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Praktické prepojenie života a viery –
cesta pre Európu i Slovensko
Po skončení II. svetovej vojny sa
na ruinách zničenej Európy začali formovať strany, ktoré v názve ale
aj v programe mali výrazným spôsobom zdôrazňované kresťanské hodnoty. Bola to reakcia predovšetkým
na fašizmus a nacizmus, ako aj na komunizmus, ktorý spôsobil materiálnu, ale predovšetkým morálnu devastáciu. Bolo preto potrebné vykonať
„denacifikáciu“ a „dekomunizáciu“
spoločnosti. V Nemecku to bola strana Christlich Demokratische Union
(CDU) – koalícia protestantov a katolíkov na čele so spolkovým kancelárom Konrádom Adenauerom. V Taliansku to bola Democrazia Cristiana na čele s Alcide De Gasperim. Vo
Francúzsku to bola strana Mouvement
Républicain Populaire, medzi ktorej
lídrov patril Robert Schuman. Týchto
troch mužov spájala silná a praktická
viera v evanjeliové hodnoty. Vo svojej jedinej knihe „Pour l‘Europe“ Robert Schuman sa vyjadril takto: „Demokracia vďačí za svoju existenciu
kresťanstvu.” Všetci traja sa usilovali o praktické prepojenie života, viery a sociálnej náuky Cirkvi. Dokonca v prípade De Gasperiho a Schumana prebieha aj proces ich beatifikácie.
Dejiny Európy ich považujú za iniciátorov myšlienky spoločnej Európskej
únie.
De Gaspari zomrel v roku 1954,
Schuman v roku 1963 a Adenauer
o štyri roky neskôr. Hoci od ich doby
uplynulo ešte len polstoročie, kresťanstvo sa v Európe ocitlo v situácii, keď
je vnímané ako cudzí prvok v spoločnosti. Prijímanie zákonov, ktoré sú
v ostrom protiklade s kresťanským
učením, už nie je v európskom parlamente a v niektorých krajinách charakteristikou iba ľavicových a liberálnych strán, ale aj niektorých kresťanských a konzervatívnych strán, ktorých títo muži boli ideovými predstaviteľmi. Najnovším príkladom je roz-

hodnutie konzervatívcov vo Veľkej
Británii legalizovať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Zvyšok sveta vníma Európu ako najsekularizovanejšiu časť planéty. Používa
sa výraz „post-kresťanská“ Európa.
Európania sa boja priznať ku svojim
kresťanským koreňom a v niektorých
krajinách starého kontinentu už môžeme doslova hovoriť o „christianofóbii“. Viedenský kardinál Christoph
Schönborn dnešnú realitu vníma tak,
že sme sa ocitli vo svete, ktorý je nábožensky a kultúrne pluralistický, žijeme vo svete prevažne „pohanskom“,
v ktorom sa zabudlo na kresťanský životný štýl uplatňovaný celé storočia,
kde dnes prevláda astrológia, interrupcia, povera a chamtivosť.
Na Slovensku sa odohráva situácia,
keď vnútorný proces odkresťančenia
spoločnosti dramaticky rýchlo postupuje. Dokazujú to rôzne prieskumy
zamerané na etické otázky, v ktorých
je postoj Katolíckej cirkvi veľmi jasný. Napríklad agentúra Focus urobila
v roku 2012 prieskum, podľa ktorého
registrované partnerstvá ako také dnes
na Slovensku podporuje 47 percent ľudí. Za dvadsať rokov od pádu komunizmu (1989-2009) sa podľa Štatistického úradu sa na Slovensku vykonalo približne 470-tisíc potratov. Podľa prieskumu agentúry MVK z roku
2008 s eutanáziou súhlasí 46% Slovákov, pričom až 40 percent nábožensky
cítiacich respondentov bolo za eutanáziu. Podľa Štatistického úradu v roku
2009 pripadalo na Slovensku na sto
manželstiev až 48 rozvodov, čo znamená, že takmer každé druhé uzavreté
manželstvo končí rozvodom. To všetko sa deje v situácii, keď podľa sčítania obyvateľstva sa na Slovensku v roku 2001 hlásilo ku Katolíckej cirkvi
68,9% obyvateľstva, kým v roku 2011
je to 62%. Úbytok predstavuje takmer
361 000 veriacich.

Je to len niekoľko ukazovateľov,
ktorých objektívnosť záleží od serióznosti prieskumu a poctivosti pri naformulovaní otázky. Predsa však majú
závažnú výpovednú hodnotu. Dvadsať rokov po nežnej revolúcii tieto čísla nie sú dôsledkom komunizmu, ale
súčasnej krízy hodnôt, ktorá posledné desaťročia otriasa celou Európou
a Slovensko nie je výnimkou. Našu
spoločnosť necharakterizuje ateistický postoj, ale skôr ho môžeme označiť
ako „apatické kresťanstvo“ na spôsob:
„Boh jestvuje, no a čo?“, ak ešte je
možné hovoriť o kresťanstve. Pre Cirkev je rovnakým nebezpečenstvom,
ak hierarchia zostane voči týmto signálom rovnako apatická.
Riešenie je potrebné hľadať v odkaze, ktorí nám zanechali zakladatelia povojnovej Európy, ktorých život
sa vyznačoval praktickým prepojením života a viery, tzn. každodenného života s evanjeliovými hodnotami.
V záverečnom posolstve synody o novej evanjelizácii v októbri minulého
roku biskupi vyzvali kresťanov na európskom kontinente, aby agresívnu sekularizáciu a moc ideológií nepriateľsky zameraných voči človeku a Bohu, prekonali o to ešte živšou vierou.
Viera kresťana nemôže zostať tichá,
skromná, ba až neviditeľná, lebo v takom prípade zostane bez vplyvu. Argument apoštolov, podľa ktorého Boha je potrebné viac poslúchať ako ľudí
(Sk 4,19) tvorí základ hodnôt, na ňom
musí byť postavená dnešná Európa. Je
to transcendentný a náboženský rozmer, ktorý je potrebné neustále pripomínať pri budovaní spoločnosti.

Nové Horizonty

55

Preklady

Mauro kardinál Piacenza

Permanentná formácia kňazov
20 rokov po vydaní posynodálnej
exhortácie Pastores dabo vobis
Najprv chcem jasne vymedziť hranice a oblasť môjho príspevku na tému permanentnej formácie kňazov.
Pochopiteľne tento rámec bude vychádzať z mojej práce na Kongregácii
pre klerikov, nakoľko mi Svätý Otec
zveril zodpovednosť práve tam a budem sa usilovať poukázať na kľúčové „kritické“ body či momenty konkrétnej kňazskej existencie, berúc do
úvahy aj ich možné vzdialené príčiny,
ktoré sa stali už v začiatkoch kňazskej
formácie.
Úvod
Prvá poznámka, ktorú v úvode považujem za užitočné povedať, sa týka
objasnenia konkrétneho vzťahu medzi počiatočnou formáciou, kňazskou
službou a permanentnou formáciou.
Na jednej strane existuje presvedčenie, považované za klasické, že počiatočná formácia je predpokladom pre
kňazskú službu a permanentnú formáciu a že – svojim spôsobom – táto počiatočná formácia má mať svoju vlastnú konštitutívnu formáciu vzhľadom
na nasledujúce fázy kňazskej existencie i formácie. Na druhej strane existuje presvedčenie, ktoré je novšie,
ktoré už je viac rozšírené a má mnoho stúpencov, že počiatočná formácia
musí byť v konkrétnom vzťahu a nadväznosti na budúcu kňazskú službu
a preto skutočný formačný proces sa
nemá vyvíjať tak, že permanentná formácia kňazov je pokračovaním počiatočnej seminárnej formácie, ale naopak, počiatočná seminárna formácia
sa má odvíjať od permanentnej formácie kňazov prinajmenšom v tom, po-
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kiaľ ide o výber základných výchovných a tematických priorít.
Hoci toto druhé presvedčenie sa javí ako dosť originálne, či dokonca neobvyklé, je potrebné priznať, že má
veľkú zásluhu na tom, že silne kladie do popredia nevyhnutnosť dostať do súladného vzťahu formáciu
s kňazským životom. Formácia, ktorá
je nedostatočná či dokonca „odcudzená“ vo vzťahu k budúcej konkrétnej
kňazskej službe, riskuje, že nepovedie „ku kňazstvu“, ale k niečomu, čo
má s kňazstvom niečo spoločné, čo –
pravdupovediac, v minulosti, nie však
dnes – mohlo stačiť a silne to poznačovalo aj formáciu.
Osobne som presvedčený, že obidva modely môžu rozumne koexistovať, hoci z pohľadu asymetrického by mal objektívne prevažovať prvý (a nie iba z dôvodu chronologického, že počiatočná formácia predchádza permanentnú). Avšak táto koexistencia obidvoch formačných modelov
sa stane prijateľnou, z teologického,
spirituálneho a pastoračného hľadiska akceptovateľnou, pod jednou podmienkou: v centre každej fázy formácie musí byť kňazská identita. Ak totiž počiatočná formácia závisí od permanentnej formácie a od toho, čo konkrétne obnáša kňazská služba nielen
z hľadiska toho, čo kňaz pri kňazskej
službe robí, ale v tom zmysle, aby sa
s tým, čo robí aj stotožnil, vtedy môžeme povedať, že od kňazskej služby
(identity) a od permanentnej formácie
sa má odvíjať aj počiatočná formácia.
Platí to však aj naopak. Permanentná formácia sa má chápať ako neustála obnova kňazskej identity, ktorú – zo

sakramentálneho hľadiska – sme definitívne prijali pri vysviacke a z hľadiska existenciálneho, je nevyhnutné stále dokonalejšie chápať a prežívať ako
prijatý dar. Napokon, každý z nás tu
prítomných kňazov by mohol vydať
svedectvo o tom, o koľko je naše vedomie kňazského daru hlbšie, širšie,
vyššie v porovnaní s tým, ako sme ho
mali v deň vysviacky.
Určité riziko či obmedzenie, do
ktorého môže permanentná formácia
a vykonávanie kňazskej služby skryto
a nebadane upadnúť, je určité funkcionárstvo, ktoré charakterizuje v súčasnosti nie málo pastoračných a cirkevných aktivít. Pápežské magistérium,
a osobitne Svätý Otec Benedikt XVI.,
opakovane sa vyjadruje v tom zmysle,
že akékoľvek funkcionárstvo je úplne cudzie správne chápanej kňazskej
službe.
Permanentná formácia a počiatočná formácia musia mať na zreteli jeden spoločný bod, ktorým je kňazská identita, pretože služobné kňazstvo je nepochopiteľným darom, ktorý nebudeme schopní nikdy úplne pochopiť v čase našej pozemskej existencie. Rovnako tak aj konkrétny moment nášho života, sviatostnú vysviacku, môžeme chápať ako kľúčový bod,
ku ktorému má smerovať počiatočná
formácia a od ktorého sa musí odvíjať formácia permanentná. Spomínaný bod a kľúčový moment tvoria teda
konštitutívny záväzok pre vykonávanie formácie, uvedomujúc si, že každý autentický moment, aby bol skutočne autentickým, nevyhnutne musí mať súvislosť so spomínaným bodom a kľúčovým momentom, kto-
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rý má byť „iskrou“, čiže spôsobilosťou vnímať tento cieľ, ktorý stojí vždy
pred nami a ktorý je živou a skutočnou pamäťou na prijatý Boží dar kňazskej vysviacky.
Moja služba na Kongregácii pre klerikov ma oprávňuje potvrdiť, že počiatočná formácia sa ukazuje ako absolútne nenahraditeľná, ktorá, ak sa nevykonáva primerane budúcej kňazskej
službe a identite, ťažko doľahne na život budúcich kňazov až do tej miery,
že v mnohých prípadoch je príčinou
závažných kňazských „pádov“.
Permanentná formácia
v Pastores dabo vobis
Pastores dabo vobis venuje celú jednu časť permanentnej formácii kňazov. Je to 6. kapitola vrátane bodov
70 až 81. Hoci umiestnenie tejto témy synodálnymi otcami naznačuje aj
jej hlavný význam, ktorý má v aktuálnych okolnostiach života, nemožno
prepadnúť ilúzii, že je už viac ako 20
rokov od jej vydania a že sa nejakým
spôsobom stala neaktuálnou, skôr naopak, stala sa viac v určitom zmysle
„prorockou“. Ak v roku 1992 sa stála formácia kňazov nemohla považovať za okrajovú záležitosť, dnes, v roku 2012, je nutnosť stálej formácie urgentnou záležitosťou. Táto urgentnosť
má svoje príčiny jednak v nepretržite
meniacom sa kontexte, v ktorom sme
povolaní vykonávať svoju posvätnú
službu, ako aj vo veľmi veľkej naliehavosti povolania k svätosti a evanjeliovej dokonalosti, ktorá sa v niektorých
historických obdobiach stáva skutočne
veľmi naliehavou.
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Vychádzajúc zo slov apoštola biskupovi Timotejovi: „Pripomínam Ti,
aby si zveľaďoval Boží dar, ktorý si
dostal“ (2 Tim 1,6), Pastores dabo vobis lokalizuje permanentnú formáciu do nadprirodzenej teologickej oblasti, keď definuje to „zveľaďovanie“
ako „účinok dynamiky vnútornej milosti Božieho daru: je to Boh sám, ktorý oživuje Boží dar alebo inak povedané uvoľňuje celé mimoriadne bohatstvo milosti a zodpovednosti, ktorá je
v ňom obsiahnutá“ (PDV 70). Tento
nadprirodzený rozmer, ktorý nás vždy
prevyšuje, sa žiada vždy zdôrazňovať,
znovu objavovať a znovu získavať
v našom ľudskom chápaní a slobode.
Keď sme si objasnili, kto je tým
„hlavným Božím protagonistom“ permanentnej formácie, môžeme sa pýtať: ktorí sú dnes tí ďalší protagonisti?
Ak ponechám bokom všetky možné
konfigurácie odlišné podľa kontextu
tej či inej cirkevnej reality, ukazuje sa
možné poukázať najmä na dva určujúce faktory vstupujúce do záležitosti
permanentnej formácie: úloha biskupa
a osobná sloboda kňazov.
Vzhľadom na úlohu biskupa je nevyhnutné pripomenúť (ale platí to analogicky aj o generálnych predstavených
voči vlastným inštitútom a spoločnostiam), že on je prvý, ktorý je zodpovedný za permanentnú formáciu, on
je jej prvým animátorom a je jeho povinnosťou poskytnúť primeraný návrh
na formáciu a zároveň má aj „právo“
sa uchádzať, aby ho kňazi s otvoreným srdcom akceptovali. Všimnite si,
že som hovoril o „primeranom návrhu“. Pri vykonávaní tejto úlohy si bis-

kup môže, ba niekedy aj musí najmä
v početne veľkých diecézach, pomôcť
spolupracovníkmi. Môže vymenovať
na túto úlohu svojho delegáta, ktorý
sa bude zaoberať výlučne permanentnou formáciou kňazov alebo môže požiadať, aby mu pomohli v tejto úlohe kňazi, ktorí majú v diecéze nejaké iné úlohy, ktoré vykonávajú. Úloha vykonávať permanentnú formáciu
kňazov môže byť spätá so štruktúrami počiatočnej formácie (kňazský seminár, teologický inštitút alebo fakulta, atď.) alebo môže byť spätá s oddelením permanentnej formácie kňazov
v rámci jednotlivých oddelení biskupského úradu. Vždy však je potrebné
zvážiť v konkrétnych okolnostiach, čo
je lepšie, majúc na zreteli, že úspech
nikdy nezávisí od cirkevných štruktúr, ale vždy vo veľkej miere závisí od
zainteresovaných osôb. Preto pre permanentnú formáciu sa žiada vybrať tie
správne osoby. „Správne osoby“ nielen pokiaľ ide o ich kultúrnu pripravenosť, hoci aj to je potrebné, ale predovšetkým pre jasnosť v úsudku, pokornú vernosť cirkevnému magistériu a ľudskú schopnosť zapájať a spájať, ako aj mať schopnosť recipročnej
komunikácie.
Pokiaľ ide o druhý spomenutý faktor permanentnej formácie, ktorou
je sloboda kňazov a ich odpoveď na
„vhodný návrh“, žiada sa povedať, že
v konečnom dôsledku je každý kňaz
zodpovedný za svoju vlastnú permanentnú formáciu a za neustále „aggiornamento“ tejto formácie.
Napokon treba v tomto kontexte povedať, a som o tom presvedčený, že
nejestvuje nijaká permanentná formá-
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cia, ktorá by mohla „zaplátať“ deficity počiatočnej seminárnej formácie.
Ak na jednej strane je pravdou, že po
ukončení seminárnej formácie nastúpi
konkrétna kňazská služba so svojimi
ťažkosťami, skúškami, radosťami a so
všetkými darmi, ktoré Pán Boh daruje
zasvätenej duši, aby mohla začať ďalší formačný proces, tak na druhej strane je tiež pravda, že čas intenzívnej
počiatočnej formácie v kňazskom seminári, zameraný na dôsledný vzťah
s Kristom, zostane jedinečným a nenahraditeľným pre celý život kňazskej
existencie a pôsobenia. Zoči-voči tejto
skutočnosti, ako to napokon existuje aj
pri počiatočnej formácii, je nevyhnutné si priznať, že každý formačný plán
sa nevyhnutne musí stretnúť s osobnou slobodou tých, ktorí – iste zrelým
kritickým spôsobom dospelého človeka, bez skepticizmu a konštruktívne, v zodpovednom a nie zničujúcom
dialógu – k nemu zaujmú svoje stanovisko. Práve z tohto dôvodu každý formačný plán musí byť „primeraný“:
k štruktúre rozumného a slobodného človeka, ku kultúre jeho adresátov,
k osobám majúcim veľkú existenčnú
skúsenosť, konsolidovaný vzťah k Pánovi a sú si vedomí aj svojej zodpovednosti za formáciu iných, nesú zodpovednosť za život svojich spoločenstiev
veriacich, sú zodpovednými a strážcami a sprevádzajú duchovnú cestu stoviek a stoviek veriacich osôb. A som
presvedčený, ako sa to nezriedka stáva
aj v iných oblastiach, že výsledky nie
sú postačujúce ani po dvadsiatich rokoch skúseností z mnohých realizovaných formačných plánov permanentnej formácie kňazov a nie preto, že by
kňazi boli voči ním zlomyseľní či necitliví, ale skôr preto, že samotné formačné plány boli umelé a nezodpovedali reálnym potrebám kňazov a často
boli predkladané iba ako určité „praktické rady“ bez toho, aby sa čo i len
pokúsili nanovo pripomenúť a dať
hlbšie argumenty v prospech kňazského povolania a kňazskej služby a dôvody, prečo treba žiť vo vernosti prijatým záväzkom, dávajúc tak vždy nové a nové dôvody pre kňazský spôsob
života. Pre skutočné pochopenie toho,
o čom je permanentná formácia, považujem jedno kritérium za zásadne dô-
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ležité: pri permanentnej formácii kňazov by sa nemalo usilovať predkladať
nejaké „nové veci“ a už vôbec nie nové
teologické názory priam ako pravdy
viery či ešte niečo horšie, o čom hovorí apoštol Pavol ako o „nutkaní počuť
niečo“, ale by malo ísť o to: pripomínať vždy znova a s obohacujúcou argumentáciou všetko, čo tvorí pôvodné
a základné jadro, na ktorom stojí naša
kňazská existencia.
Novotou v tomto zmysle je sám
Kristus. Je to On, ktorý je stále novým a preto je schopným spôsobovať
obnovu. A práve vďaka Pánovi aj my
môžeme byť „vždy novými“ (obnovenými) ako nám to pripomenul Svätý
Otec Benedikt XVI. v encyklike Spe
Salvi v bode 24: „V oblasti etického
povedomia a morálneho rozhodovania nejestvuje iná podobná možnosť
a to z jednoduchého dôvodu, že sloboda človeka je vždy nová a človek vždy
nanovo musí akceptovať svoje rozhodnutia. Nie sú dané raz a navždy, pretože v takom prípade by sme neboli viac
slobodnými. Sloboda predpokladá, že
v zásadných rozhodnutiach každý človek a každá generácia stojí vždy na
svojom vlastnom začiatku“.
Je to ľudské srdce, ktoré má potrebu vždy byť znova objaté, znovu obdarované, znova motivované, obnovené a stvorené vždy ako „nové“ vo
svojej spôsobilosti priľnúť ku Kristovi v efektívnom prijatí spásy. Táto istota by nás mala dostatočne odradiť od
toho, aby sme upadli do tak často rozšíreného pokušenia kreovať štruktúry mysliac si, že práve tieto budú spôsobilé dať odpoveď na potreby kňazov. Permanentná formácia kňazov
nie je a ani nikdy nebola „problémom
štruktúr“; odpoveď na problémy kňazov sa nedá poskytnúť vytvorením nejakej štruktúry, ktorá sa niekedy môže stať dokonca „bariérou“ medzi osobami, prekážkou a teda škandalizujúcim prvkom. Zorným uhlom, z ktorého treba uvažovať o pláne permanentnej formácie kňazov, musí byť sám
Kristus, aby každé stretnutie, každý
čas určený na formáciu, každý formačný plán a podujatie motivovali
kňaza k tomu, aby znova a znova vo

svojom ľudskom srdci povedal „áno“
Božiemu plánu spásy.
Pastores dabo vobis predovšetkým
v bode 72 sa uchyľuje aj v oblasti permanentnej formácie kňazov k štyrom klasickým rozmerom: k formácii k ľudskosti, k duchovnosti, intelektuálnej a pastoračnej zdatnosti. S tým
zámerom, aby ako zjednocujúcou kategóriou týchto štyroch rozmerov a celej kňazskej existencie bola pastoračná láska. Táto pastoračná láska, okrem
iného je kategóriou, ktorá bola v posledných desaťročiach jednostranne
vykladaná, zabúdajúc na to, že v histórii vždy prvá láska bola ohlasovaním
pravdy. Pastoračná láska neodsúva na
okraj cirkevnú disciplínu a „nerozrieďuje“ zjavenú pravdu, ale prijíma na
seba ako dobrý pastier reálne bremeno potrieb svojich oviec a usmerňuje ich hľadanie v pevnom presvedčení, že najbezpečnejším miestom, kam
ich má priviesť, je ovčinec, ktorým je
Cirkev.
Jasným znakom zrelosti kňaza je jeho schopnosť integrálne spájať v konkrétnom čase spomínané štyri klasické
rozmery kňazskej formácie na dosiahnutie „progresívnej vnútornej jednoty“
(PDV 72), ktorá robí z kňaza „transparentným živým obrazom služby Krista
Dobrého pastiera“ (PDV 72).
„Permanentná formácia pomáha kňazovi premáhať pokušenie, aby
svoju službu zúžil na prehnanú aktivitu pre aktivitu, na bezduché vykonávanie duchovných alebo posvätných
služieb, na úradnícku prácu, ktorú robí z príkazu cirkevnej organizácie. Iba
permanentná formácia pomáha kňazovi s bdelou láskou strážiť tajomstvo, ktoré mu bolo zverené pre dobro
Cirkvi a ľudstva“ (PDV 72).
Iste, počas uplynulých dvadsiatich
rokov sa prešlo dlhú cestu v permanentnej formácii kňazov; avšak nemôžeme skrývať, že v mnohých prípadoch sa táto formácia musela – bohužiaľ – obmedziť na nápravu či dokonca suplovanie počiatočnej seminárnej
formácie, kde sa urobili veľmi vážne
chyby. Nie vždy táto náhrada bola aj
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účinná, pretože permanentná formácia nedisponuje toľkou energiou, toľkým časom a tým zameraním, ktoré je typické pre seminárny formačný
priestor, hoci sa to robilo s vedomím,
že v súčasných sociálnych a komunikačných okolnostiach, najmä na Západe, došlo k totálnej zmene kontextu sociálnych vzťahov, z ktorých kandidáti prichádzajú a od ktorých sa nutne musia odvíjať formačné plány a aktivity či už počiatočné seminárne, ako
aj permanentné.
Kritické a zlomové situácie
v živote kňaza
Je známe, že Kongregácia pre klerikov je dikastériom Rímskej kúrie, ktorej Svätý Otec zveril exkluzívnu úlohu zaoberať sa prípadmi dišpenzu od
kňazského celibátu v prípadoch kňazov, ktorí zanechali kňazskú službu,
či sú rímskeho rítu alebo východného
rítu, jak diecéznych, tak aj rehoľných
kňazov. Táto neľahká úloha však poskytuje možnosť pozrieť sa z nadhľadu na celú Cirkev a na jej kňazov a vidieť, čo bolo tým „zlomovým bodom“
ich kňazskej existencie, po ktorom nasledoval odchod z kňazskej služby. Iste, toto musí byť v strede záujmu jak
pre permanentnú formáciu kňazov,
ako aj počiatočnú formáciu.
Spomedzi týchto „zlomových bodov“ najviac rozšírená je situácia, ktorá zasahuje kňazov v citovej oblasti (hoci - podľa môjho názoru - nie je
to ten najzávažnejší problém). Značný
počet prípadov tohto druhu poukazuje
na kňazské pády, ktorých príčinou je
vznik alebo pokračovanie vzťahu kňaza s inou osobou a nezriedka má kňaz
aj deti. Tieto situácie tu a tam cyklicky dávajú vznik „hnutiam“, ktoré sa
dožadujú zrušenia kňazského celibátu
alebo ho aspoň doktrinálne spochybňujú z pastoračných alebo iných dôvodov. Avšak táto kritika majúca pôvod
v „citovej oblasti“ kňaza má svoje hlbšie korene, spočívajúce v nedostatku
viery. Ak sa živý a prítomný Kristus
neskusuje ako potreba ľudského srdca,
ak vzťah s Kristom nie je existenciálny, každodenný, aktuálny a spôsobi-
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lý dať kňazovi perspektívu budúcnosti, je nevyhnutné a prirodzené, že si
ľudské srdce hľadá iné náhradné formy vzťahu. Tým „zlomovým bodom“
tu nie je existencia kňazského celibátu, aj napriek niektorým hlučným hlasom, ale kvalita viery, tak osobnej,
ako aj kvalita viery, v ktorej kňazi žijú
s ostatnými kňazmi i so svojim biskupom a, pokiaľ ide o seminaristov, atmosféra viery v ich formačných spoločenstvách a na teologických fakultách. Ak táto atmosféra viery je slabá
alebo dokonca úplne absentuje alebo
je ťažko ohrozená skepticizmom a racionalizmom, ktoré sú typickým fenoménom súčasnej dominantnej kultúry,
ak tieto formačné spoločenstvá, či už
sa jedná o permanentnú formáciu alebo počiatočnú, nie sú schopné vychovávať k zdravej a konštruktívnej kritickosti, aby kňazi boli spôsobilí viesť
diskusiu s dominantnými modelmi súčasnej životnej kultúry tak, aby sa oni
sami nestali jej obeťami, potom oni
(dúfame, že nevedome) svojou kritickosťou si sami pripravujú vlastný
kňazský pád, ktorý sa napokon prejaví
v citovom vzťahu k inej osobe.
Kritika proti celibátu, proti hierarchickej štruktúre a proti cirkevnej disciplíne alebo proti tomu, že kňazmi sa
môžu stať len muži, sa cyklicky opakuje, ale to nie je prekvapením, ani to
neudivuje, lebo ide o tie špecifické body, ktorými sa Cirkev odlišuje od sveta a na čo myslia práve tí, ktorí zmýšľajú iba svetsky. Ale Duch Boží nie je
duchom tohto sveta a je nutné, aby Cirkev a muži Cirkvi sa odlišovali od sveta odlišným spôsobom myslenia, života i milovania. Vždy, keď klesne úroveň viery a duchovného života v komunitách a kultúrach, nastupuje stále
kritika proti celibátu, ktorý v skutočnosti je iba špičkou omnoho závažnejších a hlbších ťažkostí, ktoré sa týkajú
viery a života konkrétneho cirkevného
spoločenstva. Platí aj dnes tá istá regula viery ako kedysi a stáť na jej strane
v súčasnom svete nie je vôbec pohodlné. Avšak toto pravidlo je od Krista a Cirkev ho od nás žiada najmä vtedy, keď tento svet všetkou svojou „presvedčivou silou“ nám chce vnútiť svoj
spôsob života a myslenia.

Ako som už pripomenul, kritickosť
kňaza namierená a týkajúca sa citovej
oblasti kňazského života, má príčinu
z veľkej časti v nedostatkoch existujúcich v počiatočnej kňazskej formácii. V posledných dvadsiatich rokoch
veľa v tomto smere pomohla exhortácia Pastores dabo vobis, keď otvorila tému formácie predstavených kňazských seminárov a dnes už táto pomoc
Cirkvi by mala prinášať aj svoje ovocie.
Ďalším zlomovým momentom,
ktorý sa cyklicky objavuje pri kauzách dišpenzu od kňazských záväzkov, je doktrinálny stav kňazov. Iste, aj táto oblasť je prepojená na určitý životný štýl, ktorí si napokon kňazi volia aj z pohľadu vlastnej existencie a aj citovej sféry. No, podľa môjho
presvedčenia, príčiny sú inde: v sfére ich myslenia a náuky. Pastores dabo vobis je v tomto ohľade jednoznačná, že ani permanentná, ani počiatočná formácia nesmie stáť na názoroch
teológov, na aktuálnej móde v oblasti myslenia, ale na učení Svätého písma, na neprerušenej Tradícii, na veľkom bohatstve učenia Otcov Cirkvi,
na učení veľkých teológov prvého alebo druhého milénia Cirkvi a na autentickom cirkevnom Magistériu, osobitne koncilovom a pápežskom. Ale ak
toto sa systematicky eliminuje, keď sa
takáto náuka považuje za niečo, čo nemusí kňaz vlastniť, alebo keď nejaký
pyšný teológ si myslí, že je oprávnený
naformulovať kresťanskú náuku ako
sa mu zachce, toto všetko spôsobuje
v srdciach a v skutkoch kňazov takú
dezorientáciu, aká nemá páru. Nepripravenosť kňazov v oblasti poznania
cirkevnej náuky je nešťastím v každej
dobe, avšak v takej dobe, aká je tá súčasná, je to priam tragédia, lebo kňaz
nie je vybavený ani tým najzákladnejším nástrojom, ktorý by mu umožnil
ako-tak fungovať a byť imúnny voči vírusom súčasnej antikresťanskej
kultúry. Zodpovednosť teológov, profesorov, predstavených kňazských seminárov a biskupov z tohto hľadiska
je nesmierna nielen preto, aby chránili Cirkev ako inštitúciu, alebo boli garantmi jednomyseľnej jednoty učenia
Cirkvi, ale preto, že v podstate v tej-
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to hre ide o kňazské osoby, na ktoré
nie je dovolené zabudnúť. Oni darovali
svoj život ako obetu Kristovi a Cirkvi
a majú právo byť vovedení do právd,
ktoré nám Kristus zjavil a nie do názorov, ktoré im niekto predkladá ako alternatívu Kristových právd. Je to život
osôb, ktoré nám musia ležať na srdci,
ak sa dovolávame pravovernosti viery.
Je to dráma mnohých kňazských životov frustrovaných, padnutých, zničených. To by sa nemalo dopustiť. Nemôžeme sa stať zradcami dobromyseľnosti toľkých mladých! Požiadavka
solídnej kňazskej vybavenosti v oblasti poznania správnej doktríny bola
vždy aktuálna. A aj dnes je aktuálna.
Kde sa skryto alebo otvorene táto požiadavka cirkevnej disciplíny a aj samotnej kňazskej identity berie nezodpovedne, je tak preto, že sa alebo neberie zodpovedne formácia ku kňazstvu, alebo pretože v kňazskom seminári došlo k úpadku či dokonca k zániku samotnej viery. Cirkevná disciplína požadujúca doktrinálnu prípravu
nie je dnes iba nariadením nejakého
v Cirkvi existujúceho systému, ale je
požiadavkou lásky nevyhnutne sprevádzajúcou životnú kňazskú cestu.
V niektorých prípadoch sa predmetom kritiky kňaza stáva jeho vzťah
s cirkevnou inštitúciou. Kritizuje sa
hierarchické usporiadanie Cirkvi, jej
Božský pôvod, autorita rímskeho veľkňaza a volá sa po nejakom nie presne definovanom spôsobe demokracie,
akoby cirkevné inštitúcie a ich sviatostný aspekt boli príčinou všetkého
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zla v Cirkvi. Tu sa žiada povedať, že
tento spôsob realizácie kresťanstva tu
už je a existuje v protestantských cirkevných komunitách a ukazuje sa ako
málo realistické žiadať od katolíckej
Cirkvi, aby sa transformovala na protestantský spôsob. Bolo by to aj proti princípom ekumenizmu. Kritika
cirkevných inštitúcii je „zrelým ovocím“ pohnútok vo vnútri samého kňaza a tie sú pôvodu citového zlyhania
kňaza, keď prestal žiť duchovné bratstvo s inými kňazmi presbytéria a so
svojim biskupom, alebo sú doktrinálneho pôvodu, keď kňaz stratil čiastočne alebo úplne nadprirodzené chápanie poslania Cirkvi. Ak je Cirkev
iba ľudskou inštitúciou, ak sú kňazi
iba funkcionármi niečoho sakrálneho
a kňazský celibát je iba vonkajším nanútením proti prirodzenosti človeka,
potom kňaz prestane chápať sám seba a začne používať vyjadrenia, ktoré sú cudzie autentickej logike viery.
A zrazu je pre kňaza všetko iné. Ale aj
Cirkev je viditeľným znakom prítomnosti Boha vo svete a ak je nemožné
ju degradovať na čisto svetské chápanie, ak v nej žije a účinkuje zmŕtvychvstalý Kristus, vtedy je aj kňaz „alter
Christus“ (druhý Kristus), ktorý koná v mene a v osobe Krista, ak ohlasuje Božie slovo, prináša ľuďom spásu a obetuje svoj život – ako aj Kristus
obetoval svoj život – za svojich bratov. Táto obeta je najmä v týchto pôstnych dňoch azda dokonalým obrazom
toho, čo sa robí pri obnove kňazských
sľubov. Je to naša slobodná a radostná
obeta, ktorá je odpoveďou našej lásky

na volanie, s ktorým sa na nás obrátila Láska. Je to dar, ktorý nám bol nezaslúžene darovaný a my sme ho radostne prijali. Ale toto je možné chápať výlučne – opakujem: výlučne – vo
svetle viery.
Pastores dabo vobis počas dvadsiatich rokov od času, kedy bola zverejnená, napomohla mimoriadnym spôsobom autentickej obnove kňazskej
formácie, počiatočnej i permanentnej.
Apoštolské povzbudenie ako prejav
celého biskupského kolégia a ako prejav vôle blahoslaveného Jána Pavla II.
bude ešte dlhý čas smernicou kňazskej
formácie v pevnom vedomí, že „sviatosť kňazstva dáva kňazovi sviatostnú milosť, ktorá ho robí účastným na
moci a na spásnej službe Krista, ale aj
na jeho pastoračnej láske; zároveň dáva kňazovi všetky aktuálne potrebné
milosti vždy vtedy, keď sú nevyhnutné a užitočné pre dôstojné a čo najdokonalejšie plnenie prijatého poslania“
(PDV 70). K takémuto chápaniu je potrebná viera.
Kardinál Mauro Piacenza predniesol
tento text na Pápežskej lateránskej univerzite
v Ríme 28. marca 2012
Z talianskej pôvodiny preložil
Ján Duda
Jazyková spolupráca Anna Dudová

Preklady

Massimo Pazzini, OFM

Kresťania a kresťanstvo v Kumráne?
Christians and Christianity in Qumran?
It is still popular for various persons to hypothesize that Christianity was some sort of outgrowth of the Essene
movement in Judaism. The error of those who find derivation is what we might expect: similarities are highlighted,
while differences are ignored. The purpose of this article is to demonstrate that two movements differ fundamentally even if there are common roots in Judaism and influence on the base of the same social and religious milieu.

