nevyvážený. V tejto etike, ktorá
je vo svojej podstate egoistická a málo citlivá na vnútornú a neodcudziteľnú hodnotu každej osoby, vystupujú napokon podnety, ktoré negujú právo na zdravotnícku starostlivosť pacientom, ktorí si chorobu akoby sami zvolili, ako sú narkomani, alkoholici, chorí na
AIDS, ktorí sa nakazili pohlavným stykom.
Katolícka bioetika vychádza z odlišných predpokladov, pretože je orientovaná personalisticky: po prvé
život každého človeka je posvätný, a preto každý život
má rovnakú hodnotu a rovnaké právo na ochranu nezávisle od jeho kvality, po druhé spravodlivosť nemôže byť oddelená od solidarity, ktorá je sociálnou tvárou lásky. Vnútri spoločnosti sa preto musí kultivovať distributívna spravodlivosť, ktorá uvádza do života spoločné dobro čiže komplex podmienok, na základe ktorých každý má prístup k nevyhnutným dobrám
a každému sú priznané práva, ktoré mu prislúchajú
ako osobe a ako občanovi. Ide o praktizovanie spravodlivosti, ktorá vie rozdeliť existujúce zdroje podľa
reálnych potrieb každého: nebude teda spravodlivé
voči nikomu sa úporne snažiť o záchranu jeho života,
ak je disproporcia medzi použitými prostriedkami,
čo sa týka ľudských i materiálnych výdavkov a dobrodeniami pre pacienta, ale bude spravodlivé a povinné
ochraňovať slabých, ako sú novorodenci s malformáciami a pacienti v terminálnom štádiu. Pri racionalizovaní zdravotníckej liečby sa bude musieť pokračovať na základe objektívnych kritérií, uprednostňujúc tých, ktorí to viac potrebujú a u ktorých terapia
bude účinnejšia, pričom ostáva nezmenené, že nikto
nemôže byť ukrátený o adekvátnu liečbu, ak je disponibilná.3 Všetci, ktorým je poskytovaná zdravotnícka
starostlivosť, ju majú prijímať zodpovedne, aby neboli potrebné ďalšie zbytočné výdavky pre nerešpektovanie rozumných lekárskych pokynov.
Požiadavky zdravotníckych nákladov si určite vyžadujú nanovo premyslieť asistenciu pacientom v terminálnom štádiu a dlhodobo chorým. Ako nové riešenie sa ukazuje integrácia domácej a nemocničnej starostlivosti, ako aj zavádzanie hospicov,4 ale potrebná
je predovšetkým vnútorná revolúcia, je potrebné, aby
sme sa všetci stali menej egoistickí, menej materialistickí, menej individualistickí, je potrebné prejsť od

3. Puca A., Economia e politica come ideologia. Il problema
del razionamento delle cure sanitarie, „Medicina e Morale”
43 (1993), 307 – 330.
4. Porov. Scarcella P., Calamo – Spacchia P., Il problema
del malato terminale nella società attuale, „Medicine e Morale”
38 (1988), 69 – 87; Id. L’assistenza ai malati terminali: realtà
internazionali e prospettive italiane, „Medicina e Morale” 38
(1988), 411 – 431.

túžby mať k túžbe byť, od neangažovanosti k angažovanosti a je potrebné prijať a šíriť novú etiku, etiku
súcitu, účasti na utrpení, etiku starostlivosti o iných.5
Profesor Faggioni už dávno písal, že sú nevyhnutné drastické zákroky, pretože zdravotníctvo sa nemôže vyhnúť zákonom ekonomiky, ale na druhej strane
ekonomika sa nemôže stať nehumánnou vedou a dobrá, ktoré sú tu v hre, sa dotýkajú osoby príliš blízko,
aby sme si mohli myslieť, že v tejto oblasti môžeme
konať podľa tých istých zásad, ktoré platia inde. Ekonomicky korektný zákrok bude musieť byť korektný
aj eticky, s plným rešpektom k ľudskej osobe a v operatívnych kritériách sa bude musieť inšpirovať čnosťou spravodlivosti.6
Peniaze v zdravotníctve sa majú používať vždy
v prospech zdravia ľudí. Je nemorálne, ak niekto presadzuje, aby sa z nich hradili potraty, čiže vražda nenarodených, alebo iné nemorálne zákroky. Tieto paradoxy svedčia o tom, že starostlivosť o zdravie sa často nechápe v rozmere evanjeliovom, ale hedonisticky
a sebecky. To je živnou pôdou aj pre nezodpovedné
zarábanie rôznych farmaceutických firiem, ktoré propagujú konzumovanie zbytočných a škodlivých „liečiv“, medzi ktoré určite patrí antikoncepcia. Morálny prístup k vlastnému zdraviu, ktorý zahŕňa aj prevenciu pred chorobami, si vyžaduje výchovu v rodine, škole a v masovokomunikačných prostriedkoch.
Martin Koleják

5. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Torino 2004, s. 307.
6. Porov. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Torino 2004, s. 306.
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Pápežské konto na Twitteri. Na bratislavskej konferencii „Výzvy novej kultúry“, ktorá sa uskutočnila koncom februára na podnet KBS, oznámil predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky
Claudio Maria Celli, že na sociálnej sieti Twitter čoskoro pribudne aj osobné konto pápeža. Podľa sekretára
spomínanej rady Paula Tighea si svoj nový profil nebude Benedikt XVI. spravovať sám, avšak zverejňované odkazy budú pochádzať priamo z jeho rúk. Svojím
historicky prvým tweetom v júni r. 2011 spustil pápež novú spravodajskú stránku Svätej stolice news.va.
Dokument o perspektívach teológie. Medzinárodná teologická komisia zverejnila 8. marca v anglickom
jazyku nový dokument s názvom „Teológia dnes: perspektívy, princípy a kritériá“. Text, schválený ešte 29.
novembra 2011, je rozčlenený do troch kapitol a 100
bodov. Konštatuje sa v ňom prudký rozmach teológie
po II. vatikánskom koncile, pričom však zároveň dochádza k jej „fragmentácii“. Zamedziť tomuto trendu
má striktné dodržiavania náuky Magistéria. Autori
dokumentu zároveň varujú pred nahrádzaním či zamieňaním úloh Učiteľského úradu a teológie ako vednej disciplíny. Dokument do istej miery voľne nadväzuje a v mnohom rozširuje Inštrukciu Donum veritatis o cirkevnom povolaní teológa, vydanú Kongregáciou pre náuku viery, ktorú v r. 1990 podpísal jej vtedajší prefekt, kardinál Joseph Ratzinger.
Kyberútoky na vatican.va. V priebehu marca uskutočnila talianska odnož skupiny Anonymous, stojaca
za mnohými kybernetickými útokmi na internetové
stránky po celom svete, niekoľko útokov aj na oficiálny web Svätej stolice vatican.va Na svojej stránke skupina zverejnila vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje tento svoj krok. „Dnes sa Anonymous rozhodlo zablokovať
vašu stránku ako reakciu na učenie, liturgiu a absurdné
pravidlá a anachronizmy, ktoré vaša organizácia (rímska
apoštolská cirkev) účelovo propaguje a šíri po celom svete,“ uvádzalo sa v texte. Páchatelia útokov chceli svojím činom pripomenúť cirkvi niekdajšie pálenie kníh
vysokej historickej a literárnej hodnoty, násilné odstraňovanie jej kritikov, predaj odpustkov či sexuálne delikty kléru. Cirkev má mať podľa nich na svedomí zotročovanie ľudstva pod pláštikom evanjelizácie,
spomaľovanie vedeckého pokroku a dokonca aj napomáhanie ukrývania nacistických zločincov. Kritiku
namierili aj na hromadenie bohatstva „v hodnote miliárd eur“, ako aj na údajné zasahovanie cirkvi do vnútorných záležitostí Talianska.
Anglikánsky prímas na návšteve Ríma. 10. marca
prijal Benedikt XVI. vo Vatikáne na osobnej audiencii
Rowana Williamsa, anglikánskeho arcibiskupa z Canterbury, ktorý je druhým najvyšším predstaviteľom tejto protestantskej náboženskej spoločnosti hneď po krá96
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ľovnej Alžbete II. R. Williams prišiel do Ríma osláviť
tisíce výročie založenia kamaldulskej rehole, s ktorou
sa spája aj kláštor sv. Gregora Veľkého na Celiu, odkiaľ
prišli do Anglicka prví kresťanskí misionári. Niekoľko
dní po stretnutí ohlásil arcibiskup Williams odchod
zo svojej funkcie od začiatku roka 2013.
Svätá stolica a Mozambik upravili svoje vzťahy.
Nótu o ratifikácii dohody o princípoch a právnom
usporiadaní vzájomných vzťahoch si 12. marca vymenili Apoštolský stolec a Mozambická republika.
Bilaterálna dohoda bola podpísaná 7. decembra 2011
v Mapute. Dokument sa okrem iného týka právneho postavenia katolíckej cirkvi v Mozambiku, uznania štúdia, kánonického sobáša a daňového režimu.
Apoštolská cesta do Mexika a Kuby. V dňoch 23.29. marca navštívil Benedikt XVI. počas svojej 23.
apoštolskej cesty Mexiko a Kubu. Počas nej okrem
bohoslužieb a stretnutí s miestnymi biskupmi absolvoval aj audiencie u najvyšších štátnych predstaviteľov: mexického federálneho prezidenta Felipe Calderóna a u kubánskeho prezidenta Raúla Castra. Na
Kube si uctil milostivú sochu Panny Márie de la Caridad del Cobre, objavenej pred 400 rokmi. Zároveň absolvoval aj približne polhodinový rozhovor s niekdajším vodcom kubánskej revolúcie Fidelom Castrom,
počas ktorého bola prítomná i jeho manželka Dalia.
Exkomunikácia štyroch údajných biskupov. Koncom marca vydala Kongregácia pre náuku viery vyhlásenie, ktorým potvrdila exkomunikáciu štyroch
kňazov vydávajúcich sa za gréckokatolíckych biskupov. V sedembodovom komuniké Svätá stolica oznámila, že biskupské vysviacky Eliáša A. Dohnala,
Markiana V. Hitiuka, Metodeja R. Špiříka a Roberta Oberhausera sú neplatné a potvrdila ich exkomunikáciu, do ktorej upadli prijatím vysviacok bez súhlasu pápeža. Exkomunikáciu ešte v roku 2008 verejne potvrdil aj vtedajší kyjevský arcibiskup, kardinál Lubomyr Husar. Jeden zo samozvaných biskupov,
Robert Oberhauser, pochádza priamo zo Slovenska.
Oznámenie apoštolskej cesty do Libanonu. Na
Veľkonočnú nedeľu oznámila konferencia biskupov
Libanonu, že Benedikt XVI. túto krajinu navštívi
v dňoch 14.-16. septembra. Pápež v Bejrúte podpíše
apoštolskú exhortáciu zo zvláštneho zasadania synody biskupov o Blízkom východe, ktorá sa konala
vo Vatikáne na jeseň 2010. Plánované je aj stretnutie
s prezidentom Suleimanom, tamojšími biskupmi, rehoľníčkami, seminaristami a biskupmi.
Pápež pokrstil dospelú Slovenku. Počas Veľkonočnej vigílie pokrstil Benedikt XVI. v Bazilike sv. Petra
8 dospelých katechumenov zo štyroch kontinentov.