Prostredie Kumránu bolo vo svojej poslednej fáze súčasníkom prostredia, v ktorom urobil svoje prvé kroky
Nový zákon (usadlosť v Kumráne bola definitívne opustená v roku 68 po Kr.) Je preto prirodzené pýtať sa, či
jestvovala medzi nimi nejaká závislosť. Túžba po senzáciách a povrchnosť viedla niekedy k unáhleným uzáverom, i keď nie vždy zámerne skresleným. Dnes, viac ako
60 rokov po objavení tejto lokality, môžeme na danú tému
urobiť syntézu pokojným spôsobom. Otázka, na ktorú sa
pokúsime odpovedať je nasledujúca: Je možné potvrdiť,
že v Kumráne jestvujú náznaky kresťanskej prítomnosti a najmä, že sa našli texty, ktoré patria do Nového zákona? Naša odpoveď sa dotkne niektorých najdiskutovanejších otázok týchto posledných 50 rokov.
Ukrižovanie Učiteľa spravodlivosti
V textoch z Kumránu sa hovorí o rôznych postavách,
medzi ktorými spomenieme: Učiteľ spravodlivosti, Bezbožný kňaz, Človek lži1. Našu pozornosť sústredíme na
najdôležitejšiu postavu z nich, ktorou je osoba Učiteľa
spravodlivosti, duchovného vodcu komunity v Kumráne.
Niektorí odborníci pri viacerých príležitostiach tvrdili, že
Učiteľ spravodlivosti bol ukrižovaný a navyše, mal by sa
identifikovať s osobou Ježiša. Túto hypotézu zvlášť obhajoval odborník na Kumrán John Allegro.
Úryvok, v ktorom by mala byť zmienka o ukrižovaní Učiteľa, sa nachádza v exegetickom komentári k prorokovi Habakukovi: “Výklad sa vzťahuje na bezbožného
kňaza, v okamihu, keď, kvôli previneniam voči Učiteľovi spravodlivosti a členom jeho rady, ho Boh vydal do rúk
jeho nepriateľov, aby ho trestom pokoril, aby ho zničil horkosťou duše za to, že konal bezbožne proti jeho vyvoleným.” (1QpHab IX, 9-12; F. García Martínez – C. Martone, s. 337 v talianskom vydaní).
V skutočnosti si však nedokážeme predstaviť, akým
spôsobom sa môžu tieto slová vzťahovať na smrť Učiteľa
spravodlivosti na kríži.
1. Porov.: J. H. Charlesworth, Gesù e la comunità di Qumran, Piemme
1997, pp. 54-55; pôvodný názov: Jesus and the Dead Sea Scrolls, The
Anchor Bible Reference Library, New York 1992.

Analýza textov bez vplyvu predsudkov a predpojatostí
ponúka nasledujúce uzávery: 1) Nejestvuje žiaden dôkaz
o tom, že Učiteľ spravodlivosti bol umučený alebo ukrižovaný; 2) Nikdy nebol uctievaný ako ukrižovaný Mesiáš;
3) Sloveso “ukrižovať” sa nachádza v dvoch rukopisoch
z Kumránu (v exegetickom komentári k prorokovi Náhumovi a v Medenom zvitku) a so všetkou pravdepodobnosťou naráža na čin Alexandra Jannea (103-76 pred Kr.), ktorý nechal ukrižovať 800 židovských vzbúrencov (nie Učiteľa spravodlivosti), ako o tom píše Jozef Flávius vo svojom diele Židovské starožitnosti, 13 (porov. J. H. Charlesworth, s. 302).
Odborník na Kumrán Jozef T. Milik, ktorý zomrel pred
pár rokmi (v januári 2006), napísal o tom: “Žiadny text
výslovne neuvádza, že Učiteľ podstúpil násilnú smrť. Spis
Damašský dokument, keď spomína jeho smrť, používa
výraz ‚pripojil sa‘ (CD 8,21; 19,35; 20,14). To je potrebné chápať ako skratku biblickej vety‚ pripojil sa k svojim
otcom‘, ktorá sa používa pre patriarchov a ďalšie biblické
postavy, ktoré zomreli v pokoji ‚uspokojení životom‘ (porov. Gn 25,8; 35,29; 49,29; Dt 32,50; Sdc 2,10).”2 Preto hypotéza o Učiteľovi spravodlivosti, ktorý bol ukrižovaný,
nemá žiadny základ.
Blahoslavenstvá v Kumráne
Ďalší chceli vidieť vzťah medzi rukopisom 4Q525 (fragment múdroslovného spisu, ktorý obsahuje rad blahoslavenstiev, tzn. sériu viet, ktoré začínajú slovom “blažený”
alebo “blažení” (v hebrejčine ashrè) s blahoslavenstvami,
ktoré sa spomínajú v Novom zákone (Mt 5,3-11 a Lk 6,2026). Keďže text z Kumránu je o trocha starší (na základe
paleografie sa datuje na koniec 1. storočia pred Kr.), mal
ovplyvniť, podľa niektorých, zostavenie blahoslavenstiev
uvedených v Novom zákone. Ide o tieto najvýznamnejšie
vety, ktoré čítame v rukopise: “Blažení tí, ktorí sa pridržiavajú predpisov [Múdrosti] a nepridržiavajú sa hriešneho správania. Blažení tí, ktorí sa v nich radujú a nerozťahujú sa po cestách pochabosti. Blažení tí, ktorí ju hľadajú s čistými rukami a nevyhľadávajú ju s ľstivým srdcom. Blažený človek, ktorý sa dotýka Múdrosti, kráča
2. Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judea, s. 79.
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podľa zákona Najvyššieho a svoje srdce usmerňuje podľa jej ciest, pridržiava sa jej náuky, vždy nachádza zaľúbenie v jej napomínaní, neopúšťa ju, keď trestá jeho vlastné pochybenia, nezanechá ju v čase úzkosti a nezabudne
na ňu v dňoch strachu… Ale práveže myslí na ňu neustále a v čase úzkosti rozjíma o zákone a celým svojím bytím myslí na ňu a kladie si ju pred oči, aby nekráčal cestami zla…” (F. García Martínez – C. Martone, s. 610-611).
V skutočnosti okrem úvodného zvolania, ktoré je rovnaké v Kumráne ako aj v Novom zákone, zmysel textu je
úplne odlišný. Blahoslavenstvá v Kumráne sa vzťahujú na
toho, kto zachováva zákon s múdrosťou. Patria teda medzi
múdroslovný žáner Starého zákona.
Bolo preukázané, že Starý zákon (zvlášť Kniha prísloví)
a staroveká židovská literatúra poznajú a často používajú
tento literárny žáner. Text v Kumráne nie je ničím iným,
než ďalším príkladom tejto literárnej formy a v dôsledku
toho nemal exkluzívny vplyv na Nový zákon.
Textový prístup (hypotéza O’Callaghana)
Tento prístup sa uplatňuje v dôslednom textovom výskume, pri ktorom sa vyhľadávajú texty, ktoré by bolo
možné identifikovať ako novozákonné. V jaskyni č. 7 bolo
nájdených deväť fragmentov v gréčtine, ktoré mali obsahovať texty z nasledujúcich kníh Nového zákona: Evanjelium podľa Marka (4 fragmenty, medzi ktorými je aj známy 7Q5, ktorý J. O’Callaghan identifikoval ako text z Mk
6,52-53), Sk 27,38; Rim 5,11-12; 1 Tim 3,16; 4.1.3; 2 Pt 1,15
a Jak 1,23-24. Osobitná pozornosť sa venovala fragmentu
známemu pod označením 7Q5. Pozrime sa na stručnú históriu interpretácie tohto gréckeho textu.
V roku 1972 španielsky jezuita José O’Callaghan, profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, publikoval
článok v časopise Biblica (č. 53), v ktorom prezentoval názor, že identifikoval tri malé fragmenty v gréčtine z z jaskyne č. 7 pri Kumráne ako úryvky z Nového zákona. Ide
o veľmi poškodené a ťažko čitateľné fragmenty. Fragment
5 mal zodpovedať veršom v Mk 6,52-53; fragment 6,1 mal
zodpovedať veršu v Mk 4,28 a fragment 8 zase Jakubovmu listu 1,23-24. Je dôležité poznamenať, že jediné neporušené slovo, ktoré bolo možné v týchto fragmentoch jasne prečítať a o ktorom neboli polemiky, bola grécka spojka kai, ktorá znamená “a”; čo bolo skutočne veľmi málo.
O’Callaghan takto čítal písmena na papyruse 7Q5:
riadok 1
riadok 2
riadok 3
riadok 4
riadok 5
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Ide o 19 písmen, z ktorých niektoré sú ťažko čitateľné,
sú usporiadané v piatich riadkoch a z časti čítané odlišne,
než navrhli prví vydavatelia textu (cca 25% z písmen sú
vysvetľované odlišne).
Po svojom návrhu ako čítať písmená autor začal vysvetľovať zvyšky slov. Najlákavejšou skupinou písmen boli
-nnês-. V minulosti sa myslelo, že ide o časť slova egennêsen, čo v preklade znamená “splodil”, a teda mohlo by ísť
o súčasť textu, ktorý obsahoval genealógie, ale nepodarilo
sa určiť žiadny konkrétny úryvok.
O’Callaghan si však myslel, že tu by ste malo čítať iné
slovo, konkrétne Gennêsaret, čo v preklade znamená „Genezaret,“ jeden z názvov Galilejského jazera. Podľa autora by to dobre zapadalo do textu v Mk 6,52-53, ktorý by
znel takto:
riadok 1 [sunêkan]e[pitoisartois]		
riadok 2 [allêna]utônê[kardiapepôrô]
riadok 3 [mên]ê kaiti[aperasantes]		
						
riadok 4 [êlthoneisGe]nnês[aretkai]		
riadok 5 [prosôrmis]thêsa[nkaiexel]

20 písmen
23 písmen
20 písmen +
paragraf
21 písmen
21 písmen

Po rozdelení slov by text vyzeral takto:
riadok 1 [sunêkan] e[pi tois artois,]		
riadok 2 [all’ên a]utôn ê [kardia pepôrô-]
riadok 3 [mên]ê kai ti[aperasantes]		
						
riadok 4 [êlthon eis Ge]nnês[aret kai]
riadok 5 [prosôrmis]thêsa[n kai exel-]

20 písmen
23 písmen
20 písmen +
paragraf
21 písmen
21 písmen

V slovenčine by išlo o text: “lebo nepochopili, ako to
bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli...”.
Tento úryvok zodpovedá Mk 6,52-53 s jedným väčším variantom vzhľadom na naše vydania. Keďže je potrebné rešpektovať dĺžku riadkov, musia sa vynechať
slová epi tên gên “k zemi” (v slovenskom preklade “na
druhý breh”), avšak toto vynechanie nie je dosvedčené
v žiadnom rukopise Nového zákona. (Jeden menší variant
jestvuje pri zámene písmen d/t v slove d/tiaperasantes –
“preplaviac sa”.
Riešenie
V ostatnom desaťročí bolo preukázané, že tieto domelé
novozákonné fragmenty patria k židovskej apokryfnej literatúre. Riešenie vyplýva z mikroskopickej analýzy rastlinných vlákien, ktoré tvoria papyrusové listy, ktoré sa našli v jaskyni č. 7. Táto analýza poukázala, okrem iného, aj
na prepojenosť medzi “fyzickým” a “textovým” charakterom niektorých papyrusových fragmentov.
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V článku, ktorý publikoval Ernest Muro v Revue de
Qumran 18 (1997), s. 307-312, navrhol identifikáciu troch
fragmentov v gréčtine pochádzajúcich z jaskyne č. 7 (7Q4;
7Q8 a 7Q12). Dva z týchto fragmentov v minulosti O’Callaghan identifikoval s úryvkami z Prvého listu Timotejovi
(7Q4) a z Jakubovho listu (7Q8). V prvom rade tieto tri papyrusy prejavujú vzájomnú fyzickú prepojenosť, ktorá pozostáva v tom istom sklone horizontálnych vlákien papyrusu (list papyrusu pozostáva z vertikálnych a horizontálnych
pásov vlákien, ktoré sa čiastočne prekrývajú) v porovnaní
s vertikálnymi vláknami a linajkou, na ktorej je umiestnené
písmo. To znamená, že keď tieto rozdielne fragmenty priblížime k sebe a spojíme ich na miestach, kde vlákna majú
rovnaké vlastnosti (bez toho, aby sme sa pozerali na napísaný text), môžeme rekonštruovať presné umiestnenie jednotlivých fragmentov v rámci celej strany. Pritom je možné stanoviť nielen to, že tieto tri fragmenty sú súčasť jednej strany (a teda aj rovnakého zvitku), ale že po materiálnej
stránke medzi sebou vzájomne súvisia. Preto nejde o fragmenty z rozdielnych spisov, ale tvoria súčasť jedného diela.
Textová príbuznosť je logickým dôsledkom tohto prvého kroku. Keď vezmeme tri fragment ako časť jedného
diela a vrátime sa k v minulosti navrhovaným identifikáciám textu, možno odôvodnene stanoviť, že skúmaná strana neobsahuje žiadny novozákonný text, ale ide o časti Prvej knihy Henochovej, konkrétne o úryvky zo 103. kapitoly (kapitoly 91-108 sa nazývajú Henochov list). Fotku dokazujúcu tento spôsob rekonštrukcie textu je možné vidieť
v článku, ktorého autorom je Ernest A. Muro v Revue de
Qumran 18 (1997), s. 312.
V následnej štúdii, ktorej autorom je E. Puech (článok sa
nachádza v Revue de Qumran 18 (1997), s. 313-323), identifikoval ďalšie fragmenty z rovnakej jaskyne ako súčasť
súboru gréckeho textu Henocha: Celkovo teda máme sedem fragmentov, ktoré patria k tomuto dielu z jaskyne č. 7.
Ako príklad ponúkame preklad časti textu, ktorý spája tri
fragmenty 7Q12; 7Q14 a 7Q4,1 a ktoré zodpovedajú textu
v 1 Henoch 103,3-4: “… šťastie a pocta sú pripravené a zapísané pre duše verných zomrelých. Budú sa radovať a ich
duchovia nezhynú, ani ich pamiatka, bude veľká, po všetky generácie vekov. Neľakajte sa teda bolestí.“
Archeologický a kultúrny kontext fragmentov v gréčtine z jaskyne č. 7 tvorí súčasť diela Henocha a židovskej
apokryfnej a apokalyptickej literatúry. Musíme preto postupovať týmto smerom s nevyhnutným pokojom aj pokiaľ ide o identifikáciu ostatných fragmentov, medzi ktoré patrí aj známy fragment 7Q5, ktorý O’Callaghan identifikoval s Mk 6,52-53. Preto vzhľadom na súčasný stav výskumu môžeme povedať slovami jedného z popredných odborníkov na texty z Kumránu, ktorým je Florentino García
Martínez: “Na základe týchto najnovších objavov diskusie
o tom či a koľko z Nového zákona sa nachádza medzi textami Kumránu, sa stávajú niečím, čo patrí minulosti a mali by
definitívne skončiť.” (Reseña Biblica 19, jeseň 1998, s. 63).
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Porovnávací prístup: podobnosti a rozdielnosti
Porovnávací prístup môže ukázať podrobnejším, i keď
nie definitívnym spôsobom, tak podobnosti ako aj rozdielnosti medzi komunitou v Kumráne a prvými Ježišovými
učeníkmi. Vo veľmi dobre naformulovanej syntéze James H. Charlesworth menuje 24 podobností a 27 rozdielností medzi hnutím esénov a prvými kresťanmi. Niektoré
z nich si zaslúžia našu pozornosť, pretože ide o prvky, ktoré sú spoločné výlučne pre tieto dve skupiny.
Medzi podobnosti uvádzame:
Uprednostňovanie rovnakých kníh Biblie (Deuteronómium, Kniha žalmov, Kniha proroka Izaiáša)
Ježiš a eséni používali podobné prostriedky pri interpretácii Písma. Používali “duchovné” čítanie, tzn. pod vedením Ducha. Ich exegéza bola “historická” v tom zmysle,
že chápali proroctvá Starého zákona ako tie, ktoré sa uskutočňujú v ich prítomnom živote.
Ježišovi nasledovníci kládli osobitný dôraz na Izaiášovo povzbudenie 40,3: “Čuj! Ktosi volá: „Na púšti pripravte cestu Pánovi.“” Tento text je citovaný v Pravidle komunity (1QS 8,13-14) ako aj v Jánovom (1,23) a v Matúšovom
(3,3) evanjeliu.
Tak Ježiš ako aj eséni verili, že ich skutky predstavujú “novú zmluvu”. Podľa Lk 22,20 Ježiš pri Poslednej večeri povedal: “Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás...” V Kumráne bývala zmluva obnovovaná každý rok počas osobitného posvätného obradu (1QS 1-2).
V obidvoch komunitách prísľub budúcej spásy bol určený predovšetkým chudobným. V blahoslavenstvách Ježiš zvelebuje chudobných (Lk 6,2) a chudobných v duchu
(Mt 5,3). Tieto výrazy sa objavujú aj v Kumráne a označujú členov komunity.
Nerozhodný postoj voči chrámu zastávali obidve komunity. Uctievali chrám, ale boli zarmútení z kultu, ktorý sa
prevádzal. Tak Ježiš ako aj eséni uznávali, že Jeruzalem je
“sväté mesto”. Obidve skupiny uctievali chrám, ale opovrhovali skazenosťou kultu.
Ďalší dôležitý prvok sa vzťahoval na rozdeľovanie spoločného majetku. Podľa evanjelií Ježišovi učeníci mali
spoločnú pokladničku a pokladníka (Judáša Iškariotského). Podobne aj prví kresťania podľa Skutkov apoštolov,
“všetko mali spoločné” (Sk 2,44). Podobne podľa Pravidla
komunity tí, ktorí sa stali členmi komunity, dávali vlastný
majetok pre potreby ostatných (1QS 6,22).
Obidve tieto skupiny mali rovnaký nekompromisný postoj k rozvodu. Ježišov postoj bol v tomto veľmi prísny
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a bol podobný postoju rabína Šammaiho. Jeden text
v Kumráne uvádza, že “vzhľadom na to, že kráľ sa nesmie
rozviesť, nemajú to robiť ani ostatní”. (11QTemple 57).
Napokon nájdeme podobnosť v používaní výrazu “synovia svetla“ a “synovia tmy”. Táto terminológia, ktorá
označuje rozlíšenie medzi dobrými a zlými, zdá sa, že má
svoj pôvod práve v Kumráne. V Novom zákone Lukáš používa slová “synovia svetla” v protiklade k výrazu “synovia tohto sveta.”
Medzi rozdielnosťami spomenieme:
Ježišova komunita bola otvorená, zatiaľčo komunita
esénov bola uzavretá; Ježišovo posolstvo bolo určené verejnosti. Kým učenie esénov v Kumráne bolo tajné.
Bezpodmienečná láska dokonca aj voči nepriateľom
(Mt& 5,44) je charakteristická pre Ježiša. V Kumráne počas každoročného obnovenia zmluvy boli prekliatí tí, ktorí neboli súčasťou komunity (1QS 2,5-8).
Podstatné rozdiely sa dotýkali chápania čistoty a nečistoty. Podľa Ježišovho učenia je čistota záležitosťou vnútra:
“Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka,
ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.” (Mk
7,15) Eséni naopak rozvinuli celú sériu prísnych pravidiel,
ktorými sa chránili pred nečistotou.
Ježiš prijímal obyčajných ľudí, mužov i ženy, dokonca
aj marginálne skupiny, ktorými boli prostitútky, mýtnici
a hriešnici, kým členovia komunity v Kumráne sa veľmi
starostlivo vyhýbali akémukoľvek kontaktu s takými skupinami.
Podľa evanjeliového rozprávania sa Ježiš zúčastňoval na
slávnostiach a hostinách, takže niektorí jeho odporcovia
ho nazývali “pažravec a pijan” (Mt 11,19; Lk 7,34), oproti tomu obyvatelia Kumránu viedli veľmi asketický život.
Ježiš pozýval zástupy, aby ho nasledovali, zatiaľčo
v Kumráne úplne absentuje misionársky duch. V najstaršej fáze komunity v Kumráne eséni prijímali iba dobrovoľníkov spomedzi kňazov, kým všetkým ostatným vstup
neumožnili. Obidve skupiny sa odlišovali aj rozdielnou
dĺžkou prijatia. Podľa evanjelií k nasledovaniu Ježiša stačilo osobné rozhodnutie a proces prijatia bol krátky. Ak sa
však niekto chcel pripojiť ku komunite v Kumráne, bola
potrebná aspoň dvojročná príprava a záverečná skúška.

Massimo Pazzini, OFM

Výrazne odlišný dôraz sa v obidvoch komunitách kládol na hierarchiu. V spoločenstve Dvanástich boli traja apoštoli, ktorí mali pozíciu lídrov (Peter, Jakub a Ján),
ale nikdy nejestvovala silná hierarchia. Ježiš dokonca učil:
“A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom
všetkých.“ (Mk 10,44) Oproti tomu komunita v Kumráne
bola veľmi prísne hierarchicky rozčlenená (porov. napríklad rozdiel medzi „mladými“ a „staršími“).
Ježiš nezanechal nijaký napísaný dokument, uprednostňoval ústne ohlasovanie; členovia komunity v Kumráne
však starostlivo opisovali biblické texty ako aj svoje vlastné texty a zanechali nám celú knižnicu.
Záver
Na záver: textový prístup, ktorý je určite najkonkrétnejší a najrozhodujúcejší, nepredložil dôkazy, ktoré by umožňovali identifikovať texty alebo časti z Kumránu ako kresťanské texty. Práve naopak. Dokonca aj texty, o ktorých
prebiehali diskusie ako o možných fragmentoch Nového
zákona, sú teraz interpretované ako texty židovskej apokryfnej literatúry. Odkaz na ukrižovanie Učiteľa spravodlivosti je nepravdepodobná hypotéza, zatiaľ čo blahoslavenstvám z Kumránu chýba duch blahoslavenstiev Nového zákona. Porovnávací výklad textov so svojimi podobnosťami a odlišnosťami, ktoré ešte budú potrebovať ďalšie
spresnenia, nám ukazuje, že situácia je zložitejšia. Avšak,
napriek nesporným podobnostiam medzi obidvoma komunitami, v Kumráne nemáme nič „typicky“ kresťanské,
ale najmä úplne tam chýba evanjeliový duch.
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Telesnosť a etická zodpovednosť
za zomierajúcich: Liečba celistvosti
človeka v paliatívnej starostlivosti
Embodied Subjectivity and Ethical Responsibility for Dying Patients:
Treating the Whole in Palliative Care
The article explores the ethical responsibility for treating the whole body in end-of-life palliative care. When a terminally ill patient is facing a serious illness, he or she needs relief: relief from pain, stress and many other symptoms.
Health care professionals often think that Palliative and Hospice Care need to focus on improving the patients’ ability to tolerate aggressive medical treatments. But terminally ill patients themselves feel the need for more than just
medical or psychological support. They need also bodily or embodied support from all those involved into their care.

Úvod
V posledných rokoch sa otázka telesnosti a etickej zodpovednosti za nevyliečiteľne chorých pacientov značne zvýšila v kontexte súčasných filozofických, teologických, etických, sociologických, právnych a politických debát v dnešnej spoločnosti. Etické kritériá pre starostlivosť
o týchto pacientov sú vyvíjané v tejto štúdii v rámci personalistickej etiky a filozofickej antropológie francúzskeho fenomenologického filozofa Mauricea Merleau-Pontyho. Aby bolo možné poukázať na fenomén ľudského života
v konečnom štádiu života a paliatívnej starostlivosti, bude
metodická štruktúra tejto štúdie zameraná na to: 1) ako je
vnímaný život nevyliečiteľne chorého človeka, a 2) ako sú
zdravotnícki pracovníci spolu s rodinami a kresťanskou komunitou zodpovední za starostlivosť o nevyliečiteľne chorého človeka. V snahe ponúknuť takýto príspevok so zameraním na celostnú paliatívnu starostlivosť, jej konkrétne problémy a realizáciu, opriem sa o fenomenologické porozumenie ľudského tela ako „telesnej subjektivity“ prepojenej s etickou zodpovednosťou za nevyliečiteľne chorého
človeka v paliatívnej starostlivosti. Pokúsim sa hlbšie načrtnúť pochopenie ľudskej osoby a jej existencie vo svetle
Merleau-Pontyho, a poukážem na etickú zodpovednosť za
liečbu celého tela človeka v paliatívnej starostlivosti. Nakoniec, zakončím odpoveďou na otázku, či potrebujeme reformu v oblasti paliatívnej starostlivosti v súčasnosti.
Náčrt problému
V európskom kontexte výkonu paliatívnej starostlivosti
o zomierajúcich musíme najmä od roku 1960 konštatovať
značný prechod k formálnemu prístupu k liečbe umierajúcich ako k viac osobnému, personalistickému prístupu.
Akékoľvek úvahy opierajúce sa o osobné skúsenosti človeka/pacienta a jeho prežívania choroby sú často vynecha-

né. No aj tu prichádza k zmene prístupu najmä v posledných rokoch, a to najmä prínosom personalistickej etiky,
teológie a fenomenológie, ktoré poukazujú na dôležitosť
interdisciplinárneho prístupu k starostlivosti a vnímaniu
umierajúcich. Je teda nesporné, že rovnako ako v etike, teológii a filozofii, tak aj v medicíne musíme znovu objaviť
spôsob ako klásť otázky ohľadom bytia a vnímania človeka a poukázať na nový prístup k pochopeniu ľudského tela
v terminálnej starostlivosti.
Je na mieste klásť si otázky: 1) Čo to znamená byť človekom? 2) Čo to znamená byť nevyliečiteľne chorý? 3) Čo
je telesná subjektivita? 4) Čo to znamená starať sa o človeka ako stelesnenej subjektivity? 5) Aký je rozdiel medzi subjektom a objektom, keď hovoríme o tele? 6) Čo to
znamená liečiť celého človeka v paliatívnej starostlivosti?
7) Čo to dnes znamená zomrieť dobre? 8) Je to len výsada
niektorých ľudí umierať dobre, ktorí majú pod kontrolou
svoje duševné, emocionálne a fyzické kapacity, alebo ako
sa vlastne pripraviť na „dobrú“ smrť? V snahe priblížiť sa
osobným skúsenostiam a prežívaniu života nevyliečiteľne chorého pacienta v konečnom štádiu života je dôležité
oprieť sa o fenomenológiu ako východiskový bod, pretože
tak fenomenologická filozofia, ako aj jej smerovanie vyžaduje ako orientačný bod našu situovanosť vo svete. Ináč
povedané, či už sa hovorí o pacientovi ako o subjekte alebo jeho životnej skúsenosti, musíme stále začať od jeho
telesnej situovanosti vo svete. Živé telo konkrétneho človeka je tu na zemi ako základ skúseností. Okrem toho sa
fenomenológia tiež zaoberá základnými otázkami zmyslu života a skúma „fenomén života“. Ak chceme pochopiť tento „fenomén života“ a životné skúsenosti nevyliečiteľne chorého pacienta, musíme spojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť a tak prispieť k hlbšiemu pochopeniu
ľudskej osoby a jej komunikácie a vnímania so svetom.
Predtým, než poukážem na etickú zodpovednosť a zlepšenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov, za-
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merám sa na hlbšie pochopenie ľudského tela a jeho telesnej existencie vo svetle Merleau-Pontyho, ktorého chápanie tela a telesných skúseností nám pomôže plnšie porozumieť schematickú jednotu ľudského tela a našich etických
zodpovedností.1
Vnímanie ľudskej osoby a jej existencie
ako subjektívneho fenoménu
Akékoľvek spracovanie fenomenologických úvah Merleau-Pontyho musí byť zamerané na dva najdôležitejšie momenty jeho myslenia a to: subjektivita človeka je telesná
a všetka naša subjektivita je intersubjektivitou, čiže prepojenou na druhého človeka. Vo svojej knihe Fenomenológia
vnímania (The Phenomenology of Perception), MerleauPonty vyjadruje názor, že telesnú existenciu osoby nikdy
nemožno redukovať na práva mechanickej fyziológie, ale
skôr ako „bytia-vo-svete“. Subjekt a telo sú neodlučiteľné. Telo každej ľudskej osoby je transcendentné a presahuje samo seba a je v ustavičnom vzťahu k ľuďom a k svetu, v ktorom sa nachádza. Ľudské telo, podľa fenomenologického hľadiska, zložené z tela, duše a ducha, je miestom
stretnutia minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Je pokračovateľom minulosti, načrtáva budúcnosť a žije v súčasnosti. Často si ani neuvedomujeme naše telo v zmysle priamej
pozornosti. No napriek tomu „vieme“, aké naše telo je, ako
sú rozložené jeho jednotlivé časti v priestore, dokonca jasne vnímame hranicu medzi naším telom a okolím. V tomto prípade ide o „vedomie“ tela bez jeho hlbšieho uvedomenia. Ľudská osoba skrze svoje telo predstavuje zároveň organický celok alebo syntézu organizmu. Ide o tzv. schematickú jednotu bez ohľadu na akúkoľvek funkciu orgánov
nášho tela. Vždy vieme, kde sa nachádzajú, akú majú polohu, hoci sa na to nezameriavame.
Ďalej, evidentnosť nášho tela nám bráni v jeho tematizovaní. Nevnímame rozdielne telo a jeho činnosť. Telo je
tou činnosťou. Inými slovami, pohybujeme sa a konáme,
disponujeme svojím telom, cítime pozíciu či postoj nášho
tela, no nezameriavame sa naň ako na podmienku tohto
všetkého, alebo ako na vykonávateľa či predstaviteľa daného postoja. Ide o akúsi evidentnosť, ktorou sa nezaoberáme. Telo s nami predsa spolupracuje tak bezprostredne
a nenútene, že si to nevyžaduje našu pozornosť v zmysle
priamej zameranosti. Dokonca môžeme hovoriť až o nejakom automatickom disponovaní telom. Ako na to poukazuje Merleau-Ponty: „Inými slovami, pozorujem vonkajšie objekty svojím telom, zaobchádzam s nimi, testujem
ich, chodím okolo nich, ale moje telo o sebe je vec, ktorú si
nevšímam..“.2 Inými slovami, sme telom a len ním sa môžeme prejavovať a uskutočňovať činnosť.
1. Porov.: Merleau-Ponty, M.: The Phenomenology of Perception.
London: Routledge & Kegan Paul 2002.
2. MERLEAU-PONTY, M.: Phenomenology of Perception. New
York: Routledge 2002, s. 104.
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Naše telo je permanentne tu. Nemôžem sa od neho odtrhnúť, odviazať či odpútať. Vždy sme telesne. A jedine telesne sa môžeme vzťahovať k veciam, manipulovať
nimi, obchádzať okolo nich. Merleau-Ponty odlišuje telo
od iných objektov: „...moje telo je odlíšiteľné od stola alebo lampy v tom, že sa môžem odvrátiť od tých druhých,
zatiaľ čo moje telo je konštantne vnímané. Je to preto objekt, ktorý ma neopúšťa. No je to v tomto prípade objekt?“3 Osoba sa jednoducho nemôže odpojiť na tomto svete
od svojho tela. Skrze svoje telo je trvalo prítomná na tomto svete a skrze neho komunikuje. Telesnosť je teda habitualita v tom zmysle, že je to náš spôsob bytia. To, že sme
telesne, znamená, že máme telo a zároveň sme telom, pretože telesnosť je naším najvlastnejším určením. Telo je naším prejavom. Telo je naším „byť tu“. Naše telesnosť je naším najbytostnejším vyjadrením nás samých.
Etická zodpovednosť za liečenie celistvosti človeka
v paliatívnej starostlivosti ako jednotlivca
a člena spoločnosti
Každý človek teda vo svojej podstate smeruje k ostatným. Je nielen telesným človekom so svojím telom, ale
je zároveň prepojený na ďalšieho človeka. Ináč povedané,
všetky ľudské bytosti sú odkázané na pomoc a starostlivosť inej ľudskej bytosti od narodenia až do smrti. Sme na
sebe vzájomne závislí v každej fáze nášho života. Vzhľadom k našej telesnosti a prepojenosti, máme všetci etickú
zodpovednosť za poskytovanie láskyplnej a kvalifikovanej starostlivosti nevyliečiteľne chorým pacientom.4 Musíme im poskytnúť všetku možnú liečbu a pomôcť im pochopiť ich utrpenie v paliatívnej starostlivosti. Opäť nám
tu môže napomôcť myšlienka Merleau-Pontyho, že subjektivita/telesnosť je aj intersubjektivita. Ináč povedané, pacientova telesnosť popisuje jeho vzťah s ostatnými,
keďže pacient sa pokúša vplývať na iných, zatiaľ čo iní sa
snažia vplývať na neho.
Túto intersubjektivitu dobre vystihuje aj profesorka
aplikovanej etiky na Georgetown univerzite, Gail Weiss, ktorá v knihe Obrázky tela (Body Images)5 analyzuje príbeh spisovateľky Simone de Beauvoirovej a jej vzťah
k terminálne chorej matke z jej autobiografickej knihy
Veľmi ľahká smrť (Very Easy Death). Tento príbeh predstavuje základný vzťah medzi ľuďmi v ich telesnenej existencii, a združení ich požiadaviek. Je dobré zdôrazniť, že
Beauvoirovej príbeh predstavuje dramatické zmeny vlastného života, kde telo jej matky bolo základným aspektom
uvažovania a vzťahov. Beauvoir vníma svoju matku nielen ako nevyliečiteľne chorého pacienta, teda nie iba ako
3. Tamže, s. 103.
4. Porov.: Cahill, L.: Sex, Gender, and Christian Ethics, New Studies
in Christian Ethics. Cambridge, UK: Cambridge University Press 1996,
s. 97.
5. Porov.: Weiss, G.: Body Images: Embodiment As Intercorporeality.
Routledge 1999, s. 146-157.
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objekt starostlivosti, ale aj ako subjekt, ako osobu so špecifickými potrebami a želaniami. Weiss zdôrazňuje tento
rozmer a píše, že „Beauvoir je sama nútená vnímať morálnu legitimitu telesných imperatívov jej matky, napriek
skutočnosti, že záujmy, potreby a túžby jej matky sú tak
veľmi v rozpore s jej vlastnou predstavou“.6 Weissovej dôraz na imperatívy telesného vnímania je vo svojej podstate dôrazom na špecifické a meniace sa potreby druhých.
Jej dôraz je zároveň poukázaním na nevyhnutnosť živého vzťahu medzi nevyliečiteľne chorým pacientom a jeho
profesionálnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ako aj rodinnými príslušníkmi. Profesorka etiky a teológie na Yale Divinity School, Margaret A. Farleyová
k tomu dodáva, že musíme „vedieť a trpieť s umierajúcimi
a trpiacimi v láske a rešpekte voči ich utrpeniu.“7 Dôležité je, aby sme dokázali prijať našu vlastnú telesnosť ako aj
našu prepojenosť na iných a nepovažovali naše obetovanie
sa iba ako sebaobetovanie sa pre iných, ale skôr ako dar
a službu iným, ktorí to potrebujú! Zdá sa, že pokračujúci
dialóg medzi zdravotníkmi a špeciálnymi odbornými tímami, ako aj lepšia príprava študentov medicíny, zdravotných sestier, nemocničných kaplánov a ďalšieho personálu môže tiež pomôcť k zlepšeniu paliatívnej starostlivosti.
Je dobré tiež zdôrazniť, že naše telo je tiež odrazom vtelených spoločenských vzťahov. Všetci jedinci stelesňujú
sociálne vzťahy, vrátane vzťahov, týkajúce sa nášho pohlavia, rasy, etnického pôvodu, veku, triedy, stavu a obcí.
Všetci sme sociálne tvory a sebe rovní čo do dôstojnosti
a zodpovednosti. Všetci sme závislí a zodpovední otvoriť
sa druhému a postarať sa o neho. Morálny teológ Christopher Vogt, ktorý sa už dlhý čas venuje skvalitneniu a vytvoreniu nového rámca pre paliatívnu starostlivosť, navrhuje vo svojej knihe Trpezlivosť, súcit, nádej a kresťanské umenie zomrieť dobre (Patience, Compassion, Hope,
and the Christian Art of Dying Well) nasledujúce riešenie:
„Pridanie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich do sociálnej služby farností je jeden možný spôsob,
ako vidieť túto starostlivosť ako súčasť života. Každý by
mal hrať úlohu ako člen komunity v podpore a starostlivosti o tých, ktorí umierajú.“8 Vogtov návrh je aktuálny aj dnes
pre každého z nás, pretože nám pripomína našu vzájomnú prepojenosť v rámci celkovej siete sociálnych vzťahov.

Záver
Potrebujeme teda reformu v oblasti paliatívnej starostlivosti? Myslím, že áno, pretože rozmer paliatívnej starostlivosti nateraz vstupuje do novej dimenzie. Stále to bola

6. Tamže, s. 153.
7. Farley, M.: Compassionate Respect. New York & Mahwah, N.J.:
Paulist Press 2002, s. 10.
8. Vogt, CH.: Patience, Compassion, Hope, and the Christian Art of
Dying Well. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers 2004, s. 23.
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a stále zostáva zložitá a náročná úloha pre zdravotníckych
pracovníkov, ktorí denne poskytujú starostlivosť a liečbu umierajúcim pacientom. Je to zložitá úloha, keďže sa
dotýka ľudského života, ľudskej zodpovednosti a ľudského zdravia. Ale potrebujeme tiež aj reformu týkajúcu sa
vnímania ľudskej osoby a jej duchovnej zodpovednosti.
Strang S. a Strang P. sa odvolávajú na túto zodpovednosť
vo svojej odbornej štúdii Otázky položené nemocničným
kaplánom od paliatívnych pacientov a tvrdia, že „aj úloha nemocničného kaplánstva sa zmenila. Dnes, to znamená špecializovanú spôsobilosť a vedenie diskusií s rôznymi pacientmi v kríze, bez ohľadu na ich osobnú vieru alebo prijatie, či neprijatie.“9
Na záver si dovolím zacitovať dlhoročného esejistu New
York Times Anatolea Broyarda, ktorý dokonale sumarizuje predložené myšlienky slovami: „Nie každý pacient
môže byť zachránený, ale jeho choroba môže byť prijatá
podľa toho, ako lekár reaguje na pacienta. Lekár učiac sa
denne rozprávať so svojim pacientom, môže spätne nanovo objaviť krásu a naplnenie svojej služby. Môže len málo
stratiť, oveľa viac získať, keď nechá chorého človeka preniknúť do svojho srdca. Ak tak urobí, môžu spoločne s pacientom zdieľať zázrak a oslávenie ľudského bytia a jeho
hraničnosti.”10
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Rozumná viera
A Reasonable Faith
Christian faith is not blind; it is open to rational argumentation. There are different kinds of such an argumentation, but none of the argumentation related to God’s existence remains without difficulties. Instead of using the
terms ‘argumentation’, or ‘evidence’, it would be perhaps better to use the expression ‘rational ways’ to God. To
explain the reasonable nature of faith from the philosophical perspective is to explain how it is possible to be certain
in faith – and here, a cumulative argument is more fitting. It is the accumulation of probabilities, independent of
each other – too fine to be assessed separately, too subtle and circuitous to be convertible into syllogisms, and too
numerous and varying for such a conversion. The life alone – impossible without action – is a pilgrimage in faith
in God and its final proof.

Úvod
Prežívame Rok viery. Čo je to však viera? Niektorí ju
zvyknú prirovnávať ku skoku do neznáma. Vari môže dôverný vzťah k Bohu nahradiť akékoľvek rozumové zdôvodňovanie? A je vôbec možné vybudovať vzťah dôvery a priateľstva bez istoty o faktickej existencii objektu
tohto vzťahu?
Kardinál Christoph Schönborn trefne poznamenáva:
„Viera postavená na absurdnom základe nie je vierou, ale
len ilúziou, jednou z tých, ktoré sa Sigmund Freud a mnohí iní pokúšali odhaliť a zničiť.“1 Slepá viera by v očiach
neveriacich mohla byť interpretovaná ako intelektuálna
nečestnosť: veriť v niečo a odporúčať iným to, čo sme si
sami neoverili.
Ako poznávame Boha
Prvým „objektom“ vyznania našej viery je Boh samotný. Slovo Boh jestvuje, o tom niet pochýb. Názory sa však
rozchádzajú, keď treba rozhodnúť, či tomuto slovu aj naozaj niečo zodpovedá a aký je jeho skutočný význam. Toto
slovo sa podobá starej minci, ktorej povrch je už takmer
úplne „zotretý“, len ťažko čitateľný, a predsa – tak ako
každý nápis – čosi raz určite vyjadroval. Tajomné slovo tu
teda máme; je však jeho existencia výlučne kultúrnou a jazykovou záležitosťou?2
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„O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať.“3 Náš každodenný život však dosvedčuje, že sú tu aj skutočnosti, ktoré
sa zmyslovej skúsenosti vymykajú; ako príklad tu môžeme spomenúť samotné poznanie, mravnú skúsenosť, skúsenosť lásky a či celú škálu pocitov.
Rozum a jeho limity
Akýsi predbežný pojem Boha zaiste potrebujeme hneď
na začiatku našej reflexie, aj keď neskôr ho systematicky
spresňujeme a prehlbujeme. Náboženská skúsenosť totiž
predchádza naše uvažovanie: veď nie je možné zdôvodňovať jestvovanie čohosi úplne neznámeho. Otázka ohľadom Boha, ktorého vo všeobecnosti chápeme ako „toho,
od ktorého nemožno myslieť nič väčšie“ (alebo vo filozofii náboženstva ako „najvyššiu hodnotu“), zaiste nie je
okrajovou otázkou človeka, ale patrí k jadru celej filozofie. Poznávanie Boha teda nie je iba záležitosťou náboženstva a viery.

Boh ako duchovná skutočnosť nepatrí do oblasti našej
priamej zmyslovej skúsenosti. Sú však zmysly jediným
zdrojom skúsenosti? Ak áno, ak by pravdivé vety patrili
iba do oblasti prírodných vied, potom akákoľvek výpoveď
o Bohu by bola pozbavená zmyslu a my by sme boli odkázaní na mlčanie, tak ako nám to radí Ludwig Wittgenstein:

Ako sme spomínali, náš prirodzený rozum presahuje
skúsenosť zmyslov, a preto naše uvažovanie – ak je úprimné a bez predsudkov – predstavuje cestu, ktorá nevyhnutne vedie k Bohu. Snáď v žiadnom inom bode nemožno
nájsť tak tesný a zároveň zreteľný súvis medzi vierou
a rozumom, ako je to práve v otázke Boha – jeho jestvovania (an sit) a jeho vlastností (quid sit): „Veď to, čo je
v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo –, možno
od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“
(Rim 1, 20). Teda rozum je vzácnym Božím darom, ktorý
nám umožňuje autenticky veriť a vo viere sa prehlbovať:
„Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás“ (1 Pt
3, 15). Aj Pán Ježiš neraz svoje učenie vysvetľuje, predkladá rozumové zdôvodnenia. Nevyžaduje teda slepú vieru vo veciach, ktoré by boli nezmyselné (proti rozumu), aj

1. Schönborn, C.: Rozumná veda, rozumná viera. In: Impulz, roč. 3,
2007, s. 38.
2. Porov. Gesché, A.: Dio per pensare. Cinisello Balsamo: San Paolo
1996, s. 7.

3. Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. Bratislava: Kalligram 2003, n. 7, s. 172-173.
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keď niekedy vieru (podloženú dôverou) očakával s tým, že
viaceré skutočnosti mali učeníci pochopiť neskôr.4
Augustín z Hippa (354-430) vyzýva čitateľa: „ver, aby
si uveril“ (crede ut intelligas).5 Viera a rozum sa takto vzájomne dopĺňajú a vzájomne si pomáhajú: na jednej strane
viera je podmienkou, aby človek chápal, na druhej strane
bez myslenia niet viery. Výstup k Bohu je proces, v ktorom rozum a viera neustále spolupôsobia. Anzelm z Aosty (1033-1109), benediktínsky mních, ktorý sa stal arcibiskupom v Canterbury, taktiež vyjadril hlbokú dôveru v silu
rozumu: „Nesnažím sa totiž porozumieť, aby som veril,
ale verím, aby som porozumel (credo ut intelligam).“6 Bol
presvedčený, že hlavné myšlienky kresťanskej viery môžu
byť postupne zdôvodnené prirodzeným rozumom; jedná
sa teda o vieru, ktorá hľadá porozumenie: „fides quaerens
intellectum“7. Viera a rozum môžu byť v harmónii, lebo
smerujú k tej istej pravde, k videniu Boha.
Treba však poznamenať, že rozumové poznanie má
ohraničené možnosti: sú tu viaceré náboženské pravdy,
ktoré číro ľudským rozumom nemožno overiť. Zdá sa, že
kresťanstvo sa tak nachádza v omnoho náročnejšej pozícii vzhľadom na židovstvo či islam. Stretávame sa so špecifickými tajomstvami, akými sú vtelenie Slova, dve prirodzenosti druhej božskej osoby, Najsvätejšia Trojica a na
neposlednom mieste utrpenie Božieho Syna, čo sa nejednému filozofovi javí ako bláznovstvo a veriacim iných
monoteistických náboženstiev je na pohoršenie.8
Hovoríme teda o vzájomnom vzťahu rozumu a viery,
nie však o ich identite – ako nám to pripomína Ján Pavol
II: „Existujú dva poriadky poznania, ktoré sa líšia nielen vo svojom princípe, ale aj vo svojom predmete. [...]
V predmete preto, lebo okrem pravdy, ktorú môže pochopiť prirodzený rozum, sa nám predkladajú k viere tajomstvá, skryté v Bohu, ktoré by nemohli byť známe, keby ich
Boh nezjavil. Viera, ktorá sa zakladá na Božom svedectve
a využíva nadprirodzenú pomoc milosti, má v skutočnosti odlišný poriadok poznania ako filozofické skúmanie.“9
Napriek určitej ohraničenosti rozumové zdôvodnenie
pre našu vieru predsa nie je bezvýznamným. Viera má
svoju racionalitu, táto sa však nezakladá na zrejmosti, nadobudnutej empirickým pozorovaním a pokusom. Bonaventúra z Bagnoreggia vo svojom prológu ku Komentárom k sentenciám rozlišuje také používanie rozumu, kto4. Porov. Rojka, Ľ.: Kto je Boh a či vôbec jestvuje. Úvod do filozofickej teológie. Trnava: Dobrá kniha 2010, s. 14.
5. Augustín, : Tractatus Ev. Jo., 29. 6. (http://www.augustinus.it/italiano/commento_vsg/index2.htm).
6. Saint A nselme: Proslogion. Fides quaerens intellectum. Paris:
Librairie Philosophique J. Vrin 1930, Caput I., s. 12.
7. Saint A nselme: Proslogion, Prooemium, s. 4.
8. Porov. Seifert, J.: Erkenntnis des Vollkommenen. Bonn: Lepanto
Verlag 2010, s. 13-14.
9. Ján Pavol II.: Fides et ratio. Encyklika. Bratislava: Vydavateľstvo
Don Bosco 1998, č. 9, s. 18.
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ré je nezmieriteľné s povahou viery a také, ktoré naopak
patrí k povahe viery. Hrozí tu akýsi despotizmus rozumu,
ak sa tento stane najvyšším a posledným sudcom všetkého. Človek modernej doby napriek svojej skúsenosti s Bohom, chce ho podrobiť takpovediac experimentálnej skúške; pokúša a skúša Boha, hoci videl jeho skutky (porov. Ž
95, 9). Vedecká verifikácia a falzifikácia sú veľmi užitočné v prírodných vedách, napriek tomu však jestvujú hranice takéhoto používania rozumu. 10 Človek vníma Boha ako
najvyššie dobro (summum bonum) a či najvyššiu hodnotu.
V hierarchii hodnôt však osobné hodnoty stoja vyššie ako
hodnoty vecné. Z toho vyplýva, že Boh nemôže byť len
predmetom, je subjektom a ako taký nepodlieha experimentálnej metóde, necháva sa však poznať v medziosobnom vzťahu.11
Na základe spomínaných dôvodov by snáď bolo správnejšie hovoriť nie o „dokazovaní“ (nem. beweisen, it. dimostrare) Božej existencie, ako skôr o „poukazovaní“ (nem. hinweisen, it. mostrare) na odôvodnenosť našej viery. Tomáš Akvinský v tomto kontexte používa termín „cesta“. A naozaj, hoci mnohé argumenty hovoria v prospech Božej existencie, nie pre každého človeka
majú rovnako presvedčivú silu a nie každý sa dostane až
do cieľa cesty. Dokonca niekto môže považovať aj svet za
viacznačnú skutočnosť a teoreticky ho vysvetľovať ináč
ako skrze Božie pôsobenie.
Ak však pri našom hľadaní predsa chceme hovoriť
o metóde, ktorá by bola najvhodnejšia? Indukcia nie je vedeckým postupom, ktorý by bol úplne spoľahlivým. Postupuje od jednotlivého ku všeobecnému, avšak logická
presnosť tu chýba: nie je totiž splnená požiadavka, podľa ktorej rozsah v závere by nemal byť väčší ako ten obsiahnutý v premisách. Indukciou v bežnom živote zovšeobecňujeme12, robíme tak však bez vedeckej nutnosti. Hoci
moderná veda je induktívna, podľa Aristotela vedecké poznanie má byť založené na dôkazoch – teda na dedukcii,
kde záver je už vopred obsiahnutý v premisách.13 Už sme
však naznačili, že na našej rozumovej ceste k Bohu je dosť
problematické hovoriť o dokazovaní. A vynára sa tu navyše ešte jedna závažná námietka: prvý princíp, nakoľko je
prvým, nemôže byť odvodený z premís – teda z niečoho,
čo by ho predchádzalo.
Zostáva tu teda ešte tretí vedecký postup a ním je intuícia. Zaiste sa tu nebude jednať o zmyslovú intuíciu,
ale o takú, ktorá závisí od rozumu. Každá intuícia je pa10. Porov. Benedikt XVI: Čo je skutočne teológia. In Nové Horizonty, roč. 4, 2011, s. 161.
11. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (1913/16), (GW II). Bonn: Bouvier Verlag 2000, s. 117;
porov . Scheler, M.: Vom Ewigen im Menschen. (GW V). Bonn: Bouvier
Verlag 2000, s. 285.
12. Porov. A ristoteles: Druhé analytiky, II, 19, 100b. In Id: Opere,
vol. 1: Organon. Roma-Bari: Laterza 1988.
13. Porov. A ristoteles: Druhé analytiky, II, 2, 71b.
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sívnou a predmet, ktorý ju predchádza, je daný a priori.
Prvý princíp však nie je predmetom, ktorý by rozum mal
len uznať; intelekt je totiž už obsiahnutý v tomto univerzálnom princípe.14 Veľmi trefne takýto spôsob poznania
opisuje Bonaventúra vo svojom Putovaní mysle do Boha:
„Ozaj podivná je slepota rozumu, ktorý nebadá to, čo napĺňa jeho zrak skôr než všetko ostatné a bez čoho nič iné
poznávať nemôže. Podobe ako zrak, ktorý pozoruje rozličné farby nevidí svetlo, skrze ktoré vidí všetko ostatné,
tak aj zrak rozumu upretý na jednotlivé a všeobecné súcna, nebadá samotné bytie, prevyšujúce každý rod, hoci sa
ukazuje mysli ako prvé a až potom skrze neho vidíme všetko ostatné.“15
Argumenty v prospech viery
a ťažkosti s nimi spojené
Krátko sa dotkneme niektorých argumentov, hovoriacich v prospech Božieho jestvovania; naznačíme však
aj problémy, ktoré sú s nimi spojené. Následne sa budeme zaoberať možnosťou získať istotu ohľadom Božieho
jestvovania.
Najznámejších je päť Tomášových ciest, ktoré nie sú založené na čiastkových vedeckých pojmoch, ale vychádzajú z najbežnejších skúseností. Prvé tri cesty zvykneme
súhrnne označiť ako kozmologický argument. Najprv sa
v nich hovorí, že prvý podnet k zmene (vzniku) si svet nemôže dať sám; ďalej sa spomína, že druhotné príčiny (a vo
svete sú všetky príčiny len druhotné) nie sú nikdy úplnou
príčinou bytia daného účinku; tretia argumentácia nakoniec prichádza k záveru, že to, čo vzniká a zaniká, nemôže byť príčinou vlastného jestvovania.16
Prvé tri cesty ako predpoklad v sebe obsahujú vzťah
príčinnosti. Tento vzťah nebol nikým spochybňovaný a to
až do novoveku. Jeho všeobecnú platnosť spochybnil až
David Hume vo svojich Filozofických esejach o ľudskom
rozume. Autor tu spája príčinnosť s pamäťou a zmyslami; pri opakovaní určitých dejov, ktoré po sebe nasledujú, vzniká v nás zvyk (custom) vzájomne ich spájať. Zvyk
sa tak stáva „princípom asociácie“, na ktorom spočíva
celý vzťah kauzality: „[...] potom, čo som v mnohých prípadoch uvidel, že dva druhy predmetov – plameň a teplo, sneh a zima – boli vzájomne súbežné, ak je zmyslom
opäť predložený plameň alebo sneh, myseľ je zvykom vedená ku očakávaniu tepla alebo chladu a k viere [belief],
že oná kvalita tu jestvuje a objaví sa pri bližšom ohliadnu-

14. Porov. Gilbert, P.: La semplicità del principio. Introduzione alla
metafisica. Casale Monteferrato: Piemme 1992, s. 81-86.
15. Bonaventúra z Bagnoreggia: Putovanie mysle do Boha. Itinerarium mentis in Deum. Bratislava: Serafín 2009, V, 4, s. 52-53.
16. Porov. Tomáš A kvinský, Theologická summa. Olomouc: Krystal
1937, I, q.2, a.2-3, s. 18-19.
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tí.“17 Kant, ktorý bol Humom prebudený zo svojho „dogmatického spánku“, chápe princíp príčinnosti ako nutnú
podmienku skúsenosti zmyslového poznania. Podľa neho
poznanie je syntézou zmyslových dát a apriórnej kategoriálnej štruktúry mysle. Kategórie, medzi ktoré patrí aj príčinnosť, sú základnými formami myslenia, bez ktorých by
logické súdy, ale aj akákoľvek rozumná ľudská skúsenosť
neboli možné. Na jednej strane kategórie nie sú len psychologickými stavmi, ale objektívne platnou mentálnou
štruktúrou, ktorú myseľ vnáša do skúsenosti. Na druhej
strane však Kant ohraničil použitie kategórií len na zmyslovú skúsenosť – a to v tom zmysle, že nám sprostredkúvajú poznatky toho, ako sa nám veci javia, nie aké sú
v skutočnosti. A práve z tohto dôvodu nemôžeme princíp príčinnosti aplikovať na skutočnosť, ktorá zmyslovú
skutočnosť presahuje, ako je tomu v kozmologickom argumente.18 Treba však poznamenať, že napriek spochybňovaniu reálneho vzťahu kauzality, princíp príčinnosti je
aj v dnešnej dobe naďalej teoreticky zdôvodňovaný a vo
vede i technike prakticky akceptovaný.
Kozmologický argument ďalej predpokladá, že v reťazci príčin nemožno postupovať donekonečna, musíme prísť
k prvému Hýbateľovi a či k prvej a zároveň nutnej Príčine.
Tu však možno dospieť k problematickej predstave, kde
Boh by bol chápaný iba ako prvá v reťazi príčin. Podľa tejto predstavy Boh by sa podobal hodinárovi, ktorý kedysi
dávno všetko uviedol do pohybu, avšak teraz už je pravdepodobne „mŕtvy“. Sériu hýbateľov v prvej ceste podobne
ako aj sériu účinných príčin v druhej ceste teda neslobodno chápať ako spätnú reťaz, ale ako simultánne existujúcu
množinu príčin.19 Boh, ktorý završuje túto sériu, zároveň
stojí nad ňou, nakoľko je najvyšším fundamentom všetkého jestvovania. V tejto perspektíve neobstojí pochybnosť,
či ten, kto sériu začal, ešte jestvuje. Prvá Príčina takto nie
je prvou v reťazi druhotných príčin, lebo nie je príčinou
prírodnou a kontingentnou, akými sú tie ostatné; je to príčina ontologicky transcendentná a nutná, konajúca skrze
príčiny druhotné.
Štvrtá Tomášova cesta prichádza k záveru, že nedokonalé má pôvod v dokonalom a napokon piata cesta vychádza z toho, že jestvujúci poriadok vecí sme nenastolili my.20 Zaiste najdokonalejšie bytie a či najvyššie dobro
musia mať osobný charakter. Augustín tu poznamenáva:
„Lež bytosť, ktorá by mala bytie v sebe, teda najvyššie bytie, musela by byť taká, v ktorej byť a žiť, žiť a rozmýšľať,
rozmýšľať a byť šťastnou by bolo to isté a nedalo by sa jed-

17. Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Nakladatelství
Svoboda 1996, s. 77.
18. Porov. K ant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda 1979,
s. 379-381.
19. Porov. Tomáš A kvinský, Theologická summa, I, q.46, a.2, ad 7,
s. 429-430.
20. Porov. Tomáš A kvinský, Theologická summa, I, q.2, a.3, s. 19-20.
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no od druhého oddeľovať.“21 Pôvodca poriadku vo vesmíre musí byť netelesný, pretože musí byť mimo materiálneho sveta. Keďže sa jedná o taký obrovský a komplexný
poriadok, jeho pôvodca je zaiste schopný vyvíjať aktivitu
úmyselne – je teda veľmi mocný a inteligentný.
Hoci teleologický argument (argument z usporiadania)
sa u veriacich teší pomerne veľkej obľube, predsa sa však
nezaobíde bez námietok. Hume adresuje zástancom tohto
argumentu nasledovné slová: „Z poriadku v diele vyvodzujete, že v robotníkovi musí existovať projekt a predbežná predstava. Pokiaľ by ste nemohli urobiť tento krok,
pripúšťate, že váš záver sa zrúti; a robíte si nárok dôjsť
k záveru len v takom rozsahu, aký je oprávnený fenoménmi prírody.“22 Najprv spochybňuje kauzalitu v prírode, čo
sme sledovali už pri kozmologickom argumente. K tomu
navyše pridáva konštatovanie, že je tu až príliš veľa neporiadku na to, aby sme mohli hovoriť o dokonalosti sveta:
stačí spomenúť zemetrasenia, vojny a či choroby. Hume
sa teda pýta, ako by mohol takýto tvorivý plán prislúchať spravodlivému a dobrému Bohu. Následne prichádza
k záveru: „Tento svet, nakoľko ho poznáme, má veľa chýb
a nedokonalostí. Je nanečisto napísanou hrubou prácou
nejakého nedospelého božstva, ktoré ju však z vlastnej
hanby nad svojím biednym výkonom opustilo.“23
Tomáš Akvinský však vo svojom argumente nevychádza zo všeobecného finalizmu, veď ani naša skúsenosť,
ani rozum nie sú schopné dokázať, žeby sa všetko dialo
kvôli nejakému cieľu. Autor piatej cesty sa takto vyhol determinizmu v prírode a tým uznal, že v prírode sa môže
vyskytnúť aj neporiadok. Tento čiastočný neporiadok nevyvracia poriadok v prírode, ale ho predpokladá, čím ho
vlastne potvrdzuje. Veď keby nebolo poriadku, nemohli
by sme hovoriť o náhode alebo o neporiadku. Úplný neporiadok neexistuje, jestvujú len do istej miery neusporiadané udalosti, ktoré obmedzujú všeobecnosť prírodného poriadku. Všeobecný poriadok by si totiž už vopred vyžadoval potvrdenie Božej Prozreteľnosti – a táto by najskôr
mohla byť odvodená z idey Najvyššieho Dobra, ku ktorej
dospela predchádzajúca štvrtá cesta.24
Častým argumentom proti piatim Tomášovým cestám
je, že nevyjadrujú Božiu esenciu ako takú. Aj keby nepovedali o Bohu všetko, úspešný argument pre Božie jestvovanie nemusí dokazovať všetky vlastnosti v ich absolútnosti. Stačí, ak tieto cesty označia jednu charakteristiku
a či jednu dokonalosť božského života, bytie a konanie
21. Augustín, Boží štát. Trnava – Bratislava: SSV-LÚĆ 2005, VIII,
6, s. 230.
22.	  Hume, D.: Zkomaní o lidskému rozumu. Praha: Nakladatelství
Svoboda 1996, s. 186.
23. Hume, D.: Dialoghi sulla religione naturale. Torino: Giulio Einaudi 2006, s. 118.
24. Porov. Pangallo, M.: Il creatore del mondo. Breve trattato di teologia filosofica. S. Marinella: Casa Editrice Leonardo da Vinci 2004,
s. 146-147. 159-163.
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Boha z určitého hľadiska. Nemožno požadovať, aby čisto
filozofický pojem vyjadril božský život rovnako dostačujúco, ako o ňom hovorí Zjavenie: znamenalo by to asi toľko ako požadovať od dieťaťa, aby uvažovalo rovnako ako
dospelý človek; rozum bez viery totiž ešte nie je plne dospelým vzhľadom na rozum osvietený vierou, lebo viera
zdokonaľuje rozum ( fides perficit rationem).25
Niekoho azda osloví Kantova cesta praktického rozumu: nepodmienená vernosť mravnému zákonu si vyžaduje odmenu – blaženosť, ktorá by zodpovedala najvyššiemu
dobru, teda mravnosti. Keďže však takáto blaženosť nie
je samozrejmá už tu na zemi, len Boh môže byť jej zárukou, a to aj mimo pozemskej existencie. Sme teda oprávnení postulovať existenciu Boha ako existenciu najvyššieho pôvodného dobra, ktoré nevyhnutne patrí k možnosti mravnosti.26 John Henry Newman však vo svojej analýze mravnej skúsenosti ide ďalej; vo svedomí objavuje hlas
Boží: „Ak už cítime zodpovednosť, ak sme zahanbení a či
vystrašení, keď prestupujeme hlas svedomia, z toho vyplýva, že jestvuje Niekto, komu sme zodpovední, pred kým sa
hanbíme a ktorého požiadaviek sa obávame. [...] Tieto pocity v nás si vyžadujú ako strhujúcu príčinu inteligentnú
bytosť: nepociťujeme emóciu kvôli nejakému kameňu, ani
sa nehanbíme pred koňom a či psom; nepociťujeme výčitky kvôli porušeniu čisto ľudského zákona: a predsa svedomie nám vnuká všetky tieto bolestné pocity, zmätok, zlú
predtuchu, sebaodsúdenie; ako tiež z druhej strany vyleje
na nás hlboký pokoj, pocit istoty, odovzdanosť, nádej, ktoré žiadna zmyslová pozemská príčina nie je schopná spôsobiť. [...] Fenomén svedomia, ako nariadenia, chce nám
vtlačiť predstavu s obrazom Najvyššieho Vládcu a Sudcu,
svätého, spravodlivého, mocného, vševidiaceho, odplácajúceho, a to je tvorivým princípom náboženstva, tak ako
mravný zmysel je princípom etiky.“27
Pre iného človeka argumentom môže byť vlastná a či
cudzia náboženská skúsenosť. Spomenúť tu môžeme biblické postavy, ako napríklad Abrahám v krajine Morja,
ochotný obetovať svojho syna (porov. Gn 22, 1-19) a či Jakub za potokom Jabbok, keď bojuje s tajomnou prítomnosťou Pána (porov. Gn 32, 23-32) Avšak nielen postavy
dávnej minulosti zažili Božiu prítomnosť, k takejto skúsenosti sa priznávajú aj ľudia súčasnosti. André Frossard
s odstupom času o svojej konverzii píše: „Ešte dnes vidím seba samého ako dvadsaťročného mladíka. Nezabudol som na úžas, keď pred ním naraz z pozadia tej tuctovej kaplnky povstal úplne iný svet žiariaci neznesiteľným,
neuveriteľne zhusteným jasom, ktorého svetlo zjavovalo
a zároveň zakrývalo prítomnosť Boha – toho istého Boha,

25. Porov. Pangallo, M.: Il creatore del mondo, s. 90-91.
26. Porov. K ant, I.: Kritika praktického rozumu. Bratislava: Nakladateľstvo Spektrum 1990, s. 142-144. 147-148.
27. Porov. Newman, J. H.: An Essay in Aid of Grammar of Assent. London and New York: Longmans, Green and Co. 1892, s. 109-110.
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o ktorom by som sa bol pred chvíľou zaprisahal, že nikdy
neexistoval inde ako v predstavivosti ľudí.“28
Nakoniec za zmienku stojí aj takzvaný ontologický argument, tak veľmi diskutovaný. Snáď by bolo treba pripomenúť, že Anzelmov argument nie je apriórnym v úzkom
zmysle slova. Východisko, zastúpené výrazom „id quo
maius cogitare nequit“(to, od čoho nemožno myslieť niečo väčšie)29, možno potvrdiť ako mysliteľné pod podmienkou, že jestvovanie najdokonalejšieho Bytia sme už predtým „dokázali“. Anzelm k Nemu dospel vo svojom predchádzajúcom diele Monologion zo stupňov dokonalosti.
Za ontologickým dôkazom taktiež stojí skúsenosť veriaceho, ktorý pod pojmom „Boh“ rozumie najvyššie a absolútne nutné Bytie – presne to, čo zodpovedá náboženskej skúsenosti. V prípade Anzelma nie je zanedbateľnou
skutočnosť, že svoj Proslogion, obsahujúci apriórny argument, začína práve modlitbou.30
Kumulácia argumentov a ľudská istota
Veriaci človek vo svojej istote viery sa však väčšinou
neopiera iba o jediný argument, ktorý by bol pre neho úplne postačujúci. A je vôbec možné v náboženskej oblasti
nadobudnúť odôvodnenú istotu?
Pri uvažovaní o rozumnosti viery Newman vychádzal
z tej istoty, akú nadobúdame v bežnom živote. Ide vlastne
o nahromadenie pravdepodobností, ktoré sú príliš slabé na
to, aby platili oddelene.31 To, čo má na mysli pod pojmom
„kumulácia pravdepodobností“, vysvetľuje svojmu priateľovi v jednom svojom liste z roku 1864. Používa pritom
nasledovný obraz: „To, čo zamýšľam, môže byť najlepšie
znázornené pomocou povrazu, ktorý je utkaný z určitého
počtu jednotlivých nití; každá z nich sama o sebe je slabá,
ale spolu sú silné ako železná tyč. Železná tyč predstavuje matematický dôkaz, zatiaľ čo povraz predstavuje dôkaz
morálny, ktorý spočíva v nahromadení pravdepodobností,
ktoré jednotlivo nestačia poskytnúť istotu, ale vzaté spolu
sú nevyvrátiteľné.“32
Podobne sa o istote viery vyjadruje aj Edita Steinová,
ktorá okrem iného prekladala niektoré Newmanove diela
do nemčiny. V liste z roku 1927 píše priateľovi Romanovi
Ingardenovi: „Obvyklá cesta ide cez účinky, ktoré možno
pozorovať na sebe a na iných, na udalostiach, v prírode
a ľudskom živote, hoci žiadny z nich – sám osebe – nepoukazuje na Boží pôvod tak jednoznačne, aby bola vylúčená
aj možnosť iného vysvetlenia. Avšak každý z týchto účin28. Frossard, A.: Ptali jste se na Boha. Praha: Portál 1992, s. 16.
29. Saint A nselme, Proslogion, Caput III, s. 14.
30. Porov. Pangallo, M.: Il creatore del mondo, s. 49.
31. Porov. Newman, J. H.: An Essay in Aid of Grammar of Assent,
s. 288.
32. Ward W.: The Life of John Henry Cardinal Newman. II. London:
Green and Co. 1913, s. 43.
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kov, hoci aj izolovaný, poukazuje naň tak silne, že sa myšlienky na tento pôvod nemožno vzdať. V každom prípade
však, keď ich berieme vcelku, vedú k tomu, že o ňom možno pochybovať iba metodickým spôsobom, ale nie skutočne.“33
Ak teda „argumenty“ v prospech Božej existencie
vezmeme vcelku, môžeme nadobudnúť istotu, ktorá bude
dostatočne rozumovo podložená. Takýmto spôsobom sa
Newman i Steinová vo svojich listoch snažili odôvodniť
vieru pred neveriacimi a či pochybujúcimi priateľmi.
Záver: filozofovanie veriaceho a skúška správnosti
A vynára sa ešte jedna otázka: Nie je koniec koncov filozofovanie o Bohu zbytočným? Veď veriaci človek už
vie, kto je Boh a verí, že je. A neveriaci už verí, že Boh nie
je, nech sa filozofi a teológovia akokoľvek usilujú. Bertranda Russela sa raz spýtali, čo by povedal, ak by po smrti prišiel k Bohu a ten by sa ho spýtal, prečo bol nevercom.
Ten odpovedal: „Povedal by som: «Nedostatok evidencie,
Bože! Nedostatok evidencie.»“34
Je vôbec možné filozofovať s určitou vierou v rámci istej náboženskej tradície? Najprv treba pripomenúť, že nik
z nás nie je nepopísanou tabuľou. Platón vo svojom dialógu Faidon hovorí o takzvanej „druhej navigácii“. Keď nie
sme schopní pravdu nájsť sami, ani od druhého sa o nej
poučiť, treba sa obrátiť k inému spôsobu skúmania, ktorý nazve druhým spôsobom plavby. Je to naozaj veľavravná metafora, prevzatá zo staroveku. Chápalo sa ňou veslovanie: keď loď ostala bez vetra, tak sa muselo ísť napred len za pomoci vesiel. Jedná sa teda o pokus „uchýliť
sa k myšlienkam a na nich pozorovať pravdu vecí“35. Už
starý grécky mysliteľ necháva otvorenú možnosť, žeby sa
božstvo sklonilo k človekovi a zjavilo mu pravdu.
A tu sa človek zrazu ocitá pred voľbou, ktorú Edita Steinová opisuje nasledovne: „Pýcha sa láme a my objavujeme dvojakú perspektívu: buď rozum upadne do zúfalstva
alebo sa v bázni skloní pred nepreskúmateľnou pravdou
a vo viere pokorne prijme to, k čomu sa prirodzená schopnosť rozumu nedokáže dopracovať.“36 V tejto súvislosti
treba priznať, že dokonca aj v empirických vedách často začíname s bežnou vierou alebo presvedčením o tom,
ako svet funguje a až potom skúmaním čiastkových otázok postupne odstraňujeme pochybnosti a tak prehlbujeme naše poznanie sveta.