udalosti

Medzi nimi bola aj päťdesiatdvaročná Slovenka Daša
Macková. Rodáčka z Bratislavy pracuje v súčasnosti na veľvyslanectve SR v Ríme. Absolvovala Univerzitu Komenského v Bratislave, je vydatá a má dvoch
dospelých synov. Ako krstné meno si vybrala meno
Anna. Žiadosť o vyslúženie sviatosti krstu priamo
pápežom podala sama na vikariáte Rímskej diecézy.
List Benedikta XVI. nemeckým biskupom. 14.
apríla napísal Benedikt XVI. list nemeckým biskupom, ktorý bol zároveň adresovaný aj predsedovi rakúskej biskupskej konferencie kardinálovi Christophovi Schönbornovi. Týkal sa teologických vysvetlení
návratu k používaniu výrazu pro multis v slovách premenenia, namiesto rozšíreného „za všetkých“. Pápež
zdôraznil, že novému vydaniu misála v nemeckom jazyku, kde sa už bude vyskytovať výraz „za mnohých“,
musí predchádzať dôsledná katechéza, aby sa tak zabránilo nepochopeniu zo strany veriacich.
Dve paralelné beatifikácie. Počas 4. veľkonočnej
nedele – nedele Dobrého pastiera – sa uskutočnili dve
beatifikácie na rôznych miestach sveta. Počas jednej
bol blahorečený premonštrát a martýr Veľkej francúzskej revolúcie Pierre-Adrien Toulorge, nazývaný
aj „mučeník pravdy“. Proces jeho blahorečenia síce
začal ešte v roku 1922, spolu s ďalšími 56-timi kňazmi – mučeníkmi, no počas dvoch svetových vojen sa
na tento čin viery zabudlo. Normanská diecéza ho
obnovila až v r. 1995. V pápežovom mene slávnosti
v Katedrále Notre Dame v meste Coutances (región
Normandia) predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Druhá beatifikácia sa uskutočnila v rímskej Bazilike sv. Pavla za
hradbami. Počas nej bol na úctu oltára vyzdvihnutý
taliansky ekonóm a priekopník sociálnej náuky cirkvi
Giuseppe Toniolo, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. Profesor ekonómie a otec siedmych detí presadzoval dôležitosť sviatočného odpočinku, obhajoval
drobné súkromné vlastníctvo a kooperatívne finančníctvo. Vyzýval tiež k väčšej angažovanosti katolíkov
v sociálnej a politickej oblasti. Beatifikáciu vykonal
v pápežovom mene kardinál Salvatore De Giorgi.
Únik informácií z Vatikánu preverila kardinálska komisia. Benedikt XVI. v závere apríla ustanovil špeciálnu komisiu, ktorá dostala za úlohu vyšetriť únik kontroverzných informácií priamo z Vatikánu. Informácie sa týkali arcibiskupa Carla Mariu
Vigana, ktorý mal ako sekretár Governatorátu Mestského štátu Vatikán stáť za neprehľadným hospodárením, obvinení Inštitútu pre náboženské diela (tzv.
vatikánskej banky) z prania peňazí a listu hovoriacom o údajnom pripravovanom atentáte na pápeža.
Do čela komisie bol menovaný 82-ročný španielsky
kardinál Julián Herranz Cassado, ktorý v minulosti
viedol Pápežskú radu pre výklad legislatívnych textov. Za ďalších dvoch členov boli ustanovení 88-ročný kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a 81-ročný emeritný

arcibiskup Palerma Salvatore de Giorgi. Podľa vyhlásenia Svätej stolice komisia bola oprávnená „fungovať
v sile pápežského mandátu na všetkých úrovniach“.
Zasadanie Pápežskej akadémie sociálnych vied.
V dňoch od 27. 4. do 1. 5. sa vo Vatikáne uskutočnilo
XVIII. plenárne zasadanie Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktorej témou bolo „Globálna túžba po
tranqullitas ordinis“, venované 50. výročiu vydania
encykliky bl. Jána XXIII. Pacem in terris. Na zasadaní, ktoré sa konalo v sídle akadémie – vo vatikánskom Letohrádku Pia IV. –, sa zúčastnil celý rad popredných svetových odborníkov, ako napr. americký
ekonóm Joseph Stiglitz, Etorre Gotti Tedeschi, prezident Inštitútu pre náboženské diela, prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi, zakladateľ
Wikipédie Jimmy Wales či český ekonóm Lubomír
Mlčoch. Zasadaniu predsedala prezidentka akadémie
Marry Ann Glandon, bývalá veľvyslankyňa USA pri
Svätej stolici. Na jej pozvanie sa podujatia zúčastnili
aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasępa a jej prorektor Peter Olekšák.
List katolíckym kňazom celého sveta. Na prelome apríla a mája publikovala Kongregácia pre klérus list venovaný katolíckym kňazom na celom svete.
V dokumente podpísanom 26. marca sa píše o potrebe osobnej svätosti v kontexte pastoračnej služby.
„Toto je náš úžasný osud: nemôžeme byť svätými
bez toho, aby sme pracovali na svätosti našich bratov
a nemôžeme pracovať na svätosti našich bratov, kým
sami ako prví nepracujeme a nepokračujeme v úsilí o našu vlastnú svätosť.“ Autori listu zároveň vyzývajú kňazov, aby si uvedomovali svoju každodennú úlohu a službu, ktorou je svedčiť uprostred ľudí
o láske Najsvätejšej Trojice. List nadväzuje na apoštolský list Benedikta XVI. Porta fidei, ktorým sa 12.
10. 2012 otvára Rok viery, pričom ďalšou z motivácií
je i sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kedy sa
slávi Deň modlitieb za posvätenie kňazstva.
Dar od pápeža pre anglický ordinariát. Začiatkom mája poskytol Benedikt XVI. finančnú pomoc
250 000 dolárov Personálnemu ordinariátu Našej Panej z Walsinghamu, ktorý bol v januári 2011 zriadený
na základe apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus pre veriacich katolíkov pochádzajúcich z anglikánskeho spoločenstva na území Konferencie biskupov Anglicka a Wallesu. V komuniké, ktoré vydal
tamojší ordinár Keith Newton sa píše, že „dar umožní stabilizovať ordinariát ako živú súčasť katolíckej cirkvi
v Anglicku a Wallese. Som veľmi vďačný Svätému otcovi za jeho veľkodušnosť a podporu. Tento dar je veľkou pomocou, ale aj povzbudením v čase, keď rozvíjame náš vlastný cirkevný život a hľadáme spôsob, ako
prispieť v evanjelizácii v tejto krajine“.
Marián Sekerák
Ďalšie informácie nájdete na portáli svetkrestanstva.sk
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I veta G allová :
Toto tajomstvo je veľké.
Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo
v listoch svätého apoštola Pavla.
Svit : Katolícke biblické dielo 2011, 100 strán, ISBN 978-80-89120-20-7.