33. Stein, E.: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden.
Freiburg im Breisgau: Herder 2005, (20. 11. 27), s. 191.
34. Porov. Rojka, Ľ.: Kto je Boh a či vôbec jestvuje, s. 29.
35. Platón, Faidón. Praha: OIKOYMENH 2000, e5, s. 69.
36. Stein, E.: Der Intellekt und die Intellektuellen. In Id: Bildung
und Entfaltung der Individualität. Beiträge zum christlichen Erziehungsauftrag. Freiburg im Breisgau: Herder 2004, s. 155.
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Podľa Bernarda Lonergana ukázať, že Boh je, je pomerne jednoduché, ale vyvrátenie všetkých námietok ateistov môže trvať celý život. Na druhej strane však práve
náš život – nemysliteľný bez činnosti – predstavuje skúšku správnosti, ktorej sa nikto nemôže vyhnúť: „Je to viac
než fakt, je to nutnosť, ktorú nemožno poprieť žiadnou náukou, lebo popierať ju by bolo nanajvýš namáhavé; nutnosť, ktorej sa žiaden človek nevyhne, pretože aj sebevražda je čin; konanie sa deje, i keď ho nechceme.“37 Podľa Maurica Blondela život podľa viery, naplnený láskou,
predstavuje tú najlepšiu verifikáciu pravdivosti nášho presvedčenia: „A to je práve dôvod, prečo čin je akoby mostným mýtom a prechodom k viere. Znamená pokorné čakanie na pravdu, ktorá nepochádza iba z myslenia; kladie do nás iného ducha ako iba nášho. Fac et videbis (Konaj a uvidíš).“38
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Milenaristické myšlienky
v dielach sv. Justína, mučeníka
The Ideas of Millenarianism in the Works of St. Justin Martyr
According to the interpretation of millenarianism pursued by St. Justin, who was a supporter of a moderate form of
millenarianism, our Lord, Jesus Christ will return at the end of the time in all His power and glory, to establish the
newly built and enlarged Jerusalem on earth, gather the just, including the saints recalled to life, and participate in
the earthly reign for one thousand years, and annihilate any powers hostile to God. Subsequently, the Kingdom will
come with the universal resurrection of the body, and the final judgment, after which the just will enter the Heaven
with Christ, and the wicked will be condemned to the eternal damnation.

Úvod
Ľudia túžia poznať budúcnosť, chcú vedieť, čo ich čaká.
Preto predmetom ľudskej zvedavosti sú práve eschatologické1 časy, posolstvá, ktoré sa týkajú konca sveta. Zaujímajú ich otázky ako napríklad: kedy sa to má stať, ako to
bude prebiehať, čo bude potom a podobne. Nedávno sme
boli svedkami mediálnej hystérie, keď sa začali šíriť obavy z údajného konca sveta, ktorý mal prísť podľa mayského kalendára 21. decembra 2012. Hoci tento výrok potom
niektorí odborníci komentovali iba ako koniec jedného
cyklu, po ktorom sa začína nový kalendárny cyklus. Predsa však z histórie prišli mnohí „samozvanci,“ ktorí hovorili o presnom dátume súdneho dňa, ale nestalo sa tak. Sväté písmo nám totiž hovorí, že tento deň nepozná nik, iba
Boh (porov. Mt 24,36).
Už aj v prvokresťanských časoch sa ľudia zaoberali týmito myšlienkami. Kresťania, ktorí patrili do prvej generácie, očakávali parúziu 2 už za ich života – eschatologický príchod sa musí uskutočniť každú chvíľu (porov. Mt
1. Eschatológia (z gréckeho slova ἔσχατος – posledný a λόγος – slovo,
náuka) je náukou zaoberajúcou sa poslednými vecami človeka a poslednými udalosťami dejín spásy. Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied, Rím : SÚSCM 1992, s. 361.
2. Toto slovo je gréckeho pôvodu (παρουσία) a znamená prítomnosť,
príchod. Tento technický termín sa v Novom zákone používa na označenie príchodu Ježiša Krista, keď príde na konci vekov vo svojej sláve
ako Pán a sudca celého vesmíru, vzkriesi mŕtvych, pretvorí nebo i zem
a definitívnym spôsobom ustanoví Božie kráľovstvo. Kresťania v prvotnej Cirkvi chápali tento „druhý príchod“ Ježiša Krista ako udalosť, ktorá
mala prísť v blízkej budúcnosti. Postupom času a predovšetkým následkom prenasledovania Kristových nasledovníkov tento „druhý príchod“
dostával charakter tzv. prechodného obdobia („medzičasu“) medzi Kristovým oslávením a jeho príchodom v sláve na konci vekov. Preto sa začal
sa klásť dôraz na „náhly Pánov príchod“ pri smrti každého človeka. Očakávanie Ježiša Krista sa tak stalo motívom ľudského konania. V evanjeliách a v iných novozákonných spisoch nachádzame osobitný dôraz na
bezúhonný život a bdenie ako prípravu na nečakaný Pánov príchod. Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied, s. 779.
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24,44; 1 Sol 5,2). Vtedy povstalo aj mnoho bludárov - milenaristov (chiliastov), ktorí si mylne vysvetľovali Pánov
druhý príchod.3 S milenaristickými myšlienkami sa stretneme aj v dielach sv. Justína, mučeníka.4
Milenarizmus
Milenarizmus (z latinského slova mille - tisíc) nazývaný aj chiliazmom (z gréckeho slova χίλιος – tisíc) je bludným učením, podľa ktorého na konci sveta Kristus vzkriesi najprv iba spravodlivých (tzv. prvé vzkriesenie), ktorí
budú s ním kraľovať tisíc rokov. Až potom vraj bude všeobecné (druhé) vzkriesenie. Toto bludné učenie sa zrodilo z nesprávneho výkladu textu Zjv 20,1-7, ktorého pravý
zmysel treba interpretovať vo svetle iných textov Nového
zákona a taktiež berúc do úvahy osobitný literárny druh,
akým je apokalypsa.5
Očakávanie spravodlivého sveta má svoj pôvod v židovsko-kresťanskej tradícii a nie je produktom technického
myslenia. Iné kultúry v každej dobe sa snažili brániť pred
zúfalstvom, ktoré bolo spojené s utrpením a nespravodlivosťou vo svete tým, že presadzovali učenie o večnom kolobehu alebo o oslobodení v nirváne. Idea budúcej defini3. Porov. Chovanec, M.: Eschatológia, Nitra : Kňazský seminár sv.
Gorazda 2004, s. 7.
4. Bol jedným z najvýznamnejších gréckych apologétov druhého storočia po Kristovi a výraznou osobnosťou starokresťanskej literatúry.
Narodil sa vo Flavia Neapolis v Palestíne v pohanskej rodine. Na ceste hľadania pravdy prešiel mnohými filozofickými školami, ktoré mu
však nedali uspokojujúcu odpoveď. Tú našiel až v kresťanstve. Po svojom obrátení zasvätil svoj život obrane kresťanskej viery. V Ríme založil filozofickú školu. Zomrel mučeníckou smrťou, sťatím, spolu so šiestimi priateľmi okolo roku 165. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 1980, s. 175-176.
5. Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied, s. 486; Pio lanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. VIII,
Città del Vaticano : G.S. Sansoni 1952, s. 1008-1009.
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tívnej spásy nie je teda vlastná iba židovsko-kresťanskému posolstvu, ale predsa v ňom bola formulovaná najdôraznejšie a najsilnejšie. Preto v ranom kresťanstve bola nádej na transcendentné Božie kráľovstvo vyjadrená ideou
chiliazmu.6
Tento eschatologický blud nebol však úplne homogénnym, čo bolo podmienené aj rozličnými formami, ktoré
prijal počas dejín. Preto predstavuje udalosti konca sveta v určitej odlišnej časovej následnosti. Najstarší zástancovia milenarizmu kladú Kristovo pozemské kráľovstvo
medzi prvé vzkriesenie, vlastné spravodlivým, ktorí ako
jediní budú účastnými na radostiach tisícročného kráľovstva a druhé vzkriesenie, vyhradené zatrateným. Až potom by mal nasledovať všeobecný súd a večné uloženie
trestu (peklo) a radostí (raj). U nasledujúcich milenaristov môžeme pozorovať istú neistotu ohľadom chronológie spomínaného kráľovstva: niektorí ho kladú pred všeobecný súd, ďalší až po ňom. Ale hlavný bod, v ktorom
sa milenaristi odlišujú, pozostáva z radostí, ktoré podľa
niektorých by mali byť zmyslovej povahy (telesný milenarizmus), podľa iných duchovného rázu (duchovný milenarizmus).7
Telesný (materialistický) milenarizmus
Telesný milenarizmus je židovského pôvodu. Jedna staroveká rabínska tradícia hovorí, že dejiny sveta sa musia
ukončiť v priebehu sedemtisíc rokov. Z nich prvých šesťtisíc rokov by predstavovalo prvú časť Mojžišovho týždňa
(tzv. predmesiášovský čas). Posledná je sobota, tisícročie
odpočinku a slávnosti. Vtedy by sa malo nastoliť kráľovstvo Mesiáša so svojím pokojom a radosťou zo všetkých
časných dobier (bohatstvo, podrobenie si všetkých národov, víťazstvo Izraela).8 V Ježišových časoch Židia očakávali spásu prostredníctvom zmeny pomerov, ktoré by
zasiahli celý svet. Predstavovali si spásu na spôsob rozprávkovej krajiny plnej blahobytu a to všetko si nábožensky odôvodňovali. Aj Ježišove pokušenia, o ktorých hovoria evanjelisti Matúš a Lukáš, odrážajú toto očakávanie:
chlieb na púšti, senzácie, politickú moc nad celým svetom.9
Cerintus v druhom storočí po Kristovi aplikoval teóriu
telesného milenarizmu na 20. kapitolu Zjavenia sv. apoštola Jána, čím ešte viac sťažil židovskú exegézu.10 Euzébius Cézarejský prináša správu o Cerintovi ako o lídrovi
ba dokonca zakladateľovi sekty, ktorá šírila bludné uče6. Porov. R atzinger, J. (Benedikt XVI.): Eschatológia, preložil František Rábek, Dobrá kniha : Trnava 2011, s. 184.
7. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. VIII, s. 1009.
8. Tamže.
9. Porov. R atzinger, J. (Benedikt XVI.): Eschatológia, s. 60.
10. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia
Cattolica, vol. VIII, s. 1009.
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nie - protirečiace posvätným textom -, na základe ktorého po vzkriesení príde Ježišovo kráľovstvo znovu na zem,
bude trvať tisíc rokov a obyvatelia Jeruzalema sa stanú
nanovo otrokmi svojich túžob a pôžitkov, ako napríklad
zadosťučinenie pôžitkov žalúdka a toho, čo sa nachádza
pod žalúdkom, teda hýrenie, opíjanie sa, pestovanie nedovolených sexuálnych vzťahov, oslavy, prinášanie posvätných obetí. Cerintus si myslel, že jeho náuka práve na základe týchto spomenutých telesných pôžitkov bude považovaná za tú najlepšiu a najchvályhodnejšiu v porovnaní
s ostatnými.11
Duchovný milenarizmus
Počiatky duchovného milenarizmu môžeme nájsť u Papiáša (druhé storočie po Kristovi), ktorý v porovnaní s Cerintom v 20. kapitole Zjavenia sv. apoštola Jána hovorí
o kráľovstve plnom duchovných radostí, aj keď sú v ňom
prítomné mnohé časné dobrá.12 Papiáš, na základe ústneho podania, ktoré sa k nemu dostalo, učil, že príde obdobie tisíc rok, počas ktorých Kristovo kráľovstvo sa prejaví viditeľne na tejto zemi. Euzébius Cézarejský ho kritizuje práve pre jeho milenaristické názory, ktoré sú skôr iba
rozprávkami. Podľa Euzébia je evidentné, že Papiáš skreslil náuku vyznávanú apoštolmi. Nepochopil, že oni hovorili obrazným a symbolickým spôsobom. Tým, že bol známou osobnosťou, pomýlil mnohých cirkevných spisovateľov žijúcich po ňom (napríklad aj sv. Ireneja), ktorí začali
taktiež zdieľať jeho milenaristické myšlienky.13
Svätý Irenej hovorí o duchovnom požehnaní zeme
ohlásenom Ježišom Kristom (porov. Ž 104,30; Mt 19,29;
26,27-29; Lk 14,12-14; 19,29-30), ktoré bolo už predpovedané v Izákovom požehnaní, keď požehnal Jakuba (porov.
Gn 27,27-29; 46-47; Mt 13,38). Toto požehnanie sa vzťahuje nepochybne na tie časy, keď spravodliví budú kraľovať
s Kristom, potom ako boli vzkriesení z mŕtvych, aby boli
poctení Bohom prostredníctvom samotného vzkriesenia.14
Obrazom nebeského Jeruzalema je pozemský Jeruzalem,
v ktorom spravodliví sa budú v neporušiteľnosti pripravovať na spásu. Mojžiš na hore dostal model takéhoto príbytku (porov. Ex 25,40; Heb 8,5).15 Táto forma Irenejovho
11. Porov. Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica III,28,1-5. In:
Storia ecclesiastica, vol. I, Migliore, F.- Borzì, S. (ed.), Roma : Città
Nuova 2001, s. 175-176.
12. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia
Cattolica, vol. VIII, s. 1009.
13. Porov. Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica III,39,11-13.
In: Storia ecclesiastica, vol. I, s. 190. Papiáš bol dokonca považovaný
za slabomyseľnú osobu, ako o tom svedčia jeho diela. Toto vyjadrenie
pravdepodobne súviselo s jeho milenaristickými myšlienkami. Porov.
Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica III,39,13. In: Storia ecclesiastica, vol. I, s. 190; porov. aj Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv.
otcov, Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča 1995, s. 32.
14. Porov. Irenej Lyonský: Adversus haereses V,33,1-4. In: Contro
le eresie e gli altri scritti, Bellini, E. (ed.), Jaca Book : Milano 2003, s.
473-475.
15. Tamže, V,35,2, s. 480.
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milenarizmu je viac-menej umiernená. Môžeme ju nájsť
aj u sv. Justína, mučeníka.16
Justínovo učenie o milenarizme
Justínova teologická a duchovná formácia bola situovaná do Malej Ázie.17 Toto prostredie bolo v druhom storočí
po Kristovi centrom kultúrneho helenistického sveta a samozrejme aj plodným prostredím pre Cirkev. Malá Ázia
sa totiž viaže na tradíciu, ktorá sa odvolávala na sv. apoštola Jána. Vytvorili sa tu črty “ázijskej” teológie, ktorá sa
stala dominantnou počas celého druhého storočia a rozšírila postupne svoj vplyv aj mimo svojich geografických
hraníc, hoci neskôr bola vytláčaná “alexandrijskou” teológiou podporovanou Klementom Alexandrijským a predovšetkým Origenom. Ázijská tradícia bolo hlboko presiaknutá milenaristickými myšlienkami a veľkonočnou náukou.18
Dva príchody Ježiša Krista
V Starom zákone čítame, že Áron na základe Pánovho
slova počas sviatku Stánkov, kedy sa Izraeliti postili, mal
vybrať dvoch capov, z ktorých jeden bol obetovaný za odčinenie a druhý ako dar (porov. Lv 16,5-11). Sv. Justín hovorí, že títo dvaja capy sú symbolom dvoch príchodov Ježiša Krista. Prvý príchod sa uskutočnil vtedy, keď ho starší a kňazi židovského národa obetovali ako odčinenie, položili na neho ruky a zabili ho. Druhý Pánov príchod sa
bude tiež odohrávať v Jeruzaleme, kedy uvidia Toho, ktorým opovrhli a ktorý sa stal darom pre všetkých hriešnikov majúcich úprimnú túžbu obrátiť sa.19 Prvý príchod
bol bez slávy (porov. Iz 53,2-3),20 kedy Kristrus trpel (po-

16. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia
Cattolica, vol. VIII, s. 1009.
17. Milenaristi boli rozšírení predovšetkým v ázijskom prostredí. Aj
samotné Justínovo dielo Dialóg so židom Tryfónom bolo napísané v Efeze, epicentre Jánovej tradície. Porov. S. Giustino: Dialogo con Trifone,
Milano : Edizioni Paoline 1988, s. 261, p. 1; porov. aj Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica IV,18,16. In: Storia ecclesiastica, vol. I, s.
225.
18. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con
Trifone, s. 17-18.
19. Porov. Svätý Justín: Dialogus cum Tryphone Iudaeo 40,4. In: Dialogo con Trifone, s. 173-174.
20. Na základe slov proroka Izaiáša 53, 2-3 (Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred
akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili) aplikovaných na Ježiša Krista, sv. Justín hovorí o škaredom Ježišovom výzore. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 88,8, s. 280; Apologia Prima 50,6-10. In: Gli Apologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Città Nuova 2000, s. 134. Sv. Justín často používa tieto výrazy („nemal podoby
a krásy“) vo vzťahu k neslávnemu a poníženému charakteru jeho prvého príchodu. Spomínaný Izaiášov text sa aplikoval nielen na Kristovo
utrpenie, ale aj vtelenie, čím sa vytvorila tradícia o fyzickej škaredosti
Krista, ktorá bola veľmi rozšírená v druhom a treťom storočí. Porov. S.
Giustino: Dialogo con Trifone, s. 280, p. 3.
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rov. Dt 21,23; Iz 53,8; Jer 11,19; Gal 3,13), bol ukrižovaný,
ale pri svojom druhom príchode príde v sláve na oblakoch
spolu s anjelmi ako univerzálny sudca, naveky bude kraľovať a všetko mu bude podriadené (porov. Iz 45, 23; Dan
7,9-28; Zach 12,10; Jn 19,37; Rim 14,11; Zjv 1,7).21
Podľa Justína totiž Ježiš Kristus je Slovom, prvorodeným zo všetkého stvorenstva, Božím Synom (porov. Kol
1,15-17), ktorý stvoril všetky veci, podľa Otcovej vôle sa
stal človekom a narodil sa z Panny (porov. Iz 7,14).22
Oneskorenie Pánovho príchodu
Náš grécky apologéta vysvetľuje a odôvodňuje „oneskorenie“ Pánovho príchodu spásou ľudí. Boh je trpezlivý
a dáva nám čas na skutočné obrátenie.23 Ježiš Kristus, náš
Spasiteľ, prijal telo a krv práve kvôli našej spáse.24
Tisícročné kraľovanie Ježiša Krista
so svojimi vyvolenými v Jeruzaleme
Podľa Justína po smrti každého človeka, duše zosnulých
idú najskôr do záhrobia, kde zostanú až do konca sveta.
Jedinou výnimkou sú duše mučeníkov, ktoré budú prijaté
ihneď do neba.25 V záhrobí duše spravodlivých budú oddelené od duší zlých a nespravodlivých ľudí. Jedni sa budú
tešiť z toho, že Boh im dá večnú spásu, zatiaľ čo druhé
budú nešťastné pre blízkosť trestu, ktorý ich čaká.26

21. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 31,1-32,2, s. 152-155;
35,2.8, s. 161. 164; 39,7, s. 172; 46,1, s. 183; 49,2, s. 190; 49,7-8, s. 192;
52,1, s. 196; 52,4, s. 197; 53,1-2, s. 198; 68,9, s. 237; 72,2-3, s. 245; 73,12, s. 246; 83,4, s. 268; 85,1-2, s. 270; 86,1, s. 273; 100,2-3, s. 299; 110,12, s. 319; 118,1-2, s. 337-338; 132,1, s. 368; Apologia Prima 50,1, s. 133134; 50,11, s. 134-135; 52,3, s. 136. Justínovo učenie o dvoch Kristových
parúziach potvrdzuje nielen to, že Kristus bol očakávaným Mesiášom,
hoci bol ponížený a trpiaci (porov. Iz 53), ale aj to, že príde v sláve na
konci čias. Porov. S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 154, p. 1.
22. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 48,1-3, s. 188-189; 66,167,1, s. 230-231; 71,3, s. 243-244; 85,1-2, s. 270; 87,2, s. 276; 100,2, s.
299; 118,2, s. 337-338; 142,3, s. 384; Apologia Prima 12,9, s. 96; 13,3, s.
97-98; 32,8, s. 117; 46,2, s. 130; 66,2, s. 151.
23. Porov. Apologia Prima 28,2, s. 113; 45,1, s. 129; Bosio, G.- Covo lo, Dal E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, Torino : SEI 1990, s. 165.
24. Porov. Apologia Prima 66,2, s. 151.
25. Západná a východná Cirkev, nadväzujúc na židovskú tradíciu,
pripisovala dušiam mučeníkov už ich definitívne oslávenie. Čím sa
chcela zdôrazniť odlišnosť osudu mučeníkov od osudu ostatných zomrelých. Porov. R atzinger, J. (Benedikt XVI.): Eschatológia, s. 120.
26. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 5,3, s. 100; Quasten, J.:
Patrologia, vol. I, s. 194. Koncept nesmrteľnosti duše je potvrdený aj
u Platona, podľa ktorého smrť neznamená odlúčenie sa od všetkého,
lebo to by bola výhoda pre ľudí, ktorí sa dopúšťajú zlých a ničomných
skutkov. Smrť by bola pre nich vykúpením, lebo tým by sa zbavili aj
zla, ktorého sa dopustili. Nakoľko je však duša nesmrteľná, musia prijať
aj trest za svoje zlé skutky. Porov. Faidon 107 C, vol. I, špaňár, J. (ed.),
Bratislava : Tatran 1990, s. 785; porov. aj Svätý Justín, Dialogus cum
Tryphone Iudaeo 5,3, s. 100; Apologia Prima 18,1-2, s. 103.
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Tí, čo konali dobro v Starom zákone, páčili sa Bohu svojím cnostným spôsobom života, zachovávali Mojžišov zákon (porov. Ez 14,14.20), ale aj všetci spravodliví, ktorí
ich predišli a aj tí, ktorí uverili, že Ježiš Kristus je Boží
Syn (porov. Ž 72,5; 110,3), budú ním vzkriesení,27 keď
príde v sláve.28 Boží plán má svoje zavŕšenie aj na tomto svete, v provizórnej fáze pred posledným súdom. Patriarchovia, proroci, spravodliví zo židovstva, ale aj prozelyti, ktorí sa obrátili pred Kristovým druhým príchodom,
ešte pred definitívnym univerzálnym súdom budú s ním
kraľovať tisíc rokov,29 zdedia večné a nepomíňajúce dobrá, budú spolunažívať v obnovenom, rozšírenom a vyzdobenom pozemskom Jeruzaleme,30 ako to potvrdzujú Izaiáš (65,17-25), Ezechiel (37,12-14) a iní proroci. Dokonca aj
samotný apoštol Ján (porov. Zjv 20,4) na základe zjavenia
prorokoval, že tí, čo veria v Krista, budú kraľovať v Jeruzaleme tisíc rokov a až potom bude všeobecné vzkriesenie a súd všetkých.31
27. Justín kritizuje tých, ktorí sa síce volajú kresťanmi, ale neveria
vo vzkriesenie tela. Nazýva ich heretikmi, lebo šíria bludné učenie. Ich
srdcia sú ďaleko od Boha (porov. Iz 29,13; Mt 15,8). Porov. Dialogus cum
Tryphone Iudaeo 80,3-4, s. 262-263.
28. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 45,2-4, s. 182-183.
29. Milenarizmus vychádzal z nesprávneho výkladu textu Zjavenia
sv. apoštola Jána 20,1-7, predovšetkým zo slov 5. verša: Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. Porov. Chovanec, M.: Eschatológia, s. 44. V Jánovej apokalypse „tisíc rokov“ znamená kvalitatívnu, symbolickú hodnotu čísla, ktorou sa označovala dĺžka života Cirkvi
na tomto svete. Nešlo teda o kvantitatívny chronologický údaj v zmysle milenarizmu, ktorý Cirkev vždy odmietala. Sv. Ján nemal v úmysle predpovedať priebeh dejín a ani nechcel podať presný opis priebehu
udalostí, ktoré sú spojené s druhým Kristovým príchodom. Chcel poukázať na to, že Cirkev aj uprostred mnohých ťažkostí a prenasledovaní
bezpečne kráča v ústrety sláve, ktorá je znázornená opisom nového Jeruzalema. Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied, s. 281282. 1081.
30. Nový Jeruzalem je obrazom nového sveta z dvoch dôvodov. Prvý
dôvod spočíva v tom, že pre antického človeka mesto s opevnenými múrmi uprostred krajiny znamenalo ochranu, bezpečie, vzdelávanie, bohatstvo, zábavu, zákon a rozmanité činnosti. To všetko bolo zárukou šťastia
a vytváralo grécky obraz usporiadaného života. Druhý dôvod bol v tom
že Jeruzalem bol hlavným mestom Izraela za vlády kráľa Dávida. Jeruzalem bol najdôležitejším a prvým mestom sveta, pretože Izrael bol národom, ktorý si vyvolil sám Boh. Jeruzalem bol aj svätým mestom, lebo
bol v ňom chrám zasvätený jedinému a pravému Bohu. Spreneveril sa
však svojmu poslaniu, keď v plnosti času nespoznal v Kristovi očakávaného Mesiáša a tým stratil dôvod svojej existencie. Preto musel prísť
nový a svätý Jeruzalem, ktorý sa podľa helenisticko-kresťanského myslenia stal najvýstižnejším obrazom pre nové nebo, novú zem a aj pre
nový Boží ľud. Porov. Chovanec, M.: Eschatológia, s. 57.
31. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 40,4, s. 174; 51,2, s. 195;
80,1-81,4, s. 261-265; 138,3, s. 378; 139,2-5, s. 379-380. S podobnými vyjadreniami sa stretneme aj u sv. Ireneja z Lyonu, ktorý sa taktiež stavia
proti tým, ktorí popierajú vzkriesenie spravodlivých (porov. Lk 14,14),
čím vlastne ignorujú Božiu ekonómiu spásy. Spravodliví, ktorí budú
vzkriesení na tomto obnovenom svete, dostanú do dedičstva Božie prísľuby dané otcom a budú kraľovať v Jeruzaleme, ktorý bude znovuobnovený podľa nebeského Jeruzalema. A potom bude univerzálny súd
a vstúpime do Otcovho kráľovstva. Veď je spravodlivé, aby na tomto
svete, kde trpeli a znášali všelijaké skúšky, mohli zbierať aj plody trpezlivosti; aby na tomto svete, kde podstúpili mučenícku smrť pre lásku k Bohu, boli aj oživení; aby na tomto svete, kde boli otrokmi, mohli
aj kraľovať. Boh totiž chce, aby bol svet obnovený do pôvodného stavu
a slúžil spravodlivým bez akejkoľvek prekážky. Porov. Adversus haereses V,32,1, s. 471-472; V,35,2, s. 479.
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Na jednej strane sv. Justín hovorí, že on a mnohí kresťania veria tomuto milenaristickému učeniu a sú presvedčení, že takto sa všetko stane. Ale na druhej strane zároveň priznáva, že sú aj kresťania, ktorí nesúhlasia s touto náukou.32
Všeobecné vzkriesenie a večná odmena
Ako už bolo povedané, že po tisícročnom pozemskom
kráľovstve Krista so svojimi vyvolenými v Jeruzaleme,
nastane všeobecné vzkriesenie a univerzálny súd.33 Boh
vzkriesi všetkých ľudí a určí, že jedni sa stanú nesmrteľnými, nepoškvrnenými a teda hodnými večného dedičstva
a kráľovstva, zatiaľ čo nespravodliví budú potrestaní a odsúdení na večný trest.34
Rovnako aj knieža zlých duchov, ktorý sa volá tiež satan, had alebo diabol, bude uvrhnutý do večného ohňa
spolu s jeho vojskom a ľuďmi, ktorí ho nasledovali.35 Každý na základe svojich skutkov (porov. Lk 12,48) dostane
buď spásu alebo večné odsúdenie. Človek tak môže ísť
v ústrety večnému trestu v ohni alebo večným dobrám,
ktoré pripravil Boh.36 Toto dosvedčuje, že človek má slobodnú vôľu a môže sa slobodne rozhodnúť. Keby ju nemal
a všetko by riadil osud, tak potom by to znamenalo, že jeden by bol určený k spáse a druhý k odsúdenie bez toho,
aby sa do úvahy brali ich skutky.37 Preto aj kresťania, ktorí veria vo vzkriesenie tela, dúfajú, že raz budú odetí do
nesmrteľnosti (porov. 1 Kor 15,23), že ich Boh vzkriesi
prostredníctvom Ježiša Krista, urobí ich nepoškvrnenými
a vovedie do večného kráľovstva, kde neexistuje žiadne
zlo a bolesť. Kresťania aj svojím cnostným a bezúhonným
spôsobom života dokazujú, že túžia po kráľovstve, ktoré
nepochádza z tohto sveta a svoju nádej nevkladajú do prítomných dobier, modlia sa za obrátenie svojich nepriateľov, ba dokonca sú ochotní ponúknuť svoj život ako svedectvo ich viery.38
Všetko ohľadom večného trestu alebo odmeny ľudí sa
potvrdí na konci sveta, keď univerzálny požiar zničí to, čo
32. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 80,2, s. 261.
33. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 81,4, s. 265.
34. Tamže, 113,4, s. 327; 117,23, s. 336; Apologia Prima 8,4, s. 93;
52,3, s. 136; Apologia Secunda 7,5. In: Gli Apologeti greci, Burini, C.
(ed.), Roma : Città Nuova 2000, s. 165. Justín hovorí, že kresťanská náuka je podobnou náuke pohanských filozofov a básnikov, keď hovoríme
o tom, že duše nespravodlivých budú po smrti potrestané, zatiaľ čo duše
spravodlivých budú žiť v blaženosti a budú uchránené od akéhokoľvek
utrpenia. Porov. Apologia Prima 20,4, s. 106.
35. Porov. Apologia Prima 28,1, s. 113; 52,3, s. 136; Apologia Secunda 8,3-4, s. 166-167.
36. Porov. Apologia Prima 12,1-2, s. 95-96; 17,4, s. 103; 19,8, s. 105;
43,7, s. 127; 45,6, s. 130; 54,2, s. 139; 57,1, s. 142; Apologia Secunda 1,2,
s. 157; 7,5, s. 165.
37. Porov. Apologia Prima 43,2, s. 126; Apologia Secunda 7,3, s. 165.
38. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 46,7, s. 185; Apologia Prima 8,2, s. 93; 11,1-2, s. 95; 14,3, s. 98-99; 18,6, s. 104; 19,4, s. 104; 57,3,
s. 142;
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Boh stvoril.39 Nejedná sa pritom o materiálny požiar ako
to predstavovali stoici.40 Podľa nich by išlo o transformáciu všetkých vecí, kedy jedny veci absorbujú druhé. Takáto teória je však podľa Justína neprijateľná.41 Ide však
o prítomnosť Pánovej slávy, ktorý zničí akékoľvek zlo
a nepriateľskú silu, ktorá sa protiví Bohu (porov. Dt 32,22;
Ef 1,21; Kol 2,10).42
Hodnotenie milenarizmu
Učenie telesného (materialistického) milenarizmu, ktoré je protikladné kresťanskej náuke (porov. Mt 22,30; Rim
14,17; 1 Kor 15,50), bolo odmietnuté ihneď od svojho zrodenia ako heréza.43
Dionýz Alexandrijský spomína bludné učenie Nepota,
egyptského biskupa, podľa ktorého prísľuby dané svätým
v posvätných textoch sa mali vysvetľovať podľa židovského spôsobu a teda na zemi sa malo vytvoriť tisícročné kráľovstvo telesných rozkoší. Potvrdenie týchto myšlienok sa
snažil ospravedlniť odvolaním sa na Jánovu Apokalypsu.
Dionýz však považuje toho učenie telesného milenarizmu
za nesprávne.44
Rovnako aj duchovný milenarizmus, ktorí si síce podmanil mnohých starovekých intelektuálov, sa javil opačným
učeniu Cirkvi, pretože nemal žiaden základ v tradícii.45
Posvätné Ofícium46 muselo zaujať stanovisko ohľadom
umierneného milenarizmu.47 Preto vydalo dekrét 19. (21).
39. Porov. Apologia Prima 20,4, s. 105-106; 45,1, s. 129. V pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes 39 čítame: „Nepoznáme čas zavŕšenia zeme a ľudstva, ani nevieme, ako bude pretvorený vesmír. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom, sa síce pomíňa, ale sme upovedomení, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť a ktorej blaženosť splní, ba prekoná všetky túžby po
pokoji, čo skrsajú v ľudských srdciach.“ Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu, vol. I, Trnava : SSV 1993, s. 266-267.
40. Podľa ich filozofie sa vo svete periodicky opakujú požiare,
prostredníctvom ktorých sa transformáciou rodia nové svety. V stoickej koncepcii božstvo nie je chápané ako transcendentné, ale ako imanentné a prejavuje sa navonok ako rozumová prozreteľnosť a neodvratný osud, voči ktorému sú ľudia bezmocní a musia sa ním riadiť. Porov.
Gli Apologeti greci, s. 165, p. 12.
41. Porov. Apologia Secunda 7,3, s. 164-165.
42. Porov. Dialogus cum Tryphone Iudaeo 39,7, s. 172; 49,8, s. 192;
85,1-7, s. 270-272; Apologia Prima 60,8-9, s. 144-145; Bosio, G.- Covolo,
Dal E.-Maritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 165.
43. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia
Cattolica, vol. VIII, s. 1009-1010.
44. Porov. Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica VII,24,1-4.
In: Storia ecclesiastica, vol. II, Migliore, F.- Lo Castro, G. (ed.), Roma
: Città Nuova 2001, s. 117-118.
45. Porov. Piolanti, A.: Millenarismo. In: A a. Vv.: Enciclopedia
Cattolica, vol. VIII, s. 1010.
46. Posvätné Ofícium je terajšia Kongregácia pre náuku viery, ktorá
je jedným z dikastérií Svätej Stolice.
47. Quid sentiendum de systemate Millenarismi mitigati, docentis
scilicet Christum Dominum ante finale iudicium, sive praevia sive non
praevia plurium iustorum resurrectione, visibiliter in hanc terram regnandi causa esse venturum. Posvätné Ofícium, Dekrét o milenarizme
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júla 1944, v ktorom odpovedá že tieto myšlienky predstavujú nebezpečenstvo, ak by mali byť predkladané ako cirkevná náuka (Systema Millenarismi mitigati tuto doceri
non posse).48
Záver
Z eschatologického pohľadu bol sv. Justín zástancom
umierneného milenarizmu. Zastával teóriu, podľa ktorej
vo chvíli parúzie bude Kristus kraľovať tisíc rokov so svojimi vyvolenými na tomto svete, v Jeruzaleme. Až potom
príde všeobecné vzkriesenie a univerzálny súd.
Predstava o tisícročnom kráľovstve sa však nezhoduje
s katolíckou náukou a nikdy sa nestala všeobecnou. V zápase o správnu interpretáciu biblického dedičstva bol milenarizmus odmietnutý v jeho jednotlivých črtách. Týmto odmietnutím Cirkev neprijíma predstavu vnútornej dovŕšiteľnosti dejín v nich samých, ale práve naopak vychádzajúc z rozličných predstáv o konci sveta obsiahnutých
vo Svätom písme, vyjadruje túto nemožnosť definitívneho
vnútrodejinného stavu spásy.49 Učenie o tisícročnom kráľovstve na zemi protirečí obsahu evanjelií o Božom kráľovstve na tomto svete, v ktorom budú utrpenia a rozličné prenasledovania (porov. Mt 24,12; Lk 18,8; 21,12; Jn
15,19-20), kedy sa ľuďom budú prinášať zdanlivé riešenia ich problémov aj za tú cenu, že sa vzdialia od pravdy
a odpadnú od nej. Človek bude naplnený určitým pseudomesianizmom, že bude oslavovať seba samého namiesto
Boha a skutočného Mesiáša, Ježiša Krista (porov. 1 Sol
5,2-3; 2 Sol 2,4-12; 1 Jn 2,18.22; 2 Jn 7). Cirkev preto odmieta akúkoľvek falzifikáciu budúceho kráľovstva, ktoré
by malo splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže
uskutočniť jedine eschatologickým súdom, a to mimo dejín. Preto je odmietnuté nielen učenie o milenarizme, ale
aj učenie o politickom a sekularizovanom „vnútorne zvrátenom mesianizme“.50
Kristovým druhým slávnym príchodom sa začne totiž
kozmická eschatológia (posledný súd, vzkriesenie mŕtvych a nové nebo a nová zem). Všetky tieto skutočnosti,
ktoré tvoria spomínanú kozmickú eschatológiu, kladieme
do jediného-posledného času, ktorým je koniec sveta.51

(chiliazme) (19. júla 1944). In: Denzinger, H.: Enchiridion Symbolorum
3839, Hünermann, P. (ed.), Bologna : EDB 20003, s. 1364-1365.
48. Porov. Posvätné Ofícium, Dekrét o milenarizme (chiliazme) (19.
júla 1944). In: Denzinger, H.: Enchiridion Symbolorum 3839, s. 13641365.
49. Porov. R atzinger, J. (Benedikt XVI.): Eschatológia, s. 185-186.
50. Porov. Katechizmus K atolíckej Cirkvi 675-676, Trnava : SSV
1999, s. 179; porov. aj Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu,
past. konšt. Gaudium et spes 20-21, vol. I, s. 246-248; Posvätné Ofícium, Dekrét o milenarizme (chiliazme) (19. júla 1944). In: Denzinger ,
H.: Enchiridion Symbolorum 3839, s. 1364-1365.
51. Porov. Chovanec, M.: Eschatológia, s. 42.
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Keď Ježiš v evanjeliách hovorí o posledných časoch (porov. Mt 24,29-31; Mk 13,24-32; Lk 21,25-28), o svojom príchode, toto presahuje kategórie nášho chápania. Pán Ježiš
si nepočína ako nejaký „vizionár,“ ktorý prináša opis konca sveta a apokalyptické obrazy. Namiesto toho chce ponúknuť svojim poslucháčom kľúč pre hlboké čítania posvätných textov, a predovšetkým ukázať im správnu cestu
pre vstup do večného života.52 Všetko na svete sa pominie,
ale jedine Božie slovo sa nemení (porov. Mk 13, 31). Pred
ním bude každý človek zodpovedný za svoje skutky.53
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Huber a Fumagalli Carulli
o kán. 1095 CIC
Huber and Fumagalli Carulli on c. 1095 CIC
The interpretation of c. 1095 was already presented herein in one of the previous contributions (Nové Horizonty
4/2012). However, the question is of such complexity within the framework of the church justice that it is necessary to
provide yet another account of and discuss once again this complex issue. The author finds such an undertaking not
only useful for the employees of the church courts as well as those interested in marriage and family pastoral care, but
also those who are concerned about the painful state of modern marriage and families. This study focuses on two significant authors and their interpretation of c. 1095 CIC. Mons. Joseph Huber, emeritus judge at the Apostolic Tribunal
of the Roman Rota, comes from Germany, and has significantly contributed to the development of canonical science
in Slovakia. Ombretta Fumagalli Carulli is a well-known lawyer from Milan, often quoted by the Roman Rota judges.

O výklade kán. 1095 som už písal na stránkach tohto
časopisu (Nové Horizonty 4/2012). Ide však o natoľko zložitú problematiku v oblasti cirkevnej justície, že je potrebné o tejto téme písať a znova ju vyhodnocovať. Je to užitočné nielen pre pracovníkov cirkevných súdov, ale aj pre
širšiu oblasť manželskej a rodinnej pastorácie, ako aj pre
všetkých, ktorým leží na srdci bolestná situácia súčasných
manželstiev a rodín. V tejto štúdii je pozornosť zameraná na dvoch významných autorov a na ich výklad kán.
1095 CIC. Mons. Joseph Huber je emeritný sudca Rímskej Roty, ktorý pochádza z Nemecka a významným spôsobom prispel aj k rozvoju kánonickej vedy na Slovensku.
Ombretta Fumagalli Carulli je známa právnička z Milána,
ktorú veľmi často citujú sudcovia Rímskej Roty.
Joseph Huber: kán. 1095 CIC
Pri výklade kán. 1095 sa opierame najmä o štúdiu Josefa
Hubera, ktorú predniesol na sympóziu kánonického práva
v Spišskej Kapitule v roku 2002 a ktorá je zameraná najmä na bod tretí kán. 1095.1 Autor svoju tému rozdelil na
tri témy: genéza kán. 1095, bod 3; interpretácia a napokon,
ktoré otázky ostali nevyriešené resp. otvorené pre ďalšie
spresnenia. Aj my sa budeme pridržiavať tohto členenia.
1. Genéza vzniku kán. 1095, § 3 CIC
Josef Huber považuje za zásadný prínos pri vzniku kán.
1095 príhovor pápeža Pia XII. Rímskej Rote, kde pápež nástojčivo sudcom Roty pripomenul, že „cirkevná jurisprudencia nemôže a ani nesmie ostať nevšímavá voči zdravému rozvoju tých vied, ktoré sa týkajú morálky a práva; nie
1. Huber, J: Kán. 1095, bod 3: genéza, interpretácia, problémy, In: Ius
et iustitia: acta XI symposii iuris canonici, Spišské Podhradie 2004, str.
103-135.
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je dovolené odmietať ich len preto, že sú nové. Azda novosť je nepriateľkou vedy?“2 Po tomto príhovore sudcovia
Rímskej Roty začali usilovne pracovať a pokúšali sa poznatky z oblasti psychológie a psychiatrie zapracovať do
svojich štúdii, ale i rozsudkov. Nebolo to však jednoduché. Josef Huber uvádza, že rotálni sudcovia sa pokúšali odlíšiť psychické anomálie vzťahujúce sa na „rozoznávací úsudok“, ktorý sa nachádza v CIC 1983 v kán. 1095,
bod 2, od iných psychických anomálii, ktoré ponechávajú
rozoznávací úsudok človeka nedotknutý. Z tých anomálii,
ktoré ponechávajú človeku rozoznávací úsudok nedotknutý ako prvý prišiel problém anomálii vzťahujúcich sa na
sexuálnu oblasť a zdá sa, že Rota začínala diskusiu s problémom nymfománie (hypersexuality u ženy). Potom prichádzali na rad ďalšie sexuálne aktivity praktizované abnormálnym spôsobom vzhľadom na častosť praktizovania (nymfománia, satyriasis) alebo vzhľadom na praktizovanie samotné čiže spôsob praktizovania (homosexualita, sadizmus, masochizmus, transvestitizmus, transexualita, atď). Tieto úvahy a diskusia o neplatnosti manželstva sa v tomto prípade opierali o starobylú právnu zásadu:
„kto sa zaväzuje zachovať nemožné, k ničomu sa nezaväzuje“3 resp. jeho záväzok nie je platný, lebo manželstvo nie
je schopný uzavrieť. Prakticky to znamená, že sa tu nejedná o neschopnosť dať k uzavretiu manželstva rozoznávací úsudok, ktorý pramení v nedostatočnom poznaní zapríčineným anomáliou. Ide skôr o neschopnosť vziať na seba
a plniť podstatné povinnosti manželstva.4

2. Príhovor sa uskutočnil 3. 10. 1941 a bol publikovaný v Acta Apostolicae Sedis 33 (1941), str. 423.
3. Ide o zásadu formulovanú rímskym právnikom Celsiom: „Imposibilium nulla est obligatio“ alebo „Nemo potest ad imposibilia obligari“. Jedná sa o zásadu prirodzeného práva, že „nikto sa nemôže zaviazať
k tomu, čo nie je schopný splniť“! Ak niekto nie je schopný splniť podstatné povinnosti manželstva, nemôže sa k ich plneniu platne zaviazať.
Skrátka, nie je schopný uzavrieť manželstvo.
4. Na presnejšie vyjadrenie tohto stavu Huber používa formulácie
ako „neschopnosť podania výkonu“, alebo „neschopnosť plnenia“ i „ne-
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Zaujímavé je, ako takéto prípady Rota Romana riešila
ešte v čase platnosti CIC 1917, keďže kán. 1095 bol naformulovaný až v CIC 1983. Prvá cesta riešenia takýchto prípadov smerovala cez absenciu slobody postihnutého človeka k manželstvu. To znamená, že sa argumentovalo tak, že
ak je osoba postihnutá napr. charakterovou črtou hypersexuality natoľko, že je natoľko pritlačená k manželstvu s určitou osobou, že nie je schopná „inej voľby“, tak jej chýba
nevyhnutná sloboda. Druhou cestou riešenia takýchto prípadov bola argumentácia, že takáto osoba nie je schopná
dodržať manželskú vernosť. Keďže tieto prípady sa týkali
sexuálnej oblasti, často ich doktrína i jurisprudencia dávala do súvislosti s manželskou prekážkou impotencie (impotentia coeundi) a preto autori hovorili o morálnej impotencii (P. Huizing a iní). Následne sa otvorili v diskusii, okrem
sexuálnych, aj ďalšie otázky, ktoré sa týkali ľudí postihnutých schizofréniou, psychopatiou, nezrelosťou alebo nespôsobilosťou snúbencov vytvoriť interpersonálny vzťah.
Takto sa ukázalo, že príčiny psychickej povahy nemožno
obmedziť iba na príčiny psychosexuálne. A tak do kán.
1095, bod 3 CIC 1983 sa dostala formulácia, ktorá berie do
úvahy príčiny psychickej povahy, čo má širší záber.
2. Výklad kán. 1095 bod 3
2.1. Vývoj formulácie legislatívneho textu
V legislatívnom návrhu z roku 1975 sa v kán. 297 objavuje prvá formulácia budúceho kán. 1095, bod 3 CIC 1983.5
V tejto formulácii sa objavuje termín „psychosexuálne
anomálie“. Okamžite táto formulácia bola podrobená kritike v tom zmysle, že môžu existovať aj také sexuálne poruchy, ktoré nemajú psychický pôvod, ale napr. hormonálny. V ďalšom legislatívnom návrhu z roku 1980 ostala formulácia nezmenená s výnimkou toho, že namiesto „psychosexuálnej anomálie“ bola použitá formulácia „psychická anomália“. Aj na tento návrh sa znieslo dostatok kritiky,
pritom kritika sa koncentrovala najmä na použitie termínu „anomália“, čo malo vyjadrovať odchýlku od normality. Avšak na jednoznačnom obsahu tohto pojmu sa nedokázali zhodnúť nielen psychológovia s cirkevnými právnikmi, ale často ani sami cirkevní právnici medzi sebou. Promulgovaný definitívny legislatívny text napokon prijal nasledovnú formuláciu: „(Uzavrieť manželstvo sú neschopní
tí), ktorí z dôvodov psychickej povahy (prirodzenosti) nedokážu na seba vziať podstatné záväzky manželstva“ (kán.
1095, bod 3). Aj táto definitívna formulácia bola kritizovaná významnými autormi. Napr. Urbano Navarette, neskorší kardinál, z Gregoriány túto formuláciu kritizoval preto, že je vraj nadbytočná (zákonodarca sa nemá čo starať

schopnosť viesť manželstvo“- In: Ius et iustitia, str. 106. Latinčina to
v CIC 1983 vyjadruje pojmom „incapacitas assumendi“.
5. Tu je celé znenie: „Sunt incapaces contrahendi qui ob gravem anomaliam psychosexualem obligatione matrimoniii essentiales assumere
nequeunt“- Huber, J: Kán. 1095..., str. 110.
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o príčinu neschopnosti pre manželstvo) a potom preto, že
nie každá neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti manželstva musí mať nutne svoju príčinu v psychickej
povahe (psychickej prirodzenosti). Dokonca Navarette kritizuje fakt, že definitívna formulácia bola pozmenená až
v roku 1982 bez možnosti diskusie, čo je dobré tak akurát
na spôsobenie chaosu pri jej interpretácii.6
2.2. Výklad niektorých termínov legislatívneho textu
Ostaňme pri výklade formulácie „príčiny psychickej prirodzenosti (povahy)“, ktorá sa nachádza v definitívnom legislatívnom texte kán. 1095, bod 3. Ako už bolo vyššie uvedené, niektorí autori túto formuláciu kritizovali (napr. aj
významný španielsky jezuita Urbano Navarette, vyučujúci na Fakulte kánonického práva Gregorovej univerzity v Ríme, Legislatívne znenie podrobil kritike aj Mario
Pompedda, dekan Rímskej Roty a neskôr kardinál a prefekt Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry). Napriek kritike, legislatívny text sa musí rešpektovať. A tak
pri interpretácii legislatívneho textu sa žiada vysvetliť dva
pojmy: čo môže byť tou psychickou príčinou resp. príčinou psychickej prirodzenosti a potom, čo je to anomália.
Ak začneme pojmom „anomália“, dokážeme sa zhodnúť
v tom, že ide o odchýlku charakteru (povahy) konkrétneho človeka od normality. V zmysle dikcie kán. 1095, bod
3 táto odchýlka musí mať psychickú príčinu. No táto anomália môže byť psychickou chorobou, alebo aj nemusí. Anomália sama osebe nemusí byť psychickou chorobou, ale musí byť závažná (lat. grave). Rozsudky Rímskej
Roty na vyjadrenie tohto stavu používajú rôzne formulácie ako „psychica deordinatio“ (psychický zmätok, neporiadok), „seria turbatio vel pathologia humanae „psyche“
(závažné ataky alebo patológia ľudskej psychiky), „deflectio seu deviatio a normalitate“ (odchýlka čiže deviácia
od normality), „pathologia psychica“ (patológia psychiky)
a tiež „porucha osobností“ (tal. disturbo della personalitá).7 Čo je veľmi zaujímavé, Huber konštatuje, že „vo veľmi zriedkavých prípadoch sa táto anomália označuje nejakým názvom z psychiatrického slovníka“.8 To však neznamená, že príčina psychickej povahy sa môže pri výklade kán. 1095, bod 3 ignorovať. Naopak, musí sa rešpektovať. Huber tvrdí, že v jurisprudencii Rímskej Roty je jednota v tom, že psychická príčina musí byť závažná (grave),
hoci nie je možné vyčerpávajúco vymenovať množstvo
psychických príčin neschopnosti človeka pre manželstvo,
ktoré sú odlišné od normality. Závažnosť anomálie je jedným z kritérií, ktoré odlišujú – podľa Hubera – neschop6. Joseph Huber sa tu opiera o štúdiu Urbana Navaretteho z roku
1997, ktorú predniesol v Salamanke v Španielsku (str. 111, poznámka
pod čiarou č. 39). Urbano Navarette bol Jánom Pavlom II. vymenovaný
neskôr za kardinála.
7. Pozri rozsudky coram Jarawan zo 6. 6. 1990, coram Burke z 22. 7.
1991, coram Stankiewicz z 27. 2. 1992, coram Lanversin z 27. 1. 1993,
coram Sable z 13. 12. 1994. In: Huber, J. str. 112.
8. Huber, str. 112.
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nosť od ťažkosti, na čo upozornil Ján Pavol II. v príhovore Rímskej Rote v roku 1987. Ako druhé kritérium odlíšenia neschopnosti od ťažkosti považuje Huber identifikáciu
manželskej povinnosti, ktorú treba „naplniť“ (môže to byť
jedna povinnosť alebo aj viac povinností). Huber sa dotýka aj neschopnosti vybudovania interpersonálneho vzťahu
a dodáva, že je to už tvrdenie sv. Tomáša Akvinského, ktorý definoval manželstvo ako interpersonálny vzťah a že
v rozhodnutiach Rímskej Roty nezriedka figuruje táto neschopnosť ako dôvod neplatnosti manželstva. Huber však
spresňuje, že interpersonálny vzťah je iba „kategóriu“ (interpersonálnych vzťahov je veľa) a preto pri kauzách manželskej nulity sa vyžaduje určiť aj špecifikum, čoho konkrétne sa neschopnosť v manželstve dotýka (vzťah muža
a ženy, výhradný, na celý život...).
Ďalším problémom je určiť, ktoré sú to základné povinnosti manželstva, ktoré snúbenci musia byť schopní vziať
na seba a plniť? V praxi Rímskej Roty panuje jednoznačná zhoda v tom, že sú to tri dobrá manželstva, ktoré spomína už sv. Augustín (bonum fidei, bonum sacramenti,
bonum prolis čiže dobro vernosti, dobro nerozlučiteľnosti
a dobro potomstva). Podľa Hubera dobro vernosti je jednoznačné: kto je neschopný dodržať manželskú vernosť, uzatvára manželstvo neplatne. U nerozlučiteľnosti a dobra potomstva to vidí Huber zložitejšie, ale spomína napr. transexuálnu dispozíciu ako neschopnosť viesť nerozlučné manželstvo a pri dobre potomstva hovorí, že ide o sexuálny akt,
ktorý je abnormálny, čiže je zameraný na niečo iné, nie na
plodenie a výchovu potomstva (spomína priamo incest, pričom sa opiera o tvrdenie Urbana Navaretteho). Mnohí autori k podstatným povinnostiam manželstva počítajú aj „celoživotné spoločenstvo muža a ženy“ (lat. consortium totius
vitae). Huber sa tu dožaduje jasnejšiu a presnejšiu špecifikáciu, ktorú bližšie nedefinuje. K podstatným povinnostiam
manželstva autori počítajú aj dobro manželov. Tu sa Huber
obmedzil iba na lamentáciu, že ani po toľkých rokoch od
promulgácie kódexu sme neboli schopní dospieť k tomu, čo
sa má pod týmto pojmom myslieť (v čom spočívajú konštitutívne prvky dobra manželov).9 Napokon spomína schopnosť vytvoriť interpersonálny vzťah, ktorý sme spomínali
pri psychických príčinách vyššie. Huber priznáva, že toto je
častým dôvodom nulity rotálnych rozsudkov, avšak zdôrazňuje, že treba špecifikovať neschopnosť vytvoriť interpersonálny vzťah vzhľadom na manželstvo (podľa neho existuje množstvo interpersonálnych vzťahov, aj takých, ktoré
nemajú s manželstvom nič spoločné).

9. Pojem „dobro manželov“ (lat. bonum coniugum) je súčasťou definície manželstva (porov. kán. 1055, § 1 CIC). Pápež Benedikt XVI.
v Príhovore Rímskej Rote v januári 2013 vyzval Rímsku Rotu, aby objasnila a vysvetlila to, čo tvorí obsah pojmu „dobro manželov“. To však
neznamená, že doteraz je tento pojem obsahovo prázdny (určite tu možno zaradiť napr. manželský sexuálny úkon), ale treba priznať, že nepanuje jednota ani v jurisprudencii ani v doktríne významných autorov
ohľadom toho, čo všetko patrí do rámca obsahu tohto pojmu. Z tohto aspektu sa treba pozerať aj na výzvu Benedikta XVI. adresovanú Rímskej
Rote v januári 2013.
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2.3. Otvorené otázky pri výklade
Huber otvorene poukázal, čo v oblasti interpretácie
kán. 1095 ostáva predmetom diskusie a nejednoznačnosti. Predmetom diskusie je samotná formulácia kánona
1095, bod 3. Vraj nezodpovedá II. vatikánskemu koncilu
(GS 48). (napr. Pompedda a Errazuriz). Podľa Hubera námietky tohto druhu sú neoprávnené a nesprávne. Predmetom diskusie je aj tzv. incapacitas relativa, ktorá spočíva
aj v ľahkej psychickej príčine, ktorá sa stáva závažnou, ak
sa stretne s približne rovnakou príčinou u druhého partnera (tzv. povahová rozdielnosť manželov). Na tomto mieste
Huber pripomína, že okrem jedného rotálneho sudcu všetci
ostatní túto neschopnosť nepovažujú za dôvod nulity manželstva. Franceschi však dodáva, že vždy treba merať nespôsobilosť s podstatnými povinnosťami manželstva.10
Ale aj relatívna nespôsobilosť je predmetom diskusie a polemiky, o ktorej autori píšu a polemizujú. Polemizuje sa aj
o rozdielnosti medzi bodom 2 a bodom 3 kán. 1095. Sú autori, ktorí ich neberú ako odlišné tituly nulity. Podľa Hubera existujú skutkové stavy, ktoré sa môžu posudzovať
podľa bodu 2 a rovnako podľa bodu 3. Taktiež podľa neho
je ľahšie predložiť dôkazy pre bod 2, než pre bod 3. Pokiaľ
ide o trvalosť (perpetuitas) nespôsobilosti, Huber tvrdí, že
donedávna sa o tom viedla polemika, avšak v súčasnosti
je rotálna jurisprudencia jednotná v tom, že neschopnosť
v zmysle kán. 1095, bod 3 nemusí byť trvalá, čiže môže
byť odstrániteľná napr. terapiou alebo inak.
Ombretta Fumagalli Carulli: kán. 1095 CIC
Ide o známu autorku z oblasti kánonického i konfesného práva, ktorá pôsobila pri niektorých vládach Talianskej republiky a bola aj členkou Pápežskej akadémie sociálnych vied. Často ju vo svojich rozsudkoch cituje Daniel Faltin, ale aj Francesco Mario Pompedda a iní rotálni
sudcovia. Pri jej interpretácii kán. 1095 sa opierame najmä
o jej štúdiu z roku 2008.11 Pri interpretácii kán. 1095 autorka vychádza z princípu, že aj keď manželstvo vzniká manželským súhlasom (porov. kán. 1057 CIC), predsa platí, že
v konečnom dôsledku tento súhlas musí byť výsledkom určitej kooperácie rozumu a vôle a ona to nazýva, že to musí
byť „actus humanus“ (ľudský skutok čiže uvážený rozumom a chcený vôľou).12

10. Porov. Franceschi, Héctor: Incapacitá relativa esplicita ed implicita, In: AA.VV., La nullitá del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della Dignitas connubiii (studia canonica), Edizioni
Universitá della Santa Croce, Roma 2005, str. 351-393.
11. O. Fumagalli Carulli: Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici con cinque sentenze rotali commentate a cura di
Anna Sammassimo, Vita e pensiero. Milano 2008, 314 strán.
12. Ide o aplikáciu starobylej zásady „nihil volitum quin praecognitum“ (nič nemôže byť chcené, ak nie je vopred poznané.
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3. Nedostatočné užívanie rozumu (kán. 1095, bod 1)
V prvom bode kán. 1095 Fumagalli Carulli rozlišuje dve
kategórie eventuálnej neplatnosti manželstva: prvá vzniká z úplnej absencie užívania rozumu, druhá zase z takého užívania rozumu, ktoré je však pre vznik manželského
súhlasu nepostačujúce, nedostatočné.
3.1. Úplná absencia užívania rozumu
Tu sa autorka opiera o starobylú romanistickú axiómu,
že „neque furiosus neque furiosa matrimonium contrahere nequit“ (ani šialenec ani šialená nemôže uzavrieť manželstvo).13 CIC 1917 to vyjadril termínom a-mentia, čo
podľa autorky vlastne zodpovedá formulácii o úplnej absencii používania rozumu. Prakticky to znamená, že človek nie je spôsobilý vykonať nejakú zodpovednú psychickú činnosť, ktorá by bola jeho vedomým a slobodným čiže
ľudským činom, skutkom. Tu autorka spomína ako príklad ťažké psychotické stavy, ktoré nemajú dopad iba na
rozum a vôľu človeka, ale na jeho celkové psychické nefungovanie ako osobnosti.14
3.2. Nepostačujúce užívanie rozumu
Druhá kategória už nie je taká jednoduchá, ale vyplýva
priamo z dikcie kán. 1095, bod 1 CIC, kde človek používa rozum, ale nie v dostačujúcej miere. Ide o prípady, keď
v momente odovzdávania manželského súhlasu došlo k závažnej zmene/zníženiu chápania (rozumu) alebo chcenia
(vôľa). A používanie rozumu sa stalo nepostačujúcim pre
odovzdanie platného manželského súhlasu. Príčinou tejto zmeny/zníženia použitia rozumu môže byť napr. stavy
zavinené toxickými látkami (drogy) alebo stavom opilosti.
Vôbec sa tu nemusí jednať o nejakú psychickú abnormálnosť, ani o psychickú chorobu. Ide o konkrétny stav snúbenca alebo snúbenice, ktorá v čase odovzdávania manželského súhlasu nedostatočne používa rozum.15 V tomto sa
Ombretta Fumagalli Carulli líši od tých autorov, ktorí problém „(ne)dostatočnosti používania rozumu“ nastoľujú inak
a ako kritérium dostatočnosti berú podstatné práva o povinnosti manželstva.16 Ona takéto kritérium odmieta, lebo to –
podľa nej – už patrí pod „nedostatočnosť rozoznávacieho
úsudku“ (kán. 1095, bod 2). V prospech autorkinho tvrdenia stojí fakt, že kán. 1095, bod 1 nespomína priamo predmet manželského súhlasu (kým v bode 2 toho istého káno13. Termín „furiosus“ sa do slovenčiny prekladá ako „šialený, vášnivý, besný, zúrivý“- A. Wžentek, Latinsko-slovenský slovník, Bratislava
1929, str. 263.
14. O. Fumagalli Carulli, str. 125.
15. O. Fumagalli Carulli, str. 126.
16. „Musíme sa pýtať: „dostatočné (užívanie rozumu)“ ale vo vzťahu k čomu? Evidentne vo vzťahu k manželstvu, presnejšie k podstatným
povinnostiam a právam manželstva, ktoré vlastne sú predmetom súhlasu“- P. Bianchi, Quando il matrimonio é nullo?, Milano 1998, str. 184.
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na to spomína). Na druhej strane pri výklade kán. 1095 vôbec sa vždy musí brať do úvahy aj predmet manželského
súhlasu, aj keď body 1 a 2 kán. 1095 sa vzťahujú na prvom
mieste na spôsobilosť (rozum a vôľu) človeka dať manželský súhlas, v bode 3 človek je spôsobilý k manželskému súhlasu, ale nie je spôsobilý plniť čiže vziať na seba podstatné
záväzky manželstva z dôvodov psychickej povahy.
4. Vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku
(kán. 1095, bod 2)
Sú neschopní uzavrieť platné manželstvo tí, ktorí trpia vážnym nedostatkom rozoznávacieho úsudku ohľadom podstatných práv a povinnosti manželstva, ktoré treba navzájom prijímať a odovzdávať (porov. kán. 1095, bod
2). Autorka zdôrazňuje, že v porovnaní s bodom 1, bod 2
kán. 1095 je vyšším stupňom zrelosti úsudku. Ale aj tu ide
o (ne)spôsobilosť človeka sformovať ľudský skutok (primerane poznaný a chcený=rozum a vôľa). „Vážny nedostatok“ úsudku (lat. discretio iudicii) sa v tomto prípade musí
dať do súvislosti s podstatnými právami a povinnosťami
manželstva, ako to explicitne pripomína kán. 1095, bod 2.
Následne autorka pristúpila k dvom spresneniam. Prvé
sa týka podstatných práv a povinnosti manželstva a konkrétne ich identifikácia. Kódex kánonického práva nemá
definíciu resp. presný a taxatívny zoznam týchto práv
a povinností. Rotálna jurisprudencia, podľa autorky, prijíma nasledovné: jednota a nerozlučiteľnosť manželstva
(=podstatné vlastnosti manželstva) (kán. 1056), ako aj obidva ciele manželstva uvedené v kán. 1055: dobro manželov a plodenie a výchova detí. Druhé spresnenie sa týka
pojmu „rozoznávací úsudok“, pretože cirkevný sudca sa
môže ľahko pomýliť a nespôsobilosť si zamení za ťažkosť. „Cirkevný sudca, ktorý stojí zoči-voči skrachovanému manželstvu z dôvodu nedorozumenia medzi manželmi, si musí overiť, či príčinou nedorozumení boli psychické zmeny existujúce v čase uzavretia manželstva. Ak by
sa totiž za východisko vzal iba krach manželstva, sudca
by sa dostal do rizika, že vyhlásením nulity „spôsobuje“
faktický rozvod, na čo však nemá nijakú právomoc. Aby
sa sudca do tohto rizika nedostal, Ombretta Fumagalli Carulli odporúča tri ďalšie spresnenia. Opierajúc sa o rotálny rozsudok coram Felici z 3. 12. 1957 spresňuje, že rozoznávací úsudok treba chápať ako kritický úsudok. To znamená, že na dostačujúci rozoznávací úsudok nestačí to,
že osoba je spôsobilá rozumovo poznať/vedieť ktoré sú to
manželské povinnosti a práva, ale ich aj kriticky vyhodnotiť, zvážiť vzhľadom na budúci konkrétny manželský život. Druhé spresnenie sa týka samotnej spôsobilosti chcieť
(priamo vôle), ktorú autorka opiera o rotálny rozsudok coram Sabattani z 24. 2. 1961: ak sudca nie je vstave určiť
„závažnosť“ (quantum) rozoznávacieho úsudku (statické
kritérium), môže preskúmať „spôsob“ (quomodo) rozoznávacieho úsudku (dynamické kritérium) so špecifickým
zameraním sa na vôľový aspekt. Dovtedy sa totiž rotálna
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jurisprudencia sústreďovala zásadne iba na rozum/poznanie a odmietala tzv. psychickú (vôľovú) nezrelosť ako dôvod nulity manželstva ako súčasť pojmu rozoznávací úsudok. Táto nezrelosť je dodnes predmetom diskusii kánonických právnikov. V právnom slova zmysle táto nespôsobilosť je vlastne nespôsobilosťou vytvoriť interpersonálny vzťah, ktorý sa niekedy prejavuje ako psychologická
nezrelosť (zasahujúca logicko-kritickú spôsobilosť) a inokedy ako citová nezrelosť (zasahujúca citovú sféru s dopadom najmä na spôsobilosť vôle človeka). Tretie spresnenie
sa týka vnútornej slobody: ak totiž človek má tak abnormálnu vnútornú motiváciu, ktorá ho motivuje k iracionálnemu rozhodnutiu zvoliť si a vstúpiť do manželstva. Často
sú touto motiváciou neurózy a nutkaním majúcim pôvod
v psychickej abnormalite (psychopatologické alebo hysterické osobnosti). Nemusí nutne ísť o psychické choroby,
stačia psychické príčiny, ktoré spôsobujú závažnú neslobodu človeka.17

5. Nespôsobilosť vziať na seba
podstatné záväzky manželstva z dôvodov
psychickej povahy (kán. 1095, bod 3)
Tu sa nejedná o nespôsobilosť sformulovať/vytvoriť platný manželský súhlas. Kontrahent je spôsobilý dať manželský súhlas, ale nie je spôsobilý vykonávať čiže vziať na
seba záväzky vyplývajúce z manželského súhlasu. Fumagalli Carulli toto skôr považuje za niečo, čo je viac podobné manželskej prekážke, než deformovanému manželskému súhlasu. A keďže vznik tohto titulu nulity dali psychosexuálne abnormálnosti až zákonodarca dospel ku konečnej formulácii nespôsobilosti „psychickej povahy“, autorka to nazýva rôzne formy morálnej impotencie (impotentia moralis).
Z procesného aspektu autorka uvádza, že tu je dôležitý
znalecký posudok, ktorý by – podľa nej – mal byť sudcovi predložený spolu so žiadosťou o preskúmanie platnosti
manželstva na základe tohto titulu nulity. Iba vo výnimočných prípadoch autorka pripúšťa znalecký posudok vypracovaný na základe súdnych spisov.18

Záver
Joseph Huber sám vo svojej štúdii priznáva, že v jednej
prednáške nie je možné vyčerpať problematiku výkladu
kán. 1095 CIC. Prínosom jeho štúdie je najmä jeho prísna
odborná presnosť, s akou sa snaží problém uchopiť a podať. Ďalším prínosom jeho výkladu je skutočnosť, že poukazuje na miesta, kde vo výklade kán. 1095 sa nedoká17. O. Fumagalli Carulli, str. 127-130.
18. O. Fumagalli Carulli, str. 130-133.
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žu nateraz zhodnúť ani rotálni sudcovia. Určitým nedostatkom je to, že nepoukázal, ktorí sudcovia aké konkrétne stanoviská zastávajú vo svojich rozsudkoch (azda by to
bolo na ďalšiu samostatnú štúdiu Mons. Hubera). Ombretta Fumagalli Carulli sa pohybuje v oblasti výkladu kán.
1095 s určitou vedeckou ľahkosťou a dokáže mnohé otázky vysvetliť jasne. Vynikajúco sa orientuje v rotálnej jurisprudencii a dlhodobo sa zaoberá kánonickým manželským právom. Z tohto hľadiska jej interpretácia psychickej nespôsobilosti pre manželstvo je veľmi užitočná.
Táto štúdia nielen naznačuje, ale je určite aj výzvou, aby
sa v oblasti pastoračnej prípravy na manželstvo nepristupovalo iba bezprostredne v období pred uzavretím manželstva v rámci tzv. bezprostrednej prípravy na manželstvo, ale že dnes sa k tomu vyžaduje dlhodobý a viac prepracovaný systém vzdialenej prípravy. Dnes si príprava na
manželstvo vyžaduje dlhodobejší evanjelizačný a pastoračný proces.
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Sekulárny rozum a náboženské
myslenie ako kooperujúce sily
Pohľad Hansa-Joachima Höhna
Secular Reason and Religious Thought as Cooperating Forces in the Philosophy
of Hans-Joachim Höhn
This report focuses on the views of a German theologian and philosopher, Hans-Joachim Höhn, who discussed the
possibility of cooperation of religious and secular thinking. The relationship of reason and religion is understood
as a relationship of mutual criticism and corrections, mutual inspiration and challenges. The final part of the study
presents some of the author’s own observations with respect to this German thinker.