S tajomstvom človek nesmie byť nikdy „hotový“.
Tajomstvo – na rozdiel od problému – sa nedá dobyť,
je potrebné trpezlivo vyčkávať na jeho prahu a zotrvávať v ňom. Nosiť ho – ako je písané v evanjeliu
o Ježišovej matke – vo svojom vnútri, v srdci; nechať
ho tam zrieť a skrze neho nechať zrieť seba samého.
Aby sme sa vhĺbili do veľkého tajomstva manželstva a rodiny, je potrebné vrátiť sa ku koreňom pohľadu Cirkvi na túto skutočnosť. Skrze toto objavovanie narazíme na apoštola Pavla a jeho náuku
o manželstve a rodine, ktorú vo veľmi jasnom, zrozumiteľnom a peknom usporiadaní ponúka vo svojej
biblickej práci Iveta Gallová, absolventka teologického štúdia. Ako sama v úvode píše, osobnosť a učenie apoštola Pavla pomerne dobre prebádali z rôznych pohľadov teológovia, biblisti či historici. Avšak
pohľad na manželstvo a rodinu, ako ho predstavuje
apoštol Pavol, sa zdá byť menej prezentovaný. Hoci
nás od Pavlových, resp. prvokresťanských čias delí
mnoho storočí, práve Apoštol objavil toto veľké tajomstvo, ktoré je nemenné. Ježišovo posolstvo, ktoré Pavol rozvíja je nadčasové, a teda rovnako aktuálne pre nás, ako aj pre mladé kresťanské obce, ktorým Pavol venoval svoje listy.
Kniha Toto Tajomstvo je veľké od Ivety Gallovej teda
preniká do tohto tajomstva, ako nám ho sprostredkoval apoštol Pavol vo svojich listoch. A práve pochopenie koreňov základu manželstva a rodiny pomáha
modernej spoločnosti k prekonaniu jej vlastnej krízy.
Kniha má šesť kapitol. Pavlovu náuku autorka
podáva v rámci historického kontextu jednotlivých
princípov. V prvej kapitole predstavuje čitateľovi samotnú postavu Pavla. V nej sa dozvedáme, aké boli
styčné body jeho reakcií na život prvých kresťanov.
V živote apoštola Pavla sa stretli grécka a židovská kultúra, ako aj kultúra starovekého Ríma. Preto jeho pohľad na problémy manželstva a rodičovstva odrážala spoločenská, morálna i náboženská situácia doby. Zlomovým momentom v živote Pavla
bolo stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom na ceste do Damasku, po ktorom sa z neho stal Jeho horlivý ohlasovateľ. A práve medzi najväčšiu apoštolskú činnosť patrilo písanie listov, ktoré autorka použila ako základ svojej knihy.
Pochopiť apoštolov pohľad a jeho reakcie na problémy týkajúce sa manželstva a rodiny nie je možné
bez pochopenia historického a spoločenského kontextu. V druhej kapitole sa Gallová venuje manželstvu v Starom zákone a starovekom Izraeli i v Rímskom prostredí. Pútavým spôsobom autorka prezen98

N ové H orizonty

tuje Boží zámer s mužom a ženou, ktorý odhaľujeme už v prvých kapitolách knihy Genezis: „Nie je
dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu
bude podobná.“ V Starom zákone láska Boha k vyvolenému izraelskému národu bola prirovnávaná práve
k manželskej láske. Tak ako v Izraeli, aj v antickom
Ríme bol rodinný život základným prvkom spoločnosti. Rímska „familia“ bola mikrokozmom, uzavretým systémom, veľkou silou republiky. Apoštol Pavol vychádza zo starozákonného pohľadu, ale svoju
teológiu už podáva v novozákonnom kontexte, kde
Boh prostredníctvom Ježiša Krista prijíma nielen
vyvolený národ, ale všetkých, ktorí prijali Krista.
Nasledujúce kapitoly tvoria hlavnú časť knihy,
v ktorých autorka podáva pohľad na manželstvo, postavenie ženy a výchovu detí podľa náuky apoštola
Pavla. Odrazovým mostíkom k pochopeniu Pavlovej
teológie a hlásania evanjeliovej zvesti je podľa autorky list Rimanom. Tento list je považovaný za súhrn
Pavlovej teológie a je zároveň kľúčom k pochopeniu
ďalších Pavlových listov. Hovorí v ňom o ospravedlnení židov i pohanov, ako aj o novom živote kresťanov v Duchu Svätom, čo sa má odraziť vo všetkých
oblastiach života, teda i v manželskom zväzku. Základným a ústredným vyjadrením teológie manželstva a rodičovstva sú slová v Liste Efezanom 5, 2133, kde rozoberá vzťah muža a ženy. Novotou učenia Pavla je zameranie na Krista, ktorý je vzorom
podriadenosti. Tak ako miluje Kristus Cirkev, tak
majú muži milovať svoje manželky, teda až po úplne sebadarovanie sa. Gallová uvádza, že keď Pavol
hovorí manželom, že majú milovať svoje manželky,
používa pritom dvakrát toľko slov, než keď hovorí
manželkám, aby sa im podriaďovali. Manželkine
dobro má mať prvoradú dôležitosť, a teda žena nemusí mať strach podriadiť sa mužovi, ktorý sa k nej
takto správa. Tretiu kapitolu uzatvára problémami,
ktoré sa objavili v prvotných cirkvách v spolužití
mužov a žien. Dotýkali sa jednoty, vernosti a nerozlučiteľnosti manželstva. Ježišov zákaz rozvodu platí. A na základe tejto požiadavky Gallová vysvetľuje tzv. Pavlovské privilégium, o ktorom Pavol hovorí, že ho dáva sám a nie Pán.
Postaveniu ženy sa autorka venuje vo svojej štvrtej
kapitole. Najskôr sa venuje opisu postavenia ženy vo
vtedajšej dobe a prostredí. Jej určenie bolo charakterizované dominantným postavením muža a zákon
jej prideľoval druhoradé miesto. Oproti tomu však
uvádza postavenie ženy v kresťanskom spoločenstve,
kde autorka priamo cituje pápeža Pavla VI., ktorý ho-
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vorí, že v kresťanskom náboženstve, viac než v ktoromkoľvek inom, žena má už odprvoti zvláštne dôstojné postavenie. Pavol v súlade s Ježišovým učením
rozpracoval teológiu ženy a ukázal, v akom zmysle bolo prekročené aj posvätné rozdelenie pohlaví.
V tejto stati však Gallová uvádza oddiel, ktorý patrí v Pavlových listoch k najzáhadnejším. Týka sa to
konkrétnej otázky Korintskej cirkvi o účasti ženy
na liturgii, na ktorej si má žena zahaľovať hlavu a na
zhromaždení sa jej nedovoľuje hovoriť.
Dôležitou skutočnosťou kresťanských spoločenstiev boli ženy, ktoré si dobrovoľne volili panenský
stav a tie, ktorým manželia už zomreli, čiže vdovy.
Svätý Pavol, ako uvádza autorka, vnáša aj do slobodného stavu nové svetlo. Žiada, aby sa všetko konalo
v slobode a láske. Aj keď Pavol vyzdvihuje panenstvo nad manželstvom, hovorí, že človeku je lepšie,
keď ostane tak, ako je, či už ženatý alebo slobodný,
pričom, ak sa slobodný ožení, nezhreší. Ohľadom
vdov, ktorých situácia bola v antickom svete náročná, Pavol hovorí, že sa cirkev má o ne postarať. Vdovy zase mali vykonávať protislužbu lásky pre kresťanské spoločenstvo.
Jedným zo základných cieľov manželstva je plodnosť a výchova detí. V piatej kapitole autorka rozoberá Apoštolov pohľad, v ktorom postavenie a dôstojnosť ženy už nezávisí iba od počtu detí, ako to vnímal staroveký Izrael. Gallová za základe tejto kapitoly použila viaceré Pavlove listy, či už list Efezanom,
Rimanom, Galaťanom alebo Prvý list Timotejovi.
Požehnanie patrí všetkým, ktorí boli krstom začlenení do veľkej Božej rodiny. Plodnosť muža a ženy
je teda darom, požehnaním od Boha, vďaka ktorému majú účasť na Božom stvoriteľskom diele. Pri radách o výchove detí sa Pavol opiera o tradičné, izraelským zákonom dané úlohy. Uvádza, že rodičia sú
vo vychovávaní svojich detí iba poverencami Boha,
jediného vychovávateľa. Apoštol napomína aj deti,
aby poslúchali svojich rodičov, lebo takto chce Boh.

V tejto kapitole autorka uvádza aj krátku úvahu o súčasnom probléme potlačovania materstva zo strany
legislatívy, čo má za následok starnutie populácie.
V záverečnej šiestej kapitole sa venuje autorka
rodine v širšom slova zmysle, ako ju chápe svätý
apoštol Pavol. Rozoberá postavenie otrokov a službu predstavených v kresťanských cirkvách. Tak ako
v Ríme aj v Izraeli boli otroci súčasťou širšej izraelskej rodiny. Apoštol Pavol ako člen izraelského národa, spájal otroctvo s hriechom, ktoré však Ježiš
Kristus navždy rozlámal, a preto už niet ani Žida,
ani Gréka, ani otroka, ani slobodného, lebo všetci sú
jeden v Kristovi Ježišovi. Jasným príkladom tohto
postoja Apoštola je známy list Filemonovi, v ktorom
sa Pavol nebojí nazvať otroka Onezima svojim synom. Gallová šikovne prepája tento pohľad apoštola na otroctvo so súčasnou dobou. Hoci dnes sa už
nedá hovoriť o otroctve ako takom, stretávame sa
s ním v iných formách, akými je vykorisťovanie či
nespravodlivosť vo vzťahu medzi zamestnávateľom
a zamestnancom. V závere sa autorka venuje rannej
štruktúre Cirkvi, konkrétne požiadavkám na predstaveného cirkevnej obce, o ktorých hovorí svätý Pavol v listoch Títovi a prvom liste Timotejovi. Základné morálne atribúty predstavených sú platné aj dnes.
Dielo autorky Ivety Gallovej veľmi zrozumiteľným
spôsobom predstavuje tajomstvo manželstva a rodiny, ako ich predkladá apoštol Pavol. Je to ideálna kniha pre všetkých veriacich, ktorí chcú žiť svoje kresťanstvo naplno. Kresťanskí manželia v nej môžu
nájsť skutočné bohatstvo a základ pre naplnenie svojho povolania práve v dnešnej náročnej dobe. Svätý
apoštol Pavol je nevyčerpateľnou studnicou poznania, ktoré je platné aj v dnešnej dobe a ktoré autorka v oblasti manželstva a rodiny hlboko prebádala
a zrozumiteľným spôsobom sprostredkovala aj nám.
Lukáš Fejerčák

V adkerti J ozef :
Kresťan a voľby
Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco 2012, 40 strán, ISBN 978-80-8074-154- 9.

V edícií Viera do vrecka, ktorá pravidelne uverejňuje brožúry so zaujímavými témami, vyšla aj knižočka Kresťan a voľby od Jozefa Vadkertiho. V médiách často počúvame liberálne a marxistické názory
na voľby, ale táto knižočka vzbudzuje nádej, že objasní kresťanský pohľad na tak vážnu otázku a bude
bezpečnou orientáciou pre kresťanov.
Autor rozoberá tému veľmi ľahkým a pútavým
spôsobom. V prvej časti sa snaží poukázať na zodpovednosť všetkých ľudí, ktorú im zveril Stvoriteľ, za
spoločné dobro v spoločnosti. Dotýka sa v nej prob-