Úvod
V rámci filozofie náboženstva a tiež teológie si viacerí
autori kladú staro-nové otázky o vzťahu rozumu a náboženstva/viery, o možnostiach dialógu a kooperácie myslenia ktoré nevychádza z náboženstva a myslenia, ktoré má
základ vo viere/relígii. Už dlhodobo sa traktuje problematika vzťahu náboženského a sekulárneho rozumu, filozofie a viery. Môžeme uviesť aspoň niektorých súčasných
autorov: R. Schaeffler, G. Vattimo, J. Habermas, Ch. Taylor, T. Halík, J. Poláková, a ďalší.

Dnešná kultúra stojí pred reaktivovaním náboženstva
a zároveň religiózne vytláča, dôsledkom čoho je označenie týchto protikladných fenoménov termínmi „postreligiózne“ a „postsekulárne“. Filozofia kladie v tejto situácii
otázku, za akých podmienok môže byť sekulárny rozum
z racionálnych dôvodov motivovaný zaoberať sa náboženstvom (a to z vlastných dôvodov a záujmu) a do akej miery
je náboženstvo filozofiou oceňované. Malo by ísť o znovu-premyslenie kriticko-afirmatívneho vzťahu rozumu
a náboženstva, čo je aj jednou z úloh súčasnej filozofie náboženstva.

V mojom príspevku by som chcel priblížiť pohľad nemeckého teológa a filozofa Hansa-Joachima Höhna, ktorý uvažuje o možnosti kooperácie náboženského a sekulárneho myslenia. Höhn (nar. 1957) vyučuje na Katedre systematickej teológie a filozofie náboženstva na univerzite v Kolíne. Medzi jeho výskumné oblasti patrí: (1)
postsekulárne konštelácie náboženstva a spoločnosti (2)
Theologia negativa ako teologická hermeneutika moderny (3) filozofia náboženstva ako existenciálna pragmatika (4) existenciálna antropológia a etika cnosti (5) teológia
ako kultúrna veda. V poslednej časti článku predostriem
niekoľko vlastných poznámok k skúmanej problematike
v nadväznosti na úvahy nemeckého autora.

Ak náboženstvá skutočne v diskurzívnej skúške predložia viac a iné, než iba ilúzie a projekcie, ak sa preukážu
ako rovnocenný partner či „rozumový druhý“, bude podľa
Höhna rozum motivovaný z vlastného záujmu otvoriť sa
veci „druhého“ – oblasti a alterite relígie. Jednou z kľúčových úloh nemeckého teológa a filozofa je traktovať a určiť kriticko-afirmatívny vzťah rozumu a náboženstva. Vec
náboženstva je zohľadňovaná zo stanoviska myslenia bez
toho, aby bolo rozumovému subjektu vnútené stanovisko náboženstva.2 Kladie si za úlohu uvažovať o možnosti otvorenia sa nenáboženského myslenia pre náboženské
skutočnosti (impulzy, motívy, výzvy) a tak urobiť prístupnou alteritu náboženstva z hľadiska rozumu.

Je možný kooperujúci vzťah dvoch diferencovaných
racionalít – medzi požiadavkami rozumu
a logikou viery?
Höhn si kladie otázku, aký význam má „objavenie“ náboženstva pre nenáboženský typ myslenia, aké „provokácie, iritácie alebo inšpirácie“ vychádzajú v súčasnosti z náboženstiev a sú podnetom k filozofickej reflexii?1
1. HÖHN, H.-J.: Zeit der Vernunft – Zeit der Religion? Perspektiven
einer postsäkularen Religionsphilosophie. In : Jahrbuch für Religionsphilosophie, Frankfurt am Main, 2009, s. 28.

Podľa Höhna je posledných 200 rokov dejín náboženstva spojených s vyvlastnením jeho kompetencií a stratou
funkcií. Náboženstvo prestalo plniť úlohu poskytovateľa
výkladu pôvodu sveta, inštancie podporujúcej koherenciu
spoločnosti, či generátora morálnych noriem. Všetky tieto fenomény sa dajú spoločne „zastrešiť“ jedným slovom
– sekularizácia. Vo filozofickom poňatí ide o povýšenie
svetského – svet je všetko, čo môže byť (čo jestvuje). Nehľadá sa žiadne „mimo“, alebo „na onom svete“, pretože žiadne „miesta“ okrem svetského nejestvujú a všetko
2. HÖHN, H-J.: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2010, s. 12.
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svetské má pôvod vo svete. Neprijíma sa transcendentné,
supranaturálne; problematickým by sa javilo určenie kritérií posúdenia či rozlíšenia jeho absolútnej alterity. Skutočnosti v minulosti patriace k onému svetu, sa stali imanentné, resp. zostali bez miesta, funkcie, či významu.3
Kresťanské posolstvo je aj na začiatku 21. storočia pre
mnohých nedôveryhodné ako celok. Preto sa Höhn domnieva, že v súčasnej konkrétnej misionárskej praxi ide
o viac než len o dôveryhodnosť inštitúcie alebo jej členov. Rozhodujúca je plauzibilita obsahov, nie hodnovernosť a úprimnosť (či presvedčivosť) jednotlivých osôb,
ktoré tieto obsahy zastupujú. Môžeme povedať, že tak ako
v 20. storočí, tak aj v súčasnosti sa „hypotéza Boha“ stala pre mnohých nepotrebnou. Ťažkosťou je zosúladiť reč
o všemohúcom a dobrom Bohu s predstavou sveta, v ktorom jestvuje utrpenie. Nemecký autor si uvedomuje, že
reč o starostlivom Bohu v konfrontácii so „stavom“ sveta nie je pre mnohých presvedčivá a akoby smerovala do
prázdna.4
Na druhej strane sme svedkami obnovovania religiozity,
príklonu k tradičným i novým formám spirituality. Sebapotvrdenie a presadzovanie sa rôznych náboženských tradícií v súčasnej spoločnosti, sa podľa Höhna nedá redukovať iba na pretrvávanie akýchsi folkloristických pozostatkov. Podobne ako ďalší autori (napr. G. Vattimo), vidí dôvod návratu náboženstva práve v hľadaní východiskového bodu a opory pre osobnú identitu. Pochopiteľne nejde
o jedinú oblasť a dôvod záujmu o religiózne; i v mediálnej a politickej sfére sa často s témou „náboženstvo“ stretávame, najmä v súvislosti s islamom. Nenaplnilo sa evidentne napr. očakávanie (zvlášť v Nemecku), že najneskôr
tretia generácia islamských prisťahovalcov pod vplyvom
sekulárneho prostredia bude relativizovať ich náboženskú
identitu a sekularizovať náboženskú tradíciu.
V súvislosti s politickými otázkami a väzbou medzi politikou a náboženstvom pripomína Höhn prednášku J. Habermasa Glauben und Wissen.5 Habermas pri príležitosti udelenia Mierovej ceny Nemeckého knižného obchodu
v roku 2001, vyslovil podnetné deskriptívno-prognostické poznámky k téme postsekulárnej spoločnosti a uvažoval o konštelácii rozumu a náboženstva. K vzťahu religiózneho a svetskej spoločnosti poznamenáva: „Hledání

3. Tamže, s. 19.
4. Tamže, s. 176.
5. Česky: HABERMAS, J.: Víra a vědění. In : HABERMAS, J.: Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Praha : Filosofia, 2003, s. 111-125.
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obecně přijatelných důvodů by však nevedlo k nerovnému
vyloučení náboženství z veřejnosti a k odříznutí světské
společnosti od důležitých, smysl zakládajících zdrojů pouze tehdy, kdyby si i světská strana uchovala určitý smysl
pro artikulační sílu náboženských jazyků. Hranice medzi světskými a náboženskými důvody je tak jako tak plynulá.“6 Určenie spoločnej hranice je kooperatívna úloha
a od oboch strán vyžaduje naučiť sa prijímať i stanovisko
a perspektívu druhej strany.
Pojem „postsekulárny“ podľa Höhna neoznačuje časový údaj, epochu konca sekularizácie, po ktorej prichádza
opäť doba, keď spoločnosť určujú nové náboženské sily.
Neznamená ani návrat náboženstva do spoločnosti, pretože v prísnom slova zmysle sa z nej náboženstvo nikdy nevytratilo. Skôr vyjadruje „ [...] zmenu perspektívy v reflexii vzťahu spoločnosti a náboženstva, so zreteľom na nahliadnutie do kultúrnej nenahraditeľnosti náboženského,
ktorá vzniká z toho, že moderné racionalizačné procesy
síce riešili problémy istoty bytia (Daseinssicherung), ale
pritom produkovali nové, ktoré nemohli zvládnuť vlastnými prostriedkami.“7 „Postsekulárny“ tu znamená, že
moderna síce mohla zrušiť hodnovernosť náboženského výkladu bytia, no nedokázala eliminovať núdzu a riešiť nové otázky. Spolu s Habermasom preto môžeme uvažovať o nedokončenom projekte moderny, hovoriť o príčinách krízy jej nosných ideí a hľadať ich vo vnútri procesu modernizácie. Kríza moderny spočívala vlastne v kríze jej sekularity, resp. jej ideálu autonómie. Tým vyvstala otázka, či práve proces sekularizácie nevyvolal potrebu hľadania náboženského vnímania skutočnosti, ktorý je
pre jej celkové uchopenie (nie „zmocnenie“ v negatívnom
zmysle) nepostrádateľný. Pretože prekonanie nebezpečenstva sa nedá uskutočniť v mnohých prípadoch iba vlastnými silami.
Mohlo by ale vzniknúť podozrenie, či záujem o náboženstvo nie je výlučne v záujme náboženstva, ale skutočne
v záujme (nenáboženského) rozumu samotného, ktorý si
uvedomuje svoje limity a potrebu obrátiť sa k inému typu
myslenia. Nespočíval by záujem o náboženstvo z rozumových dôvodov v konečnom zmysle iba v kritike náboženstva? Nie je v tomto type myslenia vylúčený afirmatívny vzťah k náboženstvu? Povedané inými slovami: mohol by kritik náboženstva zmeniť svoje chápanie a odhaliť nový, zvlášť pre filozofiu prínosný vzťah oboch „veličín“? Je táto cesta vylúčená, alebo v dialógu môžu byť od6. Tamže, s. 119.
7. HÖHN, H.-J.: Zeit der Vernunft – Zeit der Religion? Perspektiven
einer postsäkularen Religionsphilosophie. c. d., s. 34.
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kryté obohacujúce prvky religiózneho pre nenáboženské
myslenie (ktoré sú odhalené racionalitou a prínosné pre
racionalitu)?
Höhn ako príklad obhajoby „náboženského obratu“ vo
filozofii znovu poukazuje na J. Habermasa, podľa ktorého
náboženské tradície obsahujú akoby zašifrované sémantické potenciály, obsahujúce inšpirujúcu silu. Majú „pre
morálne intuície, najmä so zreteľom na senzitívne formy
humánneho spolužitia, zvláštnu artikulačnú silu.“8 Artikulujú povedomie toho, čo sa v procese sekularizácie stratilo.
Podľa Habermasa (ako sa vyjadril v spomínanej prednáške Glauben und Wissen), sekulárne jazyky môžu transformovať či pretvoriť náboženské obsahy; no ak iba eliminujú to, čo bolo raz myslené, vedú k zmäteniu. Ak sa
hriech zmenil na vinu a previnenie voči príkazom Boha
na priestupky voči ľudským zákonom, niečo bolo stratené. „Neboť s přáním o prominutí se ještě stále spojuje nesentimentální přání, aby se hoře způsobené druhým dalo
napravit. Tím spíše nás znepokojuje nezvratnost minulého
utrpení – onoho bezpráví na nevinně týraných, ponižovaných a zavražděných, které přesahuje každou míru možné lidské nápravy. Ztracená naděje ve vzkříšení zanechává citelnou prázdnotu. Horkheimerova oprávněná skepse
vůči Benjaminově přílišné naději vkládané do odčiňující
síly humánní paměti – „zabití jsou skutečně zabiti“ – nevyvrací bezmocné nutkání přece jen něco změnit na tom,
co se změnit nedá.“9
„Postsekulárny“ ohľad na náboženské obsahy (podnety, motívy) sa nevyčerpáva v historizujúcom prístupe,
ale rozum je vyzývaný prijať sémantické dedičstvo náboženských tradícií na ceste „zachraňujúceho prisvojenia“ (rettende Aneignung). Nevyhneme sa pritom principiálnej otázke, základnému problému, ku ktorému sa vraciame vždy znovu – je vôbec možný kooperujúci vzťah
dvoch diferencovaných racionalít, medzi požiadavkami
rozumu a logikou viery? Podľa Habermasa postmetafyzické myslenie musí zaujať k náboženstvu dvojaký postoj
– musí byť pripravené k poučeniu a zároveň zostať agnostické a kritické.10
8. Tamže, s. 38.
9. HABERMAS, J.: Víra a vědění. c. d., s. 121.
10. Podľa O. Štěcha z Habermasovho poňatia vyvstávajú dva ciele. Chce obhájiť pozíciu sekulárnej racionality ako platformy, na ktorej
je možné založiť demokratickú rozpravu vedenú podľa princípov, ktoré zdieľajú všetky rozumové subjekty. Z takejto debaty môže vychádzať
svetonázorovo neutrálna legislatíva. Druhým cieľom je vytvorenie akejsi aliancie proti niektorým prúdom moderného myslenia, ktoré likvidu-
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Höhn rovnako vníma vzťah rozumu a náboženstva ako
vzťah vzájomných korektúr a kritík, obojstranných inšpirácií a výziev.11 Rozdielnosť oboch veličín nemôže byť
„vyrovnaná“, pretože by to pochopiteľne viedlo k strate
ich identity; zároveň ale uznanie rozdielu sa nesmie stať
podnetom (či zámienkou) k nepremysleniu možného vzťahu rozumu a náboženstva. Prijatie impulzov zo strany náboženstva neznamená pre rozum, že náboženstvo je tu alternatívou resp. náhradou rozumu, že cieľom je devalvovanie či znevažovanie kognitívno-diskurzívneho spirituálnym.
Náboženstvo podľa Höhna patrí k fenoménom, ktoré nie
sú „samozrejmé“. V sekulárnej spoločnosti sú náboženské prejavy a inštitúcie veľakrát nepochopené, či pochopené nesprávne, čo môže súvisieť s vnímaním religiózneho
ako cudzieho prvku v širokom poli sekulárneho. Súvisí to
i s tým, že náboženská prax je spätá s tými skutočnosťami/
aspektmi ľudského bytia, ktoré „udivujú“ sekulárny spôsob vnímania skutočnosti. Udivujúcim (zarážajúcim) je
všetko to, čo je pre rozum nepochopiteľné a neovládateľné. „K tomu patrí to, čo ekonomickému rozumu vychádza
ako nezúčtovateľné, čo pred politický rozum predstupuje
ako „nevyladiteľné“, čo technickému rozumu zostáva neodvoditeľné, čo protirečí morálnemu rozumu ako neprekonateľné a uniká mediálnemu rozumu ako nesprostredkovateľné.“12 Aj v oblasti morálky naráža rozum neviazaný na náboženstvo na to, čo ho núti položiť si ďalšie otázky a konfrontovať sa s odpoveďami viery: ako je to s vinou, ktorá nemôže byť vyhladená, ktorá ostáva? Čo s dlhom, ktorý nie je možné splatiť? Je možné sa vyrovnať
jú základ morálnej sebareflexie subjektu a tak v dôsledkoch i demokracie. „Habermas hledá střední pozici, která se vyhne jak náboženskému
fanatizmu, tak reduktivnímu scientizmu, ovšem v pojetí člověka je více
– než si vyžaduje prostá tolerance – nakloněn hladat inspiraci v tradičních náboženských pojmech a obrazech.“ V týchto bodoch sa stretáva s Charlesom Taylorom. Taylor sa ale kriticky stavia k pokusu „uhájit exkluzivní pozici sekulární racionality, která je podle něj neslučitelná s rovným přístupem všech ke společenskému rozhodování. Sekulární
jazyk je jediným klíčem k politické sféře a dá se předpokládat, že větší
břemeno překladu a potenciálního vyloučení, ve srovnání s těmi, kdož
vycházejí z některého ze sekulárních pojetí světa, ponesou obhájci explicitně náboženských návrhů.“ ŠTĚCH, O.: Dialog sekulárních a religiózních perspektiv. In : Filosofický časopis 56, 2008, str. 770-771.
11. „Ist es nicht an er Zeit, den Radius des Vernunftgemäß und der
Vernunft Zumutbaren zu erweitern? ...Es gilt, die Grenzen zwischen
dem Rationalem und dem von ihm bisher Ausgegrenzten neu zu vermessen. Nicht alles, was diesseits und jenseits der Vernunft auszumachen ist, muss der Vernunft und ihren Projekten abträglich sein. ...Nicht
alles, was „außerhalb“ der Vernunft geortet wird, muss ihr zuwider
sein.“ HÖHN, H.-J.: Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular. c.
d., s. 39.
12. HÖHN, H.-J.: Zeit der Vernunft – Zeit der Religion? Perspektiven einer postsäkularen Religionsphilosophie. c. d., s. 46.
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s bezprávím tam, kde nejestvuje odškodnenie, náhrada?
Nejestvuje predsa len určité riešenie i v prípadoch, ktoré
sú z ľudského pohľadu už beznádejné a nezvratné?
Pre Höhna je náboženstvo „projekt“, postaviť sa do
vzťahu k oným udalostiam a okolnostiam, ktoré sa nedajú preložiť do rozumových vzťahov a tým zostávajú nepochopiteľné. Náboženské myslenie by nenáboženskému
rozumu mohlo byť nápomocné vo vypestovaní si vnímavosti pre „udivujúce“, „zarážajúce“, „nové“ skutočnosti. Musíme ale zrejme pripustiť iba malú šancu v tomto
smere, keďže pre relígiu je rozhodujúce práve to, čo je nedisponovateľné a rozumu neprístupné, neprevoditeľné do
„sekulárnej logiky“. Povedané inými slovami: môže mať
rozum motiváciu zaoberať sa tým, čo nedokáže recipovať
do vlastnej oblasti, čo sa práve zdá byť v rozpore s jeho
koherentnou sústavou? Ako „reaguje“ sekulárny rozum,
ak sa stretá s tým, čo považuje za zarážajúce, nové, „iracionálne“, nedostatočne zdôvodnené? Pre náboženstvá je
charakteristický práve iný spôsob prístupu – vypestovať
si vnímavosť pre skutočnosti, ktoré takýto charakter vykazujú. Höhn opäť poukazuje na Habermasovu myšlienku
– náboženstvo ponecháva pre oblasť poznania niečo „nepriehľadné“, čo nesmie byť ani popierané, ani jednoducho
prijaté. V tomto zmysle nechápe Habermas náboženstvo
ako pozostatok či prežitok dávnoveku ale môže skôr predstavovať modernite kompatibilný postoj. Z týchto dôvodov zaoberanie sa náboženstvom dopomáha rozumu k vypestovaniu si zreteľa/ohľadu k „udivujúcemu“.
Odlišná pozícia rozumu a náboženstva pre filozofiu náboženstva znamená nezaoberať sa iba sémantikou náboženstva, ale aj logikou náboženského „výkonu“ (Vollzug).
Kto chce porozumieť náboženskú jazykovú hru, musí pochopiť viac ako iba náboženskú sémantiku; musí sa zaoberať i náboženskou formou života, manifestujúcou sa
v špecifických formách náboženskej estetiky a symboliky.
Höhn týmto úvahami zároveň načrtáva úlohy „postsekulárnej“ filozofie náboženstva (chápe ich ako témy, ktoré by súčasná filozofia náboženstva nemala obísť). Nezakladá sa tým koncept určitej „náboženskej filozofie“ alebo „filozofického náboženstva“. Oba prípady by boli chybou a nedorozumením, mixtúrou oboch, neuznávajúcou
inakosť druhej strany. Od počiatkov filozofia náboženstva traktuje vec a nárok náboženstva z hľadiska myslenia
a pred fórom rozumu. V postsekulárnej konštelácii chápe Höhn túto disciplínu ako reflexívnu formu filozofického myslenia, ktorá sa z rozumových dôvodov zaujíma
o veci náboženstva a zaujíma voči nemu kriticko-afirma-
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tívny vzťah. Ak má i v súčasnom kontexte rozum prijať
a chápať náboženstvo ako „druhé, iné“, mala by sa filozofia náboženstva znovu upriamiť na doterajšie paradigmy
a koncepty, v ktorých bol novoveký rozum a jeho náboženské „druhé“ dávané do vzťahu a opätovne tento vzťah
premýšľať v súvislosti s našou dejinnou situáciou.
Poznámky a úvahy
Voči Höhnovi, ale i ďalším autorom, by sme mohli viac
zdôrazniť práve problematickosť dialógu náboženského
a sekulárneho myslenia. Stále jestvuje kritika náboženstva (ideí, postojov, cirkví) a argumenty veriacich sú často
neprijímané, či považované za nedostatočné. Domnievame sa, že táto skutočnosť má dva aspekty. Na jednej strane
môžu byť racionálne argumenty veriaceho spôsobu myslenia skutočne málo presvedčivé, nedostatočne zdôvodnené, či neopodstatnené, čo môže viesť náboženského človeka k hlbšej reflexii viery, dôkladnejšiemu premysleniu jej
obsahov, ale i k vernejšiemu nasledovaniu náboženského
posolstva v praktickej oblasti. Veriaci si tiež nie je vždy
vedomý ťažkostí na strane sekulárneho rozumu, jeho neľahkej situácie v konfrontácii s náboženstvom.13
Na druhej strane neraz pozorujeme neadekvátnu, neodôvodnenú kritiku náboženského zo strany neveriaceho
človeka. Neveriaci nemusí byť dostatočne disponovaný,
otvorený, naklonený vypočuť si zvesť prichádzajúcu zo
strany náboženstva. Nie je pripravený pre racionálnu argumentáciu; dôvody tejto nepripravenosti môžu byť rôzne. Stretáme sa i s fenoménom, keď zvyčajne tolerantný
človek demonštruje svoju netolerantnosť práve (iba) voči
viere.14

13. Napr. český filozof Ivan Blecha v podnetnom príspevku Filosofie, věda a víra tvrdí, že pokiaľ sa púšťa do polemík s veriacimi, tak nie
preto, aby presadil nejakú svoju pozíciu, ale pretože ich argumenty obsahujú nezrovnalosti, ktoré sa dajú racionálne kritizovať. Porov.: BLECHA, I.: Filosofie, věda a víra. In : Filosofický časopis 56, 2008, s. 259.
14. Viedenský psychiater a psychoterapeut Raphael Bonelli, pôsobiaci na Sigmund Freud Universität, skúma psychodynamiku nezvládnutých iracionálnych emócií, ktorá je „často v bežnom živote základom
nepriateľstva voči náboženstvu a neumožňuje sa s ním rozumovo vyrovnať. „Protináboženský afekt“ je vskutku zaujímavý jav, ktorý nie je
psychologicky dostatočne spracovaný.“ Podľa Bonelliho proti religiozite sú mobilizované pseudorozumové argumenty, ktorých iracionálnym
zdrojom je narcistické zranenie. Jeho prvou podobou je nepopierateľná
životnosť religiozity, o ktorej je moderný človek presvedčený, že je odsúdená k zániku. Poukazuje i na ďalšie psychologické príčiny antireligiózneho afektu. BONELLI, R.: Čím ve skutečnosti ohrožuje ten, kdo
věří? In : Perspektivy 23, 2012, s. 1.
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Nesporne – ako už bolo v texte ukázané – od oboch
strán a typov myslenia (náboženského i sekulárneho) sa
vyžaduje „vystaviť sa“ pred druhú stranu a súčasne „byť
jej vystavený“. Uvedomiť si dôležitosť a naliehavosť konkrétnej situácie, pretože môže viesť obe strany k dôkladnejšej realizácii vlastného presvedčenia (k upevneniu sa
vo vlastnej pozícii, ktoré je nové a kvalitatívne iné) a zároveň k poučeniu druhého, ale i k prijatiu jeho kritických
slov. Domnievam sa, že táto situácia stretu veriaceho a neveriaceho je situáciou „bratskej starosti“ (ako sa vyjadroval G. Marcel) a okamihom, v ktorom sa ukazuje schopnosť človeka „byť poslucháčom“.
H.-J. Höhn si kládol otázku, či sa filozofia môže sama
zo seba, na základe uvedomenia si vlastných hraníc, zaujímať o obsahy náboženstva. Nemáme na mysli iba „hraničné pojmy“ (bytie, Boh, príčina), ktoré sú filozofický „dostupné“, ale obsahy či inšpirácie pochádzajúce z náboženského myslenia. Ak je nesporne možná filozofická kritika náboženského, jestvuje i filozofická recepcia náboženského? Pochopiteľne v spôsobe, ktorý filozofiu neneguje, ale – smieme snáď povedať – formuje novým spôsobom. Kladiem si otázku, či i konkrétna filozofia (určitého autora) môže prekonávať svoju predchádzajúcu podobu, či zrevidovať predošlé myslenie práve vďaka recepcii
ideí resp. motivácie zo strany náboženstva. U ktorých autorov možno túto tendenciu vypozorovať? Z českých autorov by som upozornil na Jolanu Polákovú a Egona Bondyho, i keď obaja autori predstavujú odlišné filozofické pozície. Poláková sa filozoficky snaží premyslieť najmä podnety, ktoré filozofii prináša kresťanské a židovské myslenie. Egon Bondy priznával, že pri riešení ontologickej
problematiky, ktorá bola preňho primárnou, narážal na teologické problémy, ktoré nemohol nereflektovať. Práve teológia mu osvetľovala často neriešiteľné ontologické otázky, riešenie ktorých by musel špekulatívne a podľa jeho
slov veľmi nepresne konštruovať.15
Domnievam sa, že jednou zo základných otázok vzťahu
sekulárneho rozumu a náboženského myslenia je otázka,
do akej miery je vôbec možná kritika náboženského nenáboženským a naopak. Môže „iný“ poznať lepšie naše
„vlastné“? Alebo dokáže z dištancu vidieť nielen deformácie, ale i prehliadnuté, zanedbané, nedostatočne zvýraznené, zabúdané prvky a obsahy „vlastného“? Môžem byť
„iným“ poučený, i napriek tomu, že som s vlastným obsahom dokonale oboznámený a je mi dôverne blízky? Alebo
vypovedá kritika práve o nedostatočnej väzbe k základu,
15. SKALICKÝ, K., SVOBODA, R., ŠTĚCH, F.: Čeští svědkové
promýšlené víry. Brno : CDK, 2005, s. 9, 71.
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o spreneverení sa podstatným princípom, o skĺznutí k jednostrannosti, dogmatizmu, utopizmu, povrchnosti, ľahostajnosti a pod..? Nepoukazuje napr. sekulárny rozum i na
skutočnosť, že náboženstvo prestáva v dostatočnej miere vnímať a rešpektovať vlastné kritériá a zanedbáva sebakritiku vedenú v duchu týchto kritérií? Nenáboženský
rozum by v tomto prípade mal zmysel pre náboženské obsahy (disponoval určitou mierou „vhľadu“ do priestoru religiózneho); dokázal by odlíšiť pseudopodobu, deformáciu, od skutočne „čistej“ formy. Nie je ale na druhej strane náročné rozlíšiť nedostatky „iného“, od nepochopenia
„iného“? Kritik, pokiaľ si je vedomý oprávnenosti vlastnej
kritiky, musí vedieť, že nejde o nepochopenie, predsudky,
zlú interpretáciu podstatných prvkov druhej strany. Tento
mechanizmus by mal – či skôr musí fungovať, pokiaľ kritika vôbec má byť kritikou.
Posudzovanie náboženského myslenia a života je mnohoraké; neustále pretrváva predovšetkým kritika metafyzických rezíduí, univerzalizmu, učenia o ľudskej prirodzenosti a z toho vyplývajúcich konzekvencií. Náboženstvo je kritizované za spiatočníctvo, nedostatočné čítanie
„znamení doby“, čo viedlo a vedie prinajmenšom k rozsiahlym filozoficko-teologickým diskusiám, sporom a napätiam aj vo vnútri tej ktorej konfesie. Sekulárny rozum
je ale tiež podrobovaný kritike kvôli jednostrannosti, odsúvaniu, ba až znevažovaniu náboženskej racionality, za
jeho zlyhávanie v spoločensko-politickej oblasti, kde pozorujeme rôzne podoby nedostatočného zvládnutia problémov.
Domnievam sa, že nielen v slovenskej spoločnosti sekulárny rozum radikálne zlyháva v spoločensko-politickom
priestore (spomeňme napr. rôzne formy nespravodlivosti, podvodov, defraudácie, nerešpektovania zákona, atď.).
Mohli by vzniknúť i rozpaky nad touto situáciou z dôvodu
dominancie kresťanstva na Slovensku. Domnievam sa, že
hľadať príčiny tohto stavu by bolo zaiste náročné, odpoveď na otázku by zrejme musela zohľadniť viacero aspektov, vyžadovala by si hlbšiu analýzu (sociologicko-politologicko-psychologickú), i filozofickú analytickú deskripciu a pod.. Jeden záver a fakt je ale predsa zrejmý – evidentnou je nesmierne nízka miera zodpovednosti sekulárneho rozumu za spoločnosť (máme tu mysli predovšetkým
spoločensko-politické inštitúcie). Sekulárny rozum tu zlyháva vo veľkom rozsahu a apel prichádzajúci zo strany
náboženstva je takmer bezpredmetný. Rozum zastúpený
konkrétnym indivíduom v rôznych spoločensko-politických inštitúciách, často nedokáže prekročiť hranice vlastnej racionality a vôle a otvoriť sa novému mysleniu a konaniu. Samostatnou otázkou už je, ako nastáva v živote
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jednotlivca zmena, konverzia, či obrat, ktorý by zohľadňoval to, čo prichádza „zvonku“ – v tomto prípade idey
pochádzajúce z oblasti náboženstva.
Záver
Höhn si je v dostatočnej miere vedomý, že oba typy
myslenia – sekulárne a náboženské, sa nesmú stať iba kópiou jeden druhého. Okrem toho kresťanské náboženstvo
a tým aj jeho spôsob myslenia sa nemôžu pripodobniť tomuto svetu. I napriek tejto „výzve“ k „od-svetšteniu“ vstupuje kresťanské náboženstvo do sveta paradoxov – do sveta v ktorom je náboženstvo odmietané i prijímané. Podľa Höhna to nie je náboženstvo, ktoré „uchopuje“ ľudí, ale
skôr ľudia „uchopujú“ niečo, čo považujú za náboženské.
Pociťujú isté vákuum, ktoré chcú zaplniť.16
Návrat rozumu na pevný terén logiky a techniky si vyžiadal svoju cenu. Všetko to, čo nie je možné previesť do
kategórií počtu a čísel, nemá miesto v oblasti rozumového. Rozum neviazaný na náboženstvo poukazuje na
špecifické limity ľudského bytia (temporálne, naturálne,
individuálne, sociálne, atď.).
No i keď sú tieto limity neprehliadnuteľné, nedajú sa
v konečnom dôsledku prekonať, riešiť či odstrániť racionálne. Rozumový subjekt by tu musel disponovať niečím
viac, než čo mu ponúka k dispozícii vlastná racionalita.
Pýtať sa na náboženstvo znamená pýtať sa aj na možnosti
a podmienky, za ktorých by bolo možné myslieť nové skutočnosti – „neslýchané“ a „neočakávané“.17

16. HÖHN, H.-J.: Renaissance der Religion. Klärendes zu einem
umstrittenen Thema. In : Herder Korrespondenz 12/2006, s. 605-608.
17. Súčasný popredný francúzsky filozof Jean-Luc Marion tiež
upriamuje pozornosť na možnosti a hranice racionality, na ich opätovné preskúmanie (i keď jeho prístup je fenomenologický a tým iný ako
prístup Höhna). Dôležité je pritom odpovedať na otázku, či každé naše
poznanie musí byť istým poznaním, t.j. či sa nemajú práve určité druhy
poznania zriecť istoty z dôvodu primeraného prístupu k poznávanému
(aby bolo poznané tak, ako ono samo v sebe je). Taktiež je nutné znovu premyslieť i pojem negatívnej istoty, keďže nie každé isté poznanie
musí byť spojené s vyslovením afirmatívnych súdov. Istotu možno nachádzať aj v negatívnom type poznania. Podľa Mariona odhalenie nekonečnej konečnosti hraníc nášho poznania je prvou úlohou filozofie, ktorá vedie k prekonaniu nihilizmu. MARION, J.-L.: Hranice fenomenality. In : MURÁNSKY, M., et al.: Náboženstvo a nihilizmus. Z pohľadu
filozofie existencie a fenomenológie. Filozofický ústav SAV, Bratislava,
2010, s. 111-127.
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Martin Koleják

Vitráže
V knihe proroka Barucha čítame: „A hviezdy svietia
na svojich strážach a tešia sa; ak ich zavolá [Stvoriteľ],
odpovedia: «Tu sme!» a veselo svietia tomu, čo ich učinil“ (Bar 3, 34 -35). Toto v nás evokuje predstavu stvorenia ako chrámu, kozmickej katedrály, kde všetci ľudia
môžu s úžasom obdivovať slávu Stvoriteľa. V kozmickom
priestore Boh volá všetko k bytiu a k chvále: hviezdy, svetlo, bytosti každého druhu. Všetko stvorenstvo má oslavovať svojho Stvoriteľa. Kresťanské chrámy sú posvätné
miesta postavené na jeho chválu, kde ho človek oslavuje vedome.
Kardinál Carlo Maria Martini povedal v súvislosti so
stavbou nových kostolov: „Aj farby hovoria, svetlo a farby. Azda som príliš citlivý na farby. Je faktom, že obdivujem africkú kultúru, ktorá nič nemôže robiť bez farieb.
U nás v tomto zmysle pozorujem askézu, ktorá sa mi zdá
extrémna. Je pravda, že občas túto úlohu plnia vitráže, obrazy alebo fresky. Je však nevyhnutné, aby všetko prispelo k farebnosti a radosti zároveň, už od začiatku, bez toho,
aby bolo treba čakať na príliš oneskorené zásahy. Často
počujem opakovať ľudí slovo „chlad“, práve preto, že chýba teplo farieb.“1
V gotike to tak nebolo. Gotika je farebným svetom. Gotické katedrály majú veľké okná s vitrážami. Gotika chcela nahradiť murovanú stenu vitrážou. Gotická kaplnka francúzskych kráľov z rokov 1241 – 1248 predstavuje krajné popretie steny a jej náhradu farebnou zasklenou
plochou – vitrážou. Tá určuje mystický charakter priestoru. Vitráže poukazujú na to, že chrám nie je uzavretý, ale
otvorený do voľného vonkajšieho priestoru, čiže do nekonečna. Gotické katedrály boli skvostom gotiky.
Ladislav Hanus píše, že k úplnosti katedrálneho interiéru patrí aj jeho farebný svet. Ba práve tento svet sa pokladá za vyvrcholenie gotického umenia, krásy-nádhery, za
najvlastnejší, najpríznačnejší, ten zázračný farebný svet
katedrálneho vnútra. Ten dojem a zážitok trvá ďalej, cez
všetky pokolenia, po naše časy.
V gotických katedrálach namiesto kamenných stien, aspoň na južnej strane, sú okná obrovských rozmerov. Najvýznačnejší príklad tohto druhu je parížska Sainte Chapelle. Okno má tu 15 m výšky, 4 m šírky. „Obal“ tejto kaplnky sú samé okná, oddelené len tenkým rebrom, akoby
prútom. Tieto okná, ktoré zaujímajú najväčšiu plochu in1. C. M. M artini, La bellezza che salva. Discorsi sulľ arte, Milano
2002, s. 62 – 63.

teriéru (katedrála v Chartres má 200 okien, s 3900 figúrami!), sú vlastnými plochami, na ktorých sa rozvíja farebné
čaro gotiky, jej najvlastnejšia význačnosť.
Farebnosť týchto okien sleduje cestu slnka od svitu do
mrku. V prítmí, ešte pred prvými lúčmi – to sú práve okná
kaplnky čelnej, mariánskej – zahrajú odtiene belasej, a to
sú práve farby mariánske. Ako slnko, po južnej strane, ide
svojou cestou ďalej, podľa hodiny dňa, náramne citlivo
menia sa farby: z belasej na ružovú, na zelenú, na plamenne žltú, na poludnie na najohnivejšiu. V odpoludňajších
hodinách svit slabne, kým na konci vydáva svoju poslednú
silu v osobitnom, jedinečnom telese západu, v rozete. Táto
„rozeta“ je ohromné svetelné koleso na západnej fasáde,
nad portálmi a medzi vežami. Táto „rozeta“, v architektúre lomených oblúkov, v dynamike „silových dráh“, kde
takmer nieto zaokrúhlenia, v sústave foriem do nekonečna
otvorených, vidí sa byť telesom cudzím, s gotikou nesúrodým. Veď jedine toto teleso má tvar zakľúčeného kruhu, jedine ono je nijako nie otvorené, ale je v sebe dokonale zakľúčené (má takisto obrovské rozmery – strassburská
„rozeta“ má v priemere 14 metrov; Heinrich Lützeler pripomína, že je to výška štvorposchodového domu). Mnoho
úvah sa snažilo rozlúštiť záhadnosť tohto protikladu. Môžeme sa naň dívať ako na posledné záverečné gesto gotického génia – možno povedať: titanizmu. Ono predstavuje slnečné koleso, prastarého, predhistorického pôvodu, to
koleso, špicami vystužený kruh. Ale práve v tomto protiklade a priam protirečení sa prejavuje opovážlivosť gotickej koncepcie: smerová a vertikálna architektúra má proste v tomto kolese svoj protipól. Smerové línie sú tu vyvážené, geometricky a symbolicky, dokonalým protiútvarom. Línie sa rozbiehajú, no preto, aby sa zase konečne
zbehli v tomto kruhovom ohnisku a ohni. Až „rozeta“ je
organickým uzáverom celej stavby. Cez „rozetu“ strieľajú posledné, ohnivé, žeravé lúče zapadajúceho slnka, kým
neodumrú v krvavej temnote. Slnko tu predstavuje Krista,
„sol justitiae“, „slnko spravodlivosti“. Ono svieti, on Sudca, nad zapadajúcim svetom.
V katedrálnych priestoroch panuje prítmie. Diaľka
i výška zaniká v pološere. Do pološera preniká tá farebná záplava. Ona sa rozprestiera po celom priestore, ako
nová čarovná prikrývka nad tým všetkým, keď dielo sa
už skončilo. Začína, akoby skusmo, najprv len niekoľkými, niektorými ohnivými šípmi, no potom sa rozprestrie:
padá na každý predmet v priestore, na podlahu, na piliere,
na lavice, aj na tváre prítomných. Ako si slnko koná svoju dennú dráhu, vždy iné svetlá zablysnú na tom farebnom
koberci: raz belasá, raz ružová, raz zelená, raz žltá – a to
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nie náhodile, ale každá vo svojom čase, vo svojej hodine
a chvíli dňa.
Hľa, sú to obrovské farebné plochy. Ale čo je tá náplň
v nich? Čo je tu vlastne ten oblok? Čo tvorí vlastne tento gotický oblok? Povie sa: je to akýsi svojský uzáver navonok. Ale je to vlastne len pomyselný priedel. Pomyselnosť je však len v mysli, a tomu v reálnom vonku zodpovedá prázdno – nič. Toto nič teda vytvára ten veľký gotický zázrak. Povie sa, sklo. No práve v tom je to najväčšie
majstrovstvo majstrovstva, tá zliatina, z ktorej povstáva tá
matéria skloviny. Je v tom aj striebro, aj zlato, ba aj drahokamy. Čo tu do priestoru strieľa, to nie sú len naoko zlaté
lúče. Zo skloviny strieľa opravdivé zlato, striebro, rubíny,
diamanty. Stavitelia katedrály nešetria nijakými obeťami.
Všetok ten zázračný koberec líha ticho – a predsa je tu tá
najvýš pohýbaná dráma. Svetlo sa tu zo svojich prapočiatkov rodí, rúša sa na svoju púť, prekonáva všetky svoje štácie, až dosiahne svoj zenit a klesá k svojmu zániku. Táto
dráma sa tu koná cez večité veky, každý deň.
Kto to zažíva, toho núti zamýšľať sa nad tajomstvom
tohto technického a spirituálneho zázraku, ktorý urobí
katedrála s dopadajúcim slnečným svetlom. Veď dopadá
tu slniečko fyzické, no sú to okná, ktoré svetlo prijímajú, a vzápätí premieňajú, akoby tu bolo prepodstatnenie.
Svetlo, to už nie je svetlo tohto sveta, už nie sveta prirodzeného, ale nadprirodzeného, nie zemského, ale nebeského. I o našom pokrokovom veku môžeme povedať, vzhľadom na celé dejiny technického a umeleckého majstrovstva, že nie je v stave tak koncentrovano vyjadriť svetlo.
Gotika tu našla a vytvorila, a to vo vrcholnej miere, svoj
slohový výraz.2
Benedikt XVI., ešte ako kardinál, upozornil: „A nezabudnime na grandiózne umenie gotických vitráží! Okná
gotických katedrál zadržiavajú oslepujúce vonkajšie svetlo, zviažu ho a osvetľujú ním celé Božie dejiny s človekom, od stvorenia až po druhý príchod Krista. Samotná
stena, v hre slnečných lúčov, sa stáva Obrazom, ikonostasom Západu, ktorý dodáva cirkevnému priestoru sakrálnosť a hlboko sa dotýka dokonca aj srdca agnostika.“3
Pápež teda prirovnáva vitráže k ikonostasu. Východný
kresťan rozjíma nad posvätnými ikonami bez toho, aby sa
zastavil pri samotnom zobrazení a priamo nadväzuje kon2. Porov. L. H anus, Kostol ako symbol, Bratislava 1995, s. 154 – 156.
3. J. R atzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, Milano 2001,
s. 124.
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Martin Koleják

takt s tým božským, čo obraz vyžaruje. Danilo Zanzucchi spomína: „Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť
navštíviť v moskovskom Kremli Baziliku Zosnutia Panny
Márie. Pochádza z konca 14. storočia a dnes sa v nej nachádza múzeum. Mal som dojem, že vstupujem do nadprirodzenej sféry. Celý chrám je vyzdobený freskami v teplých žltých, červených a hnedých farebných tónoch. Všade navôkol vás obklopujú postavy svätých. V dolnej časti stien sa nachádza cyklus ikon – samé zlato a farby. Udalosti zo života Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Bol
som vo vytržení. Zdalo sa mi, že som prekročil hranice
času a som v Raji.“4 Podobný dojem prežíva človek stojaci
pred nádhernými vitrážami.
Arcibiskup Cyril Vasiľ vo svojej homílii na slávnosť
svätých Cyrila a Metoda v Nitre povedal: „Pred časom
som mal možnosť zúčastniť sa v jednom talianskom chráme odhalenia nových vitráží zobrazujúcich sv. Cyrila
a Metoda. Ozrejmil som si pritom niekoľko skutočností.
Čo je to vlastne vitráž? Prvá spontánna a jednoduchá odpoveď by bola: je to obdivuhodné umelecké a technické
dielo, ktoré dovoľuje svetlu slnka preniknúť do vnútra budovy. Prenikajúce svetlo oživuje farby, osvetľuje vnútorný
priestor, dáva mu život, mení ho.
Kristus o sebe hovorí: Ja som svetlo sveta, a byzantská
veľkopôstna liturgia nám zasa pripomína, že: Svetlo Pánovo osvecuje celý svet.
Kristus osvecuje svoju Cirkev. Na vitrážach figúry svätcov dovoľujú svetlu prenikať dovnútra, zaplavujú chrám
svetlom. Svetlo oživuje postavy svätých a farebné figúry
svätcov nám dovoľujú aby sme «videli svetlo». Naše oči
nie sú schopné pozerať sa priamo do slnka, ale keď sa pozeráme na vitráž, vidíme postavy a vnímame svetlo, bez
toho, aby sme mohli oddeliť jedno od druhého.
Podobne môžeme chápať životy svätých v dejinách
Cirkvi a národov. Prostredníctvom ich životov, cez ich
príklad, vnímame svetlo Kristovo. Je to Kristus, ktorý
osvecuje svoju Cirkev svojim svetlom, ale koná tak skrze životy svätých, ktorí sú svedkami a nositeľmi svetla.
Svetlo však preniká cez vitráže v oboch smeroch. Cez ne
osvecuje slnko vnútro chrámu, cirkvi. V noci, keď je svet
ponorený do tmy zasa, zvnútra osvetleného chrámu cez
vitráže, cez figúry svätcov, preniká svetlo navonok. Aj tí,
ktorí stoja mimo osvetleného chrámu, ktorí sú takpove4. D. Zanzucchi, Veľké duchovné prúdy a umenie, in Kresťanstvo
a kultúra I., Bratislava 1999, s. 53.

Články

diac vo «vonkajšej tme», môžu cez tieto žiariace postavy
zachytiť niečo zo svetla vyžarujúceho z Božieho domu.
Toto si uvedomujem aj pri dnešnej oslave svätého Cyrila a Metoda. V Pochvale Cyrilovi Filozofovi, ktorú zložil jeho učeník sv. Klement, čítame: «Hľa, zasvitla nám,
milovníci Krista, svetložiarna pamäť preblaženého otca
nášho Cyrila, nového apoštola a učiteľa všetkých krajín,
ktorý pobožnosťou a krásou zasvietil na zemi ako slnce,
osvecujúc celý svet lúčmi trojosobného božstva. ... Žehnám tvoju presvetlú tvár, ožiarenú Svätým Duchom, ktorou zasvitlo mojej tvári svetlo Božieho poznania a vykorenila sa lesť mnohobožstva. Žehnám tvoje zlatožiarne oči,
ktorými bola odňatá naša nerozumná slepota a zasvitlo
svetlo poznania Božieho.»“5
Vitráž nám pomáha pochopiť aj tajomstvo Cirkvi. Ak
hľadíme na vitráž zvonku, vidíme len kúsky tmavého
skla, ktoré sú spojené dohromady prúžkami čierneho olova. Ak však prekročíme prah a pozrieme sa zvnútra oproti
svetlu, zbadáme takú hru farieb a tvarov, že ostaneme bez
dychu. Toto sa deje s Cirkvou. Kto sa na ňu díva zvonka
očami sveta, vidí len jej temné stránky a úbohosť. Ale kto
sa na ňu pozerá zvnútra, očami viery a cíti sa jej súčasťou,
uvidí to, čo videl sv. Pavol: podivuhodnú stavbu, dobre
skĺbené telo, nepoškvrnenú nevestu, „veľké tajomstvo“!6

Martin Koleják
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Prostredníctvom vitráží môžeme vnímať ten druhý –
nadprirodzený svet. Vitráže nám poukazujú na to podstatné v našom živote. Vedú nás k Bohu, uvádzajú do modlitby. Prítmie, charakteristické pre gotické kostoly, pomáha
sústredeniu. Gotický chrám ponúka ticho, aby sme mohli
počuť a prítmie, aby sme mohli vidieť. V posvätnom tichu
človek počúva jemný Boží hlas, v pološere, skrz pohľad na
vitráže, môže „zhliadnuť“ krásu neba.

5. C. Vasiľ, Homília, 6. 7. 2011, in http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110706031
6. Porov. R. Cantalamessa, My kážeme Krista ukřižovaného, Kostelní Vydří 1996, s. 117.
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Anton Ziolkovský

Prosperita bez hodnôt nejestvuje

V dôsledku hospodárskej krízy sa v Európe dostali do
ťažkostí viaceré krajiny. Hovorilo sa o Cypre a na obzore sú ďalší kandidáti, ktorí môžu žiadať o pomoc z eurovalu. Po niekoľkých mesiacoch sa tak nanovo otvorila otázka o budúcnosti eurozóny, a teda aj európskej integrácie. Všetko totiž nasvedčuje, že problémy zďaleka
nie sú zažehnané a v tejto chvíli nie sú známe systémové riešenia, ktoré by prehlbovanie ťažkostí zastavili. Vyzerá to tak, že Európa bude žiť ešte niekoľko rokov v obavách z ďalšieho vývoja. Hrozba krachu viacerých, aj významných európskych ekonomík, je len špičkou ľadovca
celého spektra hrozieb, ktoré visia nad Európou ako Damoklov meč. Kultúrna revolúcia na konci šesťdesiatych
rokov naplno spustila sekularizačný proces. Jeho prehlbovanie spôsobuje odsúvanie kresťanstva na okraj spoločenského diania a marginalizáciu postavenia tradičných
kresťanských cirkví. Kresťanskú etiku nahrádza sekulárna, ktorá je flexibilnejšia a vyznačuje sa zavádzaním nových práv. Bolo by však naivné myslieť si, že priestor, ktorý zostal po kresťanstve, zostal prázdny. Na miesto kresťanských hodnôt sa rýchlo dostali koncepty, ktoré relativizujú tradičnú kresťanskú antropológiu. Európa sa dnes
nachádza vo vážnej demografickej, hodnotovej a hospodárskej kríze. Dlhé roky sa pestovala ilúzia, často živená
nenávisťou voči kresťanstvu, že verejný priestor oslobodený od vplyvu náboženstva privedie jednotlivca, krajiny
i ľudstvo v priebehu niekoľkých rokov k skutočnému pokroku a blahobytu. Po niekoľkých desaťročiach vidíme, že
kultúrna situácia Európanov je oveľa horšia. Čelíme kríze identity, strate hodnôt, demokracia sa stáva unavenou
a vyprázdnenou. Náhrada za kresťanstvo sa nenašla.
Zdá sa, že časť politikov vidí záchranu situácie v hlbšej integrácii. Iste, prísnejšie pravidlá a užšie väzby napomôžu Európe, aby zostala silným globálnym hráčom.
Avšak sila Európy vyjadrená v ekonomických ukazovateľoch priamo závisí od akceptácie hodnôt, ktoré vytvára-
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jú zázemie pre tvorbu novej prosperity. Integrácia európskych krajín bez revitalizácie kresťanského hodnotového systému bude mať len krátkodobý efekt a v konečnom
dôsledku povedie k rozvratu dnes vybudovaných európskych a demokratických štruktúr. Súčasná kríza paradoxne môže viesť k podpore kresťanských cirkví na starom
kontinente. Nedávna voľba kardinála Bergoglia za pápeža môže k tomuto procesu výrazne prispieť. Svätý Otec
František totiž už od začiatku dáva cez konkrétne gestá
najavo potrebu uskromniť sa a striedmo narábať s materiálnymi dobrami. Tento príklad je v Európe bezprecedentný. Desaťročia blahobytu totiž ľudí naučili mať stále viac
a žiť stále lepšie. Európania majú veľké očakávania. Ich
predstavy o životnej úrovni sú dotvárané reklamou a konzumnou mentalitou. Ale nielen pápež, i skúsenosti mnohých rodín nabádajú k väčšej skromnosti a solidarite. Nie
je totiž žiadnym tajomstvom, že súčasná hospodárska kríza ohrozuje najmä mnohopočetné rodiny alebo domácnosti, ktoré tvorí len jeden rodič a deti. Vybudované sociálne
siete nestačia, čo je otvorená výzva pomáhať nielen pre
kresťanov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. Na druhej strane ako päsť na oko pôsobí informácia, že tisíce bohatých
Európanov majú uložené miliardy eur v daňových rajoch
a solidarita s chudobnými im takmer nič nehovorí.
Dvojrýchlostná Európa sa už stala realitou. Eurozóna
stojí pred vážnymi rozhodnutiami, ktoré výrazne zasiahnu
do jednotlivých členských krajín. Návrat k prosperite bez
hodnôt nie je možný. Rovnako sa zdá, že konzumná mentalita je na starom kontinente natoľko rozšírená, že samotná verbalizovaná snaha o revitalizáciu kresťanskej viery
nestačí. Cirkvi v Európe stoja pred novou úlohou: podieľať sa na novej evanjelizácii kontinentu, aby sa stal znova
miestom, kde sa rozvíja opravdivá kultúra, úcta k človeku
a zachováva rešpekt k jeho dôstojnosti.

Udalosti

Anna Dudová

Vzniklo Občianske združenie
špirituála Jána Čarnogurského
Prvý júlový deň roku 2013 uplynulo 75 rokov od smrti otca špirituála Jána Čarnogurského. Podľa presvedčenia mnohých ide o výnimočnú osobnosť duchovného života na Slovensku
prvej polovice minulého storočia. Preto koncom roku 2012 vznikla myšlienka založiť Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, ktoré by
napomáhalo šíriť jeho dobré meno na
Slovensku a veríme, že i za hranicami Slovenska. Keď sa v jeho rodisku
v Malej Frankovej (okres Kežmarok)
v januári tohto roku konala sv. omša
pri príležitosti jeho narodenia (narodil sa 10. 1.1904), táto myšlienka dostala už jasný zámer a vznikol prípravný výbor občianskeho združenia, ktorého členmi sa stali PhDr. Mária Šelepová, PaedDr. Anna Dudová, PhD.,
Jozef Kromka a Ingrid Michnová. Po
vypracovaní Stanov OZ, ktoré vypracoval Mons. prof. Dr. Ján Duda, PhD.,
požiadal prípravný výbor o registráciu na Ministerstve vnútra SR, ktorú mu udelilo dňa 8. 2. 2013. Po podaní žiadosti Štatistický úrad SR pridelil Občianskemu združeniu špirituála Jána Čarnogurského identifikačné
číslo (IČO), následne bol Daňový úrad
požiadaný o pridelenie DIČ a napokon
bol zriadený účet v Tatrabanke (číslo
účtu 2926892953/1100).
Prihlásiť sa za člena OZ špirituála Jána Čarnogurského je možné na

adrese: OZ špirituála Jána Čarnogurského, 065 34 Veľká Lesná 109 (okres
Stará Ľubovňa).
Ján Čarnogurský sa narodil v Malej
Frankovej 10.1.1904. Študoval v Malom seminári v Banskej Bystrici a odtiaľ bol poslaný na štúdia do Ríma,
kde býval v kolégiu Bohemicum na
Via Sistina a študoval na Pápežskej
Urbanovej univerzite. Tu v roku 1925
obhájil dizertačnú prácu a získal doktorát z filozofie (žiaľ, jeho dizertačná
práca sa v bibliotéke spomínanej univerzity nenašla). Potom študoval teológiu a v roku 1929 obhájil dizertačnú prácu a získal doktorát z teológie
(jeho dizertačná práca je v dispozícii v latinčine a OZ pripravuje jej vydanie v slovenskom preklade). V roku
1926 vstúpil do tretieho rádu sv. Františka a prijal aj rehoľné meno František Assiský. V roku 1928 bol v Ríme
vysvätený na kňaza. Od roku 1929 do
roku 1936 pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Táto jeho kňazská služba bola
prerušená najprv pobytom na základnej vojenskej službe a v roku 1934 bol
po smrti spišskostarovesského dekana a farára v Rychvalde (od roku 1949:
Veľká Lesná) Františka Kleina (+
1.3.1934) farským administrátorom vo
Veľkej Lesnej a to od marca do konca
augusta. V roku 1936 ho ako 32-ročného mladého kňaza spišský biskup Ján
Vojtaššák povolal na Spišskú Kapitu-

lu do Kňazského seminára za špirituála bohoslovcov a profesora morálnej
a pastorálnej teológie na Vysokej škole
bohosloveckej. Dňa 1. júla 1938 pri pešej púti s bohoslovcami na Mariánsku
horu v Levoči náhle zomrel vo veku
34 rokov v povesti svätosti. Pochovaný
je v rodisku v Malej Frankovej. V roku 2012 vyšla monografia o jeho živote pod názvom Heroické čnosti Jána
Čarnogurského.
17. júna 2013 slúžil Mons. Ján Duda,
súdny vikár Spišskej diecézy, sv. omšu pri príležitosti 75. výročia jeho náhlej smrti v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka, kde pán špirituál Ján Čarnogurský pôsobil. V 29. júna 2013 slúžil sv. omšu v Malej Frankovej rektor Kňazského seminára na
Spiši Mons. Jozef Jarab. Občianske
združenie špirituála Jána Čarnogurského pripravuje knižné vydanie jeho
dizertačnej práce z katolíckej teológie
z roku 1929.
Ľudia, ktorí sa dozvedajú o živote
a heroických čnostiach pána špirituála
Jána Čarnogurského, sa čudujú, prečo
im doposiaľ nik o ňom nehovoril. A to
je úlohou práce členov OZ špirituála
Jána Čarnogurského: šíriť jeho dobré
meno a jeho výnimočne čnostný ľudský, kresťanský i kňazský život.
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Udalosti

Marián Sekerák

Vatikánsky zápisník
(február – júl 2013)

Nová hlava Inštitútu pre náboženské diela. Osobitná komisia kardinálov zvolila za nového riaditeľa tzv.
Vatikánskej banky nemeckého právnika Ernsta Von Freyberga, člena Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.
Prvé kuriálne menovanie nového pontifikátu. František vymenoval
za sekretára Kongregácie pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dovtedajšieho generálneho predstaveného františkánskej rehole Josého Rodrígueza Carballu, ktorý bol zároveň povýšený do hodnosti titulárneho arcibiskupa Bellicastra.
Pozícia sekretára bola uvoľnená už od
polovice októbra 2012, keď Benedikt
XVI. menoval vtedajšieho sekretára,
redemptoristu Josepha Tobina za arcibiskupa amerického Indianapolisu.
Ustanovenie špeciálnej kardinálskej skupiny. V deň mesačného výročia svojho nástupu na stolec sv. Petra vymenoval pápež František osem
členov špeciálnej pracovnej skupiny.
Zaoberať sa bude možnosťami revízie apoštolskej konštitúcie Jána Pavla
II. Pastor bonus z júna 1988. Skupinu bude tvoriť osem kardinálov a jeden sekretár v hodnosti biskupa. Jej
úlohou bude radiť pápežovi pri reformovaní Rímskej kúrie. Svoje zastúpenie v nej bude mať každý kontinent,
pričom prevahu (7:1) majú kardináli z pastorácie. Začiatok jej práce bol
stanovený na október. Doteraz posledná výraznejšia reforma kúrie prebehla počas pontifikátu Pavla VI. vydaním apoštolskej konštitúcie Regimini
Ecclesiae universae.
Prvá kanonizácia počas nového
pontifikátu. Počas siedmej veľkonočnej nedele 12. mája kanonizoval pápež
František počas sv. omše na nádvorí Baziliky sv. Petra vo Vatikáne viacerých blahoslavených. Novými svätcami katolíckej cirkvi sa stali: talian-
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ski mučeníci Antonio Primaldo a vyše
800 jeho spoločníkov, ktorých v roku
1480 sťali osmanskí Turci po tom, čo
sa odmietli vzdať svojej viery, Kolumbijčanka Laura od sv. Kataríny Sienskej, panna a zakladateľka Kongregácie sestier misionárok Nepoškvrnenej Panny Márie a napokon Mexičanka Maria Guadalupe García Zavala, panna a spoluzakladateľka Kongregácie služobníčok sv. Margity Márie a chudobných. Trojica svätorečení
bola ohlásená ešte 11. februára Benediktom XVI., ktorý vzápätí oznámil
svoju rezignáciu.
Dohody o boji proti finančným
zločinom. Riaditeľ Vatikánskej finančnej informačnej autority (AIF)
podpísal 8. mája vo Washingtone dohodu s riaditeľkou obchodného úradu FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Ministerstva financií USA. Jej cieľom je posilniť úsilie
v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Za vatikánsku stranu dohodu podpísal René
Brülhart a riaditeľka FinCENu Jennifer Shasky Calvery. Memorandum
o vzájomnej spolupráci podpísala
AIF aj so svojím talianskym náprotivkom Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 26. júla. Za vatikánsku stranu ho podpísal kardinál Attilio Nicora,
predseda AIF a Taliansko reprezentoval Claudio Clemente, riaditeľ UIF.
Koptský pápež a anglikánsky prímas na audiencii u hlavy Katolíckej cirkvi. Začiatkom mája prijal pápež František na oficiálnej audiencii
pápeža Koptskej pravoslávnej cirkvi
Tawadrosa II. spolu s jeho delegáciou.
Stalo sa tak presne 40 rokov po historickom stretnutí Pavla VI. a vtedajšieho koptského pápeža Šenudu III. 10.
mája 1973. V polovici júna sa zas stretol prímasom Anglikánskej cirkvi,
Justinom Welbym, arcibiskupom
z Canterbury. Obsahom jednodňo-

vej návštevy bolo okrem súkromného stretnutia oboch náboženských
vodcov aj spoločná modlitba, obed
v Dome sv. Marty a stretnutie s kardinálom Kurtom Kochom, predsedom
Pápežskej rady na podporu jednoty
kresťanov. Na vlastnú žiadosť Welby
navštívil aj hrob Jána Pavla II.
Nová Pápežská ročenka. V polovici mája bola predstavená nová Pápežská ročenka 2013 (Annuario Pontificio) spolu s Annuarium Statisticum Ecclesiae (Cirkevná štatistická ročenka). Obsahuje podrobné informácie o stave a zmenách v Katolíckej cirkvi vo svete počas roka 2012
až do zvolenia pápeža Františka. Počas tohto obdobia bolo zriadených 11
diecéz, dva osobné ordinariáty, jeden
apoštolský vikariát a jedna apoštolská
prefektúra. Dve teritoriálne prelatúry boli pozdvihnuté do hodnosti diecézy a dva apoštolské exarcháty do
hodnosti eparchií. Počet katolíkov vo
svete vzrástol z 1,196 miliónov v roku
2010 na 1,214 v roku 2011. Počas uplynulých troch rokov sa počet pokrstených katolíkov vo svete ustálil na približne 17,5 %.
Staronový vikár Rímskej diecézy.
V polovici mája podpísal František latinsky písaný list, v ktorom vo funkcii
generálneho vikára Rímskej diecézy
potvrdil kardinála Agostina Valliniho.
Do funkcie ho menoval 27. júna 2008
Benedikt XVI, pričom zároveň pôsobí ako arcikňaz Pápežskej baziliky sv.
Jána v Lateráne a veľký kancelár Pápežskej Lateránskej univerzity.
Výročná správa o finančných operáciách. René Brülhart, riaditeľ Vatikánskej finančnej informačnej autority (AIF), prezentoval prvú výročnú
správu, skúmajúcu jej aktivity a štatisticky od roku 2012. Z správy vyplýva, že v minulom roku AIF preverovala šesť podozrivých transakcií, kým
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v roku 2011 len jedinú. Vklady alebo výbery nad 10 000 eur realizovalo
spolu 2 380 osôb. AIF má za úlohu vykonávať finančný dohľad a reguláciu
v prevencii proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Úrad
vznikol v decembri roku 2010 a svoju
činnosť začal v apríli 2011.
Ratzingerova cena 2013. Vo Vatikáne boli oznámené mená laureátov tretieho ročníka Ceny Josepha Ratzingera. Po prvýkrát sa stane jej nositeľom nekatolícky teológ, ktorým je
profesor Richard A. Burridge, anglikánsky kňaz a dekan londýnskej King´s College. Vo svojej výskumnej činnosti sa špecializuje na Nový zákon.
Druhým oceneným bude nemecký
laik a teológ Christian Schaller, viceprezident Nadácie Josepha Ratzingera v Rezne, ktorá vydala kritickú
edíciu opera omnia emeritného pápeža. Mená laureátov oznámil kardinál Camillo Ruini, predseda vedeckého výboru vatikánskej Nadácie Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., ktorá bola založená 1. marca 2010. Ocenenie bude obom nominovaným odovzdané na záver trojdňového sympózia, ktoré sa uskutoční v Ríme 24.-26.
októbra 2013. Jeho témou bude „Evanjeliá: príbeh a kristológia. Výskum Josepha Ratzingera“.
Komisie na výskum ekonomickej činnosti Svätej stolice. Za účelom skúmania činnosti Inštitútu pre
náboženské diela (IOR) zriadil v závere júna František dočasnú pápežskú
komisiu, ktorá pozostáva z piatich členov. Za jej predsedu bol vymenovaný kardinál Raffaele Farina, emeritný archivár Vatikánskych tajných archívov a bibliotekár Svätej rímskej
cirkvi. Jej koordinátorom sa stal španielsky biskup Juan Ignacio Arrieta
Ochoa de Chinchetru, ktorý je sekretárom Pápežskej rady pre legislatívne
texty. Za sekretára komisie bol vyme-