lémov, ako je populizmus, spoliehanie sa na silného vodcu, ktorý všetko vyrieši za občanov atď. Neostáva iba pri teórii, ale miestami vyjadruje aj vlastný názor na politické strany, ktorý však nezdôvodňuje analýzou konkrétnych rozhodnutí politických
strán, čo prinajmenšom vedie k záveru, že vyjadruje len vlastný dojem, vlastný pocit.
Dôsledná analýza postoja všetkých politických
strán či jednotlivých členov strán ku konkrétnej
otázke (napríklad k výhradám vo svedomí, potratom, daňovému systému atď.) by viedla k omnoho
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solídnejšiemu posudzovaniu rozhodnutí jednotlivých politikov i strán.
V druhej časti autor ponúka kritériá, na základe
ktorých sa máme vo voľbách rozhodovať. Medzi nimi
uvádza princíp spoločného dobra, subsidiaritu a solidaritu, ktoré aj vysvetľuje. Avšak chýbajú tu princípy, ktoré, ako hovorí Kongregácia pre náuku viery, nepripúšťajú výnimky. Ide o to, že kresťan nemôže vo voľbách podporovať strany, ktoré schvaľujú
potraty, eutanáziu, zneužívanie ľudských plodov na
výskum, homosexuálne manželstvá, „voľné“ zväzky. Rovnako nemôže podporovať strany, ktoré nerešpektujú právo rodičov na výchovu detí (tu je zahrnuté aj právo rodičov na rovnocenné financovanie katolíckych škôl vo vzťahu k štátnym školám),
nechránia neplnoleté deti pred drogami a prostitúciou, nerešpektujú náboženskú slobodu (tu je zahrnuté aj právo na výhradu vo svedomí), nepodporujú pokoj a mier vo svete.
Vynechanie týchto princípov autora nakoniec vedie k istému mravnému relativizmu. Vidíme to v závere, v ktorom uvádza príklad z Talianska. Píše
o „osude“ kresťanskej strany, ktorú založil don Luigi Sturzo na začiatku minulého storočia (v roku
1919). Táto strana, ako píše autor, urobila mnoho
dobra, ale na konci minulého storočia sa rozpadla
pod vplyvom korupčných škandálov. Tu však treba
zdôrazniť, že strana sa rozpadla preto, že jej členovia sa prestali riadiť kresťanskými hodnotami, a nie
preto, že kresťanské hodnoty by neboli najužitočnejšie pre spoločnosť. Autor však túto skutočnosť
obchádza. Tvrdí, že „momentálne v katolíckom Taliansku niet strany, o ktorej by sme mohli povedať,
že zastupuje kresťanov.“ Očakávalo by sa, že autor
na základe objektívnych kritérií bude hodnotiť jednotlivé strany na Slovensku a dospeje k objektívnemu záveru. Namiesto toho však vidí riešenie v tom,
že netreba „hľadať ideálnu stranu, ktorá by bola bez
problémov akceptovateľná pre kresťana, ale treba
hľadať dobro v rôznych stranách“. Tu autor nerozlišuje dostatočne. Hoci kresťania majú hľadať dobro
v iných stranách a snažiť sa spolupracovať so všetkými, to však neznamená, že nemajú spoznávať, ktorá strana najlepšie zodpovedá spomenutým princípom, ktoré autor neuviedol.
Kongregácia pre náuku viery reagovala na tento relativizmus vo svojom dokumente Doktrinálne
usmernenia o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote, kde sa píše: „V ostatnom čase sa stáva, že aj v prostredí niektorých katolíckych združení alebo organizácií sa vyskytujú
snahy podporovať sily a politické hnutia, ktoré vyjadrili v základných etických otázkach stanoviská
protikladné k morálnej a sociálnej náuke Cirkvi. Takéto názory a postoje protirečia základným princípom kresťanského svedomia a nie sú kompatibilné
s členstvom v združeniach a organizáciách, ktoré
sa nazývajú katolícke. Podobne treba pripomenúť,
že niektoré katolícke časopisy a periodiká v istých
krajinách orientujú čitateľov v politických otázkach
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nejednoznačným a nedôsledným spôsobom, mylne
vysvetľujú zmysel nezávislosti katolíkov v politike
a nezohľadňujú princípy, o ktorých sme hovorili.“
Dokument zdôrazňuje: „Dobre sformované kresťanské svedomie nikomu nedovoľuje podporovať svojím
hlasom účinnosť politického programu alebo jednotlivého zákona, ktorý by svojím obsahom podkopával základy viery a mravnosti ponúkaním alternatívnych alebo opačných návrhov.“
Autor na záver uvádza v tabuľke výsledok krátkeho prieskumu, ktorý urobil medzi politickými
stranami. Do ankety sa však nezapojili kandidáti
zo strán 99 %, MOST HÍD, SAS, SMER a SMK. Zo
strany SNS odpovedal iba jeden kandidát, zo strany KDH šesťdesiati šiesti, zo strany OĽaNO sedemdesiati dvaja, zo strany SKDÚ štyridsaťjeden. Napriek metodologickej nedostatočnosti tohto prieskumu je možné dospieť k záveru, ktorá strana najlepšie zodpovedá požadovaným kritériám. Kvôli ešte
lepšej orientácii by bolo vhodné uviesť aj hlasovania zástupcov jednotlivých strán o týchto otázkach
v parlamente.
Očakávalo by sa, keďže autor spomenul príklad
Talianska, že vo svojej brožúrke bude reflektovať na
knihu Il cattolico in politica (Katolík v politike), ktorú
napísal arcibiskup Giampaolo Crepaldi a úvod k nej
napísal kardinál Angelo Bagnasco. Táto kniha má
podtitul Manuale per la ripresa (Manuál pre nový začiatok). Možno ju vnímať ako výzvu pre kresťanov,
aby znova začali zodpovedne pristupovať k životu
v spoločnosti a v angažovaní sa v politickom živote.
Arcibiskup v nej veľmi kompetentne vysvetľuje princípy, ktoré nepripúšťajú výnimky, ktoré sú základom
pre zdravú politiku a pre napomáhanie spoločného
dobra v spoločnosti. Autor túto knihu nereflektuje.
Je žiaduce, aby sa katolíci oboznamovali s náukou
Cirkvi aj v tejto oblasti, aby sa o téme zodpovedne
diskutovalo, aby kresťania skutočne boli soľou zeme
a svetlom sveta (porov. Mt 5,13-16).
Martin Koleják
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P atrizio R ota S calabrini :
Písmo jako anděl průvodce. Navigace na cestě povolání.
Praha : Nakladatelství Paulínky 2011, 104 strán, ISBN 978-80-7450-015-2. Z talianskeho originálu Angelo accompagnatore
(2009) preložila Anna Mátiková, Andrea Hýblová, Monika Vývodová.

Publikácie z nakladateľstva Dcér sv. Pavla – Paulínok odrážajú celkové poslanie tejto kongregácie,
ktorou je apoštolát prostredníctvom komunikačných prostriedkov, zvlášť knižnej vydavateľskej činnosti. Ich spiritualita sa sústreďuje na Ježiša Krista
tak, ako ho vnímal apoštol Pavol. Rehoľnú kongregáciu založil v roku 1915 v talianskom meste Alba blahoslavený Jakub Alberione. Narodil sa v roku 1884
v severotalianskom Piemonte. Ako 16 ročný vstúpil
do seminára a bol vysvätený za kňaza. V diecéze dostal od biskupa poverenie viesť diecézny týždenník.
Alberione založil typografickú školu „Piccolo Operaio“ a okrem týždenníka začal vydávať aj náboženskú literatúru. Začal okolo seba zhromažďovať mladých mužov, z ktorých vzišla Spoločnosť svätého Pavla
a ženy, ktorým sa začalo hovoriť Dcéry svätého Pavla.
Alberione zomrel v roku 1971 a v roku 2003 ho pápež
Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného.
Do Čiech prišli Paulínky v roku 1993 na pozvanie
vtedajšieho kardinála Miloslava Vlka a veľmi aktívne rozbehli svoju činnosť. Recenzovaná kniha je už
224. publikáciou v poradí. Pochádza z pera talianskeho diecézneho kňaza. Patrizio Rota Scalabrini sa narodil v Bergame v roku 1956. V roku 1976 bol vysvätený za kňaza. Získal doktorát z filozofie na rímskej
univerzite „La Sapienza“ a licenciát z biblických vied
na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V súčasnosti prednáša úvod do Svätého písma, biblickú exegézu a teológiu na Teologickej fakulte v Miláne a na
Teologickom inštitúte v Bergame. Je autorom desiatok publikácií predovšetkým s biblicko-odborným
a biblicko-duchovným zameraním.
Scalabriniho kniha má výrazne biblicko-duchovné
zameranie a ako vyplýva z názvu, ponúka hľadanie
a spoznávanie duchovného povolania za pomoci Svätého písma. Jej autor sa už niekoľko rokov venuje biblickej príprave mladých na kňazské a rehoľné povolanie. V tejto knihe predkladá svoje skúsenosti nielen
tým, ktorí cestou povolania kráčajú, ale aj tým, ktorí ich na duchovnej ceste sprevádzajú. Celkovo má
šesť kapitol. V úvode je spomenutý známy rabínsky
príbeh, podľa ktorého manna, pokrm pre izraelský
národ na púšti, chutil každému podľa jeho chuti. Pre
niekoho ako chlieb, pre iného ako mlieko alebo med.
Pre všetkých bola životodarným pokrmom. Sväté písmo je takouto mannou. Človeku dovoľuje svoje povolanie spoznať, pochopiť, prehĺbiť i overiť. Odpovedá
každému, kto úprimne počúva.
Prvá kapitola nesie názov „Sprievodca pri hľadaní povolania“. Sväté písme nie je knihou, v ktorej sú
odpovede na všetky otázky na spôsob nejakej veš-

tby, ktorá nám povie, čo máme robiť, čoho sa zdržať,
s kým sa stýkať a pod. Božie slovo neobmedzuje našu
slobodu a rozhodovanie. Vedie nás však k tomu, aby
sme pochopili, že okamihy života, najmä tie kritické, pomáhajú spoznať zmysel života. Prvým biblickým vzorom pre rozlišovanie vlastného povolania je
príbeh povolania proroka Jeremiáša. Jeremiášova námietka „mladučký som“ (Jer 1,6) nehovorí len o mladom veku, ale aj o charaktere, ktorý ešte nie je vyzretý. Človek nepozná úplne seba, ak sa nepýta, aký
má Boh s ním plán. Náš život nebude naplnený a my
nebudeme šťastní, ak sa nebudeme pýtať Boha, čo od
nás očakáva. Druhým biblickým vzorom je Abrahámovo povolanie. Typickým znakom jeho povolania
je ochota k poslušnosti a úplná dôvera v Božie slovo,
ktoré nečakane vstúpilo do jeho života. Spomenieme
si na presnú chvíľu vlastného povolania? Keď sme si
po prvýkrát jasne uvedomili, že nás Boh volá? Je to
podobné chvíli, keď zamilovaný človek uzrel toho
druhého a bol ním očarený. Je potrebné si zachovať
stály a úprimný dialóg s Bohom a trpezlivo čakať na
jeho odpoveď.
Druhá kapitola sa nazýva „Písmo ako anjel sprievodca“. Názov vychádza z Knihy Tobiáš, keď v rozhodujúcom okamihu života mladého Tobiáša, vstupuje do jeho života mladík, ktorý ho sprevádza. Až
na konci odhalí svoju identitu, že je Božím poslom,
archanjelom Rafaelom. Sväté písmo podobne ako Rafael radí, ale nezastupuje povolaného. Núti ho premýšľať, klásť si otázky a učiť sa z daných udalostí. Len tak
sa vyhneme povrchnosti, ktorá je taká častá v dnešnej
dobe. Príkladom povrchnosti pri čítaní Svätého písma je vytrhávať verše z kontextu, vyhľadávať len tie
časti, ktoré sa nám páčia a podsúvať Božiemu slovu
to, čo chcem sami počuť. Čítanie Písma vyžaduje od
nás trpezlivosť, pokoru a ochotu prehodnotiť zabehané spôsoby myslenia a konania.
Tretia kapitola nesie názov „Kniha k modlitbe“.
Príprava ku kňazstvu a rehoľnému života nevyhnutne zahrňuje aj formáciu k modlitbe. So Svätým písmom ako knihou pre modlitbu sa stretávame v Božom slove v liturgii, pri rozjímaní, v modlitbe Liturgie hodín a v osobnej modlitbe žalmov. Stretnutie s Božím slovom v liturgii sa uskutočňuje v spoločenstve. Učíme sa pristupovať k počutému alebo čítanému Písmu s úctou a pozornosťou. Dôležité sú aj
fyzické podmienky: ticho, dôstojný postoj tela a sústredenie. Jestvuje niekoľko spôsobom rozjímania nad
biblickými textami. Pri všetkých je dôležité, aby sme
Sväté písmo otvárali s vnútorným pokojom a pýtali
sa, čo nám Boh chce daným textom povedať. NeneN ové H orizonty
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chajme sa odviesť dvojitým pokušením: pýtať sa, čo
hovorí Písmo iným (a nie mne); zostať len pri vonkajšej umeleckej kráse biblického textu. Liturgia hodín
umožňuje, aby Sväté písmo bolo prítomné v našom
živote v priebehu celého dňa (od ranných chvál až po
kompletórium). Prednosť treba dať prednesu nahlas,
lebo si udržíme väčšiu pozornosť, než pri modlitbe
potichu. Žalmy sú učebnicou modlitby. Je potrebné
ich čítať v poradí, v akom sú uvedené v Svätom písme. Čítať treba pomaly a trpezlivo a snažiť sa poznať
aj naspamäť niektoré žalmy alebo ich časti.
Štvrtá kapitola má názov „Kniha ktorá «číta v tvojom vnútri»“.Kto číta Sväté písmo, má od nej rôzne očakávania. Niekto ju číta ako archeologickú príručku, iný ako historickú pamiatku, ďalší ako umelecký skvost a ďalší ako knihu viery. Práve pre toho
posledného sa stane ukazovateľom, ktorému pomôže spoznať smer cesty a zmysel života. Avšak Sväté
písmo nám nedáva okamžité odpovede. Učí nás klásť
si zásadné a správne otázky podľa vzoru biblického
Kazateľa či Jóba.
Piata kapitola svojím názvom „Kniha určená
k zdieľaniu s inými“ poukazuje na potrebu prežívať
svoje povolanie v spoločenstve s druhými. Dôraz však
treba klásť aj na spoločné čítanie Svätého písma, ktoré vytvára hlbokú jednotu medzi zúčastnenými. Za
vzor sa kladie zákonník Ezdráš, ktorý v prítomnosti
celého národa číta Sväté písmo. Po prečítaní úryvku
leviti ho ľudu vysvetľujú a komentujú. Ide o proces
neustáleho učenia sa v rámci spoločenstva. Pre tých,
ktorí Božie slovo spoločne počúvajú, rozjímajú o ňom
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a modlia sa ho, stanú sa navzájom bratmi a sestrami
na ceste k spoločnému cieľu.
Záverečná šiesta kapitola je pomenovaná „Kniha, ktorá pomáha overiť, či kráčame po správnej ceste.“ Je len prirodzené, že na ceste povolania potrebujeme vedieť, že kráčame správnym smerom. Sväté písmo tu zohráva úlohu „bratského napomínania“.
Správny smer sa overuje v tom, či dokážeme byť verný a poslušný záväzkom. Ide o výzvu zvlášť potrebnú v dnešnej dobe, ktorá hlása autonómiu a nezávislosť človeka. Poslušnosť sa prejavuje predovšetkým
v troch oblastiach života: striedmosť životného štýlu, čistota a služba iným.
Záver tvorí biblicko-duchovná analýza príbehu povolania prvých dvoch učeníkov v Jánovom evanjeliu
1,35-42. Ježiš svojou otázkou: „čo hľadáte?“ núti učeníkov pozrieť sa do svojho vnútra na rýdzosť úmyslu, čo chcú a po čom túžia. Cesta povolania je vždy
procesom očisťovania, aby sme sa mohli spýtať aj my
Ježiša: „Učiteľ – kde bývaš?“ Učeníci nejdú za Ježišom, aby dosiahli nejaké výhody, privilégiá či postavenie, ale aby boli s ním.
Scalabriniho kniha nenahradzuje ale uľahčuje stretnutie človeka s Bohom v Svätom písme. Zaradzuje
sa medzi tie knihy duchovnej literatúry, ktoré vychovávajú k duchovnému čítanie Svätého písma. Autor
v nej uplatnil praktické skúsenosti práce so Svätým
písmom, ktoré môžu byť nápomocné každému, kto
túži kráčať rovnakou cestou.
František Trstenský
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Pokyny pre prispievateľov:
Štruktúra štúdie
Kvôli jednotnému charakteru časopisu je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce pokyny. Štúdia musí začínať odstavcom s nadpisom Náčrt problému, v ktorom autor predstaví problematiku a najmä zreteľné vysvetlí, čomu sa v štúdii bude venovať a prečo je téma
zaujímavá. Nasleduje samotné jadro štúdie, ktorú je kvôli prehľadnosti potrebné členiť podnadpismi na menšie celky. Podnadpisy netreba číslovať. Stačí zvýrazniť tučným typom písma. Štúdiu je potrebné ukončiť záverečným odstavcom s nadpisom Záver, v ktorom
autor načrtne možné riešenia. Štúdia musí obsahovať poznámky
pod čiarou a bibliografiu za textom štúdie.
Pri písaní štúdie je potrebné brať do úvahy, že cieľovou skupinou
je katolícka inteligencia a čítajú ho najmä laici. Tomu je potrebné prispôsobiť vyjadrovacie prostriedky, rozsah štúdie a náročnosť
štylizácie. Poznámky pod čiarou je potrebné využiť na vysvetlenie
pojmov, ktoré nemusia byť jasné (napr. krátka charakteristika
osobnosti z danej oblasti, ktorá neodborníkovi nemusí byť známa).
Vzor celkovej štruktúry štúdie:
a) Názov štúdie v slovenčine
b) Názov štúdie v angličtine
c) Abstrakt v angličtine
d) Náčrt problému
e) Samotné jadro štúdie členené podnadpismi na menšie časti
f) Záver
g) Bibliografia
h) Meno a priezvisko autora, adresa pracoviska, e-mail
i) Profesný životopis
Formálna úprava textu:
Vzhľad stránky – okraje: horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm, ľavý 2,5
cm, pravý 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: jednoduché
Rozsah: 4 – 8 strán
Všetky štúdie sú recenzované.