Marián Sekerák

novaný Mons. Peter Bryan Wells a jej
dvoma riadnymi členmi sa stali kardinál – protodiakon Jean-Louis Pierre
Tauran a profesorka Mary Ann Glendon, bývalá veľvyslankyňa USA pri
Svätej stolici, ktorá je aktuálne predsedníčkou Pápežskej akadémie spoločenských vied. František ustanovil ad
hoc komisiu formou tzv. chirografu,
vlastnoručne písaného latinského listu. Komisia bola poverená „zhromažďovaním dokumentov, dát a informácií nevyhnutných na výkon svojich oficiálnych inštitucionálnych povinností“. Povinnosť spolupracovať s komisiou budú mať nielen pracovníci IOR,
ale aj predstavení, členovia a úradníci rozličných dikastérií Rímskej kúrie
a ostatných vatikánskych pracovísk.
Komisia má byť rozpustená po vykonaní stanovených úloh. Jej prvé zasadanie sa uskutočnilo v Dome sv. Marty 10. júla za účasti pontifika. Rokovania sa zúčastnili aj predseda dozornej rady E. Von Frayberg a preláta IOR
Battista Ricca. Dňa 18. júla bol zverejnený chirograf Svätého otca, ktorým ustanovil Pápežskú referenčnú
komisiu na preskúmanie a usmernenie
usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej stolice. Jej úlohou má byť zhromažďovanie informácií, ich predkladanie pápežovi a spolupráca s kardinálskou komisiou ustanovenou v apríli. Pozostáva z ôsmych
členov – expertov na právne, finančné a organizačné otázky. Jediným klerikom je sekretár Lucio Angel Vallejo Balda, ktorý je zároveň sekretárom
Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice. V komisii je aj jedna
žena, Francesca Immacolata Chaouqui z Talianska; predsedá jej Malťan
Joseph F. X. Zahra.
Zmeny vo vedení IOR. Výkonný
riaditeľ Inštitútu pre náboženské diela Paolo Cipriani a jeho zástupca Massimo Tulli odstúpili zo svojich funkcií.
Obaja sa rozhodli, že tento krok bude

v najlepšom záujme samotného IOR
i Svätej stolice. Na uvoľnené miesto
vymenoval predseda dozornej rady
Ernst Von Frayberg dvoch odborníkov
z bankového sektou. Výkonným riaditeľom IOR sa stal Rolando Marranci a jeho zástupcom Antonio Montaresi. Za preláta IOR bol 15. júna pápežom vymenovaný Mons. Battista Ricca, ktorý je zároveň riaditeľom Domu
sv. Marty.
Prvá encyklika pápeža Františka.
Na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla podpísal František svoju prvú encykliku, ktorá bola nazvaná Lumen
fidei (Svetlo viery). Dokument v rozsahu 60-tich článkov a štyroch kapitol je venovaný teologálnej cnosti viery a završuje trilógiu encyklík o týchto cnostiach, ktorú započal Benedikt
XVI. encyklikami Deus caritas est
a Spe salvi. Nový dokument je z väčšej časti prácou emeritného rímskeho
biskupa, čo explicitne priznáva v jeho
texte aj pápež František.
Zmeny vo vatikánskom trestnom
práve. Vo Vatikáne bol 11. júla publikovaný apoštolský list pápeža Františka vo forme motu proprio, obsahujúci úpravu právnych predpisov Mestského štátu Vatikán a Svätej stolice.
S účinnosťou od 1. septembra 2013 vo
Vatikáne majú byť zavedené zákony č.
VIII a IX, ktoré upravujú Trestný zákonník, Zákonník pre trestné procesy
a Všeobecné normy pre oblasť administratívnych sankcií. Jednotlivé zákony schválila aj Pápežská komisia pre
Mestský štát Vatikán
.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
www.svetkrestanstva.sk
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Monika Zaviš:
Staroveký svet zdravia a choroby
Univerzita Komenského v Bratislave : Bratislava, 2012, 210 s. ISBN 978-80-223-3125-8
Monika Zaviš, slovenská religionistka a teologička s domovským pracoviskom na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, sa už dlhodobo venuje témam zdravia a choroby (ZAVIŠ, Monika: Staroveký svet zdravia a choroby. Univerzita Komenského v Bratislave : Bratislava, 2012, s. 12). Na väčšej ploche a so snahou o určitú komplexnosť spracovala túto problematiku v aktuálnej monografii Staroveký svet zdravia a choroby. Ponúkla tak
verejnosti zaujímavý uhol pohľadu,
a to nielen pre jeho novosť, ale aj pre
prirodzenú príťažlivosť všetkého súvisiaceho s ľudským zdravím, diagnostikou, liečbou.
Autorka tieto témy skúma v kontexte štyroch konkrétnych starovekých štátnych útvarov: Egypta, Grécka, Ríma a Izraela. V tejto súvislosti
nie je bez zaujímavosti, že daný výber
takmer vôbec nekorešponduje s náboženstvami, ktoré už analyzovala vo
svojej predchádzajúcej publikácii Repetitórium z religionistiky 1 (Tamtiež,
s. 79), kde sa venovala manizmu, totemizmu, islamu, kanaánskemu, židovskému a bahajskému náboženstvu. Svedčí to o širokom zábere autorky, prípadne o prípravách na Repetitórium 2.
Náboženstvám Egypta, Grécka, Ríma a Izraela venovala Monika Zaviš
hlavné kapitoly svojej knihy, ktoré ďalej veľmi podrobne člení. Na začiatku
vždy predstavuje panteón daného spoločenstva, pretože na mená a charakteristiky jednotlivých bohov nadväzujú konkrétne zvyklosti, kulty a pod.
Okrem toho systematicky opisuje vtedajšie osobnosti spojené s medicínou
(lekárov, filozofov, spisovateľov), dobové publikácie vydané v oblasti medicíny, školy vychovávajúce lekárov,
postavenie a účinkovanie lekárov, vte-
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dy známe choroby, zaužívanú liečbu
a medikamenty...
Z tohto rámca sa čiastočne vymyká posledná kapitola venovaná židovskému spoločenstvu, o čom svedčí už
jej rozsah: kým ostatné kapitoly majú
okolo 30 – 35 strán, táto má 56 strán.
Je písaná iným štýlom, má výrazne biblistický, až exegetický charakter. Svoju biblistickú špecializáciu, až
vášeň autorka nezaprela napr. v časti, kde prvé Božie prikázanie dané Židom cituje v hebrejskom jazyku zapísané hebrejským písmom (s. 115).
Monografia je faktograficky veľmi
nasýtená, autorka čerpá z množstva
(rôznojazyčných, ale zvlášť nemeckých) zdrojov a tak ponúka čitateľovi
hutný materiál, vhodný napr. aj na pedagogické alebo študijné účely. Cenný je jej mnohostranný prístup – historický, mytologický, filozofický... Poznatky a fakty usporadúva veľmi prehľadne, jednotlivé podkapitoly sú niekedy naozaj krátke, čo môže hraničiť
až z rozdrobenosťou textu. Príjemca
však týmto spôsobom získava dostatok oporných a oddychových bodov.
Za ústrednú myšlienku knihy možno označiť chorobu ako priesečník
náboženstva a medicíny. Autorka sa
tu odvoláva na odvekú ľudskú skúsenosť vyjadrenú aj v slovenskom prísloví „Keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia“. Práve táto skúsenosť dáva nádej na vzácne súznenie medzi autorom a čitateľom, vďaka
ktorému príjemca pristupuje k téme
takpovediac empaticky, či sympaticky. Na tomto argumentačnom základe
buduje autorka čitateľovo porozumenie pre úsilie starovekých ľudí nadväzovať v ohrození rôznymi, z dnešného pohľadu aj bizarnými či krutými,
formami kontakt s nadprirodzeným
svetom.

V úvode Monika Zaviš deklaruje bádateľský odstup religionistky a v súlade s ním prezentované fakty nekomentuje. Akéhokoľvek hodnotenia sa zdržiava napr. aj v časti o tzv. inkubácii,
keď sa v antických asklepiónoch pacienti usilovali dosiahnuť uzdravenie
pobytom na posvätnom mieste, kde
mal osobne zaintervenovať niektorý z kompetentných bohov. Formou
odporúčania vo sne, alebo priamym
uzdravujúcim zásahom. Autorka opisuje takéto uzdravenia ako uzdravenia a nepolemizuje s hodnovernosťou
správ o nich.
Pozorovateľský, neangažovaný postoj však dielo nezbavuje vlastného
prínosu – autorka napr. bez škrupúľ
formuluje svoju definíciu náboženstva; po tom, ako predstavila doterajšie rôzne prístupy k nej. Náboženstvo
považuje za vzťah; učenie je podľa nej
už len sekundárnym dôsledkom tohto
existujúceho vzťahu človeka k transcendentnej skutočnosti. Celá jej definícia znie: „Náboženstvo je existenciálny vzťah človeka k transcendentnej skutočnosti, zahrňujúci duchovnú,
racionálnu a emocionálnu oblasť ľudského bytia“ (Tamtiež, s. 171).
Strohý akceptačný prístup Monika Zaviš vedome opúšťa v záverečných podkapitolkách, ktoré nemajú
len charakter zhrnutia, ale obsahujú aj
úvahové prvky. Kapitolu o zdravotnej
starostlivosti v antickom Grécku napr. uzatvára zamyslením sa nad tým,
odkiaľ ľudia berú motiváciu konať
správne. V súvislosti s etickými zásadami sformulovanými v Ženevskej deklarácii z r. 1948 konštatuje, že „človek je už taký, iba keď mu hrozí trest,
uvedomí si, že dodržiavanie určitých
pravidiel je prospešné jemu i ostatným. Preto potrebujeme psychickú silu, aby sme boli aktívni a vytrvalo konali správne. Grécki lekári túto silu

Recenzie

Ján Duda

nachádzali buď vo všemocnej prírode, alebo v Asklepiovi. Odkiaľ ju čerpáme my?“ (Tamtiež, s. 79) Podobne
zhrnutie kapitoly o zdravotnej starostlivosti v Palestíne obsahuje kritickú
narážku na prístup súčasných lekárov:
„Ježišovo poznanie ľudskej psychiky, ako aj adekvátne reagovanie na daný stav zohrali veľmi významnú úlohu pri úspešnom uzdravení. Práve toto je najväčším nedostatkom mnohých
dnešných lekárov a sestričiek, ktorí sa
občas podobajú tesárom narábajúcim
s kusom dreva“ (Tamtiež, s. 171)

exorcizmoch (s. 162 – 166). Autorka
nielenže spochybňuje, akoby v záujme určitej sekularizovanej objektívnosti, či posadnutí boli naozaj „posadnutí“, alebo iba epileptici či inak chorí;
ale vyslovene sa prikláňa k názoru, že
sám Ježiš v posadnutie zlým duchom
neveril, iba empaticky akceptoval toto presvedčenie pacienta a nadviazal
naň, vďaka čomu bolo jeho uzdravujúce pôsobenie účinnejšie. Autorka akoby nepovažovala za pravdepodobné,
že by démoni mohli posadnúť človeka a priamo mu spôsobovať trápenie.

Z teologického hľadiska najpolemickejšia pasáž prichádza v úplnom
závere knihy, v časti o Ježišových

Z formálneho hľadiska je napokon
potrebné vysloviť uznanie na adresu
kvality jazyka. Text je po gramatickej

(trochu menej už po štylistickej) stránke výborne zvládnutý, čo nie je v súčasných vedeckých publikáciách samozrejmosťou. Svedčí to o profesionálnom prístupe vydavateľstva Univerzity Komenského.
Učitelia a študenti religionistiky, ale
aj širšia verejnosť, dostali teda do rúk
zaujímavý sumár faktov z jednej špecifickej oblasti, vďaka čomu si môžu
vytvoriť pestrejší a plastickejší obraz
o kultúre starých Egypťanov, Grékov,
Rimanov a Židov.

Peter Holec:
Rozvoj kánonickej vedy na Slovensku
za veľkého pápeža Jána Pavla II.
Vienala : Košice 2009, A5, 129 s. ISBN 978-80-89232-75-4
Do pozornosti našim čitateľom odporúčame monografiu o rozvoji kánonickej vedy na Slovensku. Jej autorom je bývalý a dlhoročný predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva a v taktiež dlhoročný súdny vikár Metropolitného súdu v Košiciach Mons. Peter Holec. Narodil sa síce v Ružomberku, ale je kňazom Košickej arcidiecézy a doktorát kánonického práva dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v Poľsku.
Jadro monografie sa člení na štyri časti. V prvej časti sa autor zameral na začiatky obnovy štúdia kánonickej vedy a cirkevného súdnictva na
Slovensku (s. 9-28). Skutočné začiatky
obnovy nastali až po roku 1989 a nové
impulzy tejto obnovy vzišli od novovymenovaných biskupov a najmä od
dvoch osobností tejto obnovy: Mons.
Daniela Faltina, Slováka a sudcu
Apoštolského tribunálu Rota Romana a jeho priateľa, dnes kardinála, Ze-

nona Grocholewského. V druhej časti
sa autor venuje dvanástim sympóziám
kánonického práva v Spišskej Kapitule, ktoré sa stali skutočnou hybnou silou i miestom rozvoja kánonickej vedy a súdnictva na Slovensku a sú nimi
až do súčasnej doby (s. 29-92). V tretej
časti Mons. Holec píše o vzniku prvého prekladu Kódexu kánonického práva do slovenského jazyka, ako aj o revízii tohto prvého slovenského prekladu (s. 93-100). V poslednej štvrtej časti
sa autor zameral na zahraničné štúdia
kánonického práva a slovenských absolventov jednotlivých študijných centier: Lublina v Poľsku, Ríma a Budapešti (s. 101-112).
Mons. Holec sám hodnotí vývoj kánonického práva na Slovensku takto:
„Po rokoch prázdna, slabučkých aktivít a veľkej bezradnosti na poli kánonického práva a cirkevnej justície nastáva v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prudký rozmach. Žia-

ri veľké svetlo, ktoré osvecuje aj široké okolie. Na Spiš prichádzajú špičkoví predstavitelia cirkevnej justície
a vynikajúci profesori kánonického
práva“ (s. 113). Autor sám to pripisuje veľkému daru Prozreteľnosti, ktorá postavila na čelo Cirkvi pápeža Slovana, ktorý zaradil medzi priority svojej služby na Petrovom stolci duchovnú pomoc Slovanským národom! Napokon Mons. Holec veľmi výstižne
prirovnáva: „Tak ako po koncile bola
Cirkev postavená pred úlohu uvádzať
ho do života, tak nejako by sa aj Boží ľud na Slovensku mal cítiť zaviazaný kráčať tými cestami spravodlivosti
a práva, o ktorých sa mohol dozvedieť
na sympóziách kánonického práva na
Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí a tak účinnejšie svedčiť tomuto
svetu o Kristovi a sprostredkovať mu
pravdu Evanjelia“.
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Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.:
CHVÁLOREČ NA SVEDOMIE
Preložil Marián Gavenda, SSV : Trnava 2010, 167 s. ISBN 978-80-7162-845-3
Vo Svätom Písme evanjelista Ján
opisuje udalosť z umučenia Krista,
keď sa ho Pilát pýta snáď jednu z najdôležitejších otázok: „Čo je pravda ?“
(Jn 18, 38), pričom ani len netuší, že
„Ona“ stojí práve pred ním. Analogicky sa na túto otázku dnes môžeme pýtať: „Čo je svedomie ?“ Žijeme v dobe,
ktorá považuje svedomie za najvyššiu
normu, podľa ktorej sa vždy treba riadiť, aj v protiklade s autoritou. Dokonca sa nebojí považovať svedomie za
neomylné. A práve v tomto bode sa
dostávame do zaujímavého paradoxu, keď v práve tej istej dobe sa vedie veľký zápas o to, aby sa zachovával princíp výhrady vo svedomí. Prečo sa musí viesť taký ťažký boj za výhradu vo svedomí? A je ono skutočne vždy neomylné? Na tieto a mnohé
iné otázky si kladie odpoveď emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Chváloreč na svedomie, ktorú vydal v roku 2009. V slovenskom preklade z pera Mariána Gavendu vyšlo toto
dielo už o rok na to.
Kniha je rozdelená na tri časti, pričom navonok možno spolu nesúvisia,
ale pozornému čitateľovi neunikne
vnútorná niť, ktorá sa tiahne jednotlivými časťami, kde pápež podáva jasne a zreteľne vzťah, aký vládne medzi vierou, rozumom a pravdou. Samostatnú časť diela autor venuje práve
svedomiu, kde si odpovedá na nastolenú otázku, čo je svedomie a aký má
vzťah k pravde. Jasne vyvracia tézu,
kde síce je mimo diskusie, že vždy treba sledovať jasný hlas svedomia, no
robí jasnú dištinkciu v tom, či je úsudok svedomia vždy pravdivý, teda neomylný. Ak by tomu tak bolo, znamenalo by to, že nejestvuje žiadna objektívna pravda, len subjektívna pravda
jednotlivca.
Hneď na začiatku sa pápež venuje zaujímavému problému, ktorý trá-
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pi mnohých veriacich, ktorí chápu
vieru ako bremeno, ako súhrn náročných požiadaviek. Podľa tohto ponímania by viera namiesto toho, aby robila spásu dostupnejšou, činila ju ešte
náročnejšou. A tak by mal byť šťastný ten, kto nie je zaťažený bremenom
viery. Mylné svedomie v tomto prípade umožňuje ľahší život, ba dokonca ukazuje ľudskejšiu cestu ku spáse. To, čo pomohlo aj Benediktovi pochopiť a vyvrátiť túto tézu boli dišputy o moci ospravedlnenia mylného svedomia, ktoré predsa len nemá
všeobecnú platnosť. V takom prípade by boli ospravedlniteľné aj hrozné činy nacistického SS, nakoľko konali podľa svojho svedomia, hoci mylného. V tejto veci mu pomohol psychológ Albert Görres, ktorý hovorí,
že pocit viny, ktorý rozbíja falošný pokoj svedomia, je pre človeka rovnako
dôležitý ako fyzická bolesť ponímaná
ako stimul, ktorý nám umožňuje spoznať narušenie normálnych funkcií
organizmu. Kto si teda nedokáže uvedomiť vinu, je duchovne mŕtvy. Nevidieť viac svoju vinu, umlčať hlas svedomia je oveľa nebezpečnejšia choroba, ako samotná vina. A tak celá teória
o spáse skrze mylné svedomie padá na
tom, že v človeku je nevyhnutne prítomná pravda, pravda Stvoriteľa. Nevidieť ju je hriech. Nevidno ju vtedy,
keď ju človek nechce vidieť.
Pápež sa pri svojich úvahách opiera
o rôznych významných filozofov, teológov či právnikov, ktorí mu pomáhajú rozvíjať jeho vlastné úvahy. Na podklade myšlienok kardinála Newmana
zotiera, pre dnešného človeka ťažko
pochopiteľné, rozdiel medzi autoritou
a subjektivitou. Pre neho je spájajúcim
pojmom pravda. Poslúchnuť svedomie, znamená poslúchnuť pravdu, ktorá je ale nad každou formou osobného vkusu, nesúvisí s vlastnými túžbami a chuťami, neidentifikuje sa s tým,

čo je spoločensky výhodné. Svedomie teda znamená prekonať subjektivitu v stretnutí medzi vnútorným svetom človeka a pravdou, pochádzajúcou od Boha.
Po tomto úvode Ratzinger prechádza k prvej časti, v ktorej rozoberá veľký súčasný problém dotýkajúci sa demokracie a pluralistickej spoločnosti: Prečo čoraz častejšie nemajú viac miesto v spoločnosti náboženské a morálne hodnoty? Odpoveď je
čiastočne ukrytá už v samotnom názve tejto časti: diktatúra relativizmu.
Autor uvádza zlom, v ktorom sa na
jednej strane síce objavila myšlienka ľudských práv, no na druhej strane sa nikdy doposiaľ tak hlboko nepopierala. Korene tohto protirečenia Benedikt nachádza v novoveku, v osvietenských teóriách svedomia a slobody. Každá idea, ktorá ruší a popiera objektívny vzťah k pravde, nevedie k ničomu inému, ako k osvietenému despotovi, ktorý vnucuje svoju vôľu druhým. Tam, kde sa rozhodujúcim kritériom uznania práv stáva
iba väčšina, tam, kde právo na vlastnú slobodu môže prevládnuť nad právom menšiny, ktorá nemá nijaký hlas,
tam sa vlastne stala rozhodujúcim kritériom sila. Kde sa stratí Boh, stráca
sa aj absolútna hodnota ľudského života. V takom prípade potom spoločenský konsenzus väčšiny rozhoduje
o živote najbiednejších, počnúc nenarodeným dieťaťom až po starca. A to
v mene verejného záujmu, ktorý však
aj tak v skutočnosti nie je ničím iným
ako záujmom niekoľkých jednotlivcov. V takom prípade sa nejedná o nič
iné, ako o diktatúru.
Autor si kladie kľúčovú otázku, či je
relativizmus nevyhnutný predpoklad
demokracie a štátu. Moderné ponímanie slobody sa javí ako nerozlučne
spojenie s relativistickou voľbou: rela-
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tivizmus sa javí ako jediná a pravá garancia slobody. Na jednej strane teda
máme teóriu, že nejestvuje nijaký iný
princíp ako rozhodnutie väčšiny, no na
strane je teória, ktorá jasne hovorí, že
pravda nie je produktom väčšiny. Na
tento problém autor uvádza niekoľko
rôznych pohľadov filozofov či právnikov, pričom v závere sám pápež podáva svoj pohľad, kde štát nie je zdrojom pravdy ani morálky. V dôsledku
toho štát sa musí otvoriť, aby „zvonku“, mimo seba, prijal a osvojil si dedičstvo poznania a pravdy.
Druhá časť knihy, veľmi krátka,
ale za to veľmi dôležitá svojim obsahom sa venuje pravde a jej hľadaniu.
Pápež v nadpise uvádza veľkú pravdu, ktorá je však zároveň smutná. Človek dnes musí mať odvahu na to, aby
hľadal pravdu. Každý má určite skúsenosť s tým, že jediný skutočne zbytočný rozhovor viedol s tým človekom,
ktorý nehľadal a netúžil po pravde, ale
presadzoval len svoj pohľad, evidentne nepravdivý. Autor v tejto časti použil príklad sv. Tomáša, ktorého Chesterton nazýva sv. Tomášom od Stvoriteľa, pretože jeho život bol životom
v pravde a pre pravdu. Odvaha pravdy,
je totiž dôsledkom viery v Boha Stvoriteľa. Nevyhnutná otvorenosť pre
pravdu, a súčasnosť to plne potvrdzuje, je ohrozovaná z dvoch strán: z jednej strany je to pozitivistický fideizmus, ktorý sa doslova bojí, že stratí
Boha, ak sa otvorí pre pravdu stvorení; a z druhej strany agnostický pozitivizmus, ktorý sa zase cíti ohrozovaný
Božou veľkosťou, a tak tým, že stráca
Stvoriteľa, stráca aj stvorenia. Odvaha pre pravdu si teda vyžaduje čnosť
pravdy.
V záverečnej tretej časti pápež rozoberá tri základné problémy. Ponajprv
sa venuje hlavným služobníkom prav-

Lukáš Fejerčák

dy, teológom. Rozoberá tak inštrukciu
Kongregácie pre náuku viery Donum
veritatis o poslaní teológie v Cirkvi.
Pápež píše, že medzi povolaniami,
ktoré Duch Svätý vzbudzuje v Cirkvi,
vyniká povolanie teológa, ktorý hľadá
„dôvody viery“ a predkladá tieto dôvody ako odpoveď tým, ktorí hľadajú.
No ak teológ pri plnení svojej služby
pravde má zostať verný svojej úlohe,
musí brať do úvahy jednu podstatnú
vec: Učiteľský úrad Cirkvi a spoluprácu s ním. Tomuto vzťahu spolupráce sa
autor venuje, keď rozoberá ich spoločný cieľ: zachovať Boží ľud v pravde,
ktorá oslobodzuje. Je však pravdou, že
môžu na tomto poli vzniknúť isté nezhody. Teológ vtedy nemá predstavovať svoje názory, ako by išlo o závery, ktoré nepripúšťajú žiadnu diskusiu.
Má byť ochotný ich aj revidovať pričom takáto situácia môže určite predstavovať ťažkú skúšku.

čo žije v ustavičnom strachu, že jeho
dom zničí požiar. Nedokáže myslieť
na nič iné než na to, ako predísť požiaru. Pritom si neuvedomuje, že má
rakovinu. Nezabije ho požiar, ale vnútorný neporiadok v jeho tele.“ Tak je to
aj so spoločnosťou, ktorá bojuje proti vonkajšiemu nebezpečenstvu a pritom si neuvedomuje vnútornú morálnu chorobu. Pri úvahách o zdrojoch
morálneho poznania uvádza, že nie je
možné, aby dlhodobo jestvovala spoločnosť, ktorá žije iba reagovaním na
to, čo je zlé. Ak chce prežiť, musí sa
vrátiť k pôvodným čnostiam. V konečnom dôsledku sa teda morálka zakladá na božskom zjavení vôle. Na záver pápež uvádza, že podľa neho najdôležitejší prvok vzťahu medzi Magistériom a morálnym teológom spočíva
v tom, čo Platón odporúča ako cestu
k morálnemu poznaniu, teda „viesť rodinnú diskusiu.“

Benedikt následne predstavuje svoj
koncept novej evanjelizácie, kde evanjelizovať znamená ukázať cestu ku
šťastiu, učiť umeniu žiť. Hovorí zaujímavú skutočnosť: „Najhlbšou biedou
človeka je neschopnosť radovať sa,
nuda života. Táto bieda je v dnešnom
svete veľmi rozšírená.“ Preto je potrebné nájsť schopnosť zachytiť aj tento svet, ktorý si nenašiel prístup ku
„klasickej“ evanjelizácii. Pápež však
varuje pred pokušením netrpezlivosti, snahou dosiahnuť okamžite veľký
úspech. Veľké skutočnosti sa začínajú v pokore. Úspech nie je Božím menom.

Toto dielo už emeritného pápeža Benedikta XVI. vyniká priamosťou pomenovania tých skutočností, ktoré sú
pálčivé v dnešnom svete. Jasne a bez
okolkov pomenúva základný problém, ktorým je nevôľa hľadať pravdu, a teda snaha vytvárať si ju a prispôsobovať. Pri čítaní tejto knihy čitateľ pocíti to, čo povedal sám Pán Ježiš: „pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32).
Človeku sa otvoria nové obzory, pričom spozná korene a pohľady súčasných relativistických prúdov. Môže
tak nájsť mnohé odpovede týkajúce sa
vzťahu pravdy, svedomia a spoločnosti. Je výbornou pomôckou na zorientovanie sa v súčasnej problematike relativizmu. Tiež môže pomôcť teológom
nadviazať správny vzťah k Magistériu, nestratiac tak právo slobodne rozvíjať teológiu.

V poslednej časti sa venuje morálke a jej vzťahu k biskupom a teológom. Uvádza, že je čoraz jasnejšie, že
vlastnou chorobou súčasného sveta je
nedostatok morálky. Pápež cituje istého ruského autora: „Dnešné ľudstvo
s jeho hrozbou rakiet je ako človek,
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František Trstenský

Jorge Bergoglio, Abraham Skorka:
O nebi a zemi
Vydavateľstvo Kumrán : Bratislava 2013, 208 s. ISBN 978-80-89487-41-7
Slovenské vydavateľstvo Kumrán
pred niekoľkými týždňami uviedlo
na slovenský knižný trh preklad rozhovorov súčasného pápeža Františka
ešte v pozícii argentínskeho kardinála
a arcibiskupa v Buenos Aires a Abrahama Skorku, ktorý je židovským rabínom v tom istom meste. Kniha vyšla v španielskej pôvodine v roku 2010
pod názvom Sobre el Cielo y la Tierra.
Do angličtiny bola preložená ešte len
v tomto roku. Je preto potrebné oceniť promptnosť, s ktorou kniha vyšla
v slovenčine.
Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires do rodiny talianskych prisťahovalcov ako najstarší z piatich detí. Vysokoškolský diplom získal z chémie. Vo
veku 21 rokov mu museli odstrániť
časť pľúc. V roku 1958 vstúpil k jezuitom. V roku 1960 získal licenciát z filozofie a od roku 1964 učil literatúru
a psychológiu. Za kňaza bol vysvätený
13. decembra 1969. V rokoch 1973 až
1979 bol provinciálnym predstaveným
argentínskych jezuitov. Od roku 1980
pôsobil ako rektor na Fakulte filozofie a teológie v San Miguel v Argentíne. V roku 1992 bol vysvätený na pomocného biskupa a v roku 1998 sa stal
arcibiskupom v Buenos Aires. Pápež
Ján Pavol II. ho 21. februára 2001 menoval za kardinála. Za pápeža bol zvo-
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lený 13. marca 2013 a vybral si meno
František.
Abraham Skorka sa narodil 5. júla
1950 v Buenos Aires. V roku 1973 sa
stal rabínom. V roku 1979 získal doktorát z chémie. Je rektorom seminára
„Seminario Rabínico“ a rabínom komunity „Comunidad Benei Tikva“.
V roku 2012 mu argentínska pápežská univerzita Pontificia Universidad
Católica Argentina udelila titul Doctor honoris causa, čím sa tak stal vôbec prvým rabínom, ktorému sa dostalo takého ocenenia.
Kniha je výsledkom spoločných
rozhovorov kardinála Bergoglia a rabína Skorku, ktorý prebiehal striedavo
v arcibiskupskom paláci a v židovskej
komunite Benei Tikva. Obsahuje 29
kapitol, v ktorých sa otvoreným spôsobom a zároveň plný vzájomnej úcty
obaja aktéri vyjadrujú v oblastiach,
v ktorých sa striedajú teologické, sociálne a spoločenské témy ako je modlitba, globalizácia, potrat, náboženskí
vodcovia, fundamentalizmus, smrť,
eutanázia, politika, chudoba, homosexualita, vzdelanie, holokaust, Boh, budúcnosť náboženstiev atď. Nejde teda
len o nejaké teoretizovanie, ale o pohľad na situácie, ktoré sa nás každodenne dotýkajú. Publikácia sa vyznačuje priamosťou ku každej téme a zro-

zumiteľným jazykom. Na druhej strane práve kvôli množstvu zvolených
tém nemožno od knihy očakávať hlbšie odpovede. Skôr ide o krátke zásadné stanoviská židovstva a kresťanstva, ktoré nenaplnia tých, ktorí čakali podrobnejšiu analýzu. Istú ťažkosť
spôsobujú tie miesta, kde sa obidvaja náboženskí predstavitelia vyjadrujú k príliš konkrétnym bodom argentínskej histórie, ktorá v našom stredoeurópskom priestore nie je príliš známa. Čiastočne sa to snažia kompenzovať editorské poznámky slovenského
vydavateľa.
Celkovo však ide o veľmi zaujímavé
čítanie, z ktorého cítiť úprimný dialóg
dvoch bratov vo viere tzn. staršieho židovstva a mladšieho kresťanstva. Ako
niektorí komentátori uvádzajú, je to
snaha predstaviteľov dvoch náboženstiev o zmysluplný dialóg, ktorý prinesie ovocie pre náš morálne zdevastovaný svet. Počas rozhovorov sa objavujú aj opačné stanoviská a mienky, ktoré sa však vyznačujú vzájomným načúvaním a objektívnym hľadaním pravdy. Kniha je výborným vstupom pre každého, kto chce spoznať
myšlienkový svet a osobnosť súčasného pápeža Františka.
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Gabriele Kuby

Globálna

SEXuálna
R E V O LÚ C I A
Strata slobody
v mene slobody

O knihe povedali:

Jadrom globálnej kultúrnej revolúcie je deregulácia
sexuálnych
noriem.
Mi, aliatia venda voluptae
dolor adi Odbúranie morálnych obmedzení
con pro que ium fugitat fugias eat.
v sexualite sa považuje za nárast slobody. Výsledkom je
Nam nihil illes esci tem quibusa dovšak
trvalé zväzky, čo spôsobuje
luptaturneschopnosť
soluptas qui delenem late vytvárať
con
re
sequo
endamus,
offictatemos
eicirozpad nosných sociálnych štruktúr. A to znamená vydem ium as ullaut que pra ipsum quis
korenenie
stáročia
ipisquatur sitibus zo
ciisquam
nis rature, žijúceho spoločenského poriadku,
necercimus
ad ut ventiis iur? Adia as
ktorý
zabezpečoval
stabilitu manželstva a rodiny.
deliqua tureperibust re vel minvenKultúrna
revolúcia, ktorú opisujeme v tejto knihe, sa
duntur sunt volor amus nullupiciae
occuptu ritaeptae
conserf
odohráva
zadolupta
chrbtami
ľudí, a to smerom top down – od
eriati solore occab idusda nuscimint a
hora
nadol. Vychádza z mocenských elít, jej hnacou silou
posaerspicab in pe cus a is re, simus
súmaio.
menšiny,
ktoré
sa definujú prostredníctvom svojej
Et fugia dolor minihil
loriatum
faccus, omnis dictoreiciis resequiatus
sexuálnej
orientácie, a jej cieľom je prevrátene hodnotomagnatur ratiae simaio. Dania nonest
vého
Z nového
hodnotového poriadku môže
resenimporiadku.
inusam dunt, exersped
quia
volupta
volest,
torum
doluptat
aturivzísť iba nový svetový poriadok. Keďže tieto zmeny
ost, quatur? Peliquidem quidundio.
majú
globálny
Mi, aliatia
venda voluptae charakter, môžeme očakávať, že vývoj sa
orientuje k novému globálnemu svetovému poriadku.
Gabriele Kuby je spisovateľka a publicistka. Jej
prednášky sú žiadané a je častým hosťom v televíznych talkshow, kde býva v opozícii k väčšine. S veľkou odvahou však háji pravdu, nedá sa ovplyvňovať
postmoderným tabu politickej korektnosti. Ako sociologička sleduje vývoj spoločnosti; ako matka
troch detí sa angažuje za budúcnosť nasledujúcich
generácií. Je katolíčka; do Katolíckej cirkvi vstúpila
po osobnej konverzii v roku 1997.

Benedikt XVI. povedal autorke na generálnej audiencii 31. 10. 2012: „Bohu vďaka, že hovoríte a píšete!“
Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu
Gabriele Kuby dokumentuje proces globálnej sexuálnej revolúcie množstvom prameňov. Otvára čitateľovi oči. Ten, kto si
knihu prečíta, sa už nemôže vyhovárať, že o ničom nevedel: o revolúcii, ktorá hlása slobodu, a predsa nič iné nemieni ako
diktatúru.
Christa Meves, spisovateľka, detská psychoterapeutka
Demaskovanie nového totalitarizmu prebieha dosť neskoro; dúfam však, že sa stihne v ľuďoch prebudiť sila brániť sa proti
nezvratnému chorľaveniu celej spoločnosti. Odporúčam knihu ako „povinné čítanie“ každej žene a každému mužovi.
Dariusz Oko, poľský filozof
Kniha Gabriele Kuby je obrovskou pomocou pri obhajobe rozumnosti a človeka. Autorka poukazuje na to, že násilný útok,
s ktorým máme dnes dočinenia, nie je náhoda a ani módna záležitosť. Ide o časť globálneho plánu, svetovej stratégie, ktorá
sa snaží a uskutočňuje fundamentálnu zmenu človeka a spoločnosti zásadnou zmenou ponímania a prežívania ľudskej
sexuality. Demaskuje pravdu o genderideológii, veľmi podobne ako odkryli pravdu o komunizme Kołakowski a Solzeničin,
volá na obrat, na návrat.
Andre Sikojev, predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi
Kniha obsahuje fundamentálnu celkovú analýzu daného fenoménu. Ponúkla znepokojenému a pritom bdelému čitateľovi
rozumné, dobré podnety a argumenty proti prijímaniu agresívnej ideológie.
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