Z ponuky vydavateľstva LÚČ

Neuvedomený Boh (132 s.)

Viktor
Frankl
a jeho dielo
vydané v slovenskom jazyku

Vôľa k zmyslu (288 s.)

Viktor Frankl (1905 – 1997), lekár a psychoterapeut, vedec, vynikajúci znalec ľudského ducha. Vytvoril tzv. tretiu cestu v psychoterapii, ktorej dal názov logoterapia. Je to cesta nájdenia zmyslu ľudskej
existencie. Publikoval 30 kníh v 27 jazykoch, v nákladoch presahujúcich milióny vytlačkov na celom svete.
Frankl bol najpredávanejším autorom 20. storočia. Jeho vedecké práce odzneli na 220 univerzitách.
Svojím dielom pomáha prinavrátiť človeku zmysel života. Vo vydavateľstve LÚČ vyšli okrem uvedených
kníh Viktora Frankla aj Trpiaci človek (158 s.) a Hľadanie Boha a otázka zmyslu (136 s.)

Psychoterapia pre laika (176 s.)

Vittorio Messori (nar. 1941), taliansky novinár a spisovateľ je zaujímavý okrem

iného aj tým, že ako mladý intelektuál bol jednoznačný agnostik. Pravda evanjelia –
podľa jeho slov – ho zmenila na veriaceho katolíka. Patrí k najprekladanejším katolíckym spisovateľom na svete. Najznámejšie je jeho dielo Hypotézy o Ježišovi. Kniha
vyšla len v Taliansku za 12 rokov v 33 vydaniach. Kniha je výsledkom autorovho dlhoročného bádania: spomedzi všetkých hypotéz o Ježišovi, najpodloženejšou je hypotéza, podľa ktorej Ježiš z Nazareta je Kristus, Boží Syn, ako ho predstavujú evanjeliá. V slovenčine ešte vyšli: Naozaj vstal z mŕtvych (324 s.) a Prečo verím (424 s.)

O poslaní kňaza (320 s.)

Naozaj vstal z mŕtvych? (324 s.)

O poslaní kňaza (344 s.)

Dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca netreba zvlášť predstavovať.
Profesor Peter Liba o ňom napísal: Témy a problémy, ktoré sú obsiahnuté v konkrétnych knihách J. Ch. Korca, nestarnú, neodchádzajú do nenávratna. Lebo človek,
aj slovenský, žije v zajatí tých istých otázok a problémov, ktoré nás formovali i deformovali pred rokom 1989, ba aj po ňom naďalej pôsobia ako negatíva, ako
zábrana onej evanjeliovej zmeny človeka a spoločnosti. Preto súbor autorových
Hypotézy o Ježišovi (324 s.) literárnych diel je a bude stále živý.
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